
                                                                          شمارءه صفحه

پاسخ نامه آزمون  نوبت   

28  3 اول	 آزمون	شمارءه	1	)طبقه	بندی	شده(		

28  5 اول	 آزمون	شمارءه	2	)طبقه	بندی	شده(	

29  7 اول	 آزمون	شمارءه	3	)طبقه	بندی	نشده(	

30  9 اول	 آزمون	شمارءه	4	)طبقه	بندی	نشده(	

31  11 دوم	 آزمون	شمارءه	5	)طبقه	بندی	شده(	

32  13 دوم	 آزمون	شمارءه	6	)طبقه	بندی	شده(	

33  16 دوم	 آزمون	شمارءه	7	)طبقه	بندی	شده(	

34  18 دوم	 آزمون	شمارءه	8	)طبقه	بندی	شده(	

35  20 دوم	 آزمون	شمارءه	9	)طبقه	بندی	نشده(	

36  22 دوم	 آزمون	شمارءه	10	)طبقه	بندی	نشده(	

37  24 دوم	 آزمون	شمارءه	11	)طبقه	بندی	نشده(	

38  26 دوم	 آزمون	شمارءه	12	)طبقه	بندی	نشده(	

40 درس نامءه توپ برای شب امتحان   

کتاب	شب	امتحان	تاریخ )2( یازدهم	از	4	قسمت	اصلی	تشکیل	شده	است	که	به	صورت	زیر	است:
1- آزمون های نوبت اول:	آزمون	های	شمارءه	1	تا	4	این	کتاب	مربوط	به	مباحث	نوبت	اول	است	که	خودش	به	دو	قسمت	تقسیم	می	شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده:	آزمون	های	شمارءه	1	و	2	را	فصل	به	فصل	طبقه	بندی	کرده	ایم؛	بنابراین	شما	به	راحتی	می	توانید	پس	از	خواندن	

هر	فصل	از	درس	نامه	تعدادی	سؤال	را	بررسی	کنید.	حواستان	باشد	این	آزمون	ها	هم،	20	نمره	ای	و	مثل	یک	آزمون	کامل	هستند.	در	کنار	سؤال	های	
این	آزمون	ها	نکات مشاوره ای	نوشته	ایم.	این	نکات	به	شما	در	درس	خواندن	قبل	از	امتحان	و	پاسخگویی	به	آزمون	در	زمان	امتحان	کمک	می	کند.

ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون	های	شمارءه	3	و	4	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم	تا	دو	آزمون	نوبت	اول	مشابه	آزمونی	را	که	معلمتان	از	شما	خواهد	گرفت،	ببینید.	
2- آزمون های نوبت دوم:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	12	از	کل	کتاب	و	مطابق	امتحان	پایان	سال	طرح	شده	اند.	این	قسمت	هم،	خودش	به	2	بخش	تقسیم	می	شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	8	را	که	برای	نوبت	دوم	طرح	شده	اند	هم	طبقه	بندی	کرده	ایم.	با	این	کار	باز	هم	می	توانید	

پس	از	خواندن	هر	فصل	تعدادی	سؤال	مرتبط	را	پاسخ	دهید.	هر	کدام	از	این	آزمون	ها	هم،	20	نمره	دارند؛	در	واقع	در	این	بخش،	شما	4	آزمون	کامل	
را	می	بینید.	این	آزمون	ها	هم	نکات مشاوره ای	دارند.

ب( آزمون های طبقه بندی نشده:	آزمون	های	شمارءه	9	تا	12	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم؛	پس،	در	این	بخش	با	4	آزمون	نوبت	دوم،	مشابِه	آزمون	پایان	

سال	معلمتان	مواجه	خواهید	شد.	
3- پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در	پاسخ	تشریحی	آزمون	ها،	همءه	آن	چه	را	که	شما	باید	در	امتحان	بنویسید	تا	نمرءه	کامل	کسب	کنید،	برایتان	نوشته	ایم.

	در	این	قسمت،	همءه	آن	چه	را	 4- درس نامءه کامل شب امتحانی:	این	قسمت،	برگ	برندءه	شما	نسبت	به	کسانی	است	که	این	کتاب	را	نمی	خوانند	

که	شما	برای	گرفتن	نمرءه	عالی	در	امتحان	تاریخ	)2(	نیاز	دارید،	در	20	صفحه	آورده	ایم،	بخوانید	و	لذتش	را	ببرید!	



kheilisabz.comمدت آزمون: ۸۰ دقيقهرشته: ادبيات و علوم انسانیتاريخ (۲)

نمرهنوبت اول پايۀ يازدهم دورۀ متوسطۀ دومرديف

درستی يا نادرستی عبارت های زير را مشخص كنيد.۱
الف) كتاب عجائب المقدور فی نوائب تيمور تأليف ابن عربشاه از جمله كتاب های تاريخ عمومی می باشد.

