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جاهليت  19گلبرگ دوران  به  بازگشتی  ارتباط  این  شدن  رایج  زیرا 
است و بنيان خانواده را متزلزل می کند.

که  20 دارد  را  خود  خاص  دالیل  و  علت ها  خداوند،  دستور  هر 
به آن حکمت آن حکم ودستور گفته می شود.

2. اعتقاد به پيامبران الهی 21 1. اعتقاد به خدا 
3. اعتقاد به معاد

2. خردورزی 22 1. توجه به عدالت 
4. عفاف و پاکدامنی 3. علم و دانش 

5. دوری از شهوت و غضب
6. پایبندی به احکام و دستورات الهی

شبکه های  23 اینترنتی،  پایگاه های  قبيل  از  ارتباطی  وسایل 
اجتماعی، ماهواره ها و رسانه های اجتماعی

حد  24 در  کسانی  اگر  اما  است  واجب  همه  بر  که  است  عملی 
کفایت به آن اقدام کنند از دوش دیگران  برداشته می شود.

عملی است که انجام آن بر تك تك مسلمانان واجب است. 25

می کند  26 تقویت  را  شهوت  و  بی بندوباری  که  موسيقی  نوع  آن 
و مناسب مجالس لهو و لعب است.

1. ساختار اداری پرمصرف و کم بازده 27
2. عدم استفادة از آب و انرژی

3. وجود برخی از  مشاغل کاذب و غيرضروری

1. استقالل اقتصادی و عدم سلطه و نفوذ بيگانگان 28
2. پيشروی به سوی عدالت و قسط و کاهش فاصلة طبقاتی

از  دوری  عين  در  عمران  و  آبادانی  سوی  به  حرکت   .3
دنيازدگی و تجمل گرایی

1. بکوشيم رزق و روزی حالل به خانه بياوریم. 29
ربا  به  کشور  بانك های  خصوص  به  و  جامعه  بکوشيم   .2

آلوده نشود.
کاالی  و  کنيم  استفاده  ایرانی  کاالهای  از  همه  بکوشيم   .3

مرغوب در اختيار مردم قرار دهيم.
4. از تخریب محيط زیست پيرامون خود جلوگيری کنيم.

آشنایی با احکام تجارت 30

2. شراب 31 1. قمار 

لزوم آشنایی با احکام تجارت 32

درس 10 پايههاياستوار
سؤاالت امتحاني درس دهم

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
11 آغازنمود.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . رسولخدا)ص(رسالتخودراازشهر.

درستي یا نادرستي عبارات زیر را مشخص کنید.
21 نادرست. درست دنیامزرعةآخرتاست.
31 نادرست. درست دعوتبهتفکردرجايجايکتابآسمانيبهچشمميخورد.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
41 کانونرشدوتربیتانسانهاکدامگزینهاست؟.

ت. مدرسه پ. مسجد  ب. جامعه  الف. خانواده 

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
51 هدفاصليزندگيچیست؟.
61 اولینآیاتيکهبررسولخدا)ص(نازلشددربارةچهبود؟.
71 چهچیزهایيسّدجاهلیتوخرافهگرایيراشکست؟.
81 گذرازمصرجاهلیتبهعصراسالمنیازمندچهبود؟.
91 معیارهایتمدماسالمیرانامببرید:.
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گلبرگ 101 گذرازعهدجاهلیتنیازمندچهچیزيبود؟.
111 معیارهايتمدناسالميرانامببرید..

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
121 باتوجهبهآیه62سورهبقره:.

1. دو اصل اساسي اعتقادي که دو معيار تمدن اسالمي به حساب مي آیند را نام ببرید.
2. اعتقاد به توحيد و جهان آخرت چگونه بر شکل گيري یك تمدن اثر مي گذارد؟

131 درعصرجاهلیتچهدیدگاهيدربارةزنوجودداشت؟.
141 قرآنکریماوصافنمازگزارانراچگونهبیانميکند؟.
151 باگرویدنمردمبهاسالم،جایگاهومنزلتزنچهتغییريکرد؟.
161 آیه59سورةنساءبهکدامیکازمعیارهايتمدناسالمياشارهدارد؟.
171 آیه25سورةحدیدبهکدامیکازمعیارهايتمدناسالمياشارهدارد؟.
181 باتوجهبهآیه21سورةروم:.

1. آیه، مربوط به کداميك از معيارهاي تمدن اسالمي است؟
2. این آیه دربردارندة چه نشانه ها و پيام هایي براي اهل اندیشه است؟

191 قبلازاسالمروابطبینملتهاچگونهبود؟.
201 ویژگيهايجبهةحقوجبهةباطلرابیانکنید..
211 آیه29سورةفتحبیانگرکدامیکازمعیارهايتمدناسالمياست؟.
221 باتوجهبهآیه201سورةبقره:.

1. این آیه به کداميك از معيارهاي تمدن اسالمي اشاره دارد؟
2. چرا قرآن هم به دنياي مردم و هم به آخرت آنان توجه دارد؟

231 نمونههایيازخرافاتومظاهرجهلدرجامعهقبلازاسالمرانامببرید..
241 آیه9سورةزمربیانکنندةکدامیکازمعیارهايتمدناسالمياست؟.
251 جایگاهزندرعصرجاهلیتچگونهبود؟.
261 نمونههاییازخرافاتدردورانجاهلیترانامببرید..

پاسخ

مّکه 1

درست 2

درست 3

گزینه »الف« 4

توجه به رستگاري اخروي 5

دربارة دانش و آموختن 6

1. نزول تدریجي قرآن و دعوت مکرر این کتاب به خردورزي 7
2. تشویق هاي دائمي رسول خدا )ص( به علم آموزي

شيوة  8 در  بنيادین  تحولی  و  انسان ها  نگرش  در  تغيير  نيازمند 
زندگی فردی و اجتماعی مردم بود. 

نگاه  9 افق  بردن  فراتر   .2 یکتاپرستی  و  توحيد  به  دعوت   .1
آخرت  با  آنان  آشنایی  و  دنيایی  زندگی  محدودة   از  انسان ها 

پایة  بر  اجتماعی  نظام  )برپایی  الهی  والیت  حاکميت   .3
قوانين الهی( 4. برپایی جامعة عدالت محور 

شيوة  10 در  بنيادین  تحولي  و  انسان ها  نگرش  در  تغيير  نيازمند 
زندگي فردي و اجتماعي مردم بود.

1. دعوت مردم به یکتاپرستي )توحيد( 11
2. آشنا نمودن مردم با زندگي در آخرت )معاد(
3. بنا نمودن جامعه اي با حاکميت والیت الهي

4. برپایي جامعة عدالت محور
5. ارتقاء جایگاه خانواده

6. تحول در روابط ملت ها
7. تالش براي رشد و تعالي زندگي دنيوي

8. دعوت به تفکر و خردورزي

1. توحيد و معاد 12
زندگي  محدودة  از  را  انسان ها  نگاه  افق  و  معاد  و  توحيد  به  دعوت   .2

دنيایي فراتر مي برد و آنان را با بعد دیگري از زندگي آشنا مي کند.


