
در آنجا که قرآن کریم اوصاف نمازگزاران را بیان می کند، یکی از ویژگی هاي آنها را این گونه ذکر می کند که آنان در مال خود براي محرومان و فقیران نیز حق گزینه 2  1
معینی قرار داده اند. آنجا که می خواهد تکذیب کنندگان دین را معرفی کند، از کسانی یاد می کند که یتیمان را از خود می رانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند.

دعوت به تفکر، تعقل، تدبر و خردورزي در جاي جاي این کتاب آسمانی مشاهده می شود. نزول تدریجی آیات قرآن کریم و دعوت مکرر این کتاب به خردورزي و گزینه 1  2
دانش از یک طرف و تشویق هاي دائمی رسول خدا از طرف دیگر، سّد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست و یکی از جاهل ترین جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت.

دستور خداوند، اطاعت از خدا و پیامبر او و امامان معصوم (ع) است که در آیۀ  «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم»  مذکور است ولی خلفاي بنی امیه و بنی گزینه 2  3
عباس از دایرة والیت الهی خارج شدند. آنان نه براساس دستورات الهی، بلکه براساس امیال خود حکومت کردند.  رستم فرخ زاد در پاسخ به زهرة بن عبداهللا (فرماندة سپاه مسلمانان) دربارة
برابري و مساوات گفت: راست می گویی، امّا در میان مردم ایران، سنتی از زمان اردشیر رایج شده که با دین شما سازگار نیست. کشاورز و پیشه ور حق ندارند به طبقۀ باالتر روند و از امتیازات
آن برخوردار شوند. اگر این طبقات در ردیف اشراف قرار گیرند، پا از گلیم خود درازتر خواهند کرد و با اعیان و اشراف به ستیز بر خواهند خواست. این موضوع با آیۀ  «لقد ارسلنا رسلنا

بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط»  که دربارة برابري و مساوات است، در تقابل است.

لوازم و اسباب برقراري عدالت (قسط) در آیۀ  «ِانّا َأْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبیِّناِت َو َأْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِکتاَب َو اْلمیزاَن ِلَیُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط» ، شامل دالیل روشن، کتب و میزان هستند. گزینه 1  4

»: انزال کتاب ها (کتب) با دالیل روشن نیست بلکه پیامبران با دالیل روشن و معجزات می آیند. » و « دلیل نادرستی گزینۀ «

گزینه 1  5
حیلۀ رایج شیطان براي به تسویف کشاندن جوانان در عبارت «کار امروز را به فردا بینداز» مشهود است. معیار و میزان صحت توبه، پشیمانی دل از گناه است و استغفار در کالم به تنهایی فایده

ندارد.

یکی از معیار هاي تمدن اسالمی «ارتقاء جایگاه خانواده» است که آیۀ شریفۀ «و من آیاته ان خلق لکم» مؤید آن است. حمایت هاي حضرت خدیجه (س) و همراهی هاي گزینه 2  6
حضرت زهرا (س) با پیامبر اکرم (ص) نشانۀ خانوادة گرم و صمیمی حضرت رسول اکرم (ص) است.

از جمله معیار هاي تمدن اسالمی، دعوت رسول اکرم (ص) از مردم براي یکتاپرستی بود و ایشان می فرمود: «اي مردم بگویید معبودي جز اهللا نیست تا رستگار گزینه 2  7
...» که در ارتباط با دو معیار دعوت به توحید و معاد است، نزدیک ترین ارتباط را با عبارت «ال اله اّال اهللا» دارد. ِ شوید.». آیۀ شریفۀ «َمْن آَمَن ِباهللاَّ

قرآن کریم، درآنجا که اوصاف نمازگزاران را بیان می کند، یکی از ویژگی هاي آن ها را این گونه ذکر می کندکه آنان در مال خود براي محرومان و فقیران نیز حق گزینه 3  8
معینی قرار داده اند و آنجا که تکذیب کنندگان دین را معرفی می کند، ازکسانی یاد می کند که یتیمان را از خود می رانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند.

قرآن کریم آنجا که می خواهد تکذیب کنندگان دین را معرفی کند، از کسانی یاد می کند که یتیمان را از خود می رانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی  گزینه 4  9
نمایند. این موضوع به عدالت خواهی از معیارهاي تمدن اسالمی اشاره دارد و با آیۀ  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»  در تقابل است.

جایگزینی والیت الهی به جاي والیت طاغوت از معیارهاي تمدن اسالمی بود که در دوران امویان و عباسیان، حاکمان از دایرة والیت الهی خارج شدند و بر اساس گزینه 1  10
دستورات الهی حکومت نمی کردند؛ بلکه براساس امیال خود حکومت را اداره می کردند. آیۀ شریفۀ «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا ...» به والیت الهی اشاره دارد و در مخالفت با رفتار امویان و

عباسیان است.
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