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از آنجا که عموم مردم در اعتقاد و عمل خویش دنباله روي شخصیت هاي برجسته جامعه هستند، حاکمان بنی امیه و بنی عباس در چه جهتی تالش  . 1
می کردند و ثمرة این اقدام چه بود؟

تبدیل حکومت به سلطنت - قرب و منزلت یافتن طالبان قدرت و ثروت  ارائه الگو هاي نامناسب - قرب و منزلت یافتن طالبان قدرت و ثروت 

ارائه الگو هاي نامناسب- جایگاه پیدا کردن افرادي به دور از معیار هاي اسالمی تبدیل حکومت به سلطنت - جایگاه پیدا کردن افرادي به دور از معیار هاي اسالمی 

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 عصر ائمه  . 2
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

با دقت در عبارت شریفۀ .................. مستفاد می گردد که خطر انحراف جامعۀ اسالمی از مسیر الهی که پیامبر اکرم (ص) بنا کرده است .................. .  . 3

 کیف کان عاقبۀ الذین من قبلهم ـ وجود ندارد انقلبتم علی اعقابکم  - وجود ندارد 

 کیف کان عاقبۀ الذین من قبلهم  - وجود دارد  انقلبتم علی اعقابکم  - وجود دارد 

بی بهره ماندن مردم و محققان از منبع مهم هدایت نتیجۀ چیست و این اقدام موجب ورود .................. در دین شد.  . 4

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر - اغراض شخصی  ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر - سلیقۀ شخصی 

تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث - اغراض  شخصی  تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث - سلیقۀ شخصی 

دخالت دادن غرض هاي شخصی معارف در دین توسط .................. انجام شده که از نتایج  .................. به شمار می رفت.  . 5

علماي اهل کتاب - ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر  جاعالن حدیث - ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر 

علماي اهل کتاب - تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث  جاعالن حدیث - تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث 

ورود جاهلیت با لباسی جدید به زندگی اجتماعی مسلمانان در نتیجۀ کدام یک از مشکالت عصر امامان بود و خداوند در کدام آیه شریفه مسلمانان را  . 6
نسبت به این موضوع بیم می دهد؟

اُغوِت »   ارائه الگو هاي نامناسب -  «ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَکُموا ِإلَى الطَّ اُغوِت »   تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت -  «ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَکُموا ِإلَى الطَّ

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت -  «َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى? َأْعَقابُِکْم ?»   ارائه الگو هاي نامناسب - «َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى? َأْعَقابُِکْم ?»  

«بر عهده گرفتن زعامت فکري و فرهنگی جامعه توسط شخصیت هایی همچون کعب االحبار» و «برجسته شدن افرادي به دور از معیار هاي اسالمی در  . 7
جامعه» ثمرة کدام یک از چالش هاي نامیمون عصر امامان بوده است؟

ارائه الگو هاي نامناسب - ارائه الگو هاي نامناسب  ارائه الگو هاي نامناسب - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت 

تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث - ارائه الگو هاي نامناسب 

تبدیل جامعۀ مؤمن و فداکار پیامبر به جامعه اي راحت طلب و بی توجه به سیرة پیامبر مربوط به کدام یک از چالش هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر  . 8
امامان است و عبارت قرآنی هم مفهوم با آن کدام است؟

ارائۀ الگوهاي نامناسب ـ  انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ـ  انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم  

ارائۀ الگوهاي نامناسب ـ   فلن یضر اهللا شیئًا تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ـ  فلن یضر اهللا شیئًا  

با توجه به آیۀ  سورة آل عمران خداوند چه هشداري به مردم زمان پیامبر(ص) می دهد؟  . 9

بردن اختالف نزد طاغوت دوري از وسوسۀ شیطان

تبعیض در اجراي عدالت و تقسیم بیت المال بازگشت به آیین و دین گذشتگان

144

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 7 متوسط
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«دخالت دادن سلیقه هاي شخصی در احکام دینی» و «منزوي شدن افراد باتقوا و جهادگري که مورد اعتماد پیامبر بودند» به ترتیب نتیجه کدام یک از  . 10
شرایط اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر صلی اهللا علیه و آله بود؟

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) - ارائه الگوهاي نامناسب

ارائه الگوهاي نامناسب - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر(ص)

