
ترکیبی فکری دین و زندگی  نکته و تست

 یازدهم(  4)                 می برند.  طاغوترا نزد  داوریکه  ایمان پندارانی ⟵ )گمراهی دور و دراز( َضََلًلا بَِعیدا

  آِخَرةِ َو ُهَو ِِف  اختیار کنند.  غیر از اسالم دینیکسانی که  ⟵خواهند بود(  زیانکاراناز  آخرت)در  اخلاِِسینَ ِمَن  ال

یازدهم(  2)

  ُتنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی(  کناره ایو  یک جانبکسانی که خدا را بر  ⟵)زیان آشکار(  اخلرُساُن الـُمبی(

نیاَخرِسَ زیان می بینند. ) آخرتو هم در  دنیاعبادت و بندگی می کنند. اینان هم در  آِخَرةَ َو  ادلُّ دوازدهم(  3)(               ال

 ا َیصلَوَن َسعریا دهم(  7) . می خورندرا از روی ظلم  اموال یتیمانکسانی که  ⟵)آتش فروزان(  س َ

 دهم(  7)                                                  لحظه مرگو توبه در  کارهای زشتانجام     عذاب دردناک

دهم(  8)          . می فروشندو سوگندهای خود را به بهای ناچیزی پیمان الهی کسانی که  

  دهم(  8) می کند.  وفاکه با خدا بسته  عهدیکسی که نسبت به  ⟵پاداش عظیم

 دهم(  7)        راستگویان ⟵بهشت از هایی  باغ

   دهم(  7) خود را رعایت می کند.  عهدو  امانت هاباغ های بهشتی

 می کند.  شهادتادای  راستیبه    

 دارد.  مواظبت نمازبر  

  دهم(  1) .   می طلبدرا  دنیازودگذر  زندگیآن کس که تنها  ⟵ورود به دوزخ با خواری و سرافکندگی

   دهم(  1)                            .دنیا نیکی عطا کنمردمی که می گویند: خداوندا به ما در بی بهره از آخرت

دهم(  7)        .می فروشندو سوگندهای خود را به بهای ناچیزی  پیمان الهیکسانی که    
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  دهم(  1)      باشد.   مؤمنکند و  سعی و کوششو برای آن  بطلبدرا  آخرتآن کس که سرای  ⟵پاداش آخرت 

 

  قرار  فرعو دنیا را  اصلای دارند و آخرت را  بهرهو  نصیبکسانی که از کار خود  ⟵سریع الحساب بودن خداوند

 دهم(  1)                                                                                                                          می دهند. 

 

  یازدهم(  1))عقل اکمل(                                                  عقل کامل تر ⟵باالتر بودن رتبه در دنیا و آخرت 

 

  برای کسانی که کارهای زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا » ⟵دوازدهم  7دهم و  7ترکیبی

اشاره  ⟵« رسد می گوید: االن توبه کردم، توبه نیست و این ها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کردیم

 )حیله دوم شیطان(  تسویفبه 

 

  جهنمیان پیش از این )در دنیا( مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ » ⟵ دوازدهم 6دهم و  7ترکیبی

  امال و استدراجاشاره به سنت  ⟵« می ورزیدند اصرار

 

  از گناه  تخلیه و پیرایشاشاره به  ⟵« ُذنوبَُک  یَغفِر لَُک » ⟵دوازدهم  7دهم و  9ترکیبی 

 

  َا » ⟵دهم  9یازدهم و  5ترکیبی سوَل َو اُوِِل اًَلمِر ِمنُک ای َاُّیُّ یَن ءاَمنوا َاطیُعوا هللَا َو َاطیُعوا الرذ دوستی با اشاره به  ⟵« اَّلذ

 از راه های افزایش محبت به خدا  دوستان خدا

 

  امواِت َو اًَلرِض  نورُ َاهلُل » - ⟵دوازدهم  4دوازدهم و  1ترکیبی  « السذ

 « وَمَعهَو  وبَعَدهَو  وقَبلَ ما َرَایُت َشیئاا ِاًلا َو َرَایُت هللَا » -                                                   

 دید  خدا اولدلی کز معرفت نور و صفا دید         به هر چیزی که دید  -                                                   

  تو بینمبه دریا بنگرم دریا               تو بینمبه صحرا بنگرم صحرا  -                                                   

  تو بینمبه هرجا بنگرم کوه و در و دشت            نشان از قامت رعنا                                                     

 از راه های تقویت اخالص دارند.  افزایش معرفت به خداتمامی این عبارات اشاره به : 

