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تعالی باسمه  

  96دهم، بر اساس چاپ یاز، پایۀ )2(دین و زندگی به درسدرس جزوة 

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

» )ص(خدا  رسول} رحلت { وضعیت فرهنگی،اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از «  :هفتم درس صفحه  ردیف 

  

95 

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

 »فرمان «بـه آن کرده و » ریزي برنامه« ) ص(حوادثی روي داد که رهبري امت را از مسیري که پیامبر اکرم  زیرا:پاسخ

. داده بود، خارج کرد  

1 

الزم براي » ....... « و » ....... « با وجود حضور در جامعه، فاقد ) السالم  علیهم(   ،امامان معصوم)ص(خدا  پس از رحلت رسول 95

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

2 

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

» دشمنان داخلی « و » عهدشکنان « که بـا  هایی کدام امام معصوم، در مدت کوتاه حکومت خود و  با وجود مشکالت و جنگ 95

)ع(المؤمنین علیامیر: پاسخ ترین نمونۀ حکومت را عرضه کرد؟ داشت؛ عالی  

4 

 

95 

ر ، شهمکرّم اسالم  کردند و فقط هنگامی تسلیم شدند که نبی مبارزه می) ص(بودند که سرسختانه با پیامبر اکرم  آنان کسانی

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

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

5 

95 

 

، اعالم ه ظاهره ناچار تسلیم شد و بــب )ص(سال قبل از رحلت پیامبراکرم وي رهبري مشرکان را بر عهده داشت، حدود دو

.»ابـوسفیان « : پاسخ کرد؟ مسلمانی  

6 

 

 

95 

 کدام یک از موارد زیر، از کارهاي « 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 رد، سگخو آشکارا شراب می) 3  

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

7 

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

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

8 

نادرست              درست  . معاویه بر خالف تعهدي که به مسلمانان داده بود، مروان را جانشین خود قرار داد 96  9 

 

 

96 

 

.کارهاي یزید را بنویسیداز چهار مورد   

                                                                                         .      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 آشکارا شراب می) 3           

                                  . نشاند دست خود می ها را در کنار 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(نوة گرامی پیامبر اکرم) 5             

10 
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   .               اندبودند، به عنوان اسیر، در شهرها گرد) ص(را که از نوادگان پیامبر اکرم )ع(امام حسینخانوادة  )6       

شان در مبارزه با حکومت  ه ضعف و سستیـا مسلمانان را نسبت بـارهـاي متعدد، بـه ، در سخنرانی)ع(امیرالمؤمنین علی 96

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

11 

 

96 

نه از آن «  :پاسخاند؟  را چه چیزي معرفی کرده ها خود؛ علّت پیروزي شامیان بر عراقی  در سخنرانی )ع(امیرالمؤمنین علی

رود، شتابان  می}شانحاکم{مامدارشانکه ز ان در راه باطلیـکه آن ، بلکه به این جهتترند ان به حق نزدیکـکه آن جهت

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

12 

: خـاسـپ ؟کند بیان می »به درد آوردن قلب انسان« ، کدام مطلب را سبب ردم عراقبا م در سخنرانی خویش) ع(امام علی 96

».اید متفرقّ و پراکنده گونه، در راه حق اینخود، این چنین متحدند و شما  در مسیر باطل}شامیان{ها آن« که  این مطلب  

13 

 چنینها را از  بینی کرد و عراقی پیشخت سلطنت؛امیه بر ت وار شدن بنیل را در آینده، موجب سـوامـکدام ع) ع(امام علی 96

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

14 

 قیچنان به ستمگري و حکومت ادامه دهند که حرامی با »... ...« به خدا سوگند، « : فرماید البالغه می در نهج) ع(امام علی 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 که آن را که آن را از دست داده» دین خود « اي بر  دسته) 1: پاسخ  

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

16 

 

96 

امیه گرفته بودند،  قدرت را از بنی»  ) السالم علیهم (اهل بیت « دانستند و به نام  می) ص(که خـود را عموزادگان پیامبر با این« 

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

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

17 

96 

 و

97 

 اگر کدام عوامل در دوران ( بنی امیه و بنی عباس ) نبودند، جـز نـامـی از«  اسالم » باقی نمی ماند؟

