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بنا به مفهوم آیۀ  «ُقل َهل یسَتِوي الَّذیَن َیعَلموَن َو الَّذیَن ال یعَلموَن...» ، کدام گروه قادر به درك تفاوت حقیقی عالمان و جاهالن اند و کدام ویژگی را می توان  . 1
در تمدن اسالمی به عنوان شاخصه علمی در نظر گرفت؟

اولوااللباب - دانش را چند شاخه نکرده بودند تا وحدت بین علوم حفظ شود. 

قوم یتفکرون - دانشجویان اروپایی براي تحصیل به دانشگاه هاي اسالمی می شتافتند.

اولوااللباب - دانشجویان اروپایی براي تحصیل به دانشگاه هاي اسالمی می شتافتند.

قوم یتفکرون - دانش را چند شاخه نکرده بودند تا وحدت بین علوم حفظ شود. 

«آنان که یتیمان را از خود می رانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند» اوصاف کدام گروه است و ایشان از محتواي کدام آیه فاصله  . 2
گرفته اند؟  

تکذیب کنندگان دین -  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لَِیقوَم الّناس...

منکران والیت الهی - لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لَِیقوَم الّناس...

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم... تکذیب کنندگان دین -  یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیعو اَهللا َو اَطیُعوا الرَّ

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم... منکران والیت الهی -  یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیعو اَهللا َو اَطیُعوا الرَّ

حدیث شریف پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد» با مفهوم کدام آیه قرآن  . 3
ارتباط معنایی دارد؟

َس...   َمن آَمَن بِاِهللا َو الَیوِم اِخِر َو َعِمَل صالِحًا َفَلُهم اَجُرُهم ِعنَد ربهم...   َس بُنیانَه َعلی َتقوي ِمن اهللا َو رضوان َخیٌر اَم َمن اَسَّ اََفَمن اَسَّ

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم...   لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو اْلمیزاَن لَِیقوَم الّناس بِاْلِقسِط.   یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیعو اَهللا َو اَطیُعوا الرَّ

آنجا که آدمی افزایش معرفت نسبت به خداوند را براي ارتقاء و اعتالي ایمان و اخالص خود به کار می برد، به ترتیب کدام مستند قرآنی و روایی را مورد  . 4
توجه قرار داده است؟

ر فی اهللا»   روَن» - «افَضُل العبادة ادماُن الّتفکُّ ة و رحمۀ اّن فی ذلَک آلیاٍت لقوٍم یتفکَّ من انُفِسکم ازواجًا لتسکنوا إلیها َوجَعل بینُکم مؤد»

روَن» - «فاعل الخیر خیر منه»  ة و رحمۀ اّن فی ذلَک آلیاٍت لقوٍم یتفکَّ من انُفِسکم ازواجًا لتسکنوا إلیها َوجَعل بینُکم مؤد»

ر فی اهللا»   ّیبات اََفبالباِطِل یؤمنون» - «افَضُل العبادة ادماُن التَّفکُّ «جعل لُکم ِمن ازواِجُکم بَنیَن و حَفَدًة و رزقُکم ِمن الطَّ

ّیبات اََفبالباِطِل یؤمنون» - «فاعل الخیر خیر منه»   «جعل لُکم ِمن ازواِجُکم بَنیَن و حَفَدًة و رزقُکم ِمن الطَّ

«عدم انحصار نعمت ها و ثروت هاي زمین براي گروهی خاص»، محصول کدام یک از پایه هاي تمدن اسالم است و آیه مربوط به آن در کدام گزینه  . 5
به چشم می خورد؟

نفی حاکمیت طاغوتیان زورگو در جامعه و تنظیم تعامالت مبتنی بر قوانین الهی. -  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت و اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لَِیقوَم النُّاس بِالِقسِط...  

برپایی جامعه اي عدالت محور که قابلیت حق ستانی براي مظلومان مهیا باشد. -  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت و اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لَِیقوَم النُّاس بِالِقسِط...

