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الَِحاِت ُأولَِئَک ُهْم َخْیُر الَْبِریَِّۀ»  همراه با بیان کدام سخنان پیامبر (ص) نازل گردید؟ آیۀ شریفۀ  «ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  . 1

من شهر علم هستم و علی در آن است، هر کس می خواهد به این علم برسد باید از در آن وارد شود. 

سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، این مرد و کسانی که از او پیروي می کنند رستگارند. 

َمثل تو و امامان از فرزندان تو، َمَثل کشتی نوح است، هرکس بر آن سوار شود نجات یابد. 

علی با حق است و حق با علی است و علی با قرآن است و قرآن با علی است. 

با توجه به تعالیم دینی «آغاز اصالحات مهم در جامعۀ دینی» پس از  .................. انجام گرفت و پیامبر علت سقوط اقوام و ملل قبلی را  ..................  . 2
معرفی کرد است.

هجرت پیامبر به مدینه - عدم یاري از مظلومان  هجرت پیامبر به مدینه - تبعیض در اجراي عدالت 

به حکومت رسیدن حضرت علی (ع) - تبعیض در اجراي عدالت  به حکومت رسیدن حضرت علی (ع) - عدم یاري از مظلومان 

به ترتیب هریک از مفاهیم «لزوم اجراي قانون بدون تبعیض»، «خودداري از فعل حرام» و «نفی عقاید رهبانیت و ترغیب به کار و فعالیت» مربوط به  . 3
کدامیک از سیرة پیامبر در رهبري جامعه است؟

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

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

برقراري عدالت و برابري - محبت و مدارا با مردم - مبارزه با فقر و محرومیت 

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

» چه الَِحاِت ُأولَِئَک ُهْم َخْیُر الَْبِریَِّۀ» در چه زمانی و بعد از کدام حدیث بر پیامبر اکرم نازل شد؟ مصداق «خیر البریًهْ آیۀ شریفۀ «ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  . 4
کسانی هستند؟

وقتی پیامبر (ص) اوصاف حضرت علی را براي جابر می فرمود ـ سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست این مرد (علی) و کسانی که از او پیروي می کنند در قیامت
رستگارند ـ پیروان حضرت علی (ع)

وقتی پیامبر(ص) اوصاف حضرت علی را براي جابر می فرمود ـ سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست این مرد (علی) و کسانی که از او پیروي می کنند در قیامت
رستگارند ـ مؤمنان صالح

وقتی پیامبر (ص) در کنار خانۀ خدا یاران خود را با حقیقت اسالم آشنا کرد ـ همانا این علی برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود ـ پیروان حضرت علی (ع) 

وقتی پیامبر (ص) در کنار خانۀ خدا یاران خود را با حقیقت اسالم آشنا کرد ـ همانا این علی برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود ـ مؤمنان صالح

الگو بودن پیامبر براي چه کسانی است؟ این مطلب در کدام عبارت قرآنی مشهود است؟  . 5

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

طبق آیۀ شریفۀ والَّذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیُرالبرّیۀ  .................. و .................. موجب بهترین مخلوقات بودن انسان است  . 6
که .................. مصداق آن است.

ایمان و انجام عمل صالح – امام علی (ع) ایمان و انجام عمل صالح – پیامبر اکرم (ص)

ایمان و پروا- امام علی (ع) ایمان و پروا – پیامبر اکرم (ص)

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 6 متوسط
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سخن نبوي "دوست دارم با دلی پاك و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم" به کدام بعد رهبري پیامبر اشاره دارد؟ این سخن به کدام وظیفه رهبر  . 7
اشاره می کند؟

محبت و مدارا با مردم - تصمیم گیري براساس مشورت  محبت و مدارا با مردم - تالش براي اجراي احکام و دستورات اسالم 

برابري و اخوت اسالمی - تصمیم گیري براساس مشورت برابري و اخوت اسالمی - تالش براي اجراي احکام و دستورات اسالم

واکنش و نحوة رفتار محبت آمیز پیامبر با مردم در مورد هریک از موارد "صحبت آنان در مورد آخرت" ، "صحبت مردم درباره امور روزمره" و  . 8
"صحبت در مورد کارهاي حرام" به ترتیب چه بود؟

هم سخن با آنان - همراهی با آنان - منع از سخن  همراهی با آنان - هم سخن با آنان - منع از سخن 

هم سخن با آنان - هم سخن با آنان - ترك جلسه  همراهی با آنان - همراهی با آنان - ترك جلسه 

