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تعالی باسمه  

  96، پایۀ یازدهم، بر اساس چاپ )2(دین و زندگی به درسدرس سؤاالت جزوة 

قاسم مندوانی، سرگروه معارف اسالمی و فلسفه و منطق شهرستان شادگان: طرّاح  

»دان ـاویـزة جـجـعـم«  :ومـسدرس  صفحه  ردیف 

   

33 

او مأمور به  خداوند ارتباط دارد و از طرف که وي بامردم دریابند که براي اینشد، خداوند مبعوث می هرگاه پیامبري از سوي

داد؟ کاري را انجام می پیامبري شده است،چه  

 پاسخ:«کارهاي خارق العاده انجام می داد که هیچ کس بدون تأیید و اذن خداوند، قادر به انجام آن ها نبود.» 

1 

 نامد ه میچ ندددا خویش انجام می  ات نبوتاثبطرف خداوند براي که پیامبران از اي ادهـعـال ارقـخ ايـکارهکریم، قرآن 33

 و اندیشمندان اسالمی،آن را چه می نامند؟ پاسخ: «آیـت [یعنی، نشانه و عالمت نبوت]»– «معجزه». 

2 

                                              نامیدند؟                                                            می »معجزه«را» آیت«چرا اندیشمندان اسالمی، 33

».سازد آشکار می امور، وانی سایر افراد را در انجام اینزیرا عجز و نات«: پاسخ  

3 

 

34 

گونه باشد؟باید چ شود،پیامبر  ها خداوند براي همۀ زمان  خواهد از جانب که می معجزةآخرین پیامبرالهی  

.توان بشري بدانند آن اعتراف کنند و آن را فوقبودن مردم زمان خودش به معجزه ) 1: پاسخ  

.کنندآیندگان هم،معجزه بودن آن را تأیید) 2            

4 

 

34 

.توضیح دهیدکرده است؟ چه پیشنهاديکریم شک دارند، قرآندر الهی بودن  که کسانی خداوند به  

وره ـن پیشنهاد را به ده سـایدهد، ا را نشانه آنعجز و ناتوانی  هک را بیاورند و براي این ]قرآن[آنهمانند کتابی«:پاسخ

اي قرآن را هم ـه سورهیک سوره مانند  آوردن حتّیپیشنهاد آنان، اثبات نهایت عجز و ناتوانیداده است و براي  شکاه

.ها داده است به آن  

5 

 

 

 

 

34 

:به سؤاالت زیر پاسخ دهید »مثْله ةٍأَم یقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فَأْتُواْ بِسور« :با توجه به آیۀ شریفۀ  

                                      چیست؟                                                                                                                         آیه موضوع -1

».بودن قرآن شک دارند در الهیکه  به کسانی ،خداوند پیشنهاد  دومین«: پاسخ  

؟ ه بودچ پیشنهاد خداوند، -2  

».بیاورند آنهمانند   اي ورهس بودن قرآن شک دارند، که اگر در الهی این«: پاسخ  

اي مثل قرآن شدند؟ آوردن سوره بودن قرآن،شک داشتند؛ موفق به که در الهی آیا کسانی -3  

 پاسخ: همان طورکه قبالً نیز نتوانسته بودند،ده سوره مثل سوره هاي قرآن بیاورند این بار هم نتوانستند.( خیر )

یک سوره بیاورند؟پیشنهاد داد،  سپسیاورند وسوره ب 10ابتدا پیشنهاد داد چرا خداوند، - 4   

                                                                             ».دـده را نشانها  آن عجز و ناتوانی«خواست  اولیمورد در: پاسخ

».کند آنان را اثبات ایت عجز و ناتوانینه« خواست،مورد دومیو در  
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34 

 و

35 

کَانَ بعضُهم لبعضٍ لَو  الْجِنُّ علَى َأن یأْتُواْ بِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ الَ یأْتُونَ بِمثْله و قُل لَّئنِ اجتَمعت اإلِنس و « :ۀآیـ

