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در برنامۀ واحد اسالم، «سیر انفسی و آفاقی انسان» چه دستاوردي را به دنبال دارد؟  . 1

ایمان قلبی به اصل توحید، نبوت، معاد و عدل  گرایش به خوبی ها، زیبایی ها و کماالت 

تمایل به فضائل اخالقی، عدالت و خیرخواهی و دوري از رذائل  گریز از فنا و نابودي و تالش براي زندگی جاودانه 

با توجه به آیات قرآن کریم چه کسانی مأمور به آوردن سوره اي مشابه یکی از سوره هاي قرآن شده اند  و کدام عبارت بیانگر «جاودانگی اعجاز نبوت  . 2
پیامبر اکرم (ص)» است؟

 «یقولون افتراُه» - «ال یاتون بمثله»   «یبتغ غیراالسالم دینا» - «ال یأتون بمثله»  

 «یقولون افتراُه» - «فاتوا بسورة مثله»   «یبتغ غیراالسالم دینا» - «فاتوا بسورة مثله»  

کدام پیشنهاد از سوي مبدأ وحی، آسان ترین راه براي غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم می باشد و کدام آیۀ شریفه، بر این موضوع تأکید  . 3
می ورزد؟

«... ْنُس َواْلِجنُّ لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ کتابی همانند قرآن آورده شود. - «ُقْل   «... َیُقولُوَن اْفَتَراُه کتابی همانند قرآن آورده شود. - «َأْم

ْنُس َواْلِجنُّ ...» آوردن سوره اي مشابه یکی از سوره هاي قرآن - «ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ آوردن سوره اي مشابه یکی از سوره هاي قرآن - «َأْم َیُقولُوَن اْفَتَراُه ...» 

افترا زنندگان به وحی الهی براي به کرسی نشاندن ادعاي خود از سوي قرآن دعوت به چه امري شده اند و ناتوانی همیشگی آنان را کدام جمله رقم  . 4
می زند؟

 «فاتوا بسورة مثله» - «بعضهم لبعض ظهیراً»   «فاتو بسورة مثله» - «ال یأتون بمثله»  

 «اجتمعت االنس و الجن» - «بعضهم لبعض ظهیراً»   «اجتمعت االنس و الجن» - «ال یأتون بمثله»  

مطابق به آیات حیات بخش قرآن کریم «اختالفًا کثیرا» زمانی اتفاق خواهد افتاد که .................. .  . 5

ساختار زیبا و شیرینی بیان و رسایی در تعبیرات با وجود اختصار در قرآن وجود نداشت. 

این کتاب نفوذ خارق العاده اي در افکار و نفوس در طول تاریخ نداشت. 

قرآن از نزد غیر خدا می بود.

قرآن برنامه اي جامع و همه جانبه نداشت و نبود. 

آسانترین راه براي غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن  .................. است.  . 6

 علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن  ال یأتون بمثله  فأتوا بسورة من مثله  لوجدا فیه اختالفًا کثیرا 

به چه علّت خداوند تعالی یک کتاب را معجزه اصلی پیامبر اکرم (ص) قرار داد و همچنین خداوند به شکاکین نسبت به الهی بودن نزول این کتاب چه  . 7
پیشنهادي ارائه می دهد؟

مردم در تمامی زمان ها و در زمان نزول به جاودانگی و معجزه بودن آن اقرار کنند ـ آوردن یک سوره 

مردم در تمامی زمان ها و در زمان نزول به جاودانگی و معجزه بودن آن اقرار کنند ـ تفکر در مورد آیات الهی در قرآن 

فوق بشري دیدن قرآن در زمان نزول قرآن و معجزه دیدن قرآن توسط خود مردم آن دوران ـ آوردن یک سوره 

فوق بشري دیدن قرآن در زمان نزول قرآن و معجزه دیدن قرآن توسط خود مردم آن دوران ـ تفکر در مورد آیات الهی در قرآن 

با توجه به اینکه قرآن کریم کرامت زن و تساوي حقوق وي با مرد در انسانیت را اعالم کرده است و اینکه «بیان مسئولیت هاي اجتماعی و رابطۀ انسان با  . 8
سایر موجودات» از اهداف قرآن بوده است به ترتیب کدام یک از جنبه هاي اعجاز محتوایی قرآن را ترسیم کرده ایم؟

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

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

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 3 متوسط

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir



سخن امام محمد باقر (ع) که فرمودند: «خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد در کتابش قرآن آورده است» با کدام اعجاز قرآن در  . 9
ارتباط معنایی بوده است؟ و به کدام نیازهاي انسان اشاره می کند؟

