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 انـيس و مونس شد     ر ا       ما ه      دل رمید                                           شد                 مجلس      ماه     و    ـبدرخشید   ای ستــاره
گار من هک   شد    مدرس     صد     مساهل آموز       غمزه هب                                        ننوشت                 خط    و        رنفت     هب مکتب   ن

 

 باشد؟این شعر بال در مورد کدام ویژگي پیامبر)ص( مي. 1
      والیت معنوی (1 

 امی بودن پیامبر ( 2 

 ( ارتباط با ما کنت تتلوا3   

 ( اولین معلم قرآن پیامبر )ص( بودند و ارتباط با آیة یُعلم الکتاب 4   

  قرآن کریمدلیل و سند نبوت پیامبر)ص( چیست؟  .2
    

 :را بنویسیدلِلْكَافِرِینَأُعِدَّتْ  رَةُالْحِجَاوَ وَقُودُهَا النَّاسُاْ النَّارَ الَّتِي اتَّقُوفَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴿ پیام آیة.3

برای  قهر الهیکه  های خاراسنگرِ است و هیزمش مردم بدکااگر این کار را نکردید و هرگز نتوانید کرد و بپرهیزید از آتشی که 

 مهیا کرده است.  کافران

   .اگر کسی منکر الهی بودن قرآن شود عذاب الهی در انتظار اوست( 1پيام:    
  حاضر بر نبوت ایشان باشد.   توانست شاهدینمیاگر معجزه پیامبر)ص( از نوع علم و فرهنگ نبود ( 2           

  قرآن سند جاودانگی است. =« تَفْعَلُواْ لَنْ» (3          
 تجسم اعمال است.  =( در این آیه کیفر اخروی4          

 پیام کلي:    
   باشد.می خاتمیت پیامبر)ص( با نزول قرآن( 1          
 یقین به حقانیت قرآن )پس تسلیم حق شوید( ( 2           

   یکی از اصول رهبری یقین به حقانیت است. ( 3          

 کند. الهی را به هیزم دوزخ تبدیل میةکفر و لجاجت انسان شایستة خلیفـ( 4           

 ردیف سنگ است. اگر کسی ادعا کند اعجاز بودن قرآن مختص زمان نزول و ابالغ آن است، آیة              ( کافر هم5          

 سازد. قرآن سند جاودانگی نبوت پیامبر)ص( است.  مردود بودن این ادعا را برمال می« فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ»            

 ( رهایی از جهنم در گرو ایمان به قرآن است.   6          

  قرآن کریمآخرین گواه و دلیل نبوت پیامبر)ص( ؟  .4

دریابند که وی با خداوند ارتباط دارد و از طرف او  مردمکه شد، برای ایناز سوی خداوند مبعوث می پیامبریهر گاه . آیت؟5

  ها نبود،قادر به انجام آن خداوندبدون اذن  همه کسداد که ای انجام میالعاده مأمور به پیامبری شده است، کارهای خارق

  نامند. آن را معجزه می اسالمیخواند و اندیشمندان ینبوت م نشانه و عالمتن کریم این کارهای خارق العاده را آیت یعنی آقر

 شود.سایر افراد بر این امور آشکار می یعجز و ناتوانزیرا  شد؟. چرا آن کارها مجزه نامیده مي6
 

 . تفاوت معجزات پیامبران گذشته و آخرین پیامبر چه بود؟ 7

معجزة ها باقی نمانده است، ولی فقط برای مردم آن زمان قابل مشاهده بود و امروز اثری از آن معجزات پیامبران گذشته،

 باشد که: ایگونهباید به  خواهد بود چگونه بايد باشد؟ها تا قيامت برای تمامي زمانآخرين پيامبر که دينش 

 ی جاویدانمعجزه – سومدرس 
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 بشری بدانند. فوق  ها اعتراف کنند و آن را به معجزه بودن آنالف( مردم زمان خودش 

 ب( آیندگان هم معجزه بودن آن را تأیید کنند. 