کدام گزینه از ابعاد شگفت انگیز شخصیت امیر المؤمنین (علیه السالم) است و ایشان راجع چه موضوعاتی ما را راهنمایی کردند؟  . 9

علم بی کران - مبازه با تبعیض و برقراري عدالت عدالت بی مانند - هدایت و سعادت انسان 

علم بی کران - هدایت و سعادت انسان عدالت بی مانند - مبازه با تبعیض و برقراري عدالت

عبارت هاي «مذمت عابدان بیکار» و «همراهی با یاران در سخن از آخرت» به ترتیب نشأت گرفته از کدام سیره و روش پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) در  . 10
رهبري جامعه بوده و قرآن کریم در کدام زمینه ایشان را حریص (به شدت عالقه مند) معرفی می کند؟

مبارزه با فقر و محرومیت – محبت و مدارا با مردم – سخت کوشی در هدایت

مبارزه با فقر و محرومیت – دلسوزي در هدایت مردم – برقراري عدالت

تالش براي برقراري عدالت و برابري – محبت و مدارا با مردم – سخت کوشی در هدایت

تالش براي برقراري عدالت و برابري – دلسوزي در هدایت مردم – برقراري عدالت

برخورد پیامبر گرامی اسالم در هر یک از موارد "تضییع حق شخصی خود" ، "تضییع حقوق افراد جامعه" به ترتیب چگونه بود و این امر بیانگر کدام  . 11
بعد از رهبري ایشان است؟

چشم پوشی و بخشش - مجازات تضییع کنندگان حقوق - محبت و مدارا با مردم  بردباري و مالیمت - مجازات تضییع کنندگان حقوق - اجراي عدالت 

رفتار محبت آمیز - اجراي قاطع قانون - اجراي عدالت  بردباري و مالیمت - اجراي قاطع قانون - محبت و مدارا با مردم 

از دیدگاه پیامبر اکرم ( ص ) نتیجۀ تبعیض در اجراي عدالت کدام است و ایشان چگونه با این مسئله مبارزه نمود ؟  . 12

پذیرفتن تفاوت طبقاتی _ تقسیم اموال در میان مسلمین به تساوي  پذیرفتن تفاوت طبقاتی _ ایستادگی در مقابل تعصبات قومی و قبیله اي 

سقوط اقوام و ملل _ تقسیم اموال در میان مسلمین به تساوي  سقوط اقوام و ملل _ ایستادگی در مقابل تعصبات قومی و قبیله اي 

آیۀ شریفۀ «  ان الذین آمنوا و عملوالصالحات اولئک هم خیرالبریه »، با کدام یک از احادیث زیر ارتباط معنایی دارد؟  . 13

سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، این مرد و شیعیان و پیروان او رستگارند و در روز قیامت، اهل نجات اند.

جز اینکه تو پیامبر نیستی، بلکه وزیر هستی و تو هر آینه بر راه خیر می باشی.

 بدي هاي یکدیگر را پیش من بازگو نکنید.

پیامبر یک طبیب سیار بود، او خود به سراغ مردم می رفت.

کدام شخصیت «سخن حضرت علی را از سخن قرآن فروتر می داند»؟ موضوع خطبۀ  حضرت علی (ع) پیرامون چه موضوعی است؟ و چه تأثیري  . 14
در شخصیت این شارح گذاشته است؟

جرج جرداق مسیحی - هدایت و امامت - شگفتی و بیداري در جان وي جرج جرداق مسیحی - مرگ و آخرت - شگفتی و بیداري در جان وي

ابن ابی الحدید اهل سنت - هدایت و امامت - شگفتی و بیداري در جان وي ابن ابی الحدید اهل سنت - مرگ و آخرت - شگفتی و بیداري در جان وي

221

شنیدن آواي اندوهگین شیطان در روز اول بعثت معلول چیست؟  . 15

مبعوث شدن پیامبر جهت هدایت بشر ناامیدي شیطان از پرستش خدا

مبعوث شدن پیامبر و معرفی حضرت علی بعنوان وزیر ایشان ناامیدي شیطان از پرستش خود

«واال» و بلندمرتبه معناي نام کدام معصوم است؟ ایشان در سه، چهار سالگی نزد چه کسی زندگی کرد؟  . 16

باقر - پدرش باقر - عمویش علی - پیامبر علی - عمویش
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اینکه مردم پیامبر اسالم را "پدر مهربان خود" می دانستند معلول چه بود و چه پیامی داشت؟  . 17

سخت کوشی و دلسوزي پیامبر - پیامبر را هم دل و هم راز خود می دانستند. رفتار محبت آمیز پیامبر - در سختی ها به ایشان پناه می بردند.

