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مشارکت وتالش برای 
ایجاد جامعه ای با 
معیارهای اسالمی از 
برنامه های یک مسلمان

ازاین رو ابتدا معیارهای یک
تمدن اسالمی راکه توسط 
ده قرآن وپشیوایان معرفی ش

رابشناسیم  و

برای تحقق هرچه 
بهتر آنها در جامعه، 
برنامه ریزی و تالش

كنیم 

معیارهای تمدن 
اسالمی کدام اند وما 
برای تحقق چه نوع 
؟جامعه ای تالش کنیم

مطالعه قرآن کریم وسیره وروش آن 
بزرگوار مارابه برخی ازمعیارهای تمدن

.مورد نظر اسالم می رساند

رسول خدا این رسالت بزرگ را از مکه آغاز کرد 
یه وسپس با هجرت به مدینه وبا کمک یاران خودپا

های یک جامعه دینی رابنا وحرکت به سوی تمدن
.اسالمی راآغاز کرد

گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم 
نیازمند تغییر در نگرش انسان ها و 

ى و تحولى بنیادین در شیوهٔ زندگى فرد
اجتماعى مردم بود

نهم       پایه های استوارنمودار درس 

معیارهای 

تمدن 

اسالمی

راۡلیَۡوم   وَ  باّلٰل  ءاَمنَ َمنۡ -1  وَ ااۡلٔخ 
لَ  ه مۡ فَلَه مۡ صا لًحاَعم  ۡندَ اَۡجر  مع   َربّه 
مَخۡوف ال وَ   نیَۡحَزنواله مۡ  وَ  َعلَۡیه 

 62بقره،

 ایمان به خدا( معیاراول)
ابتدای  دعوت مردم رابه به ادرپیامبر

بگوییدمردماى : دعوتیکتاپرستی

شویدرستگارتانیست،اّلٰل جزمعبودى

راۡلیَۡوم   وَ  باّلٰل  ءاَمنَ َمنۡ --2  وَ ااۡلٔخ 
لَ  ه مۡ فَلَه مۡ صا لًحاَعم  ۡندَ اَۡجر  مع   وَ  َربّه 
مَخۡوف ال  نیَۡحَزنوه مۡ ال وَ  َعلَۡیه 

 62بقره،

  (ایمان به معادمعیاردوم)

محدودهٔ ازراهاانساننگاهافق

وآنان را برد،فراتردنیازندگی

ساختآشنابازندگی آخرت 

 ااَطیعو اءاَمنوال ذینَ اَیَُّهایا -3
سو ااطیع و وَ  اّلّلَ  ا و لی وَ   لالر 

ۡنک مااۡلَۡمر  59نساء، م 
  والیت الهی( معیارسوم)

قوانینپایهٔ براجتماعىنظامى

)حکومت اسالمی الهىودستورات 

ونفی طاغوت(

لقدارسلنا رسلنابالبینات -4
وانزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم 

25النایس بالقسط  حدید
 )عدالت طلبی( چهارممعیار 
 تبعیضرفعبراى()مهم ترین اهداف 

جاهلىنظامبرحاكم طبقاتى  هاى
مساوات وبرابرىفرهنگوبرقرارى

)برترین جهاد ،سخن حقی جامعهدر
است که ظالم درمقابل سلطان 
 ستمگربرزبان آورد.)پیامبرص(

 

نۡ  وَ -5 نۡ  لَک مۡ َخلَقَ اَنۡ  یءایا تهم  م 
ک مۡ  َجعَلَ  وَ  الَۡیهاتَۡسک نوال   اَۡزواًجااَۡنف س 
لكَ فیا نۡ َرۡحمة وَ َمَود ةً  بَۡینَک مۡ  یاتٍ اَلٔ  ذ ٰ
 21روم، یَتَفَک رونَ لقَومٍ 

