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به چه دوره ای از تاریخ اسالم عصر خلفای راشدین می گویند؟.1

رئ به رو شد را بنویسید.مهم ترین مسائلی که جامعه اسالمی در عصر خلفای راشدین با آن .2

چگونگی انتخاب ابوبکر به خالفت را شرح دهید. .3

انصار در مکانی موسوم به ..................... جمع شدند تا جانشین رسول خدا را انتخاب کنند..4

در سقیفه بنی ساعده چه کسی به عنوان خلیفه انتخاب شد؟.5

د(علی)ع(     الف( عمر         ب( ابوبکر         ج( عثمان   

با رحلت رسول خدا چه کسانی خود را به سقیفه بنی ساعده رساندند تا برای رسول خدا جانشین انتخاب کنند؟.6

در سقیفه بنی ساعده، ابتدا چه کسانی با ابوبکر به عنوان خلیفه بیعت کردند؟.7

ن جانشین رسول خدا تصمیم بگیرند؟اولین با چه کسانی در سقیفه بنی ساعده در مدینه گرد هم آمدند تا درباره تعیی.8

الف( ابوبکر، عمر و ابوعبیده جراح         ب( طلحه و زبیر و عایشه        ج( مهاجران        د( انصار
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معروف شدند. با رحلت پیامبر گروهی به نام مرتدان یا .....................9

مرتدان یا از دین برگشتگان چه کسانی بودند؟ .10

های مرتد پس از رحلت پیامبر)ص( چه کسانی بودند؟گروه  .11

برای مقابله با مرتدان را توضیح دهید.اقدام ابوبکر  .12

؟نمی باشدکدامیک از ویژگی های مرتدان  .13

 ب( کسانی که به دروغ ادعای پیامبری کردند.         الف( کسانی که دین اسالم را ترک کردند.                     

د( قبایلی که با قریش بر ضد اسالم متحد شدند.  ز پرداخت زکات به خلیفه خودداری کردند.      ج( کسانی که ا  

مدت خالفت ابوبکر چقدر بود؟ .14

چگونگی انتصاب خلیفه دوم مسلمین را بنویسید. .15

ابوبکر طی وصیت نامه مکتوبی ..................... را به جانشینی خود معرفی کرد. .16

رویدادهای دوران خلیفه دوم به چه موردی می توان اشاره کرد؟از مهم ترین  .17

عثمان چگونه به خالفت رسید؟ .18

در شورای شش نفره چه کسی به عنوان خلیفه سوم انتخاب شد؟ .19

د( علی بن ابوطالب          ج( عثمان بن عفان             ب( معاویه                  الف( عبدالرحمن بن عوف         

رگ عمر، عثمان بن عفان از خاندان .................... به عنوان خلیفه سوم انتخاب شد.با م .20
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روش خالفت عثمان را توضیح دهید؟ .21

عثمان  ................... و پدرش را که پیامبر از مدینه رانده بود، به مدینه بازگرداند. .22

مدینه بازگرداند؟ عثمان، چه کسی را که پیامبر از مدینه رانده بود، به .23

کدام یک از صحابه پیامبر به رفتارهای عثمان اعتراض کردند؟ .24

دالیل شورش مردم بر خلیفه سوم در شهرهای مختلف قلمرو اسالمی چه بود؟ .25

حضرت علی)ع( برای دفع سرکشی ها و آشوب گری ها چه اقداماتی انجام داد؟ .26

عثمان به مدینه آمدند؟ مردم چه مناطقی برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش .27

انجام خالفت عثمان را بنویسید.سر .28

علی علیه السالم چگونه به خالفت منصوب شد؟ .29

چرا سران قریش به ویژه اشراف بنی امیه از بیعت با امام علی)ع( خودداری کردند؟ .30

مخالفان امام علی)ع( چه کسانی بودند و علت مخالفتشان چه بود؟ .31

ه با مخالفان چه بود؟روش امام علی)ع( برای مقابل .32

معاویه به بهانه ....................... با خالفت علی)ع( به مخالفت پرداخت. .33

دلیل مخالفت طلحه و زبیر با علی)ع( چه بود؟ .34

جنگ های علی)ع( با دشمنانش را نام ببرید. .35
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علی)ع( در چه تاریخی به شهادت رسیدند؟ .36

متولد شدند؟ کجا تولد امام حسن)ع( در چه تاریخی و در .37

امام حسن)ع( با وجود خردسالی در کدام وقایع مهم دوران پیامبر حضور داشت؟ .38

ماجرای مباهله رسول خدا با ........................ اهل بیت حضور داشتند. .39

امام حسن و امام حسین از طرف ....................به عنوان سرور جوانان اهل بهشت به مردم معرفی شدند. .40

