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 بسمه تعالی

 نکاتی پیرامون سواالت کنکور

 ه اهم آن ها اشاره می شود:بفراوانی است که  یسواالت کنکور سراسری دارای نکته ها 

 آیات قران کریم سواالت از -الف

ومعموال شیوه ی طرح سواالت به شرح زیر طرح می شود  سوال 15تا  14حدود ومی باشدجزو بیشترین سواالت کنکورآیات قران کریم 
 است:

ضمنا پیام هایی که خود کتاب برای  که برای پاسخ به آن ها باید درترجمه مهارت الزم باشدسوال قرار می گیرد  مفهوم یا پیام آیات مورد-1
 رده در سواالت وگزینه ها  بیشتراستفاده می شود .آیات ذکر ک

 ارتباط مفهومی با اشعار واحادیث وعنوان درس موردتوجه می باشد. -2

  آیات قران مورد سوال قرارمی گیرد. علت ومعلول درطرح سواالترابطه ی  -3

 بسیار مورد توجه می باشد.  آیات اندیشه وتحقیق -4

شوددیگر درآیات به کارگرفته می  یا پایه ویا مفهوم درس دیگرو)سوال ترکیبی(پایه استفاده می شود ویا دوآیات دودرس درمواردی از-6  

 می باشد.یه مهم آواژه ها ومفاهیم وکلمات خود  کلمات و  ترتیب -7

 راحفظ باشد. ی آن  حذف قسمتی ازآیه وطرح سوال ازآن قسمت که باید داوطلب آیه ویا ترجمه -8

 متن کتابسواالت از -ب

واین نشانه ی آن است که متن   96و97مخصوصا سواالت کنکور سال اساس طرح سواالت از متن کتاب بود های اخیردرکنکور سال 
 کتاب بسیار خوب باید یادگرفته شود.مواردی که درمتن کتاب مورد توجه می باشد عبارت است از:

 عنوان درس ؛تیتر مباحث دردروس؛ضرب المثل ها وتمثیل ها؛تشبیهات؛اشعار ؛اعداد؛احادیث؛نهج البالغه،سخنان امام خمینی )ره(-1

 .)مثل مهم ترین ،زیان کارترین(ها  همیشه درکنکورسواالتی طرح گردیده استازصفات تفصیلی تر وترین  -2

استفاده از اندیشه وتحقیق که یا عین سوال اندیشه در طرح سوال کنکوراستفاده می شود وجواب درگزینه ها می آید ویا از آیات اندیشه -3
 سوال طرح می شود.

تحقق و در گرو  -تابع و متبوع  -طرح می شود وگاهی به جای کلمه علت ومعلول از کلماتی مثل لاز علت و معلو سواالتی -4
  .و...استفاده می شود وبه تبع نتیجه،برخاسته،

مثل هم ،و در گرو  علت و متبوعالزم به ذکر است که "و "علت و معلول"  "تابع و متبوع  "یا  "و در "گرو  " تحقق تشخیص برای 
 . "معلول و تابع و تحقق هم مثل هم"و  "هستند

 تمام قسمت های کتاب مهم هستند ونمی توان از هیچ قسمت آن صرفنظر کرد حتی قسمت هایی که به عنوان سوال درابتدای درس ویا  -5

 مقدمه درنظر گرفته شده باشد.
تجرد وبه منصه ظهورظرف تحقق،بازتاب،،اِخبار،مستفاد،ط  بمستن ،قرب وجودی مثل سنگین ومشکل  ه هایژاستفاده از وا-6

که نیازمند دقت وتسلط برمعنای این کلمات می باشد ومی توان با تست زدن های مکرروآشنایی ....درکنکور استفاده شده است روح
 آمد.باسواالتی از این دست  براین  مشکل فائق 

 بودن مجّرد و بودن غیرمادی همان نمنظورشا که کنند می استفاده»روح تجرد«تعبیر  از روح  بودن تعبیر غیرمادی جای به گاهی -7
هدایت تکوینی وتشریعی والیت تکوینی وتسبیح تشریحی در پایه دوم وکلماتی مانند همچنینن استفاده از و است روح های ویژگی از روح

درکتاب نیامده در گزینه های در پایه سوم نیست بلکه طبیعی است که وخانواده یک نهاد مشارکتی  درپایه سوم ویا تجدید نبوت وختم نبوت
  .کنکور از این کلمات استفاده شده است

جزوه حاضرمطالب دروس رابه  والزم به یادآوری است که کتاب درس دین وزندگی پایه واساس مطالعه برای کنکور محسوب می شود 
سراسری ودربعضی دروس سواالت تالیفی است چون درس جدید بوده ونمونه سوال نمونه تست کنکور به همراه صورت نمودارآورده 

