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. درست است4ي و گزينه) هاي سراسرياستفاده از تست(يك تست تكراري است - 51

كه هـر دسـتگاهي     ي عرضي است اما اين    فعاليت هر سلول در هر قسمت بدن در خدمت همان قسمت است كه بيانگر رابطه              - 52

البته از كتـاب سـال   . تاي طولي اسمندي و هدف خاص خود را دارد كه در خدمت هدف نهايي باشد بيانگر رابطهنظم قانون 

.شود نه سه درست مي4ي است و گزينهي طولي و عرضي حذف شدهدوم رابطه

دار بـودن جهـان   هـدف : كه اعراض كفار از دو موضوع است الـف   ي يك صحيح است و اين     يك تست تكراري است و گزينه     - 53

.كه همه چيز سرآمدي مشخص داردآفرينش و اين

گـر معـاد جـسماني اسـت و        بيـان ... ي ايحسب االنسان ان      است كه محور ثابت دارد و آيه       حقيقت وجود انسان نفس يا روح     - 54

. است1ي صحيح گزينه

كتـاب  ( ديني دوم آياتش را حتماً حفـظ كننـد           9 و   8،  7قابل توجه داوطلبان عزيز كنكور كه درس        .  درست است  2ي  گزينه- 55

ولي حتماً مطالعه كنند چون همه ساله از ايـن سـه درس يـك           ) رتواند مؤثر باشد يا هر كتاب آيات ديگ       جانب مي همايش اين 

.تست شبيه همين سؤال را حتماً خواهندداد

قابل توجه آن عده از اشخاصي كه امـسال         . (استقسمت دوم تست از انديشه و تحقيق استفاده شده        .  درست است  1ي  گزينه- 56

دهند و اين مسأله كامالً غلط است حواستان باشد در يق سؤال نمياند كه از انديشه و تحقاين موج را در بين داوطلبان انداخته   

ي  هزار تومـان جريمـه     100 تست از انديشه و تحقيق خواهند داد، اگر ندادند حاضرم براي هر كدام از داوطلبان                 4-5حدود  

.)دم چون به حرفم ايمان دارمكه البته يك ريال هم نمي!!!) (گويي بدهمخالف

دانـستند يعنـي    پوشاندند ولي حدود آن را نمي     يعني زنان مسلمان از همان ابتدا موي سر خود را مي          . ست درست ا  3ي  گزينه- 57

.هايشان را به خود نزديك كنند و اطراف صورت و سينه و گردن را نيز بپوشانندآيد كه پوششمي-براي آنان دستور 

. درست است2ي گزينه- 58

نتوانست روزه بگيرد و تا رمضان سال بعد عمداً قضاي روزه           ) شبيه بيماري  (علت عذري اگر كسي به  .  درست است  4ي  گزينه- 59

:را نگيرد بايد

.روزه را قضا كند) الف

. طعام به فقير بدهددميك ) ب

ي روزه براي كسي است كه بدون عـذر و          اند كه بايد حواسشان باشد كه كفاره      ا انتخاب كرده   ر 2ي  ظاهراً خيلي از داوطلبان گزينه    

.گيردي ماه رمضان را بخورد تعلق ميمريضي روزه

.تست بسيار معمولي بود.  درست است4ي گزينه- 60

.تست معمولي است. واقع جواب و تست همگي از متن آيه استدر.  درست است3ي گزينه- 61

.تست معمولي است. درست است2ي گزينه- 62
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سوگند به خدايي كه جانم در دست اوست اين مرد و پيروان او : فرماينددر اين جريان اول پيامبر مي.  درست است1ي گزينه- 63

.شودي ان الذين آمنوا نازل مياند و سپس آيهرستگارند و در روز قيامت اهل نجات

.اند سال سوم تست داده7قريباً همه ساله از درس باشيد كه تتوجه داشته.  درست است1ي گزينه- 64

. درست است2ي گزينه- 65

. درست است4ي گزينه- 66

. درست است3ي گزينه- 67

. درست است2ي گزينه- 68

. درست است1ي گزينه- 69

2ي   امـا گزينـه    ،كند حاكي بر توحيد عملي اعم از فردي و اجتماعي دخالت مي           4 و   3،  1هاي  گزينه.  درست است  2ي  گزينه- 70

.رساند و هم توحيد عمليمل دو نوع توحيد است يعني هم توحيد در ربوبيت را ميشا

. درست است3ي گزينه- 71

ي آيـه كـه   باشد و ادامه يعني ارسال رسل كه از قوانين حاكم بر هستي مي-ي قد جاء كم بصائرآيه.  درست است4ي  گزينه- 72

. حق انتخاب انسان استيدهنده نشان»فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها«: فرمايدمي

.ي تقدير است و خروج از اين تقديرات ناممكن استاين دو عبارت درباره.  درست است1ي گزينه- 73

هـاي الهـي    واقـع همـان سـنت     كه در . (ع قوانين تغييرناپذير است   زندگي فردي و اجتماعي انسان تاب     .  درست است  1ي  گزينه- 74

.)است

.هاي مادي و معنوي و دنيوي و اخرويمندي از نعمتبه بهرهمتعادليعني ايجاد ديدگاه.  درست است3ي گزينه- 75
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