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نگاه كلي* 

.است تست از سال چهارم آمده7 تست از سال سوم و 9 تست از سال دوم و 9:  تست25از مجموع 

از .  تست از قسمت عبرت و انديشه و تحقيـق         3و  . استآمده) آيه و حديث  ( تست مربوط به متون عربي       19 و   :توجه توجه 

چـون هميـشه    . انديشه و تحقيق دروس پايـه غافـل نباشـيد         كنم از قسمت تفكر در آيات و        شما داوطلبان عزيز خواهش مي    

.اندسؤال داده

 متوسط-51

 سال دوم-49ي  از قسمت عبرت درس آمده صفحه- متوسط-52

 ساده-53

. موضوع تست ارتباط آيه با تيتر اين قسمت كتاب است- متوسط-54

 متوسط-55

.استبارها در كنكور آمده» اهللالناس من يتخذ من دون منو«ي  خيلي اهميت دهيد، چون آيه به اين تست- متوسط-56

139ي صفحه. است سال دوم آمده12 از قسمت انديشه و تحقيق - متوسط-57

ازمنكـر را سـعي كنيـد كـامالً     معـروف و نهـي  هاي امربه روش-مراحل- سال دوم قسمت شرايط      14 درس   - متوسط -58

.حفظ باشيد

...يعني شرط تحقق ايمان و » ان كنتم مؤمنين«: فرمايدد كه قرآن ميباشي توجه داشته- دشوار-59

گـويم از  بـار مـي  بـراي آخـرين  . اسـت  سال سوم طـرح شـده  25ي  سؤال از قسمت انديشه و تحقيق صفحه      - متوسط -60

.)تواند مؤثر باشدكتاب همايش نشر دريافت خيلي مي. (قسمت تفكر در آيات و انديشه دروس پايه غافل نشويد

.است صورت تست انطباق حديث با آيه آمده- متوسط-61

گرامـي اسـالم را كـه       زمـان بـا رسـالت نبـي       اين آيه حالـت وضـعيت مردمـان هـم         .  تست بسيار دقيقي است    - دشوار -62

.دهدبودند را نشان مي) ص(كفرپيشگي و مخالفت با دعوت توحيدي پيامبر 

رود كـه منزلـت هـارون در نـزد موسـي             يعني يادشـان مـي     ؛ تست محل خطاي خيلي از داوطلبان است        اين - متوسط -63

.  و جانـشين مـن در ميـان شـما          -وصـي -نشينان و شريك در امر هدايت است نـه موضـوع بـرادر            موضوع مشاور و هم   

دشانجهت جانشيني خو. الدار يا اولين روز دعوت رسمي پيامبر استي مذكور جريان يوممسئله

 متوسط-64

.ي قرآن استي شريفه انطباق حديث با آيه- متوسط-65

دنبـال حـسن فـاعلي      يعني حـسن فعلـي بـه      . تر از حسن فعلي است    باشيد كه حسن فاعلي مهم     درنظر داشته  - متوسط -71

.باشدموضوع اخالص در بندگي مي» ...قل انما «ي ي شريفهباشد و آيهمي

صـورت خداونـد نيـز از عقوبـت و عـذاب او را      ن از گناه خودش توبه كرد و بازگشت در آن زماني كه انسا- متوسط -72

.بردسوي لطف و آمرزش ميبه

 متوسط-73
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 ساده-74

 متوسط-75

 تست دقيق5- تست متوسط15- تست ساده5
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