  جایگاه خانواده(معیار پنجم )
هاومانع اصلی انسان تربیت ورشدكانون

 فسادوتباهی

رسول  احیای منزلت زن از عناصراصلی 

خداباگفتار ورفتار خویش انقالبی عظیم 

 درجایگاه خانواده وزن

بهترین زنان جهان چهار تن اند:مریم 

 ،آسیه،خدیجه وفاطمه )ع(

خداوند از خشنودی فاطمه خشنود واز 

خشمش به خشم می آیدفاطمه پاره ای 

از تن من است ...پیامبرص(زنان پا به 

پای مردان)خدیجه حامی بزرگ پیامبر 

وفاطمه همراه پدروحامی بزرگ 

همسرش وزینب درکنار برادر وپیام 

 رسان نهضت عاشورا(
 

یَتَذَك ر  ا ن ما نیَۡعلَموالال ذینَ  وَ  یَۡعلَمونَ ال ذینَ  یَۡستَو ىَهلۡ ق لۡ  -6
 9زمر، بۡلباال اا ول وا

 وشدنازلخدارسولبركهآیاتىاولین  معیارششم )علم گرایی ( 

هربرعلمبود طلبآموختن ودانشدربارهبود،وىرسالتآغازگر

.نزول تدریجی آیات قرآن ودعوت مکرر این کتاب استواجب زن ومرد

سدّ  به خرد ورزی ودانش از یک طرف وتشویق های دائمی پیامبر)ص(

ویکی از جاهل ترین جوامع رامشتاق علم  شكستگرایىخرافه وجاهلیت

کردوبه یارانش فرمود: کسی که دوست می داردنگاهش به چهره 

 کسانی................................

 لی که به نظرت می آید بپرس وفرمود....صدیقه کبری)س(:هرسوا
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 تست
برنامه ریزی درجهت پیشبرد اهداف وتمدن آرمانی اسالم درحوزه ای که مصداق آیه )جعل بینکم مودة ورحمة( می باشد چگونه .141

 97است؟ سراسری ریاضی 

 واعتماد به خداوند وپایداری می شود.اعتقادراسخ به دین که موجب تقویت عزت نفس،توکل -1

های موثر ضروری است.ش شناخت دنیای جدید که به جهت درک درست واقعیت ها وانتخاب رو-2

 خودسازی فردی وبه فعلیت رساندن قابلیت ها واستعدادها که برای تشکیل خانواده ضروری است.-3

ز مشکالت اخالقی وفرهنگی می شود.مواظبت وحراست از بنیان خانواده که مانع گسترش بسیاری ا-4
 تست
 97ازآیه شریفه )قل اطیعوهللا واطیعواالرسول واولی االمرمنکم(کدام مفهوم مستفادمی گردد؟ سراسری انسانی .142

 الزمه اطاعت از اولی االمر، اطاعت از رسول گرامی)ص(وجانشینان آن حضرت است.-1

باید از رسول خدا)ص(وحاکمان اطاعت کنند.همه مومنان درهمه زمان ها وهمه مکان ها -2

اطاعت از رسول گرامی)ص(وجانشینان آن حضرت الزمه توحید درعبادت است.-3

 مسلمانان باید دربرنامه های فردی زندگی خود از خدا ورسول خدا )ص(بی قید وشرط اطاعت کنند.-4

 تست

تبیین جایگاه خانواده است وگرایش مردم به اسالم  ای)ص(بر کدام مورد بیانگر یکی ازعناصراصلی برنامه پیامبر گرامی اسالم.143
 95چه ثمره ای برای زنان داشت؟خارج از کشور

 حضور با عفاف در جامعه-احیای منزلت زن وارزش های اصیل او-1
 حضور با عفاف در جامعه –حفظ محیط جامعه از فساد وبی بند باری -2
 رسمیت یافتن جایگاه مادری-اواحیای منزلت زن وارزش های اصیل  -3
 رسمیت یافتن جایگاه مادری-حفظ محیط جامعه از فساد وبی بند باری -4
  

 تست
سوق دهد، لذا اولین آیاتی که بر  شد مبعوث اسالم گرامی پیامبر.144  را نابود کند و مردم را به سوی زندگی مبتنی بر...............

بود. )سراستا .......................................................................................................... (94ری هنرایشان نازل شد درباره ی .....