ب) متون نظم و نثر ادبی، گونۀ مهمی از منابع تاريخی محسوب می شوند؛ زيرا اوضاع سياسی، اجتماعی، اقتصادی و نيز عقايد دينی و فلسفی رايج در هر عصری 
كم و بيش در شعر شاعران و نوشته های ادبی منثور نويسندگان آن عصر انعكاس می يابند.

۰/۵

جاهای خالی را تكميل كنيد.۲
اندرزنامه ها بيشتر به ............... و ............... فرمانروا و مردم می پردازند.

۱

به سؤاالت زير پاسخ دهيد.۳
(پرسش کتاب درسی) الف) متون جغرافيايی چه نوع اطالعاتی از گذشته ارائه  می دهند؟ (ذكر ۴ مورد) 
(پرسش کتاب درسی) ب) چرا سفرنامه ها از منابع مهم تاريخ نگاری محسوب می شوند؟ 

۱

(پرسش کتاب درسی)۴ ۱چهار مورد از معيارهای سنجش اعتبار و نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاريخی را نام ببريد. 

درستی يا نادرستی عبارت های زير را مشخص كنيد.۵
الف) تعصب قبيله ای نقش زيادی در بروز جنگ و خونريزی های پی درپی در شبه جزيرۀ عربستان نداشت.

ب) پيروان حضرت ابراهيم ⑾ به ُحنَفاء معروف بودند.

۰/۵

به سؤاالت زير پاسخ دهيد.۶
الف) مفهوم جاهليت را شرح دهيد و دو مورد از مصاديق فرهنگ و اخالق جاهلی اعراب در دوران پيش 

(پرسش کتاب درسی) از اسالم را ذكر كنيد. 
ب) مهم ترين مشخصات آيين بت پرستی در شهر مكه را بنويسيد. (ذكر ۲ مورد)

۱/۵

۰/۵

منابع درآمد حكومت اسالمی در زمان پيامبر① را نام برده و شيوۀ تأمين و توزيع هر يک از آن ها را ذكر ۷
(پرسش کتاب درسی) كنيد. 

۲

درستی يا نادرستی عبارت های زير را مشخص كنيد.۸
الف) پس از هجرت پيامبر① و يارانش به مدينه، مشركان قريش هم چنان بزرگ ترين و سرسخت ترين دشمنان دعوت اسالمی باقی ماندند.

ب) پيش از پيمان صلح حديبيه، حضرت محمد① سران امپراتوری ها در دولت های بزرگ را به اسالم دعوت كرد.

۰/۵

جاهای خالی را تكميل كنيد.۹
الف) رسول خدا در واپسين روزهای زندگی خود دستور داد سپاه اسالم به منظور مقابله با تهديدات ............... به سرحدات شام حركت كند و ............... را كه در 

آغاز جوانی بود به فرماندهی آن سپاه منصوب كرد.
ب) پيامبر① پس از آن كه از دسيسۀ مشركان در ............... برای كشتن خود آگاه شد، تصميم گرفت مخفيانه از مكه خارج و به سوی ............... حركت نمايد.

۱

به سؤاالت زير پاسخ دهيد.۱۰
الف) پيامد گسترش سرزمين اسالم در عرصۀ دين و فرهنگ چگونه جلوه گر شد؟

ب) نتايج فتح مصر برای مسلمانان چه بود؟
پ) سياست های خليفۀ سوم در جامعۀ اسالمی كدام پيامدها را به همراه داشت؟

۱
۱

۰/۵

جاهای خالی را تكميل كنيد.۱۱
الف) پس از سقوط خالفت اموی، يكی از نوادگان هشام بن عبدالملک به نام عبدالرحمن معاويه به شمال آفريقا فرار كرد. او سرانجام موفق شد شهر ............... 

در ............... را تصرف و حكومت امويان را در آن جا پايه ريزی كند. (۱۳۸ ه . ق)
ب) افراد سپاه ابومسلم شامل مسلمانان ايرانی و عرب ساكن خراسان بودند، پرچم های ............... را كه نشان عباسيان بود، برافراشتند و به ............... معروف شدند.

۱

اين سؤال به دليل آشناىي با اوضاع ꙾ عربستان پيش 
از بعثت بسيار مهم است، بنابراين بسياری از طراحان 

آن را در امتحانات خواهند آورد.

مذکور  درآمد های  منابع  فتوحات  از  پس  که  آن جا  از 
اهميت ىم يابد و آشناىي با اصطالحات آن مهم است، 

سؤال مطروحه مهم است.

۳



kheilisabz.comمدت آزمون: ۸۰ دقيقهرشته: ادبيات و علوم انسانیتاريخ (۲)

نمرهنوبت اول پايۀ يازدهم دورۀ متوسطۀ دومرديف

به سؤاالت زير پاسخ دهيد.۱۲
الف) نشانه هايی كه بيانگر فاصله گرفتن حكومت اموی از اصول و ارزش های انسانی و اخالقی مورد تأكيد قرآن و 

پيامبر اسالم① و تبديل خالفت دينی به سلطنت بود را نام ببريد. (ذكر ۴ مورد)
(پرسش کتاب درسی) ب) ترفند ها و اقدام های تبليغاتی و سياسی معاويه را برای دستيابی به قدرت و تأسيس خالفت اموی فهرست كنيد. 

