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مهم ترین نیازي که براي گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم باید پاسخ داده می شد، در کدام گزینه آمده است؟  . 1

تغییر در نگرش انسان ها و تحولی بنیادین در شیوة زندگی فردي و اجتماعی مردم. 

دست کشیدن از عقاید خرافی پیش از اسالم و روي آوردن به عقالنیت دینی و اسالمی. 

باور به حقانیت حیات پس از مرگ و توجه به افق هاي بلند غیرمادي تمدن عظیم اسالمی. 

برقراري جامعه اي بر اساس عدالت و با محوریت توحید و دوري از عقاید غیرعقالنی. 

ْمِر ِمْنُکْم ...»  خطاب به چه گروهی بیان شده و این جلوه از تمدن اسالمی در کدام گزینه دقیق تر تبیین ُسوَل َوُأولِی اْألَ َ َوَأِطیُعوا الرَّ عبارت شریف  «َأِطیُعوا اهللاَّ  . 2
شده است؟

مؤمنان - این جلوه از تمدن، مهمترین پایه از پایه هاي پنج گانه اي است که اسالم بر آن استوار است.

مردم - میزان بهره مندي انسان از این پایۀ تمدنی به درجۀ ایمان، عمل و استعداد معنوي اش بستگی دارد.

مردم - این جلوه از تمدن، مهمترین پایه از پایه هاي پنج گانه اي است که اسالم بر آن استوار است.

مؤمنان - میزان بهره مندي انسان از این پایۀ تمدنی به درجه ایمان، عمل و استعداد معنوي اش بستگی دارد.

در بیان قرآن کریم مفاهیم «معین کردن حقی براي محرومان و فقیران» و «راندن یتیمان و تشویق نکردن دیگران به اطعام مساکین»، به ترتیب از  . 3
ویژگی هاي چه گروه هایی است؟

انفاق کنندگان- تکذیب کنندگان دین انفاق کنندگان- آنان که در نماز کاهلی می کنند.

نمازگزاران- آنان که در نماز کاهلی می کنند. نمازگزاران- تکذیب کنندگان دین

قرآن کریم در پی کدام ویژگی تکذیب کنندگان دین از «عدم تشویق ایشان به اطعام مساکین» سخن می گوید و چنین نکته اي یاد آور کدام یک از  . 4
ملزومات دین است؟

راندن یتیمان از خویش - باور به اینکه اعمال انسان در آخرت بی پاسخ نخواهد ماند.

ثروت اندوزي و عدم انفاق - ضرورت کاهش هر چه بیشتر فاصله طبقاتی در جامعه

ثروت اندوزي و عدم انفاق - باور به اینکه اعمال انسان در آخرت بی پاسخ نخواهد ماند.

راندن یتیمان از خویش - ضرورت کاهش هر چه بیشتر فاصله طبقاتی در جامعه

با عنایت به آموزه هاي نورانی وحی، از بین رفتن هر گونه خوف و حزن به همراه کدام وعده از سوي خدا بیان شده و تحقق آن تابع حصول کدام  . 5
ویژگی هاست؟

 اَجُرُهم ِعنَد َربََّهم  - ایمان به خدا، اعتقاد به معاد و انجام عمل صالح اَجُرُهم ِعنَد َربَّهم  - ایمان به خدا، اطاعت از پیامبر و اعتقاد به معاد

 اِنَّ اهللا لََمَع الُمحِسنیَن  - ایمان به خدا، اعتقاد به معاد و انجام صالح اِنَّ اهللا لََمَع الُمحِسنیَن  - ایمان به خدا، اطاعت از پیامبر و اعتقاد به معاد

انکار سد جاهلیت و خرافه گرایی پیامد کدام است و پیامبر ثواب هر گامی که انسان در مسیر رفت و آمد براي کسب دانش بردارد، برابر چه  . 6
فرموده اند؟

استقبال بی نظیر مسلمانان و پیگیري هاي آنان- عبادت یکساله در عالم استقبال بی نظیر مسلمانان و پیگیري هاي آنان- عبادت یکساله عابد

دعوت مکرر قرآن و تشویق هاي دائمی پیامبر (ص)- عبادت یکساله در عابد دعوت مکرر قرآن و تشویق هاي دائمی پیامبر (ص)- عبادت یکساله در عالم