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


 

ترکیبی فکری                                                                                                           دین و زندگی     نکته و تست  

 

 

          در میان شما عداوت و کینه قمارو  شراب: شیطان می خواهد به وسیله دهم 2آیات مربوط به شراب و قمار ، 

 ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز بازدارد.                                                           

 « ... املَیرِسِ و  اخلَمرِ یَس ئَلونََک َعِن : »دوازدهم 8                                                

 

  آِخرَ َو  هللاَ یَرُجو » ⟵دوازدهم  9یازدهم و  6ترکیبی  دومو  اول، یعنی معیار معادو  توحیداشاره به  ⟵« الیَوَم ال

آَمَن »تمدن اسالمی دارد و قرابت با   « الیَوِم الأِخرِ َو  ِِبهللِ َمن آ
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  اندیشهآنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا  

دهم(  1) نمی کنید؟ 

  دهم(  2)می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.   تعقلو می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا

  آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و بازی می گیرند، این به خاطر آن است که آنها

دهم(  2)  نمی کنند.  تعقلگروهی هستند که 

  یازدهم(  1)  تفکر و تعقل  وجودات متمایز می کند که انسان را از سایر مویژگی هایی

اراده و اختیار    

  حدیث امام کاظم )ع( به هشام بن حکم: ای هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آن که

یازدهم(  1) کنند.  تعقلبندگان در پیام الهی 

 )برترند، نسبت به فرمان الهی داناترند و آن کس  تعقل و تفکربه هشام بن حکم: آنان که در  حدیث امام کاظم )ع

یازدهم(  1) کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.  عقلشکه 

  یازدهم(  1)    خ سؤال های اساسی دست یافت.و وحی می توان به پاس عقلبا کنارهم قرار دادن

  ،یازدهم(  2)   است.  تفکر و تعقلیکی از ویژگی های فطری مشترک انسان ها

 «ًة َو َرمَحًة ِان یف ذِلَک َلأایٍت ِلقَ  یَو ِمن ءاایِته  « یَتَفَک ِرونَ وٍم َان َخلََق لَُکم ِمن َانفمِسُکم َازواًجا ِلتَسکمنوا ِالَیها َو َجَعَل بَینَُکم َمَودَّ

یازدهم( 12) ⟵انس با همسر )زمینه دوم ازدواج( 

دوازدهم( 9) ⟵احیای منزلت زن و تبیین جایگاه خانواده )معیار پنجم تمدن اسالمی( 

  یازدهم(  9) و علم از ویژگی های جامعه مهدوی است.  عقلشکوفایی

 مانند بذری است که در ذهن جوانه می زند، در دل و قلب ریشه می دواند و برگ و بار آن به صورت اعمال  اندیشه

دوازدهم(  1) ظاهر می گردد.       

  دوازدهم(  1) بهار جوانی را پر طراوت و زیبا می سازد.      اندیشهفواید

 استعدادها را شکوفا می کند.     

امید به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد.         

تفکر و تعقل
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  : )برترین عبادت، اندیشیدن مداوم درباره خدا و قدرت اوست[« یِف هللِا َو یف قمدَرِته التَّفَکُّرِ َافَضلم الِعباَدِة ِادمانم »پیامبر )ص[ 

دوازدهم(  1)

  : )ذات خداوند تفکر نکنید.در همه چیز تفکر کنید ولی در [« یف ذاِت هللاِ  تَفَکَّروایف کم ِ ََشٍء َو ال  تََفکَّروا»پیامبر )ص[  

دوازدهم(  1)

 دوازدهم( 5) یکی از نشانه های اثبات اختیار  تفکر و تعمیم

این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است ای صنم  

ا کَفوًرا ا شاکِرًا و ِام  بیَل ِام  ِاّن  َهَدیناهم السَّ

َی، فََعلَیهاقَد جاَءُکم بَصائِرم ِمن َرب ُِکم فَمَ      ن َابََصَ فَِلنَفِسه َو َمن ََعِ

