
 

 

 بسمه تعالی

0011پاسخنامه تشریحی کنکور رشته تجربی   

صحیح است.اولین گام برای حرکت در مسیر رستگاری شناخت انسان است که یعنی شناخت توانایی ها  0گزینه ی -10

به  اختیار «  انا هدیناه السبیل....» حرکت انسان در مسیر قرب الهی است . و آیه ی و سرمایه های انسانی و شناخت موانع 

 و انتخاب اشاره دارد.

بیانگر عقیده معتقدین به معاد است .  که با آیه ...« ماهذه الحیاه الدنیا اال لهو ولعب » صحیح است .ایه ی  3گزینه ی -15

که بیانگر قطعیت وجود معاد است ارتباط دارد.« وم القیامه ال ریب فیه اهلل ال اله اال اهلل هو لیجعنکم الی ی» ی   

13-گزینه ی یک صحیح است . بر اساس ایه ی » حتی اذا جا ء احدکم الموت قال رب ارجعون  لعلی  عمل صالحا ...« 

و این ...« جام دهم پروردگارا مرا بازگردانید باشد که عمل صالح ان:» وقتی مرگ یکی از آنها فرا می رسد می گوید 

 درخواست را با توجیه جبران کاستی های گذشته بیان می کنند.

صحیح است .بدکارانی که در روز قیامت سوگند دروغ می خورند بر دهانشان مهر خاموشی زده می شود  3گزینه ی -10

...«و اعضا و جوارحشان بر علیه انها شهادت می دهند.ـ الیوم نختم علی افواههم   

ما نماز نمی خواندیم و از محرومان دستگیری نمی کردیم و همراه » گزینه ی چهار صحیح است .جهنمیان می گویند -11

« بدکاران غرق در معصیت خدا می شدیم و روز رستاخیز را تکذیب می کردیم.  

و وظیفه ی ما این است گزینه ی گزینه ی یک صحیح است . سرنوشت ابدی انسان را اعمال او در دنیا تعیین می کند -15

 که در مسیری قدم بگذاریم که موفقیت آن حتمی است و سرانجام و آخرتی آباد را برای ما رقم می زند.

مائده ( شیطان می خواهد با شراب و قمار بین شما دشمنی و کینه 10بر اساس آیه ی ) صحیح است . 5گزینه ی -15

از نماز بازدارد. ایجاد کند و شما را از یاد خداوند دور سازد و  

15- گزینه ی 5 صحیح است. یکی از جلوه های عفاف ، مربوط به آراستگی و مقبولیت است . و » زیاد روی در آراسته 

می گویند.«تبرج » کردن خود و خود نمایی را   

ه صحیح است .  قرآن کریم عفت حضرت مریم )ع( را در معبدی که همگان ، چه زن و چه مرد ب 3گزینه ی  -11

پرستش می آیند ، می ستاید.تاریح نیز خبر زنان مسلمان در زمان پیامبر )ص( در پشت جبه های جنگ برای پرستاری و 

 کمک به مجروحان می دهد.



 

 

51-گزینه ی چهار  صحیح است . علت نادرستی گزینه ی یک  گفته پیروان همه ی ادیان از حقانیت آن آگاه هستند 

. علت این که خداوند یک دین برای همه ی انسانها قرار داده است چون همه در اصل آفرینش  همه نادرست است .،

  یکسان هستند و دارای فطرت مشترک می باشند.

یک صحیح است .  قرآن فرمودند اگر همه از انس و جن جمع شوند نمی توانند مانند قرآن بیاورند حتی گزینه ی  -50

ز مخالفان سرسخت اسالم ا -« ظَهیراً لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ کانَ وَ لَوْ  یال یَأْتُونَ بمثله » اگر بعضی به بعض دیگر کمک کنند . 

