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با توجه به آیات قرآن کریم چه کسانی می توانند پیامبر را الگوي خود قرار دهند؟  . 1

 «الذین آمنوا و عملوا الصالحات»   «الذین آمنوا یقیمون الصالة و یوتون الزکاة هم راکعون»  

 «کان یرجوا اهللا و یوم االخر و ذکر اهللا کثیراً»   «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم»  

الِحاِت َو َتواَصْوا بِالَْحقِّ َو َتواَصْوا نْساَن لَِفی ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ به کدام مورد، می توان براي مشخص نمودن مصداق کامل و بارز آیۀ شریفۀ « ِإنَّ اْإلِ  . 2
ْبِر » استناد جست؟ بِالصَّ

« ُأولِئَک ُهْم َخیُر اْلَبِریِۀ » - « أنا مدینۀ العلم و علی بابها » 

« ُأولِئَک ُهْم َخیُر اْلَبِریِۀ » - « َعِلیٌّ َمَع اْلَحقِّ َو اْلَحقُّ َمَع َعِلیٍّ » 

« لَِمن کاَن َیرُجو اَهللا َو الَیوَم اآلِخَر َو َذَکَر اَهللا َکثیًرا » - « أنا مدینۀ العلم و علی بابها » 

« لَِمن کاَن َیرُجو اَهللا َو الَیوَم اآلِخَر َو َذَکَر اَهللا َکثیًرا » - « َعِلیٌّ َمَع اْلَحقِّ َو اْلَحقُّ َمَع َعِلیٍّ » 

این بیان پیامبر خطاب به حضرت علی که می فرماید «بی گمان آنچه را من می شنوم تو هم می شنوي و آنچه را من می بینم تو هم می بینی جز اینکه پیامبر  . 3
نیستی ... و تو هر آینه بر راه خیر می باشی» به ترتیب ترسیم کنندة کدام عبارت است؟

 «اال انه ال نبی بعدي» - «فهذا علی مواله»   «علی مع الحق و الحق مع العلی» - «انا مدینۀ العلم و علی بابها»  

 «اال انه ال نبی بعدي» - «علی مع الحق و الحق مع العلی»   «علی مع الحق و الحق مع علی» - «فهذا علی مواله»  

این سخن پیامبر که می فرماید: «هرکس فریاد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان یاري می طلبد بشنود و به یاري او برنخیزد مسلمان نیست» اشاره به  . 4
کدامیک از روش هاي پیامبر (ص) در حکومت داري ایشان دارد و کدام آیۀ شریفه ترسیم کنندة آن است؟

مبارزه با فقر و محرومیت -  «لعلک باخع نفسک اال یکون مؤمنین»   مبارزه با فقر و محرومیت -  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»  

اجراي عدالت -  «لعلک باخع نفسک اال یکون مؤمنین»   اجراي عدالت -  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»  

به بیان پیامبر گرامی اسالم «حفظ حکومت از گزند حوادث» در گرو چیست و کدام آیۀ شریفه ترسیم کنندة آن است؟  . 5

نجات مردم از گمراهی -  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»   اجراي عدالت -  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»  

نجات مردم از گمراهی - «لعلک باخع نفسک اال یکون المؤمنین» اجراي عدالت -  «لعلک باخع نفسک اال یکون المؤمنین»  

با توجه به تعالیم دینی «کسانی که به خدا و روز رستاخیر امید دارند» در مسائل فردي و اجتماعی به سراغ کدام الگو خواهند رفت؟  . 6

 «لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوه حسنه»   «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات»  

 «الذین آمنوا یقیمون الصالة و یوتون الزکاة»   «رسًال مبشرین و منذرین»  

اگر بگوییم «حضرت علی با الگو قراردادن سیره و روش پیامبر مبارزه با تبعیض و نابرابري را سرلوحۀ کار خود قرار داد» کدام ویژگی حکومت داري  . 7
ایشان را ترسیم کرده ایم؟

