
اسم غدير نشانه چيست؟پس ازپايان مر )ع(تهنيت مردم به حضرت علي تبريک و 426

را بنويسيد؟)ع( درآن چگونگي جانشيني حضرت علي اولين دعوت علني پيامبر چگونه بود و-427

جانشين پيامبر)ص( چه ويژگي بايد داشته باشد؟-428

دقت درمتن حديث ثقلين توضيح دهيد،الزمه نجات ازگمراهي چيست؟با-429

منزلت چه کساني نازل گرديده است؟ مقامـ مراد ازآيه تطهير چيست و در شأن و431

مطرح شده است؟)ع( جانشيني حضرت علي در آن چگونه اولين دعوت علني پيامبر چگونه بود و ـ431

ـ به انجام رسيدن رسالت بزرگ پيامبر اکرم )ص( مستلزم وجود چه ويژگي ها وصفاتي است؟432

ز رسول خدا چيست؟طرح و برنامه خداوند براي جامعه اسالمي ،پس ا-433

چه سرنوشتي پيدا مي کند سه فرضيه را « تعليم و تبيين دين و واليت و حکومت »دو مسئوليت رسول خدا پس از رحلت ايشان -434

 استداالل کنيد؟

بطالن فرضيه سکوت قرآن و پيامبر )ص( را تشريح کنيد؟-435

را اعالم نکردند؟« ين و واليت و حکومتتعليم و تبيين د»چرا پيامبر)ص( پايان اين دو مسئوليت-436

چرا رسول خدا جانشين تعيين نمود. فرض منطقي و قابل قبول را بنويسيد؟-437

درس ششم: پیشوایان اسوه

نکات

.سال تالش براي هدايت مردم مکه بادعوت مردم به مدينه هجرت کرد 13پس از  )ص(پيامبر خدا-438

ينه به فرمان خداوند بنا نهاد.رسول خدا حکومت اسالمي را در مد-

 همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي رسول خدا از جمله،دررهبري و پيشوايي الگو و اسوه انسان هاست.-439

 ابعاد ويژگي هاي رهبري پيامبر)ص(: -441

 الف(اجراي عدالت 

ه مي ايستاد و کوتاه نمي آمد و متجاوزان .ايشان در برابر ضايع شدن حقوق افراد جامعبودرسول خدا از اهداف مهم حکومت الهي »

 «حقوق مردم را درهر موقعيت و مقامي بودند، مجازات مي کرد.



ب(محبت و مدارا با مردم 

ج( سخت کوشي و دلسوزي در هدايت مردم 

د(مبارزه با فقر و هم دردي با فقيران 

و(برابري و اخوت اسالمي 

،تعصب هاي قومي و نژادي و غيره به مبارزه برمي خاست.رسول خدا با ارزش هاي جاهلي از جمله  -441

از ديدگاه قرآن معيار و مالک برتري انسان ها تقواست.-442

اولين ايمان آورنده به خدا و وفادارترين در پيمان با خدا و راسخ ترين در انجام فرمان خدا و صادق ترين شما در داوري  )ع(علي-443

 ساوات بين مردم بود.بين مردم و بهترين در رعايت م

خداوند علي )ع( و پيروان ايشان را بهترين مخلوقات معرفي مي ‹ ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خير البريه( ›7در آيه)بينه/ -444

 و پيروي از آن حضرت را سبب رستگاري مي داند. نمايد

برقراري عدالت و مبارزه با تبعيض و  -2رار دادن سيره و روش پيامبر)ص( مي باشد. الگو ق-1هدف اصلي حکومت از ديدگاه پيامبر)ص( و علي)ع(:-445

 نابرابري مي داند.

يکي از ويژگي هاي حضرت علي )ع( علم بي کران ايشان است که، در جهان شناسي، انسان شناسي و دين شناسي و حکومت و کشور داري ،نظام -446

گفته است.اجتماعي و اقتصادي، اخالق و فضيلت سخن 

من شهر علمم ‹›انا مدينه العلم و علي بابها فمن اراد العلم فليأتها من بابها› پيامبر)ص( در خصوص مقام علمي علي)ع( مي فرمايند:-447

 ‹و علي در آن هر کس مي خواهد به اين علم برسد بايد از در آن وارد شود.

سواالت چند گزینه ای-

یکدیگر را نزد من بازگو نکنيد. زیرا دوست دارم با دلی پاك و خالی از کدورت با  )بدی هایرسول خدا مي فرمود:-448

 اين توصيه رسول خدا)ص( مربوط به کدام ويژگي آن حضرت است؟شما معاشرت کنم.( 

 لف(محبت و مدارا    ب(اجراي عدالت       ج(سخت کوشي       د(برابري ا

 صادق ترين شمادر ...... بين مردم مي باشد. حضرت علي)ع( در .....راسخ ترين مردم و-449

رعايت مساوات  -د(پيمان با خدا         داوري          -داوري       ج(انجام فرمان خدا-ب(رعايت مساوات        رعايت مساوات   -الف(انجام فرمان خدا

شيعه مسلماني است که..... .-451

را جانشين پيامبر)ص( مي داندو از او پيروي مي کند. ع( )الف(به فرمان خدا و پيامبر)ص( علي

 ب(به فرمان پيامبر)ص( حضرت علي)ع( را به عنوان چهارمين پيشواي خود مي داند.



