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 نگاه كلي:
 تست: 25از مجموع 

 تست مربوط به سال دوم 9
 تست مربوط به سال سوم 9
 تست مربوط به سال چهارم 7

 مربوط به حديث است)تست  2و  آيه 12تست متن عربي دارد ( 14كالً 
گذارند. چـون   وقت نمي نودانم چرا مسئولين گروه معارف سازمان سنجش براي نوشتن تست  ها تكراري و ساده است. من نمي در مجموع اكثر تست

 هاست. از اين تستتر  مراتب سنگين ها به دانم كه كنكور سراسري تست مي
 است) تكراري است. (مشابه در كنكور سراسري آمده )  56و  55، 54، 53، 52
 )است. بارها در كنكور سراسري اين تست آمده () تكراري است. 57
 ) تست تكراري است.72و  69، 68، 63، 62
قديرات است و پيدايش و تحقق و امر و فرمـان جـزء قضـا    مكان جزء ت -باشيد كه ويژگي و موقعيت زمان ) تست تكراري است، ولي توجه داشته71

 است.
 است. هاي مختلف تست قبالً آمده طور جدا جدا بخش ) به59
 اليه يرجعون است. مقصد نهايي جهان خلقتكند و  سوي خالق خويش حركت مي كند كه به مي مندي موجودات را مطرح ) مبحث قانون51
 عفاف و عزت پوشش مناسب است. عياري  كننده از فرهنگ جوامع است و تعيين برخاسته اد) ميزان و شكل پرسش افر58
 كند. هدايت ميدين از بيرون،  ها را با توجه به دو ويژگي عقل و اختيار از درون و فرستادن پيامبر و خداوند انسان) 60
 .مانند بانكداري ،دنازهاي جديد قوانيني را استخراج كنتوانند از درون معارف اسالمي با توجه به ني منظور اين است كه متخصصان دين مي) 61
64 (گزينه كردن از اهل بيت باشد و آيه ت يا دوستي زماني معني دارد كه همراه با اطاعتمود) مؤيد اين مطلب است.2ي  ي مودت ( 
 با حديث اني تارك فيكم الثقلين .... مطابقت دارد) حصنيبا حديث ثقلين مطابقت دارد (كلمة ال اله اال اهللا  الذهب ةحديث سلسل) 65
ي آخـرين   كامل از درجـه  مندي و بهرهدرك ظهور  شايستگيي انساني  تنها مسلمانان، بلكه جامعه يابد كه نه ) غيبت امام عصر تا زماني ادامه مي66

 محبت الهي را پيدا كند.
 نيست.در ارتباط با اين موضوع  3اما مورد  است. شده اشاره 4، 2، 1قدسي به موارد ) در اين حديث 70

 
 هاي ابتكاري و نو: پرسش

طوركامـل   بـه  2ي  كه در گزينه ي يك، ناقص است؛ درحالي . گزينهخواهد بودي يك يا دو  آموز بين گزينه ) تست دقيقي است. محل خطاي دانش67
ها  دم آن را بپذيرند و فقيه تابع ضوابط و قوانين ديني مسئول اجراي آنشود كه اكثريت مر است كه نظام اسالمي زماني در كشوري استفاده مي آمده
 باشد.

 تر است. كامل 4ي  خطا كند. گزينه 4و  3ي  ) تست دقيقي است كه داوطلب ممكن است بين گزينه74
 

 ها: رهنمود
 د.طور دقيق مطالعه شو به دانشگاهي، ي فردي و اجتماعي از درس هفت پيش ) لطفاً موارد توبه73

 
عنوان يـك   طور دقيق مطالعه كنند. مخصوصاً آيات و روايات را من به كتاب معارف را به سهقدر هوشيار باشند كه بتوانند  ن عزيز آناخدا كند داوطلب

نشر دريافت  بنده ازيش كتاب هما ءاهللاشا و اند، شايد اي طور دقيق نخوانده ها را به كنم. اگر تا حاال كتاب معلم و مؤلف كتاب كنكور معارف توصيه مي
 بتواند مؤثر باشد.

 وحيده كاغذياستاد 