 علی مع الحق و الحق مع علی   انا مدینۀ العلم و علی بابها   «انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس»   «فمن اراد العلم فلیاتها من بابها»  

اگر بپرسیم چرا خداوند خطاب به پیامبر می فرماید: «لعلک باخع نفسک»  در پاسخ می گوییم:  ..................  . 8

 «اولئک هم خیر البریه»   «لیقوم الناس بالقسط»  

 «اال یکون مؤمنین»   «لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوة حسنه» 

آیۀ شریفۀ  «ان الذین آمنوا و عملو الصالحات اولئک هم خیر البریه...» بعد از کدام حدیث رسول خدا نازل شد؟  . 9

همانا این (حضرت علی (ع)) برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود. 

تو (حضرت علی (ع)) براي من به منزلۀ هارون براي موسی هستی، جز اینکه بعد از من پیامبر نخواهد آمد. 

سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست این مرد (حضرت علی (ع)) و کسانی که از او پیروي می کنند رستگارند.

من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم؛ کتاب خدا و عترت و اهل بیتم را و تا زمانی که به این دو تمسک بجویید گمراه نمی شوید.

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 6 سخت
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معرفی وفادارترین فرد در پیام، راسخ ترین انسان در انجام فرمان خدا و صادق ترین شخص در داوري میان مردم توسط پیامبر با نزول کدام آیۀ  . 10
شریفه هم زمان شد؟

 «انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس»   «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه»  

 «لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوة حسنه»  «انما ولیکم اهللا و الرسول و الذین آمنوا»  

یکی از رسومات نظام طبقاتی جاهلیت  .................. بود و پیامبر در برابر آن چه اقدامی انجام داد؟  . 11

تبعیض در اجراي عدالت - نفی تعصبات قومی و قبیله اي و اعالم برابري در مقابل قانون 

گزینش ثروت به عنوان مالك برتري - نفی تعصبات قومی و قبیله اي و اعالم برابري در مقابل قانون 

تبعیض در اجراي عدالت - مبارزه با فقر و بناي جامعه اي آباد و به دور از محرومیت 

گزینش ثروت به عنوان مالك برتري - مبارزه با فقر و بناي جامعه اي آباد و به دور از محرومیت 

این گفتۀ حضرت علی (ع) که می فرماید: «پیامبر مرهمی بر دل هاي کور، گوش هاي کر و زبان هاي گنگ مردم غفلت زده و دور از هدایت بوده است،  . 12
ترسیم کنندة کدام عبارت شریفه است؟

 «لعلک باخع نفسک اال یکونوا مؤمنین»   «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه»  

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»    «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهللا حجۀ»  

خطاب خداوند به مسلمانان که می فرماید «رنج شما براي او سخت و دشوار است» در راستاي کدامیک از سیره هاي حکومت داري پیامبر بیان شده است  . 13
و کدام عبارت شریفه ترسیم کنندة آن است؟

محبت و مدارا با مردم -  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»   محبت و مدارا با مردم -  «لعلک باخِع نفسک اال یکون مؤمنین»  

سخت کوشی در هدایت -  «لعلک باخع نفسک اال یکونوا مؤمنین»   سخت کوشی در هدایت -  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»  

«جلوگیري از تبعیض طبقاتی پذیرفته شده در میان مردم مربوط به کدامیک از روش ها و سیرة رهبري پیامبر اکرم (ص) است و کدام آیۀ شریفه  . 14
ترسیم کنندة آن است؟

تالش براي برقراري عدالت و برابري -  «لعلک باخع نفسک اال یکونوا المؤمنین»  

تالش براي برقراري عدالت و برابري -  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»  

سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم -  لعلک باخع نفسک اال یکونوا المؤمنین»  

سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم -  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»  

