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٢٤ 

 

تعالی باسمه   

  96، پایۀ یازدهم، بر اساس چاپ )2(دین و زندگی به درسدرس سؤاالت جزوة 

قاسم مندوانی، سرگروه معارف اسالمی و فلسفه و منطق شهرستان شادگان: طرّاح  

»! پیشوایان اسوه«  :ششمدرس  صفحه  ردیف 

  

 

77 

کرد و به  این شهر هجرت به ،» ......« ، با دعوت مردم»......« دم ش براي هدایت مرسیزده سال تالپس از) ص( اکرمپیامبر

. کرد ایجادرا » .......« فرمان خداوند،  

والیت ظاهري  –مدینه  –مکّه ) 2والیت معنوي                                            -مدینه -مکّه) 1  

والیت ظاهري –مکّه   –مدینه ) 4والیت معنوي                                           –مکّه –مدینه ) 3  

  

 توجه: «والیت ظاهري» به معنی؛«تشکیل حکومت اسالمی دادن است.»

1 

 

77 

کرد؟ چگونه زندگیتشکیل داد، »مدینه«که در حکومتی در مدت ده سال) ص(اکرم پیامبر  

 ها الگو و اسوة انسان،»رهـبـري«،از جمله در جایگاه»اجتماعی«و » فردي«در همۀ ابعادکه کرد  اي زندگی گونه به:پاسخ

که به خداوند و روز  کسی است براي نیکویی خدا،سرمشق رسولاي شما در قطعاً بر« :شد و خداوند دربارة ایشان فرمود

».کند یاد میدارد و خدا را بسیار رستاخیز امید   

2 

 

77 

 ؛»کَثیرًا ذَکَرَ اللَّه لَقَد کَانَ لَکُم فی رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَۀٌ لِّمن کَانَ یرْجو اللَّه والْیوم الْآخرَ و «:شریفۀ آیۀ با توجه به

است؟» سرمشق نیکویی«یسبراي چه ک) ص(خدا  رسولبنویسید،  

.کندخدا را بسیار یاد)2.          ردامید دا]قیامت[خداوند و روز رستاخیز به)1که؛ کسی:پاسخ  

3 

و » قـرآنورات دسـتـ«مـن بر اسـاس  :پاسخ  ؟چه چیزي را اعالم کردگرفت، حکومت را به دست که ،وقتی)ع(امام علی 77

.اصالحات مهمی را در جامعه آغاز کرد کنم و بر همین اساس، حکومت می »)ص(خدا سـنّـت رسـول«  

4 

77 

 

ا ـت  

 

80 

.نام ببریدفقط را  جامعه در رهبري) ص(اکرم هاي سیرة پیامبر ر مورد از ویژگیچها  

تالش براي برقراري عدالت و برابري                  ) 1: پاسخ  

محبت و مدارا با مردم ) 2            

کوشی و دلسوزي در هدایت مردم  سخت) 3            

  مبارزه با فقر و محرومیت) 4          

5 

نادرست         درست            .  بود» اجراي عدالت«)ص(خدا ف مهم حکومت الهی رسولیکی از اهدا 77  6 

 

 

77 

.را توضیح دهید آن»است تالش براي برقراري عدالت و برابري« در رهبري جامعه،) ص(پیامبر اکرم هاي سیرة  از ویژگی  

کرد و  ملا قاطعیت عبود،ایشان در این مورد ب »عـدالت اجراي«)ص(خدا الهی رسول کومتیکی از اهداف مهم ح: پاسخ

کوشید تا جامعه اي«عادالنه» بنا کندکه در آن از تبعیض خبري نباشد و همه  در برابر قانون الهی «یکسان» باشند.ایـن 

تبعیض و تفاوت طبقاتی یک  ز حجاز و سایر کشورها،ه در جامعۀ آن روگرفت ک در شرایطی انجام می یشان،دام اـاق

 قـانون پذیرفته شده بود و کسی با آن مخالفت نمی کرد.