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم...   نفی حاکمیت طاغوتیان زورگو در جامعه و تنظیم تعامالت مبتنی بر قوانین الهی. -  یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیُعوا اَهللا و اَطیُعوا الرَّ

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم...   برپایی جامعه اي عدالت محور که قابلیت حق ستانی براي مظلومان مهیا باشد. -   یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیُعوا اَهللا َو اَطیُعوا الرَّ

خروج خلفاي بنی امیه و بنی عباس از دایرة والیت الهی، برآمده از کدام رفتار ایشان است و کدام آیه این موضوع را تأیید می کند؟  . 6

عدم عمل به دستورات الهی و حکمرانی مبتنی بر امیال خویش -  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لَِیقوَم النُّاس بِالِقسِط...  

سوَل َو اُولِی األمِر ِمنُکم...   عدم باور به حقانیت فرامین الهی و مخالفت صریح با دین اسالم -  یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیعوا اَهللا و اَطیُعوا الرَّ

سوَل َو اُولِی األمِر ِمنُکم... عدم عمل به دستورات الهی و حکمرانی مبتنی بر امیال خویش - یا اَیُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیعوا اَهللا و اَطیُعوا الرَّ

عدم باور به حقانیت فرامین الهی و مخالفت صریح با دین اسالم -  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لَِیقوَم النُّاس بِالِقسِط...

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 9 
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باتوجه به علم گرایی تمدن اسالمی، در بین گزینه هایی که در ادامه بیان شده، چند موردشان صحیح می باشد؟   . 7
الف) دعوت پیامبر در جامعه اي آغاز کرد که نشانه هایی بسیار اندك از تعقل و تفکر و دانایی داشت. 

ب) اولین آیاتی که بر رسول خدا نازل شد و آغازگر رسالت وي بود، دربارة دانش و آموختن بود. 
ج) رسول خدا نه تنها همه را دعوت به علم آموزي کرد، بلکه آموختن علم را براي مردم واجب دانست. 

د) دعوت به تفکر، تعقل، تدبر و خردورزي در جاي جاي کتاب آسمانی قرآن به چشم می خورد.  

4321

با دقت در تاریخ صدر اسالم بگویید: کدام گزینه دربارة تغییر نگرش مردم توسط پیامبر (ص) به درستی بیان شده است؟  . 8

پیامبر (ص) این رسالت بزرگ را از شهر مدینه آغاز کرد و سپس با هجرت به مکه پایه هاي یک جامعۀ دینی را بنا نهاد. 

پس از فتح مکه، پیامبر (ص)  این کار را آغاز کرد و با هجرت به شهر مدینه به تکمیل پایه هاي تمدن اسالم پرداخت. 

این رسالت از سوي پیامبر (ص) از شهر مکه آغاز شد و با هجرت به مدینه و کمک یاران، حرکت به سوي تمدن شکل گرفت. 

با فتح مدینه، پیامبر (ص) حکومتی را که در مکه تشکیل داده بود به آنجا منتقل کرد تا مقدمۀ تمدن اسالمی را مهیا کند.

پیام مستنبط از کدام آیه شریفه با اولین آیاتی که بر پیامبر عظیم الشان اسالم نازل شده، هم آوایی دارد و فراتر بودن نگاه انسان ها از محدوده تنگ  . 9
دنیوي، در کدام عبارت قرآنی مشهود است؟

«ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن»- «َال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن»  ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا»- «َال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن»  «َمْن آَمَن بِاهللاَّ

ْلَباِب»  ُر ُأولُو اْألَ ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا»- «ِإنََّما َیَتَذکَّ «َمْن آَمَن بِاهللاَّ ْلَباِب»  ُر ُأولُو اْألَ «ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن»- «ِإنََّما َیَتَذکَّ

سوَل و ُاولِی اَالمِر ِمنُکم...» قابل استنباط است؟ کدام یک از اصول اساسی تمدن اسالمی از آیۀ شریفۀ  «یا َایَُّها الَّذیَن آَمنوا َاطیُعوا اَهللا َو َاطیُعوا الرَّ  . 10

اهمیت ایمان به خدا و اطاعت از فرامین الهی در تمدن اسالمی به قدري باالست که بدون آن هیچ عملی از سوي مردم پذیرفته نیست. 

