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 9315آزمون سراسری خارج از كشور  معارف اسالميپاسخ تشريحي درس 

 

پس از نجات از دريای طوفاني و بازگشت به فطرت  هاـ قسمت انديشه و تحقيق کتاب ـ اکثر انسان 3ـ گزينه  1ـ سال چهارم ـ درس 11

کنند اين است که ناگهان در زمين به ناحق سرکشي و تجاوز ی امداد از خداوند متعال سرنوشتي که پيدا ميو درخواست خالصانه

 (خواهد.تست متوسط است. احاطه بر معني آيه مي) .کنندمي

کنند( پس از اين دو ويژگي ميتفكّر ها و زمين اهل ذکر و فكرند )در آفرينش آسمان ـ خردمندان که 5ـ گزينه  1ـ سال دوم ـ درس 15

ای ادهد تست سيباشداشته ط آيه تسلّ تست متوسط است. اگر روی کلّ. )کنند که خلقت آسمان و زمين بيهوده نيستاعتراف مي

 .(است

 1زينه سال چهارم( ـ گ 1سال دوم و درس  3ـ تست ترکيبي است ) از درس 13

هر دو اشاره به موضوع توحيد در ربوبيت دارد. )تست دقيقي « ولقد کرمنا بني آدم...»ی و آيه شريفه« اهلل الذی سخر لكم البحر... »ی آيه

 است چون ترکيبي است و فكری(

« اَاَنتم تزرعونه...»ی آيهت است که با ن توحيد در ربوبيّـ بحث هدايت جهان به سوی مقصد معيّ 5ـ گزينه  5ـ سال چهارم ـ درس 15

 (تست ساده است.)مطابقت دارد. 

قدر بحث خالقيت خداوند واضح است که که آنل است و اينی بحث توکّـ موضوع اين آيه درباره 5ـ گزينه  11ـ سال دوم ـ درس 11

متوسطي است. باز اگر روی تست )ي شود که چه کسي خالق آسمان و زمين است خواهند گفت: خدا. سؤالي اگر از مشرکين حتّ

 .(توان تست را پاسخ دادراحتي ميهه شود بها توجّآيات و معاني آن

د تا بر دهست که خداوند به آنان مهلت ميخداوند برای اهل کفر اين ا های خاصّتـ يكي از سنّ 5ـ گزينه  5ـ سال چهارم ـ درس 15

 .(تست متوسط است)بار گناهانشان افزوده شود. 

ی صحيح برنامه موضوعـ « هذالقرآن يهدی... اِنَّ»ی ی شريفهـ تست از انديشه و تحقيق است ـ آيه 1ـ گزينه  1ل سوم ـ درس ـ سا15

 قسمت انديشه و ازتست متوسط )تواند به درك اين حقيقت برسد. دهد و اينكه انسان با کمك عقل خود ميزندگي را نشان مي

 ات(ـ دقت شود به پيامِ آي است تحقيق

بحث واليت ظاهری « و قل آمنت بما انزل اهلل من کتاب و اُمِرت لِاَعدل بينكم»ی ی شريفهـ آيه 3ـ گزينه  5ـ سال سوم ـ درس 15

اش موضوع دريافت و ابالغ ادامه 5ی رساند و گزينهبحث واليت الهي را مي 5و  1ی رساند ولي گزينهپيامبر )عدالت اجتماعي( را مي

 (تست دقيقي است يعني نبايد واليت انسان با واليت الهي اشتباه شود.)ساند. روحي را مي

ها گرا اين است که هدايت پيامبران الهي را قبول کند و بين آنی يك انسان حنيف و حقوظيفه - 5ـ گزينه  5ـ سال سوم ـ درس 15

 )تست متوسط( تقوی است.ها برتری در ايمان و هيچ فرقي نگذارد و موضوع منشأ ويژگي عصمت در آن

نيز مطابقت دارد. تفاوت منزلت « ما کان محمد ابا احد من رجالكم...» یـ حديث منزلت که با آيه 1ـ گزينه  1ـ سال سوم ـ درس 51

