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کدام عوامل باعث زنده نگه داشتن اسالم پس از به قدرت رسیدن بنی عباس در عین پیروي آنان از روش بنی امیه در تبدیل خالفت به  1
سلطنت بود؟

پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیاي اسالم

وجود شاگردان و یاران امامان معصوم در جامعه

وجود کتب معتبر حدیث و نقل احادیث به صورت پنهانی

تحول معنوي و فرهنگی ایجاد شده در عصر پیامبر(ص)، قرآن و امامان معصوم(ع)

معاویه چگونه حکومت مسلمانان را به دست گرفت و خالفت رسول خدا (ص) را به سلطنت تبدیل کرد؟  2

با به راه انداختن جنگ صفین بر علیه حضرت علی (ع)

با بهره گیري از ضعف و سستی یاران امام حسن (ع)

با قبول کردن ظاهري اسالم و اعالم جانشینی یزید

با خارج کردن جریان رهبري از مسیري که پیامبر اکرم (ص) برنامه ریزي کرده بود.

ُسُل َاَفإن ماَت او ُقِتَل انَقَلْبُتم علی اعقابِکم و من ینقلب َعلی َعِقَبیه َفَلْن َیُضرَّ اهللا شیئًا و با توجه به آیۀ شریفۀ «و ما محمد اّال رسوّل قد َخَلْت من َقبِله الرُّ  3
َسَیجِزي اهللا الّشاکرین» ، ویژگی افراد شاکر آن است که .................. .

حیات را وسیلۀ آرامش در ممات خود قرار می دهند. خدا را حکیم می دانند.

محمد (ص) را پیام آور خدا و منصوب از سوي او می دانند. مصون از تحّول اعتقاد در رویدادهاي سخت هستند.

کدام واقعه مربوط به زمان حیات رسول اکرم (ص) نیست؟  4

فتح مکه بدون جنگ و خونریزي اظهار مسلمانی ابوسفیان

طرح ریزي استواري جامعه بر مبناي امامت رخ دادن جنگ صفین

هر یک از موارد «انزواي افراد مورد احترام و اعتماد پیامبر» و «دخالت سلیقه اي شخصی در احکام دینی» مربوط به کدام یک از چالش هاي  5
عصر ائمه می باشد.

ارائه الگو هاي نامناسب - تحریف در معارف اسالمی ارائه الگو هاي نامناسب - ممنوعیت نوشتن احادیث

تبدیل حکومت عدل نبوي - تحریف در معارف اسالمی تبدیل حکومت عدل نبوي - ممنوعیت نوشتن احادیث

«ایجاد شرایط مناسب براي جاعالن حدیث» و «نقل داستان هاي خرافی دربارة پیامبران» به ترتیب ما را متوجه کدام یک از چالش هاي سیاسی  6
و اجتماعی در عصر امامان (ع) می نماید؟

ارائۀ الگو هاي نامناسب - تبدیل حکومت نبوي به سلطنت

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت - ارائۀ الگو هاي نامناسب

ممنوعیت از نوشتن احادیث نبوي - تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث - ممنوعیت از نوشتن احادیث نبوي

بنابر عبارت شریفۀ «سیجزي اهللا الّشاکرین»، خداوند به چه کسانی پاداش می دهد؟  7

آنان که داوري را به نزد طاغوت نبرند. کسانی که بر مسیري که پیامبر ترسیم کرده ثابت قدم باشند.

آنان که در دفاع از حق و مظلوم سکوت نکنند. کسانی که جاهلیت را کنار گذاشته و به پیامبر (ص) ایمان آوردند.
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ُسُل َأ َفِإْن ماَت َأْو ُقِتَل انَْقَلْبُتْم...» تحقق کدام یک از ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ پیامد بارز و عملی هشدار خداوند در آیۀ شریفۀ «َو ما ُمَحمَّ  8
موارد ذیل در جامعۀ اسالمی بوده است؟

رسیدن خالفت و جانشینی پیامبر (ص) به کسانی که سرسختانه با او مبارزه کرده بودند.

طراحی نظام حکومت اسالمی بر مبناي امامت و ظهور عالی ترین نمونۀ حکومت.

تبدیل شدن خالفت رسول خدا (ص) به سلطنت با توجه به ضعف و سستی یاران امام حسین (ع).

خروج رهبري امت از مسیر پیامبر (ص) و وقوع جنگ با عهدشکنان و دشمنان داخلی و خارجی

نتیجۀ خروج جامعه از مسیري که پیامبر (ص) طراحی کرده بود، پس از رحلت رسول خدا (ص) چه بود؟  9

امامان با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات الزم براي اجراي همه جانبۀ مسئولیت هاي خود شدند.

عدم حضور امامان در جامعه موجب شد ستمگران و قدرتمندان ظلم و ستم خویش بر مردم را افزایش دهند.

رهبري مردم به دست کسانی افتاد که سرسختانه با پیامبر (ص) مبارزه می کردند و هیچ گاه تسلیم نشدند.

اوضاع اجتماعی خاصی در جامعه پدید آمد و مردم از رهبري ائمه بی نصیب ماندند.

بی توجهی به سیره و روش پیامبر (ص)، بازتاب کدام رخداد در جامعۀ اسالمی در عصر امامان بود و مطابق آیات شریفۀ قرآن «ارج گزاري  10
واقعی نعمت رسالت» ثمرة اهتمام به کدام مهم می باشد؟

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث - عدم بازگشت به فرهنگ گذشته

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت - عدم بازگشت به فرهنگ گذشته

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث -جلوگیري از جعل یا تحریف احادیث

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت - جلوگیري از جعل یا تحریف احادیث
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