با توجه به سخنان حضرت علی در روزهاي آغازین حکومت خود چه کسانی «ننگ دنیا و عذاب آخرت را براي خویش خریده اند» و این مفهوم در  . 15
ارتباط با کدامیک از ویژگی هاي ایشان بیان شده است؟

کارگزاران گمراه کننده -  «علی مع الحق و الحق مع علی»   احتکارکنندگان بیت المال -  «علی مع الحق و الحق مع علی»  

کارگزاران گمراه کننده -  «انا مدینۀ العلم و علی بابها»   احتکارکنندگان بیت المال -  «انا مدینۀ العلم و علی بابها»  

با توجه به سخنان پیامبر کدام عبارت بیانگر «اعلمیت و برتري مطلق حضرت علی (ع)» پس از پیامبر اکرم (ص) می باشد؟  . 16

 «ان هذا و شیعۀ لهم الفائزین»   «علی مع الحق و الحق مع علی»   «ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً»   «فمن اراد العلم فلیاتها من بابها»  

واکنش رسول خدا (ص) در برابر پایمال شدن حق شخصی شان چه بود و اینکه مردم ایشان را پدر مهربان خود می دانستند، تابع چه بود؟  . 17

اجراي عدالت و رفع تبعیض - دلسوزي رسول خدا (ص) در هدایت مردم  بردباري و مالیمت - دلسوزي رسول خدا (ص) در هدایت مردم 

اجراي عدالت و رفع تبعیض - رفتار محبت آمیز رسول خدا (ص)  بردباري و مالیمت - رفتار محبت آمیز رسول خدا (ص) 

اگر بگوییم «سخن و عمل امام على (علیه السالم) مطابق با دین و بیان کنندة دستورات الهی است»، علّت این موضوع را  می توان در کدام آیۀ شریفه  . 18
یافت؟

 «یا اّیها الّذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الّرسول و اولی االمِر منکَم»  «انَّ الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات اولئک هم خیُر البریَّۀ» 

 «انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الُرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً»   «انّما ولیُُّکم اهللا و رسوله و الّذین یقیمون الّصالة و ...»  
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الگو بودن پیامبر براي چه کسانی است؟ این مطلب در کدام عبارت قرآنی مشهود است؟  . 19

کسانی که ایمان و امید به خدا و آخرت دارند و کثیرالذکرند - لََقد کاَن لَُکم فی َرسوِل اللَِّه ُأسَوٌة َحَسَنۀٌ 

کسانی که ایمان و امید به خدا و آخرت دارند و کثیرالذکرند- کاَن َیْرُجوا اللََّه َو الَْیْوَم الْآِخَر َو َذَکَر اللََّه َکِثیراً 

همۀ انسان ها - لََقد کاَن لَُکم فی َرسوِل اللَِّه ُأسَوٌة َحَسَنٌۀ

همۀ انسان ها - کاَن َیْرُجوا اللََّه َو الَْیْوَم الْآِخَر َو َذَکَر اللََّه َکِثیراً

بنابر آیات قرآن کریم، پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) براي چه کسانی سرمشق نیکویی هستند و بهترین مخلوقات، صفتی  است که خداوند چه  . 20
کسانی را الیق آن  می داند؟

کسانی که در طول زندگی خود به خداوند و روز رستاخیر امید پیوسته دارند. - مؤمنین نیکوکار

کسانی که در برهه اي از زندگی خود به خداوند و پیامبرش امید دارند. - مؤمنین نیکوکار

کسانی که در برهه اي از زندگی خود به خداوند و پیامبرش امید دارند. - خدا یادآوران مصلح

کسانی که در طول زندگی خود به خداوند و روز رستاخیر امید پیوسته دارند. - خدا یادآوران مصلح

با استناد به آیات نورانی وحی، مقام الگویی رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) براي مشمولین اوصاف کدام عبارت قرآنی قابل درك است و پیامبر اسالم  . 21
(صلی اهللا علیه و آله)، در کدام جایگاه ویژه به عنوان «سرمشق نیکو» معرفی شده است؟

