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توان گفت كه امـسال  در مجموع مي! با سالم و خسته نباشيد خدمت داوطلبان عزيز و مشتركين سايت نشر دريافت    

 مفهـومي  چنـين و هـم -بعـضاً خـارج از كتـاب   و -هاي معارف بسيار دقيـق   تست ،گروهپنج  هر   در   هاي قبل نسبت به سال  

هـا  قـدر بـه بچـه   مراكز آموزشي دارم اين است كـه ايـن   مدارس و از مسئولينخواهشي كه از مشاورين محترم . شدهطرح

دسـت   بخوانند در ذهنشان خواهـد مانـد و درصـد بـسيار بـااليي را بـه           ه است كه در زمان كم هرچ      ينگويند معارف درس  

و چنـدبار دوره    از تابستان شروع بـه مطالعـه دقيـق           ، يعني موقعهاي امسال طوري بود كه اگر داوطلبي به       تست. آورندمي

20 بـين  يخوانـد درصـد  طور فشرده و سطحي ميها را بزند ولي اگر بهتوانست اين تست درصد مي90 تا 70كرد بين  مي

!در انتظارش بود40تا 

ي رياضيرشته

 تست  7 و  تست سال سوم   9سال دوم،   از   تست   9 تست از انديشه و تحقيق طرح شده بود و           2 تست،   25از مجموع   

 تست دقيقي بود تـست  51-52تست . دادها را آيات تشكيل ميكل تست % 72ت از آيات بود يعني       تس 18دانشگاهيپيشاز  

. گزينه غلط استچهاري غلطي است يعني هر  گزينه يك را اعالم كرده بود كه گزينه53

هـاي  ات كتـاب  كسي كـه بـا آيـ   اال برايالبته براي كسي كه احاطه بر آيات داشته باشد و ( تست معمولي است    :54 سؤال   -

.درسي مأنوس نباشد تست بسيار دقيقي است

. تست معمولي است:55 سؤال -

.ين عالم برزخ و عالم دنيا از نظر غدواً و عشياً مشابهت زماني حاكم است تست دقيقي است كه يعني ب:56 سؤال -

. تست دقيقي است:57 سؤال -

. تست معمولي است:58 سؤال -

.ولي است تست معم:59 سؤال -

.شده و تست دقيقي است تست از انديشه و تحقيق طرح:60 سؤال -

. تست دقيقي است:61 سؤال -

. تست دقيقي است:62 سؤال -

. تست دقيقي است:63 سؤال -

. تست معمولي است:64 سؤال -

. تست معمولي است:65 سؤال -
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آموزان اين قسمت كتاب را     شده كه شايد خيلي از دانش      طرح  از كتاب سوم   ي تست دقيقي است آن هم از بخش       :66 سؤال   -

.ندنطور دقيق مطالعه نكبه

.طلبداش را مي تست دقيقي است و احاطه كامل بر آيه و معني:67 سؤال -

. تست معمولي است:68 سؤال -

.شده و تست بسيار دقيقي استسال چهارم طرحدرس يك  از انديشه و تحقيق :69 سؤال -

. تست معمولي است:70 سؤال -

. تست معمولي است:71 سؤال -

. تست معمولي است:72 سؤال -

طلبد كه بدانيم يكي از      اين تست نيز احاطه كامل بر حديث قدسي و معني و مفهوم آن را مي               . تست دقيقي است   :73 سؤال   -

.دباشء كن فيكون ميآدم انا اقول للشيمصاديق واليت معنوي بحث يا بني

 اختيار انسان جايي اسـت كـه قـضا و قـدرهاي متفـاوت او را                 ي بروز و ظهور   صحنه تست دقيقي است يعني      :74 سؤال   -

.باشدكردهاحاطه

. تست دقيقي است:75 سؤال -
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ي تجربيرشته
 تـست  7 وسـال سـوم  از  تست 9؛ سال دوم از تست9، تست يك تست از انديشه و تحقيق طرح شده  25از مجموع   

.تا بوده18 تعداد تست از آيات دانشگاهي؛ پيشاز

. تست معمولي است:51سؤال -

به اليه يرجعون يعني به يك نتيجـه  ) خواستن و نخواستن(آموز بداند طوعاً و كرهاً  تست دقيقي است كه دانش     :52سؤال  -

.نجامد ايم

. تست دقيقي است:53سؤال -

.مولي است تست مع:54سؤال -

. تست معمولي است:55سؤال -

. تست معمولي است:56سؤال -

. تست دقيقي است:57سؤال -

. تست دقيقي است:58سؤال -

. تست معمولي است:59سؤال -

. تست معمولي است:60سؤال -

. تست معمولي است:61سؤال -

طـور  ي مطالـب درس را بـه  داوطلب بايـد همـه   و   دارد   ؤالس ديني سوم كه هميشه      5درس  ( تست دقيقي است     :62سؤال  -