«ایجاد فضایی که در آن فاصلۀ طبقاتی و فقر و بی توجهی به محرومان زشت شمرده می شد» و «ارتقاي جایگاه خانواده به عنوان کانون رشد و تربیت  . 7
انسان ها و مانع اصلی فساد و تباهی» به ترتیب با پیام کدام آیات ارتباط مفهومی دارد؟

لََقد اَرَسلنا ُرُسلنا بالبینات و انزلنا َمَعهم الکتاب و المیزان  -  َومن آیاته اَن َخَلَق لَُکم ِمْن اَنُفِسُکم اَزواجًا  

لََقد اَرَسلنا ُرُسلنا بالبینات و انزلنا َمَعهم الکتاب و المیزان  - واُهللا َجَعَل لَکم ِمن انفِسُکم اَزواجًا و َجَعل لکم ِمن اَزواِجُکم  

 لقد کان لَُکم فی رسول اِهللا اُسَوة َحَسَنۀ لَِمن کاَن یرجواهللا  -  َو ِمن آیاِته اَن َخَلَق لَُکم ِمن اَنُفِسُکم اَزواجًا  

  لقد کان لَُکم فی رسول اِهللا اُسَوة َحَسَنۀ لَِمن کاَن یرجواهللا  - واُهللا َجَعَل لَکم ِمن انفِسُکم اَزواجًا و َجَعل لکم ِمن ازواِجُکم  

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 9 آسان
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«ایجاد فضایی که در آن فاصلۀ طبقاتی و فقر و بی توجهی به محرومان زشت شمرده می شد» و «ارتقاي جایگاه خانواده به  عنوان کانون رشد و تربیت  . 8
انسان ها و مانع اصلی فساد و تباهی» به ترتیب با پیام کدام آیه ارتباط مفهومی دارد؟

َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلَبیِّناِت َو َأْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِکتاَب َو اْلِمیزاَن - َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا   لََقْد

ُ َجَعَل لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا َوَجَعَل لَُکْم ِمْن َأْزَواِجُکْم َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلَبیِّناِت َو َأْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِکتاَب َو اْلِمیزاَن - َواهللاَّ لََقْد

َ - َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا ِ ُأسَوٌة َحَسَنٌۀ لَِمن کاَن َیرُجو اهللاَّ لََقد کاَن لَُکم فی َرسوِل اهللاَّ

ُ َجَعَل لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا َوَجَعَل لَُکْم ِمْن َأْزَواِجُکْم َ - َواهللاَّ ِ ُأسَوٌة َحَسَنٌۀ لَِمن کاَن َیرُجو اهللاَّ  لََقد کاَن لَُکم فی َرسوِل اهللاَّ

«تشکیل حکومت اسالمی و پذیرش والیت الهی» و «مانع اصلی فساد و تباهی» به ترتیب به کدام یک از معیارهاي جامعه و تمدن اسالمی اشاره دارد؟  . 9

اطاعت از خدا، رسول و امام- ارتقاي جایگاه خانواده اطاعت از خدا، رسول و امام- عقل گرایی و مبارزه با خرافات

عدالت طلبی- عقل گرایی و مبارزه با خرافات عدالت طلبی- ارتقاي جایگاه خانواده

عبارت «نیست باد آن فلسفه اي که قوانینش با کتاب قرآن و سنت رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) مطابقت نداشته باشد» از کدام فیلسوف و دانشمند  . 10
اسالمی است و این دانشمند بر عدم مخالفت قوانین دین بر حق الهی با کدام مورد سخن می گوید؟

ابن سینا- دانش استدالل یقینی ابن سینا- قرآن و سنت رسول خدا (ص) 

مالصدرا- دانش استدالل یقینی مالصدرا- قرآن و سنت رسول خدا (ص)

با عنایت به فرمودة پیامبر اکرم (ص) چه کسانی از آتش جهنم محفوظند و کسی که به دست آوردن دانش به خانه عالمی رفت وآمد کند در هر گامی  . 11
ثواب و پاداش عبادت چه کسی براي او منظور می گردد؟

جستجوگران دانش- عبادت یک ساله عابد جستجوگران دانش- عبادت یک ساله

جویندگان ایمان و عمل- عبادت یک ساله عالم  جویندگان ایمان و عمل- عبادت یک ساله عابد

با توجه به فرمایشات رسول اکرم (ص) چه کسانی از آتش دوزخ در امان هستند و کدام آیۀ شریفه، به فضیلت آنان اشاره نموده است؟  . 12

ْلَباِب»  ُر ُأولُو اْألَ بزرگان دین -  «ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َو الَِّذیَن َال َیْعَلُموَن ِإنََّما َیَتَذکَّ