7 
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؟ کرد عمل میچگونه » ال مسلمانانبیت الم«،در تقسیم)ص(اکرم پیامبر 77  

 پاسخ: درآمد آن را به «تساوي»تقسیم می کرد و فرقی میان عرب و غیرعرب نمی گذاشت.

8 

 

77 

گرفتند؟ چگونه روشی پیش میدیگران،و  ایشانحقوق  در مقابل متجاوزان به) ص(پیامبراکرم   

حقوق افراد   ع شدنضـای برابردر  ود داشت،ـخ قّ شخصیـع شدن حکه در برابر ضای ردباري و مالیمتیبا همۀ ب: پاسخ

 جامعه می ایستاد و کوتاه نمی آمد و افراد متجاوز به حقوق مردم را در هر موقعیت و مقامی که  بودند، مجازات می کرد.

9 

 

78 

چیست؟چار سقوط شدند،که اقوام و ملل پیشین د علّت این؛)ص(خدا طبق فرمایش رسول  

قدرتمند و صاحب نفوذ از ایشان دزدي  اگر شخصی.داشتند روا می»تبعیض« ت،ـدالـکه در اجراي ع اینبه خاطر :پاسخ

.کردند وي را مجازات می کرد، ند و اگر فردي ضعیف دزدي میکرد رهایش مید کر می  

10 

 

79 

.....که مردم بود» آمیز محبت«با مردم به قدري) ص(خدا  ار رسولرفت  

بردند ها به ایشان پناه می و در سختی دانستند ایشان را پدر مهربان خود می) الف  

کردند عیب دیگران را نزد وي بازگو می براي نزدیک شدن به ایشان،) ب  

11 

 

79 

الی از زیرا دوست دارم با دلی پاك و خي یکدیگر را پیش من بازگو نکنید؛ها بدي« :فرماید که درآن می حدیث شریف نَبوي

در رهبري جامعه اشاره دارد؟) ص(هاي سیرة پیامبر اکرم  از ویژگی یک به کدام» .کدورت با شما معاشرت کنم  

محبت و مدارا با مردم                                              ) 2تالش براي برقراري عدالت و برابري                            ) 1

مبارزه با فقر و محرومیت) 4     کوشی و دلسوزي در هدایت مردم                   سخت) 3   

12 

 

 

79 

 

  .با مردم را بنویسید) ص(خدا  آمیز رسول رفتارهاي محبت

کرد  گاهی رداي خود را زیر پاي او پهن می جا که گذاشت تا آن او احترام می بهرفت، میایشان کس به خانۀ هر)1:پاسخ

ها  که آن کرد تا وقتی کرد و سعی می هرگز در مقابل یارانش پاي خود را دراز نمی )2             . نشاند یا بر جاي خود می

.                                   کرد زدند با آنان همراهی می اگر دربارة آخرت حرف می) 3.        در کنارشان باشداند، نشسته

.شد سخن می براي اظهار مهربانی با آنان هم گفتند، میه سخن اگر دربارة خوردنی و آشامیدنی و سایر امور روزمرّ) 4  

  .گفتند ا از گذشتۀ خود میـخواندند ی شعر می گاهی در حضور ایشان،) 5

13 

 

 

79 

 در همۀ موارد زیر، پیامبر (ص) مانع مردم نمی شد مگر زمانی که .......،آنان را از ادامۀ بحث باز می داشت.