« َّرم َّام یَتََذک یَن ال یَعلَموَن ِان یَن یَعلَموَن َو اَّلَّ مو الالباِب قمل َهل یَس تَوی اَّلَّ برتری دادن به دانایان و عقل گرایی )معیار ششم  ⟵« اَول

دوازدهم(  9) تمدن اسالمی( 
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« الةَ َو َاِقِم الةَ ِانَّ  الصَّ کُر هللِا اَکَبُ تَنهی  َعِن الَفحشاِء و املُنَکِر َو  الصَّ دهم(  10) «  َو هللُا یَعََلُ ما تَصنَعونَ  ََلِ

  یازدهم(  6) دوری از گناه           نمازفواید

یاد خدا )مهمترین ثمره(  

  دهم(  10)   ناراحت کردن پدر و مادر را از بین می برد   مازناعملی که تأثیر

غیبت کردن            

  دهم(  7)   مواظبت دارند.  نمازآنها که بر  ⟵باغ های بهشتی

  دهم(  7)    نمازترک  ⟵یکی از زمینه های جهنمی شدن

  دهم(  2)     نمازبه مسخره و بازی گرفتن  ⟵یکی از نتایج عدم بهره گیری از عقل

  نٌَة ِلَمن اکَن یَرُجو هللَا َو الیَوَم الآِخَر »در آیه با عبارت « اَو َذکََر هللَا کَثریً »عبارت « َو َذکََر هللَا کَثرًیالَقَد اکَن لَُُک یف َرسوِل هللِا ُاسَوٌة َحس َ

کُر هللِا اَکَبُ » ( از راه های نماز) راز و نیاز با خدادهم قرابت دارند و هر دو اشاره به  10در آیه مربوط به نماز در درس « َو ََلِ

یازدهم(  6)                                                                                                         تقویت اخالص دارند.  

  دوازدهم(  4)     غفلت از خداوند را کم می کند.       ( نماز) و نیاز با خداراز فواید

 محبت او را در قلب تقویت می سازد.   

را از کمک های الهی بهره مند می نماید.  انسان 

  فرادی برتر است و  نمازجماعت از  نماز ⟵ ضرورت تشکیل حکومت اسالمیاز دالیل  اجرای احکامضرورت

یازدهم( 4)              ثواب بیشتری دارد.   

  معموالً وقتی آیه ای نازل می شد و حکم کلی موضوعی را بیان می فرمود، یاران رسول خدا )ص( نزد ایشان می

خواندن  نمازنازل شد، یاران ایشان می خواستند چگونگی  نمازآمدند و جزئیات حکم را می پرسیدند.مثالً وقتی که آیات 

 «می خوانم، شما هم بخوانید. نمازاین گونه که »و به آنان فرمود: را بدانند. از این رو پیامبر اکرم )ص( به مسجد آمد 

یازدهم( 5)                                                                                خواندن را به آنان تعلیم داد.        نمازآنگاه 

  یازدهم(  12) ، از معیارهای همسر شایسته نمازانجام عبادات، به خصوص

مناز (راز و نیاز با خدا)
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  است که شخص مجرد می خواند.  نمازیشخص متأهل، برتر از هفتاد رکعت  نمازحدیث امام صادق )ع(: دو رکعت 

 یازدهم(  12)
 

 :)بدون بوی خوش است.    نمازکه با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت  نمازدو رکعت  حدیث امام صادق )ع 

 دهم( 11)
  

  دهم(  8)                                                    است.  نمازیکی از بهترین زمان ها برای عهد بستن با خدا، بعد از 
 

  از راه های فریب شیطان این است که شیطان به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما

 دهم(  2)                                                                                               بازدارد.        نمازو  یاد خدارا از 
 

 « َّتمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست که نمازمبگو  [« و نُسک  و َمحیاَی و َمامت لِِله ربهِ العاملنی الِت صَ قُل ان ،

 دوازدهم(  4دهم و  1)                                                                                          ]پروردگار جهانیان است

