
 

 

 

 ی نخستیناسالم در دوران خلفاتثبیت و گسترش          درس پندم
 

 را شرح  دهید؟ خالفت گیریشکل و ابوبکر انتخاب چگونگی  -1

 بودنید،  پییامبر  تیدفین  مراسیم  برگزاری مشغول هاشمبنی و السالم علیه علی که هنگامی: خالفت به ابوبکر انتخاب و سقیفه ماجرای

. بگیرنید  تصیمیم  خدا رسول جانشین تعیین باره در تا آمدند هم گرد مدینه در ساعدهبنی سقیفه به موسوم مکانی در انصار از گروهی

 آن در که هایی بحث و وگوگفت از پ  سراندام،. رساندند جمع آن به را خود سرعت به مهاجران گروه از جراح ابوعبیده و عمر ابوبکر،

 پییامبر  جانشیین  و خلیفیه  عنیوان  به ابوبکر با سقیفه در حاضر انصار از تعدادی سس  و ابوعبیده و عمر نخست گرفت، صورت جلسه

 .کردند بیعت

 گفتند؟مرتدان)از دین برگشتگان( به چه کسانی می -2

نشین عربستان، دین اسالم را ترک کردند و و سر به شورش پ  از رحلت پیامبر و آغاز خالفت ابوبکر، تعداد زیادی از قبیله های بادیه

 برداشتند. این گروه به مُرتَُدان یا از دین برگشتگان معروف شدند. 

 برگشتگان( پ  از رحلت پیامبر را ذکر کنید؟مرتدان)از دینهای گروه -3

 بیا  و بودنید  آورده اسیالم  مسیلمانان،  قدرت گسترش علت به صرفاً و خدا رسول زندگانی پایانی های سال در ها قبیله این عضایا -1

 . نداشتند آشنایی و اُن  آن تعالیم

   .برخاستند مخالفت به مدینه حکومت با خود، دور به افرادی آوردن گرد با و  کردند پیامبری ادعای دروغ به نیز تن چند مُرتَُدان، بر عالوه -2

 عنیوان  بیه  را ایشان و بودند معترض ابوبکر خالفت به نسبت که دادند می تشکیل هایی قبیله و افراد را شورشیان از دیگری گروه -3

 .کردند خودداری وی نمایندگان به زکات پرداخت از و شناختندنمی رسمیت به پیامبر خلیفه

 مرتدان )از دین برگشتگان( را توضیح دهید؟اقدام ابوبکر برای مقابله با  -4



 

ابوبکر پ  از استقرار بر مسند خالفت، سساهی را گرد آورد و به مقابله با مرتدان، پیامبران دروغین و دیگر معترضان فرستاد. این سساه 

 کرد.ها و نافرمانی ها را فرونشاند و حاکمیت مدینه را دوباره بر شبه جزیره عربستان برقرار همه شورش

 عمر چگونه به خالفت رسید؟ -5

 در کیه  را خطّاب عُمَربن مکتوبی، نامه وصیت طی زندگی، لحظات واپسین در او. کرد خالفت سال دو از بیش اندکی( ابوبکر) اول خلیفه

 .  کرد منصوب و معرفی خود جانشینی به بود، آورده اسالم بعثت ششم سال

 بنویسید؟ترین رویدادهای خالفت عمر را مهم -6

 .بود عربستان جزیره شبه اطراف های سرزمین در مسلمانان فتوحات ،(ق 23 - 13 ح) دوم خلیفه دوران رویدادهای ترینمهم از

 عثمان چگونه به خالفت رسید؟  -7

 خلیفیه  عنیوان  بیه  را نفیر  ییک  خیود  میان از که کرد مأمور را آن اعضای و داد تشکیل نفره شش شورایی مرگ، از پیش دوم خلیفه

 عنیوان  بیه  امیه بنی خاندان از عَفّان بن عثمان سراندام که رفت پیش ای گونه به شورا، آن اعضای های رایزنی و وگوهاگفت. برگزینند

