
 (1تاریخ اسالم )                                                                     

 (لیه السالم)عخالفت امام علی  (:10درس)                                             

              1  

 

 تشریحی

در دوران خالفت آن حضرت چه گروههايي بودند؟و كدام جنگ ها را بر آن  (لیه السالم)عدشمنان و مخالفان حضرت علي  .1

 حضرت تحمیل كردند؟

 با آنها بود يا نه توضیح دهید.قاعدين چه كساني بودند و زمینه به وجود آمدن اين جبهه چه بود آيا حق  .2

 در زمینه آموزه های ديني دو مشکل اساسي پديد آمد. آنها را نام ببريد. (لي اهلل علیه وآله)صپس از رحلت رسول خدا .3

 را به چند بخش مي توان تقسیم كرد؟(لیه السالم)عمشکالت جامعه امام علي  .4

 نقش اشعث بن قیس را در جنگ صفین به طور خالصه بیان كنید. .5

 شد؟ تیحکم مانیسبب بوجود آمدن پ يچه عوامل نیدر نبرد صف .6

 افت؟ي انيپابا حیله چه كسي و چگونه  نیجنگ صف .7

 چه بود؟(لیه السالم)عواكنش معاويه به نامه عزل امام علي .8

 نبرد جمل را به راه انداختند؟ ریچرا طلحه و زب .9

 جنگ جمل را بررسي و توضیح دهید. .10

 صحیح و غلط

لیه )ععلي حکومت امام قلمرو تجاوزكار و غارتگر را به مناطق تحت یها گروه د،يدیم را امام اراني يكه سست هيعاوم .11

 كنند. میترس(لیه السالم)ععلي حکومت امام ازبدی  چهره ،يامن نا جاديا تا با فرستادي م(السالم

را برای جريان حکمیت معرفي كند ولي به اصرار سپاهیان (لیه السالم)عقصد داشت فرزندش امام حسن(لیه السالم)عامام علي  .12

 ابوموسي اشعری به عنوان نماينده عراقیان تعیین شد.

 به عرب وعجم بود. ينگاه طبقات(لیه السالم)ع ياز امام عل شیپ یآمده در دوره خلفا ديمشکالت پد نياز مهم تر يکي .13

 كرد. ايجاد(لیه السالم)ععلي ه امامشکاف عجیبي در سپا قرآن ها، نیزه كردن به بر مبني معاويه حیله .14

 .بود فیبصره عثمان بن حُنَ يجنگ جمل وال انيدرجر .15

 .دیبه شهادت رس یتوسط ابن ملجم مراد(لیه السالم)ع يامام عل .16
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 پاسخ کوتاه

 بهانه سپاهیان پس از حمله به خوارج برای حركت نکردن به سوی شام چه بود و تقاضای برگشت به كجا كردند؟ .17

 آحاد جامعه توسط كدام خلیفه صورت گرفت؟تعريف طبقاتي میان اصحاب و  .18

 از كدام دسته از دشمنان حضرت بود و نام او چیست؟(لیه السالم)عقاتل امام علي  .19

 .ديخوارج را نام ببر یسه مورد از خصلت ها .20

 بود؟ ييفتنه اهل جمل سرآغاز چه رخدادها .21

 چرا فتنه ناكثان به جنگ جمل معروف شد؟ .22

 رهبران اصلي جنگ جمل را نام ببريد. .23

 تستی

 به ترتیب زمان كدامند؟(لیه السالم)ععلي  امام جنگ های مهم .24

 نهروان ، الف( جمل ، نهروان ، خندق                                  ب( جمل ، صفین

 ج( صفین ، خیبر، نهروان                                       د( نهروان ، خیبر ، خندق

 چه كسي بود؟ عراقیاندر جريان حکمیت نماينده  .25

 الف( مالک اشتر          ب(ابوموسي اشعری          ج(  عمروعاص       د(اشعث بن قیس

 ؟ دیبه شهادت رس ريز یاز گروه ها کيتوسط كدام (لیه السالم)ع يامام عل .26

 د( هیچکدام                  نقاسطی( ج                           نمارقی( ب                      نی( ناكثالف

 بود؟ يچه كس(لیه السالم)ع يبا امام عل  ی كننده عتیب نیاول .27

 سعدوقاص د(                      طلحه  ج(               عوام            بن ریب( زب                  رزبی بن عبداهلل الف(

 در كجا قرار دارد؟ نیصف ی منطقه .28

  مرز عراق و شام (د                ( اردن         ج                       شام      ب(                                  عراق (الف

 ؟به جنگ با ...................................... معروف شده است خيجنگ نهروان در تار .29

 طٌلَقا (د                     ناكثان( ج                        نیمارق (ب                         نیقاسط (الف
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 انتخاب شد .............................. بود؟ سیكه به اصرار اشعث بن ق(لیه السالم)ع يامام عل ندهينما تیحکم یدر ماجرا .30

 فیعثمان بن حن (د ي           مالک اشتر نخع (ج         عبداهلل بن خباب بن ارت  (ب         یاشعر يابو موس (الف

 وصل عبارت

 شقشقیه    اين جنگ را به راه انداختند (لیه السالم)عناكثان در آغاز خالفت امام علي  .31

 طلحه           نبرد رخ داد ايندر  تیحکم یماجرا .32

 صفین        رنج گفته های امیرالمومنین     .33

 جمل         سران ناكثان     .34

 اشعث بن قیس          فتنه گر نهروان .35

 جای خالی

 خوارج بنام ....................................در صبحگاه نوزدهم رمضان سال چهلم هجری بدست يکي از (لیه السالم)عامام علي .36

 ضربت خوردند.

 یها آمدن بدعت ديموجب پد زیني ذوق یها شده بود و دخالت ي، موجب خأل معرفت ینبو سنت نيتدو و نقل نعم .37

 رهسی،  امبریو سنت پ رهیرفت كه در كنار س شیكار تا آنجا پ و شده بود ینبو .............................. یآشکار به جا

 .گرفت قرار عمل مالک زین........................... 

را  ديگران بر افراد امتیاز مالک خدا تنها ...................... اعالم كرد و رسولرا  نژادی امتیازات تمامي اسالم .38

 .دانست بیشتر............................ 

منتقل  وخوی اشرافي و دنیاگرايي را به مردم روحیات اشرافي وی و خاندان اموی خلق ..............................عصر  در .39

 .ساخت

 .عرب و عجم بود نی................................. ب(لیه السالم)ع ياز امام عل شیپ یمشکالت در دوره خلفا نيتراز مهم يکي .40

 جنگ........................بود. (لیه السالم)عخالفت امام علي  يکي از تاسف بارترين حوادث در آغاز .41

 ..............و..................شدیها جنگ يعني گريفتنه اهل جمل مقدمه دو فتنه د .42

 
 