روش خالفت ابوبکر و عمر را توضیح دهید. .41

سیاست عثمان را در دوران خالفت شرح دهید. .42

سیاست های عثمان چه نتایجی در پی داشت؟ .43
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روش خالفت امام علی)ع( را توضیح دهید. .44

درآمدهای دوران خالفت عمر و عثمان از چه طریقی به دست آمد؟ .45

چگونه بود؟نحوه توزیع درآمدهای دوران خالفت عمر  .46

امام علی)ع( برای بازگرداندن برادری و یگانگی دینی به امت اسالمی چه سیاستی را به کار گرفت؟ .47

جنگ های امام علی)ع( با مخالفان خود چه تأثیراتی را در جامعه ی اسالمی بر جای گذاشت؟ .48

تحوالت اقتصادی دوران خالفت عمر را بیان کنید؟ .49

مان را بیان کنید.تحوالت اقتصادی دوران خالفت عث .50

به علت اینکه خلیفه دوم ............... و ................... بودند کارگزاران از ثروت اندوزی و تجمل گرایی جلوگیری کردند. .51

درآمدهای سرزمین های فتح شده در زمان عمر تحت عنوان .......... میان مسلمانان توزیع شد. .52

را به عنوان عطایا میان مسلمانان توزیع کرد؟سرزمین های ثروتمندی که فتح شده بود از درآمدهای به دست آمده کدام خلیفه  .53
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شیوه تقسیم و توزیع بیت المال توسط امام علی)ع( را توضیح دهید. .54

روش حکومت امام علی)ع( از نظر اقتصادی چگونه بود؟ .55

ابل آنها چگونه بود؟مق رچرا طلحه و زبیر به امام علی)ع( اعتراض کردند و روش امام د .56

چه کسانی نسبت به شیوه تقسیم و توزیع بیت المال توسط علی)ع( اعتراض کردند و چه درخواستی داشتند؟ .57

فتوحات مسلمانان در زمان کدام خلیفه آغاز شد و کدام سرزمین ها به تصرف مسلمانان درآمدند؟ .58

؟بدون وقفه ادامه یافتروع و تا چه زمانی جوار از  چه زمانی ش مین های هملشگرکشی اعراب مسلمان به سرز .59

در زمان کدام خلیفه فتوحات متوقف شد؟ .60
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منطقه شام هنگام حمله اعراب مسلمان زیر سلطه کدام دولت قرار داشت؟  .61

است؟ باالیی برخوردار بوده اهمیت موقعیت واز همیشه شام چرا سرزمین  .62

زیر سلطه ی کدام امپراتوری بود؟منطقه شام و مصر هنگام حمله اعراب مسلمان،  .63

در شام سست کرده بود؟چه چیزهایی پایه های حاکمیت روم شرقی را هنگام حمله اعراب مسلمان به سرزمین های همجوار،  .64

اوضاع منطقه شام هنگام حمله اعراب مسلمان را توضیح دهید. .65

چگونگی فتح شام را شرح دهید. .66
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ان مسیحی شهر اعالم کردند که فقط در حضور خلیفه، قرار داد صلح و تسلیم شهررا در جریان محاصره کدام شهر، ساکن .67

امضاء می کنند؟

در جریان محاصره بیت المقدس رفتار مسلمانان با مسیحیان چگونه بود؟ .68
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وضعیت مصر هنگام ظهور اسالم چگونه بود؟ .69

مصر در چه سالی فتح شد؟ .70

حمله به مصر چه کسی عهده دار بود؟فرماندهی سپاه اعراب مسلمان را در  .71

چرا عمروعاص فرماندهی سپاه اعراب مسلمان را در حمله به مصر بر عهده گرفت؟ .72

مصریان به چه دالیلی نسبت به حاکمیت امپراتوری روم بر سرزمین خویش ناخشنود بودند؟ .73



چرا یهودیان در مصر از امپراتوری روم ناراضی بودند؟ .74

در مصر را بنویسید.عوامل پیروزی مسلمانان  .75

نتایج فتح مصر را بنویسید. .76

آثار و پیامدهای سیاسی فتوحات در زمان خلفای نخستین در مصر را بیان کنید. .77
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مهم ترین اثر و پیامد فتوحات مسلمانان در چه عرصه ای جلوه گر شد؟ .78

آثار و پیامدهای اقتصادی فتوحات در زمان خلفای نخستین در مصر را بنویسید. .79

آثار و پیامدهای فتح مصر در زمان خلفای نخستین در زمینه علم و فرهنگ را ذکر کنید. .80

عواملی که در پذیرش اسالم توسط مردم سرزمین های مختلف تأثیر داشته را نام ببرید. .81


