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                            آثاري ازتمدن يافت شده است ؟دركدام منطقه شبه جزيره عربستان  -1

پيش ازميالد حضرت  (م  20و 19) درسده هاي  ات مورخان وكاوش هاي باستان شناسانعدرنتيجه مطال

 و عيسي ) ع ( فرهنگ وتمدن مهمي دريمن واقع درجنوب شبه جزيره عربستان وجود داشت  ،

 . پس ازآنكه اين تمدن باستاني دچارانحطاط شد عده زيادي ازفرمانرواياني برآنجا حكومت مي كردند 

                      شبه جزيره عربستان مهاجرت كردند .                        ساكنان آن به نواحي ديگر

           درآستانه ظهوراسالم ساكنان شبه جزيره عربستان به چند دسته بزرگ تقسيم مي شدند ؟ - 2

قبيله ها وطايفه هاي گوناگون عرب بودند كه هريك ازآنها برپايه نسب ساكنان شبه جزيره عربستان ، 

 . منسوب مي كردند( عدناني ) شمالي  و (قحطاني ) جنوبي دسته  دو خود را به يكي از، نامه هايي 

                         زندگي اجتماعي ساكنان عربستان درآستانه ظهوراسالم چگونه بود ؟   -3

مكه ، طائف ، حتي درشهرهاي سراسراين سرزمين درنظام قبيله اي وزندگي چادرنشيني درآن زمان  

                                                                                                                           رواج داشت .    يثرب

.                               شبه جزيره عربستان بنويسيدتعريف قبيله را درنظام اجتماعي   -4  

قبيله ، يك واحد اجتماعي وسياسي مستقل بود وآن شامل تمامي افرادي مي شد كه داراي نياي 

.                                                                    مشترك بوده و با يكديگر پيوند خوني داشتند

شاخص ترين ارزش هاي حاكم برنظام قبيله اي درشبه جزيره عربستان چه بود ؟          - 5

 ( ، )  احترام به روابط خوني وخويشاوندي ( ،  ) اطاعت بي چون وچرا ازافتخاربه حَسب ونسب ) 

                       ( و ) حمايت بدون قيد وشرط ازافراد قبيله درهرشرايطي (  بود .  رئيس يا شيخ قبيله 

شد ؟               صبيت قبيله اي عرب چه بود وچه عاملي باعث به وجود آمدن آن مي ع -6

. ) وابستگي شديد اعراب به قبيله خود ( باعث به وجود آمدن تعصب يا ) عصبيت قبيله اي ( عرب بود  

                                                                                                                                  

   وابستگي شديد اعراب به قبيله خود چه نتايجي داشت ؟                                              -0

 قبيله خود موجب به وجود آمدن تعصب يا عصبيت قبيله اي عرب شده بود ووابستگي شديد اعراب به 

  درشبه جزيره عربستان داشت . ( جنگ وخونريزي هاي پياپي بروز) تعصب قبيله اي ، نقش زيادي در

              چه عاملي نقش زيادي دربروزجنگ وخونريزي هاي پياپي درشبه جزيره عربستان داشت ؟ -3

                                                                                                   ) تعصب قبيله عرب (   



                                                                                                                               

ساكنان عربستان دردوره پيش ازاسالم به داشتن چه خصائلي معروف بودند ؟                -9

 ) مهمان نوازي ، شجاعت ، سخاوت ، مروت واستقامت دربه داشتن برخي خصلت هاي اخالقي مانند :  

اي درچارچوب ) ارزش ها وسنت همعروف بودند ، البته اين خصلت ها  برابرسختي هاي زندگي (

درمنازعات ، به كسي گفته مي شد كه  شجاع. ازجمله مفهوم خاص خود را داشت ( زندگي قبيله اي 

                   را ازخود نشان دهد . نهايت بيرحمي و با جرات وجسارت تمام بجنگدفردي وقبيله اي 

زن درنظام اجتماعي عربستان پيش ازاسالم ، ازچه مقام ومنزلتي برخورداربود ؟      -10

. درجامعه اي كه ارزش به  زن ازمقام ومنزلت پاييني برخورداربوددرنظام اجتماعي پيش ازاسالم ، 

راهزني ،  قوت بازو، ونيروي جنگاوري بود ، بسياري ازپدران آرزوي فرزند پسرداشتند تا درجنگ و

ود را حفظ كنند . به همين خفرزند پسر، نام وعزت وشرافت قبيله اي داشتن مت به دست آورند و با غني

قرآن نيزبه موقعيت حقارت آميز زن دليل مردان قبيله به پدران خود افتخارمي كردند نه به مادران . 

