
92سراسري در آزمون دين و زندگيهاينقد پرسش1

ي رياضيرشته

3هـا آمـده و    تـست آن از آيـات كتـاب   16كـه  %) 76(است  تست متن عربي آمده    19 تست معارف در     25از مجموع   

.باشدتست مربوط به احاديث مطرح در كتاب دين و زندگي مي

آمـوزاني كـه دروس ديـن و زنـدگي را در درازمـدت و بـا       در مجموع سطح سؤاالت متوسط و خوب بوده و دانـش    

.توانستند حتي صددرصد نيز بزنندباشند ميتوجه كامل بر روي آيات قرآن مطالعه كرده

 عدد9: تعداد تست سال دوم•

 عدد9: تعداد تست سال سوم•

 عدد7: تعداد تست سال چهارم•

هـا  كـه مـا در گزينـه      شود درحالي ي جهان چون معين است مربوط به تقدير مي         نقشه :71ي تست   توضيحي درباره 

ي انـدازه معلـوم و مـشخص        اما بحث تقدير درباره   ) اندازه(باشد قدر است     مي 2ي صحيح كه    ي تقدير نداريم و گزينه    كلمه

.است

.باشدي رياضي كامالً صحيح ميهاي معارف براي رشتهكليد تست
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92سراسري در آزمون دين و زندگيهاينقد پرسش2

ي تجربيرشته

 مـورد آن حـديث      2كـه   ) !!كـل سـؤاالت   % 84يعنـي   . (است تست متن عربي آمده    21 تست معارف، در     25از مجموع   

.ي قرآن است مورد آن آيه19معصومين و 

 عدد9: تعداد تست سال دوم•

 عدد9: تعداد تست سال سوم•

 عدد7: تعداد تست سال چهارم•

:مواردي كه نياز به توضيح دارند

ت ي هـداي   دربـاره  4 و   2،  1ي  ي هـدايت تمـام مخلوقـات اسـت كـه گزينـه             موضوع تست درباره   :60ي  تست شماره -

.باشدي مخلوقات ميي هدايت عمومي همه درباره3ي باشد، اما گزينهي انسان هدايت تشريعي ميويژه

سازد كه ايـن مـسأله    خداوند با ارسال رسل و آوردن كتاب ميزان بايدها و نبايدها را معلوم مي  :63ي  تست شماره -

. صحيح است4ي ي نفي سبيل است، پس گزينهشود كه يكي از اين قوانين قاعدهدهنده به قوانين ثابت ميشكل

.اي است كه در فرمايش امام مهدي مشخص است منظور از رويدادهاي جديد حوادث واقعه:67ي تست شماره-

برپـايي  .  سـال دوم اسـت  2 اين تست تركيبي از درس يك و دو پيش و انديـشه و تحقيـق درس             :69ي  تست شماره -

و بحث برپايي رستاخيز از قـسمت انديـشه   )  پيش2درس (د در ربوبيت است   آسمان و زمين به امر خدا بحث توحي       

.باشد سال دوم است و قسمت اول تست از درس يك پيش مي2و تحقيق درس 

ي  به توصـيه 4ي كند اما گزينهي عملي در بعد اجتماعي اشاره مي به توصيه3 و 2، 1هاي  گزينه:70ي  تست شماره -

.باشد صحيح مي4ي نهپس گزي. عملي در بعد فردي

آمـوزي در درازمـدت و   البته اگر دانش. ها متوسط رو به باال استباشد و سطح تست   ها كامالً صحيح مي   كليد تست :توجه

توانـست درصـد قابـل تـوجهي را     باشـد مـسلماً مـي     باشد و بر روي آيات قرآن تأكيد كرده       ها را مطالعه كرده   دقت درس به

.دست آوردبه
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92سراسري در آزمون دين و زندگيهاينقد پرسش3

ي انسانيرشته

 مورد آن آيه همراه با حديث آمـده اسـت      2كه  %) 80( تست متن عربي است      20ي انساني    تست رشته  25از مجموع   

).61 و 64يعني تست (

 تا9: تعداد تست سال دوم•

 عدد9: تعداد تست سال سوم•

 عدد7: تعداد تست سال چهارم•

و با تكيه بر آيات و روايات و انطباق اين دو با هـم              داوطلباني كه در درازمدت     . ها متوسط رو به باال است     حد تست 

توانـستند درصـد قابـل    طور قطع مـي باشند بهباشند و جهت تثبيت مطالب از طريق تست اقدام كرده    دروس را مطالعه كرده   

.آورنددستتوجهي را به

.باشدها درست ميكليد تست
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92سراسري در آزمون دين و زندگيهاينقد پرسش4

ي هنررشته

)58تست . (ي قرآن و يك تست با استفاده از حديث است تست آيه19 تست معارف،25از مجموع 

 عدد9: تعداد تست سال دوم•

 عدد9: تعداد تست سال سوم•

 عدد7: تعداد تست سال چهارم•

،60ي هاي شمارهاست مخصوصاً تستتر طرح شده  تر و عميق  هاي ديگر دقيق  سبت به رشته  در مجموع تست هنر ن    

.ه سطحي باالتر از انتظار داوطلبان دارد ك72 و 61،62،63،66

.)بوددر آزمون سراسري اين تست مطرح شده. ( تكراري است71ي تست شماره-

.  صحيح اسـت 2ي شود گزينه  يكي از نتايج برحق بودن جهان خلقت كه به انسان مربوط مي            :52ي  در تست شماره  -

.باشد كه اهل ذكر و فكرند فرزندان ميي درباره4ي ي موجودات است و گزينهي همه درباره3 و 1

تركيبــي از انديــشه و تحقيــق درس اول ســال ســوم اســت و درس چهــارم پــيش اســت كــه   (:60ي تــست شــماره-

.هايي براي داوطلبان بسيار دور از ذهن استگويي به چنين تستپاسخ

شده امـا طـراح نـسبت بـه ايـن           ي مرجعيت علمي برداشته   هاي درسيمان واژه   ما امسال از كتاب    :65ي  تست شماره -

.استتوجهي كردهموضوع بي

شـوند و بـا   هاي خود خـارج نمـي  منديكه موجودات جهان از حد و قانوناين.  تست جالبي است:72ي شمارهتست  -

) 4ي  يعني گزينه (گيرد  فرمايد نه خورشيد را شايسته است كه به ماه برسد و نه شب و روز پيشي مي                اي كه مي  آيه

.مطابقت دارد

.باشدها درست ميكليد تست
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92سراسري در آزمون دين و زندگيهاينقد پرسش5

ي زبان خارجيرشته

. تست آيه و يك تست مربوط به حديث است19 تست معارف 25از مجموع 

 عدد9: تعداد تست سال دوم•

 عدد9: تعداد تست سال سوم•

 عدد7: تعداد تست سال چهارم•

.هستندهاي دقيقي  تست68 و 61-54-53ي هاي شمارهها در حد متوسط است، البته تستسطح تست

اسـت ولـي طـراح محتـرم تـوجهي بـه ايـن          ي توحيد ذاتي حذف شده     در كتاب سال چهارم واژه     :54ي  تست شماره -

.موضوع نداشته

.هاي سري جديد اصطالح مرجعيت ديني استي مرجعيت علمي نداريم و در كتاب واژه،64ي شمارهدر تست -

.باشدكليد تست درست مي
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زودي هاي بسيار بهو زندگي استاد كاغذي با بازنگري كلي و افزودهين دوستان عزيز كتاب همايش د

.رس شما عزيزان خواهدبوددر دست


