
 خالصه و نکات مهم درس سوم                                     

 تهیه و تنظیم : حسن نظری                                            

 اسالم در مکه

شبه جزیره به جایی گفته می شود که از سه طرف به آب محدود شده و از یک  ویژگی های شبه جزیره عربستان:

دن ایی گرم و خشک. بنا براین تمستان چنین مکانی است؛ منتها با آب و هوبطرف به خشکی راه داشته باشد. عر

 مبتنی بر زندگی قبیله ای و چادرنشینی بود. گرفت و زندگی مردم عمدتاًنی در این منطقه شکل مهم

 

 ش های حاکم بر قبیله در عربستان را نام ببرید.زچند مورد از ار_ 

 افتخار به نسب و روابط خویشاوندی _1

 اطاعت بی چون و چرا از شیخ و رئیس قبیله _2

 پشتیبانی بی قید وشرط از افراد قبیله _3

 .بود یا تعصب قبیله ای شدهعصبیت نتیجه ی این وابستگی به قبیله، باعث به وجود آمدن  نکته:

 

 زن در عربستان پیش از اسالم چه جایگاهی داشت؟_ 

به خاطر این که زندگی قبیله ای متکی بر نیروی بازوی مردان بود، پدران آرزوی داشتن فرزند پسر را داشتند و 

 بنابراین زن و دختر از منزلت پایینی برخوردار بود.

 

 بخش عمده متکی بر پرورش بز و شتر و راهزنی   ؟              اقتصاد و معیشت عربستان چگونه بود_ 

 بخشی وابسته به کشاورزی مثل یثرب )مدینه( و یمن                                                                     

 گانی مثل مکهگروهی هم از طریق تجارت و بازر                                                                    



 علم و فرهنگ در عربستان چه جایگاهی داشت؟_ 

مردم عرب پیش از اسالم به علم و فرهنگ توجه چندانی نداشتند. در سرتاسر عربستان از مراکز علمی خبری 

 نبود و تعداد افراد با سواد از انگشتان دست فراتر نمی رفت.

 

 جاهلیت چه بود؟برجسته ترین دستاورد فرهنگی مردم عرب در دوره _ 

 الف( فن خطابه و سخنوری                                              ب( سنت تاریخ شفاهی   

 ج( علم نجوم و ستاره شناسی                                            د( شعر و شاعری *    

 

 رست بودند به خصوص مردم مکهبخش عمده مردم بت پ _1                                      

  می گفتند.حنفاء گروهی از آیین حضرت ابراهیم پیروی می کردند. به اینان  _2                   دین و اعتقادات

 تعدادی از قبایل هم به یهودیت و مسیحیت گرویده بودند. _3                      چگونه بود؟

 

 منظور از جاهلیت اعراب پیش از اسالم چیست؟_ 

جاهلیت در اینجا به معنای نبودن علم و دانش نیست. بلکه منظور اخالق خشن و کینه جوی اعراب است. این ها 

 نتیجه ی تعصب و پیروی مطلق از اجداد و بزرگان قبیله بود و در مقابل منطق و شکیبایی قرار می گرفت.

 

 که نازل شد کدام بود؟ه ای ان به بعثت رسید؟ اولین سورپیامبر)ص( در کدام مک_ 

 * علقسوره  –سوره حمد                                             ب( غار حراء  –الف( غار ثور 

 توحیدسوره  –توحید                                             د( غار حراء سوره  –ج( غار کهف 

 



 به صورت محدود و پنهانی و درون خانواده ی خود پیامبر )ص(دعوت خاص:              دعوت مردم به اسالم_ 

 مردم  سه سال پس از بعثت و مخاطبش خویشاوندان و سپس همهی: دعوت عموم                                       

 

 (مهمترین عامل) خطر افتادن موقعیت تجاری و سیاسیبه  _1                                                              

 و مذهبی دینیت و احساسااعتقادات  _2                  (  دالیل دشمنی مشرکان با پیامبر)ص

 دشمنی و رقابت قبیله ای _3                                                                

 

 از مکه به گسترش اسالم بپردازد؟ پیامبر)ص( چرا تصمیم گرفت در خارج_ 

ند که به قبایل قدرتم به خصوص آزار افراد ضعیف و ناتوان سران قریشمسلمانان از سوی به دلیل آزار و اذیت 

دست دادن دو پایگاه قدرتمند خویش یعنی ابوطالب ) عموی پیامبر( و فوت و از وابستگی نداشتند. همچنین از 

 اشد.این ها باعث شد پیامبر به فکر جایی بهتر برای تبلیغ اسالم ب ن بودند.خدیجه ) همسر پیامبر( که پشتیبان ایشا

 


