
 

 97 یکنکور تجرب یو زندگ نید یحیپاسخ تشر

 سایت کنکور

 

از داوطلبان  یلیامسال بود. خ یکنکور تجرب یو زندگ نیاز سواالت پر ابهام د یکیاست.  حیصح 4 نهیگز -51

 دانستند. یدرست م یها نهیا گزر 4و  2 یها نهیگز

 

 ییباشد. و خداوند توانا یمنزلت م ایمربوط به کرامت  هیآ نیدوم مطرح شده است. اول هیاز درس سوم پا -52

انسان قرار داده و خداوند به انسان کرامت و منزلت  یاست را برا نیاز آنچه در آسمان ها و زم یبهره مند

 باشد. یدرست م 1 نهیگز نیاست. بنابرا دهیبخش

 

بر  جیکند. نتا یم انیمرگ را ب یها دگاهیدوم مطرح شده و د هیباشد. از درس پنجم پا یم حیصح 1 نهیگز -53

کند و  افتیتواند در یخود را به طور کامل م یاست که انسان پاداش و جزا نیحق بودن خداوند بر انسان ا

 .خورد یبازتاب اعمال انسان ها رقم م افتیبودن نظام خلقت، با در مانهیحک

 

 یکینزد یعنی ،یباشد. از قرب وجود یسوال م نیاز نکات مطرح در ا یکی یو قرب اله یتفاوت قرب وجود -54

 باشد. یم حیصح 1 نهیخدا به بنده سوال طرح شده است. گز

 

 است. حیصح 4 نهیطرح شده است. گز یدانشگاه شیپ هیسوال از پا نیا-55

 

درس نوشته  نینوشته شده است. در ا یدانشگاه شیدوم صفحه چهارم درس سوم پ یسوال در پاورق نیا -56

 نیابعاد ا کیداوطلبان اگر تفک یشوند؛ ول کیاز نظر ابعاد تفک دیدرس آمده اند نبا یکه در ابتدا یاتیشده که آ

 دیدر عبادت سوال طرح شده است. توح دیوحتست را بزنند. از ابعاد ت نیتوانستند ا یدانستند، نم یرا نم اتیآ
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 یدر بعد اجتماع یعباد یها نهیشود و تنها گز یحذف م یربوب نهیندارد و دو گز یشاخه و ابعاد چیه ینظر

 دهد. یرا نشان م یشرک عباد 3 نهیماند. گز یم یباق

 

خاص  یها . امال و استدراج، سنتیاله یاست. سنت ها یدانشگاه شیاز درس شش پ یسوال ساده ا -57

 به استدراج اشاره دارد. 1 نهیاشاره به امال و گز 2و  1 یها نهیدر گز یگناهکاران است. نمل یحاکم بر زندگ

 

 انسان طرح شده است. اراتیحدود اخت ،یدانشگاه شیاز درس پنج پ -58

 

 2 نهی. گزدیکرد یشک م 4و  2 یها نهیگز نیب دیساده است. شا اریسوم طرح شده و بس هیسوال از پا نیا -59

 اشاره دارد. امبریبودن پ یهم به ام 4 نهیباطل است و گز انیحق بر اد نیو لو کره المشرکون در رابطه با غلبه د

 

 باشد. یو عمل م مانیدرجه ا شیافزا ح،یاست و پاسخ صح یساده ا اریسوال بس -60

 

 1 نهیاشاره دارد. پاسخ سوال گز امبریکه به ختم نبوت پ یا هیسوم مطرح شده است. آ هیاز درس دوم پا -62

 باشد. یم

 

 تیکه در نها یحضرت عل تیو هدا یریادگیهم استفاده کردند. نوع  96 یسوال در کنکور تجرب نیاز ا -63

کند.  ی)ع( اشاره م یحضرت عل یو عصمت علم گاهیالعلم به جا نةیبوده است. انا مد امبریپ یو همراه تیتبع

 به جواب برسند. دتوانستن یم یسوم مطرح شده بود و داوطلبان به راحت هیپا 6سوال از درس 

 

بنا  دیتجد م،یها استفاده کن نهیاز روش رد گز میباشد. اگر بخواه یو بحث م یقابل بررس اریسوال بس نیا -64

