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کدام مسائل زمینه را براي ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم (ص) آماده کرد؟  . 1

میدان دادن به گروهی از علما ي اهل کتاب و نیاز حاکمان جور به توجیه موقعیّت خود و اقدامات مخالف اسالم آن ها

میدان دادن به گروهی از علما ي اهل کتاب و تفسیر و تبیین آیات قرآن توسط برخی از عالمان وابسته به قدرت

منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر و نیاز حاکمان جور به توجیه موقعیّت خود و اقدامات مخالف اسالم آنها

منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر و تفسیر و تبیین آیات قرآن توسط برخی از عالمان وابسته به قدرت

با توّجه به آیۀ شریفۀ «و ما محّمد اّال رسول قد خلت من قبله الّرسل افأن مات او ُقتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی َعقبیه  فلن یضر اهللا شیئًا و َسَیجزي اهللا  . 2
الشاکرین» آن چه از مؤمنان انتظار می رود .................. به منظور اثبات .................. می باشد.

ثبات قدم در برابر سختی هاي راه – اعتقاد به سنّت هاي الهی قبول پیوستگی رسالت انبیا – سپاس گزاري

ثبات قدم در برابر سختی هاي راه – سپاس گزاري قبول پیوستگی رسالت انبیا – اعتقاد به سنت هاي الهی

«دخالت دادن سلیقه هاي شخصی در احکام دینی»، «تعلیم و تفسیر قرآن و معارف اسالمی مطابق با افکار و منافع قدرتمندان» و «به انزوا کشیده شدن  . 3
شخصیّت هاي اصیل اسالمی» ، به ترتیب مربوط به کدام یک از توابع مسائل و مشکالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکمیّت دوران بنی امیه و بنی عبّاس بود؟

(با تغییر)

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر – ارائۀ الگوهاي نامناسب - تحریف در معارف اسالمی

تحریف در معارف اسالمی – ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر – ارائۀ الگوهاي نامناسب

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر– تحریف در معارف اسالمی - ارائۀ الگوهاي نامناسب

تحریف در معارف اسالمی  – ارائۀ الگوهاي نامناسب - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر

اگر بگوییم «پس از مدتی از درگذشت رسول خدا جاهلیت در لباس جدید وارد زندگی مسلمانان شد» و اینکه «کفر مردم ضرري براي خداوند نخواهد  . 4
داشت» به ترتیب پیام کدام عبارت را ترسیم کرده ایم؟

 انقلبتم على اعقابکم - وسیجزي اهللا الشاکرین  قدخلت من قبله رسل - فلن یضراهللا 

 انقلبتم على اعقابکم - فلن یضراهللا  قدخلت من قبله رسل - وسیجزي اهللا الشاکرین 

ر اهللا شیئًا و سیجزي اّهللا از دّقت در آیۀ شریفۀ: «و ما محّمد اّال رسول قد خلت من قبله الّرسل افأن مات او ُقتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب عن َعقبیه فلن یضَّ  . 5
الّشاکرین» مفهوم می گردد که سپاس گزاران واقعی  .................. کسانی اند که ..................

 نعمت رسول خدا، در حیات و زندگی او- ثابت قدم ماندند و گرفتار تزلزل در اعتقاد و عمل، نشدند.

 نعمت رسول خدا، پس از رحلت او- ثابت قدم ماندند و گرفتار تزلزل در اعتقاد و عمل، نشدند.

 نعمت رسول خدا، پس از رحلت او- استفاده از نعمت ها را وسیله ي تسلیم در برابر فرمان خدا قرار دادند.

 نعمت هاي غیرقابل شمارش خداوند - استفاده از نعمت ها را وسیله ي تسلیم در برابر فرمان خدا قرار دادند.