گفتند خواندند یا از گذشتۀ خود می میدر حضور ایشان، شعر ) 1  

زد کار حرامی مانند غیبت کردن از آنان سر می) 2  

گفتند دربارة خوردنی و آشامیدنی و سایر امور روزمرّه سخن می) 3  

زدند حرف می یا دنیا دربارة آخرت) 4  

14 

79 

 و

80 

.را توضیح دهید آن»است در هدایت مردم ایشان دلسوزيکوشی و  سخت«در رهبري،) ص(اکرم سیرة پیامبر هاي از ویژگی  

 هرگز سبب دوريراه، ها و آزارهاي این که سختی مند به نجات مردم از گمراهی بود چنان عالقه)ص(پیامبر اکرم :پاسخ

او از مردم نگردید و آن قدر براي هدایت شان شبانه روز تالش می کرد،که  خداوند در این باره خطاب به مسلمانان فرمود: 

».است ]مند به شدت عالقه[شما حریص] هدایت[ ما براي او سخت و دشوار است و بررنج ش«  

15 
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٢٦ 

 

 

 

80 

 

شد؟» رـت مـک«مردم، دشمنی سران قریش با ایشان در هدایت) ص(هاي پیامبر اکرم  ها و زحمت آیا با همۀ دلسوزي  

پاسخ: خـیـر، بلکه دشمنی آن ها «بیش تر» شد؛می گفتند او «ساحر» و «جادوگر» است،می گفتند:«دیوانه» است، بر سر 

قدر با مهربانی و صبر و تحمل، به  ها، آن با وجود این.زدند به او می» نیش زبانطعنه و « پاشیدند، می»خاکستر«و رویش

لَعلَّک « : خداوند به او فرمود درآید،کها ود از شدت غُصه و اندوه فراوان از پـداد که گاه نزدیک ب هدایت مردم ادامه می

».از دست بدهی ]از شدت اندوه[ ه جانت راشاید ک ورند،آ که برخی ایمان نمی از این ؛باخع نَّْفسک أَلَّا یکُونُوا مؤْمنینَ  

16 

 

80 

چه پایان ایشان، هاي بی دربارة تالشدر کنارشان بود، ) ص(پیامبر اکرم  و دلسوزي  کوشی تر سخت که در بیش) ع(امام علی

-  داروها و مرهم رفت، ردم میاو خود به سراغ م ]بر خالف سایر طبیبان[ود،پیامبر یک طبیب سیار ب« : سخپافرمود؟ می

هاي  بر دلبگذارد؛ مرهمکه نیاز باشد،ا ـا بر هر جـبرد ت را با خود میکرد و ابزارهاي طبابت  ایش را خودش آماده میـه

».کرد او با داروهاي خویش بیماران غفلت زده و سرگشته را درمان می گُنگ، هاي کَر،زبان هاي کور، گوش  

17 

.هدایت کند و به سوي حق دعوت نماید نیز جنگیدند کرد کسانی را که با ایشان می ، تالش می)ص(اکرمپیامبر 80  

نادرست         درست                 

18 

که  از قبایل ران و برخیزیرا متکب:پاسخکند؟»بسیج«ـا دشمناننان را براي مقابله ببود مسلمانـاچـار ،)ص(پیامبراکرمچرا  80

.انداختند حضرت به راه می هایی را علیه آن جنگند،دید تعالیم اسالم را به ضرر خود می  

19 

 

 

80 

کرد؟ هایی می چه سفارشبودند،  شدهجنگ با دشمنان اسالم بسیج  که به به مسلمانانی) ص(پیامبراکرم  

                                                                                       .اگر کافري در جنگ کشته شد، او را مثله نکنید) 1: پاسخ

.پیران و زنان را نکشید کودکان،) 2            

. به آن احتیاج داشته باشید که براي تغذیه، نکشید مگر اینرا گوشت  حالل حیوانات) 3            

.ها را نسوزانید هرگز آب مشرکان را زهرآلود نکنید و مزارع و نخلستان) 4            

20 

 

80 

؟اشاره دارددر رهبري ) ص(اکرمهاي سیرة پیامبر از ویژگییک  به کدام» لَعلَّک باخع نَّفْسک أَلَّا یکُونُوا مؤْمنینَ «: آیۀ  

