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 "تاریخ من "/   کانال تخصصی     مرند -احمد اسدی اقدم  تهیه کننده :   1399آبان 
 .......................................است      ................................................        .تاریخ  ،معلم انسان ه.....................

 مکه در اسالم : 3 درس
 متن سواالت ردیف

 دهید؟ توضیح را اسالم ظهور آستانه در عربستان جزیره شبه 1
 این . دارد قرار ایران فالت غربی جنوب و جنوب در خشک و گرم هوایی و آب با عربستان پهناور جزیره شبه
 میدهند تشکیل را سامی اقوام از مهمی شاخه که است اعراب دیرینه مسکن جزیره شبه

 .دارد قرار ایران فالت ..................................در.................... هوایی و آب با عربستان پهناور جزیره شبه 2
 غربی جنوب و جنوب - خشک و گرم

 .دهید شرح را عربستان تمدنی پیشینه 3
 علیه مسیح حضرت میالد از پیش که داد نشان .م 20 و 19 های سده در شناسان باستان کاوشهای و مورخان مطالعات
 و است داشته وجود عربستان جزیره شبه جنوب در واقع یمن، سرزمین در مهمی تمدن و فرهنگ السالم،

 از زیادی عده شد، زوال و انحطاط دچار باستانی تمدن این که آن از پس .ند ا میکرده حکومت آنجا بر فرمانروایانی
 کردند ت مهاجر جزیره شنبه آن نواحی دیگر سرزمینبه آن ساکنان

 سرزمین در مهمی ن تمد و فرهنگ السالم، علیه مسیح حضرت میالد از پیش که داد نشان .م 20 و 19 های سده در 4
 .است داشته وجود عربستان جزیره شبه ................... در واقع ،.................

 جنوب – یمن

  دو شاخۀ قوم عرب را نام ببرید؟ 5
 اعراب قحطانی )جنوبی( و عدنانی )شمالی(. 

  داشتند؟ اعراب چه نوع زندگی 6
 زندگی چادرنشینی و نظام قبیله ای. 

 .بنویسید را عربستان جزیره شبه در ای قبیله زندگی ویژگیهای 7
 مشترک نای دارای کیه شد می مردمی تمامی شامل و آمد می حساب به مستقل سیاسی و اجتماعی واحد یک قبیله،
 خود اجتماعی پشتوانه شد، می قطع دلیلی هر به آنان ای قبیله پیوند که افرادی .داشتند خونی پیوند یکدیگر با و بودند

 احترام نسب، و َحسب به افتخار ای، قبیله نظام بر حاکم ارزشهای و سنن ترین شاخص جمله از . دادند می دست از را
 قبیلگان هم از شرط و قید بی پشتیبانی و قبیله شیخ یا رییس از چرا و چون بی اطاعت خویشیاوندی، و خونی روابط به
 .بود شده ای قبیله عصیت یا تعصب آمدن وجود به موجب خود، قبیله به اعراب شدید وابستگی .بود شرایطی هر در

 داشت عربستان جزیره شبه در درپی پی های خونریزی و جنگ پیروز در زیادی نقش ای، قبیله تعصب

 .بود شده ای قبیله ...........یا تعصب آمدن وجود به موجب خود، قبیله به اعراب شدید وابستگی 8
 عصبیت

 حکومت و و زیستند می ............. صورت به عربستان جزیره شبه عرب های قبیله اسالم، از پیش دوران در 9
 .نداشت وجود جزیره شبه آن در............................

 قدرتمندی و فراگیر - هم از جدا و پراکنده
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 داشتند؟ ییعربستان قبل از اسالم چه خصلت ها رهیساکنان شبه جز 10
 یها ی، شجاعت ، سخاوت، مروت و و استقامت در برابر سخت یمانند مهمان نواز یاخالق یخصلت ها یبرخ
 معروف بودند یزندگ

 .بنویسید را جاهلیت دوران عربستان در زنان وضعیت 11
 که ای جامعه در .بود زن پایین منزلت و مقام اسالم، از پیش دوران در عربستان اجتماعی نظام ویژگیهای از یکی

 تا باشد پسر فرزندنشان که داشتند آرزو ها خانواده و پدران از بسیاری بود، جنگاوری نیروی و بازو به قوت ارزش
 آورد چنگ به غنیمت راهزنی، و جنگ راه از و اسبان بجنگید پشت بر بتواند

                                                         کند؟ یم فیزنان پرداخته را چگونه توصقرآن با تعصب اعراب که به حقارت  12
 نکوهش کرده است یو اخالق دهیعق نیداشتند چن لیاعراب را به دل

 ؟حکومت در زمان عصر جاهلیت چگونه بود 13
می کردند و حکومت فراگیر و قدرتمندی قبایل اعراب شبه جزیره عربستان به صورت پراکنده و جدا از هم زندگی 

 نداشتند.