 باتشکروآرزوی موفقیت وسربلندی شما عزیزان                                                          . کنکوری دراین مورد نبوده است
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ل قن ا ما و     اال رض   و   السَّماوات   خ 

بین   ب ین ُهما ما و   ل قناُهما ما الع   ااّل  خ 

قّ   بالح 

 

 خلقت داربودن هدف بودن حق

وکاربیهوده انجام  زیراخداحکیم است

 نمی دهد

 هر و نیست هدف بی آفرینش جهان

 شده حساب برنامه   اساس بر موجودی

 به و است نهاده گام جهان این به ای

 حرکت در ای حکیمانه هدف سوی

 .است

 

 

 

 

 کارهای سرگرم را خود تا نشده آفریده بیهوده کس هیچ...  مردم ای

 بی و لغو کارهای به تا اند نگذاشته خودوا به را او و کند لهو

 حضرت  علی)ع(.بپردازد ارزش

 که است فرصتی دنیا، این در او نهادن گام داردکه انسان نیزهدفی

 .است شده داده او به هدف آن به رسیدن برای

هدف انتخاب در اختالف  

 بردارد گام آن سوی کندوبه نتخابراا آن و ابشناسدخودر خلقت از بایدهدف خود انسان •

 کنند می خودحرکت هدف سوی به غریزی صورت به وحیوانات طبیعی صورت به گیاهان که درحالی            

 نمی تنهاکم نه هایش خواسته به دستیابی در او عطش و است طلب نهایت بی ای روحیه دارای انسان •

 حال در همواره خود زندگی در طلب، نهایت بی انسان گردداین می افزون روز به روز بلکه شود،

 های هدف گیاهان و حیوانات که درحالی .نشدنی تمام و ناپذیر هایی پایان هدف است؛ هدف انتخاب

 شوند می متوقف رسند، می کمال و رشد از به سرحدّی که هنگامی و دارند محدودی

 فراوان از ای مجموعه دارند، مادی محدود استعدادهای که گیاهان و حیوانات برخالف انسان •

طریق  از که است هایی هدف انتخاب دنبال به دلیل، همین به. است معنوی و مادی استعدادهای

 .رساند کمال به را خویش گوناگون استعدادهایآن،

                             .رود می هدفی سراغ به خود خاص نگرش و بینش با هرکس

 .دارد انسان اندیشۀ و نگاه نوع در ریشه ها، هدف در اختالف این 

 

درس اول 
 هدف زندگی
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 نتیجه

 که شود تنظیم ای گونه به و باشد اهداف دنیوی و اخروی اهداف برگیرنده   در باید انسان ریزی برنامه

 باشند آنها تابع فرع و دنیوی های هدف و گیرند قرار اخروی اصل دافاه

 هستیم ومالک معیار نیازمند آنها به بستن دل و ها هدف صحیح انتخاب برای

 وسیله، بدین. کنیم مشخص را انسان متنوع استعدادهای و طلب نهایت بی میل با همسو های هدف آن، وسیله   به بتوانیم که معیاری

 .کرد خواهیم صرف آنها به رسیدن برای عمرخودرا و گزید برخواهیم درستی به را زندگی های هدف

 فرموده مشخص را آن غیر از اصلی های هدف معیارانتخاب مهربان  و رحیم خدای

 همجنین آثارونتایج آن هارایادآورشده

 

 بقره18هامذموما مدحورامن کان یرید العاجله عجلنا له فیها مانشاءلمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصال  •

 سپس دهیم؛ می  کنیم اراده هرکس به و  که بخواهیم را آن از مقدار آن طلبد، می را دنیا زودگذر زندگی تنها که کس آن

 بقره18. شود وارد آن در سرافکندگی و خواری با تا خواهیم داد قرار او برای را دوزخ

 

 بقره200وماله فی االخره من خالق فمن الناس من یقول ربنا فی الدنیا حسنه  •

 بقره200. ندارند ای بهره درآخرت ولی. کن عطا نیکی دنیا در ما به خداوندا: گویند می مردم از بعضی

 

 قصص60ومااوتیتم من شی فمتاع الحیاه الدنیا وزینتها وماعندهللا خیروابقی افال تعقلون  •

 کنید؟ نمی اندیشه آیا است؛ پایدارتر و بهتر نزدخداست آنچه و است آن آرایش و دنیا زندگی کاالی شده، داده شما به آنچه

 قصص60

 

 .هستند ما مادی استعدادهای برخی از پاسخگوی تنها و هستند پذیر پایان ها بستگی دل و ها هدف از برخی-1

 .برسد آن مقداری از به است ممکن برگزیند، اصلی هدف عنوان به را آنها کسی اگر -2

 درپایان ضرروزیان آن راخواهددید. کند انتخاب را ها هدف این فقط کسی اگر -3

 .هستند دنیوی های هدف همان پذیر پایان های هدف-4

 .شوند اخروی می های هدف به رسیدن مانع گیرند، قرار اصل دنیوی های هدف اگر-5

 
 