۱

۱

به سؤاالت زير پاسخ دهيد.۱۳
(پرسش کتاب درسی) الف) چهار مورد از اقداماتی كه منصور، خليفۀ عباسی، در جهت تحكيم و تثبيت خالفت خاندان عباسی انجام داد را بنويسيد. 

ب) چهار نفر از مترجمان معروف عصر عباسيان را نام ببريد.
۲
۱

به سؤاالت زير پاسخ دهيد.۱۴
الف) حكومت ساسانيان برای جلوگيری از ورود اعراب به مرزهای ايران چه اقداماتی انجام داده بود؟

ب) عوامل شكست ايران در نبرد قادسيه را بنويسيد.
۱
۱

۲۰موفق باشيد                                                                                                جمع نمره

سال   ۱۳۲ حدود  که  اموی  حکومت  ꙸ گيری  ش دليل  به 
قدرت را به دست گرفتند، دارای اهميت ىم باشد.

سؤاىل است که برای بسياری از طراحان مهم است؛ زيرا 
حادثۀ مذکور باعث تحول حاکميت در ايران گرديده  است.

۴



kheilisabz.comمدت آزمون: ۸۰ دقيقهرشته: ادبيات و علوم انسانیتاريخ (۲)

نمرهنوبت دوم پايۀ يازدهم دورۀ متوسطۀ دومرديف

از ميان سؤاالت دو بستۀ (الف) و (ب) به يک بسته به دلخواه پاسخ دهيد.

بـخـش اختـيـاری الف

۱
به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

۰/۷۵مهم ترين منابع غيرنوشتاری را فقط نام ببريد.

كدام يک از آثار زير تاريخ عمومی می باشد؟۲
۴) ظفرنامه ۳) تاريخ عالم آرای عباسی  ۲) فتوحات شاهی   ۱) تاريخ بلعمی 

۰/۲۵

۱روش تاريخ نگاری تحليلی را شرح داده و مثالی از آن ذكر كنيد.۳

چرا علی رغم اين كه قريش ادارۀ كعبه و تجارت با سرزمين های دور و نزديک و نيز نفوذ سياسی قابل توجهی در ميان قبايل ديگر داشت، اما اين قدرت و نفوذ ۴
را نمی توان به منزلۀ حكومت پايدار شمرد؟

۱

اصطالحات زير را توضيح دهيد.۵
ت) وفود: پ) اهل ُصّفه:  ب) مهاجر:  الف) انصار: 

۲

بـخـش اختـيـاری ب

به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

(پرسش کتاب درسی)۱ ۱شيوۀ تقسيم و توزيع بيت المال توسط علی ⑾ و سه خليفۀ پيش از او را توضيح دهيد. 

۱به چه داليلی مصريان نسبت به حاكميت امپراتوری روم بر سرزمين خودشان ناخشنود بودند؟۲

۲امام حسن ⑾ در چه شرايطی خالفت را به معاويه واگذار نمود؟۳

۱موقعيت خاندان برمكی در دربار هارون الرشيد چگونه بود؟۴

بـخـش اجبـــاری

۱الف) درستی يا نادرستی عبارت های زير را مشخص كنيد.

پس از طاهر، حكومت خراسان در خاندان او موروثی شد و بدين گونه نخستين سلسلۀ مسلمان ايرانی شكل گرفت.۱

محمود غزنوی همچون ديگر فرمانروايان هم عصر خود، از ابتدای تأسيس حكومت خود در پی ستيزه جويی با خليفۀ عباسی بود.۲

حدود سی سال بعد، موج ديگری از حمالت مغوالن به فرماندهی هوالكوخان نوۀ چنگيزخان صورت گرفت و به تأسيس حكومت ايلخانان انجاميد.۳

در دوران پس از هجوم مغول به ايران، پيروان مذاهب و فرق اسالمی به خصوص اهل تسنن و صوفيان، اختالف و رقابت گذشتۀ خود را كنار گذاشتند.۴

۲ب) جاهای خالی را كامل كنيد.

طريقت صفويان در قرن نهم هجری تحت تأثير شرايط فكری و فرهنگی جامعۀ ايران، نخست به مذهب تشيع گرايش يافت و سپس به جنبشی ............... و ۵
............... تبديل شد.

در زمينۀ هنر فلزكاری در عصر صفويه استفاده از ............... توسعۀ بيشتری يافت. يكی از ويژگی های فلزكاری عصر صفوی ............... بر روی فلزات بود.۶

امپراتوری روم شرقی سرانجام با ............... (۱۴۵۳م / ۸۵۷ ه . ق) توسط تركان مسلمان ............... متالشی شد.۷

برای نمونه در ايتاليا می توان از خاندان معروف ............... كه بر ............... حكومت می كرد، نام برد كه مشوق و حامی جدی فرهنگ، ادب و هنر بود.۸

۱پ) گزينۀ مناسب را انتخاب كنيد.