 قریش. کدام قبیله در عصر جاهلیت عهده دار امور کعبه بود؟ 14

 ؟) تکراری (بود چگونه اسالم ظهور آستانه در عربستان در حکومت 15
 وجود عربستان در قدرتمندی و فراگیر حکومت و بودند پراکنده عرب های قبیله اسالم، ظهور هنگام کلی طور به

 و دور های سرزمین با تجارت و کعبه اداره داشتن اختیار در سبب به قریش قبیله مانند آنها از البته برخی .نداشت
 برشمرد؛ پایدار حکومت منزله به را آن توان نمی که داشتند دیگر قبایل بر توجهی قابل سیاسی نفوذ قدرت و نزدیک،

 نداشت را الزم ثبات و بود منسجمی و منظم نظامی و اداری سیاسی، تشکیالت به قدرت متکی و نفوذ این زیرا

 )سوال تشریحی (؟دهید توضیح را عربستان جزیره شبه در معیشت و اقتصاد 16
 . بود آن ی اقلیمی و طبیعی شرایط و جغرافیایی موقعیت از متأثر شدت به عربستان جزیره شبه اقتصادی وضعیت

 بخش این در که قبایلی و میدهند تشکیل سوزان و خشک های صخره و صحراها را جزیره شبه عمده این بخش
 از برخی در .میکردند تأمین را خود زندگی شتر و بز معدودی پرورش و دامداری از طریق اغلب بودند، پراکنده
 فعالیت از دیگر یکی تجارت داشت رونقی اندک نیز کشاورزی آب، محدود وجود منابع دلیل به جزیره شبه این مناطق

 عمده بخش ، اسالم ظهور آستانه در .گرفت می انجام محدود صورت که به بود عربستان سرزمین در رایج اقتصادی
 ن کاروا انداختن راه به با قبیله این بزرگان و بود قریش قبیله در اختیار سرزمین این خارجی و داخلی تجارت از ای

 بودند اندوخته هنگفتی ثروت تجاری های

 یثرب، یمن، طائِف.  در کدام بخش های شبه جزیرۀ عربستان کشاورزی صورت می گیرد؟ 17

 تجارت در شبه جزیرۀ عربستان چگونه بود؟ 18
با سرزمین های مجاور عربستان از اهمیت فراوانی برخوردار بود. مکه که  تجارت وضع بهتری داشت و دادوستد 

بر سر راه یمن به شام قرار داشت، مرکز اصلی بازرگانی به شمار می رفت و سران قریش از طریق تجارت با 
 شام و دیگر سرزمین های شبه جزیرۀ عربستان، سود سرشاری کسب می کردند.

 ؟ به جزیرۀ عربستان چگونه بودوضعیت اقتصادی و معیشتی ش 19
وضعیت اقتصادی شبه جزیرۀ عربستان به شدت متأثر از موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و اقلیمی آن بود. 

گرم و خشک تشکیل می دهند و قبایلی که در این بخش پراکنده بودند،  بخش عمدۀ این شبه جزیره را صحراهای
 اغلب از طریق پرورش معدودی بز و شتر و راهزنی زندگی خود را تأمین می کردند

 د؟یدو تمدن بزرگ که در مجاورت عربستان بودند را نام ببر 20
 و روم. رانیا یامپراطور 

 دهید؟ شرح را عربستان جزیره شبه در فرهنگ و علم 21
 در اعراب .نبودند مقایسه قابل روز آن دنیای متمدن جوامع با تمدنی و فرهنگی نظر از عربستان جزیره شبه ساکنان
 نبود خبری علمی مراکز از عربستان سراسر در و نداشتند چندانی توجه دانش و علم به اسالم پیش از دوران

 نیز ن شهرنشینا بر صحرانشیینی زندگی های ویژگی و بودند توجهی قابل دستاوردهای فاقد نیز تمدنی نظر از آنان
 بود شاعری و شعر جاهلیت دوران در اعراب فرهنگی دستاورد ترین داشت برجسته غلبه