مام جعفر ا یهزاران شاگرد، برا تیترب 1 نهیشوند. در گز یرد م 4و  3 یها نهیتواند جواب باشد و گز یفقط م

 باشد. یم حیصح 2 نهیصادق بوده است. پس فقط گز
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 باشد. یم 3 نهیگز حیجواب صح -65

 

ها  ازین نیا نیو نحوه تام میدار یمختلف یروش ها ازهاین نیا نیتام یوجود دارد. برا یمختلف یازهاین -66

، توجه به 2 نهیباشد. گز یم ریها متغ نیا نیتام یو نحوه و چگونگ میثابت دار ازین یسر کیباشد.  یم ریمتغ

 باشد. یم حیثابت صح یازهایتوجه به ن نیدر ع ریمتغ یازهاین

 

هستند که  یعهدنامه گفته شده بود افراد نیدر بحث عهدنامه مالک اشتر وجود دارد. در ا یدیمورد کل کی -67

افراد  نیو ا رندیقرار گ تیمالک اشتر مورد حما ی)ع( و فرمانده یاز طرف حکومت و به دستور حضرت عل دیبا

مردم از حاکمان، خشم خواص را  یعموم تیمحرومان وجود دارد. رضا 4و  3 یها نهیباشند. در گز یمحرومان م

 باشد. یم 3 نهیگز حیسازد. پس پاسخ صح یاثر م ینسبت به حکومت ب

 

 د؟یبود یباشد. گفتند شما در چه حال یم حیصح 3و  1 یها نهیستم کرده بودند. پس گز شتنیبه خو -68

 باشد. یم حیصح 3 نهی. پس گزمیالعرض بود یگفتند ما مستضعف ف

 

در بهشت  زگارانیجاودانه شدن پره لیشوند. فرشتگان دل یفقط با نگاه کردن رد م نهیسوال، دو گز نیدر ا -70

 یحذف م 4و 2 یها نهیرا گفت پس گز)جاودانه بودن(  نیتوان خالد ینموده اند؟ در جواب نم انیرا چگونه ب

 یم یرا بررس 3و 1 یها نهی. اختالفات گزاشندرا بلد ب نیخالد یجا الزم بود که داوطلبان فقط معنا نیشود. در ا

 باشد. یم حیصح 1 نهی. پس گزیاله داریکنند؟ لقا و د یم یزندگ یخدا با شوق کدام نعمت اله یای. اولمیکن

 

حس شود. در کتاب، نگاه به نامحرمان  شتریدر وجود انسان ها ب مانیا ینیریشود ش یترک گناهان باعث م -71

 است. حیصح 4 نهیبه کار برده شده است. گز یسوال به صورت منف نیکرده است. در ا هیزهر آلود تشب ریرا به ت

 

 باشد. یم حیصح 1 نهیگز -72
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 نهیگز یاختالف نظر وجود داشت. ول 3و  1 نهیگز نیمورد مباحثه قرار گرفته است. ب اریتست بس نیا-73

 باشد. یم 1 نهیگز حیصح

 

 تواند دو تا پاسخ داشته باشد یتست م نیا -74

 

 یرویاز من پ مانی. فرزندان من در امییرا انتخاب نما 4 نهیگز دیبا میبرو یدرس اتیسراغ آ میصراحتا بخواه اگر

که شخص  یتواند درست باشد. زمان یهم م 3 نهیکنند )خداوندا من و فرزندانم را برپا کننده نماز قرار بده(. گز

 ریفرزندانش تاث یبر رو ندهیماندن از فحشا و گناه در آ دوراز گناهان دور بماند،  یاریازدواج کند و بخواهد از بس

 اعالم کرده است. حیصح نهیرا گز 3 نهیسنجش گز یگذارد. ول یمثبت م

 

 یهستند که زکات بر آن ها واجب م یغالت چهارگانه، سه تا از انواع دام و سکه طال و نقره، جز اجناس -75

. نه دیآ یبه حساب نم ی( چون برنج در زکات عاد3و  2 یها نهیشوند )گز یبرنج دار حذف م یها نهیشود. گز

 باشد. یم 4 نهیگز حیصح نهی. گزدر خمس و نه در زکات از انگور نام برده نشده است
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