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 سیاق اول

ترین مضامین سیاق اول از سوره ملک، دعوت به این است که یگانگی خدا را یکی از مهم .1

انسان، آثار اعتقاد به توحید را در « خدا در زندگی»در ربوبیت بپذیرند، با توجه به کتاب 

 زندگی بیان کنید.

 

لَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِیزُ ا» سوره ملک 2آیه  در .2

کسی دانسته شده است که « »أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا »، در تفسیر روایی، منظور از « الْغَفُورُ 

را بر اساس کتاب « عقل»و « تقواایمان و »، ربط و نسبت میان «تر باشدعقل او کامل

« عقل و علم»را بر اساس کتاب « انسان عاقل»هاي بیان کنید. ویژگی« آزادي بندگی»

 بیان کنید. 

 

 دوم سیاق

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا مِن  »سوره واقعه  15بر طبق آیه  .1

البته  مندي انسان قرار داده استخداوند تمامی مواهب دنیا را براي بهره« یْهِ النُّشُورُ رِّزْقِهِ وَإِلَ

با این توجه که انسان بداند بازگشت بسوي خداست، یکی از وجوع امتیاز اسالم بر مسیحیت، 

توجه به بعد دانی و مادي انسان و تاکید بر دادن حظ و بهرة خود دانی تحت سلطه و فرمان 

چگونگی برقراري « آزادي انسان»الی است، با توجه به مباحث انسان شناسی در کتاب خود ع

 را بیان کنید.« خود دانی»و « خود عالی«این تعادل و توازن میان 



 

أَفَمَن یَمْشِی مُکِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن یَمْشِی سَوِیًّا عَلَى »سوره واقعه  22آیه  با توجه به .2

وحدت در وصف استقامت و « مومنان حق جو»و « کافران حق گریز»ویژگی  «مُّسْتَقِیمٍصِرَاطٍ 

 بیان کنید.« خدا در زندگی انسان»شخصیت را با استفاده از مباحث کتاب 

 

أَهْدَى أَمَّن یَمْشِی سَوِیًّا عَلَى  أَفَمَن یَمْشِی مُکِبًّا عَلَى وَجْهِهِ»سوره واقعه  22آیه  در تفسیر .3

اند که قرآن کریم خط مشی کافران را چون ملی فرمودهآ، آیت اهلل جوادي «مُّسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ

با توجه به  اند،اندیشند، روي شکم و همانند برخی حیوانات دانستهفقط به تغذیه خوب می

یان خط مشی دو گروه افراد مذکور در این آیه را بیان تفاوت م« آزادي انسان»مباحث کتاب 

 کنید.

 

 ومس سیاق

قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْرًا فَمَن یَأْتِیکُم »سوره ملک  30از دیدگاه شهید مطهري آیه  .1

غیبت امام »هاي معنوي و موضوع امامت و ، اشاره به تداوم و استمرار چشمه«بِمَاء مَّعِینٍ 

آرمانی در پرتو ه ، انواع انتظار و جامع«مهدویت»با توجه به کتاب  ،دارد« زمان )ع(

 مهدویت را بیین نمایید.

 

 