سؤال ببرند، اما  ریتا عظمت قرآن را ز کرده اند  یاریباره تالش بس نیتاکنون، در ا مینزول قرآن کر یهمان ابتدا

از  یوره اآن را با س یبرابرو متخصصان زمان،  شمندانیکه اند اورندیب« کوثر» ه به اندازه سوری حت یا هنتوانسته اند سور

   رند؛یبپذ قرآن

ب بی عی است ممکن خصصمت ریغافراد  یارائه کرده اند که برا ییمتن ها میدور تا امروز، مخالفان قرآن کره از گذشت

 یبه فراموش یواقع نشده است و جملگ مورد قبول،  مراکز علمی و تخصصی، اما تا کنون هیچ یک از متن ها در  جلوه کند

 .سپرده شده اند

 خیآن در تار ریفراوان که نظ یسال تالش و با تحمل رنج ها 53در مدت  )ص( رسول خدا  . صحیح است 5گزینه ی  -55

ور از به خدا و به د مانیبا ا یجامعه ارا به مردم برساند و  یاله امیپ نیو ماندگارتر نیشود، توانست بزرگ تر ینم افتی

بزرگ بود که فقط با  یمعجزه ا خود ،یانسان یاز ارزش ها گانهیب ینیدر سرزم یجامعه ا نیچن یبنا شرک بنا کند.

 بود. سریم  )ص( اکرم امبریمجاهدت پ

آنان علی ابن ابی طالب  است  نیمن و امامان بعد از من اند. نخست نانیجابر، آنان جانش یا» صحیح است . 3گزینه  ی -53

سپس به  س ،یحسن بن عل ب،یترتو   یریو تو در هنگام پ ؛ی)امام محمد باقر( محمدبن عل ن،یبن الحس یعل ،یبن عل نیح

سان. پس از محمدبن عل ،یدیو هر وقت او را د دید یاو را خواه س ب،یبه ترت یسالم مرا به او بر  بن یجعفربن محمد، مو

باشــد که هم نام و هم  یم فرزندش شــانیو پس از ا ی، حســن بن علبن محمد یعل ،یمحمدبن عل ،یموســبن  یجعفر، عل

ست هیکن سوم عرب برا. من ا سم، لقب و کن یدر فرهنگ و آداب و ر شخص  یگذارند و برا یم هیافراد عالوه بر ا احترام 

صدا م ایو  هیرا با کن سم» امبریپ هیزنند. کن یلقب  ست.  «نیام»  شانیو لقب ا« ابوالقا ست که از نظر مردم پنهان م«  ا  یاو

 «.مانند یم یبه او باق دهی، بر عقراسخ دارند مانیاکه  یتا آنجا که فقط افراد گردد یم یاو طوالن بتیشود و غ

الت، عد یکه در اجرا سقوط شدند چاردپیشین بدین سبب،  اقوام و ملل»:» صحیح است .پیامبر فرمودند  3گزینه ی  -50

ــ یتبعیض روا م ــخص ــتند؛ اگر ش ــان دزد یداش ــاحب نفوذ از ایش  یکردند و اگر فرد یکرد رهایش م یم یقدرتمند و ص

پیامبر برای رفع این موضـــوع در مقابل تعصـــبات قومی و قبیله ی «. کردند یرا مجازات م یکرد و یم یدزد ضـــعی 

 ایستادگی کردند.



 

 

  ،با تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت.  )ص(از رحلت رسول خدا  یپس از گذشت مدت گزینه ی یک صحیح است .-51

شکل تیجاهل شد یاجتماع یوارد زندگ دیجد یبا    امبریباتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پ یها تی.شخص مسلمانان 

 ریمســـ جیبه تدر ز،یعباس ن یو بن هیام یحاکمان بن.افتندیثروت قرب و منزلت  طالبان و  شـــدند طالبان قدرت  یمنزو

ـــاختند  یکاخ ها انشـــانیخود و اطراف یرا عوض کردندبرا حکومت از جواهرات گران خزائن خود را  بزرگ و مجلل س

 میلراحت طلب، تس یرا به جامعه ا )ص(اکرم   امبریعصر پ فداکارو  مؤمنه جامع ر،یمس رییتغ نیا انباشته کردند.   متیق

 . )ص( تبدیل کردبی توجه به سیره و روش پیامبر اکرم و

ــت از آیه 5گزینه ی -55 ــند و این قابل برداش ــالح باش ــلح خود باید ص ــت منتظران مص ــح اس ــحص الذین امنوا و » ی  ص

