
برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

8 171 28

در مقابل  هر سؤال سه نشانۀ زیر را مشاهده م یکنید:

 1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

2- درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

8سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 9 11

72%

62%

51%

68%

سؤا لهاي ١ تا ٨

درصد مراجعه %72 تا 68%

سؤا لهای ٩  تا ١٧

درصد مراجعه %66 تا 62% 

سؤا لهاي ١٨ تا ٢٨

درصد مراجعه %61 تا 51% 

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

درس اول

درصد مراجعه %72 به 68% درصد مراجعه %66 به 62%  درصد مراجعه %61 به 51% 

هدایت الهی
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 ترتیب هر کدام چیست؟رابطۀ علّی و معلولی در نظر بگیریم به« برخورداری از معرفت برتر»و « بهتر پذیرفتن پیام الهی»اگر بین  -1

 متبوع -( علت2  تابع -( معلول1

 علّت -( معلول4  معلول -( علت3

یافت و بنابر سخن امام کاظم )ع( داشتن مقام باالی دنیوی و اخروی و پذیرش بهتر پیام الهی  …توان در آیۀ یابی به اکسیر حیات را میراه دست -2
  است. …و  …ترتیب در گرو به

 تر بودن عقلکامل -برخورداری از معرفت برتر -«استجیبوا لِلّه و للّرسول( »1

 تر بودن عقلکامل -برخورداری از معرفت برتر -«ن الماء کلّ شیء حیّو جعلنا م( »2

 برخورداری از معرفت برتر -تر بودن عقلکامل -«استجیبوا لِلّه و للّرسول( »3

 برخورداری از معرفت برتر -تر بودن عقلکامل -«و جعلنا من الماء کلّ شیء حیّ( »4

 آوران الهی در راستای هدایت مردم اشاره دارد؟ های انبیا و پیاممحتوای کدام آیۀ قرآنی به ویژگی -3

 « یا ایّها الّذین آمنوا استجیبوا هلل و لِلرّسول( »2 «ةٌمبشرینَ و مُنذرین لئال یکون لِلنّاس علی اهلل حجّ( »1

 «غیر االسالم دینا فلن یَقبل منه و من یبتغ( »4 « االّ الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات( »3

 های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری بوده است، چیست؟که بشر همواره درطول تاریخ شاهد ارائۀ برنامهعلت این -4

 ها، اهداف مختلفی دارند.ها به دلیل اختالف در نگرش( انسان1
 گوی همۀ نیازهای خود باشد.تواند پاسخبشری نمیبا تکیه بر مکاتب  ( انسان2
 گوی نیازهایش باشد و سعادت او را تضمین کند.ای که پاسخ( احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه3
 تواند تنها با تکیه بر عقل، برنامۀ کاملی برای سعادت خود ارائه دهد.( انسان می4

  صورت چه پیامدی پیش خواهد آمد؟اش را صرف هدفش نماید و در غیر اینخاطر، زندگیتواند با اطمینان در چه صورت انسان می -5

 گیرد.یأس و ناامیدی وجودش را فرا می -اش را درست بشناسد( هدف حقیقی1
 گیرد.یأس و ناامیدی وجودش را فرا می -های مادی و معنوی را از خدا بداند( سرمایه2
 دهد.عمر خود را از دست می -اش را درست بشناسدحقیقی( هدف 3
 دهد.عمر خود را از دست می -های مادی و معنوی را از خدا بداند( سرمایه4

  است. …فرماید، عنوان فلسفۀ آمدن پیامبران بیان میچه ایشان بهباشد و آنمی …علو رتبه در دنیا و آخرت با توجه به فرمایش امام کاظم )ع( معلول  -6
  تعقل بندگان در پیام الهی -( برتری در معرفت اهلل1
 تقویت ایمان و کسب تقوای الهی -( برتری در معرفت اهلل2
  تعقل بندگان در پیام الهی -تر بودن عقل( کامل3
 ان و کسب تقوای الهیتقویت ایم -تر بودن عقل( کامل4

 گردد؟زیر مفهوم می ۀاز دقت در پیام کدام آیه / آیات شریف« باری، ایمان و عمل صالح استتنها راه جلوگیری از زیان»که این -7

  « …رسالً مبشرین و منذرین لئال یکون للناس ( »1

 «انّا هدیناه السبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً( »2

  «…و العصر انّ االنسان لفی خسر ( »3

 «…یا ایّها الّذین آمنوا استجیبوا هلل و للرّسول ( »4

 کدام است؟« مرد خردمند هنرپیشه را / عمر دوبایست در این روزگار / تا به یکی تجربه آموختن / با دگری تجربه بردن به کار»مفهوم بیت  -8