ثمرة نقل داستان هاي خرافی توسط عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و عالمان اهل کتاب چه بود؟  . 6

منزوي شدن شخصیت هاي اصیل اسالمی و اهل بیت پیامبر  تبدیل جامعۀ مؤمن و فداکار پیامبر به جامعۀ راحت طلب و تسلیم 

راهیابی تحریف ها به کتاب هاي تفسیري و تاریخی و گمراهی مسلمانان  انزواي شخصیت هاي مورد اعتماد و احترام پیامبر 

«منزوي شدن شخصیت هاي اصیل اسالمی و اهل بیت پیامبر» ثمرة کدام یک از چالش هاي عصر امامان بود و ثمرة حرکت جامعه در این مسیر چه بود؟  . 7

ارائۀ الگو هاي نامناسب - امامان با وجود حضور در جامعه، نتوانستند مردم را با خود همراه سازند. 

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت- افرادي که در اندیشه و عمل دور از معیار هاي اسالمی بودند، منزلت یافتند. 

ارائه الگو هاي نامناسب - افرادي که در اندیشه و عمل دور از معیار هاي اسالمی بودند، منزلت یافتند.

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت - امامان با وجود حضور در جامعه، نتوانستند مردم را با خود همراه سازند.

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 7 سخت
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سپاس گزاران واقعی نعمت وجود رسول خدا (ص) پس از رحلت ایشان، طبق عبارت شریفۀ «و سیجزي اُهللا الشاکرین» چه کسانی هستند؟  . 8

کسانی که در راه خدا جهاد کنند و صبر پیشه سازند.

کسانی که در مسیري که پیامبر (ص) ترسیم کرده اند، باقی می مانند و به گذشته باز نمی گردند.

کسانی که سستی نکرده و اندوهگین نمی شوند و مطمئن هستند که برتري از آِن آنان است.

کسانی که خداوند آنان را از بین مؤمنان انتخاب کرده و پاکشان گردانیده است.

نگرانی باري تعالی نسبت به آیندة جامعۀ اسالمی که منجر به بیان توأمان یک انذار و بشارت در قرآن کریم می شود، در کدام آیۀ شریفه متجلی است؟  . 9

 «و لعلک باخع نفسک اال یکونوا مؤمنین»  

 «الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم»  

 «الم تر الی الذین یزعمون انّهم آمنوا بما انزل إلیک و ما انزل من قبلک یریدون أن یتحاکمو الی الّطاغوت و قد امروا ان یکفرو به»  

 «و ما محّمد اّال رسول قد خلت من قبله الّرسل افاِن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضراهللا شیئًا و سیجزي اهللا الشاکرین»  

با توجه به آیات قرآن کریم «سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت در جامعۀ امروزي» چه کسانی هستند و هشدار خداوند شامل چه کسانی می شود؟  . 10

ثابت قدمان در راه پیامبر و اهل بیت -  من ینقلب علی عقبیه  

کسانی که حکم کردنشان حکایتگر دانش آن هاست -  من ینقلب علی عقبیه  

ثابت قدمان در راه پیامبر و اهل بیت -  من مات و لم یعرف امام زمانه  

کسانی که حکم کردنشان حکایتگر دانش آن هاست -  من مات و لم یعرف امام زمانه  

عدم  التفات مسلمانان به انذار  الهی در آیۀ : «و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر  . 11
اهللا شیئا و سیجزي اهللا الشاکرین»، پس از رحلت رسول رحمت (صلی اهللا علیه و آله) چه بازتابی در جامعه داشت؟

با معرفی اسوه هاي غیر موثق از سوي زمامداران براي توجیه موقعیت خود، طالبان قدرت و ثروت منزلت یافتند.

جامعۀ ایمانی ایثارگر عصر نبوت، متاثر از سلطنت پیشگی حّکام اموي و عباسی، به سیرة نبوي بی اعتنایی کردند.

با وجود رواج کتابت احادیث نبوي، تعداد کثیري از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره ماندند.

چالش هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متبوع دوري مردم از راه و روش ائمۀ اطهار (علیهم السالم) بود.