بنيانگذار كدام سلسله با اجازۀ خليفه روی كار آمد؟۹
۴) حسن بن زيد ۳) يعقوب ليث  ۲) مرداويج  ۱) طاهربن حسين 

كدام پادشاه سلجوقی خليفۀ عباسی را از تسلط آل بويه خارج ساخت؟۱۰
۴) الپتگين ۳) آلب ارسالن  ۲) ملكشاه  ۱) طغرل 

آخرين ايلخان مغول چه نام داشت؟۱۱
۴) تموچين ۳) شاهرخ  ۲) اُلجايتو  ۱) ابوسعيد 

۲۰



kheilisabz.comمدت آزمون: ۸۰ دقيقهرشته: ادبيات و علوم انسانیتاريخ (۲)

نمرهنوبت دوم پايۀ يازدهم دورۀ متوسطۀ دومرديف

كتاب تاريخ جهانگشا نوشتۀ كيست و از منابع تاريخی كدام دورۀ تاريخ ايران محسوب می شود؟۱۲
۲) حمداهللا مستوفی ـ سلجوقيان ۱) خواجه رشيدالدين فضل اهللا همدانی ـ مغول 

۴) خواندمير ـ غزنويان ۳) عطاملک جوينی ـ مغول  

ت) به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

۱/۵چگونه در عصر سامانيان زبان و ادب فارسی اوج گرفت؟۱۳

هر يک از دانشمندان زير متعلق به كدام دورۀ حكومتی می باشند و در چه علمی سرآمد بودند؟۱۴

سرآمد در علومی چوندورۀ حكومتینام دانشمند
ابوريحان بيرونی

شهاب الدين سهروردی

خيام نيشابوری

۱/۵

۰/۵مهم ترين اقداماتی كه هوالكوخان در طی لشكركشی به ايران انجام داد را بنويسيد؟۱۵

(پرسش کتاب درسی)۱۶ ۱قشربندی اجتماعی ايران در عصر ايلخانی چه وضعيتی داشت؟ 

(پرسش کتاب درسی)۱۷ ۰/۵چرا تاريخ نگاری در دورۀ ايلخانان و تيموريان رو به رشد و شكوفايی نهاد؟ 

۰/۵وضعيت زبان فارسی در دورۀ فرمانروايی ايلخانان چگونه بود؟۱۸

(پرسش کتاب درسی)۱۹ ۱هنر نگارگری عصر صفوی از چه موقعيتی برخوردار بود؟ 

۰/۵به دستور كدام شاه صفوی سردار باكفايتی مانند امام قلی خان به قتل رسيد؟ اين سردار حاكم كجا بود؟۲۰

(پرسش کتاب درسی)۲۱ ۱وضعيت منسوجات و پارچه بافی ايران در عصر صفوی را شرح دهيد. 

در ارتباط با كشاورزی در عصر قرون وسطا به سؤاالت زير پاسخ دهيد.۲۲
الف) چه عواملی موجب پيشرفت كشاورزی در اين عصر شد؟

ب) چرا علی رغم پيشرفت كشاورزی توليد محصول هم چنان محدود بود؟

۱/۵

۰/۵كدام اقدامات اروپاييان به منزلۀ نخستين گام های آنان برای استعمار سرزمين های ديگر محسوب می شد؟۲۳

(پرسش کتاب درسی)۲۴ ۱نتايج و پيامدهای نهضت پروتستان را بنويسيد؟ (ذكر ۲ مورد) 

۲۰موفق باشيد                                                                                                جمع نمره

۲۱



پ) برخی سياست های خليفۀ سوم، عالوه بر ايجاد نارضايتی در ميان مسلمانان، باعث تشديد 
اختالفات و اوج گرفتن مجدد تعصبات طايفه ای و قبيله ای در درون جامعۀ اسالمی شد. 

۱۱- الف) ُقرطَبه ـ اَندُلس ب) سياه ـ سياه جامگان
۱۲- الف) ۱) استفاده از زور در كسب و حفظ قدرت ۲) موروثی شدن خالفت ۳) قوميت گرايی 
و تشديد تعصبات قبيله ای ۴) تبعيض و نابرابری اقتصادی ۵) ترويج تفكر جبرگرايی (ذكر4 مورد)

ب) ۱) خود را خون خواه عثمان، خليفۀ سوم معرفی می كرد در حالی كه از كمک به 
عثمان در مقابل معترضان خود داری كرده بود.