 توانند نسبت به دیگران به نیازهای برتر پاسخ بهتری بدهند.اند میهای قبلی خود عبرت گرفتهتجربه( کسانی که از 1
 ها از مصادیق به هدر ندادن عمر گرانمایه است.مندی از تجارب زندگی و به هدر ندادن آن( بهره2
 باید  از اول به دنبال راه مطمئن برود.ای برای به کار بردن تجاربش ندارد، پس ( با توجه به اینکه آدمی عمر دوباره3
 شود که از های احتمالی مشکوک باعث می( با توجه به اینکه پاسخ باید همه جانبه باشد عمر محدود انسان و وجود پاسخ4

های خود بهترین استفاده را بکنیم.تجربه

52% 

72% 

05/11/97 

31% 

71% 

16/09/97 

59% 

70% 

16/09/97 

51% 

70% 

04/08/97 

54% 

69% 

04/08/97 

61% 

69% 

06/11/96 

51% 

69% 

20/07/97 

42% 

68% 

20/07/97 
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 فرستادن علت و … الهی، هایفرمان به نسبت بودن داناتر علت که یابیممی در حکم بن هشام به( ع) کاظم امام گهربار سخنان در اندیشیژرف با -9

  .است بوده … مردم، سوی به الهی انبیای

  ها در دنیا و آخرتانسان ۀتعالی رتب -( برتری در تعقل و تفکر1

 ها در دنیا و آخرتانسان ۀتعالی رتب -( برخورداری از معرفت برتر2

  تعقل در وحی مُنْزَل -( برتری در تعقل و تفکر3

 تعقل در وحی مُنْزَل -( برخورداری از معرفت برتر4

 چرا در مکاتب مختلف همواره شاهد تعاریف متفاوت و گاه متضاد از معنای سعادت و خوشبختی هستیم؟  -10

 ( توانایی انسان در برآوردن امیدها و آرزوهای کوچک و بزرگ و متفاوتش1

 ( استفادۀ انسان از قدرت تفکر و همچنین اختیار و اراده برای رسیدن به سعادت2

 ( عدم انحصار انسان به نیازهای طبیعی و غریزی و حیوانی3

 ای که بتواند پاسخگوی نیازهایش باشد و سعادتش را تضمین کند.( نیاز دائمی بشر به داشتن برنامه4

 ۀ کدام است؟در کالم امام کاظم )ع( پذیرش بهتر پیام الهی مولود برخورداری از چه چیزی است و اعلم بودن نسبت به فرامین الهی نتیج -11

  افضل بودن در تفکر و تعقل -( معرفت برتر1
 تر بودن ایمان و عملکامل -( معرفت برتر2
  تر بودن ایمان و عملکامل -( تفکر و تعقل افضل3
 افضل بودن در تفکر و تعقل  -( تفکر و تعقل افضل4

 ترتیب در حیطۀ کدام نیازهای بنیادی انسان است؟به« های خدادادیاستفاده از سرمایه»و « از دست دادن عمر» -12

 کشف راه درست زندگی -( شناخت هدف زندگی2 کشف راه درست زندگی -( درک آیندۀ خویش1

 درک آیندۀ خویش -( شناخت هدف زندگی4 شناخت هدف زندگی -( درک آیندۀ خویش3

 شود؟چیزی در انسان به تدریج به دل مشغولی و دغدغه تبدیل میچه  -13

  بخشد.های اساسی به نیازهای  برتر که در نهایت به انسان آرامش می( پاسخ1

 زندگی روزمره است.سطح ( نیازهای اساسی که نتیجۀ فراتر رفتن از 2

  کند.تری پیدا میتر و کاملهای اساسی که با گذر عمر جنبۀ عمیق( پاسخ3

 های باالتر است.( نیازهای اساسی که نتیجۀ عدم تفکر در افق4

 ؟گیردنمی، کدام گزینه را دربر «یا ایها الّذین آمنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم»شده از آیۀ شریفۀ مفاهیم برداشت -14

 نتیجۀ اجابت دعوت خداوند و رسول اوست. حقیقی،( حیات 1

 ( خطاب این آیه افرادی هستند که با ایمانند.2

 ( اجابت خداوند و پیامبرش معلول زندگی نیکوست.3

 انسان است. حقیقیبخش و مایۀ حیات ( دین، زندگی4

 گردد؟کدام مورد دریافت می« …رُساُلً مُبَشّرینَ وَ مُنذِرینَ لِئلّا یَکُونَ لِلناس عَلی اهلل حُجّة بَعْدَ الرُسُل »از آیۀ شریفۀ  -15

  راه بهانه تراشی برای دورافتادگان از راه هدایت کردن ( مسدود1
 ( مختار بودن انسان و شایستگی او به رسالت و حکیمانه بودن رسالت2
  انسان و شایستگی او به رسالت مندی آفرینش( هدف3
 ها( اتمام حجت بر مؤمنین و مختار بودن آن4

