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 تست

 97سابق النهار (از نظر مصادیق باکدام آیه هم مفهوم است؟ سواالت کنکور زبان آیه شریفه )ال الشمس ینبغی ان ترک القمر وال اللیل  .53

)لتجری الفلک فیه بامره ولتبتغوا من فضله...( -2)انا هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا....(   -1

 وال...() ان هللا یمسک السماوات واالرض ان تز -4)قد جا ء کم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه....(   -3

         تست

96عبارت وحدانیت در خلقت ووحدانیت در تدبیر از یکدیگر جدانیستند ازمفهوم کدام آیه شریفه قابل دریافت است؟سراسری تجربی  .54

 ان هللا ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم-1

 ومن یسلم وجهه الی هللا وهو محسن فقداستمسک بالعروه الوثقی -2

نۡ بصاهئرُ جاَءُكمقَدۡ  -3 هٰ اَۡبَصرَ فََمنۡ َربّهُكممه ىَ َمنۡ وَ فَلنَۡفسه  بَحفیظَعلَۡیُكمۡ اَنَاماوَ فَعَلَۡیهاَعمه

 بعده  ... ان هللا یسمک السماوات و االرض ان تزوال و لئن زالتا ان امسکها من احد  من -4

 تست

نکته:یادتان باشد آیه قدجاءکم بصائرمخصوص اختیار انسان است .

 96از کدام آیه شریفه اختیار انسان وسلب اختیار از سایر مخلوقات قابل برداشت است ؟سراسری انسانی  .55

 هوالذی یحیی ویمیت-بعدهان امسکهما من احد من -2کل فی فلک یسبحون       -ان امسکهما من احد من بعده-1

        کل فی فلک یسبحون -قدجاءکم بصائر من ربکم--4ویمیت           هوالذی یحیی  -قدجاءکم بصائر من ربکم-3

 تست

باتوجه به اینکه رهنمود های روشن الهی برای هدایت انسان به دست ما رسیده ثمره اطاعت وزیان نافرمانی کدام است؟سراسری  .56

 95زبان

 ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون-2بصر فلنفسه ومن عمی فعلیها    فمن ا-1

 ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده-4فاذاقضی امرا فانما یقول له کن فیکون  -3

 تست 

 95اختیار درانسان چگونه امری است وکدام آیه شریفه حاکی از آن است؟سراسری هنر  .57

 ون الیک افانت تسمع الصم ولوکانوا الیعقلونومنهم من یستمع-مشهود وانکار ناپذیر-1

 ومنهم من یستمعون الیک افانت تسمع الصم ولوکانوا الیعقلون -قضای الهی وتغییر ناپذیر-2

نۡ بصاهئرُ جاَءُكمقَدۡ  -مشهود وانکار ناپذیر -3 هٰ اَۡبَصرَ فََمنۡ َربّهُكممه ىَ َمنۡ وَ فَلنَۡفسه  بَحفیظَعلَۡیُكمۡ اَنَاماوَ فَعَلَۡیهاَعمه

نۡ بصاهئرُ جاَءُكمقَدۡ  -قضای الهی وتغییر ناپذیر -4 هٰ اَۡبَصرَ فََمنۡ َربّهُكممه ىَ َمنۡ وَ فَلنَۡفسه  بَحفیظَعلَۡیُكمۡ اَنَاماوَ فَعَلَۡیهاَعمه

تست

 (94شود؟)سراسری ریاضی کدام مفهوم دریافت می « انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا» از آیه ی شریفه ی  .58

فلسفه ی نبوت نشان دادن راه به انسان است و شکرگزاری یا کفران به وسیله ی قدرت اختیار انسان صورت می گیرد.-1

 هدایت انسان ها به وسیله ی خداوند و از طریق پیامبران صورت میگیرد و نداشتن اختیار برای انسان ها امر عادی است.-2

 و خداوندبه وسیله ی پیامبران راه شکرگزاری را تبیین می کند. راه به انسان است دادن فلسفه ی نبوت نشان-3

 هدایت انسانها به وسیله  ی پیامبران صورت می گیردو آن ها شکرگزاری و کفران را به انسان نشان می دهند.-4
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تست

