
 

 

 بسمه تعالی

 0011پاسخنامه تشریحی کنکور هنر 

انسان برای یافتن هدف اصلی باید به خداوند که مقصد نهایی انسان است مراجعه است .گزینه یک  -10

و برای دستیابی به آن انسان نیازمند همت ...«  من کان یرید ثواب الدنیا» کند و این قابل برداشت از آیه 

 بزرگ و اراده محکم است . 

درحالیکه مرگ  گزینه یک نادرست است چون گفته مرگ غروب روح استگزینه چهار است . -15

غروب جسم و طلوع روح است.گزینه دو نادرست است چون گفته هستی باالتر و زندگی حقیقی در 

در حالیکه صورت سوال در مورد آخرت برزخ است. گزینه سوم نادرست است چون گفته این دنیا 

 هست .گزینه چهار صحیح است.

فرشتگان الهی است که در طول زندگی در مورد « و ان علیکم لحافظین »گزینه سوم است .آیه -15

 مراقب انسان هستند و اعمال او را ثبت و ضبط می کنند.

در مورد کسانی است که مال یتیم می خورند ...« ایه انما یاکلون  فی بطونهم » صحیح است .  5گزینه -10

 است.« سیصلون سعیرا » و عاقبت آنها بنا بر آیه 

کسی است که از خود و  :» ش حضرت علی )ع(زیرک ترین افراد بنا به فرمایه ی دوم است .گزین -11

موضوع حدیث محاسبه عمل است و پیامبر در این مورد « عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد 

 « ید ، قبل اینکه به حساب شما برسندبه حساب خود رسیدگی کن» فرمودند 

گزینه یک است .شرط دوستی با خدا عمل به دستورات خداوند است که توسط پیامبر اکرم )ص( -15

 .بیانگر این شرط می باشد...« قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی » اورده شده است .که آیه ی شریفه 

رت .در صو بگیرد روزهنتواند ماه رمضان  در که به علت بیماری یا عذری کسی  –گزینه چهار است -15

تا ماه رمضان دیگر قضای روزه را به جا آورد اگر عمدا قضای روزه را به جا برطرف شدن عذر ش باید 

 نیاورد عالوه بر قضا روزه باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.



 

 

 نزدیک« ذلک »منظور از ..« ذلک ادنی ان یعرفن ».... م است. با توجه به آیه ی شریفه یگزینه سو-15

النبی قل الزواجک و بناتک و یا ایها :» تر کردن پوشش ها به خود است زیرا در ابتدای آیه فرمودند 

 « .  ذلک ادنی ان یعرفن و الیوذین.یدنین علیهن من جالبیبهن نساءالمؤمنین 

گزینه ی دوم است .زیرا باید به سواالت اساسی انسان پاسخ همه جانبه داده شود زیرا ابعاد جسمی  -15

فردی و اجتماعی و دنیوی اخروی  انسان پیوند تنگانگی با هم دارند و نمی توان برای هر بعد  و روحی ،

 جدا برنامه ریزی کرد.

ها در و تبلیغ آنسوی تمام پیامبران الهی از  ایمان استوار و تالش بی مانند یک است . زیرا گزینه -51

طول زمان باعث شد تعالیم الهی جز سبک زندگی مردم شود . گزینه چهار نادرست است چون این 

 استوار و استمرار را فقط به پیامبر ختمی مرتبت اختصاص داده است .

گزینه یک صحیح است .پیامبر اکرم )ص( بعد از اینکه مردم مدینه اسالم را پذیرفتند به مدینه -50

 و به پی ریزی حکومتی که بر مبنای قوانین اسالم اداره شود اقدام کردند.مهاجرت کردند 

بسیار دارای اهمیت  ری مرجعیت دینی و والیت ظاه دو مسئولیت گزینه ی سوم صحیح است .-55

است بنابراین نمی شود که قرآن و پیامبر نسبت به این موضوع بی توجه باشند زیرا بی توجهی دلیلی بر 

و نظام امامت و والیت همان موضوع مرجعیت دینی و والیت ظاهری است که مورد دین است . نقص 

 قرار گرفته است. توجه اسالم بعد از رحلت پیامبر هم

ی انحراف نظام حکومتی این بود که امامان در جامعه حاضر بودند اما  گزینه ی چهار است .نتیجه-55