 .ببرید نام را عربستان جزیره شبه معروف ادیان 22
 مانوی -مسیحیت -یهود -)ابراهیم حضرت پیروان( حنفاء -پرستی بت

 هم زمان با ظهور اسالم مردم شبه جزیرۀ عربستان چه اعتقاداتی داشتند؟ 23
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عربستان به ویژه اهالی شهر مکه بت پرست بودند. آنان بت  هم زمان با ظهور اسالم، بیشتر ساکنان شبه جزیرۀ 
های سنگی و چوبی متعددی را می پرستیدند و قربانی ها و نذرهای فراوانی را نثار آنها می کردند. در آن زمان، 

 .دخانۀ کعبه مانند بیشتر عبادتگاه های این شبه جزیره، به محل نگهداری و نیایش بت های گوناگون تبدیل شده بو

 چگونه بود؟   تیدر دورة جاهل یمیحج ابراه 24
 بودند ختهیآداب و رسوم شرک آلود آم د،یآوردند، اما آن را با عقا یبه جا م زیحج را ن یمیپرستان سنت ابراه بت

 بودند؟ کسانی چه حنفاء 25
 می گیری کناره ها بت پرستش از ابراهیم، حضرت از پیروی به که بودند اعراب از معدودی پرستان، بت کنار در

 شدند معروف حنفاء به اینان .خوردند نمی آنها قربانی ازگوشت و کردند

 .بنویسید را عربستان در مسیحیت و یهودیت جایگاه 26
 ها قبیله برخی .بودند گرویده مسیحیت و یهودیت های دین به عرب های قبیله از تعدادی افراد اسالم، ظهور آستانه در
 اند جمله آن از درنجران مستقر مسیحی های قبیله معدود و یثرب یهودی ساکن ی

 دهید؟ توضیح را قرآن نظر از اعراب ویژگی مهمترین 27
 که بود خص شا ویژگی دارای رسید، پیامبری مقام به آن میان در محمد حضرت که اجتماعی و زمانه کلی، طور به

 « بر داللت بلکه نیست، معرفت و علم فقدان و نادانی با مترادف ایندا در جاهلیت و جاهلی .است کرده از یاد قرآن
 آن اعضای سرکش و تند خوی و خلق از که دارد جویی کینه و گستاخ خشن، اخالق و صفت فرهنگ با آن » جاهلی
 شده بردباری و منطق تعقل، جایگزین قبیله، اجداد از کورکورانه پیروی و ای قبیله تعصب میگرفتو سرچشمه اجتماع

 بود

 بنویسید مناسب عبارات خالی جاهاي در 28
 شعر و شاعری. بود .................................. جاهلیت دوران اعراب فرهنگی دستاورد مهمترین
 یثرب. بودند ساکن ................................... شهر در بیشتر عربستان یهودیان

 که بود شاخص ویژگی دارای رسید، پیامبری مقام به آن میان در محمد حضرت که اجتماعی و زمانه کلی، طور به
 جاهلی. است کرده یاد............................ آن صفت از قران

 میپرداخت؟ خدا عبادت به بیشتر کجا در بعثت از پیش پیامبر 29
 بر حرا غار در را رمضان ماه ویژه به سال از اوقاتی بعثت، از پیش آله و علیه هللا صلی محمد حضرت که شده گفته

 میپرداخت خداوند درگاه به نیاز و راز و عبادت به و میگذراند تنهایی به مکه، نزدیکی در بلندی کوهی

 .......................در را . .............. ماه ویژه به سال از اوقاتی بعثت، از پیش آله و علیه هللا صلی محمد حضرت 30
 . میپرداخت خداوند درگاه به نیاز و راز و عبادت به و میگذراند تنهایی به مکه، نزدیکی در ی بلندی کوه بر

 ِحرا غار - رمضان

 .بنویسید را بعثت آستانه در پیامبر صفات 31

 ، خردمندی ، کاری درست ، گویی راست داری، امانت همچون های خصلت و صفات داشتن به ایشان زمان، آن در
 بود معروف مکه مردم میان در خلقی خوش و روییخوش 

 دهید؟ توضیح را پیامبر شدن مبعوث چگونگی 32
 به حرا غار در که حالی در ، بود رسیده سالگی چهل به حضرت آن که سالی رمضان در قولی به یا و رجب 27 در

 .رساند بدو را الهی پیام علق، سوره آیات نخستین نزول با و آمد فرود ایشان بر وحی فرشته پرداخت، می وتأمل تفکر
 بود آله و علیه هللا صلی محمد حضرت الهی رسالت آغاز و پیامبری منزله آیات به این نزول