سخت کوشی و دلسوزي پیامبر - در سختی ها به ایشان پناه می بردند. رفتار محبت آمیز پیامبر - پیامبر را هم دل و هم راز خود می دانستند.

در زمان هاي گذشته و جاهلیت مجازات بر چه اساسی تعیین می شد؟ این شیوه با کدام بعد رهبري پیامبر اسالم در منافات بود؟  . 18

جایگاه فرد در قوم - اجراي عدالت   جایگاه فرد در قوم - محبت و مدارا با مردم 

رأفت و مهربانی - اجراي عدالت  رأفت و مهربانی - محبت و مدارا با مردم 

حدیث شریفه ي« .................. » بیانگر مقام واالي علمی امام علی(ع) از دیدگاه رسول اکرم (ص) می باشد.  . 19

 اَنا و علیٌّ اَبوا هِذِه اُالمِّۀ حقُّ علیٍّ علی هِذِه اُالّمۀ کحقِّ الوالد علی ولَِده 

اَنَا مدینۀ العلم و علیٌّ بابها علیٌّ مع القرآن والقرآَن مع علیٍّ

قرآن کریم تعبیر «لعلَّک باخٌع نفسک» را در چه موردي به کار برده است و مصداق آن چه می باشد؟  . 20

حرص و عالقه مندي رسول خدا (ص) به هدایت مردم - عدم دوري رسول خدا (ص) از مردم با وجود سختی راه

ایمان نیاوردن بعضی از مردم - عدم دوري رسول خدا (ص) از مردم با وجود سختی راه

حرص و عالقه مندي رسول خدا (ص) در هدایت مردم - احترام رسول خدا (ص) به یاران خود

ایمان نیاوردن بعضی از مردم - احترام رسول خدا (ص) به یاران خود

این فرمایش رسول خدا (ص) در مورد حضرت علی (ع) که می فرمایند :«جز این که تو پیامبر نیستی، بلکه وزیر هستی و تو هر آینه به راه خیر  . 21
می باشی» به ترتیب مرتبط با کدام یک از احادیث نبوي است؟

حدیث ثقلین - «علی َمَع الحقَّ و الحٌق مَع علیِّ» حدیث منزلت - «علٌی َمَع الَحّق و الحقَّ َمَع َعِلیِّ»

حدیث ثقلین - «انا مدینُۀ الِعلِم و علی بابُها» حدیث منزلت - «انا مدینُۀ الِعلم و علی بابُها»

کسانی که از پیامبر خوبی ها صلی اهللا علیه و آله و سلم سرمشق نیکو می گیرند چه ویژگی هایی دارند ؟  . 22

به دنبال اجراي عدالت فردي هستند. بر اساس دستورات قرآن و سنت رسول خدا حکومت می کنند.

به خدا و روز رستاخیز امید دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. با مردم محبت و مدارا دارند.

عبارات «سفارش پیامبر (صلی اهللا علیه  وآله) به مثله نکردن کافران کشته شده در جنگ» و «به سراغ مردم رفتن و طبیب دوار بودن آن حضرت»  . 23
به ترتیب مؤید کدام ویژگی پیامبر (ص) است؟

دلسوزي در هدایت مردم ــ دلسوزي در هدایت مردم دلسوزي در هدایت مردم ــ محبت و مدارا با مردم

محبت و مدارا با مردم ــ دلسوزي در هدایت مردم محبت و  مدارا با مردم ــ محبت و مدارا با مردم

مفر از زیان فراگیر ابناي بشر، در کدام عبارت شریفه، مورد توجه قرار گرفته است؟  . 24

«آمنوا و عملوا الصالحات»   «یرجو اهللا و الیوم االخر»   «آمنوا الذین یقیمون الصاله»   «آمنوا اطیعواهللا و اطیعو الرسول»  

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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اِلَحاِت ُأوَلِئَک ُهْم َخْیُر اْلَبِریَِّۀ»   این آیه همراه با «سخن شریف پیامبر (ص) که فرمود سوگند به خدایی که جانم در دست اوست ...»، نازل گردیده است.  گزینه 2 «ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  . 1

گزینه 4 حضرت علی (ع) وقتی حکومت را به دست گرفت اعالم کرد من براساس دستورات قرآن و سنت رسول خدا حکومت می کنم و بر همین اساس اصالحات مهمی را در جامعه آغاز  . 2
کرد. 

