
https://konkur.info

https://konkur.info


 

 
٢٩ 

 

تعالی باسمه  

  96، پایۀ یازدهم، بر اساس چاپ )2(دین و زندگی به درسدرس سؤاالت جزوة 

قاسم مندوانی، سرگروه معارف اسالمی و فلسفه و منطق شهرستان شادگان: طرّاح  

»)ص(خدا  رسول]رحلت[پس از رهنگی،اجتماعی و سیاسی مسلمانان،ت فوضعی« :هفتمدرس  صفحه  ردیف 

  

95 

 چرا نظام حکومت اسالمی که بر مبناي«امامت» طرّاحی شده بود،پس از رحلت رسول خدا(ص)تحقق نیافت؟

داده  »فرمان«به آنکرده و »ریزي برنامه«) ص(امت را از مسیري که پیامبر اکرمحوادثی روي داد که رهبري زیرا :پاسخ

. خارج کرد بود،  

1 

اي اجراي الزم بر» .....«و » .....« وجود حضور در جامعه،فاقدبا ) السالم  علیهم(  ،امامان معصوم)ص(خدا پس از رحلت رسول 95

.»امکانات«و » درتقـ«: پاسخ  . خود شدند هاي جانبۀ مسئولیت همه  

2 

»چـهـار سـال و نـه مـاه«:پاسخ چه مدت زمانی طول کشید؟،)ع(حکومت امیرالمؤمنین علی 95  3 

داشت؛ » دشمنان داخلی«و » عهدشکنان« که با هایی وجود مشکالت و جنگبا خود و  حکومت کدام امام معصوم،درمدت کوتاه 95

»)ع(امیرالمؤمنین علی«: پاسخ ترین نمونۀ حکومت را عرضه کرد؟ عالی  

4 

 

95 

» مکّه«رمکرّم اسالم، شه  که نبی هنگامی تسلیم شدند  کردندو فقط می مبارزه)ص(سرسختانه با پیامبراکرم کهبودند کسانی آنان

 را فتح کرد و آنان راهی جز«تسلیم» و «اطاعت» نداشتند؟ 

قاسطین) 4                     مارقین ) 3                     عباس   بنی) 2             بنی امیه                 ) 1  

5 

95 

 

، اعالم ه ظاهرناچار تسلیم شد و بـ هـب )ص(سال قبل از رحلت پیامبراکرم حدود دوي رهبري مشرکان را بر عهده داشت،و

»وسفیاناب«: پاسخ کرد؟ مسلمانی  

6 

 

 

95 

 کدام یک از موارد زیر، ازکارهاي«معاویه» نیست؟

  به راه انداخت) ع(علیجنگ صفین را علیه امیرالمؤمنین ) 1

حکومت مسلمانان را به دست گرفت،)ع(گیري از ضعف یاران امام حسن با بهره) 2  

کرد بازي و میمون بازي می سگرد،خو آشکارا شراب می) 3  

را به سلطنت تبدیل کرد) ص(خدا رسول خالفت) 4  

7 

حکومت مسلمانان را به دست بگیرد؟سال چهلم هجري چگونه توانست ،در معاویه 95  

»)ع(گیري از ضعف و سستی یاران امام حسن با بهره«: پاسخ  

8 

نادرست              درست   . خود قرار داد مروان را جانشینبه مسلمانان داده بود، تعهدي کهمعاویه بر خالف  96  9 

 

 

96 

 

.کارهاي یزید را بنویسیدچهار مورد از   

                                                                                         .      داد هر کار زشت و ناپسندي را انجام می) 1: پاسخ 

                                                                         . گرفت احکام خداوند، مانند نماز را به بازي و سخره می) 2           

                                                             .         کرد خورد و سگ بازي و میمون بازي می یآشکارا شراب م) 3           

                                  . نشاند ها را در کنار دست خود می شد و آن با همان سگ و میمون، وارد مجالس می) 4           

.و فرزندان و یارانش را با وضع هولناکی به شهادت رساند) ع(امام حسین،)ص(مبر اکرمنوة گرامی پیا) 5             

.              گردانددر شهرهاد،به عنوان اسیر بودن) ص(اکرمکه از نوادگان پیامبر را )ع(امام حسینخانوادة  )6             

10 
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ا حکومت ـشان در مبارزه ب ه ضعف و سستیـمسلمانان را نسبت با ـارهـباي متعدد،ـه در سخنرانی،)ع(امیرالمؤمنین علی 96

»امیه بنی«: پاسخ .داد بیم می» ....... «   

11 

 

96 

نه از آن « :پاسخ اند؟  کرده را چه چیزي معرفی]ها عراقی[علّت پیروزي شامیان برخود؛   در سخنرانی )ع(امیرالمؤمنین علی

رود، شتابان  می]شانحاکم[مامدارشانکه ز ان در راه باطلیـکه آن ن جهتـای ، بلکه بهترند ان به حق نزدیکـکه آن جهت

» .کنید اعتنایی و کُندي می بی ،و شما در حقّ من ندرَب فرمان او را می  

12 

           ؟کند بیان می »آوردن قلب انسانبه درد« ،کدام مطلب را سبببا مردم عراق در سخنرانی خویش) ع(امام علی 96

