
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مازندران – پیام های آسمان
5/0  1 رستد 
5/0  2 رستد 
5/0  )گزینه  

ی
 3 «(ب»شبیخون فرهنگ

5/0  4  «(الف»خرما )گزینه  
5/0  5 تفکر در کتاب آسمان   
5/0  6 عمل 

1 
 است. « ستایش»الف( به معن  
ه دانست   »ب( به معن    است. « پاک و من  

7 

1 
وجود دارد:  ن   ن یگر ید یمعنا کلمه در فرهنگ اسالیم  نیا یتالش و کوشش است؛ اما برا یبه معنا کلمه جهاد در زبان عرن  

 . مبارزه )جنگ( مسلحانه با دشمنان اسالم
8 

 رهانی  –آرامش  1
 
 9 از رسدرگیم و ن  هدف

1 
ط اول،   رسر

ی
ط د امیبا ق همرایه یمردم جهان برا آمادگ جان در راه  یاست که تا پا نی باوفا ارانیوجود  گر،یامام است. رسر
 . ستند یامام با یها اهداف و آرمان
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5/1  

 شست   رس و گردن -2
 شست   نیمه راست بدن -3
 شست   نیمه چپ بدن -4

11 

 12 مردم و دورکردن آنها از اسالم ن  ید یباورها ینابود 1

1 

 همه نقشه… و داخیل جنگ جاد یکودتا و ا  یو تالش برا افکن   تفرقه ،یگذار   ترور و بمب ،حمله نظایم ،اقتصادی محارصه  
را به  رانیاما باز هم نتوانستند مردم مسلمان ا گرفتند؛  بودند که استعمارگران بارها و بارها، آنها را پس از انقالب به کار  نی ها

 است( دو )ذکر  زانو درآورند. 
 
 مورد کاف
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5/1  

 جهاد با رسکشان -1
 جهاد ابتدانی  -2
 جهاد دفایع -3
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2 

ش پ  در صورن   ثروتمند و  انیم رسد و فاصله طبقان   یم ن   ن ازمندانین کند، ثروت به دست  دا یکه انفاق مال در جامعه گسن 
 مهربان گر یکدیمردم نسبت به  شود؛ یم کن  شهیاز فقر از جامعه ر  ناشر  یها جرم از گناهان و  یادیبخش ز  شود؛ کمن  یم  ن  فق

 . شود  در جامعه حاکم یم تیآرامش و امن تیو در نها کنند   یم یشن  یب تیمسئول و احساس شوند  تر یم
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2 

 باطل نیست.   -1
 باطل است.  -2
 باطل نیست.  -3
 باطل است.  -4
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2 
که حقش   و کیس برد  یم ت   را از ب رابطه دوسن   عمل نیا را یمکن؛ ز  عیو دوستانه، حق برادرت را ضا مانهیرابطه صم یبه اتکا
 . ماند  نخواهد و دوست ت گر ید ،یا ساخته عیرا ضا
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2 

 یار یانجام بس و زشن   ابد ی یم نادرست و ناپسند در جامعه رواج یکارها  شوند؛ یم تفاوت ن   گرانیمردم نسبت به رسنوشت 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 از آن جامعه برداشته و جامعه مستحق عذاب الیه خداوند  که رحمت و برکت  شود  یم
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حسام سپایه  98کنکور تجربی   28رتبه  –امیر  
 پزشیک علوم پزشیک تهران