 «لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوه حسنه» - رهبري   «لمن کان یرجواهللا و الیوم االخر و ذکر اهللا کثیرا» - رهبري 

 «لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوه حسنه» - پیامبري   «لمن کان یرجواهللا و الیوم االخر و ذکر اهللا کثیرا» - پیامبري  

پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) براي امحاء عادات مرسوم مردم در نزدیک شدن به رهبر، به یاران خود چه دستوري می دادند؟  . 22

بدي هاي یکدیگر را نزد ایشان بازگو نکنند. بردباري و مالیمت داشته باشند.

در اجراي عدالت تبعیض روا ندارند. فقیران و بینوایان را از خود دور نکنند.

با توجه به سیرة پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم) در رهبري جامعه، کلید واژه هاي «مذّمت» و «قاطعیت»، در کدام یک نمود بیشتري دارد؟  . 23

مبارزه با فقر و محرومیت - سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مبارزه با فقر و محرومیت - اجراي عدالت

محبت و مدارا با مردم - اجراي عدالت محبت و مدارا با مردم - سخت کوشی و دلسوزي در هدایت

واکنش مردم حجاز در مورد تبعیض و تفاوت طبقاتی چه بود؟ این عکس العمل در تباین با کدام ابعاد رهبري پیامبر اسالم بود؟  . 24

مبارزه - مبارزه با فقر  پذیرش - مبارزه با فقر  مبارزه - اجراي عدالت  پذیرش - اجراي عدالت 

در حدیث نبوي رستگاري و اهل نجات بودن معلول چیست؟ و شیعه به چه معناست؟  . 25

پیروي از حضرت علی - واال و بلند مرتبه پیروي از حضرت علی - پیرو

ایمان و عمل صالح - واال و بلند مرتبه ایمان و عمل صالح - پیرو
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با توجه به آیۀ  «لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوة حسنًا» کسانی می توانند پیامبر را الگوي خود قرار دهند که به خدا و آخرت امید دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. گزینه 3  . 1

اِلحاِت مصداق کامل و بارز آیۀ شریفۀ سورة «والعصر» کسانی هستند که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند که وجه اشتراك آیات سورة والعصر با « ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ گزینه 2  . 2
ُأولِئَک ُهْم َخیُر اْلَبِریِۀ » است، در واقع بهترین مخلوقات کسانی هستند که در خسران نبوده و ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند! همچنین آیه دربارة حضرت علی (ع) و پیروان ایشان سخن

می گوید و هیچ کدام از دو آیۀ «أولئک هم خیر البریه» و «ِان األنسان لفی خسر» به علم حضرت علی (ع) اشاره ندارند. 

در این جمله پیامبر که می فرماید: «آنچه را من می بینم تو هم می بینی جز اینکه تو پیامبر نیستی بلکه وزیر هستی» مفهوم می شود که بعد از پیامبر کسی به عنوان پیامبر نخواهد رسید و گزینه 3  . 3
نبوت ختم خواهد شد و عبارت «تو هر آینه بر راه خیر باشی» اشاره به عدالت خواهی حضرت علی (ع) دارد که با حدیث  «علی مع الحق و الحق مع علی» در ارتباط است. 

جملۀ پیامبر که می فرماید: «هرکس فریاد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان یاري می طلبد بشنود و به یاري او برنخیزد مسلمان نیست» اشاره به تالش پیامبر (ص) در جهت عدالت و گزینه 3  . 4
برابري دارد و با آیۀ  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب» ارتباط دارد. 

یکی از اهداف ارسال رسوالن اجراي عدالت بوده است.

به بیان پیامبر علت سقوط اقوام و ملت ها تبعیض در اجراي عدالت بوده است و بنابراین عدالت راهی است که حکومت ها را از گزند حوادث حفظ می کند و آیۀ شریفۀ  «لقد رسلنا گزینه 1  . 5
بالبینات» اشاره به ضرورت اجراي احکام و برقراري عدالت دارد. 

