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اگر قرار باشد اصلی ترین مواردي را که در شناخت نقاط قوت و ضعف تمدن غرب داراي مطلوبیت است، با حفظ ترتیب بیان کنیم، به کدام مورد  . 1
خواهیم رسید؟

ارتباط مستقیم ما مسلمانان با این تمدن جدید – تاثیرپذیري و افزایش تاثیر گذاري ما بر روي تمدن جدید

ارتباط مستقیم ما با این تمدن جدید – بهره گیري و عبرت از نقاط مثبت و منفی براي احیاي تمدن اسالمی

بهره گیري و عبرت از نقاط مثبت و منفی براي احیاي تمدن اسالمی - تاثیرپذیري و تاثیر گذاري ما بر آن

افزایش قدرت اثر گذاري با حفظ آگاهی و هوشیاري - بهره گیري و عبرت از نقاط مثبت و منفی براي احیاي تمدن اسالمی

کدام یک از موارد زیر دربارة موضوع «توانایی بهره مندي بیشتر از طبیعت» به نکتۀ صحیحی اشاره کرده است؟  . 2

از جمله آثار مثبت تمدن اروپا در دورة دوم است و علت اصلی تحقق آن علم و تکنولوژي است.

از آثار منفی تمدن غرب است، چرا که انسان نباید در طبیعتی که امانت الهی است تصرف کند.

نمونه اي از انحرافات اروپاییان به شمار می رود، چرا که محصول نگاه مادي به نظام هستی است. 

یکی از آثار مثبت تمدن اروپا در حوزة علم است و قدرت نمایی انسان در برابر طبیعت می باشد.

اگر با کمی تأمل مسألۀ «مصرف گرایی» را مورد مداقه قرار دهیم، آن را در کدام حوزه قرار خواهیم داد و جدي ترین آسیب آن را چه چیز معرفی  . 3
خواهیم کرد؟

آثار منفی حوزة خانواده - تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي متنوع

آثار منفی حوزة علم - تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي متنوع  

آثار منفی حوزة خانواده - افزایش سرسام آور مصرف و به وجود آمدن نیازهاي کاذب

آثار منفی حوزة علم - افزایش سرسام آور مصرف و به وجود آمدن نیازهاي کاذب  

ظهور مکاتب عرفانی در تمدن نوین غرب، برآمده از کدام موضوع و چه ثمراتی را در پی داشته است؟  . 4

فهم این حقیقت که دین از عرصۀ اجتماع و سیاست قابل حذف نیست - میل انسان را به دین الهی و معنویت افزایش داده است. 

فهم این حقیقت که دین از عرصۀ اجتماع و سیاست قابل حذف نیست - نتیجه اي جز سردرگمی براي بشر امروز نداشته است. 

درك این که علم تجربی نمی تواند پاسخگوي همۀ نیازهاي بشر باشد - نتیجه اي جز سردرگمی براي بشر امروز نداشته است. 

درك این که علم تجربی نمی تواند پاسخگوي همۀ نیازهاي بشر باشد - میل انسان را به دین الهی و معنویت افزایش داده است. 

در دورة دوم تمدن اروپا بخشش گناهان از نگاه کلیسا متوقف بر چه اقدامی به شمار می رفت و این بخشش تا چه زمان بر قرار بود؟  . 5

اعتراف انسان گناه کار در برابر کشیش – با این اعتراف عفو ابدي براي فرد رقم می خورد.

راز و نیاز با خدا در روز معینی در هفته – با این اعتراف عفو ابدي براي فرد رقم می خورد.

راز و نیاز با خدا در روز معینی در هفته – تا زمانی که فرد به اعتراف خود در کلیسا ملتزم باشد.

اعتراف انسان گناه کار در برابر کشیش – تا زمانی که فرد به اعتراف خود در کلیسا ملتزم باشد.

کدام یک از موارد زیر دربارة رویکرد کلیسا دربارة ازدواج در دورة دوم تمدن اروپا به درستی مطرح شده و اعتقاد ایشان دربارة مسیح چه بود؟  . 6

پس از ازدواج امکان جدایی زن از مرد نیست و پیوندشان ابدي می باشد. – یک انسان مسیحی شایسته است خود را فداي مسیح کند.