ْلَباِب»  ُر ُأولُو اْألَ جویندگان دانش -  «ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َو الَِّذیَن َال َیْعَلُموَن ِإنََّما َیَتَذکَّ

یِن»  ُهوا ِفی الدِّ ًۀ َفَلْو َال نََفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍۀ ِمْنُهْم َطاِئَفٌۀ لَِیَتَفقَّ بزرگان دین -  «َوَما َکاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِیْنِفُروا َکافَّ

یِن»  ُهوا ِفی الدِّ ًۀ َفَلْو َال نََفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍۀ ِمْنُهْم َطاِئَفٌۀ لَِیَتَفقَّ جویندگان دانش -  «َوَما َکاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِیْنِفُروا َکافَّ

نزول  سالۀ آیات قرآن کریم و دعوت مکرر آن به خردورزي و دانش به همراه کدام عامل در برابر جاهلیت سدشکنی کرد و بر آن جامعه چه  . 13
اثري نهاد؟

تشویق هاي دائمی پیامبر (ص) به وجوب کسب دانش- آنان را جویاي عدالت اجتماعی نمود

تشویق هاي دائمی پیامبر (ص) به وجوب کسب دانش- آنان را مشتاق علم ساخت

تالش براي رفع تبعیض هاي حاکم بر نظام جاهلی- آنان را مشتاق علم ساخت

تالش براي رفع تبعیض هاي حاکم بر نظام جاهلی- آنان را جویاي عدالت اجتماعی نمود

23

آنجا که مؤمن قرآن پژوه در آیه شریفه  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان....»  تدبر می کرد، متوجه کدام ویژگی مورد نظر در جامعه  . 14
اسالمی می گردد؟

توانایی مظلوم براي سهولت در ستاندن حقوق خود و فراهم بودن امکان رشد و تعالی براي عامه انسان ها

مترقی بودن جایگاه خانواده و قرارگیري آن به عنوان کانون رشد و تربیت انسان ها و مانع اصلی فساد

تقابل با جاهلیت و اعطاي شأنیت به تعقل، تفکر، دانایی و خردورزي در میان مردم

انتفاي حکومت طاغوتیان و استقرار دستورات الهی در جامعه

بنابر فرمایش رسول خدا (ص)، کسی که دوست می دارد نگاهش به چهرة کسانی افتد که از آتش دوزخ در امان اند، به چه کسی بنگرد؟ این فرمایش  . 15
در راستاي کدام معیار تمدن اسالمی است؟

خانوادة پیامبر (ص) - توجه به مقام و منزلت زن و خانواده  علی (ع) و اهل بیت - جایگاه آن حضرت و اهل بیت 

مظلومین و فقرا - عدالت محوري جویندگان علم - عقل گرایی و خردآموزي
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در گفتگوي رستم فرخ زاد و زهرة  بن عبداهللا کدام یک مورد توافق آنها واقع نشد؟  . 16

خواهر و برادري مردم با یکدیگر  آزاد ساختن بندگان خدا  توحید و نبوت  از بین بردن فاصلۀ طبقاتی جامعه 

مطابق با فرمایش رسول اکرم (ص) برترین جهاد چیست؟  . 17

به وجود آمدن جاده اي است که مظلوم به آسانی حق خود را از ظالم بستاند.  استفاده از هر فرصتی براي رفع تبعیض هاي حاکم بر یک نظام جاهلی است. 

فراهم کردن امکانات رشد براي همۀ انسان هاست. بیان سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد. 

در معارف اسالمی به دست آمده از روایات، برترین جهاد چه چیزي تبیین شده است؟  . 18

گواهی به یگانگی خداوند و رسالت محمد (ص)  بر زبان آوردن سخن حق در مقابل سلطان ستمگر 

آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی انسان ها طلب علم، اما نه به قصد شهرت یا تظاهر و تفاخر 

با تدبر در قرآن، چه کسانی یتیمان را از خود می رانند؟ و با توجه به معیارهاي تمدن اسالمی این عمل با کدام آیه در تضاد است؟  . 19

ْمِر ِمنُکْم»   ُسوَل َوُأولِی اْألَ َ َوَأِطیُعوا الرَّ ناقضین عهد و پیمان الهی - «َأِطیُعوا اهللاَّ َو...»   َناِت ناقضین عهد و پیمان الهی - «لََقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلَبیِّ

َو...»   َناِت مکذبین دین - «لََقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلَبیِّ ْمِر ِمنُکْم»   ُسوَل َوُأولِی اْألَ َ َوَأِطیُعوا الرَّ مکذبین دین - «َأِطیُعوا اهللاَّ

عدم انحصار نعمت هاي زمین به یک گروه خاص مؤید کدام یک از معیار هاي تمدن اسالمی است؟ پیامبر گرامی اسالمی خطاب به چه کسانی برترین  . 20
جهاد را معرفی نمودند؟

عدالت محوري - مسلمانان عدالت محوري - مردم والیت پذیري - مردم  والیت پذیري - مسلمانان 

بازتاب سرشکنی جاهلیت و خرافه گرایی توسط پیامبر(ص) در عصر نزول قرآن چه بود؟ این مورد بیانگر کدام یک از معیار هاي جامعه متمدن اسالمی  . 21
است؟

مبدل ساختن جاهلیت به اشتیاق علمی - تعقل و عقل گرایی 

مبدل ساختن جاهلیت به اشتیاق علمی - احیاي منزلت زن 

تبدیل کانون اصلی فساد و تباهی به کانون رشد و تربیت انسان ها - احیاي منزلت زن 

تبدیل کانون اصلی فساد و تباهی به کانون رشد و تربیت انسان ها - تعقل و عقل گرایی

«نعمت ها و ثروت ها در انحصار گروهی محدود نباشد» و «شکستن سد جاهلیت و خرافه گرایی» به ترتیب با کدام یک از معیارهاي جامعه اسالمی  . 22
مرتبط است؟

عدالت طلبی- عقل گرایی عدالت طلبی- عدالت طلبی والیت مداري- عقل گرایی والیت مداري- عدالت طلبی

اینکه پیامبر اکرم (ص) آمد تا جامعۀ جاهلیت را متحول کند و مردم را به سوي زندگی مبتنی بر تفکر سوق دهد، با پیام کدام آیۀ شریفه ارتباط معنایی  . 23
دارد؟

ِمْنُکْم» ْمِر ُسوَل َوُأولِی اْألَ َ َوَأِطیُعوا الرَّ «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اهللاَّ ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم ...» «َمْن آَمَن بِاهللاَّ

ْلَباِب» ُر ُأولُو اْألَ «ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن ِإنََّما َیَتَذکَّ َناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِمیَزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط ...»  «لََقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلَبیِّ

کدام مورد بیانگر یکی از عناصر اصلی برنامۀ پیامبر گرامی اسالم (ص) براي تبیین جایگاه خانواده است و ارتقاي این جایگاه چه ثمراتی را در پی  . 24
دارد؟

احیاي منزلت زن و ارزش هاي اصیل او- رشد انسان هاي بافضیلت و مانع اصلی فساد و تباهی

حفظ محیط جامعه از فساد و بی بندوباري- یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بی بندوباري

احیاي منزلت زن و ارزش هاي اصیل او- یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بی بندوباري

حفظ محیط جامعه از فساد و بی بندوباري- رشد انسان هاي با فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهی

انکسار سد جاهلیت و خرافه گرایی و شیفتۀ علم ساختن جاهل ترین جوامع آن روز، پیامد چه عللی است؟  . 25

نزول تدریجی آیات قرآن- تالش هاي پی در پی مردم نزول تدریجی آیات قرآن- تشویق هاي دائمی رسول خدا(ص)

تالش هاي پی در پی مردم- تشویق هاي دائمی رسول خدا(ص) دعوت مکرر قرآن کریم به خردورزي دانش-تالش هاي پی در پی مردم
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گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند تغییر در نگرش انسان ها و تحولی بنیادین در شیوة زندگی فردي و اجتماعی مردم بود.  گزینه 1  . 1

این آیه خطاب به مؤمنان است. این آیه به والیت ظاهري اشاره دارد که مهمترین پایه از پایه هاي پنج گانه اسالم به شمار می رود   گزینه 1  . 2

قرآن کریم در آنجا که اوصاف نمازگزاران را بیان می کند، یکی از ویژگی هاي آن ها را این گونه ذکر می کند که آنان در مال خود براي محرومان و فقیران نیز حق معینی قرار داده اند و گزینه 3  . 3
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 کنند.  

