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«جن» مبارکه  سوره تحلیلی سواالت  

 سیاق اول

راه ، «وَ اَنّا مِنّا الصّالِحون وَ مِنّا دونَ ذلک کُنّا َطرائِقَ قِدَدا  »سوره جن  11با توجه به آیه  .1

آیه و مباحث انحرافی، متعدد است؛ با توجه به تفسیر این راست، یکی است و راههای 

تکثر »و « پلورالیسم دینی»موضوع ، «آزادی عقیده و تفکر»مبحث « آزادی انسان»کتاب 

 را مورد نقد و تحلیل قرار دهید.« راههای حق و صراط های مستقیم

بُّهُم وَ اَنّا النَدری اَ شَرُّ اُریدُ بِمَن فِی االرضِ اَم اَرادَ  بِهِم رَ»سوره جن  11ا توجه به آیه ب .2

شده است؟ چرا خیر  استفاده  «خیر»بجای « رشد»واژه ، از «شر»چرا در مقابل  ،«رَشَدا  

به خداوند، نسبت داده شده است و شر به خود انسانها نسبت داده شده است؟ توضیح 

 دهید.

 

و « قاسط»تفاوت ، «مّا القاسِطون فَکانوا لِجََهنَّمَ حَطَبا وَ اَ»سوره جن  11با توجه به آیه  .3

و شیوه « قاسطین»های ، ویژگی«سیره امیرالمومنین»مباحث کتاب را بیان کنید. با توجه به « مقسط»

 مبارزه امیرالمومنین با ایشان را تبیین نمایید. 

 سیاق دوم 

إاِل بَالغ ا مِنَ اللَّهِ وَرِسَاالتِهِ وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ »سوره جن  22با توجه آیه  .4

، شان بالغ از ناحیه خداوند و شان تبلیغ، یکی از شوون پیامبر است، با توجه به «یهَا أَبَد اخَالِدِینَ فِ

اجزای موفقیت یک ابالغ و پیام رسانی را تبیین نمایید. آیا شان تبلیغ فقط ، «تبلیغ»مباحث کتاب 

 مختص معصومین است یا وظیفه همگانی است؟

إاِل مَنِ ارْتَضَى  *الِمُ الْغَیْبِ فَال یُظْهِرُ عَلَى غَیْبِهِ أَحَد ا عَ»سوره جن  22و  22ا توجه به تفسیر آیه ب .1

بیان کنید  با که آیا پیامبر اکرم و ائمه « *مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ یَسْلُکُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَد ا 

 غیب، حل نمی کردند؟اطهار از غیب اطالع داشتند؟ چرا مشکالت و مسایل را با تمسک به 
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 22و  22توجه به آیات با را تبیین نمایید و « آزادی بندگی»با توجه به مباحث کتاب « عصمت»مفهوم  .2

لِیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَاالتِ رَبِّهِمْ  *فَإِنَّهُ یَسْلُکُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَد ا »... سوره جن، 

تبلیغ »پیامبر اکرم در مراحل سه گانه  «عصمت»، *«ا لَدَیْهِمْ وَأَحْصَى کُلَّ شَیْءٍ عَدَد اوَأَحَاطَ بِمَ

 را تبیین نمایید. « دین


