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کارهاي خارق العاده اي که پیامبران در موقع بعثت انجام می دادند در تعبیر قرآن کریم .................. نام دارد و .................. آن را .................. می نامند.  . 1

آیت ـ امامان ـ دعوت به مبارزه  آیت ـ اندیشمندان اسالمی ـ معجزه 

نشانه ـ امامان ـ معجزه  نشانه ـ اندیشمندان اسالمی ـ دعوت به مبارزه 

«سخن گفتن قرآن از عدالت خواهی»، «موضوعات متنوع» و «اینکه دانشمندان معموًال در نوشته هاي گذشتۀ خود تجدیدنظر می کنند»، به ترتیب مؤید کدام  . 2
جنبۀ اعجاز قرآن است؟

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - انسجام درونی در عین نزول تدریجی - انسجام درونی در عین نزول تدریجی

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - جامعیت و همه جانبه بودن - انسجام درونی در عین نزول تدریجی

جامعیت و همه جانبه بودن - انسجام درونی در عین نزول تدریجی - انسجام درونی در عین نزول تدریجی

جامعیت و همه جانبه بودن - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - انسجام درونی در عین نزول تدریجی

کدام جنبۀ اعجاز قرآن کریم نیاز به آشنایی با زبان عربی دارد و براي آنانی که این تسلط را ندارند، کدام جنبۀ اعجاز قابل فهم و درك است؟  . 3

محتوایی – لفظی لفظی – تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت 

لفظی – محتوایی محتوایی – جامعیت و همه جانبه بودن

آیۀ شریفۀ: «و السماء بنیناها بَِایٍد و انّا لموسعون»، به کدام جنبۀ اعجاز قرآن اشاره دارد؟  . 4

لفظی – ذکر نکات علمی بی سابقه محتوایی – انسجام درونی در عین نزول تدریجی

لفظی – انسجام درونی در عین نزول تدریجی محتوایی – ذکر نکات علمی بی سابقه

کدام حقیقت پیرامون قرآن کریم است؟  . 5

موفقیت در تحدي قرآن - زوجیت در گیاهان و موجودات محدودیت زمانی دادن به قرآن و تعالیم آن ـ زوجیت در گیاهان و موجودات

موفقیت در تحدي قرآن - اعجاز علمی قرآن محدودیت زمانی دادن به قرآن و تعالیم آن - اعجاز علمی قرآن

«امتناع شدگان از رفت و آمد مردم به خانه پیامبر (ص)» «آیات قرآن همانند اعضاي یک بدن هستند» «موضوعاتی چون عدالت خواهی و علم دوستی»  . 6
«آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره وسعت می دهیم» مربوط به کدام یک از وجه هاي قرآن است؟

محتوایی ـ محتوایی ـ محتوایی ـ محتوایی  لفظی ـ محتوایی ـ محتوایی ـ محتوایی 

محتوایی ـ لفظی ـ محتوایی ـ لفظی   لفظی ـ لفظی ـ لفظی ـ محتوایی

عبارت «َأَفَال َیَتَدبَُّروَن» هشدار قرآن براي توجه به چه موضوعی است؟ این هشدار در کدام عبارت قرآنی آمده است؟  . 7

انجسام درونی و در عین نزول تدریجی قرآن- لََوَجُدوا ِفیِه اْخِتَالًفا َکِثیًرا     ِ انجسام درونی و در عین نزول تدریجی قرآن- لَْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اهللاَّ

تاثیر ناپذیري از فرهنگ دوران جاهلیت- لََوَجُدوا ِفیِه اْخِتَالًفا َکِثیًرا     ِ تاثیر ناپذیري از فرهنگ دوران جاهلیت- لَْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اهللاَّ

فراموش شدن متن هاي ارائه شده توسط مخالفان قرآن جهت اثبات غیر الهی بودن قرآن مؤید چیست؟  . 8

