
قرآن کریم کارهاي خارق العاده را «آیت» یعنی نشانه و عالمت نبوت می خواند و اندیشمندان اسالمی آن را معجزه می نامند، زیرا عجز و ناتوانی سایر افراد در این گزینه 1  1
امور آشکار می شود.

شعر: نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت          به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد گزینه 3  2
اشاره به امّی بودن پیامبر (ص) و درس نخوانده بودن ایشان دارد.

و با آیۀ:  «و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخّطه بیمینک اذاً الرتاب المبطلون» به معناي «پیش از آن هیچ نوشته اي را نمی خواندي و با دست خود نمی نوشتی که در آن صورت کج روان به شک
می افتادند.»

آیۀ «قطعًا دین نزد خداوند اسالم است» و بیت «یکی خط است ز اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر»، به واحد بودن دین الهی اشاره دارد. گزینه 3  3

هر کس اندکی با زبان عربی آشنا باشد پس از انس با قرآن اعجاز لفظی آن را درمی یابد. گزینه 3  4

کلماتی همچون «علم»، «تبیین و دلیل» و «گوش دادن و توجه کردن» اشاره به اهمیت علم و تأثیرناپذیري قرآن از دوران جاهلیت دارد. گزینه 3  5

_ موضوعاتی چون عدالت خواهی، علم دوستی، معنویت، و حقوق برابر انسان ها بیانگر تاثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت است که از جنبه هاي اعجاز محتوایی گزینه 2  6
قرآن می باشد. 

_ خداوند در آیۀ  سورة نساء می فرماید اگر قرآن از نزد غیر خدا بود «لو کان من عنداهللا» قطعًا در آن اختالف و ناسازگاري پیدا می کردید «لوجدوا فیه اختالفًا کثیراً»
و این موضوع بیانگر  الهی بودن قرآن می باشد از طرفی بیانگر انسجام درونی در عین نزول تدریجی به عنوان یکی از جنبه هاي اعجاز محتوایی قرآن است. 

خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند، پیشنهاد کرده است تا کتابی همانند آن را بیاورند و براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان، پیشنهاد گزینه 2  7
آوردن حتی یک سوره مانند سوره هاي قرآن را هم به آن ها داده است؛ «أم یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله».

خداوند در آیۀ  سورة نحل می فرماید: «هر کس از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد، خداوند به او حیات پاکیزه و پاك می بخشد.». این آیۀ گزینه 3  8
شریفه با توجه به حقوق برابر انسان ها اشاره به تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت دارد.

مطابق با آیۀ «َوَما ُکنَْت َتتْلُو ِمْن َقبِْلِه ِمْن ِکَتاٍب َوَلا َتُخطُُّه ِبَیِمیِنَک ِإًذا َلاْرَتاَب الُْمبِْطلُوَن» در صورتی که رسول خدا (ص) پیش از نبوت نزد کسی درس می خواندند و قادر گزینه 3  9
به خواندن و نوشتن بودند، باطل پیشگان به شک می افتادند.

پیامبري حضرت موسی (ع) در دورانی بود که سحر و جادو رواج داشت. ساحران با دیدن عصاي حضرت موسی (ع) و تبدیل شدن آن به اژدهایی عظیم، نه تنها به گزینه 4  10
معجزه بودن آن اعتراف کردند، بلکه به خداي یگانه نیز ایمان آوردند و نبوت حضرت موسی (ع) را تصدیق کردند.
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