مبارزه با فقر و محرومیت ) 2     محبت و مدارا با مردم                                                )1  

تالش براي برقراري عدالت و برابري ) 4              کوشی و دلسوزي در هدایت مردم            سخت) 3  

21 

 

80 

.را توضیح دهید آن»مبارزه با فقر و محرومیت است«در رهبري،) ص(اکرمسیرة پیامبري ها از ویژگی  

ا کوچک ـاي آباد و دور از محرومیت بود و هم ب کرد و به دنبال بناي جامعه ا فقر مبارزه میـهم ب،)ص(خدا رسول: پاسخ

دش از بیکاري بکرد، تشویق میالیت  فع کار و مردم را بهرو، از این.خاست می شمردن فقیران و بینوایان به مخالفت بر

 می آمد و کسانی را که فقط عبادت می کردند و کار نمی کردند، مذمت می کرد.

22 

 

 

81 

.دهید توضیحرا » فقیران«در ارتباط با ) ص(راکرمرفتار پیامب  

پاسخ:به فقیران بسیار احترام می گذاشت و اجازه نمی داد که به خاطر فقر مورد بی توجهی قرارگیرند و فراموش شوند. 

برخی از آن هـا دوست صمیمی ایشان بـه شمار می رفتند.ثروت را مالك برتري نمی شمرد. بـه آسـانی بـا فقیرترین و 

. یافتند را همدل و همراز خود میایشان  ان نیز،آن.کرد گو میو ها گفت یمانه با آننشست و صم ترین مردم می محروم  

23 

اش  بد و همسایها شکم سیر بخواـکه شب را ب ن ایمان نیاورده است کسیـبه م« :دفرمای آن میکه در)ص(خدا رسولحدیث  81

»مبارزه با فقر و محرومیت«:پاسخدارد؟  اشارهدر رهبري ) ص(ي سیرة پیامبراکرمها یک از ویژگی کدام به» .گرسنه باشد  

24 
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نادرست               درست  . خانۀ کعبه به دنیا آمددر) ص(از هجرت پیامبراکرمه سال قبل د،)ع(امیرمؤمنان علی 82  25 

82 

 

گذاشت و به چه معناست؟» علی«به پیشنهاد چه کسی نام ایشان را پدر بزرگوار امیرمؤمنان،) ع(ابوطالب  

واال و بلند مرتبه  –)ص(پیامبر اکرم ) 2                   واال و بلند مرتبه       - عبدالمطلب) 1  

26 

»راءـار حـغ«: پاسخ گزید؟ اي بر می گوشهبراي عبادت، درکجا  هر سال) ص(خدا  ، رسول)ع(علی طبق فرمایش امام 82  27 

خدا، پرسید این که از  پیامبر کسی را شنید،زمانی چه آواي اندوهگین) ع(امام علیفرودآمد،) ص(که وحی بر پیامبر یهنگام 82

  ».این شیطان است که از پرستش خود نااُمید شده است«: پاسخ دادفریاد اندوهناك چیست؛ ایشان چه پاسخی داد؟ 

28 

 

83 

بلکه  ،که تو پیامبر نیستی ز اینـبینی؛ ج تو هم میبینم، چه را می شنوي و آن هم می شنوم، تو چه را می گمان آن بی« :عبارت

کند؟ تداعی می  به چه کسی است وکدام حدیث را در ذهن) ص(خطاب پیامبر »باشی تو هر آینه بر راه خیر می هستی ووزیر  

  »حدیث منزلت«-»)ع(امام علی« :پاسخ

29 

اي استفاده کرد و به چه معناست؟ از چه کلمه) ع(از پیروان امام علی ،خود در سخنان )ص(خدا رسول 83  

  .  دانسته است »رستگاري«را سبب ) ع(؛ و پیروي از امام علی»پیرو«معناي به» شیعه«: پاسخ

30 

 

 

 

 