مبناي طراحی نظام حکومت اسالمی در دین اسالم چه بود و به چه علت محقق نشد؟  . 11

امامت - گسترش اسالم به سرزمین هاي دیگر و فقدان امکانات الزم براي امامان براي پاسخگویی به سواالت مردم

خالقت - گسترش اسالم به سرزمین هاي دیگر و فقدان امکانات الزم براي امامان براي پاسخگویی به سواالت مردم

امامت - خروج رهبري امت از مسیر برنامه ریزي شده پیامبر(صلی اهللا علیه و آله)

خالفت - خروج رهبري امت از مسیر برنامه ریزي شده پیامبر(صلی اهللا علیه و آله)

ورود جاهلیت با شکلی جدید در اجتماع مسلمانان، منشأ شکل گیري کدام یک از شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر امامان (ع) بود؟  . 12

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (صلی اهللا علیه و آله)

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ارائه الگوهاي نامناسب

مفاهیم «تبدیل جامعۀ فداکار به راحت طلب» و «تبدیل جامعه مؤمن به جامعه اي تسلیم و بی توجه به سیره و روش پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله)  . 13
به ترتیب مؤید کدام یک از چالش هاي عصر امامان (علیهم السالم) است؟

ارائۀ الگوهاي نامناسب ــ ارائۀ الگوهاي نامناسب ارائۀ الگوهاي نامناسب ــ تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ــ ارائۀ الگوهاي نامناسب تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ــ تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

انزواي شخصیت هاي باتقوا، جهادگر و مورد اعتماد پیامبر، پیامد نامبارك کدام چالش عصر ائمه (علیهم السالم) بود و در عوض، چه کسانی قرب و  . 14
منزلت یافتند؟

ارائه الگوهاي نامناسب – افرادي که در اندیشه، عمل و اخالق از معیارهاي اسالمی دور بودند.

ارائه الگوهاي نامناسب – طالبان قدرت و ثروت

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت – طالبان قدرت و ثروت

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت – افرادي که در اندیشه، عمل و اخالق از معیارهاي اسالمی دور بودند.

حضرت علی (ع) مسلمانان را نسبت به چه امري در مبارزه با حکومت بنی امیه بیم می داد؟ و چه سرنوشتی براي شامیان پیش بینی می کرد؟  . 15

فرمانبرداري از حاکمان- پیروزي بر مسلمانان  ضعف و سستی در مبارزه- پیروزي بر مسلمانان 

فرمانبرداري از حاکمان- شکست از مسلمانان  ضعف و سستی در مبارزه- شکست از مسلمانان 

معاویه در چه سالی و با بهره گیري از چه عاملی حکومت مسلمانان را به دست گرفت؟  . 16

چهل هجري- بهره گیري از ضعف و سستی یاران حضرت علی (ع) سی هجري- بهره گیري از ضعف و سستی یاران حضرت علی (ع) 

چهل هجري- بهره گیري از ضعف و سستی یاران امام حسن (ع) سی هجري- بهره گیري از ضعف و سستی یاران امام حسن (ع)

ُسُل» پیامد بازگشت به دوران جاهلیت در کدام عبارت قرآنی بیان شده است؟ ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ در آیۀ شریفۀ «َوَما ُمَحمَّ  . 17

ُقِتَل َأْو اِکِریَن   َأَفِإْن َماَت ُ الشَّ َ َشْیًئا   َسَیْجِزي اهللاَّ  اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم   َفَلْن َیُضرَّ اهللاَّ

با نگاهی به مهم ترین چالش هاي عصر ائمه (علیهم السالم)، بی بهره ماندن مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت، از پیامدهاي نامبارك کدام یک از  . 18
چالش ها بود و چه نتیجه اي را دربرداشت؟

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) - تحریف یا جعل احادیث بر اساس اغراض شخصی

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) – دخالت دادن سالیق شخصی در احکام دینی و گرفتارشدن به اشتباهات بزرگ

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث – تحریف یا جعل احادیث بر اساس اغراض شخصی

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث – دخالت دادن سالیق شخصی در احکام دینی و گرفتارشدن به اشتباهات بزرگ
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پس از سقوط بنی امیه حکومت به دست چه کسانی افتاد؟ اینان به چه نامی قدرت از بنی امیه گرفتند؟  . 19

