
 «عصر»سوره مبارکه سواالت تحلیلی 

 

روز آفریده شده چگونه  6و زمین در اجه به روز و یوم در قرآن  که اسمانهوعصر به چه معنا است  با ت .1

عصر یعنی یک  چهارم پایان روز است؟قبل از خلقت آسمان و زمین عصر یعنی چه؟ ربط عصر و 

 خسران در چیست ؟

نمیتوان استنباط کرد که تمامی انسانها )ولو به صورت نسبی ( در  «ان االنسان لفی خسر»یه ایا از آ .2

معنای  توجه به را باو گذر عمر  ربط و نسبت میان خسران عام نوع بشر  زیان و خسران هستند؟

احیای »مباحث شهید مطهری در رابطه با  بر مبنای« میزان واقعی عمر بشر»و « زنده بودن»واقعی 

 تبیین نمایید.« آزادی بندگی»در کتاب « شب قدر

 

با توجه به سوره مبارکه عصر، نوع بشر در خسران است مگر عده ای که یک منطق عملی ثابت و یک  .3

، ضرورت برخورداری «سیره نبوی»سیره معین در زندگی خویش دارند، با توجه به مباحث کتاب 

زندگی را بیان کنید. این سیره از دیدگاه قران  معین درو منطق عملی ثابت و انسان از یک سیره 

 هایی باید باشد تا فرد در زمرۀ خاسرین نباشد؟دارای چه شاخصه

 

نقش ایمان در زندگی ) کتاب آزادی بندگی( و اال الذین آمنوا در سوره عصر را تبیین نمایید . و عمل  .4

 صالح به چه معناست ؟ و عمل صالح شما چیست؟

 

شریفه ) اال الذین امنواو عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصو ا بالصبر( میدانیم که با توجه به ایه  .5

 :تواصی به حق و تواصی به صبر ,خود یکی از اعمال صالح است

از دیدگاه قرآن را را با دیدگاه « تواصی یکدیگر به عمل صالح»ربط و نسبت میان  ضرورت  -لفا

تبیین « خدا در زندگی انسان»اصالح جمعی در کتاب  شهید مطهری پیرامون اصالح فردی و

 نمایید.



را با دیدگاه شهید مطهری « تواصی یکدیگر به عمل صالح»همچنین  ربط و نسبت میان  -ب

ضرورت کار گروهی و کار تشکیالتی کردن برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از »پیرامون 

 بیان کنید.« امر به معروف»در کتاب « منکر

 

را « ان االنسان لفی خسر* اال الذ ین آمنوا و عملوا الصالحات»آیات شریفه ربط و نسبت میان   .6

 تبیین نمایید.« آزادی انسان»در کتاب « خود عالی و خود دانی»مباحث انسان شناسی و 

 