رسول خدا (ص) به رسالت برانگیخته شد تا جامعه اي بنا نهاد که در آن جامعه، به جاي حکومت طاغوتیان، والیت الهی حاکمیت داشته باشد. 

یکی از اهداف پیامبر اکرم (ص) برپایی جامعه اي عدالت محور بود به طوري که در آن مظلوم بتواند به آسانی حق خود را از ظالم بستاند. 

رسول خدا (ص) در کنار دعوت به توحید، افق نگاه انسان ها را از محدودة زندگی دنیایی فراتر برد و آنان را با زندگی در آخرت آشنا کرد. 

عبور از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند تغییر بنیادین در چه چیزي است و نمونه اي از آن در کدام عبارت شریفه تجلی یافته است؟  . 11

ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر» آَمَن بِاهللاَّ شیوة زندگی فردي و اجتماعی- «َمْن ُسوَل» َ َوَأِطیُعوا الرَّ شیوة زندگی فردي و اجتماعی- «َأِطیُعوا اهللاَّ

ُسوَل»  َ َوَأِطیُعوا الرَّ نگرش انسان ها- «َأِطیُعوا اهللاَّ ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر»  آَمَن بِاهللاَّ نگرش انسان ها- «َمْن

آیۀ شریفۀ   «َو ِمْن آیاِتِه أن َخَلَق لَُکم ِمن أنُفِسُکم أزَواجًا لَِتسُکُنوا ِإلَیَها...»  به کدام پایۀ تمدنی در اسالم اشاره دارد و خداوند براي تأکید بر روي اهمیت آن  . 12
از چه گزاره اي استفاده کرده است؟

ُر اُولُوااَاللباب احیاي جایگاه خانواده و منزلت زن - اِنَّما یَتَذکَّ ُر اُولُوااَاللباب   اجراي عدالت و تساوي زن و مرد - اِنَّما یَتَذکَّ

روَن احیاي جایگاه خانواده و منزلت زن - َآلیاٍت لَِقوٍم َیَتَفکَّ روَن   اجراي عدالت و تساوي زن و مرد -  َآلیاٍت لَِقوٍم َیَتَفکَّ

از منظر فرماندة لشکر اسالم (زهره بن عبداهللا) عاملی که سبب می شد اسالم، حکومتی شایسته تر براي مردم باشد در کدام آیه بیان شده است؟   . 13

ُر اُولُوا اَاللباِب َمن آَمَن بِاِهللا َو الَیوِم اِخِر َو َعِمَل صالِحًا َفَلُهم اَجُرُهم ِعنَد ربهم...  ُقل َهل یسَتوي الَّذیَن یعَلموَن َو الَّذیَن ال َیعَلموَن اِنَّما َیَتَذکَّ

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزان لَِیقوَم النُّاس... یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیعو اَهللا َو اَطیُعوا الرَّ

اگر گفته شد که «پیامبر براي رفع تبعیض طبقاتی حاکم بر نظام جاهلی می کوشیدند و تالش می کردند تا براي همه به یک میزان امکان کسب علم  . 14
ایجاد شود»، مقصود کدام آیه است؟  

ُر اُولُوا اَاللباِب َمن آَمَن بِاِهللا َو الَیوِم اِخِر َو َعِمَل صالِحًا َفَلُهم اَجُرُهم ِعنَد ربهم...  ُقل َهل یسَتوي الَّذیَن یعَلموَن َو الَّذیَن ال َیعَلموَن اِنَّما َیَتَذکَّ

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم... لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزان لَِیقوَم النُّاس... یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیعو اَهللا َو اَطیُعوا الرَّ

۰
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کدام یک از موارد زیر را خداوند در وصف نمازگزاران بیان نموده است و این توصیف مربوط به کدام آیه است؟   . 15

سوَل َو اُولِی اَالمِر ِمنُکم...   آنان در مال خود براي محرومان و فقیران نیز حق معینی قرار داده اند -  یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیُعوا اَهللا و اطیُعوا الرَّ

آنان در مال خود براي محرومان و فقیران نیز حق معینی قرار داده اند -   لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت و اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لَِیقوَم النُّاس...  