.)عمقي و دقيق مطالعه كند

).شودمي خواندهوفهم سوم خوب و 6اگر درس ( تست معمولي است :63سؤال -

).شودخواندهمفهومي  سوم خوب و 7اگر درس ( تست معمولي است :64سؤال -

. تست دقيقي است:65سؤال -

.)بودهاي قبل نيز آمدهشبيه اين تست سال(ولي است  تست معم:66سؤال -

. تست معمولي است:67سؤال -
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)طلبددقت روي آيه و معني آن را مي( تست دقيقي است :68سؤال -

هاي يت بهرهاست و تست بسيار دقيقي است و عبارت مردود  آمده اين تست از انديشه و تحقيق درس يك پيش         :69سؤال  -

!!ياست نه از كتاب درسشدهدادن از تفسير قرآن برداشتهف قراردستي را هددم

. تست معمولي است:70سؤال -

. تست معمولي است:71سؤال -

. تست دقيقي است:72سؤال -

. تست دقيقي است:73سؤال -

.دانشگاهي پيش2 تست دقيقي است از ترم :74سؤال -

. تست دقيقي است:75 سؤال -
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ي انسانيرشته
انـد؛   تـست داده   2 تحقيـق    از انديـشه و   ؛   تست سـال چهـارم     7- تست سال سوم   9- تست سال دوم   9:  تست 25از مجموع   

.استتا بوده18 آيات تتعداد تس

. تست معمولي است:51سؤال -

)يسمماجل  (.يستي ندائمهاي حاكم بر جهان كه بدانيم قانونمندي تست دقيقي است يعني اين:52 سؤال -

. تست معمولي است:53سؤال -

. از انديشه و تحقيق عرج است و تست معمولي است:54سؤال -

).باشداش كار شدهالبته اگر روي آيه و معني( تست معمولي است :55سؤال -

. تست دقيقي است:56سؤال -

). تست عادي است،نيمبدااگر آيه و معني را خوب ( تست معمولي است :57سؤال -

. تست دقيقي است:58سؤال -

. تست دقيقي است:59سؤال -

. تست دقيقي است:60 سؤال -

. تست معمولي است:61سؤال -

. تست دقيقي است:62سؤال -

. تست معمولي است:63سؤال -

. تست دقيقي است:64سؤال -

. تست بسيار دقيقي است:65 سؤال -

. تست دقيقي است:66سؤال -

. تست معمولي است:67 سؤال -

. تست معمولي است:68سؤال -
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ي  همـه  69 اين تـست هـم ماننـد تـست           .دانشگاهي تست بسيار دقيقي است از انديشه و تحقيق درس يك پيش           :69 سؤال   -

هاي درسي نسبت به اين آيه      بچنيني در كتا  گونه برداشت اين  است و هيچ  شدهن استفاده  قرآ سيرا از تف  هاي آزمايشي گروه

.خوردنميچشمبه

. تست معمولي است:70سؤال -

. تست دقيقي است:71سؤال -

. تست دقيقي است:72سؤال -

يامـده ايـن عبـارت از كتـاب فلـسفه           ن پيش 5 و   4،  3 عبارت وساطت فرشتگان و كارگزاري آنان در متن درس           :73سؤال  -

.سطح تست دشوار است.  درس معارف آمدهدر،ليده وشي انساني استفادهرشته

.تست معمولي است:74سؤال -

. تست دقيقي است:75سؤال -

 آيات را سطحي مطالعـه كنـد از پـس            و طور جدي با درس معارف برخورد نكند      كنم اگر داوطلبي به   ا هم تكرار مي   ب

.آيدهايي برنميچنين تست
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ي هنررشته
19رخاسـته از آيـات و روايـات         تعداد تست ب   تست؛   7 از سال چهارم     - تست 9ل سوم    از سا  - تست 9سال دوم   از  

!است تست پيش از ترم يك بوده7 و تمامبودند ندادهيتس پيش ت2از ترم .اند تست داده4از انديشه و تحقيق تست؛ 

.خلقت هذا باتناًا تدبير خداوندي است و بيان ربنا م تست دقيقي است يعني استحكام و نظم ناشي از حكمت و:51سؤال -

ي كه بيان صريح كتاب گزينه    حالي گزينه صحيح را يك اعالم كرده در        جواب اين تست غلط است طراح محترم       :52سؤال  -