 

 

 ج(تنها به فرمان پيامبر)ص( علي )ع( را جانشين پيامبر)ص( مي داندو از او پيروي مي کند.

 پيروي از ايشان را سبب رستگاري  مي داند.د(حضرت علي)ع( را به عنوان چهارمين پيشواي خود و 

و حديث ...... مفهوم جدايي ناپذيري قرآن کريم و علي)ع( که يکي از « علي مع القرآن و القرآن مع علي» از دقت در حديث -451

 مصاديق..... در اين حديث است،مستفاد مي گردد.

                      عترت              -ب(ثقلين   اولي االمر        –الف(جابر

 اولي االمر–عترت             د(ثقلين  –ج(جابر   

 در باره اجراي عدالت از طرف پيامبر)ص( کدام گزينه صحيح است؟-452

 الف(انسان ها را با توجه به موقعيت و مقام آن ها مجازات مي کرد.

 ب(در برابر پايمال شدن حق ديگران حلم و ماليمت داشت.

 پايمال شدن حق خود کوتاه نمي آمد. ج(در برابر

 د(عامل سقوط اقوام و ملل پيشين را تبعيض مي دانست.

 به آساني مي توانست در کنار فقيران قرار بگيرد و با آنان صميمانه گفت و گو کند، چه بود؟علت اين که پيامبر)ص(-453

 الف( پيامبر)ص( در همه حال از موقعيت فقيران دفاع مي کرد.

 ه مانع کوچک شمردن فقيران در جامعه شود.ب(هموار

 ج( ايشان هيچ مالک برتري را ثروت نمي دانست.

 د(پيامبر)ص( توانايي ارتباط و نشست و برخاست قوي با محروم ترين و قوي ترين مردم را داشت. 

 .مشخص کنيد(غ/ص)با رستي يا نادرستي گزاره هاي زير راد-

 .هاستن گي رسول خدا اسوه و الگوي انساهمه ابعاد فردي و اجتماعي زند-454

 معيار و مالک در تقسيم بندي انسان ها امتيازات قومي و قبيله اي است. -455

 به فرمان خداوند بنا نهاد. سول خدا حکومت اسالمي را در مکهر-456

ر برابر ضايع شدن حقوق افراد جامعه از اهداف مهم حکومت الهي رسول خدا بود.ايشان د»مبارزه با فقر و هم دردي با فقيران -457

 «مي ايستاد و کوتاه نمي آمد و متجاوزان حقوق مردم را درهر موقعيت و مقامي بودند، مجازات مي کرد.

 از ابعاد ويژگي هاي رهبري پيامبر)ص( مي باشد. «محبت و مدارا با مردم» و« تعصب هاي قومي و نژادي»  و«اجراي عدالت »-458



، اخالق شور داريو کجهان شناسي و دين شناسي  بارهان ايشان است که، درژگي هاي حضرت علي )ع( علم بي کريکي از وي-459

 و فضيلت سخن گفته است.

با معرفي علي)ع( به عنوان جانشين، اختالف و سرگرداني پس از پيامبر)ص( از بين رفت.-461

ن رواج داشت.فرهنگ جاهليت در زمان رسول خدا)ص( هنوز بين مسلمانا-461

پيامبر)ص( پيروان علي)ع( را رستگار مي دانستند.-462

همان گونه که پيامبر)ص( در علم خود عصمت دارد، علي)ع( نيز در علم خود معصوم است.-463

علي)ع( مطابق شيوه ي خلفاي گذشته بيت المال را تقسيم فرمود.-464

.سواالت زیر را با عبارت مناسب پر کنيد-

کي از اهداف مهم حکومت الهي رسول خدا)ص(...... بود.ي-465

پيامبر)ص( با همه بردباري که در برابر ضايع شدن حق شخصي خود داشت در برابر حقوق ......... مي ايستاد و کوتاه نمي آمد.-466

کرد و در مقابل .......... ايستاد.رسول خدا)ص( براي اولين بار در جامعه آن روز .....همه افراد را در برابر قانون اعالم -467

رفتار رسول خدا)ص( با مردم به قدري ...... بود که مردم ايشان را ....... خود مي دانستند.-468

پيامبر)ص( چنان عالقمند به نجات مردم از ..... بود که سختي هاي اين راه هرگز سبب .....از مردم نگرديد.-469

به ضرر خود مي ديدند ...... را عليه آن حضرت به راه مي انداختند. تعاليم اسالم را ......-471

 .بنا نهاد ........س از هجرت به مدينه به فرمان خدارسول خدا پ-471

 ............مي کرد ،فقط عبادت مي کردند و به کار توجه نمي کردندکه کساني را  )ص(رسول خدا-472

مبارزه کرد.رسول خدا با ................-473

رسول خدا)ص( هم با .... مبارزه مي کرد و به دنبال بناي ..... و ..... بود.-474

رسول خدا)ص( کساني را که فقط ...... مي کردند و کار نمي کردند را ...... مي کرد.-475