سوَل َو اُولِی اَالمِر ِمنُکم... آنان که با پذیرش رسالت الهی خود را تحت والیت الهی قرار داده اند - یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیُعوا اَهللا و اطیُعوا الرَّ

آنان که با پذیرش رسالت الهی خود را تحت والیت الهی قرار داده اند -  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت و اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لَِیقوَم النُّاس... 

بعد سیاسی و اجتماعی تمدن اسالمی در کدام یک از گزینه هاي زیر به درستی بیان شده است؟  . 16

رسول خدا با براندازي حکومت هاي طاغوتی به دنبال این بود که ربوبیت الهی حاکمیت داشته باشد. 

نظام اجتماعی باید طوري شکل گیرد که قوانین، مبتنی بر مقبولیت مردم باشد نه زورگویی طاغوت 

در جامعۀ متمدن اسالمی تنها زمانی می توان دستورات غیرالهی را پذیرفت که بر محور عدالت باشد. 

پیامبر اکرم (ص) در صدد بودند که والیت الهی را به جاي حاکمیت ستمگران و طاغوتیان به اجرا در آورند. 

با عنایت به اینکه دین مبین اسالم همواره یک دین تمدن ساز بوده است، کدام یک از موارد زیر در باب پایه هاي تمدن اسالمی صحیح نیست؟  . 17

رسول خدا (ص) به رسالت برانگیخته شد تا جامعه اي بنا نهد که در آن جامعه به جاي حکومت طاغوتیان، والیت الهی حاکمیت داشته باشد. 

یکی از اهداف پیامبر اکرم (ص) برپایی جامعه اي عدالت محور بود؛ به طوري که در آن مظلوم بتواند به  آسانی حق خود را از ظالم بستاند. 

اهمیت و عظمت یکتاپرستی ایجاب می کرد که پیامبر (ص) ابتدا مقدمات اخالقی را به مردم بیاموزد و سپس آنان را به توحید دعوت کند. 

رسول خدا (ص) در کنار دعوت به توحید، افق نگاه انسان ها را از محدودة زندگی دنیوي فراتر برده و آنان را با زندگی در آخرت آشنا کرد. 

قرآن کریم ضمن بیان ناروا بودن مقایسۀ اهل فضل و نادانان، این مورد را در حوزه درك و فهم کدام گروه می داند و پیامبر (ص) در راستاي فضیلت  . 18
دانایی چه می فرمایند؟

متفکران- عالمان دین از عذاب دوزخ در امان هستند. خردمندان- عالمان دین از عذاب دوزخ در امان هستند.

متفکران- طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. خردمندان- طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.

شکسته شدن سد جاهلیت و خرافه گرایی از پیامدهاي پیوستن به چه کسانی است و کدام یک از آیات شریفه ما را به آن هدایت می نماید؟  . 19

اولوااللباب- «قل هل یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون»   اولواالمر- «قل هل یستوي االعمی والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور»  

اولواالمر- «قل هل یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون»   اولوااللباب- «قل هل یستوي االعمی والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور»  

با عنایت به اهتمام تمدن اسالمی به علم آموزي، بگویید که چه عواملی در صدر اسالم سد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست؟   . 20

نزول تدریجی آیات قرآن و دعوت مکرر آن به خردورزي از یک طرف و تشویق هاي دائمی رسول خدا از طرف دیگر 

اشتیاق مردم تازه مسلمان به یادگیري معارف بلند دین اسالم از یک سو و توجه قرآن به کسب علم از سوي دیگر 

اهتمام و دعوت پیامبر از زنان و مردان براي کسب علم از یک سو و عطش مسلمین براي گذر از جاهلیت از سوي دیگر 

آفات خرافه گرایی و صدمات آن به مردم مسلمان از یک سو و دعوت قرآن به تفکر و ترك عادات جاهلی از سوي دیگر 

ایمان به خداوند و روز واپسین اگر با کار نیکو ممزوج شود، به کدام فرجام نیکو می انجامد و رستگاري مردم از نگاه پیامبر خوبی ها (ص) در گرو گفتن  . 21
چیست؟

شکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم به زندگی مبتنی بر تفکر و علم- اهللا بزرگ تر از هر چیزي است.

شکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم به زندگی مبتنی برتفکر و علم- معبودي جز اهللا نیست.

پاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه- معبودي جز اهللا نیست.

پاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه- اهللا بزرگ تر از هر چیزي است.

«مشارکت و تالش براي ایجاد جامعه اي بر اساس معیارهاي اسالمی» و «گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم» به ترتیب از ملزومات چه هستند؟  . 22

شناخت معیارهاي تمدن اسالمی و تالش براي تحقق آنها- حاکمیت والیت الهی در نظام اجتماعی

شناخت معیارهاي تمدن اسالمی و تالش براي تحقق آنها- تغییر در نگرش انسان ها و تحول در شیوه زندگی آنها

فراتر رفتن افق دید انسان از محدوده تنگ دنیا- حاکمیت والیت الهی در نظام اجتماعی

فراتر رفتن افق دید انسان از محدوده تنگ دنیا- تغییر در نگرش انسان ها و تحول در شیوه زندگی آنها
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این رفتار پیامبر (ص) که هرگاه از سفر برمی گشت، فاطمه (س) اولین کسی بود که به سراغش می آمد و حال او را می پرسید؛ در راستاي کدام معیار  . 23
جامعۀ اسالمی است و کدام مورد در ارتباط با این معیار است؟

تحکیم بنیان خانواده - در زمان رسول خدا (ص) زنان به حضور ایشان می رسیدند و سوال هاي علمی خود را مطرح می کردند.

تحکیم بنیان خانواده - بسیاري موقوفه هاي قدیمی کشور ما مربوط به زنان خیري است که ثروت خود را وقف کرده اند.

عدالت طلبی - در زمان رسول خدا (ص) زنان به حضور ایشان می رسیدند و سوال هاي علمی خود را مطرح می کردند.

عدالت طلبی - بسیاري از موقوفه هاي قدیمی کشور ما مربوط به زنان خیري است که ثروت خود را وقف کرده اند.

هریک از موارد زیر پیرامون معیارهاي تمدن اسالمی، به ترتیب با کدام آیات شریفه تناسب مفهومی دارد؟   . 24
- پذیرش والیت الهی 

- وجوب طلب علم بر هر مرد و زن 
- برترین جهاد، بیان سخن حق در برابر سلطان ستمگر

ْمِر ِمنُکْم» - «َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن» - «لََقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلَبیَِّناِت»   ُسوَل َوُأولِی اْألَ َ َوَأِطیُعوا الرَّ «َأِطیُعوا اهللاَّ

ُروَن» - «لََقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلَبیَِّناِت»   ْمِر ِمنُکْم» - «ِإنَّ ِفی َذلَِک َآلَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفکَّ ُسوَل َوُأولِی اْألَ َ َوَأِطیُعوا الرَّ «َأِطیُعوا اهللاَّ

ْمِر ِمنُکْم»   ُسوَل َوُأولِی اْألَ َ َوَأِطیُعوا الرَّ ُروَن» - «َأِطیُعوا اهللاَّ «لََقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلَبیَِّناِت» - «ِإنَّ ِفی َذلَِک َآلَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفکَّ

ْمِر ِمنُکْم»   ُسوَل َوُأولِی اْألَ َ َوَأِطیُعوا الرَّ «لََقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلَبیَِّناِت» - «َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن» - «َأِطیُعوا اهللاَّ

عالقۀ مسلمانان به علم و دانش معلول چه بود و یکی از نمونه هاي آن چه می باشد؟  . 25

تالش پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان دین - شاخه شاخه کردن علوم براي نگاه کلی به آن 

تالش پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان دین -احداث مدرسه در کنار هر مسجد در بسیاري از شهرها

نزول تدریجی آیات قرآن کریم و دعوت این کتاب به خردورزي - شاخه شاخه کردن علوم براي نگاه کلی به آن

نزول تدریجی آیات قرآن کریم و دعوت این کتاب به خردورزي - احداث مدرسه در کنار هر مسجد در بسیاري از شهرها
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در انتهاي آیه اي که در سوال آمده است، به صاحبان خرد و اندیشه (اولوااللباب) اشاره شده و از ویژگی هاي علمی تمدن اسالم این بود که دانشجویان اروپایی براي تحصیل به گزینه 3  . 1
دانشگاه هاي اسالمی می شتافتند.