 ا همانند قرآن را بیاورند،ـاگر تمامی جن و انس جمع شوند ت: پاسخ    .کند؟بنویسید بر کدام موضوع تأکید می»  ظَهِیرًا

 نمی توانند، هر چند پشتیبان هم باشند. [ناتوانی جن و انس در آوردن همانند قرآن]

7 

 

 

35 

.چیست؟توضیح دهیدکریم، دادن اسالم و قرآنهی نشان ترین راه براي غیرال آسان  

مبارزه را اعالم کرده  دعوت به کریم که قرآن از روزي.کتاب الهی است هاي این از سوره یکی اي مشابه آوردن سوره:پاسخ

ـزول فان سر سخت اسالم از همان ابتداي نلمخا.ین دعوت همچنان ادامه داردگذرد و ا بیش از چهارده قرن میاست،

اي  اند سوره امـا نتوانستهـا عظمت قرآن را زیـر سؤال ببرند،تاند کرده باره تالش بسیاري تاکنون در اینالهی،  ابکت این

.اي از قرآن بپذیرند برابري آن را با سورهصان زمان،بیاورند که اندیشمندان و متخص» کوثر«به اندازة سورة   

8 

 

35 

.اند؟توضیح دهید هایی ارائه نموده متن اثبات ادعاي خود براي ،کریم بودن قرآن مخالفان غیرالهی آیا  

پاسخ: «آري»،از گذشتۀ دورتـا امروز،مخالفان قرآن کریم متـن هایی ارائـه کرده اندکه براي افراد«غیرمتخصص» ممکن 

است بی عیب جلوه کند،امـا تاکنون هیچ یک از ایـن متن ها در مراکز علمی و تخصصی،مورد قبـول واقع نشده است و 

.اند سپرده شده همگی به فراموشی  

9 

.کریم را فقط نام ببرید هاي اعجاز قرآن جنبه 36  

                                                                                                                                   اعجاز لفظی      ) 1: پاسخ

اعجاز محتوایی) 2            

10 

 

36 

.را توضیح دهید» اعجاز لفظی«کریم، هاي اعجاز قرآن از جنبه  

ا را انتخاب کرده است ـه ترین کلمات و عبارت خداوند براي بیان معارف ژرف و عمیق قرآن، زیباترین و مناسب: پاسخ

آشنا باشد،  عربی کس با زبان هر.کند حق جذبسوي  اده را بههاي آم معناي مورد نظر را برساند و دلا به بهترین وجه،ت

.خاص بیان شده است اي کند و به شیوه ها کامالً فرق می که آیات آن با سایر سخنیابد در میخواندن قرآن، به محض  

11 

37 

 و

38 

.را توضیح دهید» اعجاز محتوایی « کریم،  هاي اعجاز قرآن از جنبه  

دهد از قلم هیچ  شان میهـایی دارد که ن وا و مطالب آن ویژگیـاز نظر محت ؛کریم قرآن، »لفظی«عالوه بر اعجاز: پاسخ

اندیشمندي تراوش نکرده است،چه رسد به شخصی که قبل از آن،چیزي ننوشته و آموزشی ندیده است.این جنبه از اعجاز 

 براي کسانی که زبان قرآن  را نمی دانند و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند نیز قابل فهم و درك است.