ناتوانی مراکز علمی جوان  عدم رشد عقلی بشر  ناتوانی تشکیک کنندگان  اثبات الهی بودن قرآن 

افترا کنندگان به وحی الهی به چه امري دعوت شده اند؟ و عاقبت آنان در کدام کالم الهی بیان شده است؟  . 9

ِمْثِلِه ْنُس َواْلِجنُّ -  َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن اْجَتَمَعِت اْإلِ َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْثِلِه - َال َیْأُتوَن بِِمْثِلِه  

بِِمْثِلِه لَْو َکاَن بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهیًرا -  َال َیْأُتوَن قل َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْثِلِه - لَْو َکاَن بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهیًرا  

آیات شریفۀ « افال یتدبرون القرآن و لوکان من عند غیراهللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا » و « والسماء بنیناها بایدو ِانا لموسعون » به ترتیب بیانگر .................. و  . 10
.................. که از اعجازهاي .................. قرآن می باشد.

انسجام درونی در عین نزول تدریجی ـ ذکر نکات علمی بی سابقه ـ محتوایی ذکر نکات علمی بی سابقه ـ انسجام درونی در عین نزول تدریجی ـ لفظی

انسجام درونی در عین نزول تدریجی ـ ذکر نکات علمی بی سابقه ـ لفظی ذکر نکات علمی بی سابقه ـ انسجام درونی در عین نزول تدریجی ـ محتوایی

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 3 آسان

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



«نفوذ خارق العاده در افکار و نفوس» ، «عدم وجود اختالف» و «سخن گفتن از حقوق برابر انسانها» به ترتیب نشان دهنده کدام وجه اعجاز قرآن کریم  . 11
می باشند؟

محتوایی ـ لفظی ـ لفظی لفظی ـ لفظی ـ محتوایی  لفظی ـ محتوایی ـ محتوایی  محتوایی ـ محتوایی ـ لفظی 

گزینش عبارات قرآنی براي انتقال معناي مورد نظر خداوند به بهترین وجه، نشان از کدام جنبۀ اعجاز این کتاب آسمانی است و مسبّب کدام اثر در  . 12
افراد بود؟

لفظی ــ مبارزه با آداب جاهلی و رسوم خرافی لفظی ــ نفوذ خارق العاده در افکار و قلوب مردم

محتوایی ــ نفوذ خارق العاده در افکار و قلوب مردم محتوایی ــ مبارزه با آداب جاهلی و رسوم خرافی

خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن شک دارند براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی آن ها چه پیشنهادي می دهد؟  . 13

یک سوره مانند قرآن بیاورند  ده سوه مانند قرآن بیاورند 

در قرآن شکی نیست و نمی توانند مانند آن را بیاورند  کتابی مثل قرآن بیاورند 

«با وجود اینکه قرآن در حدود پانزده قرن پیش نازل شده، درمورد همه مسائل مهم و حیاتی که انسان در .................. بدان نیاز دارد سخن گفته» و  . 14
اینکه «آثار دوران پختگی و کمال دانشمندان و متفکران با دوران اولیه آنها متفاوت است نشانه .................. می باشد.»

سعادت دو دنیا ـ انسجام درونی درعین نزول تدریجی  هدایت به سوي کمال ـ انسجام درونی درعین نزول تدریجی 

سعادت دو دنیا ـ ذکر نکات علمی بی سابقه هدایت به سوي کمال ـ ذکر نکات علمی بی سابقه

کدام گزینه پیرامون جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم نادرست می باشد؟  . 15

با وجود این که قرآن کریم حدود چهارده قرن پیش نازل شده، در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی مورد نیاز انسان براي هدایت به سوي کمال، سخن گفته است. 

این کتاب فقط از امور معنوي، یا آخرت و رابطۀ انسان با خدا سخن می گوید.

قرآن کریم از زندگی دنیوي انسان ها و مسئولیت هاي اجتماعی او نیز سخن می گوید.