ت و پیام کدام آیه ی شریفه حاکی از آن است؟)سراسری تعیین اندازه، ویژگی ها و نقشه  ی پدیده ها چه نام دارد وبر خواسته از چیس .59

 (94انسانی 

اناکل شی ء خلقناه بقدر      -حکمت الهی-تقدیر-1

 اناکل شی ء خلقناه بقدر       -حکمت الهی-قضا-2

 هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون -قدرت الهی-تقدیر-3

 الذی یحیی و یمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکونهو  -قدرت الهی-قضا-4

 تست

هللا الذی »موجودات جهان از آن جهت که با حکم و فرمان و اراده ی الهی ایجاد می شوندتسلیم چه چیزی هستندو آیه ی شریفه ی  .60

 (94حاکی از کدام است؟) سراسری هنر« سخرلکم البحر لتجری الفلک فیه بامره

 تقدیر الهی -قضای الهی-4تقدیر الهی        -تقدیر الهی-3قضای الهی      –قضای الهی  -2قضای الهی      -تقدیر الهی -1

تست

به چه چیزی اشاره دارد و موجودات جهان از آن جهت که « الالشمس ینبغی ان تدرک القمر و ال اللیل سابق النهار» آیه ی شریفه ی  .61

 (94می شوند مربوط به کدام مورد است؟)خارج از کشور با حکم و فرمان و اراده ی الهی ایجاد

 تقدیر الهی -قضای الهی-4تقدیر الهی        -تقدیر الهی-3قضای الهی     –قضای الهی  -2قضای الهی       -تقدیر الهی-1

تست

ه را ترسیم کرده ایم ؟ سراسری اگر بگوییم نه در نقشه های جهان نقص واشتباهی هست ونه در پیاده کردن آن به تر تیب پیام کدام آی .62

93خارج از کشور 

 التَزواَنۡ ضالَرۡ  اوَ السَّماواته یُۡمسكالِلَ اهنَّ  -ربقَدَ ءَخلَۡقناهُ َشىۡ ُكلَّ اهنّا -1

 ربقَدَ ءَخلَۡقناهُ َشىۡ ُكلَّ اهنّا-ال تَزواَنۡ ضالَرۡ  اوَ السَّماواته یُۡمسكالِلَ اهنَّ  -2

 ربقَدَ ءَخلَۡقناهُ َشىۡ ُكلَّ اهنّا -الذی یحیی ویمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون هو -3

 هو الذی یحیی ویمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون -اهنّا ُكلَّ َشۡى ءَخلَۡقناهُ بقَدَ ر -4
تست

وسرفراز می گوییم کشتی جهان ناخدایی دارد که به علت علم وقدرت بی آن جا که از عمق وجودمان فریاد بر می آوریم وشادمانه  .63

پایان آن ناخدا به هیچ وجه احتمال غرق شدن ونابودی آن نمی رود وهیچ کسی جز او نیز تمی تواند ان را از نابودی نجات دهد فهم 

 93پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم؟سراسری انسانی 

 ضی امرا فانما یقول له کن فیکون هوالذی یحیی ویمیت فاذا ق-1

 هللا الذی سخر البحر لتجری الفلک فیه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون-2

 الالشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وال الیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون -3

 ان هللا یمسک السماوات واالرض ان تزوال والن زالتا امسکهما من احد من بعده-4

 ستت
   93که....سراسری ریاضی استجاآن :مي گوییماست؟كجاانسان،اختیارظهور وبروزبپرسند صحنه يماازاگر .64
.باشندكردهاحاطهرااومتفاوت،قدرهاي وقضا -2 .كندخودنمایيآزارشفطرتآلودگیهايتمامباباطل -1
 .حّق با همه ي زیباییهاي فطرت پسندش به او عرضه شود -4كرده باشدجایگاه خود را در نظام قانونمند آفرینش، درك  -3

 تست
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دوم،امركهاستالهي ..........و ..........مصادیقازترتیببهاختیار،ازانسانبرخورداري ومشّخصدرجه يدرآبجوشش .65
 93سراسری تجریی .است ...........عللاز برخاسته