 ؟ اندنشدهترین راه را برای زندگی خود انتخاب کرده و دچار زیان طبق آیات قرآن کریم، کدام گروه مطمئن -16

 دارند. ( کسانی که آگاهی کاملی از خلقت انسان و جایگاه او در نظام هستی1

 اند.( کسانی که با عقل خود بهترین راه را تشخیص داده و با اختیار خود آن را گزینش کرده2

 اند.( کسانی که ایمان آورده و عمل صالح و امر به معروف انجام داده3

ها به شکل دیگری ادامه دارد.شود و حیات آندانند زندگی با مرگ تمام نمی( کسانی که می4

29% 

66% 

21/07/96 

49% 

65% 

20/07/97 

32% 

64% 

20/07/97 

29% 

63% 

17/09/96 

50% 

65% 

18/08/97 

38% 

65% 

18/08/97 

48% 

65% 

07/01/98 

43% 

64% 

07/01/98 
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 در بیان امام کاظم )ع( منحصر بودن ارسال پیامبران به سوی بندگان از جانب خداوند محقق شدن چه امری است و کامل  -17

 عقل علت کدام مورد است؟بودن 

  ارفع بودن رتبه در دنیا و آخرت -( ایمان1

 ارفع بودن رتبه در دنیا و آخرت -( تعقل2

  برخورداری از معرفت افضل و برتر -( تعقل3

  برخورداری از معرفت افضل و برتر -( ایمان4

 

 

 

  .سازدیم دایهو ،…سوال قالب در را خود که است یازین بر دالّ مفهوم نیا و … اگر داندیم انسان ،یآدم برتر یازهاین به توجه با -18

برای چه زندگی  -( راه درست زندگی را انتخاب نکند، به آن هدف برتری که خداوند در خلقت او قرار داده، نخواهد رسید1

 کردن؟

چگونه زندگی  -راه درست زندگی را انتخاب نکرده است( هدف برتری که خداوند در خلقت او قرار داده، به دست نیاورد، 2

 کردن؟

 چگونه زندگی کردن؟ -( راه درست زندگی را انتخاب نکند، به آن هدف برتری که خداوند در خلقت او قرار داده، نخواهد رسید3

 برای چه زندگی کردن؟ -ه است( هدف برتری که خداوند در خلقت او قرار داده، به دست نیاورد، راه درست زندگی را انتخاب نکرد4

 ؟گرددنمیکدام موضوع مستفاد « و العصر، انّ االنسانَ لفی خُسر، الّا الّذینَ آمنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر»با توجه به سورۀ عصر:  -19

 خسران اصلی در زندگی، تلف کردن عمر است.( 1

 درخت ایمان، عمل صالح و شایسته است.( ریشه 2

 خُسران در زندگی است. ۀ( برخورداری از ایمان و عمل صالح، از شروط مسدودکنند3

 ( سوگند به زمان، نشانۀ ارزشمندی و اهمیت آن است.4

 ؟نشود انیز و خسارت دچار انسان شودیم موجب یصفات چه« ... خسر یلف االنسان انّ العصر و» فۀیشر ۀیآ مطابق -20

  ، سفارش به حق و صبرشایسته ( ایمان، عمل1

 ( اخالص، ایمان، نماز و زکات2

  ، نماز و زکات شایسته ( ایمان، عمل3

 ( اخالص، ایمان، سفارش به حق و صبر4

 باشد؟های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری کدام میارائۀ برنامهایجاب کنندۀ  -21

 احتیاج دائمی انسان به داشتن پاسخی که منحصراً نیازهای طبیعی و غریزی انسان را شامل شود و سعادت او را تضمین کند.( 1

 پاسخ صحیح دهد و رضایت « کند؟انسان برای چه زندگی می»ای که منحصراً به سؤال ( احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه2

 را در پی داشته باشد.از زندگی 

 ها، آرام گیرد و از سطح زندگی روزمرّه فراتر رود.( احتیاج دائمی انسان به داشتن نیازهایی که با پاسخ به آن3

 گوی همه جانبۀ نیازهایش باشد و رستگاری او را ضمانت کند.ای که پاسخ( احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه4

 …، از دقت در آیۀ «انسان در انتخاب راه و شیوۀ زندگی خود و در حیطۀ اختیار، دارای هدایت متمایزی از سوی خداوند است»بیان این مسئله که  -22
جلوگیری در انتخاب مسیر زندگی، دلیلی بر نزول آیات این سوره و  …یابیم که تکیه بر عبارت شود و با تفکر در آیات سورۀ عصر، در میاستنباط می

  از انتخاب و بروز نتایج مخرب این نوع مسیر زندگی است.