پس از ازدواج امکان جدایی زن از مرد نیست و پیوندشان ابدي می باشد. – ریخته شدن خون مسیح تاوان گناهان بشریت است.

حق ازدواج براي کشیش ها محفوظ بوده، اما امري قبیح شمرده می شد. – ریخته شدن خون مسیح تاوان گناهان بشریت است.

حق ازدواج براي کشیش ها محفوظ بوده، اما امري قبیح شمرده می شد. – یک انسان مسیحی شایسته است خود را فداي مسیح کند.

توجه گسترده اروپاییان به حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت عکس العمل در برابر چه عاملی و در چه قرنی بود و این واکنش با چه عملی اتفاق  . 7
افتاد؟

افول کلیسا - در قرون وسطی - بهره گیري از تجربیات سایر تمدن ها حاکمیت نامطلوب کلیسا - در قرون وسطی - با ترجمۀ آثار اسالمی 

افول کلیسا - بعد از تمدن جدید - بهره گیري از تجربیات سایر تمدن ها حاکمیت نامطلوب کلیسا - بعد از تمدن جدید - با ترجمۀ آثار اسالمی 
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ظهور مکاتب عرفانی و معنوي در غرب، عکس العمل انسان نسبت به چه پدیده اي است و چرا اثر چندانی بر مشکل مادي گرایی انسان غربی نداشته  . 8
است؟

علم زدگی - به دلیل این که این مکاتب برآمده از آموزه هاي وحیانی نیستند.

فروپاشی خانواده - به دلیل این که این مکاتب برآمده از آموزه هاي وحیانی نیستند. 

علم زدگی - چرا که این مکاتب نتوانسته از میزان نیازهاي مادي انسان بکاهد.

فروپاشی خانواده - چرا که این مکاتب نتوانسته از میزان نیازهاي مادي انسان بکاهد.

کدام یک از گزینه هاي زیر نگاه متفاوت تمدن نوین غرب را دربارة زمین به تصویر می کشد؟  . 9

زمین از منظر این تمدن امانتی به شمار می رود که در عین بهره برداري از آن باید به حفظ آن هم مبادرت ورزید. 

در این تمدن زمین منبعی سرشار از ثروت است که بشر هیچ قید و بند و محدودیتی براي استفاده از آن ندارد. 

این تمدن با بهره مندي از علم و تکنولوژي در صدد است که انتفاعی امانت محور از سرمایه هاي زمین داشته باشد. 

توجه به این نکته که زمین یک منبع محدود است، سبب شده در این تمدن بهره برداري از زمین محدود باشد.

با تأمل در تاریخ تمدن غرب بگویید که از نگاه رهبران کلیسا به طور کلی چه چیز با ایمان سازگاري نداشته و سبب تزلزل ایمان می شد و نظر آن ها  . 10
دربارة هستی چگونه ایجاد شده بود؟

 ازدواج – رهبران کلیسا به عنوان سردمداران این تمدن خودشان به نظریاتی دربارة زمین، خورشید و مانند آن ها دست یافته بودند.

تعقل – ایشان نظریات دانشمندان گذشته دربارة زمین، خورشید و امثال آنها را پذیرفته و مانع نشر نظریات جدید دانشمندان می شدند.

تعقل - رهبران کلیسا به عنوان سردمداران این تمدن خودشان به نظریاتی دربارة زمین، خورشید و مانند آن ها دست یافته بودند.

ازدواج - ایشان نظریات دانشمندان گذشته دربارة زمین، خورشید و امثال آنها را پذیرفته و مانع نشر نظریات جدید دانشمندان می شدند.

اگر گفته شود که «با ظهور این تمدن، اتحاد و یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد»، اشاره به کدام دورة تمدنی دارد و از دیگر ویژگی هاي این دوره  . 11
تمدنی کدام است؟

دورة سوم – تولید علمی جهشی فوق العاده داشت، به طوري که آن دوران را می توان دوران علم نامید. 

دورة دوم - تولید علمی جهشی فوق العاده داشت، به طوري که آن دوران را می توان دوران علم نامید.