اعجاز محتوایی، ذکر نکات علمی بی سابقه- نیازهاي برتر  اعجاز محتوایی، جامعیت و همه جانبه بودن- نیازهاي طبیعی و غریزي 

اعجاز محتوایی، ذکر نکات علمی بی سابقه- نیازهاي طبیعی و غریزي  اعجاز محتوایی، جامعیت و همه جانبه بودن- نیازهاي برتر 

همۀ گزینه ها به جز ..................  اشاره به ویژگی جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم دارد.  . 10

قرآن کریم راجب امور مادي و معنوي سخن می گوید. در مورد همۀ مسائل حیاتی که انسان در هدایت بدان نیاز دارد سخن گفته. 

آنچه را که اُمّت تا روز قیامت بدان احتیاج دارد در کتاب قرآن آمده است.  از موضوعات چون حقوق برابر انسانها و عدالت خواهی و معنویت سخن گفته است. 

آسان ترین راه براي غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن در کدام عبارت قرآنی بیان شده است؟  . 11

َکاَن بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهیًرا   َیْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ْنُس َواْلِجنُّ   اْجَتَمَعِت اْإلِ َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه  

معجزة هر پیامبر با چه عاملی تناسب دارد؟  . 12

نوع هدایت مردم  مکان معجزه  خود پیامبر  زمان پیامبر 

تعابیر «دانشمندان اسالمی» و «قرآن کریم» از کارهاي خارق العادة پیامبران به ترتیب چیست؟ و کدام تعبیر نشانۀ عجز و ناتوانی سایر افراد است؟  . 13

معجزه- آیت- اولی  معجزه- آیت- دومی  آیت- معجزه- اولی  آیت- معجزه- دومی 

عبارت «َأَفَال َیَتَدبَُّروَن» هشدار قرآن براي توجه به چه موضوعی است؟ این هشدار در کدام عبارت قرآنی آمده است؟  . 14

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؟  . 15

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

اگر بگوییم زمانی که انسان ها و جنیان با یکدیگر همکاري داشته باشند، می توانند مثل قرآن را بیاورند سخنی .................. گفته ایم و آیۀ شریفۀ  . 16
.................. به این مهم اشاره دارد.

صدق ـ « قل لئن اجتمعت االنس والجن علی یأتوا بمثل هذاالقرآن... » کذب ـ « ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله »

صدق ـ « ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله » کذب ـ «  قل لئن اجتمعت االنس والجن علی یأتوا بمثل هذاالقرآن... »

از کارهاي خارق العادة پیامبران کدام تعبیر به ترتیب «عالمت نبوت» و «نشانۀ عجز و ناتوانی» افراد است؟ کدام تعبیر از قرآن است؟  . 17

معجزه- آیت- دومی  آیت- معجزه- دومی  معجزه- آیت- اولی  آیت- معجزه- اولی 

از عوامل نفوذ خارق العاده قرآن در افکار و نفوس می توان به دو علل .................. و .................. اشاره کرد. که بیان کننده اعجاز ..................  . 18
می باشند.

جامعیت و همه جانبه بودن ـ ذکر نکات علمی بی سابقه ـ محتوایی  جامعیت و همه جانبه بودن ـ تأثیر ناپذیري از عقاید دوران جاهلیت ـ محتوایی 

شیرینی بیان ـ رسایی تعبیرات ـ لفظی  شیرینی بیان ـ انسجام درونی درعین نزول تدریجی ـ لفظی 

«پیروزي در تحّدي قرآن کریم، براي هیچ کس و در هیچ دوره اي امکان پذیر نیست» کدام آیۀ شریفه بر این موضوع صّحه می گذارد؟  . 19

« ما تتلوا منه من قرآن و ال تعلمون من عمٍل »  « ام یقولون اِفتراه قل فاتوا بسورة مثله »

« ال یاتون بمثله و لو کان بعضهم لَِبعٍض ظهیراً » « اجتمعت االنس و الجّن علی یاتوا بمثل هذا القرآن »

مسدود بودن راه اختالف میان آیات قرآن، مولود چیست؟ و مؤید آن کدام عبارت قرآنی است؟  . 20

خاستگاه الهی داشتن - «لوجدوا فیه اختالفا کثیرا»  

خاستگاه الهی داشتن - «الرتاب المبطلون»  

تنوع موضوعی در عین هماهنگی دقیق مانند اعضاي بدن - «الرتاب المبطلون»  

تنوع موضوعی در عین هماهنگی دقیق مانند اعضاي بدن - «لوجدوا فیه اختالفا کثیرا»  
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بسترساز منع سران مشرکان از استماع آیات نورانی قرآن، کدام است و چه بازتابی را به دنبال داشته است؟  . 21

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

صحبت قرآن دربارة موضوعاتی همچون عدالت، در رابطه با جنبۀ .................. و بیان مسائل حیاتی براي هدایت انسان، بیانگر جنبۀ .................. از  . 22
اعجاز .................. قرآن می باشد.