 دانش و آموختن -تفکر و علم-کفر و شرک-2دانش و آموختن         -تفکر و علم-آداب جاهلی-1

 توحید و عدل–عدل وقسط  -کفر و شرک-4توحید و عدل         -عدل و قسط–آداب جاهلی -3

 تست

شود و غیر خدا اطاعت نگردد پیام کدام آیه رسول خدا )ص( آمده بود تا روابط اجتماعی مردم بر مبنای دستورات خداوند تنظیم  .145

(94ی شریفه گویای این موضوع است؟)سراسری انسانی 

 فذلک فادع و استقم کما امرت و ال تتبع اهواءهم-1

 محمد رسول هللا و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم-2

 من ءامن باهلل و الیوم االخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم-3

 یا ایها الذین ءامنوا ءاطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولیاالمر منکم-4

تست 
است؟آنازحاكيشريفه يآيه يكدامپيامنمي كنندعملخودسرانهاجتماعي، وفرديبرنامه هايدربگوييم مسلماناناگر.146

  93 سراسری تجربی

  المحسنین   لمعهللاان  وسبلنالنهدين همفیناجاهدواال ذين و-1

منكم   االمراولي والرسولاطیعوا وهللااطیعواامنواال ذينايهايا-2

ذنوبكملكميغفر وهللايحببكمفاتبعونيهللاتحبونكنتمانقل-3

 بینكمعدلالامرت وكتابمنهللاانزلبماآمنتقل واهواءهمتتبعال و -4
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تست

انسانی  بیانگرمعیار تنظیم روابط اجتماعی وتدوین قوانین برپایه عدل در جامعه وتمدن اسالمی می باشد؟سراسریکدام آیه شریفه .147
*93 

مَ انَّماقُلۡ  -1 َش ماَربّىَ َحرَّ ۡنهاَظَهرَ اۡلفَواحه  بالِله تُۡشركوااَنۡ اۡلَحقهّ وَ  ربغَيۡ اۡلبَۡغىَ  وَ ۡثمَ ااۡله َبَطَن وَ ما وَ مه
 وکذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا -2
 لقدارسلنا رسلنابالبینات وانزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم النایس بالقسط    -3

 قل من حرم زینه هللا التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین امنوا-4 

 ستت
اگربگوییم درجامعه ی اسالمی خانواده جایگاه ممتازی دارد وکانون رشد انسان های بافضیلت است پیام کدام آیه راترسیم کرده .148

 92ایم؟سراسری هنر
 ومن ایاته ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها-2تنتشرون   ومن ایاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر -1
اوانثی وهومومن فلنحیینه حیاه طیبه  رمن عمل صالحا من ذک-4وهللا جعل لکم من انفسکم ازواجا مجعل لکم من ازواجکم     -3

 تست
ورفتار خویش انقالبی عظیم پدید آورد پیام کدام آیه درعصری که زن کاالیی در کنار سایر کاالها تلقی می شد رسول خدا با گفتار .149

92ی شریفه استفاده ی ابزاری از زن را ملغی کرد تا خانواده کانون رشد فضالیل اخالقی ،د وستی ومودت گردد؟سراسری ریاضی 
 قل هی للذین امنوا فی الحیاه الدنیا خالصه یوم القیامه -1
 لکم من ازواجکم بنینوهللا جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل -2
 یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا-3
نۡ  وَ  -4 نۡ  لَُکمۡ َخلَقَ اَنۡ  یءایاهتهمه ُکمۡ مه  الَۡیهاتَۡسُکنواله  اَۡزواًجااَۡنفُسه

 تست
ایجاد نگرشی جدید در جامعه که موجب تحول در روابط بین ملت ها گردید وتبیین جایگاه خانواده به عنوان کانون رشد وتربیت .150

  92انسان های با فضیلت به ترتیب با پیام کدام آیه ارتباط مفهومی دارد ؟سراسری خارج از کشور 
د   -1 دّاءُ َمعَهالَّذینَ  وَ  الِله َرسولُ ُمَحمَّ  ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا -بَۡیَنُهمۡ اۡلُكفّارُرَحماءُ َعلَیواَشه
د   -2 دّاءُ َمعَهالَّذینَ  وَ  الِله َرسولُ ُمَحمَّ  وهللا جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم -بَۡیَنُهمۡ اۡلُكفّارُرَحماءُ َعلَیواَشه
 وهللا جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم  -ودین الحق لیظهره علی الدین کله  هوالذی ارسل رسوله بالهدی-3
د   -4 دّاءُ َمعَهالَّذینَ  وَ  الِله َرسولُ ُمَحمَّ  ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا -بَۡیَنُهمۡ اۡلُكفّارُرَحماءُ َعلَیواَشه