 عرضي–قضا  -قضا-4     عرضي  -تقدیر–قضا -3      طولي  -قضا–تقدیر -2طولي    –تقدیر -تقدیر-1

تست

اينازفراربدانيم،الهيقضاييكاست،آنسستي وكجيمتوجه ونشستهآنزيركهانسانيبرراكجديوارريختنفروهرگاه .66

93سراسری زبان .استحقیقتاینازحاكي .........شریفه يآیه يپیامكهاست .........قضا،امري
       َكفوراً اما وشاكراً اماالسبیلهدیناهانّا-ناممكن  -1 
َكفوراً اما وشاكراً اماالسبیلهدیناهممكن انّا-2
مسمياجل   وبالحقّ االّ بینهماما واالرض والسماواتخلقناما -ناممكن -3
مسمياجل   وبالحقّ االّ بینهماما واالرض والسماواتخلقناما -ممكن -4
 قضای -تقدیر -قضای -تقدیر -تقدیر -4

 تست 

. تاکیدنموده ایم که كردنپیاده ودراجرانه وهستاشتباهى ونقصآننقشهٔ درنه اگربگوییم .67 آن به تر تیب برفهم درست .....و...
 92آیه ی شریفه ی ......می باشد.سراسری ریاضی ترسیم کننده ی مفهوم نخست پیام 

 ان هللا یمسک اللسماوات واالرض ان تزوال   -قضا -قدر -2ان هللا یمسک اللسماوات واالرض ان تزوال  -قدر-قضا -1

 قدجاءکم بصائرمن ربکم فمن ابصر فلنفسه   -قدر -قضا  -4قدجاءکم بصائرمن ربکم فمن ابصر فلنفسه    -قضا -قدر -3

 تست

 92اگر بگوییم هیچ یک از موجودات جهان ،از قانون مندی خود خارج نمی شوند فهم پیام کدام آیه را اعالم کرده ایم ؟سراسری هنر  .68
 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون هللا والمسیح ابن مریم.....-1
هوالذی یحیی ویمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون  -2
الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون هللا  -3
 ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وال اللیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون    -4

 تست

 نکته:آیه ی شریفه پیام اصلی که دارد اختیار وانتخاب است یادتان نرود.

 92هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا مفهوم می گردد که ....سراسری انسانی ازدقت درپیام آیه ی شریفه ی انا  .69
 انسان درچارچوب قوانین حاکم برهستی ،حق انتخاب دارد.-1
 هدایت به راه کمال ،خواه وناخواه توام بافراز ونشیب ها است . -2
 نخواهد بود.قانون لطف، ایجاب می کند هدایت انسان راکه هرگز درآن تخلفی  -3
 خدای متعال ،باارسال رسوالن وانزال کتب آسمانی ،راه را به انسان نشان داد -4

تست
اعطای ویژگی مختاربودن به انسان ومایع بودن به آب بیانگر .....خداوند است وخروج هریک از این دایره به ترتیب  .70

 92..و..است.سراسری تجربی 
 ممکن     -ناممکن-قضای-4ناممکن   -ناممکن-تقدیر-3ممکن    نا-ممکن-تقدیر-2ممکن      -ممکن-قضای-1

تست

فروریختن دیوارکج یک......الهی است ،این ........متناسب با......آن دیوار،یعنی کجی آن است ،وحضرت علی )ع( درپاسخ آن فرد  .71
 *91فرمودند:از ......الهی به .......الهی پناه می برم.سراسری خارج از کشور 

 قدر–قضای -تقدیرخاص -قضا-قانون وقضای -2قدر                                      -قضای-قضای-تقدیر -تقدیر-1
 قضای                    -تقدیر–تقدیرخاص -قضا-قانون وقضای  -3

 تست

 درآخرآيه گزينه نياورده اند.سوم وعدم نگهبانی از آخر آيه وماانا عليکم بحفيظ گرفته شده است که  1نکته:ترکيبی درس 
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عدم نگاهبانی خداوندبرانسان آن گاه به وقوع می پیوندد که ...وآیه ی شریفه ی ...حاکی از این حقیقت است .سراسری خارج از  .72
 90کشور 

