
يعنی نشانه عالمت «آيت»اده راو اذن خداوند قادر به انجام انها نبود.قرآن کريم اين کارهای خارق الع

نبوت ميخواند و انديشمندان اسالمی آن را معجزه مينامند زيرا عجز وناتوانی ساير افراد در اين امور 

 آشکار ميشد.

ـبه نظر شما معجزه آخرین پیامبر الهی که دینش برای تمامی زمان ها خواهد بود چگونه باید باشد؟8

آن اعتراف کنند و آن را فوق توان بشری بدانند.مردم زمان خودش به معجزه بودن -1

آيندگان هم معجزه بودن آن را تاييد -2

کنند.

مثال بزنید( 1ما چند نوع نیاز در زندگی فردی و اجتماعی داریم؟)برای هریک-1  

انسان در زندگی فردی واجتماعی دو دسته نياز دارد؛نيازهای ثابت همانند امنيت,عدالت,دادوستد با 

,تشکيل خانواده,تعليم وتربيت و حکومت.اين نياز ها همواره برای بشر وجود داشته است و ديگران

از بين نميرود.دسته ديگر,نياز های متغير هستند که ازدرون همين نياز های ثابت پديد می آيند؛مثال 

م دادو ستد,يک نياز ثابت است قرآن کريم برای اين نياز ثابت،يک قاعده و اصل دارد و آن حرا

 .بودن ربا است

حاکم نظام اسالمی چه اختیاراتی)در کنار قوانین ثابت ومتغییر(دارند؟و بیشتر در چه مواردی -2

 است؟)ذکر مثال(

در کنار قوانين ثابت و متغير،اسالم برای حاکم نظام اسالمی اختيارات ويزه ای در نظر گرفته 

مهم با يک مورد مهم تر در تضاد  است که اين اختيارات بيشتری در مواردی است که يک مورد

قرار ميگيرد شرايط ويزه ای پيش ميآورد که نيازمند قانون جديد است و حاکم اسالمی می تواند اين 

قانون جديد را وضع کند.به عنوان مثال،در دين اسالم هر کس نسبت به مالی که از راه حالل به 

خود،در هرجا و مکانی که ميخواهد،در امور  دست آورده است،اختيار دارد ميتواند آن را به اختيار

مشروع مصرف کند.اما اگر حکومت اسالمی تشخيص دهد که برای استقالل سياسی و اقتصادی 

کشور الزم است خريد و فروش برخی کاال ها محدودشود،ميتواند با وضع احکام و 



ات اجناس وضع مقرراتی،تجارت آزاد را محدود کند و مقررات ويژه ای برای صادرات و وارد

 نمايد

عوامل ختم نبوت را بنویسید و یکی را به دلخواه توضیح دهید-3  

آمادگی جامعه بشری برای دريافت برنامه کامل زندگی-1  

حفظ قران کريم از تحريف-2  

وجود امام معصوم پس از پيامبر اکرم)ص(-3  

پويايی و روز آمد بودن دين اسالم-4  

م از طرف خداوند سبب شد که مسئوليت های پيامبر،به جز تعريف گزينه سوم:تعيين امام معصو

 .دريافت وحی ادامه يابد و جامعه کمبودی از جهت رهبری وهدايت نداشته باشد

معجزه های قرآن کریم چند جنبه دارد؟نام ببرید و برای هریک به طور خالصه توضیح دهید-4 . 

باترين و مناسب ترين کلمات و اعجاز لفظی:خداوند برای بيان معارف ژرف و عميق قرآن،زي

عبارت هارا انتخاب کرده است تا به بهترين وجه ،معنای مورد نظر را برساند و دل های آماده را 

 .به سوی حق جذب کند

اعجاز محتوايی:قران کريم از نظر محتوا و مطالب ان ويژگی هايی دارد که نشان ميدهد از قلم -2

سد به شخصی که قبل از آن،چيزی ننوشته و آموزشی هيچ انديشمندی تراوش نکرده است،چه ر

 .نديده است

 5.معجزه آخرین پیامبر چیست؟توضیح دهید

؛کتابی که «کتاب»خداوند معجزه اصلی پيامبر اکرم)ص(را قرآن کريم قرار داد؛معجزه ای از جنس

ک دارند هيچکس توان آوردن مانند آن را ندارد.خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کريم ش

پيشنهاد کرده است تا کتابی همانند آن را بياورند و برای نشان  دادن  نهايت عجزوناتوانی آنها،آن 

 .را به يک سوره کاهش داده است

درستی جمالت زیر را ثابت کنید)با دلیل(-6  

رده الف(اگر کسی به آخرين پيامبر الهی ايمان بياورد در واقع به تمام پيامبران سابق ايمان نياو

 .است

برخی تصور ميکنند پيامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هرکدام برای خود مغازه ای بازکرده 

اند،و کاالی خود را تبليغ ميکنند و مردم ميتوانند بين آن کاالها يکی را انتخاب نمايند،درصورتی 



ه ترتيب تدرس ميکنند و که پيامبران مانند معلمان يک مدرسه اند که پايه های مختلف تحصيلی را ب

هرکدام مطالب سال قبل را تکميل ميکنند.آنان مردم را به سوی خدا دعوت ميکردند نه به سوی 

خود،وهمه يک راه و سخن داشته اند و همه يکديگر را تاييد کرده اند.بنابراين،اگر کسی به آخرين 

مان آورده استپيامبر الهی ايمان بياورد در واقع به تمام پيامبران سابق نيز اي . 

ب(معجزات پيامبران گذشته فقط برای مردم آن زمان قابل مشاهده بود ولی امروزه نيز اثری از 

.آنها باقی مانده است  

وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر چیست؟-7  

هر پيامبری که می آمد به آمدن پيامبر بعدی بشارت ميداد و برپيروی  از او تاکيد 

،وجود دو يا چند دين در يک زمان نشانگر اين است که پيروان پيامبر قبلی به ميکرد.بنابراين

اخرين پيامبر ايمان نياورده اند واين کار به معنای سرپيچی از فرمان خداوند و عدم پيروی از 

 .پيامبران گذشته است

معجزه محتوایی قرآن کریم را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید-8 . 

ونی درعين نزول تدريجیانسجام در  

 تاثير ناپذيری از عقايد دوران جاهليت

 جامعيت و همه جانبه بودن

ذکر نکات علمی بی سابقه:در جامعه ای علم و دانش جايگاهی نداشت وخبری ازرشته هايی مانند 

فيزيک ،زيست شناسی،گياه شناسی و ستاه شناسی نبود ،قرآن کريم به برخی نکات علمی اشاره 

گرديد. درتمام دنيای آن روز بی سابقه بود وبعد ها به مرور زمان توسط دانشمندان کشف ميکند که  

' . 

جا های خالی را با کلمات مناسب پرکنید.-1


