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 : 95دین و زندگی تجربی تحلیل 

سطحی متوسط رو به آسان داشت  95در حد معقول و مانند دیگر کنکورهای سواالت 

 . و مخصوصا به حفظ آیات توجه شده بود .

 درصد است .  50معقول و مورد انتظار از شما داوطلبان باالی رصد د

 

 حیتشریپاسخنامه 

 

 آسان 1گزینه  -15

. که بیان فطرت خدا آشنا است . و مرتبط با سخن امام علی : در  دوم . به پاسخ صحیح پی می بریم 3درس توجه به با 
  نیز دوست نزدیک تر از من به من ...هیچ چیز نگریستم ... و 

 اواژه : حنیفکلید 

 

 آسان  5گزینه  -55

خدا آشنا در میان همه انسان ها گماشته شده است . و هرکسی می تواند پیوند خود و خدای خویش را حس کند. فطرت 
 تند ...گناه کاران هنگامی که در سختی هسحتی 

 

 متوسط 5گزینه  -55

ردی فسان زاتی و مشهود است . اما اختیار مطلق نداریم . همچنین توجه به آیه انا هدیناه السبیل ... پی می بریم اختیار انبا 
 که اختیار را باور دارد ، تصمیمات را بر گردن می گیرد. ) اما شاکرا و اما کفورا (
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می افتند . پس خداشناسی فطری است . اما یک  پیش دانشگاهی انسان ها هنگام سختی به یاد خدا 1توجه به درس با 
نظر بگیریم . و نیز می توانیم با توجه به  میتوانیم به یاد خدا افتادن را توحید در عبادت دراشکال در سوال وجود دارد . ما 

یت و فرمانروایی پی ببریم . اما توحید عبادی مشود تر است . لذا باید صبر بخش هو الذی یسیرکم ... پی به توحید در وال
 اسخیعنی اولین پ پاسخ داده شده است .جمعه  19این سوال در ساعت پاسخ سنجش چیست . رد دید ک

 

 آسان 3گزینه  -99

 ) برای خدا ( به توحید در مالکیت پی می بریمهلل همه چیز به سمت اوست . و با توجه به بخش بازگشت 

  اسان . 3گزینه  -95

به تدریج به دل مشغولی و درد متعالی تبدیل می شوند . و نشانه بیداری و ورود به وادی ر متن کتاب . نیاز های برتدقیقا 
 انسانیت است .

 

 آسان 1گزینه  -95

 به وجود آوردامکان اقامه قسط و عدل را با ارسال پیامبران خداوند 

 

 سخت 2گزینه  -95

ها و پشت سر، فرو فرستاده خدای حکیم یابد، نه از پیش رو و نه از گذشتهباطل و نادرستی و کژی در آن راه نمیقرآن در 
 و مربوط به دریافت وحی می شود.حمید است

 

 نآسا 5گزینه  -95

شریعت که از ابتدا بوده . پس به دلیل تکامل جامعه انسانی خداوند ختم نبوت اعالم کرد . و ایه نیز مبین همین معنا وحدت 
 است .
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یعصمک من الناس به پیامبر می فرماید تو از شر بدخواهان آیه مربوط به حادثه غدیر خم است . و خداوند در بخش این 
 حفظ می کنم. 

 

 متوسط 5گزینه  -51

ز اوند ، خدا نعمتی را ادر جوامع نیاز به حرکت دست جمعی دارد نه تکی یا گروهی اندک . و با توجه به سنت های خدییر تغ
 زیاده روی شان در گناه قومی نمی گیرد مگر بخاطر

 

 متوسط 2ه گزین -52

طور خالصه و کلید واژه ای : پاسدار حق باش ، گروهی را انتخاب کن تا تحقیق کنند . و طوری رفتار کن که در پیشگاه به 
 خدا معذور باشی . 