 زیباترین تعبیر زندگی برای خدا  پیام:
 

  : )خدایا هیچ گاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار[« َاللهُمَّ ال تَِِکین ِایل نَفیس َطرفََة عنٍَی َابًَدا»پیامبر )ص[     

 دوازدهم(  1)                                      پیامبر به درگاه الهی پس از درک نیازمندی خویش به خدا  راز و نیاز          

 دوازدهم( 4)                                                           با خدا از راه های تقویت اخالص   راز و نیازمثالی از           
  

 دهم(  5)                                                                                     و روزه مثال هایی از آثار ما تقدم  نماز 
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ذَّلیَن ِمن قَبِلُُک لََعلذُُک تَتذقونَ  ⟵ » تقوا مهمترین ثمره روزه یامُ  کاَم کُِتب عَََل ا ِ ذَّلیَن آ َمنوا کُِتَب عَلَیُُکُ الص  َا ا «  )10 دهم( ای َاُّیه

10 دهم( )  است.  »حفاظت« و »نگهداری« تقوا به معنای

 10 دهم( )  .... مثال امیر مؤمنان علی )ع( درباره تقوا = مثل انسان های بی تقوا مثل سوارکارانی است که

 ویژگی متقین )انسان های با تقوا( = در زمان توانگری و تنگدستی، انفاق می ککند / خشم خود را فرو می برند / از 

خطای مردم می گذرند / هنگام ارتکاب گناه به یاد خدا می افتند / از خداوند طلب آمرزش می کنند.            )7 دهم( 

 .12 یازدهم()  برتری هرکس نزد خداوند به تقوا است

 5 دهم( )  نماز و روزه مثال هایی از آثار ما تقدم

«اها فََالهََمها فُجوَرها َو تَقواها « [َو نَفٍس َو ما َسو 

او الهام کرد] 

سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید آنگاه که بدکاری و تقوایش را به 

2 دهم(         (

 یکی از شرایط مرجع تقلید و ولی فقیه ، 11 یازدهم( )  تقوا

 .4 دوازدهم( )  در میان اعمال واجب، روزه تأثیر خاصی در تقویت اخالص دارد

«ها  منظور از تزکیه نفس، تقوا و پاکی نفس ] ⟵به یقین هرکس خود را تزکیه کرد، رستگار شد« [قَد َافلََح َمن َزّک 

8 دوازدهم( )است.         

 .8 دوازدهم( )  تنها شیوه مطمئن زندگی، قرار دادن بنیاد کار خود بر پایه تقوای الهی و خشنودی خداست

روزه و تقوا
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  یازدهم(  9)(  لیس تخلفنهم(  جانشین در زمین )و معلوا الصاحلاتءامنوا و عمل صالح )ایمان

(لمیکننمستقر کردن دینشان ) 

 (یبدلنهمتبدیل بیم به ایمنی ) 

  ( دوازدهم 7)تبدیل گناهان به حسنات   ⟵و عمل صالح ایمان توبه و

  (دوازدهم 7)  (هیدهیم،  فضل،  رمحةوارد رحمت و فضل خدا و هدایت شدن ) ⟵ (و اعتصمواءامنوا و تمسک به خدا )ایمان 

  دهم( دواز 6)  (الارض،  السامء،  براکتبرکات از آسمان و زمین ) ⟵( و اتقواءامنوا و تقوا )ایمان

  خوفاز بین رفتن ترس و اندوه ) ⟵ (معل صاحلا  ،  یوم الاخر،  ابهللآ من به خدا و آخرت و انجام عمل صالح )ایمان  ،

دهم(  3)                 (حیزنون

  شرایط الگو قرار دادن پیامبر )ص(  ⟵ (ذکر هللا کثریا  ،  الیوم الاخر،  هللایرجو و امید به خدا و روز آخرت و یاد خدا )ایمان

دهم( یاز 6)(         اسوة حس نة)

  دهم(یاز 6)            (خری الربیةبهترین مخلوقات ) ⟵ (و معلوا الصاحلاتءامنوا و عمل صالح )ایمان

 )دهم(  9)   محبت شدیدتر به خدا ⟵ ایمان )ءامنوا

ایمان
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