
بنی عباس روش سلطنتی بنی امیه را پیش گرفت و در ظلم و ستم به اهل بیت از چیزي فرو گذاري نکردند، به گونه اي که اگر تحول معنوي و فرهنگی ایجاد شده در گزینه 4  1
عصر پیامبر و دو میراث گران قدر آن حضرت - قرآن کریم و ائمه اطهار نبود - جز نامی از اسالم باقی نمی ماند.

معاویه در سال چهلم هجري با بهره گیري از ضعف و سستی یاران امام حسن (ع)، حکومت مسلمانان را به دست گرفت و خالفت رسول خدا (ص) را به سلطنت گزینه 2  2
تبدیل کرد.

مقصود از «مصون از تحول اعتقاد در رویدادهاي سخت» باقی ماندن و ثبات قدم در مسیر جامعۀ توحیدي که پیامبر (ص) ترسیم کرده و بازنگشتن به دین گذشتگان گزینه 3  3
بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) است.

جنگ صفین، پس از رحلت رسول اکرم (ص) و میان معاویه و حضرت علی (ع) رخ داد. گزینه 3  4

انزواي افراد مورد احترام و اعتماد پیامبر > تبدیل حکومت گزینه 3  5
دخالت سلیقه اي شخصی در احکام دینی > ممنوعیت نوشتن احادیث

ایجاد شرایط مناسب براي جاعالن حدیث  ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر گزینه 3  6

نقل داستان هاي خرافی دربارة پیامبران  تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث

سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت کسانی اند که بر مسیري که پیامبر ترسیم کرده استوار بمانند و ثبات قدم داشته باشند. گزینه 1  7

اِکریَن» طولی ُ الشَّ َ َشْیئًا َو َسَیْجِزي اهللاَّ ُسُل َأ َفِإْن ماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعلی  َأْعقاِبُکْم َو َمْن َیْنَقِلْب َعلی  َعِقَبْیِه َفَلْن َیُضرَّ اهللاَّ ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ مستند به آیۀ شریفۀ «َو ما ُمَحمَّ گزینه 1  8
نکشید که حکومت به دست بنی امیه افتاد و آنان کسانی بودند که سرسختانه با پیامبر اکرم (ص) مبارزه کرده بودند.

تشریح گزینه هاي نادرست:

: آیۀ شریفه به بازگشت جامعۀ اسالمی به حکومت جاهلی اشاره دارد، نه نظام حکومت اسالمی بر مبناي امامت. گزینۀ 

: معاویه با بهره گیري از ضعف و سستی یاران امام حسن (ع) (نه امام حسین (ع)) حکومت مسلمانان را به دست گرفت. گزینۀ 

: امیرالمؤمنین علی (ع) با عهدشکنان و دشمنان داخلی (نه خارجی) جنگ داشتند. گزینۀ 

پس از رحلت رسول خدا (ص)، حوادثی رخ داد که رهبري امت را از مسیري که پیامبر (ص) طراحی کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرد در نتیجه، نظام حکومت گزینه 1  9
اسالمی که بر مبناي «امامت» طراحی شده بود، تحقق نیافت و امامان معصوم با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات الزم براي اجراي همه جانبۀ مسئولیت هاي خود شدند.

تغییر مسیر حکومت عدل نبوي به سلطنت، جامعۀ مؤمن و فداکار عصر پیامبر (ص) را به جامعه اي راحت طلب و تسلیم و بی توجه به سیره و روش پیامبر (ص) تبدیل گزینه 2  10
کرد. مطابق آیات قرآن ارج گزاري واقعی نعمت رسالت، نتیجۀ عدم بازگشت به فرهنگ جاهلیت است.
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