   علیها   انا انزلناالیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی لنفسه ومن ضل فانما یضل-رهنمودهای الهی به هدایت انسان نینجامد-1
   انا انزلناالیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی لنفسه ومن ضل فانما یضل علیها   -توفیق الهی نصیب انسان نگردد-2
 قدجاء کم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها -رهنمودهای الهی به هدایت انسان نینجامد -3

 قدجاء کم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها -توفیق الهی نصیب انسان نگردد -4

 تست

 90د که آیه ی شریفه ..موید ان است سراسری رابطه ی جاذبه ی موجود میان اشیا از ...الهی است واز.. خداوندسرچشمه می گیر .73

 ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر      -اراده ی –تقدیر -2ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر     -حکمت-تقدیر-1

 ان هللا یمسک السماوات واالرض    -اراده ی-قضای  -4ان هللا یمسک السماوات واالرض     –حکمت -قضای -3

 تست

به حکیمانه بودن نظام هستی ،ایجاب می کند که خدای حکیم قادر راحافظ ونگاهبان عالم وجود بدانیم که این اعتقاد از تدبر در اعتقاد  .74
آیه ی شریفه ی .......به دست می آید واگر بگوییم پیاده کردن قوانین حاکم برهستی به وسیله ی خدااست مفهوم این جمله آن است 

 90هی است سراسری ریاضی که حوادث جهان ،......ال
 مقدربه تقدیر-ان هللا ربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم -2مقضی به قضای  –ان هللا ربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم -1
 مقضی به قضای   -ان هللا یمسک السماوات واالرض ان تزوال-2مقدربه تقدر   –ان هللا یمسک السماوات واالرض ان تزوال -3

تست

توجه به آيه ی شريفه ی )) ان هللا يمسک السماوات و االرض ان تزوال ... (( ، انسان متوجه می شود که ...........آن را نظام با  .75

  90................ناميده اند سراسری زبان 

 حکیمانه ی الهی  -ونابودی آن نمی رود کشتی جهان ناخدايی دارد که به علت علم وقدرت بی پايان آن ناخدا ،به هیچ وجه احتمال غرق شدن -1

 حکیمانه ی الهی-خداوند  قدرت اختیار و اراده راازان جهت به ما عطا عطا فرموده که با بهره مندی از آن دروازه های پیشرفت را فتح کنیم-2

 قضا و قدرالهی -ه های پیشرفت را فتح کنیمخداوند  قدرت اختیار و اراده راازان جهت به ما عطا عطا فرموده که با بهره مندی از آن درواز -3

 قضا و قدرالهی  -کشتی جهان ناخدايی دارد که به علت علم وقدرت بی پايان آن ناخدا ،به هیچ وجه احتمال غرق شدن ونابودی آن نمی رود  -4

 تست

عنایی دارد که برخاسته از......الهی بیت قطره ای کز جویباری می رود  از پی انجام کاری می رود با آیه ی شریفه ی ......تناسب م .76
* 90وحاکی از .....خداوند است.سراسری هنر 

 حکمت-تقدیر-ان هللا یسمک السماوات و االرض ان تزوال و لئن زالتا ان امسکها من احد  من بعده-1
 ه وخواست اراد–قضای -ان هللا یسمک السماوات و االرض ان تزوال و لئن زالتا ان امسکها من احد  من بعده -2
 حکمت-تقدیر -ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وال اللیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون  -3

 اراده وخواست–قضای  - ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وال اللیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون -4

 تست

.الهی است که برخاسته از...........است.سراسری تجربی توسعه ی فعالیت های اختیاری انسان  .77  90........معرفت به .............
 اراده -قضای-تابع-4حکمت      -تقدیر-تابع-3اراده     -قضای-متبوع-2حکمت     -تقدیر-متبوع-1

 تست

 89تعیین نقشه ی پدیده ها با.....خداوند وتحقق آن با......اوست که به ترتیب .....و.....رقم می خورد. سراسری هنر  .78

 قضا -حکمت تقدیر–اراده  -4قضا   -تقدیر -اراده -حکمت -3تقدیر       -قضا-حکمت-اراده -2تقدیر   -قضا-اراده-حکمت-1