.  با توجه به آیات قرآن کریم، عبارت «فلن یضراهللا شیئا» در مورد چه کسانی بیان شده است و پس از آن از چه افرادي یاد شده است؟ 12

 اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم - الشاکرین  اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم - المحسنین 

اُغوِت - المحسنین  اُغوِت - الشاکرین  ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَکُموا ِإلَى الطَّ  ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَکُموا ِإلَى الطَّ

با توجه به آیۀ شریفۀ «ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل...» مهم ترین خطري که مسلمانان را تهدید می کند، چیست؟  . 13

 «انقلبتم علی اَعقابکم»  «و من ینقلب علی عقبیه»  «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت»  «فلن یضراهللا شیئا» 

خروج رهبري امت اسالمی از مسیري که پیامبر (ص) برنامه ریزي کرده و بدان فرمان داده بود، از چه زمانی آغاز و در صورت فقدان کدام مورد چیزي  . 14
از اسالم باقی نمی ماند؟ این موضوع با کدام آیۀ شریفه تناسب معنایی دارد؟

ُسُل...»   ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ پس از رحلت رسول خدا ـ تحول معنوي و فرهنگی ایجاد شده در عصر پیامبر و وجود قرآن و ائمه (ع) ـ  «َوَما ُمَحمَّ

َجالُِکْم...»   ٌد َأبَا َأَحٍد مِّن رِّ ا َکاَن ُمَحمَّ پس از رحلت رسول خدا ـ تحول معنوي و فرهنگی ایجاد شده توسط مسلمانان و وجود قرآن و ائمه (ع) ـ  «مَّ

ُسُل...»   ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ آغاز حکومت معاویه ـ تحول معنوي و فرهنگی ایجاد شده در عصر پیامبر و وجود قرآن و ائمه (ع) ـ  «َوَما ُمَحمَّ

َجالُِکْم...»   ٌد َأبَا َأَحٍد مِّن رِّ ا َکاَن ُمَحمَّ آغاز حکومت معاویه ـ تحول معنوي و فرهنگی ایجاد شده توسط مسلمانان و وجود قرآن و ائمه (ع) ـ  «مَّ

ُسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل انَْقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم...»  قرآن کریم مسلمانان را از چه موضوعی بیم می دهد و ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ با توجه به آیۀ  «َوَما ُمَحمَّ  . 15
سپاسگزاران واقعی نعمت پیامبر چه کسانی هستند؟

ناسپاسی از نعمت هاي خداوند - ثابت قدمان در راه پیامبر  ناسپاسی از نعمت هاي خداوند - قبول کنندگان دعوت پیامبران 

بازگشت به دوران جاهلیت - قبول کنندگان دعوت پیامبران بازگشت به دوران جاهلیت - ثابت قدمان در راه پیامبر 
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« وجه اشتراك حاکمیت بنی امیه و بنی عباس» و «وجه افتراق آنان با حکومت رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله)» به ترتیب چه بود؟  . 16

عدم فروگذاري از  حد باالي جفا در حق عترت نبوي - مشی اشرافی حاکمان و مشی سادة رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله)

غصب خالفت از ائمۀ اطهار (علیهم السالم) به نام اهل بیت (علیهم السالم) - اتکا بر ظلم و جور حاکمان و عدالت محوري پیامبر (صلی اهللا علیه و آله)

عدم فروگذاري از  حد باالي جفا در حق عترت نبوي- ممانعت حاکمان از نقل احادیث نبوي و تعلیم و تفسیر قرآن توسط رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله)

غصب خالفت از ائمۀ اطهار (علیهم السالم) به نام اهل بیت (علیهم السالم) - میدان  دادن به افکار باطل از سوي حاکمان و گسترش اندیشه هاي اصیل اسالم از سوي پیامبر (صلی اهللا
علیه و آله)

کدام مورد از نتایج نامطلوب نگهداري حدیث از طریق حافظه نمی باشد؟  . 17

دخالت سلیقه هاي شخصی و گرفتار شدن به اشتباهات بزرگ  بی بهره ماندن مردم و محققان از منبع هدایت 

نقل داستان هاي خرافی و تحریف معارف اسالمی  جعل و تحریف حدیث و خودداري از نقل برخی احادیث 

اگر بگوییم: «ارج گزاران واقعی به نعمت رسالت، ثابت قدمان در پیروي از آرمان مقدس او در گذرگاه پر فراز و فرود تاریخ اند.» پیام کدام آیه را  . 18
ترسیم کرده ایم؟

