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  ششمبسمه تعالی . سواالت درس 

ردیف سواالت پاسخ

وجامعه خود،از کسی است که برای خدمت به دین 

مال،سالمتی،خانواده وحتی جان خود بگذرد و آنها را در راه هدف 

 پاک و بزرگش فداکند.

 9 فداکار کیست؟

به  شبی که حضرت علی)ع( در بستر پیامبر)ص( خوابید تا ایشان

 مدینه هجرت بفرماید.

 2 لیلةالمبیت چه شبی است؟

وی نامدار خوابیدن در بستر پیامبر)لیله المبیت(، جنگیدن با جنگج

عرب)عمروبن عبدود(در جنگ خندق، همراهی با پیامبر)ص( 

 درجنگ احد تا آخرین لحظه 

فداکاری های علی)ع( را بیان کنید. سه نمونه از  3 

فداکاری و گذشت -عدالت طلبی و مساوات د.دو ویژگی بارز علی)ع( را بیان کنی 4 

 که در برابر زیاده خواهی ستمگران و گرسنگی مظلومان، سکوت

 نکنند و حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او بازگردانند.

ارگی خدا از آگاهان دربرابر شکم ب ،المؤمنین ربنا به فرمایش امی

 ستمگران چه عهد و پیمانی گرفته است؟

5 

ظالمگرفتن حقّ مظلوم از  -عهد و پیمان الهی

 6 چرا علی)ع( حکومت را پذیرفت؟

 با خانواده و نزدیکان خود مانند مسلمانان دیگر، رفتار می کرد.

ال علی)ع( در حقوق عمومی و مسائل اجتماعی و تقسیم بیت الم

 چگونه رفتار می کرد؟

7 

ه، او وقتی دید که در دادگاه، یک فرد مسیحی با پیشوا ورهبر جامع

 برابر است و به سود او و زیان رهبر،حکم می دهد به حقانیّت دین

 اسالم،پی برد و مسلمان شد. 

ن با توجه به داستان درس ، مرد مسیحی چگونه به حقّانیت دی

 اسالم

پی برد و مسلمان شد؟   

8 

ةِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَا» با توجه به آیه ی  برای کسب خشنودی خدا

نی چرا امیر مؤمنان بدون هیچ ترس و نگرا«   وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

 خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت ؟

1 

هی داش الدین اسالم، افراد فداکار را ستایش کرده و به آنان وعده پا

 داده است.

اده دای  دین اسالم نسبت به افراد فداکار چه عکس العمل و وعده

 است؟
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 که مشکالت بسیاری،جامعه اسالمی را فراگرفته بود.

 

 

علی )ع( در چه شرایطی از سوی مردم به اداره ی حکومت 

 انتخاب شد ؟
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