پیامبر بودند . و عالی ترین حکومت ولیتهای ئفاقد امکانات و قدرت الزم برای اجرای همه جانبه مس

و نه ماهه بود که امام علی )ع(  متعلق به دوره ی حکومت امام علی علی )ع( است که حدود چهار سال

 کومت رسیدند.حپس از رحلت پیامبر اکرم )ع( به  بیست و پنج سالبعد از 

 دژمستحکم من« الاله اال اهلل »پیامبر اکرم )ص( فرموند خداوند فرموده است که گزینه چهار است .-50

شروطها در هر کس به این قلعه در آید از عذاب من در امان است . و منظور از بشروطها انا من است 

 عبارت امام رضا )ع( تجلی توحید در زندگی اجتماعی است که با والیت امام تحقق می یابد.



 

 

گزینه ی سوم است .امام علی )ع( فرمودند اگر با دشمن پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل -51

 نباش ، که دشمن گاهی از این راه تو را غافل می کند.

بر اساس روایات پیامبر اکرم )ص( به خاطر عزت در محاصره مشرکان مکه  .دوم است گزینه ی-55

اگر اینان خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند از راه حق دست بر نمی »فرمودند 

 دارم.

به این موضوع اشاره دارد که « حب الشی ء یصمی و یصم » حدیث شریف گزینه ی سوم است .-55

ر د  که  توصیه ی پیشوایان دین این است ص ، عقل را به حاشیه می راند.عالقه و محبت به یک شخ

 خود مشورت کنیم .که با پدر و مادر مورد همسر آینده با 

ان را واسطه خداوند پیامبر ...« و ال یشرک ولی دونه ی  مالهم من » گزینه یک است .بر اساس آیه -55

ی والیت خود و رساننده فرمان خویش قرار داده است و این گونه نیست که والیت خود را به ایشان 

 واگذار کرده باشد .

توحید عملی به این معناست که انسان خداوند را پرستش کند و تابع فرمان گزینه سوم است .-55

 این است که اگر...« فوال نفر من کل فرقه منهم طائفه » باشد یکی از فرامین الهی طبق آیات خداوند 

 ...« افرادی توانایی دارند که دانش دین بیاموزند کوچ کنند دانش دین بیاموزند و 

ت . تمام علی )ع( فرمودند خداوند از ان جهت روزه را واجب کرد تا اخالص مردم چهار اسگزینه ی -51

 به روزه اشاره دارد.« کتب علیکم الصیام ...: »و آیه ی شریفه ی  را بیازماید 

وع به موض« هیچ گویی سنگ را فردا بیا / گر نیایی من دهم بد را سزا » گزینه ی چهار است . بیت -50

 کی از شواهد اختیار در انسان است .مسئولیت پذیری که ی

ه ب...« کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند » سوم است .ایه ی شریفه ی  گزینه ی ی-55

ارتباط « کال نمد هوالء و هوالأنمد من ربک ... » موضوع امداد عام الهی اشاره دارد که متناسب با آیه ی 

  دارد .

 



 

 

سنت الهی که خداوند لطف و مهربانی را بر خود واجب کرده و شامل حال گزینه ی یک است.-55

گناهکاران و نیکوکاران است سنت سبقت بر رحمت الهی است . نکته دقت کنیم در امداد عام الهی امدا 

ه از که بیانگر توبه است و توب..« قل یا عبادی الذین » به گناهکاران از روی لطف نیست .بنا بر این آیه 

 مصادیق سبقت رحمت بر غضب است.

اید بیانگر این است که ب« ر جیا معشر التجار الفقه ثم المت» شریفه ی حدیث گزینه ی چهار است در -50

باعث بی اعتمادی عمومی و رواج قبل از فعالیت تجاری با احکام آن آشنا شد .و اشرافی گری مسئوالن 

 تجمل گرایی و مصرف گرایی می شود.

از آثار و پیامدهای « علم تجربی تنها رمز سعادت ملت هاست » این باور مه ی دوم است . گزینه-51

تمدن جدید در اروپاست و غسل تعمید در ارتباط با زمینه های پیدایش تمدن جدید در اروپا و ورود 

 ست.دین مسیح به اروپا