 .شد انتخاب( ق 35  23 ح) سوم خلیفه

 روش خالفت عثمان را توضیح دهید؟ -8

 بن مَروان سوم، خلیفه. گرفت پیش در خود از پیش خلفای به نسبت متفاوتی روش بود، خویشاونددوست و خو نرم مردی که عثمان

 و آورد کیار  سیر  بر را امیهبنی از خود خویشاوندان همچنین او. بازگرداند شهر آن به بود، رانده مدینه از پیامبر که را پدرش و حَکَُم

 و عثمیان  رفتیار  بیه  نسبت یاسر، عمّار غِفاری، ابوذر همچون پیامبر صحابة از برخی. گذاشت باز خالفت امور اداره در را آنان دست

 داشیت،  قیرار  حکیم  میروان  جملیه  از خیود  مشیاوران  و اطرافییان  تیأثیر  تحیت  که خلیفه. کردند اعتراض و انتقاد وی منصوبان

 .نمود تبعید و تنبیه را انتقادکنندگان

 سراندام خالفت عثمان را شرح دهید؟ -3

السالم میان علی علیهصدای اعتراض خویش به گوش عثمان، به مدینه آمدند.  برای رساندن مردم از مناطق مختلف مانند عراق و مصر

گری کرد. خلیفه پذیرفت که روش خود را تغییر دهد، اما اطرافیانش میانع ایین کیار شیدند. بیه همیین دلییل،        مردم و خلیفه میاندی

 اندند.معترضان خشمگین سراندام به خانه خلیفه ریختند و او را به قتل رس

 کردند؟ خودداری امام علی)ع( با بیعت از امیه بنی اشراف ویژه به و قریش چرا سران -17

 بیود  مصیمم  امام. کردند بیعت حضرت آن با و بسذیرد و خالفت که خواستند السالمعلیه علی از اصرار به مدینه در مردم عثمان، از پ 

 نماید. عمل پیامبر سنت و خدا کتاب مطابق که

 مخالفان امام علی)ع( چه کسانی بودند و علت مخالفتشان چه بود؟ -11

 .  پرداخت سرکشی به عثمان، خونخواهی بهانة به بود، شده برکنار شام حکومت از السالمعلیه علی توسط که ابوسفیان پسر معاویه جمله از

 برخیی  حکومیت  گیرفتن  دست به برای تقاضایشان با امام چون بودند، کرده بیعت که نیز زبیر و طلحه مانند قریش بزرگان از معدودی

 .پیوستند مخالفان صف به و شکستند را خود بیعت نکرد، موافقت مناطق و شهرها

 روش امام علی)ع( برای مقابله با مخالفان چه بود؟ -12

 مییان  داخلیی  جنیگ  از جلوگیری و سرکشی از مخالفان بازداشتن برای السالمعلیه علی امام آمیزمسالمت های کوشش و هانصیحت

 آن ایدیاد  در مهمی نقش امیه بنی اشراف که شد هاییگری آشوب و هاسرکشی دفع به ناگزیر حضرت آن و نرسید نتیده به مسلمانان،

 .کرد مقابله دشمنان با نهروان و صفین جمل، جنگ سه در و منتقل کوفه به مدینه از را خالفت مرکز امام منظور بدین. داشتند

 ؟دروش خالفت ابوبکر و عمر را توضیح دهی -13

 اتحیاد  آمید،  وجود به ساعدهبنی سقیفه در پیامبر جانشینی سر بر مسلمانان میان که اختالفی پی در خصوص به پیامبر، رحلت از پ 

 گیروه  و افراد میان را عدالت که بودند مراقب حدودی تا خویش داری زمام دوران در عمر و ابوبکر حال، این با. دید آسیب اسالمی امت

 نیواحی  و شیهرها  حکومت و سساه فرماندهی های سمت به را افرادی انصار و مهاجر گروه دو هر از و کنند رعایت مسلمان مختلف های

 .گزیدندبرمی خالفت قلمرو مختلف

 سیاست دوران خالفت عثمان را شرح دهید؟ -14

 تعصیبات  مدیدد  گیرفتن  اوج و اختالفیات  تشدید باعث مسلمانان، میان در نارضایتی ایداد بر عالوه عثمان، خویشاوندگرایی سیاست