 است.« عملوالصالحات 

وَمَا کَانَ  الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ »» صــحیح اســت.با وجود امکان تفقه قرآن فرمودند  3گزینه ی -55

 است .« لعلّهم یحذرون. »و نتیجه ایجاد آن برای جامعه   «..طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا مِنْهُمْ 

86-گزینه ی 2 صحیح است . رشد اخالقی و معنوی: پسر و دختر جوان با تشکیل خانواده، از همان ابتدا زمینه های فساد 

را از خود دور می کنند، پس مسئولیت پذیری را تجربه می نمایند، مهر و عشق به همسر و فرزندان را در خود پرورش 

 می دهند، با گذشت و مدارا و تحمل سختی ها و ناگواری های زندگی، به درجات معنوی باالتری نایل می شوند.

 انس با همسر: هریک از زن و مرد، عالوه بر نیاز جنسی، نیازمند به زندگی با دیگری هستند و این نیاز نیز پس از بلوغ 

روع نیاز جنسی خود را برطرف کند اما بدون آشکار می شود. این نیاز به گونه ای است که اگر فردی از راه های نامش

 همسر زندگی کند، باز هم یک بی قراری و ناآرامی او را آزار می دهد که فقط با بودن در کنار همسر برطرف می شود.

و » صحیح است .پس از پذیرش خالقیت باید به توحید در مالکیت ایمان آورد که متناسب است با آیه ی  4گزینه ی -86

و عدم پذیرش آن یعنی قائل بودن به شرک در مالکیت .« ی السموات و االرض هلل ماف  

است و ..« علی حرف یعبداهلل  الناس من  من» گزینه ی یک صحیح است دور شدن از توحید فردی مصداق آیه ی -07

می ...« ی الطاغوت یریدون ان یتحاکموا ال» دور شدن از توحید اجتماعی یعنی پذیرش حاکمیت طاغوت که بیانگر آیه ی 

 باشد.

07-گزینه چهار صحیح است .نیت الهی داشتن بیانگر حسن فاعلی است که در آیه ی شریفه » افمن اسس بنیانه علی 

بیانگر داشتن نیت الهی است .تقوی یعنی دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات که یکی از « تقوی و رضوان خیر 

 راههای تقویت اخالص است.



 

 

صحیح است . از شواهد اختیار موضوع  می توان به پشیمانی در پایان کار و پذیرش مسیولیت اشاره کرد  2گزینه ی -02

» به مسئولیت پذیری که هر دو با آیه «  مجازات پیمان شکن» به پشیمانی بعد انجام کار خطا اشاره دارد و « ازم » که واژه 

دارد تناسب دارد.انا هدیناه السبیل که به اختیار اشاره   

کل نفس  ذائقه الموت و » صحیح است . سخن امام صادق )ع( بیانگر سنت ابتال است که آیه ی شریفه ی  7گزینهی -07

نیز به همین سنت ابتال و آزمایش اشاره دارد.« نبلوکم بالشر و الخیر فتنه   

 از اخالقى، ابتذال و فرهنگى تهاجم با مبارزه و اسالمى معارف و فرهنگ گسترش منظورصحیح است  4گزینه ی -40

 .است بزرگ اخروى پاداش داراى و کفاىى واجبات از و صالح عمل مهم مصادیق

 های ورزش و ها بازی در حتی ،آن انجام و است اجتماعی و روحی آور زیان امور از بندی، شرط  -

 و فرهنگ ٔ  اشاعه منظور به مجازی فضای در اجتماعی های شبکه و اینترنتی های پایگاه ایجاد .باشد می حرام نیز معمولی

 . است ستحبم اخالقى، ابتذال و کفرآمیز هاى اندیشه با مقابله و اسالمى معارف

 

هل » و با آیه ی  علم و خرد ورزیصحیح است .این سخن حضرت زهرا ) س( اشاره دارد به موضوع  2گزینه ی -07

 با هم هم مفهموم است.« یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون 

 

 

 

 

 

 

  


