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  »وحیده کاغذي«  »تشریحی دین و زندگیپاسخ  «
  

، مصرع ) این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود(کند  می ها و زمین اشاره ي شریفه به آفرینش آسمان در این آیه  3 ي گزینه پاسخ -51
  )1 درس -سال دوم(  . دارد» االلباب اولی«مطابقت با » هر که فکرت نکند«

ي مخلوقات عالم تحت قانونمندي واحد  بحث این است که همه» و له اسلم من فی السماوات و االرض   «ي    در آیه   3 ي گزینه پاسخ -52
  )2 درس -سال دوم(    .کنند الهی عمل می

بهترین آن پیـروي  شنوند و از  که سخن را می به این شکل است که بشارت باد بر کسانی  : 4ي    ي گزینه   معنی آیه   4 ي گزینه پاسخ -53
و ال تتبعـوا خطـوات   «ي شـریفه،   ي مقابـل ایـن آیـه    نقطه. دان هستندکرد و خردمن اینان همان کسانی هستند که خدا آنان را هدایت       . کنند  می

سوي بدي و زشتی برویم و  دهد که به می همانا براي شما دشمنی آشکار است و او فرمان. هاي شیطان پیروي نکنید است، یعنی از گام   » الشیطان
  .دانیم، بگوییم ي خداوند نمی چیزي را که درباره

.) دهـد  آیـد معنـی اسـتمرار را مـی       کـان اول فعـل مـضارع کـه مـی           -» کانوا یکسبون  بما«(اعمال زشت مستمر      1 ي گزینه پاسخ -54
  )5 درس -سال دوم(  » اولئک ما و هم النار«. ي جایگاه دوزخی انسان در عالم واپسین است  کننده تعیین

یعنـی  »  لهو و لعبو ما هذه الحیاة الدنیا االّ«ي ملکی دنیا  و چهره» و ان الدار االخرة لهی الحیوان  «ي ملکوتی     چهره  2 ي گزینه پاسخ -55
  )5 درس -سال دوم(  .ي واقعی دنیا چیزي جز سرگرمی و بازي نیست چهره

بحـث  » ....ام نجعل الذین امنـوا  «ي  ي شریفه رساند و آیه بحث امکان معاد را می» و ضرب لنا مثالً و نسی خلقه    «  1 ي گزینه پاسخ -56
  )6 درس -سال دوم(  . رساند ضرورت معاد در پرتو عدل خداوندي را می

یعنی نفـخ صـور   . ي برپایی رستاخیز است ها و زمین در آستانه    بحث تحول عظیم در آسمان     4 و   2،  1اي  ه  گزینه  3 ي گزینه پاسخ -57
  )8 درس -سال دوم(  .بیانگر نفخ صور دوم است» فَاَماَمنْ اوتی کتابه بیمینه «3ي  اول؛ اما گزینه

دمی است و به بیـان امـام    شدن و صعود آ-تر است، چون دوران رفتن شدت نیاز به توکل در دوران جوانی بیش       4 ي گزینه پاسخ -58
  )10 درس -سال دوم(  . پذیر است بردن به خدا همراه با نیت خالص امکان جویی از کارها به نحو احسن در گروي پناه چاره) ع(صادق 

ان تقرضـوا اللّـه فَرضـاً حـسناً     «: یعنی. داد  ي آیه باید پاسخ     ي آیه نیامده ولی با توجه به ادامه         در این تست ادامه     2 ي گزینه پاسخ -59
  ) اندیشه و تحقیق-15 درس -سال دوم(    »یغفرلکم و فه لکمیضاع

شـود،   هرکس گمراه شد تنها به زیـان خـود گمـراه مـی    : فرماید می» و من ضَّل فانما یضل علیها    «ي    ي شریفه   آیه  1 ي گزینه پاسخ -60
  )1 درس -سال سوم(  . دي این انتخاب را باید تحمل نمای ناخواه نتیجه   ي خود چیزي را بخواهد خواه منظور این است که اگر کسی با اراده

کـه تعلیمـات پیـامبري در برابـر تنـدباد       زمانی. ها تحریف تعلیمات پیامبر پیشین است     یکی از علل تجدید نبوت      2 ي گزینه پاسخ -61
 .شود که مصدق دعوت پیشین و هادي مردم باشد صورت به اذن خداوند پیامبر دیگري مبعوث می ویرانگر تحریف قرار بگیرد، دراین

  )2 درس -سال سوم(

هـاي قـرآن اسـت     اي مثـل یکـی از سـوره    دادن اسالم و قـرآن آوردن سـوره        ترین راه براي غیرالهی نشان      نآسا  2 ي گزینه پاسخ -62
  )3 درس -سال سوم(  .حاکی بر جاودانگی اعجاز نبوت پیامبر اکرم است» لن تفعلوا «- ) تحدي(

 غفران الهی افزایش سرمایه
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توانـست   ل شد که میاي از کمال نائ  و در مسیر قرب الهی به مرتبهعبودیت و بندگی  رسول خدا با انجام وظایف        4 ي گزینه پاسخ -63
ي  کننـده  ي فیض خالق به مخلوق شود و به اذن الهی در عالم طبیعت تصرف نماید و فـراهم         کند و واسطه    عالم غیب و ماوراءطبیعه را مشاهده     

  )4 درس -سال سوم(  .ي تحقق آن تصرف در قلوب است  است و نشانهایمان و عملاستعداد و لیاقت دریافت آثار وساطت 