 .شد اسالمی جامعة درون در ای قبیله و ای طایفه



 

 روش خالفت امام علی)ع( را توضیح دهید؟ -15

 اسالمی امت به را دینی یگانگی و برادری خدا، رسول سنت و اسالم تعالیم به عمل با داشت قصد حکومتش دوران در السالم علیه علی

 ایین . شید  بیشتر مسلمانان میان چنددستگی و تفرقه آمد، پیش که داخلی های جنگ و سیاسی های اختالف نتیدة در اما بازگرداند،

 که شد شام و عراق بین ای منطقه رقابت آمدن وجود به باعث حتی و زد دامن ای قبیله و ای طایفه های درگیری و دشمنی به ها جنگ

 .داشت ادامه آن از پ  هاسال تا

 عثمان از چه طریقی به دست آمد؟ و عمر خالفت دوران درآمدهای -16

 .شد سرازیر مدینه در مسلمانان خزانه به بود شده فتح که ثروتمندی های سرزمین از فراوانی درآمدهای عثمان و عمر خالفت دوران در

 بود؟چگونه  عمر خالفت دوران نحوه توزیع درآمدهای -17

 مسیاوات  برپاییه  اگرچیه  دوم، خلیفه توسطه عطایا توزیع نحوه. کرد توزیع مسلمانان میان عطایا عنوان به را درآمدها این دوم خلیفه

 آنیان  گراییی  تدمیل  و اندوزی ثروت از قریش، بزرگان و خالفت کارگزاران به نسبت ایشان سختگیری و زیستیساده اما نبود، اسالمی

 .کرد جلوگیری

 چگونه بود؟ عثمان خالفت دوران نحوه توزیع درآمدهای -18

 صیورت  امییه  بنی خاندان خصوص به خلیفه، حامیان و بستگان به مسلمانان المالِبیت از فراوانی های بخشش و بذل عثمان دوران در

 میزارع  و اراضیی  آنیان  رو، ازاین گرفت؛ نادیده بود، کرده ایداد قریش سران اندوزی ثروت برای عمر که را هاییمحدودیت وی. گرفت

 دیگیر  و مدینیه  در خوشگذرانی و مدلل های خانه ساخت برای آنها کالن درآمدهای از و کردند تصرف مصر و شام ایران، در را وسیعی

 .کردند استفاده شهرها

 روش حکومت امام علی)ع( از نظر اقتصادی چگونه بود؟ -13

 مییان  مسیاوی  طور به را المالبیت رو، ازاین. کند اجرا را اسالمی مساوات و عدالت که کرد تالش خالفتش دوران در السالم علیه علی

 . کرد تقسیم آزاد و بنده و سفید و سیاه غیرعرب، و عرب از اعم مسلمانان تمام

 چرا طلحه و زبیر به امام علی)ع( اعتراض کردند؟ و روش امام در مقابل آنها چگونه بود؟ -27

 را قریش و عرب که خواستند حضرت آن از و کردند اعتراض المالبیت توزیع شیوه این به زُبیَر و طلحه جمله از مسلمانان، برخی

 فرزنیدان  بیرای  و کیردم  تیالوت  را قیرآن  تمیام : »فرمود و دانست ستمگرانه را کار این امام اما دهد؛ قرار موالی و عَدم از برتر

 منظور.« نیافتم برتری[ بود برداشته زمین از که چوبی تکه] چوب این اندازه به[ غیراعراب] اسحاق فرزندان بر[ اعراب] اسماعیل

 در را اسیالم  قبیول  در تأخر و تقدم یا و خویشاوندی ای، قبیله قومی، معیارهای ایشان که بود آن جمله، این بیان از حضرت آن

 .گرفت نخواهد نظر در المالبیت توزیع

 جوار چه بود؟های هممسلمان به سرزمین اعراب لشکرکشی -21

 اییران،  هیای  سیرزمین  یافت، ادامه وقفه بدون عثمان تالفخ پایان تا و شد آغاز ابوبکر خالفت زمان از که هالشکرکشی این نتیده در

