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لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)
تستي
 .1کدامیک از اشخاص زیر با دریافت یک میلیون درهم ،سپاه امام حسن علیهالسالم را ترک کرد و به معاویه پیوست؟
أ .قیس بن سعد 

ج .عبیداهلل بن عباس 

ب .سعید بن قیس 

 .7بنی امیه برای تثبیت پایههای حکومت خود و جلوگیری از قیام مردم از فرقۀ  .....حمایت میکردند.
أ .جبریه 

ب .قدریه 

 .3فاجعۀ حرّه در چه زمانی و کجا رخ داد؟

ب

ج .صوفیه 

د .عبداهلل بن عباس 
197

أ

د .خوارج 

752

أ .اواخر خالفت معاویه ـ کوفه 

ب .خالفت یزید ـ مدینه 

ج .خالفت یزید ـ مکه 

د .خالفت عبدالملک بن مروان ـ مکه 

 .2عالم مزدورِ دربار بنی امیه که امام سجادعلیهالسالم نامهای کوبنده به او نوشتند ،چه نام داشت؟
أ .مالک بن أنس 

ج

172

ج

ج .محمد بن مسلم زهری 

ب .عروۀ بن زبیر 

789
د .قبیصۀ بن ذؤیب 

تشریحي
علیهالسالم

 .1چرا حضرت علی

در دوران کودکی در خانۀ پیامبر

صلی اهلل علیه و آهل

و تحت تربیت ایشان به سر برد؟ به طور خالصه بنویسید .ب .در کدام خطبۀ

نهج البالغه به این موضوع پرداخته شده است؟ 72-72
أ .در سال قحطی در مکه ،پیامبر

صلی اهلل علیه و آهل

متکفل نگهداری علیعلیهالسالم شدند تا کمی از سنگینی عائلهی ابوطالب کم شود .ب .خطبه قاصعه.

 .7چرا پیامبرصلی اهلل علیه و آهل یهودیان خیبر را خلع سالح کرد؟ ( 52ع 1 :د)7 :
 . 1خیبر به صورت کانون توطئه و فتنه بر ضدّ حکومت نوبنیاد اسالمی درآمده بود و یهودیان این قلعه بارها با دشمنان اسالم در حمله به
مدینه همکاری داشتند ،بویژه در جنگ احزاب.
 . 7گرچه در آن زمان ایران و روم به صورت دو امپراطوری بزرگ با یکدیگر جنگهای طوالنی داشتند ،ولی ظهور اسالم به صورت یک
قدرت سوم برای آنان قابل تحمل نبود و بعید نبود که یهودیان خیبر آلت دست کسری یا قیصر گردند و با آنها برای کوبیدن اسالم همدست
شوند.
 .3به چه دلیل سخن کسانی که مدعی هستند امام حسن علیهالسالم از اول قصد جنگ با معاویه را نداشته و تنها امتیاز گرفتن از معاویه را داشتند ،باطل
است؟
زیرا اگر حضرت نمیخواست با معاویه بجنگد گردآوری سپاه معنا نداشت و نباید ایشان آماده جنگ میشد ،پس کار حضرت با قیام و
اعالن جنگ و تهیۀ لشگر آغاز شد.
 .2چگونه صلح امام حسنعلیهالسالم زمینه را برای قیام امام حسینعلیهالسالم آماده کرد؟ به طور خالصه بنویسید.

177

امام مجتبیعلیهالسالم با امضای قرارداد صلح و روشن کردن چهرۀ حقیقی حکومت اموی ،زمینه قیام عاشورا را به وجود آورد.
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 .5دو نمونه از موارد مخالفت امام حسینعلیهالسالم با معاویه را مختصراً توضیح دهید.

151-121

أ .سخنرانیها و نامههای اعتراض آمیز به خصوص در مخالفت با والیت عهدی یزید .ب .سخنرانی کوبنده و افشاگرانه در حج پیرامون
فضائل علیعلیهالسالم و بدعتهای معاویه ج .ضبط اموال کاروان حامل مقداری از بیتالمال.
 .2پس از به قدرت رسیدن مختار ،اشراف قبایل عرب با مختار چگونه برخورد کردند؟ چرا؟ 772
با تشکیل اجتماعاتی علیه او توطئه ها کردند و با کمک نیروهای عبد اهلل بن زبیر برای جنگ با مختار آماده شدند؛ زیرا مختار پس از رسیدن
به قدرت از گروه موالی حمایت کرد و گامهایی در جهت تأمین حقوق اجتماعی آنان برداشت.
 .2نتایج چهل و دو سال امارت معاویه بر منطقه شام چه بود؟ وی مردم شام را چگونه تحت سلطه در آورد؟

185

وی از نظر سیاسی و نظامی بر مردم مسلط شد و دربارش را همچون دربار قیصر و کسری قرار داد .از نظر مذهبی هم تعلیمات اسالم را
آنگونه که میخواست به مردم یاد داد ،مثالً نماز جمعه را روز چهارشنبه خواند ،یا بدعت «لعن به علیعلیهالسالم» را پایهگذاری کرد.
 .8دو خصوصیت از خصوصیات دورهی امامت امام سجادعلیهالسالم را ذکر نمایید738 .
 .1نومیدی از پیروزی قیامهای مسلحانه  .7کوشش سازنده به امید ایجاد حکومت اسالمی در دراز مدت  .3کار فرهنگی و تربیت نیروی
انسانی  .2تبیین تفکر اصیل اسالمی و نشان دادن بدعتها و تحریفها.
 .9چرا امام سجادعلیهالسالم بعد از واقعه کربالء قیام نکرد؟

757

زیرا با رعب و اختناق شدیدی که در جامعه حکمفرما شده بود و با کن ترل و تسلط شدیدی که حکومت جابر اموی برقرار کرده بود ،هر
گونه جنبش و حرکت مسلحانه پیشاپیش محکوم به شکست بود و کوچکترین حرکت از دید جاسوسان حکومت پنهان نمیماند.
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