
 

 

 

 ـ جاهای خالی را کامل کنید.1

 امام علی )ع( ..در يک دوره کوتاه چهار سال. و.نه. ماهه حکومت کردند.

اد و خالفت را به .. سلطنتی... تبديل پس از سقوط بنی امّيه حکومت به دست .. بنی عباس.. افت

 کرد.

 مشخص کنید.ا ـ درستی عبارات زیر ر2

ـ ابو سفيان حدود دو سال پس از رحلت پيامبر )ص( به ناچار تسليم شد و به ظاهر اعالم مسلمانی 

 کرد. غ    

ـ در سال چهاردهم هجری معاويه با بهره گيری از ضعف و سستی ياران امام حسن )ع( حکومت 

 سلمانان را به دست گرفت.صم

 

 ـ چالش های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی  عصر امامان را نام ببرید؟3

 ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اکرم ص-1

 تحريف در معارف اسالمی وجعل احاديث-2

 ارايه الگوهای نامناسب-3

 تبديل حکومت عدل نبوی به سلطنت-4

ل خدا در حافظه نتایج نامطلوبی داشت؟: توضیح ـ برای چه نگهداری حدیث و سخنان رسو4

 دهید.

 الف) احتمال  خطادرنقل احاديث افزايش يافت وامکان کم وزيادشدن عبارتهايافراموش شدن

 اصل حديث فراهم ميشد.



 

 

ب) شرايط مناسب برای جاعالن حديث پيشآمدوآنان براساس غرضهای شخصی به جعل ياتحريف 

 ستمگرازنقل برخی احاديث خودداری کردند. حديث پرداختنديابه نفع حاکمان

 ج) بسياری ازمردم ومحققان ازيک منبع مهم هدايت بی بهره ماندند. آنان نيزناچارشدندسليقه  

 شخصی رادراحکام دينی دخالت دهندوگرفتاراشتباهات بزرگ شدند.

 ـ سلطنت یزید چگونه بود؟5

انندنمازرابه بازی وسخره وناپسندی راانجام ميداد؛احکام خداوند،م يزيدهرکارزشت

ميخورد،سگ بازی وميمون بازی،ميکردوباهمان سگ وميمون،واردمجالس  ميگرفت،آشکاراشراب

وضع  کناردست خودمينشاند. وی،نوه  گرامی پيامبر،امام حسين وفرزندان ويارانش رابا ميشدوآنهارا

به عنوان اسير،درشهرهامی هولناکی به شهادت رساندوخانواده  ايشان راکه ازنوادگان پيامبربودند،

 گرداند.

ـ سخن امام علی )ع( در مورد بیمی که از آینده سرپیچی از دستورات امام و حکومت را دید 6

 بنویسید؟)پیام حدیث را بنویسید(

آن حضرت آينده  سرپيچی ازدستورات امام واختالف وتفرقه ميان مسلمانان راکه موجب سوار شدن 

 ميديدوآنانراازچنين روزی بيم ميداد:بنی اميه برتخت سلطنت بود؛

 به خداسوگند،بنی اميه چنان به ستمگری وحکومت ادامه دهندکه حرامی باقی نماندجزآنکه

 حالل شمارند ... تاآنکه درحکومتشان دودسته بگريند: دسته ای بردين خودکه آنراازدست

 داده اندودسته ای برای دنيای خودکه به آن نرسيده اند.

 با عث شد که با وجود ظلم و ستم بنی عباس دین اسالم باقی بماند؟ـ چه چیزی 7

 پس ازسقوط بنی اميه،حکومت به دست بنی عباس افتاد. آنان بااينکه خودراازعموزادگان پيامبر

ميدانستندوبه نام اهل بيت،قدرت راازبنی اميه گرفته بودند،روش سلطنتی بنی اميه راادامه دادندودر 

بر ودوميراث گرانقدرآن حضرت قرآن کريم وائمه  اطهارنبود،جزنامی ايجادشده درعصرپيام

 ازاسالم باقی نميماند.

ـ عالمان وابسته به بنی امیه و.بنی عباس. از موقعیت و شرایط بر کناری امام معصوم چه 8

 استفاده هایی کردند؟

آن ومعارف  ازموقعيت وشرايط برکناری امام معصوم استفاده کردندوبه تفسيروتعليم آيات قر

اسالمی،مطابق باافکارخودوموافق بامنافع قدرتمندان پرداختند. برخی 



 

 

ازآنهادرمساجدمينشستندوداستانهای خراف يدرباره  پيامبران برای مردم نقل ميکردند. اين مطالب به 

 .کتابهای تاريخی وتفسيری راه يافت وسبب گمراهی بسياری ازمسلمانان شد

 عباس چگونه حکومت می کردند؟ـ حاکمان بنی امیه و بنی 9

 پس ازسقوط بنی اميه،حکومت به دست بنی عباس افتاد. آنان بااينکه خودراازعموزادگان پيامبر

ميدانستندوبه نام اهلبيت،قدرت راازبنی اميه گرفته بودند،روش سلطنتی بنی اميه راادامه دادندودر 

وائمه  اطهارنبود،جزنامی ازاسالم  کريم ايجادشده درعصرپيامبرودوميراث گرانقدرآن حضرت قرآن

 ماند. باقی نمی

 حاکمان بنی اميه وبنی عباس نيز،به تدريج مسيرحکومت راعوض کردندوبرای خودواطرافيانشان

 کاخ های بزرگ ومجلل ساختندوخزائن خودراازجواهرات گرانقيمت انباشته کردند.

 عه ای راحت طلب،تسليم واين تغييرمسير،جامعه  مؤمن وفداکارعصرپيامبراکرم رابه جام

 بی توجه به سيره وروش پيامبراکرم تبديل کرد. اين تغييرفرهنگ،سبب شدکه ائمه  اطهار

 بامشکالت زيادی روبه روشوندونتوانندمردمان آن دوره راباخودهمراه کنند.

 

 

 

یان می امام رضا )ع(کدام کالم خداوند را که نسل به نسل گشته و به او رسیده را برای مردم ب -1

 کند؟

کلمه ال اله اال هللا قلعه ی محکم من است هرکس به اين قلعه محکم من وارد شود از عذاب من در 

 امان است.

مقصود امام علی )ع(از بشروطها و انا من شروطها چه بود ؟-2  