 بقره201االخره حسنه وقناعذابا النارومنهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی  •

 نگاه آتش عذاب از را ما و فرما نیکی مرحمت نیز آخرت در و کن، عطا نیکی دنیا در ما به پروردگارا: گویند می بعضی و

 بقره201. دار

 قصص60ومااوتیتم من شی فمتاع الحیاه الدنیا وزینتها وماعندهللا خیروابقی افال تعقلون  •

 کنید؟ نمی اندیشه آیا است؛ پایدارتر و بهتر نزدخداست آنچه و است آن آرایش و دنیا زندگی کاالی شده، داده شما به آنچه

 قصص60

 بقره202. اولئک لهم نصیب مماکسبوا وهللا سریع الحساب •

 بقره202. است الحساب سریع خداوند و دارند؛ ای بهره و نصیب خود کار از اینان

 

 .هستند ما وجود در بیشتری معنوی مادی و استعدادهای پاسخگوی و اند همیشگی و ناپذیر پایان ها هدف برخی -1

 .رسید خواهد هدف خود تالش کندبه و برگزیند اصلی هدف عنوان به را آنها کسی اگر  -2

 .هستند اخروی های هدف همان ناپذیر پایان های هدف -3

 .شوند نمی های دنیایی نعمت از انسان مندی بهره مانع اخروی، های هدف گرفتن قرار اصل-4
 

اصلی های هدف انتخاب معیارهای  
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 برترین

  هدف

 

 
 صد که چون

پیش  هم نود آمد

 )مولوی(ماست

 المثل ضرب یک

 یک که جایی در

 در و جامع چیز

 چیزهای بردارنده  

 است دیگر
 

 و زیرک های آدم

 تیر یک هوشمندبا

بزنند نشان چند  

 ما اصلی هدف برترین

 همه   که است هدفی آن

 را ما متنوع استعدادهای

 جایی در و دربرگیرد

 نشود متوقف

 برترین

هدف  ترین اصلی و

 به نزدیکی و تقرب

 بزرگ خدای

   الدُّنیا ث واب   یُریدُ  کان   م ن

 و   الدُّنیا ث وابُ  اّلٰل   ف عند  

ة ر   اآلخ 

 عنوان به خدا انتخاب با زیرک افراد

 های بهره از هم خود اصلی هدف

 از هم کنندو می استفاده زندگی مادی

 خود دنیوی کارهای تمام که آنجایی

 می انجام خدا رضای جهت در را

 خداوند به را خود ودل جان دهند،

 آخرت سرای و کنند می تر نزدیک

 .سازند می آباد نیز را خویش

 و بزرگ همت

 محکم اراده  

بهتر یا ان که شکر سازد ای دوست شکر 

 ؟خوبی قمر بهتر یاآنکه قمرسازد

 ای باغ تویی خوش تر یا گلشن وگل درتو؟

 یاان که برآرد گل صد نرگس ترسازد؟

 ای عقل توبه باشی دردانش ودربینش؟

 یاآن که به هر لحظه صد عقل ونظرباشد؟
به میزانی که ای  

گونه هدف ها 

برتروجامع ترباشند 

هدف های بیشتری 

رادردرون خود 

 جای می دهند.
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 تست
 هدفداری خلقت آمده است؟درکدامیک ازآیات زیر  -1

 من خالق االخرهالناس من یقول ربنا فی الدنیا حسنه وماله فی فمن  - 2               اآلِخَرة وَ  الدُّنیا ثَوابُ  اّلٰلِ  الدُّنیافَعندَ  ثَوابَ  یُریدُ  کانَ  َمن -1

 الجن واالنس اال لیعبدونوماخلقت -4                 بالَحقّ  ااّل  َخلَقناُهما ما الِعبینَ  بَینَُهما ما وَ  االَرضَ  وَ  السَّماواتِ  َخلَقنَا ما وَ  -3

 تست

 ؟باکدام آیه هم مفهوم است؟ای دوست شکر بهتر یا ان که شکر سازد خوبی قمر بهتر یاآنکه قمرسازد بیت -2

 وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون-2      بالَحقّ  ااّل  َخلَقناُهما ما الِعبینَ  بَینَُهما ما وَ  االَرضَ  وَ  السَّماواتِ  َخلَقنَا ما-1
 اآلِخَرة وَ  الدُّنیا ثَوابُ  اّلٰلِ  الدُّنیافَعندَ  ثَوابَ  یُریدُ  کانَ  َمن-4      فمن الناس من یقول ربنا فی الدنیا حسنه وماله فی االخره -3