غ البالةحجهارون برای موسي و امام علي برای پيامبر اسالم به دليل ويژگي خاتميت پيامبر )ص( بود و حديث غدير پس از برگزاری 

 است. )تست ساده(

ـ خروج جريان رهبری از مسير امامت: پس از مدت کوتاهي جانشيني رسول خدا به دست کساني  5ـ گزينه  5ـ سال سوم ـ درس 51

افتاد که با نفرت و کينه با آن حضرت مبارزه کرده بودند و فقط هنگامي حاضر به اسالم آوردن شدند که پيامبر اکرم )ص( شهر آنان 

 تصرف کرد و آنان راهي جز تسليم و اطاعت نداشتند. )تست متوسط(ه را مكّ

 هستندت خدا مان معتقدين به پيامبر و آخرين حجّدر آخرالزّ ايمان و يقينـ بزرگترينِ مردمان در  3ـ گزينه  11ـ سال سوم ـ درس 55

رز آنان طبق فرمايش پيامبر پيروی از قائم )عج( قبل از آورند و خصوصيت باا ايمان ميند امّاهديدو نه امامي را که با اينكه نه پيامبر 

موضوع تقويت معرفت و ايمان و محبت به امام از  ؛ر: البته بحث پيروی از قائم از موارد پيروی از امام عصر استظهور است )تذکّ

پيروی از امام عصر را پيامبر را قبول کنيم چون موضوع حديث  3 یولي به ناچار بايد گزينهاست های منتظر موارد مسئوليت

 فرمايش امام صادق )ع( است(. )تست متوسط( 5ها يعني گزينه اند ولي موضوع سرشار از يقين و استوارتر از صخرهفرموده
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گردد نه بحث حضور )چون مي مفهومـ بحث ظهور امام « اِن اهلل اليغير...»ی ـ از آيه 1ـ گزينه  5ـ سال سوم ـ درس 53

ل شوند و روح جمعي مين اآلن هم که دوران غيبت است حضور دارند( يعني افراد جامعه بايد متحوّامام عصر ه

 حاکم بر جامعه بايد خواهان عدالت باشد تا امام ظهور يابند. )تست دقيقي است(.

 .را دارند یفداکار یبرا يآمادگ .هراسندی مرگ اين است که از مرگ نميـ ديدگاه الهيون درباره 5ـ گزينه  1ـ سال دوم ـ درس 55

ند. کنای بسيار عالي از شجاعت را پيدا ميکنند و مرحلهزندگي آنان اين است که از حق و مظلومان دفاع مياعتقاد در  نيا یثمره 

 )تست ساده(

سماني ـ امكان معاد را ـ موضوع معاد ج...« ياح فتثير سحاباواهلل الذی ارسل الرّ»ی ی شريفهـ آيه 1ـ گزينه  5ـ سال دوم ـ درس 51

اش کند بقيهرا بخواند فكر مي 5 یل گزينهاحتمال انتخاب گزينه وجود دارد يعني داوطلبي که اوّ 5ی رساند ـ تذکر: در گزينهمي

 ط (کند نه قيامت. ) تست متوسّمي برزخی گزينه اشاره به درست است در حالي که ادامه

بحث  5 یبحث برزخ است. گزينه 1گويند. گزينه را مي 5دوزخ به کافران در آخرت گزينه  هباناننگـ  5ـ گزينه  5ـ سال دوم ـ درس 55

م است. )تست دقيقي جهنّ نگهبانانورود به جهنم حرف  هنگام 5 یار است در آخرت. امّا گزينهکفّ صحبت 3ار است. گزينه خود کفّ

 است.(

کند و آثار ماتأخر اعمال، آثاری است که بعد از مرگ از اشاره به قيامت مي« يومئذٍ...» ی ـ در آيه 5ـ گزينه  5ـ سال دوم ـ درس 55