دورة سوم - کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار هنري بزرگی پدید آمد. 

دورة دوم - کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار هنري بزرگی پدید آمد.

کانون رشد و فضیلت ها و پاکی ها چیست؟ مسئولیت ما در این حوزه چیست؟ بازتاب مثبت این مسئولیت چیست؟  . 12

جامعه - تحکیم پایه هاي جامعۀ خود - تبدیل جامعۀ خود به عنوان اسوه و نمونه براي دیگران 

خانواده - تحکیم بنیان خانواده - سبب رشد فضائل اخالقی در جامعه، کاهش فساد و جرم و حضور انسان هاي با فضیلت در جامعه 

تقویت عزت نفس عمومی - ایمان و باور به این  که «ما می توانیم» فتح قله هاي افتخار 

فطرت انسان - جذب و تقویت روحیۀ حقیقت جویی - حضور مؤثر فعال در جامعۀ جهانی 

از نگاه اسالم شناس انگلیسی (مونتگمري وات) عکس العمل اروپاییان در مقابل دین اسالم و تاثیر پذیري تمدن جدید از تمدن اسالمی چه  بود و او دامنه  . 13
این اثر را تا چه اندازه می دانست؟

 انکار تاثیر پذیري تمدن جدید از تمدن اسالمی – نه تنها در تولیدات مادي و اختراعات شریک است، بلکه به اروپا تصویر جدیدي از خودشان ارائه کرد.

اعتقاد آن ها به پیشتازي خود نسبت به مسلمین – نه تنها در تولیدات مادي و اختراعات شریک است، بلکه به اروپا تصویر جدیدي از خودشان ارائه کرد.

 انکار تاثیر پذیري تمدن جدید از تمدن اسالمی – اگر چه اثر چندانی در تولیدات مادي و اختراعات نداشت، اما نگرش اروپاییان را به هستی تغییر داد.

 اعتقاد آن ها به پیشتازي خود نسبت به مسلمین – اگر چه اثر چندانی در تولیدات مادي و اختراعات نداشت، اما نگرش اروپاییان را به هستی تغییر داد.

ظهور تمدن اسالمی مقارن با چه زمانی است و شکوفایی این تمدن چه پیامدي را در پی داشت؟  . 14

 پس از قرون وسطی و سقوط کلیسا – نقادي رهبران کلیسا توسط روشنفکران با الهام از تمدن اسالمی  

اواسط قرون وسطی و حاکمیت کلیسا – استفاده مسلمانان از نقاط قوت کلیسا و دوري از نقاط ضعف آن 

 پس از قرون وسطی و سقوط کلیسا – استفاده مسلمانان از نقاط قوت کلیسا و دوري از نقاط ضعف آن 

اواسط قرون وسطی و حاکمیت کلیسا - نقادي رهبران کلیسا توسط روشنفکران با الهام از تمدن اسالمی
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علل «سست شدن ارتباط پیوسته انسان با خدا در تمدن دوم اروپا» و «واسطه قرار گرفتن کشیشان میان خدا و بندگان او»، به ترتیب کدام هستند؟  . 15

اختصاص یافتن توبه و اعتراف به گناه به اتاقی در کلیسا در حضور کشیش- رواج عقیده به آمرزش گناه با اعتراف در برابر کشیش

تخصیص یافتن عبادت و راز و نیاز با خدا به روز معینی در هفته- رواج عقیده به آمرزش گناه با اعتراف در برابر کشیش

تخصیص یافتن عبادت و راز و نیاز با خدا به روز معینی در هفته- تبلیغ عقیده به فروش بهشت و ازدواج مسیحی

اختصاص یافتن توبه و اعتراف به گناه به اتاقی در کلیسا در حضور کشیش- تبلیغ عقیده به فروش بهشت و ازدواج مسیحی

اساسی ترین نیاز انسان به کدام است و عامل غفلت از آن چیست؟  . 16

پاسخ دادن به نیازهاي فطري و طبیعی- مصرف زدگی پاسخ دادن به نیازهاي فطري و طبیعی- علم زدگی