فراوان  بخشش  و  بذل  و  مختلف  مناطق  و  شهر ها  حكومت  وعدۀ  با  هم چنين  او   (۲
بن  مغيرة  و  عمروعاص  مانند  دنيا طلب،  اما  زيرک  سياستمداران  از  عده ای  بيت المال، 

شعبه را به خدمت گرفت.
۱۳- الف) ۱) وی نخست عموهايش را كه مدعی جانشينی سفاح بودند، از همۀ مناصب 
ع (روزبه ايرانی) را كه متفكری شجاع  مهمی كه داشتند خلع كرد و دبير آنان، ابن مَقفَّ
و مترجم كتاب هايی از زبان پهلوی به عربی بود، به قتل رساند. ۲) او سپس، ابومسلم 
خراسانی را با وجود خدمات بزرگی كه به عباسيان كرده بود، ناجوانمردانه كشت، زيرا 
نگران نفوذ و قدرت فراوان فرماندۀ سياه جامگان بود. ۳) منصور هم چنين قيام دو تن 
از علويان و نيز قيام های پردامنه ای را كه در اعتراض به قتل ابومسلم در ايران صورت 
گرفت بی رحمانه سركوب كرد. ۴) بنای شهر بغداد به عنوان پايتخت عباسيان نيز از ديگر 
اقدامات او بود. اين شهر در مكانی نزديک تيسفون پايتخت ساسانيان و براساس سنت 

شهرسازی ايران باستان ساخته شد. 
ب) ۱) حنين بن اسحاق ۲) اسحاق بن حنين ۳) بنو موسی (برادران خوارزمی) 

۴) خاندان بُختَيشوع 
۱۴- الف) حكومت ساسانيان عالوه بر زنجيره ای از پادگان ـ شهرها كه در مرزهای جنوب 
غربی قلمرو خود ايجاد كرده بود، دولت دست نشانده ای از طايفۀ عرب آل ُمنِذر (لخميان) در 
حيره بر سر كار آورد كه در برابر يورش اعراب بدوی از مرزهای ايران دفاع كند. در جنوب، 
غير از بحرين و عمان كه جزء سرزمين اصلی ايران بودند و مرزبانان ايرانی بر آن جا حكومت 
می كردند، يمن نيز از زمان پادشاهی خسرو انوشيروان به تصرف ساسانيان درآمد. (ذكر 2 مورد)

نااميدی رستم  ايرانيان،  اختالف های داخلی  به  قادسيه می توان  عوامل شكست  از  ب) 
فرخزاد، فرماندۀ سپاه ساسانی از پيروزی و همكاری برخی دهقانان و قبيله های عرب 
ساكن َسواد با مسلمانان اشاره كرد. ضمن آن كه خبر پيروزی خيره كنندۀ اعراب مسلمان 

بر روميان در شام، موجب تقويت روحيه و انگيزۀ جنگاوران عرب در قادسيه شد. 

۱- الف) نادرست، از جمله كتاب های تک نگاری می باشند.
ب) درست 

۲- اخالق كشورداری ـ مناسبات اخالقی
۳- الف) نوشته های جغرافيايی اطالعات بسيار با اهميتی دربارۀ آداب و رسوم، فرهنگ، 
نوع معيشت، آب وهوا، وضعيت اقتصادی، وضعيت نظامی،  راه ها، كاالها، قلعه ها، برج ها و 
بندر ها، رود ها و درياها، پايتخت ها، اديان و اعتقادات، نژاد و زبان و حدود و سرحدات و 

مرزهای سرزمين ها و حكومت های محلی ارائه می دهند.
ب) زيرا سفرنامه ها اطالعات مفيدی از زندگانی اجتماعی مردم ايران ارائه می كنند كه در 
ديگر منابع كم تر ديده می شوند. بسياری از جهان گردان گنجينه ای از اخبار و اطالعات 
كه  را  سرزمين هايی  تاريخی  جغرافيای  و  فرهنگی  و  اجتماعی  تاريخ  از  باارزش  بسيار 

ديده اند، از جمله ايران، به صورت سفرنامه  ارائه داده اند.
۴- ۱) مطابقت با عقل ۲) مقايسه و تطبيق با ساير منابع و شواهد

۳) مطابقت با نتايج تحقيقات باستان شناسی ۴) سنجش  گزارش ها براساس زمان و مكان 
۵) اعتبارسنجی با تكيه بر دستاوردهای علوم تجربی 

۶) اعتبارسنجی به كمک دستاوردهای ساير علوم انسانی (ذكر 4 مورد)
۵- الف) نادرست ب) درست 

۶- الف) به طور كلی، وضعيت اجتماعی و فرهنگی مردمانی كه حضرت محمد① در 
ميان آنان مبعوث شد، دارای ويژگی شاخصی بود كه قرآن از آن با صفت «جاهلی» ياد 
كرده است. جاهلی و جاهليت در اين جا مترادف با نادانی و فقدان علم و معرفت نيست، 
بلكه داللت بر فرهنگ و اخالق خشن، گستاخ و كينه جويی دارد كه از خلق  و خوی تند 
و سركش اعضای آن جامعه سرچشمه می گرفت و تعصب قبيله ای و پيروی كوركورانه از 