در قرآن کریم نیازهاي مربوط به برنامۀ زندگی و هدایت است تا روز قیامت آورده شده است. 

هریک از موارد «اصالح جامعه» و «مبارزه با رسوم خرافی» به کدام یک از جنبه هاي اعجاز قرآن کریم، اشاره دارد؟  . 16

انسجام درونی در عین نزول تدریجی - جامعیت و همه جانبه بودن  تأثیر ناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - جامعیت و همه جانبه بودن 

انسجام درونی در عین نزول تدریجی - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت  تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت 

کدام یک از جنبه هاي اعجاز قرآن کریم مورد توجه مخالفان قرآن نیز قرار گرفته است و واکنش آنان در این باره چه بود؟  . 17

اعجاز محتوایی - نشان دادن عالقۀ خود به شنیدن آیات قرآن  اعجاز لفظی - نشان دادن عالقۀ خود به شنیدن آیات قرآن 

اعجاز محتوایی - منع مردم از استماع آیات قرآن  اعجاز لفظی - منع مردم از استماع آیات قرآن 

کدام مورد بیانگر جنبه هاي اعجاز لفظی قرآن کریم است؟  . 18

رسایی در تعبیرات با وجود ایجاز و اختصار و فصاحت و بالغت این کتاب  عدم وجود تعارض و ناسازگاري و هماهنگی وصف ناپذیر الفاظ قرآن 

بیان نکات علمی که دانشمندان بعدها آن ها را کشف کردند  ارائه اصول کلی زندگی انسان ها براي رسیدن به سعادت 

بسترساز منع سران مشرکان از استماع آیات نورانی قرآن، کدام است و چه بازتابی را به دنبال داشته است؟  . 19

اعجاز محتوایی ــ رسوخ فوق العادة قرآن کریم در افکار و قلوب

اعجاز محتوایی ــ مبارزه بی بدیل قرآن کریم با عقاید نادرست و آداب و رسوم خرافی و شرك آلود جاهلی

اعجاز لفظی ــ رسوخ فوق العاده قرآن کریم در افکار و قلوب 

اعجاز لفظی ــ مبارزة بی بدیل قرآن کریم با عقاید نادرست و آدام و رسوم خرافی و شرك آلود جاهلی

قرآن کریم چه کسانی را به مبارزه دعوت نموده است و عجز و ناتوانی آنان در تحّدي را، با کدام سخن نشان داده است؟  . 20

ِ لََوَجُدوا ِفیِه اْخِتالفًا َکِثیراً»    «َیُقولُوَن اْفَتَراُه» - « َال َیْأُتوَن بِِمْثِلِه َو لَْو َکاَن بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهیًرا»   «َیُقولُوَن اْفَتَراُه» - «َو لَْو کاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اهللاَّ

ِ لََوَجُدوا ِفیِه اْخِتالفًا َکِثیراً»    «َأْن َیْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن» - « َال َیْأُتوَن بِِمْثِلِه َو لَْو َکاَن بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهیًرا»   «َأْن َیْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن» - «َو لَْو کاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اهللاَّ
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هرکدام از موارد «ساختار زیبا و آهنگ موزون جمالت»، «تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت»، «انسجام درونی در عین نزول تدریجی» و «رسایی  . 21
تعبیرات با وجود اختصار» به ترتیب با کدام یک از جنبه هاي اعجاز قرآن کریم ارتباط دارند؟

لفظی - محتوایی - محتوایی - لفظی  لفظی - محتوایی - محتوایی - محتوایی 

محتوایی - لفظی - لفظی - محتوایی  محتوایی - لفظی - محتوایی - لفظی 

دلیل اینکه قرآن کریم و دانشمندان اسالمی، کارهاي خارق العادة پیامبر (ص) را به ترتیب آیت و معجزه نامیدند، چه بوده است؟  . 22

نشانه و عالمت نبوت است - عجز سایر افراد را در این کار نشان می دهد.

