
تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴



بی تأثیرِي «معاونت و معاضدت» از یکدیگر در خدشه رساندن به وحی الهی از دقت در کدام عبارت مفهوم می گردد؟  . 1

 «ال یاتون بمثله»   «فاتو بسورة مثله»   «لوکان بعضهم لبعض ظهیراً»   «علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن»  

«کسانی که مأمور به آوردن کتابی همانند قرآن شده اند» چگونه توصیف شده اند و کدام عامل موجب «رفع شک مبطالن و کجروان» نسبت به معجزة  . 2
پیامبر اکرم (ص) شد؟

 «اجتمعت االنس و الجن»  - اُمّی و درس ناخوانده بودن پیامبر (ص)  «یقولون افتراُه»  - اُمی و درس ناخوانده بودن پیامبر (ص) 

 «اجتمعت االنس و الجن» - بیان معارف ژرف و عمیق   «یقولون افتراُه»  - بیان معارف ژرف و عمیق 

اگر قرآن کریم توسط یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه آورده می شدممکن بود چه شبهه اي ایجاد شود و کدام عبارت شریفه زمینه ساز رد  . 3
این مدعاست؟

 «الرتاب المبطلون» - «افال یتدبرون القرآن»   «الرتاب المبطلون» - «ما کنت تتلو من قبله»  

 «یقولون افتراُه» - «افال یتدبرون القرآن»   «یقولون افتراُه» - «ما کنت تتلو من قبله»  

آسان ترین راه براي غیرالهی نشان دادن قرآن چیست؟ و بی تأثیري در  پشتیبانی یکدیگر ما را به سوي کدام آیه رهنمون خواهد ساخت؟  . 4

 «فاتو بعشر سوِر مثله» - «ال یأتون بمثله»   «فاتو بسورة مثله» - «ال یأتون بمثله»  

 «فاتو بعشر سوٍر مثله» - «لو کان بعضهم لبعض ظهیراً»   «فاتو بسورة مثله» - «لو کان بعضهم لبعض ظهیراً» 

کدام ویژگی، قرآن را از دیگر کتب آسمانی ممتاز می کند و دعوت قرآن به مبارزه کدام جنبۀ اعجاز را بیان نموده و قرآن در مقابل مخالفان کدام یک را  . 5
می فرماید؟

گواه و دلیِل نبوت پیامبر اکرم (ص) - لفظی و محتوایی -  َال َیْأُتوَن بِِمْثِلِه  

گواه و دلیِل نبوت پیامبر اکرم (ص) - لفظی و محتوایی -  َعَلى َأن َیْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن

جاودانگی و سندیت بر نبوت پیامبر اکرم (ص) ـ محتوایی ـ  َال َیْأُتوَن بِِمْثِلِه  

جاودانگی و سندیت بر نبوت پیامبر اکرم (ص) - لفظی -  َعَلى َأن َیْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن

َماَء بََنْیَناَها بَِأْیٍد َوِإنَّا لَُموِسُعوَن»  کدام موضوع قابل دریافت است؟ از آیۀ شریفۀ  «َوالسَّ  . 6

انبساط جهان؛ ستارگان به سقف آسمان چسبیده اند، به همین علت نمی افتند و با سرعت در حال حرکتند.

نیروي جاذبه؛ ستارگان به سقف آسمان چسبیده اند، به همین علت نمی افتند و با سرعت در حال حرکتند.

انبساط جهان؛ کهکشان ها با سرعت فوق العاده در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند.

نیروي جاذبه؛ کهکشان ها با سرعت فوق العاده در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند.

با توجه به ایات قرآن کریم «خداوند به هرکس از زن و مرد عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد» چه وعده اي خواهد داد و این مفهوم مرتبط با  . 7
کدام یک از جنبه هاي اعجاز محتوایی است؟

 «لما یحییکم» - تأثیرناپذیري از عقاید جاهلیت  «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» - تأثیرناپذیري از عقاید جاهلیت 

 «لما یحییکم» - ذکر نکات علمی بی سابقه «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» - ذکر نکات علمی بی سابقه

با توجه به آیات قرآن کریم «دعوت خداوند به اجتماع جن و انس» به منظور چیست و ثمرة این اجتماع با وجود پشتیبانی از یکدیگر چگونه بیان شده  . 8
است؟