امویان- برقراري عدالت  امویان- اهل بیت بنی عباس- برقراري عدالت  بنی عباس- اهل بیت

شکل جدید جاهلیت که پس از رحلت رسول خدا ( ص ) وارد زندگی مسلمین گردید، چه بود و چه تغییري در جامعه ایجاد نمود؟  . 20

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت _ تبدیل جامعۀ فداکار عصر پیامبر به جامعه اي راحت طلب

تحریف معارف اسالمی و جعل حدیث _ تبدیل جامعۀ فداکار عصر پیامبر به جامعه اي راحت طلب

تحریف معارف اسالمی و جعل حدیث _ انزواي شخصیت هاي اصیل اسالمی و ظهور افراد جاه طلب

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت _  انزواي شخصیت هاي اصیل اسالمی و ظهور افراد جاه طلب

هریک از موارد «انزواي شخصیت هاي باتقوا و جهادگر» و «انزواي اهل بیت پیامبر (ص)» به کدام یک از مشکالت پس از رحلت رسول خدا (ص) اشاره  . 21
دارد؟

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت - ارائۀ الگوهاي نامناسب تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

ارائۀ الگوهاي نامناسب - ارائۀ الگوهاي نامناسب ارائۀ الگوهاي نامناسب - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

کسانی که به احادیث نبوي عالقه مند بودند، در عصر ممنوعیت احادیث پیامبر اکرم (ص) چگونه آن را به دیگران منتقل می کردند و نتیجۀ نامطلوب آن  . 22
چه بود؟

به حافظه سپردن احادیث - دخالت دادن اغراض شخصی در احکام دین توسط مردم و محققان

کتابت مخفیانۀ احادیث - دخالت دادن اغراض شخصی در احکام دین توسط مردم و محققان

به حافظه سپردن احادیث - افزایش احتمال خطا در نقل احادیث

کتابت مخفیانۀ احادیث - افزایش احتمال خطا در نقل احادیث

علت و معلول عدم تحّقق نظام حکومت اسالمی طراحی شده بر مبناي امامت، به ترتیب چیست؟  . 23

تحول معنوى و فرهنگى ایجاد شده توسط امویان- پیش  آمدن شرایط مناسب براي جاعالن حدیث

رخ دادن حوادثی که منجر به خروج رهبري امت از مسیر برنامه ریزي شده توسط پیامبرصلی اهللا علیه و آله شد - پیش آمدن شرایط مناسب براي جاعالن حدیث

رخ دادن حوادثی که منجر به خروج رهبري امت از مسیر برنامه ریزي شده توسط پیامبرصلی اهللا علیه و آله شد - امامان معصوم علیهم السالم با وجود حضور در جامعه، فاقد
قدرت و امکانات الزم براى اجراى همه جانبه ي مسئولیت هاى خود شدند.

تحول معنوى و فرهنگى ایجاد شده توسط امویان - امامان معصوم علیهم السالم با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات الزم براى اجراى همه جانبۀ مسئولیت هاى خود
شدند.

«بنی عباس» و «بنی امیه»، به ترتیب با بهره گیري از چه چیزي، خالفت پیامبر را به سلطنت تبدیل نمودند؟  . 24

با بهره گیري از ضعف یاران امام – با نام اهل بیت (علیهم السالم) و عموزادگی پیامبر (صلی اهللا علیه و آله)

با بهره گیري از تفرقه میان مسلمانان – با تعیین جانشین برخالف تعهد

با نام اهل بیت (علیهم السالم) و عموزادگی پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) – با بهره گیري از ضعف یاران امام

با تعیین جانشین برخالف تعهد – با بهره گیري از تفرقه میان مسلمانان

پیش آمدن شرایط مناسب براي جاعالن حدیث معلول چیست؟  . 25

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم  وجود برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس

ارائۀ الگوهاي نامناسب  وجود برخی از عالمان اهل یهود مانند کعب االخبار
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عموم مردم در افکار اعتفاد و عمل دنباله روي شخصیت هاي برجسته جامعه هستند و حاکمان وقت تالش می کردند شخصیت هاي اصیل اسالمی و اهل بیت پیامبر را منزوي کنند و گزینه 4  . 1
افرادي که در اندیشه و عمل به دور از معیار هاي اسالمی بودند جایگاه برجسته پیدا کردند. 