.باشد مي2

.ه را داوطلب بداند تست معمولي استاگر معني آي. شده از انديشه و تحقيق طرح:53سؤال -

.باشد مي5 با آيه درس ربمياپ تست دقيقي است و انطباق فرمايش :54ل  سؤا-

.آيدميحساببه تست معمولي ،ي دقيق در صورت مطالعهكهاست  آمده5 تست از انديشه و تحقيق درس 55:2سؤال -

.ردهاي معارف موضوعيت ندااري در كتابالبته بحث استفهام انك.  دقيقي است تست بسيار:56سؤال -

. تست معمولي است:57سؤال -

. تست دقيقي است:58سؤال -

. تست دقيقي است:59سؤال -

.شده و تست دقيقي است از انديشه و تحقيق طرح:60سؤال -

. تست دقيقي است:61سؤال -

. تست دقيقي است:62سؤال -

. تست دقيقي است:63سؤال -

ي كلمه مـولي در حـديث غـدير    كه دربارهكنند درحالي شك مي  4 و   3ين بين گزينه  داوطلبا.  تست دقيقي است   :64سؤال  -

 بـالمؤمنين   لناسي من اولي ا   كاربرد اين كلمه جمله   پيامبر در   متمسككه به معناي سرپرست است نه دوست        

.استمن انفسهم بوده

. تست دقيقي است:65سؤال -

. تست معمولي است:66سؤال -

.ست معمولي است ت:67سؤال -
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. تست معمولي است:68سؤال -

اسـت  ه بـود  قرآن از انديشه و تحقيق درس يك سال چهارم طرح است و استفاده از اين آيه با توجه به تفسير                     :69سؤال  -

!! كتاب درسي؟براساسنه 

. تست معمولي است:70سؤال -

. تست معمولي است:71سؤال -

. تست دقيقي است:72سؤال -

.  تست معمولي است:73سؤال -

هاي نيكوكار و بـدكار در  انسانتغيير كلمات  است   سنت اشرار كدام    -ي ابرار  مثالً فهم كلمه   ؛ تست دقيقي است   :74سؤال  -

.ي هنر سنگين استآموز رشته است كه فهم اين كلمات براي دانشيهاي درسكتاب

. تست معمولي است:75سؤال -
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ي زبان خارجيرشته
 تـست   3انديـشه و تحقيـق      از  ؛   تـست سـال چهـارم      7- تست سال سـوم    9- تست سال دوم   9:  تست 25از مجموع   

. تست17تآيا از .اندداده

. تست معمولي است:51سؤال -

.ت سال دوم از قسمت انديشه و تحقيق اس2 سوم و درس 14 تست تركيبي از درس . تست دقيقي است:52سؤال -

 نـشأت گرفتـه از سرشـت    - عزت نفس- كرامت-داشتن فضائلي چون صداقت يعني دوست  ؛ است ي تست دقيق  :53سؤال  -

.است... خدا آشنا و يا فاقم وجهك للدين 

. تست معمولي است و از انديشه و تحقيق آمده:54سؤال -

. تست معمولي است:55سؤال -

. تست معمولي است:56سؤال -

. تست دقيقي است:57سؤال -

.هاي درسي نداريم خفت را ما در كتاب- عبارت قرآني ثقل:58سؤال -

. تست معمولي است:59سؤال -

. تست دقيقي است:60سؤال -

. تست معمولي است:61سؤال -

. تست معمولي است:62سؤال -

. تست دقيقي است:63سؤال -

.ست اگير وقتاما تست معمولي :64سؤال -

).طلبد كامل بر آيه و معني را ميياحاطه. ( تست دقيقي است:65سؤال -

. تست معمولي است:66سؤال -

اگراف و يا صفحه كتـاب نبايـد غافـل         از هيچ پار  كه  دهد  ا نشان مي  راين تست اين مطلب     . ( تست معمولي است   :67سؤال  -

).شويد

. تست معمولي است:68سؤال -
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هـاي ديگـر هـم      هتكـه بـه رشـ     با همين شـماره    اين تست    .شدهسال چهارم طرح  درس يك   انديشه و تحقيق     از   :69سؤال  -

هاي تفسير قـرآن استفاده از اين آيه در كتاب سال چهارم اصالً نيامده و طراح محترم از كتاب              .استشدهداده

.استطراحي كردهكننده  گروه شركتپنجبراي  تست را پنجمستقيماً اين 

. تست معمولي است:70سؤال -

. تست معمولي است:71سؤال -

. تست دقيقي است:72سؤال -

.) پيش است5ي اول درس انطباق متن با آيه (. تست دقيقي است:73سؤال -

. استيخاصسنت ،امتحانكه سنت  تست دقيقي است كه داوطلب بداند :74سؤال -

. تست معمولي است:75سؤال -
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