
    

   

 گلستان  – پیام های آسمان
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 الف( درست
 ب( نادرست 
 ج( درست

 درستد( 

1 
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 «(الف»ی بلند که سهوی باشد )گزینه خندیدن با صدا -1
 «(ج»دوری از گناهان )گزینه  -2
 «(د»عالم به غیب و آشکار )گزینه  -3
 «(د»دست زدن به آیات قرآن )گزینه  -4
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 الف( حرام
 ب( باطل

 ج( جنگ های نظایم
 د( والیت فقیه
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5/0  4 . میندار  نامحدود را  یمحدود خود، امکان شناخت کامل خدا یها ی  توانا لیها به دل ما انسان 
5/0  5 وجوای  ن 

1 
ط اول،   شر

 
ط د امیبا ق همرایه یمردم جهان برا آمادگ جان در راه  یاست که تا پا ی  باوفا ارانیوجود  گر،یامام است. شر
 . ستند یامام با یها اهداف و آرمان
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 7 است. « ستایش»به معن  « حمد» 1

 8 قرار دادن انسان های مومنالگو  –کارهای نیک و دوری از گناهان انجام   –یاد و ذکر خداوند  1

5/1  
و  خوایهی  خ ،ی  رو گشاده  گران،ید تیاز آزار و اذ یخوددار  ک،ین یکارهاج  ی    ترو  ،یدار  هیهمسا ،یرفتار  صبور بودن، خوش

 است( مؤمنان.  با  مهربای  
 
 )ذکر سه مورد کاف
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1 
مانع در اعضا نبودن  –پاک بودن اعضای وضو  –بودن آب و ظرف آن مباح  –بودن آب وضو مطلق  –پاک بودن آب وضو 

 است( چهار )ذکر مواالت  –ترتیب  –
 
 مورد کاف

01  

5/1  

 و در هر مسئله هستند ن سخنان معصوما و ی  پ شان،یها ی  که در سخنان و راهنما  اند  کسای    واقیع هانیشناسان و فق اسالم
 ثیکه برگرفته از قرآن و احاد  هانیفق یفتواها رفت   یپذ نی. بنابراکنند   مردم بازگو یم یاکرم و امامان را برا امی  ینظر پ یا

 . معصومان است ثیالفت با احادفقها، مخ یو مخالفت با فتوا است سخنان امامان رفت   یمعصومان است، در واقع پذ
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  نیتر  یآگاه بود، مانند عاد یاستمدار یدار و س زنده شب یاو که عابد
 

در  اش یرهی   یها سال . در تمامکرد   یم مردم زندگ
  یا اجاره یا خانه

 
 دنینکرد. او که دشمنان اسالم از شن سکوت یستمگر  چیظلم نکرد و در برابر ه کرد. هرگز به کیس  زندگ

 نیم چکسیعمل به اسالم از ه یبرا . شد  ناراحت یم ار یبس د،یشن یم را  کودگ  هیگر   یافتادند، اگر صدا نامش به وحشت یم
 د،یشن را یم ارانشیو  ت   نام امام حس بکند، وقن   تواند  نیم غلیط چیه کا یآمر  گفت،  یم استوار  . همانگونه که محکم و د یترس
 صحبت یم شانیبرا و  شد  . در جمع آنان حاض  یمداد  مردم پاسخ یم ن  ید یها .به پرسششد  یم یجار  شیها از چشم اشک
 «. د یامام خود بنام مرا  نکهیبهی  است از ا د ییبه من خدمتگزار بگو »: گفت  . در برابر مردم محروم یمکرد 

 است(
 
 )ذکر دو مورد کاف
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ایط نماز  هم زدن به  – با صدای بلند )قهقهه(خندیدن  –برگرداندن از قبله روی  –شدن وضو باطل  –از بت   رفت   ییک از شر
شک کردن در رکعت های نماز دو یا سه رکعن   –و زیاد کردن ارکان و واجبات نماز کم   –و آشامیدن خوردن  –صورت نماز 

 است(
 
 )ذکر چهار مورد کاف
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1 
وجود دارد:  ی   ن یگر ید یمعنا کلمه در فرهنگ اسالیم  نیا یتالش و کوشش است؛ اما برا یبه معنا کلمه جهاد در زبان عری  

 مبارزه )جنگ( مسلحانه با دشمنان اسالم. 
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2 
در راه  د یکمی  از پاداش مجاهد شه  کند،  نیم خود را آلوده ت انجام گناه را دارد، ویلکه قدر   و پاکدامن   فیپاداش انسان عف

 . ها شود  از فرشته یا فرشته است کیانسان پاکدامن نزد ست؛یخدا ن
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 یار یانجام بس و زشن   ابد ی یم نادرست و ناپسند در جامعه رواج یکارها  شوند؛ یم تفاوت ی   گرانیمردم نسبت به شنوشت د
و دستورات  می. تعالشود  و خوب شناخته یم معروف به عنوان کار  ها  زشن   برخ   تا آنجا که حن   رود، یم ت   کارها از ب  نیاز ا
کم آنقدر گناه و فساد در جامعه فراوان   و کم شوند  بر مردم مسلط یم فاسد  یها و انسان شود  مردم فراموش یم انیدر م نید
 . شود  یم ته و جامعه مستحق عذاب الیهاز آن جامعه برداش خداوند  که رحمت و برکت  شود  یم
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که   ی  ها تا آن را در راه شود  یم پرداخت د یمرجع تقل ا ی جامعه است که به حاکم اسالیم یازهاین ت   تأم یها از راه یکیخمس 
دفاع از  ،ن  یکنند. آشنا کردن مردم با معارف د  ضف اند، مشخص کرده همالسالمیاکرم و ائمه اطهارعلرسول  م،یقرآن کر 
 تواند  است که خمس یم یو ... از موارد ن  ید یها کتاب  عی    و توز  فیتأل ،ن  یدانشمندان علوم د تیترب ،اسالیم یکشورها

 . ضف آن شود 
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 ادامه پاسخ ها در صفحه دوم
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  و آرامش شود  خاطر یم شای  یموجب اضطراب و پر  افرایط یها عالقه

 
فرد همواره نگران  را یز  زند؛ انسان را برهم یم زندگ

81 . دور شدن از اوست ا یاز دست دادن دوست خود   

حسام سپایه  98کنکور تجربی   28رتبه  –امیر  
 پزشیک علوم پزشیک تهران