 سورۀ علق اولین سوره ای که به پیامبر نازل شد چه بود؟ 33

 غار ِحرا در مکه. محل عبادت پیامبر قبل از نبوت کجا بود؟ 34

 .کرد دعوت......................... و .................. به را افراد پنهانی، حدودی تا و محدود صورت به آغاز در پیامبر 35
 رستاخیز روز به ایمان - یگانه خدای پرستش

 .کرد عمومی و آشکار را خود دعوت خداوند فرمان به بعثت، از پس سال ....................... اکرم پیامبر 36
 سه

 اولین ایمان آورندگان به پیامبر بعد از نبوت چه کسانی بودند؟  37
 حضرت خدیجه)س(، حضرت علی)ع( و زیدبن حارثه، فرزند خواندۀ رسول خدا

 ابوبکر ابن ابی قُحافه. اولین ایمان آورنده غیر از خانواده پبامبر چه کسی بود؟ 38

   بود؟ یچه زمان امبریو آشکار پ یدعوت علن 39
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آنچه را کن و از » کرد:  یاکرم سه سال پس از بعثت، به فرمان خداوند دعوت خود را آشکار و عموم امبریپ 
و سپس عموم مردم را به قبول اسالم  شاوندانینخست خو شانی. ا(94 یۀحجر ،آ)« برگردان یمشرکان رو

 یآداب و سنت ها ن،ییو اعالم کردند که ما از آ رفتندینپذ (ص)محمد رتدعوت حض شیفراخواند. اما سران قر
 میکن یم یرویپ ش،یپدران و اجداد خو

 ابوطالب .شد بیشتر خدا رسول به نسبت قریش سران آزار و جسارت ،...................... رحلت با 40

 نمود؟ دعوت را کسانی چه آشکار دعوت در پیامبر 41
 خواند فرا اسالم قبول به را مردم عموم سپس و خویشاوندان نخست ایشان

 بود؟ چه ابتدا در پیامبر دعوت ارکان 42
 رستاخیز روز به ایمان و یگانه خدای پرستش به را افراد پنهانی، حدودی تا و محدود صورت به آغاز در پیامبر
 کرد دعوت

 علت اصلی مخالفت سران مشرک با پیامبر چه بود؟ 43
مشرکان مکه از آن بیم داشتند که در صورت پیروی از اسالم، موقعیت تجاری و سیاسی آن شهر متزلزل شود و  

 بازرگانان قریش از سود هنگفتی که از تجارت با سرزمین های دور و نزدیک کسب می کردند، محروم بمانند

 بود؟ چگونه پیامبر دعوت مقابل در قریش العمل عکس 44
 خویش اجداد و پدران های سنت و آداب آیین، از ما که کردند اعالم و نپذیرفتند را محمد حضرت دعوت قریش سران
 نمی ابراز خدا رسول با شدیدی دشمنی و مخالفت اسالمی، دعوت ابتدای در که مشرک سران .ی میکنیم ،پیرو

 مقابله مسلمانان و پیامبر با که برآمدند درصدد اسالم، به مستضعفان و جوانان گرایش و ت ش دعو گستر با داشتند؛
 کنند

 .بنویسید را اسالم با مقابله و پیامبر با دشمنی عوامل و علل 45
 شهرشان دینی مرکزیت و تجاری موقعیت اسالم، از پیروی صورت در که داشتند بیم آن از مکه مشرکان ) الف

 کسب عربستان جنوب و شمال سرزمینهای با تجارت در که هنگفتی سود از قریش بازرگانان شود و متزلزل
 بمانند محروم میکردند،

 .گرفت نادیده مکه در خدا رسول با دشمنی در نمیتوان نیز را ای طایفه حسادت و ای قبیله رقابتهای آن، بر عالوه ) ب
 حسادت سخت رسیده، پیامبری به هاشم بنی طایفه از فردی اینکه از امیه بنی مخصوصا قریش های طایفه برخیاز

 میکردند

  گرفتند؟ شیدر پ امبریمقابله با پ یبرا ییها وهیسران مشرک چه ش 46
بودند،  یدرومنین ۀلیو قب فهیکه متعلق به طا یمسلمانان گریدو  امبریمانند پ یمشرکان با اشخاص یریو درگ یدشمن