 هر چه پیش آید خوش آید. -«…یا ایها الّذین آمنوا استجیبوا لِلّهِ ( »1

 هر چه پیش آید خوش آید. -«رُسالً مبشّرین و منذرین لئال یکون لِلنّاس علی اهلل حُجّةٌ( »2

 شود یا بعد از مرگ دارای حیاتی جدید است؟آیا زندگی انسان با مرگ تمام می -«…یا ایها الّذین آمنوا استجیبوا لِلّهِ ( »3

 شود یا بعد از مرگ دارای حیاتی جدید است؟آیا زندگی انسان با مرگ تمام می -«رُسالً مبشّرین و منذرین لئال یکون لِلنّاس علی اهلل حُجّةٌ( »4

31% 

61% 

21/07/96 

47% 

58% 

21/07/96 

31% 

62% 

20/07/97 

21% 

61% 

20/07/97 

30% 

57% 

20/07/97 

43% 

58% 

20/07/96 
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 ای دارد؟های خدادادی به هدف خلقت برسد، چه وظیفهمندی از سرمایهاگر انسان بخواهد با بهره -23

 هایی که پیش روی اوست، راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد.( باید از بین همه راه1
 ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی خود داشته باشد.( آگاهی کاملی از خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، 2
 ( بداند پس از مرگ، چه سرنوشتی دارد و دقیقاً چه عاقبتی در انتظار اوست.3
 اش را صرف آن نماید.تواند با اطمینان خاطر، زندگی( بداند کدام هدف است که می4

 د؟کنبخش برای اهل ایمان معرفی میقرآن کریم چه چیزی را اکسیر حیات -24

  کند؟( دانستن این موضوع که برای چه زندگی می1

 ( اجابت دعوت خدا و پیامبرش2
  ( کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی3

 ( پاسخ صحیح به نیازهای اساسی4

های های زیر قابل استنباط است و گزینهمفهوم چه تعداد از گزینه« حجّةٌ بعد الرّسلِرسالً مبشِّرین و منذرین لئلّا یکون للنّاس علی اهلل »از آیۀ شریفۀ  -25

 اند؟مربوطه کدام

 های خودها به کمک فرستادهالف( درایت خداوند متعال در شیوۀ متفاوت هدایت انسان

 هدایت الهی است. دهندۀ مفهوم اختیار انسان در قبول و یا ردّب( فرستادن پیامبران مبشّر و منذر که نشان

 های خردمندی وجود دارند که به دنبال پیدا کردن راه صحیحی از زندگی باشند.ج( همواره انسان

 ای برای انسان با ارسال رسوالن از سوی خداوندد( مسدود کردن راه هر عذر و بهانه

  «د»و « ب»و « الف»( سه، 2  «د»و « الف»( دو، 1

 «د»و « ج»و « ب»( سه، 4  «ج»و « الف»( دو، 3

 در آیات قرآن کریم نتیجۀ ایمان و اجابت خدا و رسول چه چیزی معرفی شده است؟ -26

  ( افزایش تقوا و کشف هدف زندگی1

 حقیقیمندی از زندگی و حیات ( بهره2

   ( حیات بخشیدن به جسم و روح3

 ( بسته شدن راه عذر و بهانه4

ببخشد، باید به کدام عبارت قرآنی توجه  حقیقیها زندگی شان هستند، اگر بخواهند خداوند به آنها که همواره به دنبال معنادار شدن زندگیانسان -27

 خاصی داشته باشند؟

  «الّا الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات( »1

 «و جعلنا من الماء کلّ شیءٍ حیّ( »2

  «ول اذا دعاکماستجیبوا هلل و للرّس( »3

 «لنحیی به بلدةً میّتاً»( 4

 کدام است؟« یا ایّها الّذینَ آمنوا استجیبوا هلل و للرّسول اذا دعاکم لما یحییکم» ۀمفهوم مستنبط از آیۀ شریف -28

 های یکدیگر به حیات معنوی و پاک خواهند رسید.( افراد مؤمن با همکاری و اجابت خواسته1

 رسد.معلول اجابت فرمان الهی است که از طرف پیامبرش به ما می حقیقی( رسیدن به حیات 2

 ( دعای خالصانه به درگاه الهی و درخواست از پیامبرش علت استجابت دعاست.3

 بخش بودن زندگی معنوی انسان است.( اجابت خدا و رسولش نتیجۀ نیکو و حیات4
 
 
 
 
 
 

 
 

 

35% 

51% 

05/11/97 

14% 

54% 

04/08/97 

24% 

56% 

20/07/97 

23% 

56% 

20/07/97 

35% 

55% 

18/08/97 

30% 

51% 

18/08/97 



برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

37 4929 69

در مقابل  هر سؤال سه نشانۀ زیر را مشاهده م یکنید:

 1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

2- درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

9سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 12 13

72%

62%

68%

سؤا لهاي ٢٩ تا ٣٧ 

درصد مراجعه %72 تا 68%

سؤا لهای ٣٨ تا ٤٩ 

درصد مراجعه %67  تا 62% 

سؤا لهاي ۵٠  تا ۶٢

درصد مراجعه %61 تا 44% 

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

 درس دوم

درصد مراجعه %72 به 68% درصد مراجعه %67  به 62%  درصد مراجعه %61 به 44% 

44%

تداوم هدایت 
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 ند؟آنان قرار داده است، کدامبر اساس آیات قرآن کریم، دو مأموریت انبیا که خداوند بر دوش  -29
 اطاعت کردن از فرمان الهی -( تسلیم خداوند بودن1
 استمرار بخشیدن به دعوت -( سخن گفتن به اندازۀ فهم مردم2
 تثبیت دین الهی برای ماندگاری بیشتر -وقفه( تبلیغ دین الهی با تالش بی3
 دوری از تفرقه -پا داشتن دین( به4

  کردند؟آمدند و دین اصیل و صحیح را بار دیگر به مردم ابالغ میپیامبران متعدد می علتچه  هب -30

 شد.( به دلیل ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت، تعلیمات انبیا به تدریج فراموش می1
 .هماهنگ با آداب و فرهنگ آنان بود که( تبلیغ دائمی و مستمر تعالیم الهی و ریشه زدن آن در میان مردم 2
 ( رشد تدریجی سطح فکر مردم مانند دانش و فرهنگ تا بتوانند همان اصول ثابت را بارها مطرح کنند.3
 های دوران خود بیان کنند.شۀ انسانای، همان اصول ثابت دین را در خور فهم و اندی( پیامبران در هر دوره4

 هستند؟« و هو فی اآلخرة من الخاسرین»چه کسانی مصداق  -31

 اند.( کسانی که دینی جز اسالم اختیار کرده2 اند.( کسانی که عمر خود را به هدر داده1
 ندادند.( کسانی که عمل صالح انجام 4 ( کسانی که وحدت ادیان را حفظ کردند.3

از لحاظ « وَ مَن یبتغ غیر االسالمِ دیناً فلن یُقبل منه و هو فی اآلخرة من الخاسرینَ»سورۀ آل عمران،  85های زیر، با توجه به آیۀ یک از گزارهکدام -32

 ؟نداردآیه  آنمفهومی، ارتباطی با 

 آورده باشد، در واقع به تمام پیامبران سابق و دینشان ایمان آورده است.( اگر کسی به آخرین پیامبر الهی و دینش ایمان 1
 شود.جانبۀ خداوند بودن، عاملی است که مانع خسران و زیان انسان در دنیا و آخرت می( تسلیم همه2
 های دین اسالم است.( قبول بندگی و اطاعت انسان از خداوند، در گرو اعتقاد و عمل به آموزه3
 دین معتبر و پذیرفته شده و تحریف نشده نزد خداوند متعال، اسالم است.( تنها 4

 ترتیب مشتمل بر به« دوری از شرک»و « انجام واجبات دین و ترک محرمات»، «فرستادگان الهی و راهنمایان دین»مفاهیم  -33

 ای از دین اسالم است؟چه حیطه

 عمل -ایمان -( عمل2  ایمان -عمل -( ایمان1
 ایمان -عمل -( عمل4  عمل -عمل -( ایمان3

 در عبارات ذیل چند مورد درست مطرح شده است؟  -34

 دهند. الف( خود انبیا در هر زمان نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را تشخیص می
 نیازی از آمدن پیامبر جدید حفظ کتاب آسمانی از تحریف است. ب( یکی از عوامل بی

 توانند کتاب آسمانی خود را حفظ کنند در دست اکثریت مردم است. رسند که میای میکه در چه زمانی مردم به مرحلهج( تشخیص این
 گرفت.  د( زمان ختم نبوت با تعیین خداوند و اعالم پیامبر اکرم )ص( صورت

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4  

 باشد؟می« آنبه پا داشتن دین و عدم تفرقه در »خداوند تبارک و تعالی در کدام آیه خواستار  -35

 باشد و او شما را از پیش مسلمان نامید.( این دین آیین پدرتان ابراهیم می1
 . …( قطعاً دین نزد خداوند اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند 2
 ( ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست و مسلمان بود.3
 . …چه را ما به تو وحی کردیم ( خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود و آن4

  باشد؟یکی از علل فرستادن پیامبران متعدد رشد تدریجی سطح فکر مردم بود، کدام مفهوم در ارتباط با این موضوع می -36

 شد.( به علت پایین بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت تعلیمات انبیا فراموش می1
 گفت و بیان او در سطح فهم و درک مردم همۀ شد، دربارۀ دین پیامبر خاتم سخن می( در حقیقت هر پیامبر که مبعوث می2