  پیامبر علت سقوط اقوام و ملل قبلی را تبعیض در اجراي عدالت می دانست.

گزینه 3 لزوم اجراي قانون بدون تبعیض مربوط به تالش براي برقراري برابري و عدالت   . 3

 خودداري از فعل حرام در مورد محبت و مدارا با مردم 

 نفی عقاید رهبانیت و ترغیب به کار و فعالیت مربوط به مبارزه با فقر و محرومیت (رهبانیت، پیامبر کسانی که فقط عبادت می کردند را مذمت می کرد)
جابر نقل می کند زمانی که در کنار خانۀ خدا و نزد پیامبر (ص) بودیم، حضرت علی آمد و پیامبر ایشان را برادر خطاب کرد و رو به کعبه کرد و دست به کعبه گذاشت و فرمود: «این گزینه 1  . 4
مرد (علی) و کسانی که از او پیروي می کنند، رستگارند و در قیامت اهل نجات»؛ سپس پیامبر فرمود: «این مرد اولین ایمان آورنده به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا و راسخ ترین شما در انجام
اِلَحاِت ُأوَلِئَک ُهْم َخْیُر اْلَبِریَِّۀ»  نازل شد و بهترین مخلوقات، حضرت علی و پیروان ایشان معرفی فرمان خدا است.» پس از بیان اوصاف حضرت علی توسط پیامبر(ص)، آیۀ  «ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

شدند.

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  . 5

َ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. 

طبق آیۀ شریفۀ والَّذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیُرالبرّیۀ   ایمان و انجام عمل صالح موجب بهترین مخلوقات بودن انسان است که امام علی (ع) مصداق آن است. گزینه 2  . 6

این سخن پیامبر بیانگر محبت و مدارا با مردم است که رسول خدا به یاران خود فرمودند که بدي هاي یکدیگر را پیش من بازگو نکنید زیرا دوست دارم با دلی پاك و خالی از کدورت با گزینه 1  . 7
شما معاشرت کنم و این سخن به تالش پیامبر براي اجراي احکام و دستورات اسالم اشاره می کند.

اگر مردم در حضور پیامبر (ص) دربارة آخرت حرف می زدند با آنان همراهی می کرد و اگر در مورد سایر امور روزمره سخن می گفتند، براي اظهار مهربانی با آنان هم سخن می شد و گزینه 1  . 8
اگر کارهاي حرامی چون غیبت کردن از آنان سر می زد، در این موارد بود که آنان را از ادامۀ بحث باز می داشت.

گزینه 4  . 9
یکی از ابعاد شگفت انگیز شخصیت امام علی (علیه السالم) علم و معرفت وي بود و ایشان در جهان شناسی و انسان شناسی و....... سایر موضوعات مورد نیاز هدایت و سعادت انسان ها سخن گفته و

ما را راهنمایی کرده است.

«مذمت عابدان بیکار»  مبارزه با فقر و محرومیت  گزینه 1  . 10

«همراهی با یاران در سخن از آخرت»  محبت و مدارا با مردم 
خداوند می فرماید : «رنج و سختی شما براي او سخت و دشوار است و بر (هدایت) شما حریص (به شدت عالقه مند) است.» 

پیامبر گرامی اسالم با همۀ بردباري و مالیمتی که در برابر ضایع شدن حق شخصی خود داشت، در برابر ضایع شدن حقوق افراد جامعه می ایستاد و کوتاه نمی آمد و متجاوزان حقوق را گزینه 1  . 11
در هر موقعیت و مقامی که بود مجازات می کرد.

رسول خدا می فرماید: اقوام و ملل پیشین بدین سبب، دچار سقوط شدند که در اجراي عدالت تبعیض روا می داشتند.   گزینه 3  . 12
رسول خدا براي اولین بار در جامعۀ آن روز برابري همۀ افراد در برابر قانون را اعالم کرد و در مقابل تعصبات قومی و قبیله اي ایستاد.