با توجه به آیۀ  سورة احزاب، پیامبر براي کسانی که به خدا و آخرت امید دارند و خدا را بسیار یاد می کنند اسوة نیکویی در مسائل فردي و اجتماعی و از جمله جایگاه رهبري است.  گزینه 1  . 6

اینکه حضرت علی (ع) با تبعیض و نابرابري به مبارزه پرداخت، اشاره به عدالت خواهی ایشان و دعوت به سوي حق دارد و عبارت  «علی مع الحق و الحق مع علی» بیانگر آن است.  گزینه 1  . 7
بررسی سایر گزینه ها: 

: اشاره به عصمت علمی حضرت علی (ع) دارد.  گزینۀ 

: بیانگر دانا بودن حضرت علی (ع) پس از رسول است.  گزینۀ 

: به عصت اهل بیت اشاره کرده است.  گزینۀ 

پیامبر در هدایت مردم سخت کوش و دلسوز بود به طوري که خداوند می فرماید  «لعلک باخع نفسک اال یکون مؤمنین» از اینکه برخی از مردم ایمان نمی آورند ممکن است از شدت اندوه گزینه 3  . 8
جان خود را از دست بدهی. 

جابربن عبداللّه انصاري از یاران پیامبر می گوید در کنار خانۀ خدا و در حضور رسول (ص) بودیم که حضرت علی (ع) وارد شد سپس پیامبر فرمود: «سوگند به خدایی که جانم در دست گزینه 3  . 9
قدرت اوست این مرد و کسانی که از او پیروي می کنند رستگارند و سپس آیۀ  «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات...» نازل گردید. 

جابربن عبداللّه انصاري در کنار پیامبر بود و می گوید: «حضرت علی وارد شد و پیامبر فرمود سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، این مرد و کسانی که از او پیروي می کنند گزینه 2  . 10
رستگارند و سپس صفات حضرت علی (ع) را برشمرد که آیۀ  «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات» بیانگر آن است. 

در زمان پیامبر تبعیض و تفاوت طبقاتی یک قانون پذیرفته شده در میان مردم بود و اگر کسی صاحب قدرت و نفوذ بود، مجازات نمی شد و تنها طبقات زیردست جامعه مجازات گزینه 1  . 11
می شدند (تبعیض در اجراي عدالت). پیامبر (ص) در مقابل این اقدام اعالم کرد که همه در برابر قانون برابر هستند و تعصبات قومی و قبیله اي را نفی فرمود. 

حدیث امام علی (ع) که می فرماید: «پیامبر طبیبی سیار بود، برخالف سایر طبیبان او خود به سراغ بیماران می رفت،...» به موضوع سختکوشی پیامبر در امر هدایت مردم پی می بریم که گزینه 1  . 12
آیۀ شریفۀ «لعلک باخع نفسک» به آن اشاره دارد. 

پیامبر چنان عالقمند به هدایت مردم و نجات آنها از گمراهی بود که خداوند خطاب به مسلمانان می فرماید «رنج شما براي او سخت و دشوار است...» و عبارت شریفۀ  «لعلک باخع گزینه 4  . 13
نفسک...» اشاره به آن دارد. 

در زمان پیامبر (ص) تبعیض و تفاوت طبقاتی پذیرفته شده یک قانون به شمار می رفت و پیامبر (ص) در مقابل این اقدام براي برقراري عدالت و برابري تالش کرد که آیۀ شریفۀ  «لقد گزینه 2  . 14
ارسلنا رسلنا بالبینات...» اشاره به آن دارد. 