      رده است .درميان اعراب جاهلي اشاره فرموده ، آنان را به سبب چنين عقيده واخالقي نكوهش ك

                                                                                                                             

                 اوضاع سياسي شبه جزيره عربستان دردوران پيش ازاسالم چگونه بود ؟   -11

شبه جزيره عربستان به صورت پراكنده ، وجدا ازهم زندگي مي دردوران پيش ازاسالم ، قبايل عرب 

      برخي ازاين قبايل ، مانند قبيله قريش به سبب كردند وداراي حكومت فراگير و قدرتمندي نبودند  .

قابل ( قدرت ونفوذ سياسي ) ، داراي ( تجارت با سرزمين هاي ديگر)  و( داشتن اختيار اداره كعبه ) 

شمرد ،  درت را نمي توان به منزله حكومتي پايدارسايرقبايل بودند . اما اين نفوذ وقتوجهي در ميان 

                نداشت .را زيرا متكي برتشكيالت سياسي ، اداري ونظامي منظم ومنسجمي نبود وثبات الزم 

                                    وضعيت اقتصادي شبه جزيره عربستان چگونه بود ؟                                   -12

به شدت تحت تاثيرموقعيت جغرافيايي وشرايط طبيعي و وضعيت اقتصادي شبه جزيره عربستان 

وقبايل پراكنده دراين بخش ، شده تشكيل صحراهاي گرم وخشك آن بود . بخش عمده آن از اقليمي

 را تامين مي كردند . دربرخي اززندگي خود هزني ( ا) بز وشتر و رمعدودي اغلب ازطريق پرورش 

ستد  و داد وتجارت وضع بهتري داشت . ولي  ئف ، كشاورزي وجود داشتمانند يثرب ، يمن ، طامناطق 

 مكه ، برسر راه يمن به شام ، مركزبا سرزمين هاي مجاورعربستان ازاهميت زيادي برخورداربود . 

تجارت با شام وسرزمين هاي اطراف عربستان سود  نتيجه. وسران قريش در اصلي بازرگاني بود

  سرشاري داشتند .    



 علم وفرهنگ درشبه جزيره عربستان چه وضعيتي داشت ؟                                         -13

قرارداشته و كشورهاي بزرگ ومتمدن ايران و روم درمجاورت ه چساكنان شبه جزيره عربستان ، گر

با آنها بودند ، اما ازنظرفرهنگ وتمدن با جوامع متمدن دنياي آن روزقابل روابط تجاري داراي 

ودرعربستان ازمراكز  دان توجهي به علم ودانش نداشتنددم عرب پيش ازاسالم چنرم مقايسه نبودند .

شتان دست فراترنمي رفت . ازتعداد انگ مكهتعداد با سوادان مهمترين شهرآن  0 علمي خبري نبود

ويژگي هاي زندگي صحرانشيني برشهرنشينان ن نيزفاقد دستاوردهاي قابل توجه بودند و ازنظرتمد

.            بود ( روشاعري دردوران جاهلي ، ) شعدستاورد فرهنگي اعراب . برجسته ترين غلبه داشت 

               اعتقادات ديني مردم عربستان دردوره جاهلي چگونه بود ؟                         -14

بت . آنان به ويژه مكه ، بت پرست بودند بيشترساكنان شبه جزيره عربستان همزمان با ظهوراسالم ، 

 فراواني را نثارآنان مي كردند . درقرباني ها ونذرهاي متعددي را مي پرستيدند و وبيچهاي سنگي و

 نگهداري ونيايش بت هاي گوناگونمحل مانند بيشترعبادتگاههاي شبه جزيره ، به خانه كعبه آن زمان 