 «فأتو بسورة مثله» - «بعضهم لبعض ظهیراً»   «علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن» - «بعضهم لبعض ظهیراً»  

 «فاتوا بسورة مثله» - «ال یأتون بمثله»   «علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن» - «ال یأتون بمثله»  

«تأکید مسلم خداوند بر ناتوانی شکاکان» در آوردن سوره اي مشابه قرآن کریم از دقت در کدام مورد مفهوم می گردد؟  . 9

 «لو کان بعضهم لبعَض ظهیراً»   «ام یقولون افتراُه»   «فاتوا بسورة مثله»   «ال یأتون بمثله»  

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 3 سخت
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با توجه به آیات سورة نساء، ثمرة غیرالهی بودن قرآن چیست؟ و درك این حقیقت از جانب قرآن کریم مستلزم چیست؟  . 10

 «اختالفًا کثیراً» - «یتدبرون القرآن»   «اختالفًا کثیراً» - «ما کنت تتلوا من قبله»  

 «الرتاب المبطلون» - «یتدبرون القرآن»   «الرتاب المبطلون» - «ما کنت تتلوا من قبله»  

با توجه به آیۀ  «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرًا» جملۀ  .................. حاکی از جاودانگی  . 11
اعجاز نبوت پیامبر اسالم است.

 «یأتو بمثل هذا القرآن»   «ال یأتون بمثله»   «اجتمعت االنس و الجن»   «بعضهم لبعض ظهیراً»  

«هماورد طلبِی» معجزة جاویدان پیامبر اسالم در کدام عبارت بیان شده است و خداوند پس از آن انسان ها را در چه موردي ناتوان دانسته است؟  . 12

 «فاتوا بسورة مثله» - «بعضهم لبعض ظهیراً»   «اجتمعت االنس و الجن» - «بعضهم لبعض ظهیراً»  

 «فاتوا بسورة مثله» - «ال یاتون بمثله»   «اجتمعت االنس و الجن» - «ال یاتون بمثله»  

کسی که ادعا می کند «پیامبر قرآن را به خدا افترا بسته است» براي اثبات ادعاي خود مأمور به چه امري از جانب قرآن شده است؟  . 13

 «قل فاتو بسورة مثله و ادعوا من استعطعتم من دون اهللا»   «افال یتدبرون القرآن لو کان من عند غیراهللا لوجدوا فیه اختالفًا کثیراً»  

 «ما کنت تتلو من قبله من کتاب وال تخطه بیمینک»   «انا معاشر االنبیا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم»  ..................  

عبارت شریفۀ  «و السماء بینناها بأید و انا لموسعون» بیانگر چه مفهومی است؟  . 14

خداوند براي جذب دل هاي آماده به سوي حق از زیباترین و مناسب ترین عبارت ها و کلمات استفاده کرده است. 

قرآن کریم با بیان موضوعاتی مانند علم دوستی و معنویت به شدت با آداب جاهلی مبارزه کرده است. 

بیان برخی نکات علمی توسط قرآن که در جامعۀ آن روز حجاز بی سابقه بوده است. 

بیان معارف قرآن به گونه اي است که بسیاري از ادیبان و دانشمندان را تحت تأثیر قرار می دهد.

درك انسجام درونی قرآن کریم در کدام عبارت قرآنی متجلّی است و در چه صورت در آن ناسازگاري زیادي یافت می شد؟  . 15

 «اَفال َیَتَدبَّروَن الُقرآن» - «َأن َیأتوا بِمثِل هذا الُقرآن»   «اَفال َیَتَدبَّروَن الُقرآن» - «لَو کاَن ِمن ِعنِد َغیِر اِهللا»  

روَن» - «لَو کاَن ِمن ِعنِد َغیِر اِهللا»   روَن» - «اَن َیأتوا بِِمثِل هذاَ الُقرآن»   «َآلیاِت لَِقوٍم َیَتَفکَّ  «َآلیاِت لَِقوٍم َیَتَفکَّ

همت مسلمانان و اهتمام نبی مکرم اسالم (ص) در پرتو عنایات مستمر الهی، غناي قرآن را از کدام پدیدة بشري رقم زد و این نکته، بیانگر کدام جنبه  . 16
از اعجاز محتوایی آن است؟