پرورش و تکامل بعد معنوي- مصرف زدگی پرورش و تکامل بعد معنوي- علم زدگی

تمدن اول اروپا در کدام منطقه شکل گرفت و در کجا ادامه یافت و چند قرن ادامه داشت؟  . 17

روم باستان - یونان باستان - حدود  قرن  یونان باستان - روم باستان - حدود  قرن 

روم باستان - یونان باستان - حدود  قرن   یونان باستان - روم باستان - حدود  قرن 
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آثار مثبت و منفی تمدن دوم اروپا به ترتیب در کدام گزینه صحیح است؟  . 18

اعتقاد به دین الهی - وجود مبلغان مسیحی جهت تبلیغات اعتقادات مسیحیت 

تلقی ازدواج به عنوان امري دنیایی و پست - سرسختی رهبران کلیسا در برابر نظرات دیگران 

اعتراف به گناه در حضور کشیش - تلقی ازدواج به عنوان امري دنیایی و پست 

اعتقاد به یک دین الهی - اعتراف به گناه در حضور کشیش 

اولین شیوه مورد توصیه خداوند به پیامبرش جهت ابالغ پیام رهایی بخش اسالم چیست؟ و کدام روش را به صفت «نیکوتر» مزین نموده است؟  . 19

 بالحکمه -  الموعظه  بالحکمه -  جادلهم  الموعظه -  جادلهم  الموعظه -  الموعظه 

انتقال پیام فطري اسالم براي انسان هاي روشن ضمیر منطبق بر کدامین اقدام و برنامه جهت تحقق جامعۀ متمدن اسالمی است؟  . 20

ترسیم چهرة منطقی و عقالنی دین اسالم  حضور موثر و فعال در جامعۀ جهانی 

استحکام بخشیدن به نظام اسالمی  مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر 

کدام امر در کلیسا از مصادیق ایجاد بدبینی افراد نسبت به دین بود؟ این امر چه مشکالتی را به تدریج گریبان گیر اروپائیان نمود؟  . 21

دوگانگی در گفتار و عمل – ایجاد فقر و فساد در نظام اداري  دوگانگی در گفتار و عمل – کنار گذاشتن دین و توجه به دانش تجربی 

فروختن بهشت در عوض بخشش گناه – کنار گذاشتن دین و توجه به دانش تجربی فروختن بهشت در عوض بخشش گناه – ایجاد فقر و فساد در نظام اداري 

هریک از موارد «امر به معروف و نهی از منکر» و «زدودن موانع حق و حق پرستی از جامعۀ جهانی» مرتبط با کدام یک از مسئولیت هاي ما در حوزة عدل  . 22
و قسط است؟

ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم - حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانی 

استحکام بخشیدن به نظام اسالمی - حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانی 

ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم - مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد، شهادت و صبر 

استحکام بخشیدن به نظام اسالمی - مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد، شهادت و صبر 

تالش مردم در جهت تغییر ضوابط و معیارهاي اخالقی به دلیل رواج کدام مسئله در تمدن جدید است و این مسئله در اثر کدام نتیجه گیري مردم در  . 23
این تمدن به وجود آمده است؟

استفاده ابزاري از زنان - هیچ گونه معیار اخالقی که ضابطۀ الهی داشته باشد، معنا ندارد. 

بی بند و باري جنسی - هیچ گونه معیار اخالقی که ضابطۀ الهی داشته باشد، معنا ندارد. 

استفاده ابزاري از زنان - توان اصالح و مبارزه با آن، وجود ندارد. 

بی بند و باري جنسی - توان اصالح و مبارزه با آن، وجود ندارد. 
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در بیان قرآن کریم روش هاي تبلیغی پیامبر (ص) که خداوند فرموده است، کدام اند و نشانگر چه موضوعی است؟  . 24

دانش استوار و پند نیکو و بحث به بهترین شکل- ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم

حکمت و دانش استوار و مجادله احسن- ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم

حکمت و دانش استوار و مجادله احسن- حضور تاثیر گذار و فعال در عرصه جهانی

دانش استوار و پند نیکو و بحث به بهترین شکل- حضور تاثیر گذار و فعال در عرصه جهانی

در تمدن دوم اروپایی قرون وسطی، مبلغان مسیحی چه فعالیت هایی انجام می دادند؟  . 25

تشکیالت تبلیغی وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت به وجود آوردند و اعتقادات رسمی کلیسا را به عنوان اعتقادات خود تبلیغ کردند.