  تست
اوازمحدوده ی تنگ دنیا ومجهز کردن اوبه استدالل برای اثبات عوالم پس ازمرگ   ازدقت در پیام کدام آیه نجات انسان ودیدگاه .151

 *91استنباط می شود؟سراسری ریاضی 
 من امن باهلل والیوم االخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم -2هه الی هللا وهو محسن فقداستمسک بالعروه الوثقی     جومن یسلم و-1 
 قل هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون انما یتذکر اولواااللباب -4وربکم    بینکم هللا ربنا قل امنت بما انزل هللا من کتاب وامرت العدل-3

 تست
پیامبر گرامی اسالم )ص(دراولین روز دعوت مردم به رسالت آسمانی خود ندا سرداد.....بدین ترتیب دعوت به یکتاپرستی آغاز .152

 *91قران کریم دراین باره می فرماید:  سراسری تجربی شد 
 فلذلک فادع واستقم کما امرت والتتبع اهواءهم–قولوا ال اله اال هللا تفلحوا -1
 والخوف علیهم من امن باهلل والیوم االخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم -قولوا ال اله اال هللا تفلحوا-2
 فلذلک فادع واستقم کما امرت والتتبع اهواءهم -عظیم التشرک باهلل ان الشرک لظلم -3
 من امن باهلل والیوم االخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهموالخوف علیهم -التشرک باهلل ان الشرک لظلم عظیم -4

  تست
وپیامبرگرامی اسالم )ص( درباره ی ...............................................................زن ومرد این سخ.153

گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند .........................................................................

ن الهی را ابالغ کرد 
 *90سراسری هنر

ومن ایاته ان خلق لکم من  -یکسانی منزلت-تغییر در رفتار مردم بود به طوری که روابط اجتماعی برمبنای دستورات خداوند تنظیم شود.-1
 انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها             

وجعل لکم من ازواجکم بنین -تساوی حقوق -تغییر در رفتار مردم بود به طوری که روابط اجتماعی برمبنای دستورات خداوند تنظیم شود.-2
 وحفده ورزقکم من الطیبات 

لکم من  ومن ایاته ان خلق -یکسانی منزلت –تغییر درنگرش انسان ها وتحولی بنیادین درشیوه ی زندگی فردی واجتماعی مردم بود -3
 انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها             

وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفده -تساوی حقوق-تغییر درنگرش انسان ها وتحولی بنیادین درشیوه ی زندگی فردی واجتماعی مردم بود -4
 ورزقکم من الطیبات

 تست
محدوده ی تنگ دنیا فراتربرد وباحقیقت ....اشنا ساخت پیامبرگرامی اسالم )ص( درکناردعوت به توحید افق نگاه انسان ها رااز .154

 *90.سراسری زبان 
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ان هی اال حیاتنا الدنیا نموت ونحیا ومانحن بمبعوثین -2...   قل هی للذین امنوا فی الحیاه الدنیا خالصه یوم القیامه -1
 ان هللا ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم -4    من امن باهلل والیوم االخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم -3

 تست
رسول خدا)ص(باگفتار ورفتارخویش انقالبی عظیم درباره ی ....پدیدآورد واین سخن الهی را ابالغ کرد:سراسری خارج از کشور .155

90* 
 وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفده ورزقکم من الطیبات-یکسانی منزلت زن ومرد-1
 وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفده ورزقکم من الطیبات -ومرد تساوی حقوق زن-2
 ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها -یکسانی منزلت زن ومرد -3
 ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها -تساوی حقوق زن ومرد -4

 تست
منادی گران مبعوث از سوی خداوند بود دعوت به یکتاپرستی ورهایی از نگاه به پیامبر گرامی اسالم )ص( که پایان بخش .156

 *90محدودده ی تنگ دنیارا اعالم فرمود که از دقت در آیه ی شریفه ی ....مفهوم می گردد.سراسری ریاضی 
 ه هذا صراط مستقیمان هللا ربی وربکم فاعبدو -2    من امن باهلل والیوم االخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم -1
 وما هذه الحیاه الدنیا اال لهو ولعب وان الدار االخره لهی الحیوان  -4قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی وفرادی    -3