دل  به كلي از، اعتقاد به اهلل به عنوان آفريننده جهان ، آيين ابراهيم تبديل شده بود . بااين حال بقاياي 

                 به عنوان خداي بزرگ اعتقاد داشتند .  « اهلل » بت پرستان محونشده بود ومردم مكه به 

                                                                                                                               

) بي اعتقادي به جهان پس ازمرگ بود . (              چه بود ؟ يكي ازمشخصات آيين بت پرستي  -15

                                           ني بودند وآنان را چه مي ناميدند ؟ پيروان حضرت ابراهيم چه كسا -16

اما آن را با عقايد وآداب ورسوم شرك آلود ،  به جا مي آوردند راسنت ابراهيمي ) حج  (  ، بت پرستان

بت ها پرستش  ضرت ابراهيم ازحمعدودي ازاعراب بودند كه به پيروي ازدركنارآنان ،  .آميخته بودند 

    ي ناميدند .  ) جمع حنيف ( محُنَفا آنان را  ، ازگوشت قرباني آنها نمي خوردند امتناع مي كردند و

                                                                                                                               

درآستانه ظهوراسالم تعدادي ازقبايل عرب به كدام اديان گرويده بودند ؟                -10

 ومعدودي از، يهوديان دريثرب گرويده بودند . برخي از مسيحيتو يهوديتبه تعدادي ازقبايل عرب 

مستقربودند . وبرخي شواهد ومدارك نشان ازگرايش عده اي ازمردم عرب به درنجران ، مسيحيان 

                                                                                  دارد .   مانوي و  زرتشتي هاي آيين

                               مراكزيهوديان ومسيحيان را درشبه جزيره عربستان نام ببريد .   -13

                                   .                               يهوديان  در) يثرب ( ومسيحيان در) نجران ( ساكن بودند 

                                                                                                                                                              



محمد ) ص ( درميان آنان مبعوث شد ، چه  وضعيت اجتماعي وفرهنگي مردمي كه حضرت  -19

                                                                  ؟                                                      داشت ويژگي شاخصي 

                                   ازآن ياد كرده است .  « جاهلي »با صفت داراي ويژگي شاخصي بود كه قرآن 

           مفهوم جاهليت چيست ومصاديق اخالقي وفرهنگي اعراب پيش ازاسالم را بنويسيد . -20

معرفت نيست ، بلكه داللت بر فرهنگ و ناداني و فقدان علم ودراينجا مترادف با جاهلي وجاهليت 

افراد آن جامعه سرچشمه كينه جويي دارد كه ازخلق وخوي تند وسركش ( وخشن ، گستاخ ، )  اخالق

 (تعقل ، منطق وبردباري  )وپيروي كوركورانه ازاجداد قبيله ، جايگزين ( تعصب قبيله اي  )مي گرفت و

                                                                                                                                              شده بود . 
       حضرت محمد ) ص ( پيش ازبعثت اوقاتي ازسال را دركجا مي گذراند ؟                     - 21

 بربلندي كوهي درنزديكي مكه به تنهايي مي گذراند و حِرا غاررا در رمضاناوقاتي ازسال به ويژه ماه 

با خداوند مي پرداخت .                                                                    به عبادت و رازونياز

                ضرت محمد ) ص ( پيش ازبعثت درميان مردم مكه به چه صفاتي معروف بود ؟      ح - 22

 خوش رويي ، (،  ) امانتداري ، راستگويي ، درستكاري ، خردمندي هايي مانند داشتن صفات وخصلتبه 

                                                                                                             معروف بود .

حضرت محمد ) ص ( درچه زماني به پيامبري مبعوث شد ؟                                                       - 23

رسيده بود ، درحال عبادت چهل سالگي سالي كه آن حضرت به  رمضانويا به روايتي در رجب  22در

، پيام الهي را به علق  نخستين آيات سورهفرشته وحي براوفرود آمد وبا نزول  حرا غاروتامل وتفكردر

              .رسالت الهي حضرت محمد ) ص ( بود  پيامبري و نزول اين آيات به منزله آغازاو رساند . 