در آیه به «راندن یتیمان از خویش» اشاره شده است و این مسأله مربوط به پایه عدالت و کاهش فاصلۀ طبقاتی است. گزینه 4  . 4

عبارتی که در ادامه آیه آمده است، «َاجُرُهم ِعنَد َربَّهم» می باشد. سه شرطی که مقدمه این وعده هاست عبارت اند از: ایمان به خدا، اعتقاد به معاد و انجام عمل صالح گزینه 1  . 5

دعوت به تفکر و تعقل، تدبر و خردورزي در جاي جاي این کتاب آسمانی مشاهده می شود. نزول تدریجی آیات قرآن کریم و دعوت مکرر این کتاب به خرد ورزي و دانش در یک گزینه 4  . 6
طرف و تشویق هاي دائمی رسول خدا (ص) از طرف  دیگر، سد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست و یکی از جاهل ترین جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت. 

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: « ... هر شاگردي که براي تحصیل علم (نه به قصد شهرت و نه براي تظاهر و تفاخر) به خانه عالمی رفت وآمد کند، در هر گامی، ثواب و پاداش عبادت یکساله عابد براي
او منظور می گردد...» 

رفتار پیامبر اکرم (ص) و بیانات قرآن کریم فضایی به وجود آورد که در آن، فاصلۀ طبقاتی و فقر و بی توجهی به محرومان زشت شمرده می شد و مساوات و قسط، ارزشی واال تلقی گزینه 1  . 7
می گردید که آیۀ شریفه « َلَقد َارَسلنا ُرُسلنا بالبینات... ِلیقوَم الناُس بالِقسِط » به آن اشاره دارد. ارتقاي جایگاه خانواده به عنوان محل سکونت و آرامش « لتسکنوا الیها » و کانون رشد و تربیت انسان ها « َوَجَعل

َة و َرحَمَۀ » در آیۀ شریفۀ « َو ِمن آیاِته َان َخَلَق َلُکم ِمن َانُفِسُکم َازواجًا ِلَتسکونوا ِاَلیها َو َجَعَل َبِینُکم َمَوَدة َو َرحمًۀ » آمده است.  َبیَنُکم َمودَّ

رفتار پیامبر اکرم (ص) و بیانات قرآن  کریم فضایی به وجود آورد که در آن، فاصلۀ طبقاتی و فقر و بی توجهی به محرومان زشت شمره می شد و مساوات و قسط، ارزشی واال تلقی گزینه 1  . 8
َجَعَل می گردید که آیۀ شریفۀ « َلَقد َأرَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبیِّناِت ... ِلَیقوَم النُّاس ِبالِقسِط» به آن اشاره دارد. ارتقاي جایگاه خانواده به عنوان محل سکونت و آرامش « ِلَتْسُکُنوا ِإَلْیَها» و کانون رشد و تربیت انسان ها « َو

ًة َوَرْحَمًۀ » آمده است.  ًة َو َرْحَمًۀ » در آیۀ شریفۀ « َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا ِلَتْسُکُنوا ِإَلْیَها َوَجَعَل َبْیَنُکْم َمَودَّ َمَودَّ َبْیَنُکْم

تشکیل حکومت اسالمی و پذیرش والیت الهی  اطاعت از خدا، رسول و امام  گزینه 2  . 9

مانع اصلی فساد و تباهی  ارتقاي جایگاه خانواده 
مالصدرا، فیسلوف بزرگ اسالمی درباره هماهنگی میان دین و تفکر عقلی می گوید: «نمی شود قوانین دین بر حق الهی که مانند خورشید درخشان است، با دانش استداللی یقینی گزینه 4  . 10

مخالفت داشته باشد. نیست باد آن فلسفه اي که قوانینش با کتاب قرآن و سنت رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) مطابقت نداشته باشد.»

پیامبر اکرم به یارانشان فرمودند: «کسی که دوست می دارد نگاهش به چهره کسانی افتد که از آتش دوزخ در امان اند، به جویندگان علم بنگرد، سوگند به کسی که جان من در دست گزینه 2  . 11
قدرت اوست، هر شاگردي براي تحصیل علم (نه به قصد شهرت و نه براي تظاهر و تفاخر ) به خانۀ عالمی رفت وآمد کند، در هر گامی، ثواب و پاداش عبادت یک ساله عابد براي او منظور می گردد.

رسول خدا (ص) روزي به یارانش فرمود: «کسی که دوست می دارد نگاهش به چهرة کسانی افتد که از آتش دوزخ در امان اند، به جویندگان علم بنگرد». این حدیث بیانگر معیار گزینه 2  . 12
ْلَباِب:  بگو آیا مساوي اند کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند، فقط خردمندان پند ُر ُأولُو اْألَ «علم آموزي در تمدن اسالمی است که با آیۀ « ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن ِإنََّما َیَتَذکَّ

می گیرند»، مرتبط است.