گزینه 1  . 13
حدیث شریف پیامبر ( صلی اهللا علیه و آله ): «سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، این مرد و شیعیان و پیروان او رستگارند و در روز قیامت اهل نجات اند» ، اشاره به آیۀ «ان الذین آمنوا و عملو

الصالحات اولئک هم خیر البریه »، دارد.
ابن ابی الحدید از اندیشمندان بزرگ اهل سنت شرح مفصلی بر نهج البالغه نوشته که امروزه در چندین جلد، چاپ شده است. وي در مقدمۀ کتاب خود می گوید: «به حق سخن علی را گزینه 3  . 14

از سخن خالق (قرآن) فروتر و از سخن مخلوق (دیگر انسان ها) برتر خوانده اند...». 

وي در شرح خطبۀ  نهج البالغه می گوید: « سال است که این خطبه را می خوانم، در این پنجاه سال بیش از هزار مرتبه آن را خوانده ام و تا کنون هیچ بار آن را نخوانده ام مگر آنکه در جان من
شگفتی و بیداري عمیقی ایجاد کرده است». 

«هرچقدر خطبا و موعظه کنندگان دربارة مرگ و آخرت خطبه خوانده اند، هیچ کدام تأثیر این خطبه را در جان من ایجاد نکرده است...».
گزینه 3  . 15

حضرت علی(ع): هنگامی که وحی بر پیامبر فرود آمد، آواي اندوهگین شیطان را شنیدم. گفتم اي پیامبر خدا، این فریاد اندوهناك چیست؟ 
پاسخ داد: این شیطان است که از پرستش خود ناامید شده است.

علی به معناي واال و بلندمرتبه است. حضرت علی سه، چهار سال بیشتر نداشت که به خانه پیامبر آمد. گزینه 2  . 16

 ( ) و درسختی ها به ایشان پناه می بردند (معلول  رفتار رسول خدا با مردم به قدري محبت آمیز بود (علت) که مردم ایشان را پدر مهربان خود می دانستند (معلول  گزینه 1  . 17

در زمان هاي گذشته و جاهلیت قبایل جایگاه مخصوصی داشتند و برخی قبایل برتر از برخی از قبایل شمرده می شدند و اگر فردي از قبایل صاحب نام دزدي یا جرمی می کرد روساي گزینه 2  . 18
قبیله او را مجازات نمی کردند. یکی از اهداف مهم حکومت پیامبر اجراي عدالت بود که همه در برابر قانون الهی یکسان باشند. 

حدیث شریفه ي َاَنا مدینۀ العلم و علیٌّ بابها " بیانگر مقام واالي علمی امام علی(ع) از دیدگاه رسول اکرم (ص) می باشد. گزینه 3  . 19

قرآن کریم می فرماید :«لعلّک باِخٌع نفسَک الّا یکونوا مومنین: از این که برخی ایمان نمی آورند شاید که جانت را (از شدت انبده) از دست بدهی.» این آیه به سخت کوشی و دلسوزي گزینه 2  . 20
پیامبر (ص) در هدایت مردم اشاره می کند و ایشان چنان عالقه مند به نجات مردم از گمراهی بود که سختی ها و آزارهاي این راه هرگز سبب دوري او از مردم نگردید.

وزیر بودن حضرت علی (ع) براي پیامبر عالوه بر سخن مذکور، مفهوم برداشت شده از حدیث منزلت است. پیامبر (ص) حضرت علی را براي خود مانند هارون براي موسی می داند و گزینه 1  . 21
هارون مشاور و وزیر حضرت موسی (ع) بود. همچنین سخن پیامبر (ص) که می فرمایند: «تو هر آینه به راه خیر می باشی» بیانگر حق بودن رفتار حضرت علی (ع) است. در اینجا خیر به  معنی درست و

بر حق است.
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گزینه 4  . 22

 باتوجه به آیۀ شریفۀ سورة احزاب گزینه  صحیح است:
 "َلَقد کاَن َلُکم فی َرسوِل اهللاِّ  قطعًا براي شما در رسول خدا

َحَسَنٌۀ سرمشق نیکویی است  اُسَوٌة
ِلَمن کاَن َیرجو اهللاَّ  براي کسی که امید دارد به خداوند

َو الَیوَم اآلِخَر  و روز رستاخیز
اهللاَّ َکثیًرا  و خدا را بسیار یاد می کند. َوَذَکَر

هر دو جمله مربوطه به «سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم» از ویژگی هاي پیامبر اسالم (صلی اهللا علیه  وآله) دارد. گزینه 2  . 23

طبق آیات سورة مبارکۀ عصر، راه خروج (مفر) از زیان همگانی که در عبارت «ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» آمده است، گزینه 4  . 24
ایمان و عمل صالح و سفارش به حق و صبر است.

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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