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 نگاه كلي:
 سالم؛

 21 -18در كنكور سراسري تعداد تست آيات در حدود  93كه تا سال  تست مربوط به آيات و احاديث است (درصورتي 14تست:  25از مجموع 
 ن بايد نسبت به اين موضوع دقت كنند.)ااست. داوطلب تست بوده

 هاي آزمون: گاليه از طراحان پرسش
هاي سراسري را مطرح  دوم و مستعمل در تست گذارند و اكثراً سؤاالت دست اي از سازمان سنجش دارم. براي كنكورهاي آزمايشي وقت نمي من گله

كنند كه سراسر پر از اصطالحات سنگين فقهي و حوزوي است و مفهومي در سطح بسيار  مي هايي را طرح وقت در كنكور سراسري تست كنند؛ آن مي
 باال دارد!

 
 هاي ابتكاري و نو: پرسش

دار بـدون جهـان خلقـت     كنيم (هدف اين است كه ما در چگونه جهاني زندگي مي جوان و نوجوان تست دقيقي است. يعني يكي از سؤاالت هر -51
 بالحق ...) االرضخلق اهللا السماوات و  ←
 .تست دقيقي است -53
هـا كنـار    بينـد. پـرده   كه انسان عين عمل خود را ميخواهد بگويد  مي 4و  2، 1ي  شده. گزينه ديني دوم طرح 8تست دقيقي است. از درس  -54
 گردد. است، پديدار مي رود و واقعيت حوادثي كه بر زمين گذشته مي
هايي دارد كـه   تست خوبي است. منشأ تفاوت پوشش زنان و مردان ناشي از اين است كه خداوند هر نعمتي كه به انسان داده، انسان مسئوليت -57

صـورت آن   كـه پوشـش يـك زن از حـدود اسـالمي فاصـله بگيـرد، درايـن         ساز منشأ تفاوت پوشش زنان و مردان است. وقتي ها زمينه اين مسئوليت
 شود. ا مورد غفلت واقع ميه مسئوليت

هـاي بـزرگ    آمدن كتـاب  اند و اين حضور سازنده باعث فراهم ي مسائل اظهارنظر كرده ي همه تست خوبي است. ائمه با تكيه بر علم الهي درباره -64
 شود. مي
شركت در مجلـس   -ون قصد برد و باختبد -باشيد كه بازي قمار در هر حال حرام است. (با قصد برد و باخت تست دقيقي است. در نظر داشته -75

 هاي معمولي حرام است.) بندي در بازي و ورزش بازي قمار با كامپيوتر نيز حرام است و شرط -قمار
 است. تركيب تست جديد است. اما جزءجزء تست بارها در كنكور سراسري سؤال بوده -69

 هاي تكراري يا ساده: پرسش
 .سري آمدهاتكراري است، در سر -55-56-85-60-61
 تست معمولي است، در سراسري آمده. -59
 تكراري است. تست -62-63-71-73-74
 تست معمولي است. -52-65-66-68-70-72
 بشود نه بصره. خواست استاندار مصر مي تست معمولي است. فقط توجه شود كه مالك اشتر -67

 با سپاس از استاد وحيده كاغذي
 
 