».اید متفرقّ و پراکندهگونه، این در راه حقحدند و شما متّ چنین خود،این مسیر باطلدر]شامیان[ها آن«؛که مطلب این: پاسخ  

13 

 چنینها را از  کرد و عراقی بینی پیش امیه بر تخت سلطنت؛ وار شدن بنیموجب سنده،وامل را در آیـکدام ع) ع(ام علیـام 96

اختالف و تفرقه میان مسلمانان) 2        از دستورات امام سرپیچی) 1:پاسخ داد؟» بیم «يروز  

14 

 چنان به ستمگري و حکومت ادامه دهند که حرامی باقی ».........«به خدا سوگند،« :فرماید البالغه می در نهج) ع(لیامام ع 96

»امیه بنی«: پاسخ  .که حالل شمارند نماند جز آن  

15 

 

96 

اند؟ کنند؛کدام گریه می مسلمانانامیه بر  بینی کرد که دو دسته در هنگام تسلّط بنی ، پیش)ع(امام علی  

. اند آن را از دست داده که» خود دین«اي بر  دسته) 1: پاسخ  

.اند که به آن نرسیده»خود دنیاي«اي دیگر،براي  دسته) 2             

16 

 

96 

امیه گرفته بودند،  قدرت را از بنی» ) السالم علیهم (اهل بیت«ـامدانستند و به ن می) ص(پیامبرکه خـود را عموزادگان  با این« 

 روش سلطنتی آنان را  ادامه دادند و در ظلم و ستم به اهل بیت پیامبر(ص) از چیزي فروگذار نکردند»؟

سفیان بنی) 4     بنی عباس                 ) 3مروان                        بنی) 2زیار                      آل) 1  

17 

96 

 و

97 

 اگر کدام عوامل در دوران [بنی امیه و بنی عباس] نبود،جز نامی از«اسالم» باقی نمی ماند؟

)ص(عصر پیامبر اکرمگی ایجاد شده در تحول معنوي و فرهن) 1: پاسخ  

]قرآن و عترت[ یعنی؛ قدر آن حضرت دو میراث گران) 2            

18 

 

 

97 

.را فقط نام ببرید) السالم  علیهم( مسائل و مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر امامان  

)ص(ت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم ممنوعی) 1: پاسخ  

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث ) 2            

مناسب هاي نا ارائۀ الگوها و اسوه) 3            

]قیصري و کسرایی[ وي به سلطنتبتبدیل حکومت عدل نَ) 4            

19 

 

97 

.بنویسید؟اند بود،کدامآن بزرگواران  که نتیجۀ دوري از راه)السالم  علیهم(ائمهعصر ترین مسائل و مشکالت مهم  

.؟ بنویسید،کدام استبود آن بزرگوار ه نتیجۀ دوري از راهک)ص(خدا از رحلت رسول ترین مسائل و مشکالت عصر پس مهم  

 شد و نوشتن احادیث ایشان، نادیده گرفته به نوشتن سخنانشان حضرت آن ،سفارش)ص(خدا رسول از رحلت پس:پاسخ

«ممنوع»شد. به همین جهت،کسانی که به این احادیث عالقه مندبودند،فقط می توانستندآن ها را به«حافظه» بسپارند و از 

.طریق به دیگران منتقل کنند این  

20 
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97 

 نتایج نامطلوب نگهداري حدیث به شیوة«به حافظه  سپردن» را بنویسید. 

. حدیث فراهم شد و زیاد شدن اصل یافت و امکان کم» افزایش«احتمال خطا در نقل احادیث ) الف: پاسخ  

حدیث  جعل یا تحریف به شخصی هاي ها و هدف غرض آنان بر اساس آمد و حدیث پیش براي جاعالن  ناسبشرایط م) ب

                                                              .کردند تمگر از نقل برخی احادیث خودداريا به نفع حاکمان سـیپرداختند 

.  بهره ماندند منبع مهم هدایت بی یکاز  ،قانبسیاري از مردم و محقّ) ج  

21 

 

97 

ـا احادیث اماشته شد و حدیث نویسی رواج یافت،در میان مردم برد) ص(حدیث پیامبر  ها بعد،منع نوشتن که سال چرا با این

زیادي«جعل» یـا «تحریف» شد، به طوري که احادیث صحیح از غلط به سادگی قابل تشخیص نبود؟                            

  ]به علّت فوت یا شهادت[ در میان مردم) ص(به دلیل عدم حضور اصحاب پیامبر: پاسخ

22 

ی را در احکام دینی دخالت شدند سلیقۀ شخصناچار)]ص(بعد از منع شدن نقل حدیث پیامبر[قانرا بسیاري از مردم و محقّچ 97

».بودندبهره  زیرا از یک منبع مهم هدایت بی«: گرفتار اشتباهات بزرگ شدند؟ پاسخدهند و   

23 

 

97 

 چرا پس از منع نوشتن حدیث پیامبر اکرم(ص)،اوضاع نابسامان حدیث براي پیروان ائمه(علیهم السالم ) پیش نیامد؟