)ص(فرهنگی ایجاد شده در عصر پیامبر اکرم  تحول معنوي و) 1: پاسخ  

}قرآن و عترت { قدر آن حضرت یعنی؛  دو میراث گران) 2            

18 

 

 

97 

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

)ص(ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم ) 1: پاسخ  

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث ) 2            

مناسب هاي نا ارائۀ الگوها و اسوه) 3           

}قیصري و کسرایی { تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ) 4           

19 

 

97 

.که نتیجۀ دوري از راه آن بزرگواران بود؛ چیست؟ بنویسید) ع(عصر ائمه  ترین مسائل و مشکالت مهم  

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

ایشان،« ممنوع » شد.به همین جهت، 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  

20 
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97 

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

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

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

.د یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احادیث خودداري کردندپرداختن  

.  بهره ماندند از یک منبع مهم هدایت بی ،بسیاري از مردم و محققان) ج  

21 

ار شدند سلیقۀ شخصی را در احکام دینی ناچ - )ص(بعد از منع شدن نقل حدیث پیامبر  -چـرا بسیاري از مردم و محققان 97

». بودندبهره  زیرا از یک منبع مهم هدایت بی« : ر اشتباهات بزرگ شدند؟ پاسخدخالت دهند و گرفتا  

22 

 

97 

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

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

معتبر ) ص(خدا  خنان رسولخنانشان مانند سبودند و س» خطا به دور از « و » معصوم « هایی  بزرگواران که خود انسان

.و موثّق بود، به دست آوردند  

23 

 

98 

» تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث «  ؛ )  سالمال علیهم(  هـمـائاز مسائل و مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران 

) یهودي و مسیحی ( عباس و گروهی از علماي اهل کتاب  امیه و بنی برخی از عالمان وابسته به بنی: پاسخ .را توضیح دهید

د و به تفسیر کردن فادهاز موقعیت و شرایط برکناري امام معصوم است،شده بودند د کعب االحبار که به ظاهر مسلمانمانن

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

هـاي  این مطالب، بـه کتاب. کردند ارة پیامبران براي مردم نقل میـی دربـرافـهاي خ نشستند و داستان در مساجد می

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

24 

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

.»هاي بر جستۀ جامعه  شخصیت« : پاسخ  

25 

 

99 

شدندو بعد از رحلت ایشان، چه اتفاقی افتاد؟ هایی تربیت مردم بود، چه انسان» اسوة « ) ص(خدا  رسولکه  در زمانی  

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

ه ـهاي اصیل اسالمی، ب ه شخصیتـکردند ک حاکمان وقت تالش میگرفت،  فاصله می) ص(جامعه از زمان پیامبر اکرم 

ی دور ـه در اندیشه، عمل و اخالق از معیارهاي اسالمـک  رار دهند و افراديزوا قـرا در ان) ص(خصوص اهل بیت پیامبر 

.کنند ته برسانند و راهنماي مردم معرفیبودند؛ به جایگاه برجس  

26 

 

100 

                .بنویسید د؟جاهلیت چگونه وارد زندگی اجتماعی مسلمانان ش،)ص( خدا از گذشت مدتی از رحلت رسولپس 

) ص(رام و اعتماد پیامبر اکرم ـجهادگر و مورد احتوا، ـا تقـب هاي ؛ یعنی شخصیت »د ـدیـی جـلـکـا شـب« : خـاسـپ

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

27 

 

100 

را » تبدیل حکومت عدل نَبوي به سلطنت «  ؛ )  السالم علیهم(  هـمـائاز مسائل و مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران 

کردند و براي خود و اطرافیانشان  سیر حکومت را عوضبه تدریج منیز، عباس امیه و بنی حاکمان بنی:پاسخ .توضیح دهید

تغییر مسیر، جامعۀ مؤمن این . قیمت، انباشته کردند هاي بزرگ و مجلل ساختند و خزائن خود را از جواهرات گران کاخ

، تبدیل )ص(خدا  توجه به سیره و روش رسول طلب، تسلیم و بی اي راحت را به جامعه) ص(و فداکار عصر پیامبر اکرم

کرد. این تغییر فرهنگ، سبب شد که ائمۀ اطهار ( علیهم السالم ) با مشکالت زیادي روبرو شوند و نتوانند مردمان آن دوره 

.کنندرا با خود همراه   

28 

 