اجداد قبيله در آن جامعه، جايگزين تعقل، منطق و بردباری شده بود.
نذرهای  و  قربانی ها  و  می پرستيدند  را  متعددی  چوبی  و  سنگی  بت های  آنان   (۱ ب) 
فراوانی را نثار آن ها می كردند. ۲) در  آن زمان ، خانۀ كعبه مانند بيشتر عبادتگاه های اين 
شبه جزيره، به محل نگه داری و نيايش بت های گوناگون تبديل شده بود. ۳) يكی ديگر 

از مشخصات آيين بت پرستی، بی اعتقادی به جهان پس از مرگ بود. 
برای  و جزيه.  پيامبر  زكات (صدقات)  غنايم جنگی،  از  بودند  عبارت   درآمد  منابع   -۷
گرد آوری، حفظ و توزيع اموال فوق، افرادی را برمی گزيد. چهارپنجم غنايم جنگی ميان 
جنگاوران تقسيم می شد، و يک پنجم آن (خمس)، به خدا، رسول، خويشان او، يتيمان، 
فقيران و در راه ماندگان تعلق داشت. جزيه ماليات سرانه ای بود كه به مردان بالغ اهل 
كتاب (يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان) كه به لحاظ مالی توانايی پرداخت آن را داشتند 

تعلق می گرفت. زكات را مسلمانان می بايستی پرداخت نمايند.
۸- الف) درست ب) نادرست (پس از پيمان حديبيه اين اقدام صورت گرفت.)

۹- الف) دولت روم ـ اسامة بن يزيد 
ب) دارالندوه ـ يثرب 

۱۰- الف) از يک سو، آيين اسالم به سرزمين های جديد معرفی شد و به تدريج مردم آن 
سرزمين ها مسلمان شدند؛ از سوی ديگر، ايران، شام و مصر كه دارای فرهنگ و تمدنی غنی 
و مردمانی متمدن بودند، نقش بسزايی در شكل گيری و شكوفايی تمدن اسالمی ايفا كردند. 
ب) با فتح مصر (سال ۲۰ ه . ق) سلطه و نفوذ سياسی ـ نظامی امپراتوری روم شرقی در 
آن سرزمين از بين رفت، شام از خطر هجوم روميان تا حدودی در امان ماند و زمينه 

برای پيش روی مسلمانان در ديگر مناطق آفريقا، مهيا شد. (ذكر 2 مورد) 

۲۸



پ) كسانی كه در مدينه به دليل فقر بر روی سكوی مسجد زندگی می كردند.
ت) سال اسالم آوردن قبيله ها

بخـش اختـيـاری ب

۱- در دوران خالفت عمر و عثمان، درآمد های فراوانی از سرزمين های ثروتمندی كه فتح 
شده بود، به خزانۀ مسلمانان در مدينه سرازير شد. خليفۀ دوم اين درآمد ها را به عنوان 
عطايا ميان مسلمانان توزيع كرد. نحوۀ توزيع عطايا توسط خليفۀ دوم، اگرچه بر پايۀ 
مساوات اسالمی نبود، اما ساده زيستی و سختگيری ايشان نسبت به كارگزاران خالفت و 
بزرگان قريش، از ثروت اندوزی و تجمل  گرايی آنان جلوگيری  كرد. در دوران خليفۀ سوم، 
بذل و بخشش فراوانی از بيت المال مسلمانان به افراد مختلف به خصوص خاندان بنی اميه 
صورت گرفت. علی ⑾ در دوران خالفتش تالش كرد كه عدالت و مساوات اسالمی 
را اجرا كند. از اين رو، بيت المال را به طور مساوی ميان تمام مسلمانان اعم از عرب و 

غيرعرب، سياه و سفيد و بنده و آزاد تقسيم كرد.
بر سرزمين خويش  امپراتوری روم  به حاكميت  به داليل مختلفی نسبت  ۲- مصريان 
ناخشنود بودند. از يک سو ماليات های سنگينی را به روميان می پرداختند و از سوی ديگر 
اجازه نداشتند كه به مقام های عالی برسند. عالوه بر آن مسيحيان مصر اختالف مذهبی 
شديدی با روميان داشتند. گروه هايی از پيروان آيين يهود نيز كه در اسكندريه و ساير 
نقاط مصر پراكنده بودند به دليل عدم حمايت امپراتور روم از آنان در برابر مسيحيان از 

