
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 سوره مبارکه لقمان

 سیاق اول

شهید مطهری در رابطه با عبارت)  ظاهره انیق ( و )باطنه عمیق ( که در حدیث نبوی در وصف قران  .1

 امده چه جنبه ای از قران را اشاره دارد؟ چه چیز باعث اهتمام مسلمین به علم فصاحت و بالغت شد؟ 

 

من یشتری لهو الحدیث ( چیست؟چه اموری را میتوان مصداق ) لهو  شان نزول ایه ) و من الناس .2

الحدیث ( دانست؟ چرا اسالم بشدت با اموری چون موسیقی و رقص و غیره مقابله کرده است؟ آیا 

باشد؟ ) دیدگاه این مخالفت اسالم، به معنای سرکوب استعداد هنری و زیبایی شناسی انسان می

ت و شکوفا کردن تمامی استعدادهای چهارگانه بشری از جمله شهید مطهری در رابطه با تربی

را  در این رابطه « تربیت و رشد اسالمی»استعداد هنری در نظام تعلیم و تربیت اسالمی در کتاب 

 تبیین نمایید.

 

 

-چه اموری را می« آزادی انسان»با توجه مباحث انسان شناسی و خود عالی و خود دانی در کتاب  .3

در زمرۀ « خود دانی و خود مادی»دانست؟ آیا همه کارهای مربوط به « هو الحدیثل»توان مصداق 

لهو »تواند در احتراز وی از ابتال به است؟ تا چه اندازه هدفدار بودن بشر در زندگی می« لهو الحدیث»

دیدگاه شهید « آزای بندگی»در کتاب « هدف زندگی»موثر واقع شود؟ با توجه به مبحث « الحدیث

 در این زمینه را تبیین نمایید. مطهری

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سیاق دوم

را با توجه به آیه اول سوره نساء و « توفیق تشکر و قدردانی از والدین»و « تقوا»ربط و نسبت میان   .1

 شهید مطهری تبیین نمایید.« آزادی بندگی»در کتاب « تقوا»سوره لقمان و مباحث  14آیه 

 

ان به خداوند تقرب جویند , چیست؟ آثار قرب به بهترین عملی که بندگان خدا میتوانند به وسیله  .2

 بیان کنید.« آزادی بندگی»خداوند را با توجه به مباحث کتاب 

 

 

 

 _مقصود از عروه الوثقی و تمسک به ان چیست ؟ از منظر قران چه اموری مصداق )اوثق البیوت .3

 سست ترین خانه ها (میباشند؟ _وهن البیوت محکم ترین خانه ها ( و ) ا

 

دلیل بر چه کنند، و انقطاع اجباری پیدا میاینکه مردم در هنگام خطر , خالصانه خداوند را  میخوانند  .4

انقطاع »، شهید مطهری میان «آزادی بندگی»در کتاب « عبادت و دعا»در بحث حقیقتی است؟ 

آیا این دعا و خواندن خدا در هنگام انقطاع اجباری تفکیک قایل شده اند « انقطاع اجباری»و « ارادی

« آزادی بندگی»در کتاب « عبادت  دعا»تواند منجر به استجابت دعا شود؟ با توجه به مباحث می

 د مطهری را در این زمینه تبیین نمایید.دیدگاه شهی


