
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «نور»سواالت تحلیلی سوره 

 سیاق اول 

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً »سوره نور  4در ایه   .1

معنای یرمون و قذف را تحلیل کنید و ایا این «  الْفَاسِقُونَواَل تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِکَ هُمُ 

باشد ؟ تحلیل بفرمایید چرا های اجتماعی نیز مییک مجازات بدنی فردی است و یا داری جنبه

قران دستور داده که الی االبد شهادت کسانی که زنان پاکدامن را متهم به زنا میکنند و چهار 

آیا حد قذف در قوانین جزایی  .د نمی اورند , پذیرفته نمیشودمرد را بر درستی گفته خود شاه

-های دیگر نمیدر اسالم بر مبنای حفظ کرامت انسان« آزادی بیان»اسالم، موید محدود بودن 

باشد؟ شهادت زنان از دیدگاه اسالم چه تفاوتی با شهادت مردان دارد؟ )بر طبق کتاب حقوق 

 توضیح دهید( 3زن و مرد ج

 

 

  سیاق دوم

إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِاإلفْکِ عُصْبَةٌ مِنْکُمْ ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَکُمْ بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ » سوره نور   11در ایه  .2

افک به چه « لِکُلِِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اکْتَسَبَ مِنَ اإلثْمِ وَالَّذِی تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

ت ؟ چرا قران  افک را با تمام ظاهر دردناک و رنج اور است خیر میداند؟ ربط و نسبت معناس

از دیدگاه اسالم را با توجه به مباحث «  ظن و گمان»و مذمت ترتیب اثر دادن به « افک»میان 

 بیان کنید.« کتاب خدا در زندگی انسان»

 

مْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِکُمْ مَا لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُ»  سوره نور   15در ایه  .3

هَیِِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ (( دو وظیفه مهم بر مبنای این آیه  را بیان کنید. باید  و برخورد  در 

 سه بعد فردی خانوادگی و اجتماعی  را توضیح و تحلیل بفرمایید .

 



 

 

  سیاق سوم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى »سوره نور  28,  27با توجه به معنی آیات   .4

فَال فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا * تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ 

و « عَلِیمٌ  تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَکُمْ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَى لَکُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

وظیفه « آزادی بندگی»در کتاب « بزرگی و بزرگواری روح»و « تقوا»با توجه به مبحث 

 اجتماعی  ترسیم بفرمایید. مسلمانان را در سه بعد فردی خانوادگی و

 

 

 سیاق چهارم 

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ »سوره نور  35براساس ایه  .5

ادُ بِیَّةٍ یَکَفِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ ال شَرْقِیَّةٍ واَل غَرْ

مْثَالَ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللَّهُ األ

 و روایات , منظور از  اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ چیست با مباحث« لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ 

کتاب خدا در زندگی انسان تبیین نمایید که ارتباط ما با اهلل چگونه باید باشد . توحید عملی و 

 توحید نظری چگونه تبیین میشود  ؟ ایا اطالق واژه نور به خداوند سبحان رواست؟ 

 

 سیاق پنجم

عْنَا ثُمَّ یَتَوَلَّى فَرِیقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ وَیَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَ »سوره نور  47با توجه به آیه  .6

های منافقان را تبیین ، ویژگی«مساله نفاق»و با توجه به کتاب « ذَلِکَ وَمَا أُولَئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ 

در نظر گرفت که در « خواص اهل نفاق»توان نمایید. آیا افراد مورد اطالق آیه مذکور را می

 ؟بزرگترین خطر را برای جامعه اسالمی دارند« عوامجهل »صورت تجمیع با 



سوره نور امده ))أَفِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ یَخَافُونَ أَنْ یَحِیفَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَرَسُولُهُ  50در ایه  .7

 معنایی دارد  با  کتاب عقل و علم بَلْ أُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ (( , جمله بَلْ أُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ  چه 

 تحلیل بفرمایید  .8

خشیت »، «وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقْهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ»سوره نور  52در آیه  .9

شرایط »های مومنان واقعی ذکر شده است، با توجه به  مبحث به عنوان یکی از شاخصه« الهی

، تفاوت خوف و خشیت را بیان کنید. چه ضرورتی دارد که مبلغ از «تبلیغ»در کتاب « غمبل

 ویژگی خشیت الهی برخوردار باشد.

 

 سیاق ششم 

رَ ))   وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِِّسَاءِ الالتِی ال یَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْ    .10

رِِّجَاتٍ بِزِینَةٍ وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (( مقصود از قواعد از دیدگاه شهید مُتَبَ

تبیین نمایید « حجاب»و کتاب « آزادی انسان»مطهری  چه کسانی هستند؟ با توجه به کتاب 

ی خود در سطح اجتماع نیستند که  چرا از دیدگاه اسالم، بانوان  جوان مجاز به  ارایه زیباییها

 ؟

 