 تست
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عدم خروج موجودات از قانون مندی خود که با اعتماد واطمینان از دقت آن ، برنامه ریزی وعمل کنیم برخاسته از.....الهی وحاکی  .79
 *89از......خداوند است سراسری ریاضی 

 حکمت –قضای  -4حکمت    -تقدیر -3      اراده وخواست –قضای -2اراده وخواست     -تقدیر-1

 تست

باتوجه به توحید ومراتب ان درفهم قضاوقدرالهی که قضابرخاسته از ......وقدر برخاسته از......است ....تکیه گاه .....می  .80
*89باشد.سراسری خارج از کشور 

 قضا-تقدیر-حکمت-اراده -4تقدیر    -قضا-حکمت-اراده -3قضا    -تقدیر–اراده –حکمت -2تقدیر     -قضا-اراده–حکمت -1

 تست

بصائرمعادل رهنمود است.نکته:

ارزانی شدن رهنمودها مفهوم به دست آمده از آیه ی ......می باشد ومفهوم آیه ی ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وال اللیل سابق  .81
 *89التهار وکل فی فلک یسبحون مربوط به .....است سراسری هنر 

 تقدیر الهی –قد جاء کم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها -2تقدیر الهی     –انا هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا -1

     قضای الهی   -قد جاء کم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها -3قضای الهی      -انا هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا -2

تست

با تدبر در آيه ی شريفه ی )) ان هللا يسمک السماوات و االرض ان تزوال و لئن زالتا ان امسکها من احٍد من بعده ...(( کدام مفهوم  .82

 *89مستفاد می گردد ؟ سراسری تجربی 

 انسان باشناخت واستفاده از قوانین جهان است که می تواند استعدادهای خود را به فعلیت برساند. -1

 ايمان به خداوند حکیم اين اطمینان را به انسان می بخشد که جهان دارای حافظ و نگاهبانی است که اشتباه در کار او راه ندارد. -2

 سامان دهی شده و قانون مند بسیار دقیق و حساب شده است.  همه ی حوادث و رخدادهای جهان، در يک چارچوب-3

 تقدير الهی چیزی ورای قانونمندی و نظم است که وقتی به حادثه ای تعلق گرفت هر قانونی را لغو می کند. -4

 تست

 * 88سراسری رياضیدر قبول يا رد آن از دقت در کدام آيه مفهوم می گردد؟  « اختيار او»و « انسان»نزول رهنمود های الهی بر  .83

 ان هللا يمسک السماوات واالرض ان تزوال -2هللا الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره                   -1

 قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من غبی فغلیها-4لقدارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان         -3

 تست

شریفه ان هللا یسمک السماوات واالرض ان تزوالوآیه لتجری الفلک بامره به ترتیب بیانگرکدام مفهوم است؟سراسری خارج از آیه ی  .84
 87کشور 

 تقدیر الهی–قضای الهی  -4قضای الهی        -تقدیرالهی-3تقدیرالهی        –تقدیرالهی -2قضای الهی         -قضای الهی-1

 تست

 87جهان و اراده و اختيار انسان رابطه ی .... حاکم است به اين معنی که ......... می باشد. سراسری رياضیبين نظام مقدر  .85

 اراده ی انسان مؤخر از اراده ی خداوند  -عرضی -2                         اراده ی انسان مؤخر از اراده ی خداوند  –طولی -1

انسان ، همان را اراده می کند که مقدر او  –عرضی -4ه مقدر او                        انسان ، همان را اراده می کند ک –طولی -3

تست

آن جا که يک عامل ديگر اثر می گذارد تا اثرش را به معمولی منتقل کند و آن جا که عوامل گوناگون به صورت يک مجموعه ،همکاری  .86

،علل.......و علل...........محقق شده و مثال موافق با آن ..........و .......... می دارند تا يک معلول ،محقق شود ،به ترتيب
 86باشد.سراسری رياضی 

 رويش گل  –نگارش  -طولی  -عرضی  -2       نگارش –رويش گل  –طولی  –عرضی   -1

 لرويش گ –نگارش  –عرضی  –طولی  -4       نگارش –رويش گل  –عرضی  –طولی   -2

 
 