 إفان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم   وما محمد اّال رسول قد َخَلت من قبلۀ الّرسل  

 لقد کان لکم فی رسول اهللا اُسوة حسنۀ لَِمن کان َیرجوا والیوم اآلخر   َو من ینقلب علی عقبیه فلن یضراهللا شیئًا و سیجزي اهللا الشاکرین  

تبدیل حکومت به سلطنت پس از رسول خدا به ترتیب منزلت و انزواي چه گروه هایی را به همراه داشت؟  . 19

طالبان قدرت و ثروت - شخصیت هاي باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم) 

افرادي را که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهاي اسالمی دور بودند - شخصیت هاي اصیل اسالمی، به خصوص اهل بیت پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم)

طالبان قدرت و ثروت - شخصیت هاي اصیل اسالمی، به خصوص اهل بیت پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم)

افرادي را که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهاي اسالمی دور بودند - شخصیت هاي باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم)

هریک از موارد «گمراهی بسیاري از مسلمانان» و «گرفتاري به اشتباهات بزرگ» به ترتیب معلول کدام مواردند؟  . 20

دنباله روي مردم در اعتقادات خود از شخصیت هاي برجستۀ جامعه - دخالت سالیق شخصی مردم در احکام دین

دنباله روي مردم در اعتقادات خود از شخصیت هاي برجستۀ جامعه - تفسیر قرآن توسط علماي اهل کتاب به ظاهر مسلمان

راه یافتن داستان هاي خرافی به کتب تاریخی و تفسیري - دخالت سالیق شخصی مردم در احکام دین

راه یافتن داستان هاي خرافی به کتب تاریخی و تفسیري - تفسیر آیات قرآن توسط علماي اهل کتاب به ظاهر مسلمان

به بیان امام علی (ع) اوج ستمگري حکومت بنی امیه در چیست و در حکومت ایشان چه کسانی بر اوضاع خود گریه می کنند؟  . 21

حاللی باقی نماند جز آن که حرام شمارند - کسانی که به دین خود نرسیده اند.

حاللی باقی نماند جز آن که حرام شمارند - کسانی که به دنیاي خود نرسیده اند.

حرامی باقی نماند جز آن که حالل شمارند - کسانی که دین خود را از دست داده اند.

حرامی باقی نماند جز آن که حالل شمارند - کسانی که دنیاي خود را از دست داده اند.

چند مورد از موارد زیر در رابطه با مشکالت سیاسی و فرهنگی پس از پیامبر (ص) صحیح است؟   . 22
الف) در ابتدا حدیث نویسی ممنوع شد ولی بعد از سال ها، منع آن برداشته شد. 

ب) امامان هیچ قدرتی براي ایفاي نقش خود در جامعه نداشتند. 
ج) ارائه الگوهاي نامناسب، متبوع انزواي شخصیت هاي باتقوا و مورد اعتماد پیامبر (ص) شد.

صفر یک سه  دو

مطابق فرمودة امام علی (ع)، بازتاب عدم تفکر در آیۀ .................. در زمان بنی امیه پیروزي .................. را به دنبال داشت.  . 23

«انقلبُتم علی اعقابُکم» - شامیان بر مسلمانان  «انقلبُتم علی اعقابُکم» - مسلمانان بر شامیان 

«یا ایها الذیَن آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول» - شامیان بر مسلمانان «یا ایها الذیَن آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول» - مسلمانان بر شامیان 
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علت و معلول عدم تحّقق نظام حکومت اسالمی طراحی شده بر مبناي امامت، به ترتیب چیست؟  . 24

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.