 ها بود.دوران
 باشد.در این موضوع می« انّا معاشر االنبیا امرنا ان نکلم النّاس علی قدر عقولهم»( شأن نزول آیۀ 3
.کندهای دوران خود بیان انسانۀ ای پیامبران جدیدی مبعوث شوند تا اصول ثابت دین را درخور فهم و اندیش( الزم بود در هر عصر و دوره4

48% 

70% 

16/09/97 

49% 

72% 

04/08/97 

33% 

69% 

18/08/97 

31% 

71% 

07/01/98 

45% 

69% 

07/01/98 

47% 

72% 

07/01/97 

56% 

71% 

02/09/97 

35% 

71% 

02/09/97 
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کنندۀ تصوّر نادرست پیروان کند و کدام ترجمۀ آیه، بیانعمران، خداوند آیین حضرت ابراهیم را چگونه معرفی میسورۀ مبارکۀ آل 67با توجه به آیۀ  -37

 ادیان دیگر دربارۀ آیین این پیامبر است؟

 «است.)این دین( آیین پدرتان ابراهیم » -پرست( حنیف و حق1
 «ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی.» -پرست و مسلمان( یکتا2

 «)این دین( آیین پدرتان ابراهیم است.»  -پرست و مسلمان( یکتا3

 «ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی.» -پرستحق ( حنیف و4

 

 

  است. …کند و این امر معلول دین الهی معرفی می …را « اسالم»سورۀ مبارکۀ آل عمران،  19خداوند متعال در آیۀ  -38

 ذات یکتای حق تعالی -( تنها2  ذات یکتای حق تعالی -( آخرین1

 هافطرت مشترک انسان -( تنها4 هافطرت مشترک انسان -( آخرین3

 است؟ یامبریپ انیپا عوامل از کیکدام به مربوط اسالم نید ۀیسا در بشر یازهاین به ییپاسخگو تیظرف وجود -39

 ( حفظ قرآن کریم از تحریف2 ( آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی1

 ( پویایی و روزآمد بودن دین مبین اسالم4 ( وجود امام معصوم )ع( پس از پیامبر اکرم )ص(3

 ؟کندنمییک از ترجمۀ آیات زیر، مفهوم یکسان بودن محتوای دعوت تمامی پیامبران را برای ما تداعی کدام -40

 «گرا( و مسلمان بود.ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی، بلکه یکتاپرست )حق( »1
 «نمود.خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش ( »2

 «ما در هر امّتی رسولی برانگیختیم تا خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید.( »3

 «آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید. ]این دین[( »4

پیامبران متعدد آن است که تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و از پیامدهای استمرار و پیوستگی در دعوت به عنوان یکی از علل فرستادن  -41

 فرهنگ مردم شود، ثمرۀ دیگر این استمرار و پیوستگی چیست؟

   ( فرهنگ مردم رشد کند.1

 نیاز شود.( جامعه از رهبر الهی بی2

  ( دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند.3

 ر به مردم ابالغ شود.( تعلیمات اصیل و صحیح بار دیگ4

 با توجه به آیات قرآن کریم بگویید علت اختالف افکنی اهل کتاب چیست؟ -42

 توجهی به کتاب آسمانی( بی2  ( جهل و نادانی1

 ( واحد نبودن دین4  ( رشک و حسد3

 …و  …داند و تنها نگذاشتن انسان و بر عهده گرفتن هدایت او مرهون وجود می …کریم، علّت مخالفت اهل کتاب با دین الهی جدید را قرآن -43

 الهی است. 
 ( تعصّب ـ لطف ـ رحمت2  ( حسادت ـ حکمت ـ معرفت1
 ( تعصّب ـ حکمت ـ معرفت4  ( حسادت ـ لطف ـ رحمت3

 نشانگر کدام موضوع است؟« ال ضرر و ال ضرار فی االسالم»حدیث شریف  -44

 ( ختم نبوت و پویایی و روز آمد بودن دین اسالم2 ( ختم نبوت و استمرار و پیوستگی دعوت1

 ( تجدید نبوت و استمرار و پیوستگی دعوت4 ( تجدید نبوت و پویایی و روز آمد بودن دین اسالم3

 تفاوت تعالیم انبیا در احکام فرعی به چه علت است؟ -45

  ( سطح آگاهی مردم، رشد تدریجی سطح فکر، تفاوت نیازهای هر دوره1
 ( سطح آگاهی مردم، تحریف تعالیم پیامبر پیشین، متناسب با زمان2
  ( متناسب با زمان، سطح آگاهی مردم، تفاوت نیازهای هر دوره3
( متناسب با زمان، رشد تدریجی سطح فکر، تحریف تعالیم پیامبر پیشین4