  معجزه اصلي پیامبر)ص( قرآن بود؟ چرا . 8
 بودن قرآن شك دارید، الهی گوید اگر دراز نوع کتاب که هیچ کس توان آوردن مانند آن را ندارد و خداوند می ایالف( معجزه

 . بیاوریدهمانند آن را  کتابی

 کاهش داده است.  ده سورهها را نشان دهد این پیشنهاد را به که عجز و ناتوانی آنب( برای این

  ها داده است. مانند قرآن را هم به آن یک سورهبرای اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان، پیشنهاد آوردن حتی  ج(

 :مِثْلِهِةٍ أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَ﴿

 بیاورید. توانند یک سوره همانند آن رابگو اگر می فترا بسته است.به خداوند ا پیامبر قرآن را(گویند )می

 :لِبَعْض  ظَهِیرًا لَوْ کَانَ بَعْضهمْ وَ بِمِثْلِهِ الْقُرْآن لَا یَأْتُونَ بِمِثْلِ هَذَا قُلْ لَئِنْ اِجْتَمَعَتْ الْإِنْس وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا

 ناتواني مطلق                  مبارزه طلبي                                                        

 ند، هر چند پشتیبان هم باشند. توانند همانند آن را بیاورتا همانند قرآن را بیاورند، نمی جن جمع شوندو انس بگو اگر تمامی 

  همه موجودات                      
 

 راه برای غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن چه بود؟  ترینآسان.1

 ای مشابه یکی از سور قرآن بیاورند.سوره     

 .ختم نبوت و معجزة جاوید به چه معناست؟ 2

                                      های بعد از اوست.)شهادت حضوری(پیامبر)ص( آخرین پیامبر و تعلیمات ایشان برای همة زمان (1   

 ها حضور دارد.در همة زمان ای است کهگونهسند نبوت و حقانیت او نیز به( 2 

 کند.مانند آن دعوت میای سورهرا به آوردن  مخالفانو حقانیت پیامبر)ص( هم اکنون نیز سند نبوت ( 3   

 بر نبوت ایشان باشد.    توانست شاهدی حاضر و دائمینمیاز نوع کتاب و علم و فرهنگ نبود، پیامبر)ص(  اگر معجزة (4   

 )شهادت حضوری(       

برند، اما را زیر سوال ب عظمت قرآناند تا تاکنون تالش بسیاری کردهنزول قرآن ابتدای  اسالم از همان تسخمخالفان سر. 3

 بپذیرند. ای از قرآنآن زمان، برابری آن را با سوره متخصصانو اندیشمندان بیاورند که  "کوثر"ای مانند اند حتی سورهنتوانسته

 این کتاب الهی بیاورند. هایای مشابه یکی از سورهسوره غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریمترین راه برای . آسان4

  اند.سپرده شدهو مورد فراموشی  شدهنواقع مورد قبول  مراکز علمی و تخصصیهای ارائه شده در . تاکنون هیچ یك از متن5

 قرآن را داشته باشد.  لفظي و محتوایياعجاز  هایتمامی ویژگیای بیاورد که تواند سورهکس نمی. در آیة مذکور، هیچ6

  اند. کرده ای مانند قرآنسورهبه آوردن  تشویقو هم  دعوتقرآن هم منکران را . 7

 . چرا خداوند معجزه آخرین پیامبر خود را کتاب قرار داده است؟9
                                      بعد از اوست.)شهادت حضوری(های پیامبر)ص( آخرین پیامبر و تعلیمات ایشان برای همة زمان (1 

 ها حضور دارد.ای است که در همة زمانگونهسند نبوت و حقانیت او نیز به( 2 

 کند.مانند آن دعوت میای سورهرا به آوردن  مخالفانو حقانیت پیامبر)ص( هم اکنون نیز سند نبوت ( 3   