کدام عبارت شریفه، به عامل بقاي اسالم با وجود ظلم و ستم حکومت بنی عباس، اشاره دارد؟  . 25

َو َمن ینقلب علی عقبیه َفَلن َیضَراهللا ِشیئًا و سیجزي اُهللا اشاکرین  

جس اَهَل البیِت و یطهرُکم تطهیراً    انّما ُیریُد اُهللا لِیذِهَب عنکم الرَّ

 یا ایها الرسوُل بَّلغ ما انزل اِلیک ِمن َربّک َو اِن لَم تفعل َفما بلغت رسالتُۀ 

 انی تاِرٌك فیکم الثقلین کتاب اِهللا و ِعترتی اهل بیتی ما اِن تمسکُتم بهما لن تِضّلوا ابداً 
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با ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص)، شرایط مناسب براي جاعالن حدیث پیش آمد و آنان براساس غرض هاي شخصی به جعل یا تحریف حدیث پرداختند، یا به نفع حاکمان ستمگر گزینه 3  . 1
از نقل برخی احادیث خودداري کردند. 

آنچه از مؤمنان پس از پیامبر اکرم (ص) انتظار می رود عدم بازگشت به دین گذشتگان می باشد. مفهومی که در گزینه ها به این مسأله اشاره کرده مفهوم «ثبات قدم در برابر سختی هاي گزینه 4  . 2
راه» می باشد که ثبات قدم به منظور اثبات سپاس گزاري می باشد.

گزینه 3  . 3
 ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص)   دخالت دادن سلیقه هاي شخصی در احکام دینی  

 تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث   تعلیم و تفسیر قرآن و معارف اسالمی مطابق با افکار و منافع قدرتمندان  
 ارائۀ الگوهاي نامناسب   به انزوا کشیده شدن شخصیت هاي اصیل اسالمی  

عبارت شریفۀ  «انقلبتم على اعقابکم »  اشاره به هشدار قرآن نسبت به بازگشت به دوران جاهلیت دارد و اگر مردم به گذشته جاهلیت بازگردند خداوند دچار ضرر نخواهد شد.  گزینه 3  . 4

با توجه به آیۀ شریفۀ مذکور: سپاس و اجرگزاري از نعمت وجود رسول خدا (ص) در گرو باقی ماندن در مسیري که پیامبر (ص) ترسیم کرده (ثبات قدم) و بازنگشتن به دین گذشتگان گزینه 2  . 5
می باشد.

گروهی ازعلماي اهل کتاب و عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس با نقل داستان هاي خرافی موجب شدند تا این داستان ها در کتاب هاي تاریخی و تفسیري راه یابد و مسلمانان گمراه گزینه 4  . 6
شوند. 

منزوي شدن شخصیت هاي اصیل اسالمی و اهل بیت پیامبر (ص) مربوط به ارائۀ الگو هاي نامناسب است و در نتیجۀ این اقدام، افرادي که در اندیشه و عمل به دور از معیار هاي اسالمی گزینه 3  . 7
بودند، قرب و منزلت یافتند. 

سپاس گزاران واقعی نعمت وجود رسول خدا (ص) پس از رحلت ایشان، کسانی هستند که در مسیري که پیامبر (ص) ترسیم کرده، باقی بمانند و به دین گذشتگان و دوران جاهلیت باز گزینه 2  . 8
نگردند. 

آیۀ شریفۀ «و ما محمد الّا رسول قد خلت من قبله الّرسل ...» به این نکته اشاره می کند که مسلمانان نباید از مسیري که پیامبر (ص) برایشان ترسیم کرده منحرف شوند و به آداب و گزینه 4  . 9
رسوم جاهلی پیشین بازگردند و این نشانگر این است که خطر انحراف از مسیر توحیدي حتی براي جامعه اي که به دستان مبارك پیامبر هم بنا شده، وجود دارد. و با عبارت «ینقلب علی عقبیه فلن

یضراهللا شیئا» به بازگشت کنندگان به جاهلیت انذار می دهد و با بیان «سیجزي اهللا الشاکرین» به ثابت قدمان در راه رسول خدا بشارت جزاي اخروي می دهد.
ثابت قدمان در راه پیامبر و اهل بیت سپاسگزاران واقعی نعمت رسول خدا هستند و هشدار خداوند شامل کسانی می شود که به دوران جاهلیت بازگردند.  گزینه 1  . 10

آیۀ شریفۀ : «وما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل» مبین آن است که پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا (ص)، جاهلیت با شکلی جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. گزینه 2  . 11
این تغییر مسیر، جامعه مومن و فداکار عصر پیامبر اکرم (ص) را به جامعه اي راحت طلب، تسلیم و بی توجه به سیره و روش پیامبر اکرم (ص) تبدیل کرد. این تغییر فرهنگ، سبب شد که ائمۀ اطهار

(ع) با مشکالت زیادي رو به رو شوند و نتوانند مردمان آن دوره را با خود همراه کنند.