                                            پيامبراسالم درآغازبعثت دعوت خود را چگونه آغازكرد ؟     -24

افراد را به پرستش خداي يگانه وايمان به دودي پنهاني ( تا ح ) محدود وپيامبردرآغاز، به صورت 

رستاخيزدعوت نمود . طبيعي است كه آن حضرت دعوتش راازخانواده خويش آغازكند .          روز

نخستين ايمان آورندگان به اسالم چه كساني بودند ؟                                                  -20

                      رسول خدا . فرزند خوانده ، زيد بن حارثه ، حضرت خديجه ) ع ( ، حضرت علي ) ع ( 

نخستين كسي كه خارج ازخانواده رسول خدا اسالم را پذيرفت كه بود ؟   ابوبكربن ابي قحافه    -23

                               درآغازدعوت پيامبراسالم ، كدام قشرهاي مردم مكه آن را پذيرفتند ؟ -29

دعوت را پذيرفت ، به تدريح ) ابوبكربن ابي قحافه ( پس ازآنكه نخستين فرد بيرون ازخانواده پيامبر

 بودند دعوت پيامبراسالم را پذيرفتند .قشرهاي جوان ، فقيرومستضعف تعدادي ازمردم مكه كه بيشتراز

                                                                                                                              



                                آشكاردربرابرپيامبراسالم چه بود ؟واكنش قريش درآغازدعوت  -30

 آغازكه در سران قريش كرد . آشكاربه فرمان خداوند دعوت خود را پيامبراسالم سه سال پس ازبعثت 

گرايش وگسترش دعوت نمي كردند ، با  دعوت اسالمي ، مخالفت ودشمني شديدي با رسول خدا ابراز

                                  با پيامبرومسلمانان برآمدند . مقابلهبه اسالم درصدد جوانان ومستضعفان 

                        ود ؟    داليل مخالفت سران قريش درآغازدعوت آشكاربا اسالم چه ب - 31

علت اعتقاد راسخ سران مشرك به بت ها گرچه درظاهرچنين به نظرمي رسد كه احساسات ديني و (1)

ومدارك معلوم مي شود عوامل م بود ولي با بررسي دقيق ترشواهد اسالاصلي مخالفت ودشمني آنان با

                                                                      لت داشته است . امهمتري دراين موضوع دخ

 موقعيت ، درصورت پيروي ازاسالممشركان مكه بيم داشتند كه  ، آن بيانگرآن استبرخي آيات قر (2)

آن شهرمتزلزل شود وبازرگانان قريش ازسود هنگفتي كه ازتجارت با سرزمين هاي تجاري وسياسي 

          .                                                                    محروم شوند، ديگركسب مي كردند 

داشت . بود كه دردشمني با رسول خدا نقش حسادت طايفه اي ورقابت قبيله اي عامل ديگر،  (3)

به پيامبري بني هاشم به اين خاطركه فردي ازطايفه بني اميه برخي طايفه هاي قريش مخصوصا" 

                                                                               مي كردند . حسادتبه سختي رسيده ، 

                                                                                                                               

تصميمي گرفتند وعلت آن چه بود ؟              مشركان مكه براي مقابله با پيامبراسالم ابتدا چه -33

دشمني مشركان با پيامبرو ديگرمسلماناني كه متعلق به طايفه وقبيله نيرومندي بودند چندان آسان نبود 

 وممكن بود تعصبات طايفه اي وقبيله اي را برانگيزد وموجب جنگ وخونريرزي شود . ازاين رو

ابوطالب ، . همچنين مشركان د شدن اعضاي خود جلوگيري كنمسلمان از ، تصميم گرفتند كه هرطايفه

رئيس طايفه بني هاشم را درتنگنا قراردادند كه برادرزاده خود را وادارد تا دست ازعقايد خود بردارد 

ابوطالب نه تنها دست ازحمايت پيامبربرنداشت ، بلكه طايفه بني هاشم را به .  را به آنان بسپارد ويا او

. همه بني هاشم اعم ازمسلمان وغيرمسلمان درخواست ابوطالب را  حضرت فرا خواندحمايت ازآن 

به دشمني با رسول خدا برخاست .                                                         ابولهبپذيرفتند وتنها 