 تست
 *89پیام کدام آیه باندای اولین روز دعوت پیامبر گرامی اسالم )ص( مطابقت دارد؟ سراسری انسانی .157

 قل هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون-2واستقم کما امرت والتتبع اهواءهم     فلذلک فادع -1
وقل امنت بما انزل هللا من کتاب وامرت العدل بینکم هللا ربناوربکم-3 من امن باهلل والیوم االخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم -3

 تست

حاکی از یکی از جنبه های عدالت خواهی رسول خدا )ص(مبارزه .158 با تبعیض نژادی وامتیازات اشرافی بود که آیه ی شریفه ی ....
 *89آن است    سراسری ریاضی 

 محمد رسول هللا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم  -2    من امن باهلل والیوم االخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم -1
 لقدارسلنا رسلنابالبینات وانزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم النایس بالقسط  -4ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها          -3

  تست
زندگی مبتنی بر....سوق دهد واولین آیاتی که بررسول خدا )ص( نازل شد مد تا آداب جاهلی رانابودکند ومردم را به سوی رسول خداآ.1

 *88درباره ی .....بود.سراسری هنر 
   واموختن  دانش  -تفکر وعلم -4دانش واموختن    -مبدا ومعاد -3یگانگی خداوند    –تفکر وعلم  -2یگانگی خداوند     -مبدا ومعاد-1

  تست
مفهوم می .159 مبارزه با مظاهر جهل وخرافات که یکی از اهداف تمدن متعالی اسالمی است از دقت در آیه ی شریفه ی .....

 *88گردد.سراسری خارج از کشور 
 فلذلک فادع واستقم کما امرت والتتبع اهواءهم -1
 قل من حرم زینه هللا التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق -2
 من امن باهلل والیوم االخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم -3
 قل هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون انما یتذکر اولواااللباب -4

 تست
 *87مبین ویژگی تمدن اسالمی ودعوت به یکتاپرستی می باشد؟سراسری تجربی پیام کدام آیه .160

 من امن باهلل والیوم االخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم -2فلذلک فادع واستقم کما امرت والتتبع اهواءهم     -1
 ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها -4وقل امنت بما انزل هللا من کتاب وامرت العدل بینکم      -3

  تست
استوار کردن پایه های پیوند برادری بین هم کیشان که هم چون اعضای یک خانواده اند واهتمام برحفظ وحدت که یکی از مظاهر .161

 87تمدن اسالمی است از دقت در کدام مورد مفهوم می گردد؟سراسری تجربی 
  ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها  -2واالثم والبغی      الفواحش ماظهر ومابطنقل انما حرم ربی  -1
 هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله -4محمد رسول هللا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم   -3

  تست
زدودن تبعیض های طبقاتی حاکم برنظام جاهلی وجایگزین کردن فرهنگ برابری ومساوات که یکی از مظاهر تمدن اسالمی است .162

 *87از دقت درکدام آیه مفهوم می گردد؟ سراسری ریاضی 
     نیا خالصه یوم القیامهقل هی للذین امنوا فی الحیاه الد -1
         قل من حرم زینه هللا التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق -2
 لقدارسلنا رسلنابالبینات وانزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم النایس بالقسط -3
 قل هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون انما یتذکر اولواااللباب -4 

  تست
 86شریفه ی لقدارسلنا رسلنابالبینات وانزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم النایس بالقسط کدام است؟سراسری تجربی *پیام آیه ی .163
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نفی تیعیت از خواسته های مشرکان اشرافیت طلب-2            ایمان جدی پیامبر)ص(به اصول دعوت الهی خویش    -1
 استقامت برابالغ دعوت وتخریب بنیان های شرک آفرین  -4ی عدل      اصرار برستم سوزی وبر پاکردن جامعه ای برپایه -3

 تست
 *86دعوت به تفکر ،تعقل وخردورزی از توجه به کدام آیه ،مفهوم می گردد؟سراسری زبان .164

 فلهم اجرهم عند ربهممن امن باهلل والیوم االخر وعمل صالحا  -2   بینکم هللا ربنا قل امنت بما انزل هللا من کتاب وامرت العدل -1
 قل هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون انما یتذکر اولواااللباب -4     قل من حرم زینه هللا التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق-3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