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - محتوایی 

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

جامعیت و همه جانبه بودن - ذکر نکات علمی بی سابقه - محتوایی 

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - ذکر نکات علمی بی سابقه - لفظی 

اشاره قرآن به برخی نکات علمی، گویاي آن است که قرآن .................. و این نکات علمی به .................. از اعجاز .................. قرآن اشاره دارد.  . 23

بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخن گفته است - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - لفظی 

در حد نیاز علم آن روز جامعه سخن گفته است - ذکر نکات علمی بی سابقه - محتوایی 

بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخن گفته است - ذکر نکات علمی بی سابقه - محتوایی 

در حد نیاز علم آن روز جامعه سخن گفته است - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - لفظی 

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  . 24
َ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. 

» ، چه موضوعاتی برداشت می گردد؟ از آیۀ شریفۀ:  «افال یتدبرون القرآن و   . 25

جامعیت ــ علیت عدم تعارض و ناسازگاري و معلولیت از سوي خدا نبودن انسجام درونی ــ علیت عدم تعارض و ناسازگاري و معلولیت از سوي خدا نبودن

جامعیت ــ علیت از سوي خدا بودن و معلولیت عدم تعارض و ناسازگاري انسجام درونی ــ علیت از سوي خدا بودن و معلولیت عدم تعارض و ناسازگاري

⋯
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در برنامۀ الهی از انسان خواسته می شود تا با اندیشه در خود (سیر انفسی) و جهان هستی (سیر آفاقی) به ایمان قلبی نسبت به خدا، فرستادگان الهی، سراي آخرت و عادالنه بودن نظام گزینه 2  . 1
هستی دست یابد. 

افترا زنندگان به پیامبر مأمور شده اند تا سوره اي همانند قرآن بیاورند  «ام یقولون افتراُه» و جملۀ  «الیأتون بمثله» حاکی از جاودانگی قرآن کریم است.  گزینه 1  . 2

آسان ترین راه براي غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم، آوردن سوره اي مشابه یکی از سوره هاي این کتاب الهی است و آیۀ « َأْم َیُقولُوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْثِلِه» بر این موضوع گزینه 3  . 3
تأکید دارد. 

کسانی که به پیامبر خدا و کتاب او افترا بستند، می بایست سوره اي همانند قرآن بیاورند: «فاتو بسورة مثله». عبارت  «ال یأتون بمثله»".  اشاره به ناتوانی همیشگی آنان دارد.  گزینه 2  . 4

ِ َلَوَجُدوا ِفیِه اْخِتَالًفا َکِثیًرا.  آیه:  َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اهللاَّ گزینه 3  . 5
معنی: پس آیا در قرآن تدبر نمی کنند و اگر از نزد غیر خدا بود قطعًا در آن اختالف بسیاري بود. 

آسانترین را براي غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم، آوردن سوره اي مشابه یکی از سوره هاي قرآن است.  گزینه 3  . 6
آیه:  قل فأتوا بسورة من مثله (بگو اگر می توانید یک سوره همانند قرآن بیاورید.) 

معجزه آفرین پیامبر الهی که می خواهد از جانب خداوند براي همه زمان ها پیامبر باشد، باید به گونه اي باشد که:  گزینه 1  . 7

 - مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند و آن را فوق بشري بدانند. 

 - آیندگان هم معجزه بودن آن را تأیید کنند. 
از این رو، خداوند معجزه وحی پیامبر اکرم (ص) را قرآن کریم قرار داد، معجزه اي از جنس کتاب. 

خداوند به کسانی که به الهی بودن این کتاب شک دارند پیشنهاد می دهد که سوره اي همانند قرآن بیاورند. 
با توجه به بخش اندیشه و تحقیق بیان کرامت زن» مربوط به اعجاز محتوایی قرآن و تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت است. و بیان مسئولیت هاي اجتماعی و رابطۀ انسان با سایر گزینه 4  . 8

موجودات بیانگر جامعیت و همه جانبه بودن قرآن است. 

