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 تشریحی

فرمودند} ال فتی اال علی ال سیف اال  )علیه السالم(در جریان کدام جنگ در وصف حضرت علی  )صلی اهلل علیه وآله(رسول خدا  .1

 ذولفقار{ مختصر بیان کنید.

کجا بود و به چه نامی معروف )صلی اهلل علیه وآله(نسبت به رسول خدا  )علیه السالم(یکی از مهمترین صحنه های ایثار امام علی .2

 شد؟

 )کرار غیر فرار( لقب چه کسی و از جانب چه کسی و کدام اتفاقات موجب این توصیف شد؟ .3

 را ندا داد؟ )علیه السالم(جبرئیل چگونه و در کدام نبرد شجاعت و پایمردی امام علی  .4

 از چه طریقی صورت می گرفت؟ )علیه السالم(عد توسط امام علیتربیت نیروهای مست .5

 با خلیفه اول چه بود؟ )علیه السالم(ساز بیعت امام علی ترین اسباب زمینهیکی از مهم .6

 عمل بر چه بود و ایشان کدام را پذیرفتند؟ )علیه السالم(محور بیعت مردم با امام علی  .7

 دو مورد را بنویسید. )علیه السالم(رت علیاز ویژگی ها و امتیازات منحصر به فرد حض .8

 با قتل خلیفه عثمان چه بود؟ )علیه السالم(یك دلیل عمده مخالفت امام علی  .9

 بودند؟  )علیه السالم(چرا پس از قتل عثمان ، مردم بدنبال بیعت با امام علی  .10

 ماجرای یوم االنذار چیست و به کجا منتهی شد؟ .11

 بیتوته را بیان کنید.ماجرای لیله المبیت یا شب  .12

 صحیح و غلط

 نیستم. اما اینها چیزهایی است که خداوند خود پاداش آن را من منکر فضیلت صحابی بودن و سابقه خدمت افراد .13

 ( )علیه السالم() امام علی خواهد داد این امور نباید مالک تبعیض واقع شود.

تنها نقش  از جانب رسول خدا ، بیعت مردم با آن حضرت،منصوب  با توجه به جایگاه امام به عنوان خلیفه شایسته و .14

 بود. تأییدی داشت و مشروعیت خالفت آن حضرت، الهی

بین مسلمانان پیمان برادری برقرار شد  شخص پیامبر یك مرتبه با امام  )صلی اهلل علیه وآله(از دو نوبتی که به دستور پیامبر .15

 ادری بستند.و مرتبه دوم با حمزه عقد بر )علیه السالم(علی
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و مادرش فاطمه بنت اسد  )صلی اهلل علیه وآله(عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف پدر گرامی رسول خدا  )علیه السالم(امام علی پدر .16

 بن هاشم بن عبد مناف بود.

 .خواست، معاویه حاکم شام بود عثمان از تنها کسی که کمك .17

 ( )علیه السالم(ی کاری نزد خدا محبوب تر از کشاورزی نیست. )امام عل .18

 دستور داد تا آب را به روی خانه عثمان مسدود کنند. )علیه السالم(امام علی  .19

 سپرد تا به عثمان برساند. )علیه السالم(ظرف آبی به دست امام حسنطلحه  .20

 پاسخ کوتاه

 رسیدند؟به هالکت  )علیه السالم(چه تعداد از کشتگان دشمن در جریان جنگ بدر به دست شخص امام علی .21

 و سپردن خالفت به ایشان مشروعیت خالفت ایشان از کجا بود؟ )علیه السالم(بعد از بیعت مردم با امام علی  .22

 خطاب به عثمان فرمودند تو خود بیشتر سزاوار تبعید هستی؟ )علیه السالم(در جریان چه حادثه ای امام علی  .23

 بیشتر روشن می شود؟ )علیه السالم(فعالیت امام علیبا توجه به کم آبی در سرزمین عربستان اهمیت کدام  .24

 در دوره خالفت خلفای سه گانه در کجا صرف می شد؟ )علیه السالم(سهم باالیی از درآمد امام علی .25

 برای تخریب بت های داخل مسجد الحرام بر دوش چه کسی رفتند؟ )علیه السالم(امام علی  .26

 را بیان کنید. )صلی اهلل علیه وآله(خداسه ویژگی نخستین نماز جماعت به امامت رسول  .27