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 معینی قرار داده اند. گزینه 1  . 2
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.  

گزینه 3 حدیثی که بیان شده مربوط به معیار عدالت در تمدن اسالمی است که آیۀ مربوط به آن عبارت است از:  َلَقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبیِّناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو اْلمیزاَن ِلَیقوَم النَّاس ِباْلِقسِط.  . 3

- دقت کنید که براي افزایش معرفت نسبت به خدا، خوب است ساعاتی را صرف تفکر در آیات و نشانه هاي الهی کنیم. پس راه افزایش معرفت، تفکر در آیات خدا است.  گزینه 1  . 4

» با اشاره به عبارت «آلیات لقوم یتفّکرون» به ضرورت تفکر در آیات خدا اشاره دارد.  » و « - آیۀ گزینه هاي «

» با اشاره به عبارت« ادمان التفّکر فی اهللا » هم به اهمیت تفکر اشاره می کند. » و « - روایات گزینه هاي «

یکی از مهمترین اهداف پیامبر اکرم (ص) برپایی جامعه اي عدالت محور بود به طوري که در آن مظلوم بتواند به آسانی حق خود را از ظالم بستاند و امکان رشد براي همۀ انسان ها فراهم گزینه 2  . 5
باشد، نه اینکه نعمت ها و ثروت هاي زمین در انحصار گروهی محدود باشد. / آیه مربوط به عدالت عبارت است از: َلَقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبیِّناِت و َانَزلنا َمَعُهُم الکتاَب و المیزاَن ِلَیقوَم النُّاس ِبالِقسِط...

همچنین گزارشی از خلفاي بنی امیه و بنی عباس ارائه و مشخص شد که آنان از دایرة والیت الهی خارج شدند و آنان نه براساس دستورات الهی، بلکه براساس امیال خود حکومت گزینه 3  . 6
سوَل َو اُوِلی األمِر ِمنُکم... می کردند. / آیه مربوط به حکومت الهی عبارت است از: یا َایُّها الَّذیَن آَمنوا َاطیُعوا اَهللا و َاطیُعوا الرَّ

تمام مواردي که در گزینه ها بیان شده است، صحیح می باشد. گزینه 1  . 7

رسول خدا (ص) این رسالت بزرگ را از شهر مکه آغاز کرد و سپس با هجرت به مدینه و با کمک یاران خود پایه هاي یک جامعۀ دینی را بنا نهاد و حرکت به سوي تمدن اسالمی را گزینه 3  . 8
آغاز کرد. 

اولین آیاتی که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد، درباره دانش و آموختن بود و این موضوع یعنی علم دوستی در آیه: «ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن ...»،  مشهود است و رسول خدا (ص) درکنار گزینه 2  . 9
ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم دعوت به توحید، افق نگاه انسان ها را از محدوده زندگی دنیایی فراتر برد و آنان را با زندگی در آخرت آشنا کرد (معاد) و این موضوع در آیه «َمْن آَمَن ِباهللاَّ

َیْحَزنُوَن»، مذکور است.   ُهْم َوَال َعَلْیِهْم َخْوٌف َوَال

آیه اي که در سؤال آمده است به اهمیت حاکمیت والیت الهی و براندازي حکومت طاغوت اشاره دارد.  گزینه 2  . 10

گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیازمند تغییر در نگرش انسان ها و تحولی بنیادین در شیوة زندگی فردي و اجتماعی مردم بود، پس تغییر بنیادین، در «شیوه زندگی» است. عمل گزینه 1  . 11
ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر»، فقط به ایمان که مصداق تغییر در نگرش َ َو ...» مطرح شده است، شیوة زندگی را براي ما متحول می سازد. دقت کنید: عبارت «َمْن آَمَن ِباهللاَّ به اساس دستورات الهی که در آیه «َأِطیُعوا اهللاَّ

انسان هاست، توجه داشته است.