این سخن امام محمد باقر (ع) بیانگر اعجاز محتوایی قرآن به جامعیت و همه جانبه بودن قرآن اشاره می کند. قرآن کریم درمورد همۀ مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوي گزینه 3  . 9
کمال بدان نیاز دارد (نیازهاي برتر)، سخن گفته و از چیزي فروگذار نکرده است و منظور از نیازها همان نیازهاي برتري است که پیامبران به خاطر آنها فرستاده شده اند.

گزینه 3  . 10

آسان ترین راه براي غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن آوردن سوره اي مشابه یکی از سوره هاي این کتاب الهی است یعنی «َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه».  گزینه 1  . 11
معجزة هر پیامبر با زمان پیامبر تناسب دارد.  گزینه 1  . 12

قرآن کریم این کارهاي خارق العاده را «آیت» یعنی نشانه و عالمت نبوت می خواند و دانشمندان اسالمی آن را معجزه می نامند زیرا عجز و ناتوانی سایر افراد در این امور آشکار گزینه 4  . 13
می شود.

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 گزینه 2  . 14
ِ َلَوَجُدوا ِفیِه اْخِتَالًفا َکِثیًرا»  درونی 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  . 15
این مؤید الهی بودن اسالم و قرآن کریم است. 

« قل لئن اجتمعت االنس والجن علی یأتوا بمثل هذاالقرآن الیأتون بمثله و لوکان بعضهم لبعض ظهیرا »  گزینه 3  . 16
بگو اگر تمامی انس و جن جمع شوند تا همانند قرآن را بیاورند، نمی توانند همانند آن را بیاورند هرچند پشتیبان هم باشند. 

قرآن کریم این کارهاي خارق العاده را «آیت» یعنی نشانه و عالمت نبوت می خواند و دانشمندان اسالمی آن را معجزه می نامند زیرا عجز و ناتوانی سایر افراد در این امور آشکار گزینه 1  . 17
می شود.

اعجاز لفظی: زیبایی لفظی قرآن (شیرینی بیان ـ رسایی تعبیرات) سبب نفوذ خارق العاده در افکار و نفوس و قلوب در طول تاریخ شده ست.  گزینه 4  . 18

عبارت «نمی توانند همانند آن را بیاورند، هرچند پشتیبان هم باشند.» تأکید خداوند بر این موضوع است که هیچ گاه، هیچ کس نمی تواند در مبارزه با قرآن کریم، پیروز شود. گزینه 4  . 19

با اینکه بیش از شش هزار آیه در طول  سال به تدریج نازل شد و دربارة موضوعات متنوع سخن گفته است، نه تنها میان آیات آن، تعارض و ناسازگاري نیست، بلکه آیاتش گزینه 1  . 20
دقیق تر از اعضاي یک بدن، با یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تایید می کنند و این موضوع نشان دهندة این است که از سوي خداست و منشا و خاستگاه و ریشه الهی دارد و این موضوع در آیۀ

شریفۀ «افال یتدبرون القرآن و لوکان من غیر اهللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا» مشهود است.

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  . 21
(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.  
صحبت کردن قرآن درمورد مسائلی مانند علم و عدالت، مربوط به جنبۀ تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت است. هم چنین، با وجود این که قرآن حدود پانزده قرن پیش نازل گزینه 2  . 22
شده، در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوي کمال بدان نیاز دارد، سخن گفته و چیزي را فروگذار نکرده است و این موضوع، با جنبۀ جامعیت قرآن کریم از اعجاز محتوایی

آن مرتبط است. 

اشارة قرآن به نکات علمی، گویاي آن است که قرآن کریم بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخن گفته و این موضوع با ذکر نکات علمی بی سابقه از جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن در گزینه 3  . 23
ارتباط است. 
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اشاره

جامعیت و ھمھ جانبھ بودن

جامعیت و ھمھ جانبھ بودن

تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاھلیت

جامعیت و ھمھ جانبھ بودن

گزینھ
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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  . 24
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.

این آیۀ شریفۀ مؤید اعجاز محتوایی قرآن کریم یعنی «انسجام درونی در عین نزول تدریجی است» است و عبارت «لوکان من عند غیر اهللا» (علیت از سوي خدا بودن) «لوجدوا فیه گزینه 3  . 25
اختالفا کثیرا» (معلولیت عدم تعارض و ناسازگاري) را بیان می کند.
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