83 

ان او، مرد و شیعیان و پیرو نایکـه جـانم در دست قدرت اوسـت، ییوگند بـه خداـس «):ص(خدا  با توجه به جملۀ رسول

:به سؤاالت زیر پاسخ دهید» .اند رستگارند و در روز قیامت،اهل نجات  

»انصاري... جابر بن عبدا«: پاسخ کرده است؟ روایت ،)ص(خدا  کسی  از رسول چه مله رااین ج -الف  

.بنویسیدرا بیان فرمود؟) ع(کدام صفات امیرمؤمنان علیخود، سخنان در ادامۀ) ص(پیامبراکرم -ب  

                             وفادارترین شما در پیمان با خدا ) 2                اولین ایمان آورندة به خدا    ) 1این مرد؛ : پاسخ

                        ترین شما در داوري بین مردم   صادق) 4                          ترین شما در انجام فرمان خدا   راسخ) 3

.دترین شما نزد خداستارجمن) 6                    ها  بهترین شما در رعایت مساوات بین آن) 5  

آیه نازل شد؟ ،کدام)ص(خدا  توسط رسول) ع(ؤمنان علیپس از برشمردن صفات امیرم -ج  

 د و کارهاي شایسته انجام دادند،که ایمان آوردن قطعاً کسانی؛إِنَّ الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات أُولَئک هم خَیرُ الْبرِیۀِ«:پاسخ

  ».اند بهترین مخلوقاتاینان 

31 

امیرالمؤمنین ،)ص(امبر ـیـدا و پـان خـرمـه فـکه ب مسلمانی است: پاسخ شود؟ گفته می در اصطالح به چه کسی» شیعه« 83

  .کند می»پیروي«داند و از او  می)ص(پیامبر » جانشین«را ) ع(علی

32 

84 

 و

85 

کردند؟  چیزي را مشاهده با شگفتی چه) ع(یپس از بررسی شخصیت امام عل ]مسلمان و غیر مسلمان[بزرگان علم و دانش

ـدان جنگ ام، در میـآن ام.ودش می»جمع«،یک فردده کردند فضایلی در آن امـام است،که بـه سختی درمشاه: پاسخ

بالغت و  ؛ در»تري  المـع«،درس ؛درکالس»ترین دقیق«؛در مقام قضاوت،»عابدترین«؛ درمحراب عبادت،»ترین شجاع«

.است»ترین عادل«و در عرصۀحکمرانی،» ترین بلیغ«سخن، زیبایی  

33 

یک رهبر جامعه  هایی را که کرده بود و تمام ویژگی ، همۀ فضائل الهی را در خود جمع)ص(خدا  همانند رسول) ع(امام علی 85

درست                      نادرست    .  دارا بودباید داشته باشد،  

34 

کران علم بی) 2   مانند   عدالت بی) 1: پاسخ  .را نام ببرید) ع(هاي امیرمؤمنان علی دو مورد از فضائل و ویژگی 85  35 
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85 

و در چه شرایطی به صحنه آمد و خالفت را پذیرفت؟ ]دوري از خالفت[نشینی  خانه چند سالپس از) ع(امام علی  

ود تمام خخالفت،حجت را بر پذیرشها بر  م و اصرار آنعمومی مرد که با درخواست زمانی« –»سال 25پس از « :پاسخ

».صحنه آمد به دید،  

36 

چه چیزي را سر لوحۀ کار با الگو قرار دادن سیره و روش چه کسی اقدام کرد و از همان آغاز خالفت خویش، ) ع(امام علی 85

»با تبعیض و نابرابريلت و مبارزه عدا« -»)ص(خدا رسول سیره و روش«: پاسخ خود قرار داد؟  

37 

اند؟ را خریده »آخرت عذاب«و » ننگ دنیا«،چه کسانیدر روزهاي آغازین حکومتش) ع(م علیطبق فرمایش اما 86  