عجز سایر افراد را در این کار نشان می دهد - نشانه و عالمت نبوت است. 

همراه با تالوت آیات قرآن رخ می داد - عجز سایر افراد را در این کار نشان می دهد.

همراه با تالوت آیات قرآن رخ می داد - نشانه و عالمت نبوت است. 

اشاره هاي علمی قرآن کریم به نکاتی که در تمام دنیاي عصر نزول آن بی سابقه بود، گویاي چه حقیقتی است؟  . 23

قرآن کریم بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخن گفته است. بسیاري از مردم به خصوص دانشمندان تحت تاثیر آن مسلمان شده اند.

آیات قرآن کریم دقیق تر از اعضاي یک بدن با یکدیگر هماهنگ هستند.  قرآن کریم از قلم هیچ اندیشمندي تراوش نکرده است.

اگر بگوییم «شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به اندازة قرآن کریم، به تعقل، تفکر و علم اولی تاکید شده باشد»، به پیام کدام آیۀ شریفه  . 24
تاکید کرده ایم؟

«اََفال َیتدبّروَن القرآَن َو لَوکاَن ِمن عند غیراِهللا لَوَجدوا فیِه...» «علی اَن یاتوا بمثِل هذا القرآِن الیأتوَن بمثلِه» 

«و ما ُکنَت تتلوا من قبله من کتاٍب وال َتخطه بَیمینک...»  «و الّسماَء بنیناها باید و انّا لموسعوَن»

کدام گزینه در توصیف تالش هاي مخالفان قرآن کریم براي زیرسؤال بردن عظمت قرآن صحیح بوده و آیۀ شریفۀ «ُقل لَِئن اَجَتمَعت االنُس و الِجنُّ  . 25
َعَلی اَن یأتوا بمثِل َهذا القرآن ال یأتوَن بِمثِله ... » در مورد چه افرادي ایراد سخن می کند.

از گذشتۀ دور تا امروز، متن هایی ارائه کرده اند - مخالفان سرسخت اسالم. 

متن هایی که ارائه کرده اند براي افرادي متخصص بی عیب جلوه می کند - کسانی که در الهی بودن قرآن شک دارند. 

از گذشتۀ دور تا امروز، متن هایی ارائه کرده اند - کسانی که در الهی بودن قرآن شک دارند. 

متن هایی که ارائه کرده اند براي افراد متخصص بی عیب جلوه می کند - مخالفان سرسخت اسالم. 
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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 امور آشکار می شود. گزینه 1  . 1
سخن گفتن از عدالت خواهی مؤید تأثیرناپذیري قرآن از عقاید دوران جاهلیت است. سخن گفتن قرآن از موضوعات متنوع  اشاره به همه جانبه بودن و اینکه دانشمندان معموًال در گزینه 1  . 2

نوشته هاي گذشته خود تجدیدنظر می کنند، مؤید انسجام درونی در عین نزول تدریجی است و هر سه مورد از ویژگی هاي اعجاز محتوایی را می باشد.

هرکس با زبان عربی آشنا باشد، به محض خواندن قرآن درمی یابد که آیات آن با سایر سخن ها کامًال فرق می کند و آنانی که زبان قرآن نمی دانند و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند، گزینه 4  . 3
اعجاز محتوایی قرآن را نیز درك می کنند.

آیۀ شریفۀ  سورة  ذاریات، در رابطه با نظریۀ انبساط جهان است که بیانگر اعجاز محتوایی قرآن و ذکر نکات علمی بی سابقه است.  گزینه 3  . 4

آسان ترین راه براي غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن، آوردن سوره اي مشابه یکی از سوره هاي قرآن است و اشاره به تحدي (مبارزه طلبی) دارد. عبارت قرآنی «خداوند آسمان ها را با گزینه 4  . 5
ستون هایی که براي شما دیدنی نیست، برپا داشته است» اشاره به ذکر نکات علمی بی سابقه (نیروي جاذبه) از ویژگی هاي علمی قرآن کریم دارد.