12 

ل فهم و کنند نیز قاب ا استفاده میـه دانند و فقط از ترجمه را نمی آنکه زبان  براي کسانی ،کریم قرآن کـدام جنبه از اعجاز 38

اعجاز محتوایی ) 2اعجاز لفظی                            ) 1    درك است؟  

13 

38 

 و

39 

.را فقط نام ببرید کریم قرآن هاي اعجاز محتوایی مورد از ویژگیچهار  

جاهلیت تأثیرناپذیري از عقاید دوران) ب               در عین نزول تدریجی   انسجام درونی،) الف: پاسخ  

سابقه    نکات علمی بیذکر) د                          بودن            جامعیت و همه جانبه) ج              

14 

اي ه یک از ویژگی  دامـک هـب ؛»کَثیرًالَوجدواْ فیه اخْتالَفًا أَفَالَ یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ ولَو کَانَ منْ عند غَیرِ اللّه «:آیۀ شریفۀ 38

                  »عین نزول تدریجیدر انسجام درونی،«:پاسخ دارد؟ اشاره کریم از قرآناعج

15 
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38 

.دهید توضیحرا  آن»در عین نزول تدریجی است درونی،انسجام «کریم، هاي اعجاز محتوایی قرآن گیاز ویژ  

ة موضوعات متنوع سال بـه تدریج نازل شده و دربار 23کریم در طول  کـه بیش از شش هزار آیۀ قرآن بـا ایـن: پاسخ

سخن گفته است،نه تنها میان آیات آن،تعارض و ناسازگاري نیست،بلکه آیاتش دقیق تر از اعضاي یک بدن بـا یکدیگر 

. کنند هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید می  

16 

 نمایند؟ می»اصالح«گذشتۀخود را هاي بتوانند،کتاباگر و کنند گذشتۀخود تجدید نظرمی هاي نوشته درمعموالً  دانشمندان چرا 38

.است» تمتفاو«شان  ها با آثار دوران پختگی آنهاي اولیۀ  که آثار و نوشته به دلیل این: پاسخ  

17 

و بیش کم شود،مردم را  تعبیر می» .......«عقاید و آداب و رسوم که ازآن بهاي از افکار،  مجموعهان؛ ـاي از زم هر دورهدر  38

»فــرهــنــگ«: پاسخ.   دهد میتحت تأثیر قرار  

18 

 

38 

.را توضیح دهید آن»است جاهلیت تأثیرناپذیري از عقاید دوران« کریم، قرآن هاي اعجاز محتوایی از ویژگی  

ا وجود این، ـب.ود بودـآل ـركی و شـرافـاز عقاید نادرست و آداب و رسوم خ اي از، آمیزهـجـگ مردم حـنـرهـف: پاسخ

قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت، بلکه به شدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد و به اصالح 

گفته  سخن »ها حقوق برابرانسان«و»تمعنوی«،»دوستی علم«،»خواهی عدالت«؛همچون اییه وعـپرداخت و از موض جامعه

.است  

19 

 

38 

.را توضیح دهید» آن جانبه بودن جامعیت و همه«کریم، وایی قرآنهاي اعجاز محت از ویژگی  

ه انسان در ـک ، در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتینازل شده پیش قرن انزدهـکریم حدود پ ه قرآنـک با وجود این: پاسخ

هدایت به سوي کمال به آن نـیـاز دارد، سخن گفته و چیزي را فروگذار نکرده است.این کتاب، فقط از امور معنوي، یـا 

آخـرت و رابطۀ انسان با خـدا سخن نمی گوید؛ بلکه از زندگی  مـادي و دنیوي انسان،مسئولیت هاي اجتماعی و رابطۀ 

.دهد را در اختیارش قرار می »جامع و همه جانبه«اي  گوید و برنامه هاي دیگر سخن می وي با انسان  

20 

 

39 

 ]قرآن[ کتابشدردارد،آن احتیاج  هروز قیامت ب اـچه را که امت ت آنخداوند«:دمایفر آن میدرکه )ع(رـاقـحدیث امام ب

دارد؟ »ارتباط«هاي اعجاز محتوایی قرآن  ز ویژگییک ا کدام با» .آورده است  

                          ، در عین نزول تدریجیانسجام درونی) 2                                  سابقه       ذکر نکات علمی بی) 1

  ناپذیري از عقاید دوران جاهلیتتأثیر) 4               جامعیت و همه جانبه بودن                       ) 3

