
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «ممتحنه»سواالت تحلیلی سوره مبارکه 

 سیاق اول

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال »سوره ممتحنه  1مندرج در آیه « تبرّی»و « تولّی»ها و معیارهای بر اساس مالک .1

بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ کَفَرُوا بِمَا جَاءَکُمْ مِنَ الْحَقِّ یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ 

ونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَاَا وَإِیَّاکُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّکُمْ إِنْ کُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِی سَبِیلِی وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِی تُسِرُّ 

إِنْ یَثْقَفُوکُمْ یَکُواُوا لَکُمْ أَعْدَاءً  *بِمَا أَخْفَیْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ یَفْعَلْهُ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ أَعْلَمُ

با کفار اهی شده است و که دوستی مومنین *« وَیَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أَیْدِیَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ

باشند، روابط بین الملل دولت جمهوری اسالمی شان صادق امیتصریح بر این اکته که کفار در دوستی

 را مورد اقد و تحلیل قرار دهید. « برجام»و موضوع « ایمسایل هسته»در رابطه با  5+1های با دولت

و « جاذبه»را با مباحث « ممتحنه»رکه سوره مبا 3تا  1مندرج در آیات « تبرّی»و « تولّی»مباحث .2

تطبیق دهید، از دیدگاه اسالم، مالک مسلمااان و جامعه « سیره امیرالمومنین )ع(»در کتاب « دافعه»

 باشد؟چه می« دفع»و « جذب»اسالمی و دولت اسالمی برای 

ةٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ اآلخِرَ لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِیهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَ»سوره مبارکه ممتحنه  6با توجه به آیه .3

، در تربیت و تبلیغ، ارائه امواه عینی و عملی و الگو الزم است، با «وَمَنْ یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ

منطق  ، مباای الگوبرداری از سیره عملی و«سیره ابوی»در کتاب « سیره شناسی»توجه به مباحث 

 از دیدگاه اسالم را تبیین امایید.« اسوه حسنه»عملی ثابت 

ال یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی »سوره مبارکه ممتحنه  9بر طبق معیارهای مندرج در آیه .4

إِاَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ  ﴾٨﴿هِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْ

وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ 



های ارتباط دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور ها و مالکشاخصه، «فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ

 های غربی و در راس آاها دولت ایالت متحده امریکا، را تبیین امایید. اسالمی با دولت

 

 سیاق دوم

لَى أَنْ ال یُشْرِکْنَ یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءَکَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَ »سوره ممتحنه  12بر طبق آیه  .1

 أَیِِْیهِنَّ بِاللَّهِ شَیْئًا واَل یَسْرِقْنَ واَل یَزْنِینَ واَل یَقْتُلْنَ أَواْلدَهُنَّ واَل یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ

موضوع « إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَأَرْجُلِهِنَّ واَل یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ 

بیعت زاا با پیامبر و اصل مشارکت سیاسی زاان مورد تصریح واقع شده است؛ با توجه به مباحث کتاب 

 حقوق زن و مرد در اسالم، حدود و شرایط مشارکت سیاسی زاان از دیدگاه اسالم را تبیین امایید.»

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ قَِْ  »سوره ممتحنه  13با توجه به مباحث آیه  .2

، مالک محبت و تولّی را بیان کنید. با توجه «یَئِسُوا مِنَ اآلخِرَةِ کَمَا یَئِسَ الْکُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ

 ،  ااواع محبت را بیان کنید.« سیره امیرالمومنین»در کتاب « جاذبه و دافعه »به مبحث 

 