خداوند در مقابل کسانی که پس از رحلت پیامبر راه جاهلیت را در پیش بگیرند می فرماید «فلن یضراهللا شیئا» و پس از آن، از عبارت سیجزي اهللا الشاکرین یاد می کند. گزینه 1  . 12

مهم ترین خطري که مسلمانان را تهدید می کند، بازگشت به دوران جاهلیت و دین گذشتگان می باشد  «انقلبتم علی َاعقابکم»   گزینه 1  . 13
گزینه 1  . 14

خط فکري: پس از رحلت رسول خدا (ص) حوادثی رخ داد که رهبري امت را از مسیري که پیامبر(ص) برنامه ریزي کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرد و درنتیجه، نظام حکومت اسالمی که بر
مبناي «امامت» طراحی شده بود، تحقق نیافت و امامان معصوم (ع) با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات الزم براي اجراي همه جانبۀ مسئولیت هاي خود شدند. فقط در یک دورة کوتاه چهار
سال و نه ماه، ادارة حکومت به امام علی(ع) رسید و طولی نکشید که حکومت به دست بنی امیه افتاد. آنان زمانی که پیامبر (ص) مکه را فتح کرد و راهی جز تسلیم نداشتند، تسلیم شدند. ابوسفیان که

رهبري مشرکان را بر عهده داشت، حدود دو سال قبل از رحلت به ناچار اعالم مسلمانی کرد. پس از او، معاویه که جنگ صفین را علیه علی (ع) به راه انداخت، در سال چهلم هجري با بهره گیري از
ضعف و سستی یاران امام حسن حکومت مسلمانان را به دست گرفت و خالفت رسول خدا را به سلطنت تبدیل کرد. پس از سقوط بنی امیه حکومت به دست بنی عباس افتاد. آنان با اینکه خود را

عموزادگان پیامبر (ص) می دانستند و به نام اهل بیت قدرت را از بنی امیه گرفته بودند، روش سلطنتی بنی امیه را ادامه دادند و در ظلم و ستم به اهل بیت پیامبر (ص) از چیزي فروگذار نکردند؛ به

گونه اي که اگر  تحول معنوي و فرهنگی ایجاد شده در عصر پیامبر  و دو میراث گرانقدر آن حضرت ـ قرآن کریم و ائمه اطهار ـ نبود، از اسالم جز نامی باقی نمی ماند.

ُسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُکْم...»مسلمانان را نسبت به بازگشت به دوران جاهلیت بیم می دهد و سپاسگزاران واقعی نعمت ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ آیۀ شریفۀ «َوَما ُمَحمَّ گزینه 3  . 15
پیامبر کسانی اند که ثابت قدم ماندند و دچار تزلزل نشدند. 

گزینه 1  . 16

رد گزینه هاي نادرست: 

 ( -  هرچند که بنی عباس و بنی امیه هر دو غاصب خالفت ائمه (ع) بودند، اما فقط بنی عباس به نام اهل بیت (ع) حکومت می کردند، نه بنی امیه. (رد قسمت اول گزینه هاي  و 

( -  ممانعت حاکمان از تفسیر قرآن توسط ائمه (علیهم السالم) بود، نه تفسیر قرآن توسط رسول خدا (ص). (رد قسمت دوم گزینۀ 
نقل داستان هاي خرافی مربوط به تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث است.  گزینه 4  . 17

براساس آیۀ  سورة آل عمران  «و ما محّمد اّال رسوٌل...»  ارج گزاران (سپاس گزاران) واقعی نعمت رسالت، کسانی هستند که در راه و روشی که پیامبر (ص) ترسیم کردند، گزینه 4  . 18
ثابت قدم اند و به عقب باز نمی گردند (ثابت قدمان در پیروي از آرمان مقدس او در گذرگاه پر فراز و فرود تاریخ ): «َو من ینقلب علی عقبیه فلن یضراهللا شیئًا و سیجزي اهللا الشاکرین: و هرکس به گذشته

(جاهلیت) بازگردد، به خدا هیچ گزند و زیانی نرساند و خداوند به زودي سپاسگزاران را پاداش می دهد.»