انزواي افراد مورد احترام و اعتماد پیامبر > تبدیل حکومت  گزینه 3  . 2
دخالت سلیقه اي شخصی در احکام دینی > ممنوعیت نوشتن احادیث

از عبارت قرآنی «انقلبتم علی اعقابکم» به معناي آیا شما به (دین) گذشتگان خود برخواهید گشت. این پیام مستفاد می گردد که خطر انحراف جامعۀ اسالمی از مسیر الهی و بازگشت به گزینه 4  . 3
دوران جاهلیت حتی در جامعه اي که پیامبر اکرم (ص) بنا کردند نیز وجود دارد. 

ممنوعیت نوشتن احادیث سبب شد که مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت ب بهره ماندند و به ناچار سلیقۀ شخصی خود را در احکام دین دخالت دادند.  گزینه 1  . 4
ممنوعیت نوشتن احادیث موجب شد تا جاعالن احادیث بر اساس اغراض شخصی به جعل یا تحریف احادیث بپردازند یا از نقل برخی احادیث خودداري کنند.  گزینه 1  . 5

ورود جاهلیت با لباسی جدید به زندگی اجتماعی مردم > تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت  گزینه 4  . 6
آیۀ شریفۀ  «اْنَقَلْبُتْم َعَلى? َأْعَقاِبُکْم ?»  اشاره به هشدار قرآن نسبت به بازگشت به دوران جاهلیت دارد. 

بر عهده گرفتن زعامت فکري و فرهنگی جامعه توسط شخصیت هایی همچون کعب االحبار > تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث  گزینه 3  . 7
«برجسته شدن افرادي به دور از معیار هاي اسالمی در جامعه بودند > ارائه الگو هاي نامناسب 

عبارت مورد سؤال دربارة تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت قیصري و کسرایی می باشد و با آیۀ  «انقلبتم علی اعقابکم ...»  مطابقت دارد؛ یعنی جاهلیت با شکلی جدید وارد زندگی گزینه 1  . 8
اجتماعی مسلمانان شد.

آیۀ  سورة آل عمران:  گزینه 3  . 9
 و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل  

و محمد نیست مگر رسولی که پیش از او رسوالنی دیگر بودند 
 افان مات او قتل ِانقلبتم علی َاعقابکم  

پس اگر او بمیرد یا کشته شود آیا شما به دین گذشته بازمی گردید 
 و من ینقلب علی عقبیه فلن یضراهللا شیئا  

و هرکس به گذشته بازگردد به خدا هیچ گزند و آسیبی نرساند 
 و سیجزي اّهللا الشاکرین  

و خداوند به زودي سپاسگزاران را پاداش می دهد. 
دخالت دادن سلیقه هاي شخصی مربوط به ممنوعیت نوشتن احادیث و همچنین منزوي شدن افراد مورد اعتماد پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) به تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت گزینه 3  . 10

اشاره دارد.

پس از رحلت پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) حوادثی رخ داد که رهبري امت را از مسیري که پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) برنامه ریزي کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرده و در نتیجه گزینه 3  . 11
نظام حکومت اسالمی که بر مبناي امامت طراحی شده بود، تحقق نیافت.

پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا (ص)، جاهلیت با شکلی جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد و حاکمان بنی امیه و بنی عباس به تدریج مسیر حکومت را عوض کردند. گزینه 4  . 12
هر دو مفهوم مربوط به چالش «تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت» است، با عوض شدن مسیر حکومت، بنی امیه و بنی عباس با ساختن کاخ هاي مجلل و بزرگ، جامعه مؤمن و فداکار گزینه 3  . 13

عصر پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) را به جامعه اي راحت طلب، تسلیم و بی توجه به سیره و روش پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) تبدیل کردند.
گزینه 3  . 14

در چالش تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت، پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) جاهلیت با شکلی جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت هاي باتقوا،
جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر منزوي شدند و طالبان قدرت و ثروت قرب و منزلت یافتند.