 توانست شاهدی حاضر و دائمی بر نبوت ایشان باشد.   از نوع کتاب و علم و فرهنگ نبود، نمیپیامبر)ص(  اگر معجزة (4   

 )شهادت حضوری(       

 های اعجاز قرآن کریم را نام ببرید.جنبه. 11
                                           اعجاز لفظی   (1 

 اعجاز محتوایی و معنایی( 2 

 

http://konkursara.com


 نيدين و زندگي يازدهم متوسطه                                                                                   مؤلف و مدرس: فرقا

 

14  

 

 لفظي را تعریف کنید.. اعجاز 11

 است. متفاوتها کامالً یابد که این کالم با سایر کالمآشنا باشد، پس از انس با قرآن، در می زبان عربیهر کس که اندکی با  (1 

 قرار گرفت. مخالفانو حتی  همگانفصاحت و بالغت قرآن، از آغاز نزول مورد توجه ( 2   

 عبارتند از:های لفظی و ظاهری قرآن ( زیبایی3 

 .جمالتو  کلماتالف( ساختار موزون      

 های هنرمندانه ادبی آن. است.و بسیاری دیگر از ویژگیمانند بیبا وجود ایجاز و اختصار  رسایی در معناب(       

 ج( زیبایی و شیرینی بیان.       

 .تغییرات ها و رساییکلمه موزون بودند(       

  کردند.ها را مجازات میو آن مردم آیات را گوش کنند کردند کهمنع میدر اوایل بعثت  سران مشرکانه(       

 تحت تأثیر آن  اديبان و دانشمندانخصوص شد و بسیاری از مردم به نفوذ خارق العاده این کتاب در افکار و نفوسو(       

  اند. مسلمان شده         

 ترین کلمات را انتخاب کرده تا به بهترین وجه، معنای مورد ز( خداوند برای بیان معارف عمیق قرآن، زیباترین و مناسب     

  سوی حق جذب کند.   های آماده را بهنظر را برساند و دل        

مردم به خصوص ادیبان و   سافکار و نفوالف( در طول تاریخ سبب نفوذ خارق العاده این کتاب آسمانی در  ه :نتیج 

   اعجاز لفظي= شده استدانشمندان                       

 آیات مردم به خانة پیامبر)ص( بروند و  نگذارندافرادی را مأمور کرده بودند که  مشرکانب( در اوایل بعثت، سران                  

 ، لذا کسانی که به قرآن خواندن گذارداین آیات، شنونده را تحت تأثیر میدانستند که می زیرارا بشنوند،  قرآن                  

   کردند. ، او را مجازات مینددادایشان گوش فرا می                 

 های محتوایي قرآن را تعریف کنید.نشانه .12
 تراوش نکرده است، چه رسد به شخصی که قبل  دانشمندیدهد از قلم هیچ هایی دارد که نشان میمحتوای قرآن ویژگی (1 

     از آن چیزی ننوشته و آموزشی ندیده است.       

 ای توانند حتی سورهها یکدیگر را کمك کنند، نمیقرار دارد که اگر همة انسان از معنااساساً قرآن کریم در چنان اوجی ( 2 

 مانند آن بیاورند.          

کنند نیز قابل فهم و ادراك است، ها استفاده میدانند و فقط از ترجمهرای کسانی که زبان قرآن را نمیاز اعجاز ب جنبه ین( ا3

 های اعجازی عبارتند از: برخی از جنبه

 انسجام دروني، در عین نزول تدریجي را شرح دهید.الف( 
    متفاوت است.    کمالشانپختگی و با آثار دوران  های اولیه دانشمندان و متفکرانآثار و نوشته (1 

 نمایند.         می اصالحهای گذشتة خود را کتابکنند و اگر بتوانند،گذشتة خود تجدید نظر می نظریاتدانشمندان معموالً در  (2 

آن سخن گفته، ولی میان آیات  سال نازل شده و دربارة موضوعات متنوعی 23هزار آیة قرآن در طول  6( با این که بیش از 3