حضرت علی (ع) در روزهاي آغازین حکومت خود به مسجد رفت و فرمود: «گروهی بیش از حق خود از بیت المال و اموال عمومی برداشته اند که اینان در حقیقت ننگ دنیا و عذاب گزینه 1  . 15
آخرت را براي خود خریده اند.» و این بیانات بیانگر عدالت بی مانند حضرت علی (ع) است که عبارت  «علی مع الحق و الحق مع علی» اشاره به آن دارد. 

در این سخن از پیامبر که می فرماید:  «انا مدینۀ العلم و علی بابها»، عبارت «فمن اراد العلم فلیاتها من بابها» بیانگر عصمت علمی حضرت علی و اعلم بودن ایشان پس از پیامبر است.  گزینه 4  . 16

رسول خدا (ص) در برابر پایمال شدن حق شخصی خود، بردباري و مالیمت داشت، اما در برابر نادیده گرفته شدن حق افراد جامعه می ایستاد و کوتاه نمی آمد. رفتار رسول خدا (ص) گزینه 3  . 17
با مردم به قدري محبت آمیز بود که مردم، ایشان را پدر مهربان خود می دانستند.

با توجه به آیۀ تطهیر، چون اهل بیت علیهم السالم «از جمله امام علی (علیه السالم)» معصوم هستند، سخن و عمل آنان، مطابق با دین و بیان کنندة دستورات الهی است. پس علت، گزینه 3  . 18
عصمت ایشان است و عصمت تنها از آیۀ تطهیر قابل برداشت است.

قطعا براي شما رسول خدا سرمشق نیکویی است: براي کسانی که امید به خدا دارد و روز رستاخیز و خدا را بسیار یاد می کند.  گزینه 2  . 19

َلَقد کاَن َلُکم فی َرسوِل اللَِّه ُأسَوٌة َحَسَنٌۀ این عبارت  لَِمْن کاَن َیْرُجوا اللََّه َو الَْیْوَم الْآِخَر َو َذَکَر اللََّه َکِثیرًا موید این مطلب است. 

با توجه به آیۀ شریفۀ «لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوه حسنه لمن کان یرجو اهللا والیوم االخر و ذکر اهللا کثیرا»   گزینه 1  . 20
«قطعًا براي شما در رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) سرمشق نیکویی است، براي کسی که به خداوند و روز رستاخیر امید دارد و خدا را بسیار یاد  می کند.» 

پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) براي کسانی که در طول زندگی خود به خداوند و روز رستاخیر امید پیوسته دارند، سرمشق نیکویی هستند. 
بر اساس آیۀ شریفۀ «ان الذین آمنوا و عملو الصالحات اولئک هم خیر البریه» کسانی که ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام دادند (مؤمنین نیکوکار)، اینان بهترین مخلوقات هستند. 

«لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوه حسنه لمن کان یرجواهللا و الیوم االخر و ذکر اهللا کثیرا»: پیامبر گرا می  اسالم (صلی اهللا علیه و آله) در جایگاه رهبري از سوي خداوند به عنوان الگو و اسوة گزینه 2  . 21
انسان ها معرفی شده است.  

معموال اطرافیان یک رهبر براي اینکه خود را به او نزدیک کنند، عیب دیگران را نزد او بازگو می کنند. گزینه 2  . 22

یکی از اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله و سلم) اجراي عدالت بود و ایشان در این مورد با قاطعیت عمل کرد. در راستاي مبارزه با فقر و محرومیت، ایشان گزینه 1  . 23
کسانی را که فقط عبادت  می کردند و کار نمی کردند، مذمّت  می کرد.
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اجراي عدالت و برقراري جامعۀ عادالنه در شرایطی انجام گرفت که در جامعه آن روز حجاز تبعیض و تفاوت طبقاتی یک قانون پذیرفته شده بود و کسی با آن مخالفت نمی کرد. گزینه 1  . 24

رسول خدا (ص): این مرد، شیعیان و پیروان او رستگارند و در روز قیامت اهل نجات اند - کلمه شیعه در لغت به معناي پیرو است. گزینه 1  . 25
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