بزرگواران  این را از طریق احادیث بودند و شیعیان؛این کرده»حفظ«را)ص(احادیث پیامبر اکرم،)السالم علیهم(زیرا ائمه:پاسخ

معتبر و موثّق بود، به )ص(خدا  خنان رسولبودند و سخنانشان مانند س» خطااز به دور «و » معصوم«هایی خود،انسان که

.دست آوردند  

24 

 

98 

 ؛»در معارف اسالمی و جعل حدیث استحریف ت« ) السالم علیهم( ائمهاز مسائل و مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران 

) یهودي و مسیحی(کتاب  از علماي اهل عباس وگروهی امیه و بنی بسته به بنیبرخی از عالمان وا :پاسخ .را توضیح دهید آن

کردند و به تفسیر  فادهموقعیت و شرایط برکناري امام معصوم استاز ،شده بودند که به ظاهر مسلماند کعب االحبارمانن

و تعلیم آیـات قرآن و معارف اسالمی،«مطابق با افکار خود» و «موافق با منافع قدرتمندان» پرداختند.برخی از آن هـا در 

هـاي  ه کتابب ـن مطالب،ای.کردند ـردم نقل میارة پیامبران براي مـی دربـرافـخ هاي انتـنشستند و داس می ـاجدمس

.بسیاري از مسلمانان شدراه یافت و سبب گمراهی »تفسیري«و » تاریخی«  

25 

دهند؟ قرار می» اسوه«ها را روي وآن ، از چه کسانی دنباله»عمل خود«و » اعتقادات«عموم مردم در  99  

»هاي برجستۀ جامعه شخصیت«: پاسخ  

26 

 

99 

چه اتفاقی افتاد؟ و بعد از رحلت ایشان هایی تربیت شدند چه انسانمردم بود،» اسوة«) ص(خدا  رسولکه  در زمانی  

که جامعه  ،مقداد،عمار،ابوذر و سلمان تربیت شدند،اما هر چه)ع(علی ایمان و شجاعی چون امامباآزاده، هاي انسان:پاسخ

ه خصوص ـاسالمی، ب هاي اصیل ه شخصیتکردند ک حاکمان وقت تالش میگرفت، فاصله می) ص(پیامبر اکرم از زمان

ی دور بودند؛ به ـعمل و اخالق از معیارهاي اسالمه در اندیشه،ـک  ا قرار دهند و افراديزوـرا در ان) ص(اهل بیت پیامبر 

.کنند ته برسانند و راهنماي مردم معرفیجایگاه برجس  

27 

 

100 

                .بنویسیدجاهلیت چگونه وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد؟،)ص( خدا از گذشت مدتی از رحلت رسولپس 

ـلـی جـدیـد»؛ یعنی شخصیت هـاي بـا تقـوا، جهادگر و مـورد احتـرام و اعتماد پیامبر اکرم(ص)  پـاسـخ: «بـا شـک

. یافتند »قُرب و منزلت«و طالبان قدرت و ثروت،» منزوي شدند«  

28 
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100 

را   آن؛»است به سلطنتعدل نَبوي  حکومت تبدیل« ) السالم علیهم( ائمهاجتماعی و سیاسی دوران از مسائل و مشکالت فرهنگی،

کردند و براي خود و  سیر حکومت را عوضتدریج م بهنیز، عباس امیه و بنی حاکمان بنی:پاسخ                         .توضیح دهید

تغییر مسیر،   این .کردند انباشته قیمت، گران  ود را از جواهراتـخ  ئنل ساختند و خزابزرگ و مجلّ  هاي کاخ اطرافیانشان

، )ص(خدا رسول سیره و روش توجه به  بیطلب،تسلیم و  راحت اي را به جامعه)ص(کرماجامعۀمؤمن و فداکار عصر پیامبر

تبدیل کرد.این تغییر فرهنگ، سبب شدکه ائمۀ اطهار(علیهم السالم) با مشکالت زیادي روبرو شوند و نتوانند مـردمـان آن 

.دوره را با خود همراه کنند  

29 

 

97 

 تـا

 

100 

  است؟ ) السالم علیهم(ائمههر کدام از موارد زیر، از نتایج کدام یک از مسائل و مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران 

ثروتو  قدرتقُرب و منزلت یافتن صاحبان و) ص(هادگر و مورد اعتماد پیامبرجهاي باتقوا، منزوي شدن شخصیت) الف  

کردن به دیگران منتقل و از این طریق،» حافظه سپردن به«داري حدیث فقط به شیوة هنک) ب  

عمل و اخالق از معیارهاي اسالمی دور بودند سته رساندن افرادي که در اندیشه،به جایگاه برج) ج  

گمراهی بسیاري از مسلماناننتیجه،ی و تفسیري مسلمانان و درهاي تاریخ کتاب خرافی به هاي راه یافتن داستان )د  

 

:پـاسـخ  

]یقیصري و کسری[ تبدیل حکومت عدل نَبوي به سلطنت) الف  

)ص(اکرمممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر )ب  

نامناسب هاي ها و اسوهارائۀ الگو )ج  

تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث )د  

30 
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