
 «جمعه»سواالت تحلیلی سوره 

 سیاق اول

الَّذِی بَعَثَ فِی األمِِّیِِّینَ رَسُوال مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِِّیهِمْ »سوره جمعه  2بر طبق آیه  .1

سرِّ بعثت رسول اکرم )ص(، ، «مُبِینٍ وَیُعَلِِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضاَللٍ

، تقدم و ترتِّب «عقل و علم»و کتاب « تربیت و رشد»تعلیم و تربیت است، بر طبق کتاب 

« قرآنی»را معین بفرمایید. نظام آموزش و پرورش ما اگر بخواهد یک نظام « تربیت»و « تعلیم»

 شاخص( 9) ؟هایی باید داشته باشدبشود، چه شاخصه

الَّذِی بَعَثَ فِی األمِِّیِِّینَ رَسُوال مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ »سوره جمعه  2آیه  بهآیا با توجه  .2

توان امی بودن یا می ،«وَیُزَکِِّیهِمْ وَیُعَلِِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَاللٍ مُبِینٍ 

فرماید پیامبر خاتم بر ایشان نمود؟ آیا اینکه قرآن میامی نبودن پیامبر خاتم را استنباط 

کند، به معنای این است که پیامبر بعد از بعثت، سواد خواندن آیات قرآن را تالوت می

های مختلف را دیدگاه« سیره نبوی»در کتاب « پیامبر امی»داشتند؟ با توجه به مباحث کتاب 

 پیامبر خاتم را تبیین نمایید.« ی بودنام»مطرح نمایید. دیدگاه شهید مطهری در مورد 

مَثَلُ الَّذِینَ حُمِِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ  »سوره جمعه  5بر طبق آیه  .3

های علم ویژگی« الظَّالِمِینَ  أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ ال یَهْدِی الْقَوْمَ

 بیان کنید.« عقل و علم»را بر اساس مباحث کتاب « علم و عمل»نافع و لزوم تالزم 

 سیاق دوم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّالةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا  »سوره جمعه  9با توجه به آیه  .1

، روح نماز و عبادت و دعا، باید ذکر « اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَإِلَى ذِکْرِ 



توضیح دهید که « آزادی بندگی»در کتاب « عبادت و دعا»و یاد خدا باشد؛ بر اساس مباحث 

یاد خدا، انسان را به عبادت  شود و یا اینکهعبادت و دعا و بطور خاص نماز باعث تقویت یاد خدا می

 دارد؟و دعا و نماز، وامی

« تبلیغ»در کتاب « خطابه و منبر»در  نماز جمعه را با توجه به مبحث « تبلیغ»جایگاه و اهمیت  .2

 بیان کنید. 