تشکیالت تبلیغی وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت به وجود آوردند و اعتقادات نادرست خویش را به عنوان اعتقادات رسمی مسیحیت تبلیغ کردند.

تشکیالت پیچیده اي را جهت دفاع از حاکمیت کلیسا به وجود آوردند و اعتقادات نادرست خویش را به عنوان اعتقادات رسمی مسیحیت تبلیغ کردند.

تشکیالت پیچیده اي را جهت دفاع از حاکمیت کلیسا به وجود آوردند و اعتقادات رسمی کلیسا را به عنوان اعتقادات خود تبلیغ کردند.
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اول آنکه ما مسلمانان مانند سایر ملت ها، با این تمدن ارتباط مستقیم داریم. بنابراین هم تحت تأثیر آن قرار می گیریم و هم می توانیم بر آن اثر بگذاریم. هر قدر آگاهی و هوشیاري ما گزینه 2  . 1
بیشتر باشد، قدرت تأثیرگذاري ما نیز بیشتر خواهد بود. 

دوم آنکه بررسی ضعف ها و قوت هاي این تمدن در عرصه هاي مختلف، این کمک را به ما می کند که در راستاي احیاي تمدن اسالمی از نقاط قوت این تمدن بهره مند شویم و با عبرت گرفتن از
ضعف ها و آسیب هاي آن بتوانیم برنامه ریزي درست و کم اشتباهی را براي سامان دهی تمدن اسالمی و رسیدن به الگوي زندگی مبتنی بر تعالیم دین داشته باشیم.

موردي که بیان شده از آثار مثبت تمدن اروپا در دورة سوم است. گزینه 4  . 2

جدي ترین آسیب مصرف گرایی، تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي متنوع و گوناگونی است که همه روزه وارد بازار می گردد و اذهان و افکار را به خود مشغول گزینه 2  . 3
می سازد. در نتیجه، انسان را از اساسی ترین نیاز خود یعنی پرورش و تکامل بُعد معنوي و متعالی خویش، غافل می سازد.

بسیاري دریافتند که علم تجربی نمی تواند پاسخگوي همۀ نیازهاي آنان باشد و نمی توان سعادت و خوشبختی را تنها در این علم جست و جو کرد. این نیاز انسان غربی به معنویت باعث گزینه 3  . 4
شد برخی افراد و گروه ها با هدف کسب مقام و شهرت، مکاتب و فرقه هایی را به نام مکاتب عرفانی و معنوي ایجاد کنند که اگرچه در ظاهر ادعاي پاسخ به نیازهاي معنوي بشر را دارند؛ اما به دلیل

آن که برآمده از آموزه هاي وحیانی نیستند، نتیجه اي جز سردرگمی براي بشر تشنۀ امروز نداشت. 

اعتراف به گناهان خود در حضور کشیش، آیین دیگري بود که توسط مبلغین در میان مسیحیان رواج یافت. براي این کار اتاق ویژه اي در کلیسا ساخته شد که محل اعتراف و توبه گزینه 1  . 5
کردن بود. آنان معتقد بودند که با اعتراف گناهکار در برابر کشیش، توبه کننده آمرزیده می شود و عفو ابدي را به دست می آورد.

مسیحیان معتقد بودند که پس از ازدواج امکان جدایی زن و شوهر نیست و پیوندشان باید ابدي باشد. زن حق مالکیت ندارد و باید نام خانوادگی وي به نام خانوادگی شوهر تغییر یابد. گزینه 2  . 6
این تغییر نام، هنوز هم در اروپا رایج است. کشیش ها حق ازدواج نداشتند و باید تا آخر عمر باید مجرد می ماندند. آنان ازدواج را امري دنیایی و َپست تلقی می کردند.

توجه گسترده اي که در کشورهاي اروپایی به حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت پدید آمد، عمومًا عکس العمل در برابرحاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی بود. آگاهی به گزینه 1  . 7
قانون و حقوق ابتدا با ترجمۀ آثار اسالمی اتفاق افتاد. 

