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 نگاه كلي:
 سالم

 %44تا تست آيه قرآني است يعني  11تست  25از مجموع 
 تست سال دوم 9
 تست سال سوم 9
 تست سال چهارم 7

 :ها بررسي پرسش
 دوستي خدا زماني صادق است كه همراه با پيروي و اطاعت باشد. -57
واليت ظاهري موضوع برقـراري عـدالت اجتمـاعي    » ال عدل بينكم امرت«قلمرو اول يعني دريافت و ابالغ وحي است و » قل انت بما انزل اهللا« -62

 است.
 متوسط يا تكراري هاي پرسش

 هاي معمولي هستند. تست -54تا  51
 سطح تست متوسط است. -58
 است. هستند كه قبالً هم در آزمون سراسري آمده و تكراري هاي معمولي تست  -59-60-61-66-71-72-73-74
 تست تكراري است. -67
 ابتكاري و نو: خوب يا هاي سشپر
صـحيح اسـت ولـي     جملـه  درست است كه اول 3 ي گزينه افتد وگرنه به شك مي 3و  1آموز بين گزينه  تست خوب و دقيقي است يعني دانش -55

 مفهومي ندارد.» اند به عدالت ثبت كرده«گويد  كه مي جملهآخر 
 آيد. حتم حداقل يك تست مي سال سوم به 5ند كه از درس تست خوبي است، داوطلبان عزيز بايد توجه داشته باش -63
 يعني خود مردم بايد خواهان تغيير باشند تا جامعه در جهت اجراي عدالت پيش برود. ،تست خوبي است. عامل اصلي غيبت خود مردم هستند -65
 است. فرق انسان مشرك با موحد خواسته شده .تست خوبي است-69
 تست خوب و دقيقي است.-70
 جديدي است ولي معمولي است.تست -75

 دشوار: دار يا نكته هاي پرسش
. تصـديق يعنـي تأييـد    بگيـرد را بـا صـداقت اشـتباه     (تصديق) 4ي در توكّل، اول، كار و تحرّك است، سپس توكل بر خدا. داوطلب نبايد گزينه -56

 اينكه تحرّك و كار ريشه در تكامل دارد. كند و دوم اينكه با تصديق فرق مي موضوعي ولي اينكه توكّل بايد همراه با صداقت باشد، نخست
ب ) طرح شده. اين تست از متنـي سـاده آمـده ولـي اگـر داوطلـ      6ديني سال سوم (درس  76سطح تست معمولي است و اين تست از صفحه  -64

 كند. ها بطورحتم خطا مي مطالعه نكند در انتخاب گزينه
 هاي غيراستاندارد يا نادرست: پرسش

اي هـم   و مطلـب خيلـي سـاده    درست است »مبدأ آرامش در خانواده زن است« دوم كهقسمت  .است غلطگزينه  4متأسفانه در اين تست هر  -68
ت و رحمت،گفته شده كه ز 179ي  صفحه در كجايبايد پرسيد: ها  قسمت اول گزينهبراي ا هست اماحساس دروني زن و مرد اسـت.   مينه ساز مود

آيد  صحبتي ميان همسران پديد مي از انس و هم شيآرامش نا«آمده چنين است:  179ي  !!!) عبارت درست كه عيناً در صفحهاست (اين عبارت غلط
 »ساز آرامش است. نهميز مودت و رحمتيعني 

 گونهشنبه و جمعه از اين  هاي كنكور روز پنج ها تكراري و متسعمل است و خدا كند تست فرماييد اكثر تست ه ميهمانطور كه مالحظ
 )!(هرچند خيلي بعيد است!ها باشند تست

 
كنكور انساني و رياضي ،  يها ي ارزيابي پرسش ، در جلسه استاد وحيده كاغذياز نشر دريافت:  باسپاس 

 (اطالعات بيشتر در سايت نشر دريافت)خواهيم بود. ايشان، در خدمت  خرداد21شنبه بعدازظهر پنج
 