روَن» استفاده کرده است.  این آیه مربوط به پایه «احیاي جایگاه خانواده و منزلت زن» است که خداوند در انتهاي آن از عبارت  «َآلیاٍت ِلَقوٍم َیَتَفکَّ گزینه 4  . 12

جریانی که سبب شد فرمانده لشکر اسالم حکومت اسالمی را شایسته تر بداند، این بود که در حکومت وقت ایران عدالت به اجراء در نمی آمد.  گزینه 3  . 13

مسئله اي که بیان شده، مربوط به معیار عدالت در تمدن اسالمی است که آیۀ مربوط به آن عبارت است از:  َلَقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبیِّناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزان ِلَیقوَم النُّاسِب الِقْسِط. گزینه 3  . 14

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 معینی قرار داده اند. گزینه 2  . 15
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.

رسول خدا (ص) به رسالت برانگیخته شده بود تا جامعه اي بنا نهد که در آن جامعه، به جاي حکومت ستمگران و طاغوتیان، والیت الهی حاکمیت داشته باشد و نظام اجتماعی بر پایۀ گزینه 4  . 16
قوانین و دستورات الهی استوار گردد. 

رسول اکرم (ص) از همان ابتداي دعوت، مردم را به یکتاپرستی دعوت کرده و فرمود: اي مردم بگویید «معبودي جز اهللا نیست» تا رستگار شوید.  گزینه 3  . 17

ْلَباِب»: نابرابري دانایان و نادانان، فقط براي خردمندان قابل درك است. رسول گرامی اسالم (ص) ُر ُأولُو اْألَ مطابق با آیۀ شریفه «َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن ِإنََّما َیَتَذکَّ گزینه 3  . 18
می فرمایند: «طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.»

دعوت به تفکر و تعقل، تدبر و خردورزي در  جاي جاي این کتاب آسمانی مشاهده می شود و نزول تدریجی آیات قرآن کریم و دعوت مکرر این کتاب به خردورزي و دانش از یک گزینه 2  . 19
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 و آیه شریفه  «قل هل یستوي الذین یعلمون

والذین ال یعلمون انما یتذکروا اولوااللباب»  با آن هم آوایی دارد.

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 دانش از یک گزینه 1  . 20
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. 

ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن» ایمان به خداوند و روز واپسین اگر با کار نیکو ممزوج شود، پاداش نزد پروردگار بر اساس آیه «َمْن آَمَن ِباهللاَّ گزینه 3  . 21
و نداشتن ترس و اندوه را به دنبال دارد. رسول اکرم (ص) از همان ابتداي دعوت، مردم را به یکتاپرستی دعوت کرد و فرمود: اي مردم بگویید «معبودي جز اهللا نیست» تا رستگار شوید.

از جمله برنامه هاي یک انسان مسلمان، مشارکت و تالش او در ایجاد جامعه اي بر اساس معیارهاي اسالمی است (ملزوم). از این رو الزم است ابتدا معیارهاي یک تمدن اسالمی را که گزینه 2  . 22
قرآن کریم و پیشوایان دین به ما معرفی کرده اند، بشناسیم و براي تحقق هر چه بهتر آن ها در جامعه، برنامه ریزي کنیم. (الزمه)

تحکیم بنیان خانواده - یکی دیگر از موارد منزلت زن و رعایت حقوق زنان در تمدن اسالمی این است که زنان حق مالکیت و کار داشتند به همین جهت می توانستند ثروت خود را گزینه 2  . 23
وقف امور عام المنفعه کنند. بسیاري از موقوفه هاي قدیمی کشور ما مربوط به زنان خیّري است که ثروت خود را وقف کرده اند.

ْمِر ِمنُکْم»   ُسوَل َوُأوِلی اْألَ َ َوَأِطیُعوا الرَّ پذیرش والیت الهی  «َأِطیُعوا اهللاَّ گزینه 1  . 24

- وجوب طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان  «َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن»  

- برترین جهاد، بیان سخن حق در برابر سلطان ستمگر  «َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَِّناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلَیُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط»  

تالش پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان ما سبب عالقۀ مسلمانان به علم و دانش شد. به طوري که شوق و عالقۀ آنان سبب شد که در بسیاري شهرها در کنار هر مسجد، مدرسه اي نیز بنا گزینه 2  . 25
کنند. 
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