»: انزواي شخصیت هاي اصیل اسالمی، به خصوص اهل بیت پیامبر (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)، مربوط به چالش هاي ارائۀ الگوهاي نامناسب است. » و« دلیل رد گزینه هاي «

حضرت علی (ع) در سخنرانی هاي متعدد بارها مسلمانان را نسبت به ضعف و سستی شان در مبارزه با حکومت بنی امیه بیم می داد و می فرمود: سوگند به خداوندي که جانم به دست گزینه 1  . 15
قدرت اوست آن مردم (شامیان) بر شما پیروز خواهند شد. 

معاویه در سال  هجري با بهره گیري از ضعف و سستی یاران امام حسن (ع) حکومت مسلمانان را به  دست گرفت.  گزینه 4  . 16

اِکِریَن   ُ الشَّ َ َشْیًئا َوَسَیْجِزي اهللاَّ ُسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُکْم َوَمْن َیْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْیِه َفَلْن َیُضرَّ اهللاَّ ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ گزینه 2 َوَما ُمَحمَّ  . 17
و محمد نیست مگر رسول خدا که پیش از او رسوالن دیگري بودند پس اگر او بمیرد یا کشته شود آیا شما به گذشته باز می گردد؟ و هرکس به گذشته بازگردد «به هیچ گزند و زیانی نرسد» و

خداوند به زوي سپاسگزاران را پاداش می دهد.
یکی از نتایج نامطلوب ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) این بود که بسیاري از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره ماندند و ناچار شدند سلیقۀ گزینه 2  . 18

شخصی را در احکام دینی دخالت دهند و این چنین گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.

پس از سقوط بنی امیه حکومت به دست بنی عباس افتاد. آنان با اینکه خود را پیامبر می دانستند و به نام اهل بیت قدرت را از بنی امیه گرفته بودند روش سلطنتی بنی امیه را ادامه دادند.  گزینه 1  . 19

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت پس از رحلت رسول خدا، شکل جدید جاهلیت بود که وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. این تغییر مسیر جامعه مومن و فداکار عصر پیامبر گزینه 1  . 20
اکرم (ص) را به جامعه اي راحت طلب، تسلیم و بی توجه به سیره و روش پیامبر اکرم (ص) تبدیل کرد.

در انزوا قرار گرفتن شخصیت هاي باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر (ص) مربوط است به «تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت» که در پی آن طالبان قدرت و ثروت گزینه 2  . 21
جایگاه و منزلت پیدا کردند. هرچه جامعه از زمان پیامبر (ص) فاصله می گرفت، حاکمان وقت تالش می کردند که شخصیت هاي اصیل اسالمی، به خصوص اهل بیت پیامبر (ص)، را در انزوا قرار دهند که

مربوط به "ارائۀ الگوهاي نامناسب" می باشد.  

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص) سبب شد که کسانی که به این احادیث عالقه مند بودند، فقط می توانستند آن ها را به حافظه بسپارند و از این طریق به دیگران منتقل کنند. این گزینه 3  . 22
کار نتایج نامطلوبی داشت از جمله این که احتمال خطا در نقل احادیث افزایش یافت و امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش شدن اصل حدیث فراهم شد.
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پس از رحلت رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) ، حوادثى رخ داد  که رهبرى امت را از مسیري که پیامبر اسالم (ص)  برنامه ریزى کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرد و در نتیجه گزینه 3  . 23
نظام حکومت اسالمى که بر مبناى «امامت» طراحى شده بود، تحقق نیافت و امامان معصوم با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات الزم براى اجراى همه جانبۀ مسئولیت هاى خود شدند.

معاویه که سرمنشأ حاکمان بنی امیه بود، در سال چهلم هجري با بهره گیري از ضعف و سستی یاران امام حسن علیه السالم حکومت مسلمانان را به دست گرفت و خالفت رسول خدا را گزینه 3  . 24
به سلطنت تبدیل کرد. امام علی (علیه السالم) نیز در سخنرانی هاي متعدد، بارها مسلمانان را نسبت به ضعف و سستی شان در مبارزه با حکومت بنی امیه بیم می داد. پس از سقوط بنی امیه، حکومت به

دست بنی عباس افتاد. آنان با اینکه خود را عموزادگان پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) می دانستند و به نام اهل بیت (علیهم السالم) قدرت را از بنی امیه گرفته بودند، روش سلطنتی بنی امیه را ادامه دادند.

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر شرایط مناسبی را براي جاعالن حدیث به وجود آورد.  گزینه 2  . 25
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