گزینه 1  . 6

خداوند در این آیه بیان می کند چرا در قرآن تفکر نمی کنید که اگر قرآن از جانب غیر خدا بود قطعًا ناسازگاري و اختالف زیادي در آن یافت می شود. این آیه به وجود «انسجام درونی گزینه 2  . 7
ِ َلَوَجُدوا ِفیِه اْخِتَالًفا َکِثیًرا»  و در عین نزول تدریجی قرآن» اشاره می کند. که میان آیات آن تعارض و ناسازگاري و اختالف نیست. «َلْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اهللاَّ

از گذشته تا امروز مخالفان قرآن متن هایی را ارائه کرده اند که تا کنون هیچ یک از متن ها در مراکز علمی و تخصصی مورد قبول واقع نشده است و همگی به فراموش سپرده شده اند و گزینه 1  . 8
این مؤید الهی بودن اسالم و قرآن کریم است. 

َأْم َیُقولُوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْثِلِه  می گویند پیامبران قرآن را به خداوند افترا بسته است. بگو اگر می توانید یک سوره همانند آن بیاورید.  گزینه 1  . 9

َال َیْأُتوَن ِبِمْثِلِه  نمی توانند همانند آن را بیاورند. 
انسجام درونی در عین نزول تدریجی:  افال یتدبرون القرآن و لوکان من عند غیراهللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا   گزینه 2  . 10

ذکر نکات علمی بی سابقه:  والسماء بنیناها بایدو ِانا لموسعون  

گزینه 2  . 11

خداوند براي بیان معارف ژرف و عمیق قرآن، زیباترین و مناسب ترین کلمات و عبارت ها را انتخاب کرده است تا به بهترین وجه، معناي مورد نظر را برساند و دل هاي آماده را به گزینه 1  . 12
سوي حق جلب کند. این نحوه گزینش عبارات، بیانگر اعجاز لفظی قرآن است که سبب نفوذ خارق العاده این کتاب آسمانی در افکار و قلوب مردم در طول تاریخ شده است.

خداوند براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان پیشنهاد آوردن حتی یک سوره مانند سوره هاي قرآن را به آنها داده است.  گزینه 2  . 13
انسجام درونی در عین نزول تدریجی:  گزینه 1  . 14

با وجود اینکه قرآن در حدود  قرن پیش نازل شده است در مورد همه مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوي کمال به آنها نیاز دارد سخن گفته است. آثار دوران پختگی و کمال
دانشمندان و متفکران با دوران اولیه آنها متفاوت است. 

با وجود این که قرآن کریم چهارده قرن پیش نازل شده، درمورد همۀ مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوي کمال بدان نیاز دارد، سخن گفته و چیزي را فروگذار نکرده گزینه 2  . 15
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 و

برنامه اي جامع و همه جانبه را در اختیارش قرار می دهد. خداوند آن چه که مردم تا روز قیامت به آن احتیاج دارند، در این کتاب آورده است. 

با وجود اینکه فرهنگ مردم حجاز آمیزه اي از عقاید نادرست و آداب و رسوم خرافی و شرك آلود بود، قرآن نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت، بلکه به شدت با آداب جاهلی و گزینه 3  . 16
رسوم خرافی آن مبارزه کرد و به اصالح جامعه پرداخت و از موضوع هایی همچون عدالت خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان ها سخن گفته است. 

زیبایی ها و اعجاز لفظی قرآن کریم، از همان آغاز نزول مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفته بود. ساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین کلمه ها و جمله ها، شیرینی  بیان و گزینه 3  . 17
رسایی تعبیرات با وجود اختصار سبب شده بود که سران مشرکان، مردم را از شنیدن قرآن منع کنند و اگر کسی براي شنیدن آیات قرآن نزد پیامبر می رفت، او را مجازات می کردند.