ظهور مکاتب، مربوط به «علم زدگی» است. مکاتب و فرقه هایی را به نام مکاتب عرفانی و معنوي ایجاد کنند که اگرچه در ظاهر ادعاي پاسخ به نیازهاي معنوي بشر را دارند؛ اما به دلیل گزینه 1  . 8
آن که برآمده از آموزه هاي وحیانی نیستند، نتیجه اي جز سردرگمی براي بشر تشنۀ امروز نداشت. 

اگر در تمدن اسالمی زمین امانتی الهی در دست انسان بود، در تمدن نوین غرب زمین منبعی سرشار از ثروت است که بشر هیچ قید و بند و محدودیتی براي استفاده از آن ندارد. گزینه 2  . 9

گزینه 2 کلیسا به عقل و عقالنیت کمتر توجه داشت و در نزد آنها این اعتقاد وجود داشت که تعقل با ایمان سازگاري ندارد و سبب تزلزل ایمان می شود. / از آن جا که رهبران کلیسا نظریات  . 10
دانشمندان گذشته درباره زمین، خورشید، ستارگان و مانند آن را پذیرفته بودند، مخالفت با آنها نظریات را مخالفت با دین می پنداشتند. 

موردي که در سوال بیان شده، مربوط به دومین دورة تمدن اروپاست که در این دوره کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار هنري بزرگی پدید آمد.  گزینه 4  . 11

خانواده کانون رشد فضیلت ها و پاکی ها و محل تربیت نسل هاي خالق، توانمند و با همت است. تحکیم این بنیان سبب رشد فضائل اخالقی در جامعه، کاهش فساد و جرم و حضور گزینه 2  . 12
انسان هاي با فضیلت و کارآمد است. 

از نظر اسالم شناس انگلیسی (مونتگمري وات) واکنش اروپاییان نسبت به تاثیر تمدن اسالمی برشکل گیري تمدن جدید اروپا، انکار تاثیر گذاري آن است. اما به اعتقاد خود او تمدن گزینه 1  . 13
اسالمی نه تنها در تولیدات مادي و اختراعات اروپاییان شریک است، بلکه به اروپا تصویر جدیدي از خودشان ارائه کرد.

ظهور تمدن اسالم مقارن با دوران قرون وسطی است. / کتاب هاي دانشمندان مسلمان به سرعت ترجمه شد، عالقه به پژوهش و آزمایش و تجربه افزایش یافت، رهبري کلیسا مورد گزینه 4  . 14
انتقاد واقع شد، حقوق و قانون مورد توجه واقع گردید و خردورزي در دستور کار قرار گرفت.

در تمدن دوم اروپا در عصر حاکمیت کلیسا، عبادت و راز و نیاز با خدا به روز معینی در هفته و در محل کلیسا و در حضور کشیشان اختصاص یافت. این گونه آیین ها سبب سست شدن گزینه 2  . 15
ارتباط شخصی و پیوسته انسان با خدا شد. اعتراف به گناه در حضور کشیش، آیین دیگري بود که توسط مبلغین میان مسیحیان رواج یافت. براي این کار اتاق ویژه اي در کلیسا ساخته شد که محل
اعتراف و توبه بود. آنان معتقد بودند که با اعتراف گناهکار در برابر کشیش، توبه کننده آمرزیده می شود و عفو ابدي را به دست  می آورد. این آیین سبب واسطه قرار گرفتن کشیشان میان خدا و

بندگان او گردید. 

یکی از آثار منفی تمدن جدید در حوزه علم، مصرف زدگی است. جدي ترین آسیب این رویه، تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي گوناگونی است که هر روزه گزینه 4  . 16
وارد بازار می گردد و اذهان و افکار را به خود مشغول می کند و در نتیجه انسان را از اساسی ترین نیاز خود، یعنی پرورش و تکامل بعد معنوي و متعالی خویش غافل می سازد.

تمدن اول قبل از میالد حضرت مسیح در قرن ششم تا چهارم قبل از میالد ( قرن) در یونان باستان شکل گرفت و در روم باستان ادامه یافت و تمدن دوم در قرن چهارم میالدي ( گزینه 1  . 17
قرن) آغاز شد که مجموعًا هشت قرن می شود. 