 .کرد پیدا گسترش هاسرزمین آن در تدریج به اسالم و شد فتح مصر و شام

 شد؟  متوقف فتوحات کدام خلیفه زمان در -22

 السالمعلیه علی امام

 ها چه بود؟لشکرکشی در غیرمسلمانان با مسلمانان برخورد -23

 و اسیالم  تعیالیم  طبیق  رسیدند، می شهری و آبادی به یا و کردندمی برخورد دشمن سساه به که هنگامی مسلمانان فتوحات، جریان در

 .بدنگید سوم، و نمایید پرداخت جِزیه و شوید تسلیم دوم، بیاورید؛ اسالم اول،: دادند می ارائه آنان به را پیشنهاد سه پیامبر، سنت

 اهمیت سرزمین شام از چه جهاتی بود؟ -24

سرزمین شام در غرب آسیا، به عنوان نقطه اتصال زمینی و دریایی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، همواره از موقعیت فوق العیاده مهمیی   

النهرین، ایران، مصر، سرزمین تاریخ و تمدنی کهن دارد و در دوران باستان محل برخورد تمدن های کهن بینبرخوردار بوده است. این 

 بوده است. یونان و روم

 اوضاع منطقة شام هنگام حمله اعراب مسلمان را توضیح دهید؟ -25



 

ن تعدادی از قبیله های عرب در آن منطقه منطقة شام هنگام حمله اعراب مسلمان، زیر سلطه امسراتوری روم قرار داشت. در آن زما

حضور داشتند. بسیاری از این اعراب و دیگر ساکنان بومی منطقه شام پیرو مسیحیت بودند، اما در برخی از مسائل مذهبی با کلیسای 

 قسطنطنیه، پایتخت امسراتوری روم اختالف اساسی داشتند.

که میان توده های مردم شام با طبقه حکومتگر رومی وجیود داشیت، از جملیه    اختالفات مذهبی و تفاوت های قومی، فرهنگی و زبانی 

 های حاکمیت امسراتوری روم را بر این منطقه سست کرده بود.عواملی مهمی بود که پایه

 چگونگی فتح شام را شرح دهید؟ -26

هیان در چندین نبرد که بیشتر آنها در زمیان  ابوبکر، در اواخر خالفت خود، چندین دسته سساه را به سوی منطقه شام فرستاد. این سسا

خالفت عمر به وقوع پیوست، نیروهای رومی و متحدان محلی آنان را شکست دادند و شهرها و آبادی های آن منطقه را یکیی پی  از   

ابیر تسیلیم و   ها، حفظ جان و مال، آزادی دیین و عقییده میردم آن شیهرها در بر    دیگری، اغلب با پیمان صلح گشودند. در این پیمان

 پرداخت جِزیه تضمین شده بود. 

 المقدس رفتار مسلمانان با مسیحیان چگونه بود؟در جریان محاصره بیت -27

 شیهر  تسلیم و صلح قرارداد خلیفه، حضور در فقط که کردند اعالم شهر مسیحی ساکنان ،(ایلیا) المقدس بیت شهر محاصره جریان در

 .رفت المقدس بیت به مدینه از دوم خلیفه منظور بدین و پذیرفتند را شرط این بردباری با مسلمانان. کنندمی امضاء را

 وضعیت مصر مصر هنگام ظهور اسالم چگونه بود؟ -28

نیز همچون شام، به هنگام ظهور اسالم، بخشی از قلمرو امسراتوری روم شرقی بود. اسکندریه  در شمال مصر، یکی از مراکز مهم نیروی 

امسراتوری به شمار می رفت. با وجود تسلط رومیان بر مصر، موقعیت مسلمانان در شام و حتی در شبه جزیره عربسیتان در  دریایی آن 

معرض خطر جدی بود. ازاین رو مسلمانان بعد از فتح شام درصدد برآمدند که مصر را نیز تسخیر کنند. عَمِروعاص که آبیادانی و ثیروت   

آن جا آشینا بیود، فرمانیدهی سیساه اعیراب       شاهده نموده و تا اندازه ای با وضعیت سیاسی و اجتماعیفراوان آن سرزمین را از نزدیک م

 مسلمان را در حمله به مصر به عهده گرفت.