چنان گشوده است و آثار ی اعمالش همکه فرد از دنيا رفته پروندهايننامند يعني باها را ماتأخر ميماند و آناعمال انسان برجا مي

 گردد. )تست متوسط(عمل در آن ثبت مي

است ـ ايمان و  (ت نفس عموميی خود )تقويت عزّهای جامعهی سوم تقويت بنيانـ موضوع حوزه 3گزينه  5درس  سال چهارم ــ 55

 ،های سختو بزرگترين نيروی محرکه برای پيمودن راه و گذر از گردنه باشيم ن اسالميی تمدّکنندهتوانيم زندهکه ما ميباور به اين

 (تست ساده ـ حفظي)آن است ـ 

ـ زماني که انسان بعد از ظلمش )گناه( توبه کرد و اصالح وضع گذشته را انجام داد حاال نوبت  5ـ گزينه  5چهارم ـ درس  ـ سال55

 .(ط باشيد ساده استاگر بر روی آيه مسلّ)گردد. يعني لطف و آمرزش الهي به انسان بازمي« فإنّ اهلل يتوب عليه»خداوند است. 

های ی پيامبر برای تبيين جايگاه خانواده احيای منزلت زن و ارزشـ يكي از عناصر اصلي برنامه 1ـ گزينه 5ـ سال چهارم ـ درس 51

 شود که زن در جامعه با عفاف حضور يابد. )تست ساده(اصيل اوست و گرايش مردم به اسالم باعث مي

مكان ازدواج را فراهم کنيد تا خداوند اخالقشان فرمايند: برای دختران و پسران خود اـ پيامبر مي 5ـ گزينه  11ـ سال سوم ـ درس 51

 (تست ساده ـ حفظي). کند ها را زيادعفاف و غيرت آنها را توسعه دهد و را نيكو گرداند و رزق و روزی آن

مرد ترين عامل پايداری خانواده پس از ازدواج درك درست زوجيت و مكمّلِ هم بودن زن و ـ مهم 5ـ گزينه  15ـ سال سوم ـ درس 55

تست )های مناسب است. ی کتابيابي به آن آموزش نزد معلّمان تعليم و تربيت و مطالعهو عمل به اين درك است و راه دست

 (متوسط ـ حفظي

ی ضعف عفاف در روح انسان تغيير در آراستگي و حرکت به سوی خودنمايي است و لباس ـ نتيجه 1ـ گزينه  15ـ سال دوم ـ درس 53

 (تست ساده) ی سستي و ضعف دين است.نشانه نمانازك و بدن

باری واجب وبندـ ماهواره و اينترنت جزء ابزار مشترك است و دور کردن افراد جامعه از فساد و بي 5ـ گزينه  11ـ سال چهارم ـ درس 55

 ساده( شود. )تستای انجام دادند از گردن بقيه افراد ساقط ميهکِفايي است ـ )واجب کفايي يعني وقتي عدّ

 ،روز بماند 11فرسخ( و خواست زير  5فرسخ دور شد )رفت و برگشت  5ـ وقتي کسي از وطن خود  3ـ گزينه  15م ـ درس ـ سال دو51ّ

روز به باال( بماند در  11روز ) 11ا اگر خواست امّ بايد بخوردشود و نمازش شكسته است و روزه را مسافر محسوب مي ،در آن شهر

 . )تست متوسط و حفظي(را بايد بگيردمسافر را ندارد و نمازش کامل است و روزه  اين صورت حكم

توانيد روی خواهم تا جائي که ميمي 55ها از آيات و روايات است از داوطلبان کنكور نصف تست حداقل با توجه به اينكه نگاه کلّي:

تان نسبت به آيات درست باشد نه ی مطالعهوصيه يعني نحوهط کامل داشته باشيد. اين تی آيات تسلّواژهی آيات و کليدترجمه

 که زمان بيشتری به آن تعلّق دهيد.اين

 موفق باشيد. وحيده کاغذی

 

http://daryaft-pub.com/