 د. نکن، تعارض و ناسازگاری نیست بلکه آیات همدیگر را تأیید می

 : جاهلیتاز عقاید دوران  أثیرناپذیریتب( 
 شود، مردم را کم و بیش تحت که از آن فرهنگ تغییر می افکار، عقاید، آداب و رسومای از ای از زمان مجموعهدر هر دوره (1

          دهد.                                 تأثیر قرار می    

 بود.   آلودخرافی و شركو آداب و رسوم  عقاید نادرستای از آمیزه حجازفرهنگ مردم ( 2

 کوچك  هایتب مرکزاز زمان حضرت ابراهیم)ع( را با شرك آمیخته و کعبه را  ماندهباقی آداب توحیدی مردم حجاز حتی( 3

 .و بزرگ کرده بودند      

 ها تأثیر نپذیرفت و با آداب جاهلی مبارزه کرد. از فرهنگ آن        قرآنکهدر حالی (4

 ها سخن گفت.                                              هایی چون عدالت خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انساناز موضوع                                           
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  :تأثیرناپذيری -اعجاز محتوايي -شودش ميتریتها )عدالت خواهي، علم دوستي، معنويت و حقوق برابر انسانتوجه 

 از عقايد دوران جاهلیت(                   
                   

 است:« جامعیت و همه جانبه بودن»های محتوایي قرآن یكي از نشانهج( 
 نازل شده و در مورد همة  فرهنگ و دانشای به دور از پیش و در جامعه پانزده قرنکه حدود الف( قرآن کریم با وجود این 

   به آن نیاز دارد سخن گفته است. هدایتکه انسان در  مسائل مهم و حیاتی         

 فته است: ب( این کتاب در مورد این مطالب سخن گ 

 امور معنوی یا آخرت( 1          

    رابطة انسان با خدا( 2           

 زندگی مادی و معنوی انسان( 3          

 های دیگرهای اجتماعی و رابطة وی با انسانمسئولیت( 4          

  "کتابش)قرآن( آورده است.چه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در خداوند آن"امام باقر)ع(: 

 ها( است )برنامة زندگی و هدایت انسانچه مربوط به نیازهای بنیادین نمنظور آ

 ذکر نكات علمي بي سابقه: د(

 شناسی نبود. شناسی و ستارهشناسی، گیاههای فیزیك، زیستای که علم و دانش جایگاهی نداشت و خبری از رشتهدر جامعه

و بعدها به مرور زمان توسط  سابقه بودهآن روز بيکند که در تمام دنیای نكات علمي اشاره ميقرآن کریم به برخي 

  کشف گردید. دانشمندان 

 اشاره به نكات علمي گویای چیست؟ .13
قرآن کریم بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخن گفته و ذکر این قبیل نكات علمی فقط از کسی شناخته است که آگاه به 

 همة علوم باشد یعنی خداوند متعال. 
 

 چند نمونه از نکات علمي قرآن: 

،  هاسقف آسمانبه کردند که ستارگان دانشمندان فکر می هجدهمتا قبل از قرن :جاذبة میان ستارگان( نیروی 1

که همة مردم بفهمند خبر به طوری،  ستارگانافتند، اما قرآن کریم از وجود جاذبة میان اند و به همین علت نمیچسبیده

 ستارگان در یکدیگر معرفی کرد و فرمود:  هم نرفتنداد و آن را عامل در 

 هایی که برای شما دیدنی نیستند، برپاداشته است)به غیر عمدٍ ترونها( ها را با ستونخداوند، آسمان»                 

 ( انبساط جهان 2

                  ها با سرعت است، بر طبق این نظریه کهكشان انبساط جهاننظریة کشفیات نجومی در قرن بیستم ترین مهمیكی از 

و در   )معلول(جهان هستی مدام در حال گسترش است  )علت(ای در حال حرکت و فاصله گرفتن از یكدیگرندفوق العاده