جا که فقط افرادي کـه        گردد تا آن    طوالنی می ) عج (امام عصر غیبت  : در حدیث جابر فرمودند   ) ص(رم  پیامبر اک   2 ي گزینه پاسخ -64
  )5 درس -سال سوم(  . مانند ي به او باقی می  دارند، بر عقیدهایمان راسخ

لسلۀ الذهب موضوع تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداسـت میـسر    از حدیث س    4 ي گزینه پاسخ -65
  )8 درس -سال سوم(  . باشد می» )ص(ي پیامبر اکرم  اقدام براي حفظ سخنان و سیره«است که این مسئله از موارد مرجعیت دینی  

ل خوف به امن شامل حال اهل ایمـانی اسـت   ي خداوند نسبت به استخالف در زمین و استقرار دین و تبدی           وعده  3 ي گزینه پاسخ -66
یعبدوننی ال یشرکون بی «: فرماید ي آیه که می و با توجه به ادامه» وعد اللّه الذین آمنوا منکم و عملو الصالحات«. دهند که عمل صالح انجام می

  )10 درس -سال سوم(  . ي عبادت خالی از هر نوع شرکی است نتیجه» شیئا

آموز حضرت یوسف در برابر درخواست نامشروع زلیخا توجه بـه حـضور    رگذشت عبرت ترین مورد در س     کلیدي  1 ي گزینه پاسخ -67
  )13 درس -سال سوم(  . کند که در محضر خدواند است  ناشی از این است که انسان احساس4 و 3، 2موارد . بردن به اوست خداوند و پناه

ي اصلی تحکـیم خـانواده اسـت و      پشتوانهمهر و محبت   و   نیستشرط پرداخت نفقه توسط مرد نیازمندبودن زن          2 ي گزینه پاسخ -68
  )16 درس -سال سوم(  .اند برکت دانسته شوند را بی هاي سنگین حاضر به ازدواج می پیشوایان دین زنانی را که با تعیین مهریه

م اذا ادعاکم دعوة «ي رستاخیز  ، موضوع تحقق امر خداوند در خروج از قبر خاکی در آستانه4ي  ي گزینه در آیه   4 ي گزینه پاسخ -69 ثُ
  ) اندیشه و تحقیق-1 درس -سال چهارم(  . بریم پی می» اذا انتم تخرجونمن االرض 

 2ي  کـه از گزینـه   شود، درحـالی  بخش انحصاري خداوند استنباط می    بحث هستی »  کل شی  خالققل اللّه   «عبارت    1 ي گزینه پاسخ -70
  )2 درس -سال چهارم(  . شود  بحث توحید در مالکیت استنباط می4ي   بحث توحید در والیت و از گزینه3ي  بحث توحید و از گزینه

و ما امـروا اال  «: یعنی. است ي آیه داد که در این قسمت آیه در صورت تست نیامده         جواب تست را باید از ادامه       4 ي گزینه پاسخ -71
ا یشرکون لیعبد و الهاً واحداً ال اله اال هو سبحانه عم.«  

بنده این کـار  . هاي آیات را تا انتهاي هر آیه مطالعه کنند اژهي و طورکامل مطالعه نمائید و کلیه نمایند که آیات را به داوطلبین عزیز باید توجه  (
  )3 درس -سال چهارم(      .)شود  واقعمفیدشاید انشاءاللّه . ام را در کتاب همایش آیات انجام داده

در دو بیت سعدي مبحث این است که کل هستی تجلی وجود خداوند است و با وجود این آثار و عالئم اگر کسی   1 ي گزینه پاسخ -72
  )4 درس -سال چهارم(  .است  هم بحث بحث تفکر و تعقل آمده1ي  در گزینه. هتر است که نقش بود بر دیوارفکر نکند ب

 قـضاي  ←» هو الذي یحیی و یمیت فاذا قضی امر«. بیانگر تقدیري است» انا کل شی خلقناه بقدر«ي جهان     نقشه  4 ي گزینه پاسخ -73
  )5 درس -سال چهارم(     .الهی است

ي انسان با خود دیگران جهان خلقت و خداوند  ها باعث تنظیم درست رابطه ت قوانین حاکم بر زندگی انسان  شناخ  2 ي گزینه پاسخ -74
  )6 درس -سال چهارم(  .ها دارد هاي الهی در زندگی انسان نیز بیانگر وجود قوانین و سنت » ...قد خلت من قبلکم «ي  ي شریفه شود و آیه می

یعنی اعالم .... کیشان خود در سراسر جهان پیوند برادري برقرار کنند و  ا همب: فرمایند می) ص(که رسول خدا    این  1 ي گزینه پاسخ -75
  )8 درس -سال چهارم(  . باشد می» ...محمد رسول اللّه و الذین «ي مرتبط با موضوع  ي حق و باطل است که آیه دو جبهه



  اسخ تشریحی و تحلیلی دین و زندگی پ-93آزمون سراسري خارج از کشور   3

  
  

نهایت فهمی و دقیق  هایی بی دارم که تست در پایان از طراحان محترم سازمان سنجش نهایت تشکر را :عنوان یک معلم کنکور به
  .گیرند، ندارند هاي آزمایشی می هاي مختلف که آزمون گونه تأثیرپذیري از سؤاالت گروه کنند و هیچ می طرح

  
  
  

  !با آرزوي موفقیت براي یکایک داوطلبان عزیز
  

  وحیده کاغذيخانم  