تدوین و تنظیم ــ انسجام درونی در عین نزول تدریجی تصحیح و تکمیل ــ تأثیر ناپذیري از عقاید دوران جاهلیت

تدوین و تنظیم ــ تأثیر ناپذیري از عقاید دوران جاهلیت تصحیح و تکمیل ــ انسجام درونی در عین نزول تدریجی

مبارزه طلبی قرآن و این که جاي آن بود که کج اندیشان دربارة الهی بودن قرآن دچار شک شوند، مفهوم قابل برداشت از کدام آیۀ شریفه است؟  . 17

ُه بَِیِمیِنَک ٌۀ  ـ َوَما ُکنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِکَتاٍب َوَال َتُخطُّ ِ ُحجَّ َیُکوَن لِلنَّاِس َعَلى اهللاَّ ُه بَِیِمیِنَک ْثِلِه - َوَما ُکنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِکَتاٍب َوَال َتُخطُّ َفْأُتوا بُِسوَرٍة مِّ ُقْل

ٌۀ  ـ  َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن   ِ ُحجَّ َیُکوَن لِلنَّاِس َعَلى اهللاَّ ْثِلِه  ـ  َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َفْأُتوا بُِسوَرٍة مِّ ُقْل

پیام بیت «نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد» با کدام آیه مطابقت معنایی دارد و این بیت مؤید چیست؟  . 18

 «َأْم َیُقولُوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوا بُِسوَرٍة...» - امی بودن رسول خدا (ص) «َوَما ُکنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِکَتاٍب...» - امی بودن رسول خدا (ص)

 «َأْم َیُقولُوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوا بُِسوَرٍة...» - اعتراف ضمنی به خارق العاده بودن قرآن «َوَما ُکنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِکَتاٍب...» - اعتراف ضمنی به خارق العاده بودن قرآن

هریک از موارد «عدم فروگذاري مسائل مهم» و «سخن از مسئولیت هاي اجتماعی» به کدام یک از جنبه هاي اعجاز قرآن کریم اشاره دارد؟  . 19

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - جامعیت و همه جانبه بودن جامعیت و همه جانبه بودن - جامعیت و همه جانبه بودن

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت جامعیت و همه جانبه بودن - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت

در قرآن کریم به کارهاي خارق العاده اي که رسوالن الهی به منظور اثبات حقانیت خویش به اذن اهللا انجام می دادند، کدام نام اطالق شده است و وجه  . 20
تسمیه این نامگذاري چیست؟

آیت - زیرا نشانه و عالمت نبوت فرستادة الهی بود.  معجزه - زیرا نمایندة عجز و ناتوانی سایرین در انجام امور مذکور بود. 

آیت - زیرا نمایندة عجز و ناتوانی سایرین در انجام امور مذکور بود. معجزه - زیرا نشانه و عالمت نبوت فرستادة الهی بود. 
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مطابق آیۀ  «أَفال َیَتدبَّروَن...»  کدام یک از مفاهیم زیر نادرست است؟  . 21

الزمۀ پی بردن به اعجاز قرآن کریم، تدبّر و اندیشه در آن است. 

یافتن هرگونه تضاد در قرآن کریم، مبتنی بر غیرالهی بودن آن است. 

این آیه به جنبۀ انسجام درونی در عین نزول تدریجی از جنبه هاي اعجاز قرآن کریم اشاره دارد. 

قرآن کریم برخالف بقیۀ آثار بشري، تصحیح ندارد، اما از زمان نزول آن تا به حال، تکامل یافته تر شده است. 