47% 

68% 

04/08/97 

43% 

65% 

04/08/97 

48% 

67% 

18/08/97 

28% 

67% 

18/08/97 

51% 

65% 

18/08/97 

51% 

65% 

18/08/97 

55% 

64% 

18/08/97 

42% 

64% 

07/01/97 

42% 

67% 
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 داشتنِ حسابرسیِ عادالنۀ الهی، هریک به ترتیب مربوط به مصادیقی از چه موضوعاتی هستند؟ ها به عدالت و رسیدن به حقیقتانانس عالقۀ -46

  اسالم در حیطۀ ایمان -( برنامۀ واحد الهی در حیطۀ عمل1
 اسالم در حیطۀ عمل -( برنامۀ واحد الهی در حیطۀ ایمان2
  اسالم در حیطۀ عمل -( خصوصیات فطری انسان3
 اسالم در حیطۀ ایمان -( خصوصیات فطری انسان4

  .است اقوام فرهنگ و آداب به الهی تعالیم الحاق دلیل … و … علت اجتماعی زندگی و فرهنگ سطح بودن ابتدایی -47
 استمرار در دعوت پیامبران -( تحریف تعلیمات پیامبران پیشین1
 استمرار در دعوت پیامبران -( وجود ادیان مختلف در جهان2
 رشد تدریجی سطح فکر مردم -( تحریف تعلیمات پیامبران پیشین3
 رشد تدریجی سطح فکر مردم -وجود ادیان مختلف در جهان (4

 است؟ موضوعات کدام انگریب «عقولهم قدر یعل النّاس نکلّم أن امرنا اءیاالنب معاشر انّا» تیروا از آمده دست به امیپ -48

  رشد تدریجی سطح فکر مردم -( علل ختم نبوت1
 تحریف تعلیمات پیامبران پیشین -متعدد( علل فرستادن پیامبران 2
  رشد تدریجی سطح فکر مردم -( علل فرستادن پیامبران متعدد3
 تحریف تعلیمات پیامبران پیشین -( علل ختم نبوت4

 است؟ آمده ،یشبستر محمود خیش آوازه، بلند شاعر از ریز اتیاب از کیکدام در نید بودن واحد مفهوم -49

  «ادعو الی اهلل»بر او ختم آمده پایان این راه / بر او نازل شده  (1
 انداند / دلیل و رهنمای کاروان( در این ره، انبیا چون ساربان2
 کی خط است ز اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافری( 3
 ها دامن ویها جمله در پی / گرفته دست جان( شده او پیش و دل4
 

 
  ها است.فطرت مشترک انسان …نماید که این امر معرفی می …را « اسالم»خداوند  -50

 مولود -( تنها دین الهی2  مولود -( آخرین دین الهی1
 مولد -( آخرین دین الهی4  مولد -( تنها دین الهی3

 رهبری و هدایت نخواهد داشت؟چگونه جامعه پس از ختم نبوت کمبودی از جهت  -51

 شود.گونه کمبودی احساس نمیشود و هیچ( با تالش و کوشش مسلمانان و عنایت الهی و اهتمام پیامبر تعالیم کامل می1
 ترین برنامۀ زندگی را دریافت و حفظ کند.توانست کامل( آمادگی فکری و فرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که می2
 های پیامبر جز دریافت وحی ادامه یابد.معصوم از طرف خداوند سبب شد که مسئولیت( تعیین امام 3
 دهد.ها پاسخ میها را در همه زمانها و نیازهای انسان( دین اسالم دین ماندگار است و همۀ سؤال4

  کند؟ها را به چه سفارش میپیامبران اولوا العزم، آنسورۀ شوری، خداوند پس از تشریع دین واحد الهی برای  13در آیۀ  -52
  ( گسترش مکارم اخالقی در میان مردم1
 افکنی در دین( برپایی دین واحد الهی و پرهیز از تفرقه2
  ( انجام واجبات و ترک محرمات و بندگی ایزد یکتا3
 ( ایمان به خدای یگانه و دوری از شرک4

 عاقبتی برای انسان به دنبال دارد و علت رستگاری در دنیا و آخرت، صرفاً با دین اسالم چیست؟، چه گزینش آیینی غیر از اسالم -53

 تنها کتاب آسمانی که کامالً از جانب خداست، قرآن است. -«انَّ االنسانَ لفی خسرٍ( »1

 جانب خداست، قرآن است.تنها کتاب آسمانی که کامالً از  -«و هو فی اآلخرة من الخاسرین( »2

 ها، ذاتاً مشترک است.های فطری انسانویژگی -«و هو فی اآلخرة من الخاسرین( »3

 ها، ذاتاً مشترک است.های فطری انسانویژگی -«انَّ االنسانَ لفی خسرٍ( »4
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 است؟ تفکر کدام دیمؤ هیآ نیا و داندیم یزیچ چه معلول را آخرت در انیز خداوند عمرانآل سورۀ 85 ۀیآ در -54