همانطور که اشاره شد، رسایی در تعبیرات قرآن با وجود ایجاز و اختصار، مربوط به اعجاز لفظی است.  گزینه 2  . 18

اعجاز لفظی قرآن کریم مانند آهنگ موزون و دلنشین کلمه ها و جمله ها، شیرینی بیان و رسایی تعبیرات با وجود اختصار سبب شده بود که سران مشرکان، مردم را از شنیدن گزینه 3  . 19
(استماع) قرآن منع کنند. همین زیبایی لفظی، سبب نفوذ خارق العادة این کتاب آسمانی در افکار و قلوب در طول تاریخ شده است و بسیاري از مردم به خصوص ادیبان و اندیشمندان تحت تأثیر آن

مسلمان شده اند.  
خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن شک دارند و می گویند پیامبر قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده است: «ام یقولون افتراه»  پیشنهاد آوردن حتی یک سوره مانند سوره هاي گزینه 1  . 20

قرآن را می دهد و در عبارت « ال یأقون بمثله و لو کان بعضهم لبعٍض ظهراً: نمی توانند همانند آن را بیاورند هرچند پشتیبان هم باشند.» عجز و ناتوانی مخالفان را نسبت به این تحّدي بیان می کند.

ساختار زیبا و آهنگ موزون  اعجاز لفظی  گزینه 2  . 21

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت  اعجاز محتوایی 

انسجام درونی در عین نزول تدریجی  اعجاز محتوایی 

رسایی تعبیرات با وجود اختصار  اعجاز لفظی 
قرآن کریم کارهاي فوق العاده پیامبران را آیت نامیده و دانشمندان اسالمی به آن نام معجزه داده اند. "آیت" به معناي نشانۀ و عالمت نبوت است و در معجزه، عجز و ناتوانی سایر گزینه 1  . 22

افراد آشکار می شود.

47

اشاره بھ
اعجاز لفظی

اعجاز محتوایی ـ انجام درونی درعین نزول تدریجی
اعجاز محتوایی ـ تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاھلیت
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عبارت
(ص) امتناع شدگان از رفت و آمد مردم بھ خانھ پیامبر

ھمانند اعضای یک بدن ھستند
ذکر موضوعاتی چون عدالت خواھی، علم دوستی

آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و ھمواره آنرا وسعت دادیم
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عبارت
عامل نفوذ خارق العاده در افکار و نفوس

 عدم وجود اختالف
سخن گفتن از حقوق برابر انسانھا
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اشاره به نکات علمی در قرآن، گویاي آن است که قرآن کریم بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخن گفته و ذکر این قبیل نکات علمی فقط از کسی ساخته است که آگاه به همۀ گزینه 2  . 23
علوم باشد؛ یعنی خداوند متعال.

در بین آیات مطرح شده در گزینه ها تنها در آیۀ «افال یتدبّرون القرآن و لوکان من عند غیراهللا» و با توجه به عبارت «افال یتدبّرون القرآن: آیا دربارة قرآن نمی اندیشند؟» به لزوم گزینه 2  . 24
اندیشه و تفکر اشاره شده است و با جملۀ صورت سؤال که در مفهوم اهمیت قرآن کریم نسبت به اندیشه و تفکر است، در یک راستا می باشد.

از گذشتۀ دور تا امروز، مخالفان قرآن کریم متن هایی ارائه کرده اند که براي افراد غیر متخّصص ممکن است بی عیب جلوه کند، اما تاکنون هیچ یک از این متن ها در مراکز علمی و گزینه 3  . 25
تخّصصی، مورد قبول واقع نشده است و حجلگی به فراموشی سپرده شده اند. در آیۀ "«قل َلِئن اَجتَمَعِت االنُس َو الِجنُّ...» بگو: اگر تمامی انس و جن جمع شوند..."، خداوند خطاب به کسانی که به الهی

بودن قرآن شک دارند و سعی در آوردن سوره اي مانند قرآن دارند، می گوید که هرگز نخواهید توانست سوره اي مانند آن بیاورید.
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