21 

 

39 

ه آن ـکه امت تا روز قیامت بچه را  خداوندآن: فرماید که می)ع(در حدیث امام باقر » چه مورد نیاز و احتیاج آن«منظور از

هدایت « و » برنامۀ زندگی«مربوط به  هاي نیازها و احتیاج :پاسخ        چیست؟،»استآورده ]قرآن[تیاج دارد،در کتابشاح

.اند ها فرستاده شده که پیامبران به خاطر آن همان نیازهایییعنی،.است»ها نانسا  

22 

 

39 

 اشاره کردن قرآن به نکات علمی در جامعه اي که در آن علم و دانش جایگاهی نداشت،گویاي چیست؟

کسی سابقه، فقط از ت علمی بیگفته و ذکر نکا فراتر از علم آن روز جامعه سخن بسیارالهی،  کتاب ه اینک استآن :پاسخ

.»خداوندمتّعال«ه است که آگاه به همۀ علوم باشد؛یعنیساخت  

23 

.نام ببرید فقط اند را کریم ذکر شده که در قرآن،سابقه دو مورد از نکات علمی بی 39  

انبساط جهان ) 2            جاذبه نیروي) 1 :پاسخ  

24 
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39 

.را توضیح دهید آن»است نیروي جاذبه« ، کریم ذکر شده ه که در قرآنسابق از نکات علمی بی  

پاسخ: تـا قبل از قرن هجدهم میالدي دانشمندان فکر می کردند که ستارگان به سقف آسمان ها چسبیده اند و به همین 

داد و آن را عامل در هم نرفتن خبر»ستارگان انـمی ۀجاذب نیروي«کریم از وجود  قبل از آن،قرآن ها ا قرنام.افتند علّت نمی

.ستارگان در یکدیگر معرفی کرد  

25 

 

39 

جزء کدام یک  ».د بر پا داشته استننیست ] قابل رؤیت[براي شما دیدنی که اییه ها را با ستون آسمانخداوند،« :عبارت قرآنی

کریم و مبین کدام موضوع است؟ محتوایی قرآن هاي از ویژگی  

                      انبساط جهان  –سابقه ذکر نکات علمی بی) 1

نیروي جاذبه –سابقه نکات علمی بیذکر 2  

جهان                انبساط - امعیت و همه جانبه بودنج) 3  

  نیروي جاذبه - جامعیت و همه جانبه بودن) 4

26 

 

39 

آن است؟رآیه، بیانگ کدامبوده وکدام نظریه م میالدي،کشفیات نجومی انسان در قرن بیست ترین از مهم یکی  

  بر پا داشته استنیستند، که براي شما دیدنی هایی با ستون ها را آسمانخداوند،- نیروي جاذبه) 1

بخشیم میآن را وسعت م و همواره،و آسمان را با قدرت خود برافراشتی - نیروي جاذبه) 2  

بر پا داشته استا دیدنی نیستند،که براي شم هایی ها را با ستون آسمانخداوند، -انبساط جهان) 3  

بخشیم آن را وسعت میا قدرت خود برافراشتیم و همواره،و آسمان را ب -انبساط جهان) 4  

27 

 

39 

.آن را شرح دهیدانسان در قرن بیستم میالدي،کدام است؟ کشفیات نجومی ترین یکی از مهم  

پاسخ:«نظریۀ انبساط جهان»- بر طبق این نظریه،کهکشان ها با سرعت فوق العاده اي در حال حرکت و فاصله گرفتن از 

ه آن ـکریم ب که خداوند در قرآن مطلبی.ـدام در حال گسترس و انبساط استم یکدیگرند که در نتیجۀ آن،جهان هستی

اشاره کرده است:«والسماء بنَینَاها بِأَید وإِنَّا لَموسعونَ؛ و آسمان را با قدرت خـود برافراشتیم و همواره آن را وسعت 

».بخشیم می  

28 
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