تمدن دوم با کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی و روي آوردن به مسیحیت آغاز شد. این تمدن براي اروپائی ها یک حرکت رو به جلو محسوب می شد.  گزینه 4  . 18
- با ظهور این تمدن مردم بت پرست اروپا به یک دین الهی معتقد شدند. 

- اعتراف به گناهان خود در حضور کشیش آئین دیگري بود که سبب سست شدن ارتباط شخصی و پیوستۀ انسان با خدا و واسطه قرار گرفتن کشیشان میان خدا و بندگان او گردید. 

) «َجاِدْلُهْم ) موعظه: اندرز نیکو  ) الحکمه: دانش استوار  طبق آیۀ شریفۀ «اْدُع ِإَلى َسِبیِل َربَِّک ِباْلِحْکَمِۀ َواْلَمْوِعَظِۀ اْلَحَسَنِۀ َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهَی َأْحَسُن» اول به راه پروردگارت دعوت کن با  گزینه 2  . 19
ِبالَِّتی ِهَی َأْحَسن» با آنان به شیوه اي که نیکوتر است مجادله نما. 

گزینه 2 هر انسان روشن ضمیرى که جویاى حقیقت باشد، وقتی دعوت قرآن را به عقالنیت، عدالت، دوري از ستمگري و ستم پذیري، پاك دامنی، معنویت و تقوا می شنود، به طور طبیعی جذب  . 20
آن می شود. با توجه به شرایط کنونی جهان و اقداماتی که دشمنان اسالم علیه دین ما و پیامبر ما انجام می دهند، اقداماتی پیشنهاد می شود از جمله: "ترسیم چهرة منطقی و عقالنی دین اسالم"

میان یک پیام و روش تبلیغ آن باید تناسب منطقی و معقول برقرار باشد. دین اسالم یک دین منطقی و استداللی است؛ چنین دینی را نمی توان با تعصب هاي جاهالنه یا با روش فریبکارانه تبلیغ کرد.

با اینکه کلیسا، خود از ثروتمندترین مالکان بود، اما مردم را به دوري از دنیا و زهد نسبت به مواهب طبیعی و نعمت هاي الهی تشویق نمودند. همین دوگانگی در گفتار و عمل به تدریج گزینه 2  . 21
سبب بدبینی اروپائیان نسبت به کلیسا و کشیشان شد. 

این آئین ها به تدریج اروپا را با فقر و فساد در نظام اداري و مشکالت دیگر دست به گریبان کرد.

عمل به وظیفۀ مقدس امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین عوامل استحکام نظام اسالمی است./ زدودن موانع حق و حق پرستی از جامعۀ خود و جهان میسر نمی شود، مگر با تالش گزینه 4  . 22
و پشتکار، جهاد و آمادگی براي شهادت در راه خدا و تحمل همۀ سختی هاي این راه. 

44
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امروزه بی بند و باري جنسی آن چنان در غرب رواج یافته است که بسیاري از مردم به این نتیجه رسیده اند که توان اصالح و مبارزه با آن را ندارند. ازاین رو، به ناچار در پی آن گزینه 4  . 23
برآمده اند که ضوابط و معیارهاي اخالقی را تغییر دهند. 

یکی از مسئولیت ها در حوزة علم ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم است که در آیۀ شریفه «اْدُع ِإَلى َسِبیِل َربَِّک ِباْلِحْکَمِۀ َواْلَمْوِعَظِۀ اْلَحَسَنِۀ َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهَی َأْحَسُن»، است که روش گزینه 1  . 24

- موعظه حسنه که همان پند نیکو است و مجادله احسن که همان بحث و جدل به بهترین شکل است.  -حکمت که همان دانش استوار است.  هاي تبلیغی را خداوند به ترتیب ذکر کرده است: 

مبلغان که تشکیالت تبلیغی پیچیده و وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت تاسیس کرده بودند، اعتقادات نادرستی را که از نظر خودشان اعتقادات رسمی مسیحیت بود تبلیغ گزینه 2  . 25
کردند. 
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