 تست
 خودیک تیرباچند نشان زده اند این معنا از کدام آیه ی شریفه استنباط می گردد؟افرادزیرک باانتخاب خدا به عنوان هدف اصلی  -3
 وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون -1
  تَقواها وَ  فُجوَرها فَاَلَهَمها َسّواها ما وَ  نَفس وَ  -2
 اآلِخَرة وَ  الدُّنیا ثَوابُ  اّلٰلِ  الدُّنیافَعندَ  ثَوابَ  یُریدُ  کانَ  َمن-3

 بالَحقّ  ااّل  َخلَقناُهما ما الِعبینَ  بَینَُهما ما وَ  االَرضَ  وَ  السَّماواتِ  َخلَقنَا ما-4
 تست

 است.اولین تفاوت انسان باسایرموجودات...........................وانسان هابرای انتخاب صحیح هدف ها نیازمند به ....................... -4
 معیارومالک-هدف خلقت رابشناسدوانتخاب کند-2معیارومالک                 -طلبیبی نهایت -1
 بینش واندیشه-هدف خلقت رابشناسدوانتخاب کند  -4بینش واندیشه                -بی نهایت طلبی-3

 تست
 چیست؟. ندارند ای بهره درآخرت ولی. کن عطا نیکی دنیا در ما به خداوندا: گویند می مردم از بقره بعضی200شریفه ی پیام آیه ی -5

 .هستند اخروی های هدف همان ناپذیر پایان های هدف -1
 .شوند نمی های دنیایی نعمت از انسان مندی بهره مانع اخروی، های هدف گرفتن قرار اصل-2

 .شوند اخروی می های هدف به رسیدن مانع گیرند، قرار اصل دنیوی های هدف اگر-3
 .رسید خواهد هدف خود تالش کندبه و برگزیند اصلی هدف عنوان به را آنها کسی اگر-4

 تست
 جامع ترین واصلی ترین هدف زندگی انسان ........است واولین گام برای حرکت انسان در این مسیر..........است. -6
 شناخت انسان-عبادت خدا -2شناخت انسان         -نزدیکی وتقرب خدا-1
 شناخت خدا-عبادت خدا-4شناخت خدا          -خدانزدیکی وتقرب به -3

 تست
 جمله ی درخلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد زیراخالق آن هاخدایی حکیم است از کدام آیه برداشت می شود؟ -7
 بالَحقّ  ااّل  َخلَقناُهما ما الِعبینَ  َبیَنُهما ما وَ  االَرضَ  وَ  السَّماواتِ  َخلَقنَا ما -2     َکفوًرا اّما وَ  شاِکًرا اِّما السَّبیلَ  َهدَیناهُ  اِنّا -1

 اآلِخَرة وَ  الدُّنیا ثَوابُ  اّلٰلِ  الدُّنیافَعندَ  ثَوابَ  یُریدُ  کانَ  َمن -4           وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون -3

 تست
 ......زیبای مولوی چون که صدآمد نود هم پیش ماست بیانگر عاین مصرا -8
 درحایی که یک چیز جامع ودربردارنده ی چیزهای دیگراست .-1
 درجایی است که هدف های فرعی را اصل قرارندهیم.-2
 درجایی که همه ی استعدادهای متنوع انسان رادربرگیرد. -3
 دربردارنده ی اهداف اصلی واخروی انسان باشد. -4

 تست
 ومنهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی االخره حسنه وقناعذابا النارعبارت است از.... بقره201پیام آیه ی -9

 .شوند نمی های دنیایی نعمت از انسان مندی بهره مانع اخروی، های هدف گرفتن قرار اصل -1

 .هستند ما مادی استعدادهای برخی از پاسخگوی تنها و هستند پذیر پایان ها بستگی دل و ها هدف از برخی-2

 .شوند اخروی می های هدف به رسیدن مانع گیرند، قرار اصل دنیوی های هدف اگر-3

 درپایان ضرروزیان آن راخواهددید. کند انتخاب را ها هدف این فقط کسی اگر -4
 تست
 به تا اند نگذاشته خودوا به را او و کند لهو کارهای سرگرم را خود تا نشده آفریده بیهوده کس هیچ...  مردم ایاین سخن امام علی)ع (  -10

 باکدام آیه ی شریفه ارتباط دارد؟بپردازد ارزش بی و لغو کارهای
            وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون -2  اآلِخَرة وَ  الدُّنیا ثَوابُ  اّلٰلِ  الدُّنیافَعندَ  ثَوابَ  یُریدُ  کانَ  َمن -1
 ینالِعب بَینَُهما ما وَ  االَرضَ  وَ  السَّماواتِ  َخلَقنَا ما -4     تَقواها وَ  فُجوَرها فَاَلَهَمها َسّواها ما وَ  نَفس وَ  -3

 

 