ای طراح ح اعالم کنم . را صحی 1نظرم این تست خیلی کشته داده است . خودم ابتدا خواستم گزینه به 

 ناقال

 متوسط 5گزینه  -53

نِهُمُ الََّذِینَ مَن قَبلِهِم وَ لَیُکََّنَنََّ لَهُم دِی خلَفَی األَرضِ کَمَا استَصَّالِحاتِ لَیَستَخلِفَنََّهُم فِعَمَلُوا ال وَعَدَ اهللُ الََّذِینَ آمَنُوا مِنکُم وَ)-
  یُشرِکُونَ بِی شَیئاً لَهُم وَ لَیُبَدََّلَنََّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم أَمناً یَعبُدُونَنِی ال ی ارتَضیالََّذِ

که ]در زمان ظهور امام قائم وعده فرموده  خداوند به کسانی از شما که ایمان دارند و کارهای شایسته بجای آورده اند ،
لبته دین ا دهد ، چنانکه کسانی که پیش از شما بودند را جانشین پیشینیان خود ساخت ، و )علیه السَّالم( [ در زمین خالفت

مؤمنان به جای ترس و هراس ] از دشمنان[ ایمنی کامل  پسندیدۀ آنان را بر همه جا مسلَّط و نافذ گرداند ، و حتماً بر همۀ
 .هیچ گونه شرک پرستش نمایند رماید که مرا بدونعطا ف

الدَِّینِ  عَلَى لِیُظْهِرَهُ)هُوَ الََّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقَِّ کوتاه  و کلید واژه ای : از بخش لهم دینهم به آیه ی توضیح 
 ( پی می بریم.  وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ کُلَِّهِ

 است که تنها یک دین واحد خواهیم داشت . وعده خداوند این درضمن 
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ی پیامبران دالیلی روشن ... را فرشتگان مراقب می دیگر یعنی فقط بدانید بخش دوم در گزینه هابه توضیح نیست . نیاز 
 گویند

 

 اسان 5گزینه  -59

پیامبر اسالم باهوش ترین مردم کسانی اند که بیشتر به یاد  ازی است . و از دیدبدون توجه به آخرت لهو و لعب و بدنیا 
 مرگ اند . 

 

 ناسا 3گزینه  -55

 واژه : اصدقکلید 

 

 سخت 1گزینه  -55

فردی : شناخت دنیای جدید جهت درک درست واقعیت  توجه به درس نهم پیش دانشگاهی حوزه اول تقویت توانایی هایبا 
 ضروری است . ها و انتخاب روش موثر الزم و 

ببخشید . اولین پاسخ  به بزرگی خودتاندر درستی این پاسخ شک دارم .اما چه می شود کرد. شما البته 

 کنکور یکم سخت است . 

 

 متوسط 5گزینه  -55

یامرون بالمعروف... ) امر به معروف و نهی از منکر (  دوم و لتکن منکم ... الی الخیر ) دعوت به نیکی ( 15توجه به درس با 
 لمفلحون = رستگاری... و اولئک هم ا

 جامعه در گرو دو وظیفه دعوت به نیکی و امر به معروف است . رستگاری 

 

 متوسط 5گزینه  -55

 فَاَخَذْنَاهُم بِمَا کَانُواْ یَکْسِبُونَ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ وَ لَکِن کَذَّبُواْ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَ اتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَیهِم وَ
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 این آیه یادم آمد .  را در نظر گرفتم. اما 2دا گزینه می کنم : ابتاقرار 

 

 آسان 3گزینه  -00

 به قوم خویش فرمودند دشمنی بین ما وجود دارد . تا وقتی که شما به خداوند ایمان بیاورید . ابراهیم حضرت 

 

 اسان 4گزینه – 07

ی چون م کتاب است . درس دهم سال دوم . اگر تنهایی آنان را به وحشت ... یاد تو ... اگر مصیبت ها ... به تو پناه ...متن 
 در دست توست .  دانند سررشته کارها

 

 متوسط 3گزینه  -02

درضمن منزلت زن و مرد در فضائل  خانواده است .اعضا  و معنوی . عالی ترین هدف ازدواج رشد اخالقی 92انسانی ابه مش
به هم شده بدون  اخالقی یکسان است . و طبق متن کتاب تفاوت های زیستی و روان شناختی باعث نیازمندی زوج ها

 اینکه یکی بر دیگری برتری ذاتی داشته باشد
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 واژه : معاذ اهللکلید 
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