.اند خریده باغ ملک و و اند جیب خود را انباشته اند و واموال عمومی برداشته المال خود،از بیت قّحاز که بیش گروهی:پاسخ  

38 

 

86 

زة گرفتن به من بدهند تا به اندا] با تمام وسعتش[اگر همۀ دنیا را سوگند به خدا،« :فرماید در آن میکه ) ع(سخن امام علی

هاي ایشان داللت دارد؟ یک از فضائل و ویژگی به کدام»  .کنم، نخواهم کرد ا نافرمانیاز دهان موري خدا رپوست جو،  

»مانند عدالت بی«: پاسخ  

39 

 

86 

کنندگان  گاه گمراه ه کار نخواهم گماشت و من هیچـحتّی براي دو روز نیز او را ببه خدا سوگند،«):ع(امیرمؤمنان علیجملۀ 

دارد؟ )ع(امام علیکیست و اشاره به کدام ویژگی و فضلیت دربارة» .را کارگزار خود قرار نخواهم داد  

»ایشان مانند عدالت بی« -»معاویه«: پاسخ  

40 

نادرست           درست          . وي بود» علم و معرفت«،)ع(یز شخصیت امیرالمؤمنین علیگان ابعاد شگفت یکی از 86  41 

 

87 

کرده است؟ گفته و ما را راهنمایی مورد نیاز هدایت و سعادت انسان،سخن کدام موضوعاتدر) ع(امام علی  

                                     شناسی دین) 3                         شناسی انسان) 2                        شناسی   جهان) 1: پاسخ

...اخالق و فضیلت و ) 6       نظام اجتماعی و اقتصادي ) 5             داري  حکومت و کشور) 4            

42 

  کدام یکرا در خود جاي داده،حکایتگر) ع(امام علیها و پند و اندرزهاي  ها، نامه که بخشی از سخنرانی»لبالغها نهج« کتاب 87

»کران علم بی«: پاسخ ها و فضائل ایشان است؟ از ویژگی  

43 

 

87 

سخن  ر و ازـروتـف ]قرآن[ قسخن علی را از سخن خالق،به ح«:تـچه کسی در مقدمۀ کتاب شرح بر نهج البالغه نوشته اس

 اشاره دارد؟) ع(ي امیرالمؤمنین علیاه یک از فضائل و ویژگی و به کدام» ...اند  خواندهـررتـب ]ها دیگر انسان[مخلوق

»)ع(کران امام علی علم بی« - ».از دانشمندان بزرگ اهل سنّت است که، تزلیالحدید مع ابی ابن«: پاسخ  

44 

 

87 

سال،  50کنم ودر این  سال است این خطبه را مطالعه می 50خورند،که  ها به او قسم می که همۀ امت خورم به کسی قسم می« 

و بیداري عمیقی ایجـاد که در جانم شگفتی  ام مگر آن ام و تاکنون هیچ بار آن را نخوانده بیش از هزار مرتبه آن را خوانده

.»221خطبۀ « -»الحدید معتزلی ابی ابن«  :پاسخ ربارة کدام خطبۀ نهج البالغه است؟از کیست و داین جمله،» .کرده است  

45 

 

87 

 آیا امیرالمؤمنین علی(ع)، غیر از رسول خدا (ص) نزد فرد دیگري نیزشاگردي کرده است؟توضیح دهید.

پاسخ: خـیـر، درحقیقت دانش ایشان متصل به دانش پیامبر(ص) بود و دانش پیامبر(ص) نیز از وحـی الهی سرچشمه 

شهر  نم ؛فَمن اَراد العلم فَلیاتها من بابِها اَنَا مدینۀُ العلمِ و علی بابها« :باره فرمود  در همین) ص(ر اکرمپیامب .گرفت می

» .باید از درِ آن وارد شود خواهد به این علم برسد، کس میهر علم هستم و علی درِ آن است،  

46 
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