نزول تدریجی  سالۀ آیات قرآن کریم و دعوت مکرر این کتاب به خردورزي و دانش از یک طرف و تشویق هاي دائمی رسول خدا (ص) از طرف دیگر، سد جاهلیت و گزینه 2  . 13
خرافه گرایی را شکست و یکی از جاهل ترین جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت.

آیه شریفه بیانگر معیار چهارم تمدن اسالمی یا همان توجه به عدالت اجتماعی است. یکی از مهم ترین اهداف پیامبر اکرم(ص) برپایی جامعه اي عدالت محور بود. به طوري که در آن گزینه 1  . 14
مظلوم بتواند به آسانی حق خود را از ظالم بستاند و امکان رشد براي همه انسان ها فراهم باشد، نه اینکه نعمت ها و ثروت هاي زمین در انحصار گروهی محدود باشد.

رسول مکرم اسالم (ص) روزي به یارانش فرمود: کسی که دوست دارد نگاهش به چهرة کسانی افتد که از آتش دوزخ در امان اند، به جویندگان علم بنگرد.  گزینه 3  . 15
این حدیث با معیار عقل گرایی و خردآموزي (از معیارهاي تمدن اسالمی) ارتباط مفهومی دارد. 

رستم گفت: اما در میان ما مردم ایران سنتی از زمان اردشیر رایج شده که با دین شما سازگار نیست. کشاروز و پیشه ور حق ندارند به طبقۀ باالتر بروند و از امتیاز آن برخوردار شوند.  گزینه 1  . 16
این مطلب که بیانگر از بین بردن فاصلۀ طبقاتی است، مورد توافق قرار نگرفت. 

رسول خدا (ص): برترین جهاد، بیان سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد. گزینه 3  . 17

رسول خدا به مردم می فرمود: «برترین جهاد بیان سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد»  گزینه 1  . 18

قرآن کریم آنجا که می خواهد تکذیب کنندگان دین را «مکذبین» را معرفی کند، از کسانی یاد می کند که یتیمان را از خود می رانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند. گزینه 4  . 19
این موضوع در تقابل با عدالت است که در آیۀ  َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَِّناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلَیُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط  مشهود است.

یکی از مهم ترین اهداف پیامبر اکرم (ص) برپایی جامعه اي عدالت محور بود.  گزینه 3  . 20
ویژگی هاي جامعه عدالت محور عبارتند از:  

 ) مظلوم بتواند به آسانی حق خود را از ظالم بستاند.  

) امکان رشد براي همه انسان ها فراهم باشد. 

) نعمت ها و ثروت هاي زمین در انحصار گروهی محدود باشد. 

تشویق هاي دائمی رسول خدا (ص) سر جاهلیت و خرافه گرایی را شکست و یکی از جاهل ترین جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت. این عامل بیانگر یکی از معیار هاي تمدن اسالمی گزینه 1  . 21
«تعقل و عقل گرایی» است. 

نعمت ها و ثروت ها در انحصار گروهی محدود نباشد  عدالت طلبی  گزینه 4  . 22

شکستن سد جاهلیت و خرافه گرایی  عقل گرایی و مبارزه با جهل و خرافات 

ْلَباِب» بیانگر معیار ششم عقل گرایی و علم آموزي است. ُر ُأولُو اْألَ آیۀ شریفه «ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن ِإنََّما َیَتَذکَّ گزینه 4  . 23

یکی دیگر از برنامه هاي مهم و از عناصر اصلی برنامۀ پیامبر براي ساختن جامعه اسالمی، ارتقاي جایگاه خانواده به عنوان کانون رشد و تربیت انسان ها و مانع اصلی فساد و تباهی بود و گزینه 1  . 24
احیاي منزلت زن و ارزش هاي اصیل او از عناصر اصلی  این برنامه به شمار می رفت.
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نزول تدریجی آیات قرآن کریم و دعوت مکرر این کتاب به خردورزي، دانش از یک طرف و تشویق هاي دائمی رسول خدا(ص) به علم آموزي از طرف دیگر، سد جاهلیت و گزینه 1  . 25
خرافه گرایی را شکست (انکسار) و یکی از جاهل ترین جوامع آن روز را مشتاق (شیفته) علم ساخت.
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