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 94خارج از كشور  -آزمون معارف اسالمي تحليلو پاسخ 

 

سان مي -سال دوم 4درس  1 -51 ضائلي را كسب كند و به آن زماني ان سان بتواند ف شود كه روح و بعد متعالي وجود ان تواند مقرب درگاه خداوند 

 فضائل آراسته گردد.

 ناپذير الهي است.هاي تخلفي است كه اين موضوع يكي از وعدهي ضرورت معاد در پرتو عدل الهموضوع تست درباره -سال دوم 6درس  2 -52

تري در راه خدا انجام دهند و كنند، جهت اين اساات كه بتوانند ت ب بي الهيون كه از خداوند عمر طوالني طلب مي -سااال دوم 5درس  3 -53

 قات كنند.تر خدا را م اي كاملباشند تا با اندوختهها داشتهتري براي انسانخدمت بي 

ستمر دنيايي باعث مي« كنتم تعلمون» -سال دوم 7درس  2 -54 ستمراري(، يعني اعمال نيك م ضي ا شود كه پاكان وارد بهشت برزخي )فعل ما

 دهد.مياب ادامهبه فعاليت آگاهانه خبريم كه روح در عالم برزميپي« توفي»ي بشوند و از كلمه

گويند شيطان و بزرگان ما را گمراه ساختند كه شيطان در پاسخ نم آخرتي به دنبال مقصر هستند و ميدوزخيان در جه -سال دوم 9درس  1 -55

 خواستيد قبول نكنيد.ي دروغ دادم. من كه بر شما تسلطي نداشتم. ميي راست داد و من به شما وعدهگويند كه خدا به شما وعدهآنان مي

 مطابقت دارد....« ال تجد قوما يؤمنون باهلل و اليوم »ي ي شريفهلب كتاب با آيهعبارت تست مطابق مطا -سال دوم 11درس  2 -56

سر خود را ميي كتاب، به گفته -سال دوم 13درس  4 -57 سلمان از همان ابتدا موي  ست( ولي با زنان م شاندند )چون حجاب يك امر فطري ا پو

 ن نزديك كنيد تا به عفاف و پاكي شناخته شويد.اودتن را به خدهد پوششتانبودند و قرآن دستور مي حدود آن آشنا

بايد دريافت كند  ،دادهي توبه از رباخواري است يعني شخص در اين وام مشروط )ربا( فقط پولي را كه قرضآيه درباره -سال دوم 15درس  3 -58

 تر.نه بي 

خواهد( ولي پدر و مادرب او را از اين ساافر نهي ازه نميرود )ساافر حو واجب اجفرزندي كه به ساافر ريرواجب مي -سااال دوم 16درس  4 -59

 كند.اب را بگيرد. يعني فرزند حكم مسافر را پيدا نمينماز را تمام بخواند و روزهكنند، بايد مي

اين درد و دردره متعالي كه  ؛رترها دو نوع نياز دارند، الف: نيازهاي مادي ب: نيازهاي متعالي و بكه انسانبا توجه به اين -سال سوم 1درس  1 -60

 ي بيداري و هوشياري و ورود به وادي انسانيت است.كند، نشانهگيرد و تا يافتن پاسخ مناسب وي را رها نميقرار و آرام را از انسان مي

با وجود ايجاز و اختصااار و الف: لفظي ب: محتوايي و معنايي. عبارت رسااايي در معنا  ؛اعجاز قرآن از دو جنبه اساات -سااال سااوم 3درس  2 -61

 جزء اعجاز لفظي است. ،فصاحت و ب رت اين كتاب

 «فما بلغت رساله»مطابقت دارد و اهميت اين فرمان در « حديث ردير»است و با « ي تبليغآيه»ي تست معروف به آيه -سال سوم 5درس  4 -62

دهد كه او را از خطرات احتمالي منافقين )كسااااني كه تظاهر به كرم وعده ميباشاااد و خداوند به پيامبر ااي( مي)اگر انجام ندهي پس اب غ نكرده

 كنند.( حفظ ميگونه نيستندكنند، ولي عم ً اينداري ميدين

لذين اِنَّ ا»ي فرمايند: سوگند به خدايي كه .......... رستگارند. سپس آيهي خدا بودند، ميدر ابتدا پيامبر كه در كنار خانه -سال سوم 6درس  3 -63

 شود.نازل مي........« امنوا و عملو الصالحات 

هاي عباس اين است كه شخصيتاميه و بنيي بنيعامل و علت تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري در دوره -سال سوم 7درس  3 -64