←

−1−2

حکومت بنی امیھ و بنی عباس
تکیھ بر ظلم و جور در حکومت ھای بنی امیھ و بنی عباس

میدان دادن بھ اندیشھ ھای غیراصیل و تحریف شده
زیر پا گذاشتن احکام الھی 
مشی اشرافی آن حکومت ھا

(حکومت رسول خدا (صلی هللا علیھ و آلھ
(عادالنھ بودن حکومت رسول خدا (صلی هللا علیھ و آلھ

(گسترش اندیشھ ھای اصیل اسالمی توسط رسول خدا (صلی هللا علیھ و آلھ
 عمل دقیق بھ دستورات و احکام الھی

(مشی سادۀ حکومت داری رسول خدا (صلی هللا علیھ و آلھ

24
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گزینه 1  . 19
پس از گذشت مدتى از رحلت رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله و سلم)

- شخصیت هاى باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر  (صلی اهللا علیه و آله و سلم) منزوى شدند.
- طالبان قدرت و ثروت، جایگاه و منزلت یافتند. 

برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس در مساجد می نشستند و داستان هاي خرافی دربارة پیامبران براي مردم نقل می کردند. این مطالب به کتاب هاي تاریخی و تفسیري راه گزینه 3  . 20
یافت و سبب گمراهی بسیاري از مسلمانان شد. ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص) سبب شد که بسیاري از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت، بی بهره ماندند و به ناچار سلیقۀ شخصی را در

احکام دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.

حضرت علی (ع) فرمود: به خدا سوگند، بنی امیه چنان به ستمگري و حکومت ادامه دهند که حرامی باقی نماند جز آن که حالل شمارند، در حکومتشان دو دسته بگریند؛ دسته اي بر گزینه 3  . 21
دین خود که آن را از دست داده اند و دسته اي براي دنیاي خود که به آن هم نرسیده اند.

مشکل «ممنوعیت نوشتن احادیث» در زمان ائمه رخ داد ولی سال ها بعد، این ممنوعیت برداشته شد (درستی الف)، امامان با وجود تمام مشکالت موجود در جامعه، قدرت الزم براي گزینه 3  . 22
ایفاي برخی از نقش هاي خود را داشتند (نه اینکه هیچ قدرتی نداشته باشند) (نادرستی ب) و انزواي شخصیت هاي باتقوا، تابع تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت می باشد (نادرستی ج). 

به دلیل عدم توجه مسلمانان به هشدار قرآن در آیۀ شریفه «َو ما محمد الّا رسول َقد َخلت من قبله الُرُسل...» در زمان بنی امیه مسلمانان در برابر شامیان مغلوب گشتند.  گزینه 2  . 23

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  . 24
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.

بنی عباس روش سلطنتی بنی امیه را ادامه دادند و در ظلم و ستم به اهل بیت پیامبر (ص) از چیزي فروگذار نکردند، به  گونه اي که اگر تحول معنوي و فرهنگی ایجاد شده در عصر گزینه 4  . 25
پیامبر (ص) و دو میراث گرانقدر آن حضرت - قرآن کریم و ائمۀ اطهار - نبود، جز نامی از اسالم باقی نمی ماند :«انی تارٌك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی ...»

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



1  . 3

2  . 4

3  . 3

4  . 3

5  . 2

6  . 4

7  . 3

8  . 2

9  . 4

10  . 1

11  . 2

12  . 1

13  . 1

14  . 1

15  . 3

16  . 1

17  . 4

18  . 4

19  . 1

20  . 3

21  . 3

22  . 3

23  . 2

24  . 3

25  . 4

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir


	صفحه ی اول پی دی اف
	دینی یازدهم درس 7 سخت