به ترتیب کدام آیات «دعوت شکاکان الهی بودن قرآن به آوردن سوره اي مشابه» و «تأکید مسلم خداوند بر ناتوانی شکاکان در آوردن سوره اي مشابه»  . 22
را نشان می دهند؟

  «... ...» - «أم َیقولوَن افتراُه...»   «أم َیقولوَن افتراُه...» - «ُقل لِئن اجَتمعِت اِالنُس َو الجنُّ  «ُقل لِئن اجَتمعِت اِالنُس َو الجنُّ

...»   «أَفال َیَتَدبَّرون القرآن...» - «أم َیقولوَن افتراُه...»    «أَفال َیَتَدبَّرون القرآن...» - «ُقل لِئن اجَتمعِت اِالنُس َو الجنُّ

آیه شریفه «افال یتدبّرون القرآن َولَو...» مؤید کدام یک از جنبه هاي اعجاز قرآن کریم می باشد و فرض کدام شرط را براي تعارض آیات قرآن، محال  . 23
می داند؟

انسجام درونی در عین نزول تدریجی- اجتماع جن و انس  انسجام درونی در عین نزول تدریجی - غیرالهی بودن قرآن کریم 

جامعیت و همه جانبه بودن - اجتماع جن و انس جامعیت و همه جانبه بودن - غیرالهی بودن قرآن کریم 

با توجه به آیۀ شریفۀ «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله» کدام مطلب براي همیشه از شکاکان الهی بودن  . 24
قرآن سلب شده است؟

قدرت و توان آوردن کتابی مانند قرآن  تقوا و پرهیز از نافرمانی خداوند 

قدرت و توان آوردن سوره اي مانند قرآن  راستگو بودن در ادعاهایشان 

راهکار قرآن کریم براي رسیدن انسان به این درك که در آیات آن هیچ اختالفی وجود ندارد، چیست و این مسئله کدام نکته را تأکید می کند؟  . 25

لَوجدوا فیِه - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت  َیَتدبّروَن القرآن - جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم 

لَوجدوا فیِه- جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم َیَتدبّروَن القرآن - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت
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عبارت  «ال یاتون بمثله» اشاره به ناتوانی مخالفان در آوردن کتابی همانند قرآن دارد و در مقابل عبارت  «لوکان بعضهم لبعض ظهیرا» اشاره به تأثیر نداشتن کمک به یکدیگر و یا پشتیبانی گزینه 3  . 1
از هم دارد. 

معاونت  معاضدت  پشتیبانی 
با توجه به آیۀ  «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن...» جن و انس مأمور به آوردن کتابی همانند قرآن شده اند و در قسمت دوم سؤال در می یابیم که اُمی و گزینه 1  . 2

درس ناخوانده بودن پیامبر موجب شد تا کجروان به پیامبري ایشان شکی نداشته باشند. 
درس ناخوانده بودن پیامبر  «ما کنت تتلو من قبله...» موجب شد تا کجروان در پیامبري ایشان و الهی بودن کتاب قرآن شک نداشته باشند و اگر قرآن کریم توسط یکی از عالمان عرضه گزینه 2  . 3

می گردید کجروان در الهی بودن قرآن به شک می افتادند و عبارت  «الرتاب المبطلون» حکایتگر این مفهوم است. 

گزینه 4 آسان ترین راه براي غیرالهی نشان دادن قرآن و اسالم آوردن سوره اي همانند سوره هاي قرآن است.   . 4

 عبارت  «لو کان بعضهم لبعض ظهیراً» اشاره به این مطلب دارد که: اگر مخالفان از هم پشتیبانی کنند توان آوردن مثل قرآن را ندارند. 
قرآن کریم گواه و دلیل نبوت پیامبر اکرم (ص) است و این ویژگی قرآن را از سایر کتاب هاي آسمانی ممتاز می کند. دعوت قرآن به مبارزه، هر دو جنبۀ اعجاز را بیان می کند و هم گزینه 1  . 5

اعجاز لفظی و هم محتوایی را شامل می شود.
آیۀ مذبور اشاره به قدرت الیزال الهی در آفرینش آسمان و گسترش آن دارد. بنابراین می توان از این آیه انبساط جهان را دریافت. هم چنین می توان فهمید که کهکشان ها با سرعت گزینه 3  . 6

فوق العاده در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند. 
با توجه به بخش اندیشه و تحقیق، خداوند وعده داده هرکس از زن و مرد اهل ایمان باشد و عمل صالح انجام دهد خداوند به او حیات پاك و پاکیزه می بخشد  «لما یحییکم» و این عبارت گزینه 1  . 7

در ارتباط با اعجاز محتوایی قرآن و تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت است. 
با توجه به آیۀ  «قل لئن اجتمعت االنس و الجن...» جمع شدن گروه انسان و جن به منظور آوردن کتابی همانند قرآن ذکر شده است و در انتهاي آیه می فرماید اگر از هم پشتیبانی کنید، گزینه 4  . 8