 يابند.شوند و طالبان قدرت و ثروت قرب و منزلت ميمورد احترام و اعتماد رسول خدا منزوي مي

است و در اين رابطه پيامبر خودشان و امام علي را پدران و اولياي خود كامل كرده انبياخداوند نعمت هدايت را با وجود  -سال سوم 9درس  1 -65

 نمايند.امت )منظور، پدران معنوي است( معرفي مي

سوم 10درس  2 -66 ساني كه با باطل مبارزه نكرده -سال  ست كه ك ست ايجاد آمادگي در خود و جامعه ا ضوع ت اند در روز ظهور به علت عدم مو

 نشينيم.جا مياين امبرويد بجنگيد  تدگي مانند قوم )يهود( به حضرت مهدي خواهندگفت تو و پروردگارآما

سوم 12درس  2 -67 شتر مياين عبارت از عهدنامه -سال  ست كه به مالك ا ضرت علي )ع( ا  ،اي از مهرباني قرار بدهفرمايند: دلت را در هالهي ح

 اي ديگر در آفرين  همانند تو هستند.در ديني تو و دستهاي براهعدّ :اندچون مردم دو دسته

سوم 14درس  1 -68 صيتي -سال  شخ شيده ،زن و مرد هر دو در خلقت از يك فطرت برخوردارند و از نظر  ست كرامتي كه خداوند به آنان بخ ا

 اختصاص به يكي از آن دو ندارد.

شاء...»فرمايد: خداوند مي -سال چهارم 1درس  4 -69 شما را مي «اِن ي ي الهي آورد، يعني مخلوقات به ارادهبرد و آفرين  جديد مياگر بخواهد 

 است. به خداوند ،وابسته هستند و وابستگي وجودي جهان در بقاي خود
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شرك در ربوبيت مي -سال چهارم 2درس  3 -70 سان زماني موجب  را از شود كه اين توانايي عقيده به توانايي اولياي دين در برآوردن حاجات ان

اصااال توحيد را « قل هو اهلل احد»ي ي خداوند باشاااد، عين توحيد در ربوبيت اسااات. و آيهها بدانيم. يعني اگر اين توانايي با اذن و ارادهخود آن

ستمي ساند. البته در ت ضاً آيهر سري بع سرا صل اند. )البته زماني كه كلمهرا توحيد ذاتي نيز گفته« قل هو اهلل احد»ي هاي  ها نهتوحيد در گزيي ا

 نباشد.(

 

پذيري اساات، جدايي از صااف دوزخيان در گرو برخورداري از عقل ي حقي موضااوع تقويت روحيهدرباره 2ي گزينه -سااال چهارم 4درس  2 -71

 .كردن از سخنان پيامبران و اماماناست و پيروي

ي الهي ها با حكم و فرمان و ارادهپيداي  پديده -ي تقدير الهي اسااتدرباره« ال الشاامس ينبغي»ي ي شااريفهآيه -سااال چهارم 5درس  1 -72

 مربوط به قضاي الهي است.

 تقدير است. بحث ويژگي و مقدار و اندازه 

صاص به پديده ،سنت الهيمندي يا سنت الهي )در قرآن( اين قانون هامنديقانون -سال چهارم 6درس  4 -73 هاي طبيعي ندارد و زندگي اخت

 .....«قد خَلَت من قبلكم سنن فسيروا »فرمايد: گيرد و قرآن ميها را در بر ميفردي و اجتماعي انسان

سان دامنه -سال دوم 7درس  3 -74 سترده ميزماني كه ان شي ميي گناه را گ ست كه گرايد. در اينكند و چراغ عقل و فطرت به خامو جا الزم ا

 انسان عليه خود قيام كند.

 هاي فردي( است.ي اول )تقويت تواناييي لزوم تقويت ايمان و اراده جزء حوزهموضوع آيه -سال دوم 9درس  4 -75

 

 

 ن عزيز!اداوطلب

ي نصف آيه و نصف متن. پس به هر دو قسمت است. يعن %50اي و متن شده و تقريباً تست آيهها عوضفرم تست ،94الزم به تذكر است كه سال  -1

 كتاب توجه كنيد.

 دهند.مطلب مهم بعدي اين است كه حواستان باشد كه از همه دروس تست مي -2

 تست سال چهارم. 7تست سال سوم،  9تست سال دوم،  9 -3

 

 موفق باشيد

 وحيده كارذي

 
 