او ناخشنود بودند.
۳- پس از شهادت حضرت علی ⑾، معاويه در شام خود را خليفه خواند و از مردم آن جا 
بيعت گرفت. امام حسن ⑾ نخست با ارسال نامه هايی به معاويه او را از طغيان گری و 
تالش برای جنگ و خونريزی بر حذر داشت؛ اما معاويه بدون توجه به نصايح آن حضرت به 
عراق لشكركشی كرد و امام حسن ⑾ به منظور مقابله با او، همراه با سپاهی كه فرماندهی 
از كوفه خارج شد. دسيسه های  انصاری به عهده داشت،  آن را قيس بن سعد بن ُعباده 
معاويه برای خريدن يا جداكردن فرماندهان و بزرگان سپاه كوفه از آن حضرت، موجب 
آشفتگی در سپاه ايشان شد و حتی امام حسن ⑾ مورد سوء قصد يكی از سپاهيان خود 
قرار گرفت. در چنين اوضاعی كه اعتماد امام نسبت به كوفيان سلب شده بود. آن حضرت 

برای جلوگيری از ريختن خون مسلمانان با شرايطی، خالفت را به معاويه واگذار كرد. 
۴- هارون الرشيد،  پنجمين خليفۀ عباسی كه مقام و حتی جانشينی خود را مديون دبير 
و مربی خويش، يحيی، پسر خالد برمكی بود، ادارۀ امور خالفت را به او سپرد. يحيی و 
دو پسرش مدت هفده سال صاحب چنان قدرت و عظمتی بودند كه اين دوره در تاريخ 
به دوران فرمانروايی برمكيان معروف شده است. اما سرانجام به طور ناگهانی و بی رحمانه 

به دستور خليفه از صفحۀ روزگار محو شدند. 

بخـش اجـبـاری

۱- درست
۲- نادرست، مصالحه جويی با خليفه بود.

۳- درست
۴- درست

۵- سياسی ـ مذهبی
۶- فوالد ـ طالكاری

۷- قسطنطنيه ـ عثمانی
۸- مديچی ـ فلورانس

۹- گزينۀ «۱»
۱۰- گزينۀ «۱»
۱۱- گزينۀ «۱»
۱۲- گزينۀ «۳»

ايران دوست  وزيران  و  اميران  گرفت.  اوج  فارسی  ادب  و  زبان  سامانيان  عصر  در   -۱۳
و  شاعران  آنان  كشيدند.  زبان  اين  ترويج  برای  فراوانی  زحمات  سامانی  فرهنگ پرور  و 

بخـش اختـيـاری الف

۱- ۱) محوطه ها و بناهای تاريخی
۲) ابزارها و وسايل دست ساختۀ انسان

۳) آثار شفاهی 
۲- گزينۀ «۱»

به يک  مربوط  روايت های  و  اخبار  تمام  موشكافانه  بررسی  با  مورخ  اين روش،  در   -۳
رويداد و نقد آن ها، اقدام به تحليل و تفسير علل، آثار و پيامدهای آن واقعه می نمايد. 

مانند تجارب االمم ابوعلی مسكويه ـ تاريخ بيهقی ـ مروج الذهب مسعودی (۲ مثال)
ثبات  و  نبود  و منسجمی  نظامی منظم  و  اداری  به تشكيالت سياسی،  زيرا متكی   -۴

الزم را نداشت.
۵- الف) ساكنين مدينه را می گفتند. 

ب) افرادی كه از مكه به مدينه رفته بودند.

۳۵



اروپا كمک فراوان كرد. 
در  آن  نقش  و كاهش  كاتوليک  كليسای  قدرت  پروتستان تضعيف  نهضت  ديگر  پيامد 

زندگی مردم و جوامع اروپايی بود. (ذكر 2 مورد)

نويسندگان فارسی گو را تشويق و حمايت می كردند. رودكی، پدر شعر فارسی، در اين 
زمان می زيست و مورد حمايت دربار سامانی بود. حكيم ابوالقاسم فردوسی نيز در اواخر 

دورۀ سامانی شروع به سرودن شاهنامه كرد. 
۱۴- ابوريحان ـ غزنويان ـ نجوم و جغرافيا 

سهروردی ـ سلجوقی ـ فلسفه و كالم 
خيام ـ غزنوی ـ رياضيات و نجوم 

۱۵- هوالكو نخست قدرت اسماعيليان را با گشودن قلعه های مستحكم آنان از بين برد. 
او سپس با تسخير بغداد و كشتن خليفۀ عباسی به حكومت خاندان بنی عباس پايان داد. 
ـ  تيموری به دو دستۀ كلی فرادست و فرودست تقسيم می شد.  ۱۶- جامعۀ دورۀ مغول 
در ابتدای دورۀ مغول، رؤسای قبايل و فرماندهان سپاه، گروه اشرافيت نظامی را تشكيل 
می دادند و از امتيازات و اختيارات فراوانی برخوردار بودند. اما با مسلمان شدن مغول ها، 
صوفی  مشايخ  و  انديشمندان  عالمان،  ديوان ساالران،  شامل  ايرانی  بزرگان  تدريج  به 
بازيافتند و تالش كردند كه  را  نفوذ اجتماعی خود  ايلخانان، موقعيت و  تحت حمايت 
زياده خواهی و خودسری اشرافيت مغول را مهار كنند. بازرگانان و اهل صنعت، ِحَرف و 