توان آوردن مانند قرآن را ندارید و این ناتوانی حاکی از عبارت  «ال یأتون بمثله» است.
با دقت در آیۀ  «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن» در می یابیم عبارت شریفۀ  «ال یأتون بمثله» تأکیدي است بر اینکه مخالفان توان آوردن کتابی همچون قرآن را گزینه 4  . 9

ندارند. 
با توجه به آیۀ  «افال یتدبرون القرآن»  نتیجۀ الهی بودن قرآن تعارض و ناسازگاري فراوان است  «اختالفًا کثیراً» و درك این حقیقت که قرآن تعارض و ناسازگاري ندارد نتیجۀ تدبر در گزینه 1  . 10

قرآن است. 
با توجه به آیۀ  «قل لئن اجتمعت االنس و الجن...» عبارت  «ال یأتون بمثله» اشاره به جاودانگی قرآن دارد.  گزینه 2  . 11

هماورد طلبی یا همان دعوت به مبارزه در ایات  «فاتوا بسورة مثله» و «علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن» ذکر شده است. و خداوند پس از دعوت به میارزه تأکید می کند که هیچ گاه نمی توان گزینه 3  . 12
همانند این کتاب آورد  «ال یأتون بمثله».  

با توجه به آیۀ  سورة یونس که می فرماید:  «ام یقولون افتراَهُ قل فاتوا بسورة مثله» افترا زنندگان به پیامبر باید سوره اي همانند قرآن می آوردند. گزینه 1  . 13
آیۀ  «والسماء بینناها باید و انا لموسعون» بیانگر اعجاز محتوایی قرآن و ذکر نکات علمی بی سابقه دارد.  گزینه 3  . 14

رد گزینه هاي دیگر: 

: اشاره به اعجاز لفظی دارد.  گزینه هاي  و 

: موضوعاتی مانند علم دوستی مربوط به تأثیرناپذیري قرآن است.  گزینۀ 
طبق آیۀ «َافال َیَتَدبَّروَن الُقرآن َو َلو کاَن ِمن ِعنِد َغیِر اِهللا َلَوَجدوا فیِه اختالفًا کثیراً». الزمۀ درك انسجام قرآن، تدبر در آن است و اگر قرآن از نزد غیرخدا بود، در آن اختالف و ناسازگاري گزینه 2  . 15

زیادي یافت می شد.
اهتمام پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) و تالش مسلمانان در پرتو عنایت الهی، موجب شد که قرآن کریم کم و زیاد و تحریف نشود و نیازي به تصحیح و تکمیل نداشته باشد و بی نیازي گزینه 3  . 16

(غناي) قرآن از تصحیح و تکمیل، بر خالف آثار اولیۀ دانشمندان، بیانگر انسجام درونی قرآن در عین نزول تدریجی آن است که از جنبه هاي اعجاز محتوایی آن است.
خط فکري: خداوند معجزة اصلی پیامبر اکرم (ص) را قرآن کریم قرار داد. معجزه اي از جنس کتاب که هیچکس توان آوردن سوره اي مانند آن را ندارد. خداوند به کسانی که در الهی گزینه 1  . 17
بودن قرآن کریم شک دارند، پیشنهاد کرده است تا کتابی همانند آن را بیاورند و براي اینکه عجز و ناتوانی آن ها را نشان دهد، این پیشنهاد را به ده سوره کاهش داده است و براي اثبات نهایت عجز
ْثِلِه» اگر می گویند که پیامبر قرآن را به خداوند افتراء بسته و ناتوانی آنان، پیشنهاد آوردن حتی یک سوره مانند سوره هاي قرآن را هم به آن ها داده است و می گوید «َأْم َیُقولُوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوا ِبُسوَرٍة مِّ

ْثِلِه»است.  است، بگو اگر می توانند یک سوره مانند آن را بیاورند. مبارزه طلبی و مفهوم قابل برداشت از عبارت شریفه  «ُقْل َفْأُتوا ِبُسوَرٍة مِّ
نکته: این موضوع: یعنی مبارزه طلبی (تحدي) در این عبارت است که اگر می توانید مانند قرآن را بیاورید. در ادامه آیه می فرماید: اگر تمامی انس و جن جمع شوند تا همانند آن را بیاورند، نمی توانند