شود.  یزیجنگ و خنر جادیو باعث ا زدیرا برانگ یا لهیو قب یا فهیممکن بود تعصبات طا را،یچندان آسان نبود؛ ز
از  یو با افراد ندینما یریخود جلوگ یاز مسلمان شدن اعضا فه،یگرفتند که هر طا میرو، سران مشرک تصم نیاز ا
 خود که اسالم آورده بودند، برخورد کنند ۀفیطا

 نبود؟ راحت پیامبر مانند اشخاصی با مشرکان درگیری و دشمنی چرا 47
 رو این از .ببانجامد خونریزی و جنگ بروز و ی ا قبیله و ای طایفه تعصبات شدن برانگیخته به بود ممکن زیرا،

 خود طایفه از افرادی با و نماید جلوگیری خود اعضای شدن مسلمان از طایفه، هر که گرفتند تصمیم ،سران مشرک
 کند برخورد آورده بودند، اسالم که

 ابوطالب. که بود؟ رئیس بنی هاشم در زمان ظهور پیامبر 48

 عموی او ابولهب. تنها دشمن بنی هاشمی پیامبر که بود؟ 49

 ؟داشت نتایجی چه و بود چه پیامبر با مخالفت برای مشرکان راه مهمترین 50
 تصمیم ماندند، ناکام خدا رسول حمایت از برداشتن دست برای ابوطالب رضایت جلب در قریش سران آنکه از پس

 طایفه و ابوطالب که بود این مکه مشرکان هدف .دهند قرار اقتصادی و اجتماعی محاصره تحت را بنی هاشم گرفتند
 قبیل از اجتماعی مراوده هرگونه آن براساس که نوشتند ای معاهده رو، این از گذارند، تنها را شوند، پیامبر ناگزیر او

 این مخرب آثار کاهش برای هاشم بنی شد ممنوع هاشم بنی با کاال فروش و خرید مانند ارتباط اقتصادی و ازدواج
 های وسختی ت مشکال و ماندند آنجا در سال سه حدود آنان .بردند پناه مکه در اطراف طالب ابی ِشعب به معاهده

 کردند تحمل فراوانی

 سال 3حدود  مشرکان چند سال مسلمانان را در ِشعب ابی طالب محاصره کرده بودند؟ 51

 حضرت خدیجه)س( و حضرت ابوطالبدو حامی بزرگ پیامبر در دوران بعثت چه کسانی بودند؟  52
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 رسید؟ پایان به سالی چه در مسلمانان اجتماعی و اقتصادی تحریم 54
 بعثت دهم سال

 یموانع اساس -2آزار مشرکان  دیتشد -1چه بود؟  امبریهجرت پ ۀشیاند زةیانگ 55

 گردید؟ رو روبه اساسی موانع با مکه در اسالمی دعوت بعثت دهم سال در چرا 56
 اندوه و رفتند دنیا از کوتاهی فاصله به محمد حضرت بزرگ حامی دو ابوطالب و خدیجه حضرت بعثت، دهم سال در

 شد بیشتر خدا رسول به نسبت قریش سران آزار و جسارت ابوطالب، رحلت با .نشست یارانش و پیامبر دل سنگینی بر

 شد؟ طائف راهی تنهایی به پیامبر چرا 57
 شکل نتیجه در .رسید بست بن به و گردید روبهرو اساسی موانع با مکه در اسالمی دعوت مشرکان، آزار تشدید با

 در خدا رسول رو، ازاین .یافت راه مسلمانان و پیامبر ذهن به مکه از هجرت اندیشه که بود چنین شرایطی گیری
 شد طائف راهی تنهایی به باشند، داشته اسالم پذیرش برای بیشیتری آمادگی دلهایشان که مردمانییافتن  وجوی جست

 اهل طائِف با پیامبر چگونه برخورد کردند؟ 58
طائِف شهری ثروتمند در نزدیکی مکه بود و بزرگان و اشراف آنجا، روابط اقتصادی گسترده ای با سران قریش  

نه تنها از پیامبر استقبال نکردند، بلکه با بی احترامی و اهانت، آن حضرت را از شهرشان  داشتند. اهالی طائِف
 راندند و ایشان ناگزیر شد با حمایت خواهی از یکی از اشراف مکه به آن شهر بازگردد.

 مراسم حج پیامبر در کجا با مردم قبایل متعدد دیدار می کرد و آنها را به اسالم دعوت می کرد؟ 59

 مردم یثرب یا مدینه کدام ملت دعوت پیامبر را پذیرفتند و زمینه ساز هجرت شدند؟ 60

61  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://konkur.info



https://konkur.info

https://konkur.info