 نفر 2چه کسانی بودند؟  )صلی اهلل علیه وآله(اولین ایمان آورندگان به رسول خدا .28

 در چند سالگی اسالم آورد؟ )علیه السالم(امام علی  .29

 تستی

 با خلیفه اول شد چه بود؟ )علیه السالم(یکی از مهمترین دالیلی که زمینه ساز بیعت امام علی .30

 و اهل بیت ایشان          )علیه السالم(خطر ارتداد برخی قبایل و تهدید اسالم                 ب( حفظ جان امام علی الف(

 د( درخواست های مردمی             )علیه السالم(ج( بی ارزش بودن حکومت از جانب امام علی 

 بیشتر سزاوار تبعید هستی{این جمله از چه کسی و خطاب به چه کسی گفته شده است؟  }تو خود  .31
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 خطاب به ابوبکر              )صلی اهلل علیه وآله(الف( ابوبکر خطاب به عمر                                  ب( پیامبر

 خطاب به عثمان )علیه السالم(ج( ابوبکر خطاب به عمار یاسر                              د( امام علی

 ورود آب به خانه عثمان جلوگیری شود؟چه کسی دستور داد از  .32

 ب( طلحه                              ج( زبیر                             د( مالك اشتر                          )علیه السالم(الف( امام علی

 با قتل عثمان به شدت مخالفت داشت؟ )علیه السالم(چرا امام علی .33

 ب( خالفت را حق عثمان می دانست                                                               الف( با او در بیعت بود  

 ج( موجب جنگ داخلی می شد                               د( این روش رسم می شد

 انجام می دهی؟به حضرت گفت : میبینی که نهی می کنم و باز   )علیه السالم(عثمان در جریان کدام عمل امام علی .34

 د( مناظره با علمای ادیان دیگر             )صلی اهلل علیه وآله(الف( نماز باران           ب( اعمال عمره                   ج( اذان به روش پیامبر

 پس از عثمان، مردم معترض، به دنبال چه شخصیتی بودند تا به عنوان خلیفه با او بیعت کنند؟ .35

 ب( عادل                       ج( خون خواه عثمان                     د( اصیل عرب                     الف( مدیر      

 منشأ بسیاری از ناراحتی ها از خلیفه سوم چه بود؟ .36

 شد                      الف( دامادش مروان را از خود دور نمی کرد                        ب( برای فقرا در سرزمین اسالمی اهمیتی قایل نمی

 را به عنوان ولیعهد معرفی کرد )علیه السالم(ج( طبق رای خود عمل می کرد و به قرآن کاری نداشت      د( امام علی

 وصل عبارت

 مرحب     )علیه السالم(والدت امام علی .37

 تبوک     جنگجوی  یهودی   .38

 قموص      حدیث منزلت  .39

 یوم االنذار      حجه الوداع  .40

 کعبه     کندن درب   .41

 غدیر       میهمانی  .42
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 جای خالی

............................... خود را پس از یك میهمانی به یاری خویش  )صلی اهلل علیه وآله(االنذار نیز که پیامبر  در جریان یوم .43

را به عنوان او  )صلی اهلل علیه وآله(تنها پاسخگو از میان جمع بود. از این رو،در آن مجلس، رسول خدا  )علیه السالم(فراخواند، علی

 برادر، وصی و ........................... خود معرفی کردند.

مردم  ............. داشت که همواره برای آن حضرت ثابت بود. بیعت......... اصل امامت و خالفت آن حضرت، ریشه در .44

 داشت که بدون آمادگی مردم امکان پذیر نبود. ............. را به دنبالرت، تنها خالفت و حکومت ........با آن حض

 ، نمودی فرماندهان اعزامی، ناگشودنی می و ناکارآمدی برخ ......... در اثر ترسدر ................. قموص فتح قلعه .45

 ................. راه فتح را هموار کرد.ن نامدار یهود به نام  ......ن درب قلعه و کشتن پهلوابا کند )علیه السالم(امیرمؤمنان علی 

با  خلیفه اول آن بود که خطر بزرگ ..............................  )علیه السالم(علی یکی از مهمترین اسباب زمینه ساز بیعت امام .46

 می کرد.اساس و پایه های اسالم را تهدید  برخی قبایل،

 بودند تا به عنوان خلیفه با او بیعت کنند. پس از قتل عثمان، مردم معترض، به دنبال شخصیتی .........................  .47

 در سال ................. عام الفیل به دنیا آمدند و  .............. سال عمر کردند. )علیه السالم(امام علی .48

 نازل شده است ..........................در شان « مبیت»آیه ی  .49

 