 بودند؟ ناخشنود خویش سرزمین بر روم امسراتوری حاکمیت به سبتن چه دالیلی به مصریان -23

 های توده آن، بر عالوه. برسند عالی هایمقام به که نداشتند اجازه دیگر سوی زا و پرداختند می را سنگینی های مالیات سو یک از 

 .داشتند رومیان با شدیدی مذهبی اختالفات مصر مسیحی

 بودند؟ ناراضی روم امسراتوری از چرا یهودیان در مصر -23

 برابر در آنان از روم امسراتور حمایت عدم دلیل به بودند، پراکنده مصر نقاط سایر و اسکندریه در که نیز یهود آیین پیروان از هاییگروه

 .بودند ناخشنود او از مسیحیان،

 مصر چگونه توسط مسلمانان فتح شد؟ -37

 بیه  ییا  و جنیگ  به دیگری از پ  یکی را مصر شهرهای و دادند شکست را رومی لشکریان نبردهایی، طی مسلمان اعراب حال، هر در

 گشودند. صلح

 مسلمان در مصر را بنویسید؟عوامل پیروزی  -31

. بیود  اسیالم  سساه برابر در سرزمین آن مردم مقاومت عدم نتیده بیشتر مصر در مسلمان نیروهای درخشان فتوحات و سریع موفقیت

 حکومیت  سیایه  زییر  در میذهبی  آزادی بیه  امیید  و شیام  فتح هنگام به مسیحیان با اسالم پیروان مداراجویانه و آمیزمسالمت رفتار

 .داشت رومیان با مصریان نشدن متحد بر بسزایی تأثیر مسلمانان،

 را بنویسید. مصر فتح نتایج -32

 رومییان  هدوم خطر از شام رفت، بین از سرزمین آن در شرقی روم امسراتوری نظامی – سیاسی نفوذ و سلطه ،(ق 27 سال) مصر فتح با

 .شد مهیا آفریقا، مناطق دیگر در مسلمانان پیشروی برای زمینه و ماند امان در حدودی تا

 نخستین در مصر را بیان نمایید. خلفای زمان در فتوحات پیامدهایسیاسی  و آثار -33

 روم امسراتوری و ساسانیان حکومت یعنی روز آن جهانِ بزرگ قدرت دو سال، 27 از کمتر فاصله در مسلمان اعراب سیاسی، نظر از

 خالفت قلمرو نظامی، های پیروزی این دنبال به. کردند تصرف را مصر و شام ایران، مهم هایسرزمین و دادند شکست را شرقی

 .گرفتند قرار آنان حکومت تحت داشتند، اعراب با متفاوتی فرهنگ و زبان که مختلفی اقوامی و مردمان و یافت زیادی گسترش

 بنویسید. نخستین در مصر را خلفای زمان در فتوحات پیامدهای اقتصادی  و آثار -34



 

 که فراوانی غنائم بر عالوه اعراب. بودند بزرگی و آباد روستاهای و شهرها دارای و ثروتمند شده فتح های سرزمین اقتصادی، لحاظ به

 .گرفتند خود اختیار در را هاسرزمین آن مالیاتی درآمدهای و اقتصادی منابع کردند، کسب فتوحات جریان در

 نخستین در زمینه علم و فرهنگ را ذکر کنید؟ خلفای زمان فتح مصر در  پیامدهای و آثار -35

 شده فتح هایِ سرزمین به را اسالم دین عرب سساهیان سو،یک از. شد گر جلوه فرهنگ و دین عرصه در فتوحات پیامد و اثر ترینمهم

 مردمیان  و غنیی  تمیدنی  و فرهنیگ  دارای مصیر  و شیام  ایران، دیگر، سوی از شدند؛ مسلمان ها سرزمین آن مردم تدریج به و بردند

 .کردند ایفا اسالمی تمدن شکوفایی و گیری شکل در بسزایی سهم که بودند متمدنی