مانند آن را بیاورند. 
ُه ِبَیِمیِنَک» می باشد. این عبارت و این آیه به امی عبارت: جاي آن بود که کج اندیشان دربارة الهی بودن قرآن دچار شک شوند، مفهوم قابل برداشت از آیۀ شریفۀ  «َوَما ُکنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِکَتاٍب َوَال َتُخطُّ

بودن پیامبر اکرم اشاره دارد و با شعر «نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد» ارتباط معنایی دارد.
شعر «نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد» با آیۀ شریفۀ «َوَما ُکنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِکَتاٍب...» مطابقت معنایی داشته و هر دو به امی بودن پیامبر گزینه 2  . 18

اکرم (ص) اشاره دارد که از موضوعات شگفت انگیز و زیباي قرآن کریم است.
هر دو مورد مربوط به ویژگی  «جامعیت و همه جانبه بودن» قرآن کریم است. با وجود اینکه قرآن کریم چهارده قرن پیش نازل شده، اما درمورد همۀ مسائل مهم و حیاتی که انسان در گزینه 1  . 19
هدایت به سوي کمال بدان نیاز دارد، سخن گفته و از چیزي فروگذار نکرده است. این کتاب فقط از امور معنوي یا آخرت و رابطۀ انسان با خدا سخن نمی گوید، بلکه از زندگی مادي و دنیوي انسان،

مسئولیت هاي اجتماعی و رابطۀ وي با انسان هاي دیگر سخن می گوید.
قرآن کریم کارهاي خارق العاده اي که پیامبران براي اثبات حقانیت خود در نبوت به اذن الهی به کار می بردند، آیت گفته و معناي آن نشانه و عالمت نبوت می باشد. گزینه 2  . 20

قرآن نه تکامل یافته است و نه دچار تصحیح شده است، به همین دلیل سند جاودانۀ نبّوت می باشد. گزینه 4  . 21
این تست کمی مفهومی مطرح شده است، در آیۀ «أم َیقولوَن افتراُه ُقل فاتوا بسورة مثلِه= می گویند به خدا افترا بسته است، بگو اگر می توانید یک سوره همانند آن بیاورید.» خداوند مردم گزینه 2  . 22
...الیأتون بمثلِه = بگو اگر تمامی انس و جن جمع شوند، نمی توانند همانند قرآن بیاورند» خداوند به طور قطعی تأکید را به آوردن سوره اي مشابه دعوت می کند ولی در آیۀ «ُقل لِئن اجَتمعِت اِالنُس َو الجنُّ

کرده که هیچ کس نمی تواند مشابه قرآن را بیاورد. 
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آیه شریفه «افال یتدبّرون القرآن و لوکان من عند غیراهللا لوجدوا فیه اختالفًا کثیرًا : آیا دربارة قرآن نمی اندیشند؟ اگر از نزد غیر خدا می بود، در آن ناسازگاري بسیار می یافتند. با گزینه 1  . 23
توجه به عبارت «افال یتدبرون» بیان می کند که اگر قرآن غیرالهی بود (شرط) در آن تعارض یافت می شد و این فرض را محال می داند (تأیید بر الهی بودن آن)» 

با توجه به آیۀ شریفۀ «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله» در می یابیم که قرآن کریم خطاب به مدعیان و شکاکان الهی بودن قرآن می فرماید گزینه 2  . 24
که هرگز توان آوردن کتابی مثل قرآن را ندارند و نمی توانند چنین کاري انجام دهند. 

قرآن کریم براي درك انسجام درونی و عدم تعارض و ناسازگاري بین آیات قرآن، انسان ها را به تدبر در این آیات دعوت می کند: «افال یتدبّرون القرآن و لوکان من عند غیراهللا گزینه 3  . 25
لوجدوا فیه اختالفًا کثیرًا : آیا دربارة قرآن نمی اندیشند؟ اگر از نزد غیرخدا می بود در آن ناسازگاري بسیار می یافتند.» دعوت خداوند به تدبر و تفکر در قرآن کریم، بیانگر تأثیرناپذیري این کتاب از

عقاید دوران جاهلیت است. 
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