
 

 «مدثر»سواالت تحلیلی سوره 

 

 سیاق اول  

تبشیر « قُمْ فَأَنْذِرْ» سوره مدثر 2در قران معموال انذار و تبشیر با هم مطرح میشود و در آیه  .1

در نظام « تنذیر»و « تبشیر»، جایگاه «تربیت و رشد اسالمی»مطرح نشده ؟ با توجه به کتاب 

 تربیتی قرآن را تبیین نمایید.

گسترش مقاصد پیامبر صلوات اهلل علیه را  با توجه به سیاق اول سوره مدثر و راز پیشرفت و  .2

تبیین بفرمایید. با توجه به « آزادی انسان»در کتاب « نهضت آزادی بخش اسالم»مبحث 

توان برای پیشرفت در امور آیا می« سیره نبوی»در کتاب « اصل کیفیت استخدام وسیله»

 ای بهره جست؟سیلهفردی و اجتماعی از هر ابزار و و

 

 سیاق  دوم

، آیا از دیدگاه اسالم هر گونه تفکری ممدوح است «إِنَّهُ فَکَّرَ وَقَدَّرَ »سوره مدثر  18بر طبق آیه  .3

و مصداق روایاتی است که تفکر را از عبادت چندین سال برتر دانسته است؟ با توجه به 

مالک و معیار تشخیص فکر «  نآزادی انسا»در کتاب « آزادی تفکر و آزادی عقیده»مبحث 

 مقدس از غیرمقدس را بیان کنید.



آزادی »و نیز با توجه به مباحث کتاب « ثُمَّ یَطْمَعُ أَنْ أَزِیدَ »سوره مدثر  15با توجه به آیه  .4

را بیان کنید. آیا انسان « بزرگی و بزرگواری روح»و « طمع»، ربط و نسبت میان «بندگی

 یا بزرگوار باشد؟ تواند انسان بزرگ طمعکار می

 سیاق سوم

، پیامبر خاتم و اعجاز پیامبر خاتم )قرآن( «نَذِیرًا لِلْبَشَرِ »سوره مدثر  36به چه دلیل در آیه  .5

در نظام تعلیم و « تنذیر»و « تبشیر»باشند؟ جایگاه می« بشیر و نذیر»هر دو واجد خصیصه 

 تبیین نمایید.« المیتربیت و رشد اس»تربیت اسالمی را با توجه به مباحث کتاب 

 

 سیاق چهارم

فَمَنْ شَاءَ  *کَال إِنَّهُ تَذِْکرَةٌ  *کَال بَلْ ال یََخافُونَ اآلخِرَةَ »سوره مدثر  56تا  53با توجه به آیات  .6

-دلیل یکی از نام، به چه «*وَمَا یَذْکُرُونَ إاِل أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ  *ذَکَرَهُ 

چیست؟ مقصود از « ذکر و تذکره»است؟ وجه تسمیه قرآن به اوصافی چون « ذکر»های قرآن 

 باشد؟داند، چه میمی« اهل مغفرت»و « اهل تقوی»اینکه خداوند در قرآن خود را 

 

 