 قرآن کریم:

 ها و وسعت بخشیدن به آن قدرت خدا در بنا کردن آسمان                : وَ السََّماءَ بَنَیْناها بِأَیْدٍ وَ إِنََّا لَمُوسِعُونَ  

 .بخشیممیوسعت خود برافراشتیم و همواره آن را  قدرت و آسمان را با

 تدبر در قرآن: .14

 :أَفاَلَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِالَفًا کَثِیرًا  پیام آیةالف(

 شد.مییافت بود، در آن ناسازگاری بسیاری اندیشند، اگر از نزد غیر خدا میآیا دربارة قرآن نمی

   و عدم ناسازگاری )اعجاز محتوایی قرآن( جام درونس( ان1پيام:    
 ( در قوانین غیر الهی همواره تضاد است.   2           

 ( اندیشه نکردن در قرآن توبیخ دارد.3          
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 ( راه گرایش به اسالم اندیشه است نه تقلید.4          

 ست. قرآن یعنی از جانب کسی است که تغییر ناپذیر ا یك دستی (5          

 ( ( ،) بقیة آیه معلول)علت« وْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِالَفًا کَثِیرًالـَ( » 6          

 :کِتاب  وَ ل تَخُطُّهُ بِیَمینِکَ إِذاً لَرْتابَ الْمُبْطِلُونَوَ ما کُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ  پیام آیة ب(

 افتادند.  نوشتی که در آن صورت کجروان به شك میخواندی و با دست خود آن را نمیای نمیپیش از آن هیچ نوشته

  .وشتن خود مغرور نشویمکند، پس به خواندن و نالهی یك فرد امی فرهنگ بشریت را عوض می ( گاهی به ارادة1پيام:    

    باشد.یکی از دالیل قرآن امی بودن پیامبر)ص( می( 2           

 (مُبْطِلُونَرها کردن حق و به سراغ شك رفتن نشانة بیماری است)( 3          

 .اعجاز معنوی( 4          

 ...«نگار من که به مکتب »( ارتباط معنایی با شعر5          

 ( امی بودن پیامبر یك عامل تأثیرگذار مثبت در حقانیت دعوت و بی اثر کنندة تردید شکاکان نبوت پیامبر)ص( بود.  6          

 داند.( فلسفة امی بودن پیامبر را به شك نیفتادن کجروان می7          

 .)معلول( افتادند)علت( کجروان به تردید میپیامبر)ص( با سواد بود ( اگر 8          
 

 اندیشه و تحقیق

  متفاوت است.    پختگی و کمالشانبا آثار دوران  های اولیه دانشمندان و متفکرانآثار و نوشته (1(الف

  اصالحهای گذشتة خود را کتابکنند و اگر بتوانند،گذشتة خود تجدید نظر می نظریاتدانشمندان معموالً در  (2      

 نمایند.         می           

معاد، انسان، سال نازل شده و دربارة موضوعات متنوعی مانند: توحید، 23هزار آیة قرآن در طول  6( با این که بیش از 3

تر از رد. بلکه آیاتش دقیقنظام خلقت، سرگذشت پیامبران، نظام اجتماعی، اخالق و احکام سخن گفته است، تعارض ندا

 اند. ماهنگیك بدن با یکدیگر هاعضای 

 ( تأثیر ناپذیری از عقاید جاهلیت 1ب(

 محتوایی  (2   

 باید بدانیم مطلب 5دقت کنید در مورد اعجاز لفظی. 

 سران مشرکین                                                                      

 در افکار و نفوس                   )علت(های اعجاز لفظی سبب شدویژگی 

 ادیبان و دانشمندان                                                                      

 

 

 مطلب  3انسجام=                                                               

 مطلب  3تأثیر ناپذیری=                                                              

 مطلب  4جامعیت =                                                               

 مطلب  4ذکر نكات علمی=                                                               
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 اعجاز محتوايي 
 

 بدانيم
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