
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «الرحمن»سوره مبارکه سواالت تحلیلی 

 سیاق اول

دیدگاه شهید مطهری در  به چه علت در این سوره تعلیم قران قبل از خلقت انسان ذکر شده است؟ .1

پیامبر »در رسالت پیامبر خاتم )ص( را با توجه به مباحث « تعلیم و تعلم»خصوص جایگاه و اهمیت 

 و معجزه پیامبر خاتم که از جنس تعلیم و تعلم است، تبیین نمایید.« سیره نبوی»در کتاب « امی

و خضوع و انقیاد آنها در قبال نجم و قمر  مخلوقات اعم از سجدهاز دیدگاه مفسران، با توجه به اینکه  .2

در خداوند متعال، اظهار نیازمندی در قبال خالق است که مربّی و ربّ آنان است، هدف حقیقی انسان 

در کتاب  « عبادت و دعا»و آثار   «هدف زندگی»زندگی که مایه آرامش اوست، با توجه به مباحث 

 را تبیین نمایید. « آزادی بندگی»

و  26 آیات  تفسیر ، «مهدویت»در کتاب « حق و باطل»مباحث  دیدگاه شهید مطهری در با توجه به .3

تبدیل شدن  تبیین نمایید.را ، «کندمی« خداوند»که دوام و بقا را فقط منحصر در سوره الرحمن  27

 این معرفت به رفتار، چه آثار و برکاتی را به همراه دارد؟

 

 سیاق دوم

های روز قیامت را هم از سوره الرحمن، شداید و عقوبت 36و  35با توجه به خداوند در آیات شریفه  .1

و رحمت عام و فراگیر « انیهرحم»توان نتیجه گرفت که رحمت نعمات برشمرده است، چگونه می

، آیه مبارکه «حمد»خداوند، در قیامت هم ظهور و بروز دارد؟ با توجه به مباحث تفسیر سوره 

 پاسخ دهبد. «الرحمن الرحیم»

 امام صادق )ع( نقل کردند  ،«هل جزاءُ االحسانِ الّا االحسانُ»سوره الرحمن  60در رابطه با آیه شریفه  .2

ام، چه بهره مند کرده «توحید»جزای کسی که من او را از نعمت »فرماید: که خدای عز و جل می

مگر چه آثاری در زندگی فردی، « توحید»، برخورداری از نعمت «تواند باشدچیزی جز بهشت می

خدا در »تواند داشته باشد که باالترین نعمت است؟ با توجه به مباحث کتاب خانوادگی و اجتماعی می

 ؟ سخ دهیدپا« زندگی انسان



سوره الرحمن )و لمن خاف مقام ربّه جنّتان(، از مقام  46افرادی که بر طبق آیه  مراتب مختلف .3

بزرگی و »و نیز با توجه به مبحث « عبادت و دعا» و« قرب»مباحث ، را با توجه به ترسندپروردگار می

 را تبیین نمایید. « آزادی بندگی»در کتاب « بزرگواری

 


