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 ای و کاردانشهای نظری، فنی و حرفهکلیه رشته رشته:

 معجزه جاویدانسوم: درس 

 www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 
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 های زیر را تعیین کنید.درستی یا نادرستی عبارت

 درست .است بیستم قرن در انسان نجومی کشفیات ترینمهم از یکی جهان، انبساط ینظریهالف( 

 درست ای از جنس کتاب است.اصلی پیامبر اکرم، معجزهی معجزهب( 

 نادرست باشد.جاز میقرآن فقط از نظر محتوایی دارای اعج( 

 نادرست. گوید می سخن خدا با انسان یرابطه و آخرت یا معنوی، امور از فقط قرآند( 
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 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

  خواند.می عالمت نبوتو  نشانهیعنی  «آیت»دادند را ای که پیامبران انجام میالعادهخارق کارهای کریم قرآن الف(

ی وجود دهندهنشان« .است داشته برپا نیستند، دیدنی شما برای که هایینستو با را هانآسما خداوند،»ی آیه ب(

 است. نیروی جاذبه
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 چگونه باشد؟ باید باشد، پیامبر ها،زمان یهمه برای خداوند جانب از خواهدمی که الهی پیامبر آخرین معجزه

و ثانیا  بدانند بشری توان فوق را آن و کنند اعتراف آن بودن معجزه به خودش زمان مردمای باشد که اوال گونهباید به

 .کنند تأیید را آن بودن معجزه هم آیندگان
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 چیست؟ تردستان و ساحران و مرتاضان العاده خارق کارهای با معجزه فرق

 آنان که است ای گونهبه پیامبران کار اما است، یادگیری قابل تمرین و تعلیم با تردستان و ساحران و مرتاضان کارهای

 .شوندنمی واقع دیگران کار مغلوب گاههیچ و کنندمی معجزه قبلی آموزش بدون
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 ؟است کرده یپیشنهاد چهدارند،  شک کریم قرآن بودن الهی در که کسانی به خداوند

 ده به را پیشنهاد این دهد، نشان را آنها ناتوانی و عجز اینکه برای و بیاورند را آن همانند کتابی تا است کرده پیشنهاد

 قرآن هایسوره مانند سوره یک حتی آوردن پیشنهاد آنان، ناتوانی و عجز نهایت اثبات برای و است داده کاهش سوره

 .است داده آنها به هم را
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 مورد از معجزات پیامبر اکرم را بنویسید. سه

 شدن نیم دو و کردن حرکت مانند معجزاتی .داشت نیز دیگری معجزات (قرآن) خود اصلی یمعجزه کنار در پیامبر

 حنّانه و ... . ستون القمر، شق ایشان، توردس به درخت

 

 

 www.hoonarjo.ir دریافت نمونه سوال، جزوه آموزشی، پاورپوینت و ... در سایت هنرجو 

 honarjo1@کانال تلگرام: 

 .گیرد قرار خودتان نام با سایت در تا کنید ارسال ما برای را خود سواالت نمونه لطفا
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