علي)ع( اولين .....به خدا و وفادارترين شما در ..... با خدا بود.-476

در سخنان خود از کلمه شيعه يعني،....استفاده کرد و پيروي از علي)ع( را سبب ..... دانسته است.  رسول خدا)ص(-477



سواالت کوتاه پاسخ-

رسول خدا مي فرمود: )بدي هاي يکديگر را نزد من بازگو نکنيد. زيرا دوست دارم با دلي پاک و خالي از کدورت با شما -478

 بوط به کدام ويژگي رهبري رسول خداست؟معاشرت کنم(اين توصيه رسول خدا مر

علي)ع( بر چه اساسي  حکومت مي کرد؟-479

از سيره ي پيامبر)ص( را در رهبري جامعه ذکر کنيد؟« نمونه2»-481

آن حضرت علي)ع( را بيان کنيد؟از فضائل و ويژگي «مورد2»-481

ا سرلوحه کار خود قرار داد؟چه عواملي رامام علي)ع( با الگو قرار دادن سيره پيامبر)ص( -482

يکي از ابعاد شگفت انگيز شخصيت اميرالمومنين)ع( چه بود؟-483

دانش علي)ع(از کجا سرچشمه مي گرفت؟-484

نام کتاب علي)ع( چيست؟ محتواي آن شامل چه چيزهايي است؟-485

علي)ع( پس از پرداخت هزينه هاي عمومي کشور از بيت المال چه کرد؟-486

يعه به معناي چيست؟ ش-487

پيروي از علي)ع(را سبب چه چيزي مي داند؟ رسول خدا)ص(-488

آیات و احادیث-

 «کَثِيرًالَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ »با تفکر و انديشه در آيه-489

 رسول خدا است؟ و رهبري کدام ويژگي بيانگر ؛آيهتوضيح دهيد

معنا   «کَثِيرًالَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ »با استناد به آيه-491

  ؟توضيح دهيدو مفهوم اسوه و الگو بودن رسول خدا  را 

چرا رسول خدا مي فرمود:بدي هاي يکديگر را نزد من بازگو نکنيد؟-491

مربوط به کدا م شما حريص )به شدت عالقمند(است؟ رنج شما براي او سخت و دشوار است و بر هدايت »اين سخن رسول خدا-492

  گي رسول خداست؟ويژ

 :پاسخ دهيدزير واالت به س )«أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِينَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ  »در آيه با تفکر-493

رسول خداست؟ سيره يکدام يک از يه مربوط به الف(آ

  ؟ب(براساس آيه علت اندوه و غصه رسول خدا چيست



. ج( مهمترين پيام آيه را بنويسيد

از اين سخن رسول خدا چه نتيجه «گرسنه باشد.به من ايمان نياورده است کسي که شب را با شکم سير بخوابد و همسايه اش » -494

 عملي براي زندگي خود دريافت مي کنيد؟

 :به سواالت پاسخ دهيد (7)بينه/«إنّ الذینَ آمنوا وَ عَملوا الصالحاتِ اولئكَ هُم خيرُ البریّهِ»با تفکر در آيه-495

  بهترين مخلوقات چه کساني هستند؟الف(

 نباط است؟چه نکاتي از آيه فوق قابل استب(

 .را بنويسيد مورد نظر يه( پيام آج

سواالت تشریحی:-

را توضيح دهيد؟« اجراي عدالت» از ابعاد و ويژگي رهبري رسول خدا)ص(-496

با مردم را بررسي کنيد؟« را محبت و مدا» از ابعاد و ويژگي رهبري رسول خدا)ص(-497

؟يددلسوزي در هدايت مردم را بنويس ي وسخت کوش از ابعاد و ويژگي رهبري رسول خدا)ص(-498

؟را توضيح دهيد« مبارزه با فقر و همدردي با فقيران»از ابعاد و ويژگي رهبري رسول خدا)ص(-499

)ص( براي تحقق جامعه عادالنه چيست؟ اقدام رسول خدا-511

براي اجراي عدالت در جنگ ها رسول خدا چه توصيه هاي مي کرد؟-511

هاي اجتماعي رسول خدا چگونه مردم راهمراهي مي کرد؟  در معاشرت-512

در باره تالش بي وقفه رسول خدا چه فرموده است؟)ع( علي-513

چرا رسول خدا ثروت را عامل برتري نمي شمرد؟ -514

بعداز تاسيس حکومت الهي در مدينه توسط رسول خدا اقدامات رسول خدا را توضيح دهيد؟ -515

و حديث ثقلين چه رابطه اي وجود دارد؟ « عليٌ مع القرآن و القرآنَ معَ عليِ»ميان حديث -516

اشاره دارد؟چرا؟به کدام يک از ويژگي حضرت علي)ع(« عليٌ معَ الحقّ و الحقُّ معَ عليِّ»حديث-517

نمونه اي از فضايل علي)ع( را از ديدگاه بزرگان علم و دانش بنويسيد؟ -518

ت علي)ع( را بيان کنيد؟نمونه اي از عدال-519