                  ولهب    چه كسي ازطايفه بني هاشم دردشمني با پيامبراسالم باقي ماند ؟          اب  - 34

؟       برداشتن ازپيامبرچه كردند درپي عدم توفيق درجلب رضايت ابوطالب براي دست مشركان  -35

چون سران قريش درجلب رضايت ابوطالب براي دست برداشتن ازحمايت رسول خدا توفيق نيافتند 

هدف آنها اين بود كه قراردهند . محاصره اجتماعي واقتصادي تصميم گرفتند بني هاشم را تحت 

                                                       را تنها بگذارند .ا پيامبر ابوطالب وطايفه او را واداركنند ت



          چگونه بني هاشم را درمحاصره اجتماعي واقتصادي قراردادند ؟                قريش سران  - 36

 ازاين رومعاهده اي بستند كه براساس آن هرگونه مراوده اجتماعي ازقبيل ازدواج و سران قريش

 را ممنوع كنند . بني هاشم براي كاهش آثار خريد وفروش كاال با بني هاشمارتباط اقتصادي مانند 

 درآنجا مانده وسه سال وحدود  دراطراف مكه پناه بردندشِعب ابي طالب مخرب اين معاهده به 

                                                                   .  سختي هاي فراواني را تحمل كردندومشكالت 

                        حوادث سال دهم بعثت را بنويسيد .                                                               - 30

حضرت خديجه ) ع ( وحضرت ، سال دهم بعثت مسلمانان در پس ازپايان تحريم اقتصادي واجتماعي

دوحامي بزرگ حضرت محمد ) ص ( به فاصله كوتاهي ازدنيا رفتند واندوه سنگيني  ابوطالب ) ع (

بردل پيامبر ويارانش نشست . وبا رحلت ابوطالب جسارت وآزارسران قريش نسبت به رسول خدا 

                    بيشترشد .                                                                                             

ه شرايطي انديشه مهاجرت ازمكه به ذهن پيامبرومسلمانان راه يافت ؟                         چدر -33

حضرت خديجه ) ع ( وحضرت ، اندكي پس ازپايان تحريم اقتصادي واجتماعي ، درسال دهم بعثت 

دنيا رفتند واندوه سنگيني دوحامي بزرگ حضرت محمد ) ص ( به فاصله كوتاهي از ابوطالب ) ع (

جسارت وآزارسران قريش نسبت به رسول خدا ، با رحلت ابوطالب بردل پيامبر ويارانش نشست . 

. درچنين با تشديد آزارمشركان ، گسترش دعوت اسالمي درمكه با موانع اساسي روبروشد بيشترشد و 

                                           شرايطي انديشه هجرت ازمكه به ذهن پيامبرومسلمانان راه يافت .  

پيامبراسالم درانديشه خروج ازمكه ابتدا كجا را براي مهاجرت انتخاب كرد ؟                        -39

شد .  طائفاسالم داشته باشند راهي رسول خدا درجستجوي مردماني كه آمادگي بيشتري براي پذيرش 

روابط اقتصادي گسترده اي با سران  كه بزرگان واشراف آن ، طائف شهرثروتمندي درنزديكي مكه

اهالي طائف نه تنها استقبالي ازپيامبرنكردند بلكه آن حضرت را با بي احترامي واهانت  قريش داشتند ،

     . به آن شهربازگشت ( حمايت خواهي ازيكي ازاشراف مكه )ناگزير، با  پيامبر ازشهرخود راندند و

                                        پس ازبازگشت ازطائف دست به چه اقداماتي زد ؟پيامبراسالم  -40

ويا انجام كه براي مراسم حج تبليغ اسالم درميان افراد وقبايلي پرداخت پس ازآن رسول خدا به 

دعوت مردم يثرب كارديگري به مكه سفرمي كردند . سرانجام درجريان مراسم حج ، تعدادي از

                      فراهم شد . يثرب ) مدينه ( را پذيرفتند وزمينه هجرت تاريخي پيامبراسالم به پيامبر

                                                                                                                               

                 پايان درس سوم                                                                                             

                                                                                                                                                              


