
 

 

 اسالم در مکه                                       طراح : اکرم مومنی    3( پایه یازدهم          عنوان درس : درس 2تاریخ )نمونه سواالت 

 اصفهان 2گروه تاریخ ناحیه 

 .صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر را تعیین کنید  1

  .  شبه جزیره عربستان مسکن دیرینه اعراب است الف( 

 آیا مهمترین فرهنگ و تمدن شبه جزیره در قبل از میالد مسیح )ع( در یمن وجود داشته است ؟ بله                 غلطب( 

  . در نظام اجتماعی عربستان پیش از اسالم زن از مقام و منزلت باالیی برخوردار بود ج( 

 

 

  طایفه های عرب خود را به یکی از دو دسته قحطانی یا عدنانی منسوب می کردند.                                                      

 

  .وابستگی شدید اعراب به قبیله خود ، موجب به وجود آمدن عصبیت قبیله ای شده بود         مطابق نظام اجتماعی شبه جزیره عربستان د( 

 

                                           

   قبیله یک واحد اجتماعی وا قتصادی مستقل به حساب می آمد.                                                     

 
 پاسخ های مربوط به هر سوال را از ستون سمت چپ انتخاب کنید و در مقابل سوالهای سمت راست بنویسید  2

 

 . معدودی از اعراب که به پیروی از خضرت ابراهیم از پریتش بت ها امتناع می کردند .1

   . قرآن وضعیت اجتماعی و فرهنگی عربستان پیش از اسالم را با چه صفتی یاد کرده است .2

  . نزول نخستین آیات این سوره به منزله آغاز پیامبری حضرت محمد )ص( بود .3

  با نزول چه آیه ای دعوت عمومی پیامبر آغاز شد ..4

 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید  3

 ؟ برجسته ترین دستاورد فرهنگی اعراب در دوران جاهلیت چه بود -1

  شعر وشاعرید(               آثار منثورج(           خطاطیب(                نقاشیالف( 

 ؟  صحیح نمی باشدبا توجه به وضعیت اقتصادی شبه جزیره عربستان کدام گزینه  -2

 . وضعیت اقتصادی عربستان به شدت متاثر از موقعیت جغرافیایی آن بودالف( 

 .قبایل اغلب از طریق پرورش بز و شتر و راهزنی زندگی می کردندب( 

 .در یثرب و یمن دامپروری وجود داشت ( ج

 د( مکه مرکز اصلی بازرگانی به شمار می رفت .

  بود ؟علت اصلی مخالفت و دشمنی مشرکان با اسالم چه  -3

  احساسات دینی و اعتقاد راسخ سران مشرک به بت هاب(              گسترش اسالم بین جوانان و مستضعفان االف( 

   از دست دادن موقعیت تجاری و رقابت های قبیله ای و حسادت طایفه اید(         پیروی از آیین پدران                               ج(  

   غ ص

  

   غ ص

   غ ص

   غ ص

   غ ص

 

 جاهلیالف( 

 حنفاءب( 

 زمرج( 

  علقد ( 

 عنکبوته( 

  جرحو( 



 

 

      ی چه ادیانی در عربستان رواج داشت ؟به جز بت پرست -4

                          زرتشتی و مانوی                     د( هر سه مورد  الف ( یهودی                    ب( مسیحت                   ج( 

 
  .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 4

 . مبنی بر عدم حمایت از پیامبر )ص(چه بود عکس العمل ابوطالب در برابر فشار مشرکانالف( 

 دعوت آغازین پیامبر بر چه پایه هایی استوار بود؟ب( 

 کدام اقشار مکه در آغاز دعوت پیامبر را پذیرفتند ؟ج( 

 حضرت محمد )ص( پیش از بعثت در کجا به عبادت با خداوند می پرداخت ؟د(

 

 زیر طی چه سالهایی اتفاق افتاده است ؟ مشخص کنید هر یک از رویدادهایبعثت تا هجرت از با توجه به نمودار زندگانی حضرت رسول )ص(  5

 الف( آغاز دعوت عمومی 

                         ب( محاصره اقتصادی در شعیب ابی طالب 

 ج( هجرت عده ای از مسلمانان به حبشه 

 د( وفات حضرت خدیجه و ابوطالب 

 
 
 
 

 سواالت تشریحی 6

 از جمله شاخص ترین ارزش های حاکم بر نظام قبیله ای شبه جزیره ی عربستان را ذکر کنید . -1

 تعصب یا عصبیت قبیله ای چگونه چگونه به وجود می آمد و چه نقشی در  شبه جزیره عربستان داشت ؟ -2

 چارچوب ارزش ها و سنت های زندگی قبیله ای عربستان به چه کسی شجاع می گفتند ؟در  -3

 نظام سیاسی عربستان در آستانه ی ظهور اسالم چگونه بود ؟  -4

 اوضاع علمی و فرهنگی جامعه ی عربستان قبل از اسالم را بیان را نام ببرید . -5

 د .مشخصات آیین بت پرستی ساکنان شبه جزیره عربستان را بنویسی -6

 مفهوم جاهلیت را توضیح دهید . -7

 حضرت محمد )ص( دعوتش را از چه کسانی آغاز کرد ؟ -8

 چرا سران قریش تصمیم گرفتند بنی هاشم را تحت محاصره ی اقتصادی و اجتماعی قرار دهند ؟ -9

 اندیشه ی هجرت از مکه چرا و چگونه به ذهن پیامبر و مسلمانان راه یافت ؟ -10

ت فرهنگی ، سیاسی شبه جزیره ی عربستان کدام ویژگی های اخالقی پیامبر  در موفقیتش در امر رسالت به نظر شما با توجه به وضعی -11

 نقش مهمی داشته است ؟
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