 اند.معلمان مقاطع مختلف یک مدرسهمانند پیامبران  -«و من یبتغ غیر االسالم دیناً( »1
 فروشندگان و مبلغان کاالی خودند.مانند پیامبران  -«هو فی اآلخرة من الخاسرین»( 2

 مبلغان کاالی خودند.فروشندگان و مانند پیامبران  -«و من یبتغ غیر االسالم دیناً( »3

 اند.معلمان مقاطع مختلف یک مدرسهمانند پیامبران  -«هو فی اآلخرة من الخاسرین»( 4

 افت؟ی دست آن به توانیم چگونه و بوده اسالم یهابرنامه از طهیح کدام جزء شرک از یدور -55

 اندیشیدن در خود و جهان هستی -( عمل2 اندیشیدن در خود و جهان هستی -( ایمان1

 درک واحد بودن دین الهی -( ایمان4 درک واحد بودن دین الهی -( عمل3

 چه بود؟« …خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که »فرمان همگانی خداوند به پیامبران طبق آیۀ  -56

  اتّحاد ( بر پا داشتن دین الهی در میان مردم و دعوت به1
 ( تبلیغ دین واحد الهی در میان مردم و در پیش نگرفتن تفرقه2
  ای دینی براساس عدالت( برپایی جامعه3
 ( انجام واجبات دینی و دوری از محرمات الهی4

 پویایی دین اسالم است؟های یک از ویژگیترتیب مرتبط با کدامبه« استخراج قوانین مورد نیاز بانکداری و انطباق و تحرک مقررات اسالمی» -57

 توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت -( توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت1
 کننده وجود قوانین تنظیم -( توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت2
 کننده وجود قوانین تنظیم -کننده( وجود قوانین تنظیم3
 توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت -کننده( وجود قوانین تنظیم4

 شود؟ای دریافت میچه نکته« و من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه...»از آیۀ شریفۀ  -58

 ترین برنامه را دریافت کند.توانست کاملقرآن، آمادگی فکری و فرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که میدر عصر نزول ( 1

 تواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برساند، اسالم است.( تنها دینی که می2
 کرد.داد و بر پیروی از او تاکید میآمد به آمدن پیامبر بعدی بشارت می( هر پیامبری که می3
 ( اگر کسی به آخرین پیامبر الهی ایمان بیاورد نیازی به ایمان آوردن به تمام پیامبران سابق نیست.4

ها چه بوده و علت آغاز نهضت فرهنگی و علمی بزرگ و ظهور عالمان فراوان در کشورهایی چون مصر، ایران و عراق با ورود اسالم به این سرزمین -59
 باشد؟در تقابل با کدام مورد میآن، 

 رشد تدریجی سطح فکر مردم -( آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی1
 رشد تدریجی سطح فکر مردم -( پویایی و روزآمد بودن دین اسالم2
 تحریف معارف پیامبران پیشین -( آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی3
 تحریف معارف پیامبران پیشین -روزآمد بودن دین اسالم ( پویایی و4

 یابی به ایمان قلبی چه مسیری در اختیار انسان قرار داده است؟اسالم برای دست -60

 ( فضیلت دوستی و رذیلت گریزی انسان2 ( تبلیغ دین توسط پیامبران و عدم تفرقه در آن1

 شناسی( خودشناسی و جهان4  شناسی و خداشناسی( جهان3

 ست؟یچ معلول و دیمؤ بیترت به فیتحر از قرآن تیمصون -61

  لطف الهی و اهتمام پیامبر )ص( و امامان معصوم -نیاز از تنظیم( بی1
 عنایت الهی و اهتمام پیامبر )ص( و مسلمانان -( استغنای از تصحیح2
  مسلمانان و( ص) امبریپ اهتمام و یاله تیعنا -میتنظ از ازینیب( 3
 معصوم امامان و( ص) امبریپ اهتمام و یاله لطف -حیتصح از یاستغنا( 4

 چیست؟« …و من یَبتَغِ غیر االسالم دیناً فلن یُقبلَ منه »پیام دریافت شده از آیۀ شریفۀ  -62

 محتوای آن کامالً از سوی خداوند است.( زیانکاری متبوع رها کردن آیینی است که 1
 کار برد.توان برای دین حضرت ابراهیم به( اسالم به معنای تسلیم شدن در برابر خدا نامی است که می2
 ( زیان اخروی معلول رها کردن راهی است که خداوند آن را مقرر کرده است.3
 کار شدند.داشتند و زیان ( علت اختالف اهل کتاب این است به حقانیت دین اسالم آگاهی4
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