هنر نيز مورد احترام قرار گرفتند.
۱۷- به دليل عالقه مندی ايلخانان، و فرمانروايان تيموری به جاودانه ساختن كشورگشايی 

و موفقيت های سياسی و نظامی خود و خودآگاهی رجال ايرانی 
۱۸- در دورۀ فرمانروايی ايلخانان زبان فارسی در قلمرو نظم و نثر رو به رشد گذاشت و 

به احيا و تقويت هويت ايرانی كمک كرد. 
۱۹- در دورۀ شاه تهماسب، هنرمندان قزوين، آثار برجسته ای پديد آوردند. شاه تهماسب 
دومين  در  خلق شده  آثار  مجموعۀ  بود.  خود  زمان  چيره دست  هنرمندان  و  نقاشان  از 
پايتخت صفوی از ويژگی ها و نوآوری هايی برخوردار بود كه موجب شد سبک نقاشی آنان 

به عنوان مكتب نگارگری قزوين ناميده و معروف شود.
هنر نگارگری در دورۀ شاه عباس اول به اوج شكوفايی خود رسيد. در اين دوره نقاش 
را  اصفهان  بی نظيرش، مكتب  نوع آوری های  و  با طرح ها  عباسی  آقا رضا  نام  به  بزرگی 
پايه گذاری كرد. مهم ترين نوآوری رضا عباسی در نگارگری اين بود كه زندگی روزمرۀ 

عموم مردم و فعاليت اصناف و پيشروان را به تصوير كشيد.
۲۰- به دستور شاه صفی به قتل رسيد. وی حاكم فارس بود.

۲۱- برخی از محققان، دورۀ صفوی را عصر طاليی پارچه بافی در ايران شمرده اند. در 
اين دوره پارچه های متنوع و گوناگونی مثل ابريشم، مخمل، بافت فلزی (زربفت) ترمه 
... بافته می شد.  و قلمكار در كارگاه های كاشان، اصفهان، هرات، مشهد، يزد، كرمان و 
هر كدام از اين شهرها در تهيه و توليد پارچه ای خاص تخصص داشت. اصفهان، يزد و 
بافندگان كرمان در توليد  از مهم ترين كانون های پارچه های زری بافت بودند و  كاشان 

شال و ترمه مهارت داشتند.
۲۲- الف) اختراع خيش آهنی، بهره گيری وسيع از اسب در امور زراعی و استفادۀ درست 

از كود حيوانی موجب بهبود كشاورزی و افزايش محصول شد.
ب) زيرا هر سال حدود يک سوم تا نيمی از زمين به منظور بازيابی قوت زمين زير كشت 
نمی رفت. قحطی و گرسنگی به كرات اتفاق می افتاد و وضعيت نامناسب جاده ها و حمل 

و نقل موجب تشديد آن می شد. 
۲۳- دولت پرتغال، ناوگان دريايی خود را به فرماندهی آلبوكرک به هند گسيل كرد و 
او توانست تعدادی پايگاه تجاری ـ نظامی در جزاير و سواحل خليج فارس، هندوستان 
استعمار  برای  اروپاييان  منزلۀ نخستين گام های  به  اقدامات  اين  تأسيس كند.  و چين 

سرزمين های ديگر محسوب می  شود.
۲۴- نهضت پروتستان وحدت كليسای كاتوليک را از ميان برد و باعث بروز جنگ های 
مذهبی ميان پروتستان ها و كاتوليک ها شد كه بخش های وسيعی از اروپا را فراگرفت. 
اين نهضت هم چنين به تقويت پادشاهان و دولت های ملی و رشد انديشۀ ملی گرايی در 

۳۶



1(منابعغیرنوشتاریگونه های منابع تاریخی
2(منابعنوشتاری

الف( 
محوطه ها 
و بناهای 
تاریخی

آثاربرجایماندهازانسانهاوجوامعگذشته
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اوضاع ازچگونگی بخشی آگاهی 

سیاسیونظامی
کمکبهمورخاندرزمینءهفهمعمیقتروبازسازیدقیقترگذشتهها

غارحرا،کوهاحد،دشتچالدرانو...

ب( ابزارها 
و وسایل 

دست ساختءه 
انسان

ازگذشتهگواه بازمانده انسانی تماموسایلدستساختههای
و آداب و عقاید تفکروچگونگی وطرز فرهنگ نوع بر روشنی

رسومپیشینیانماهستند.
انواعپوشاک،جواهرات،ابزارهایکشاورزی،وسایلحمل

ونقلو...

پ( آثار 
شفاهی

مطالعءهروشمندافسانههاواساطیراقوامدردورههایمختلف،
سنتهای و رسوم و آداب فرهنگ، شناخت به زیادی کمک

اجتماعیوطبقاتمختلفمردمدرادوارمختلفمیکند.
مثالها،لطیفهها،انواعشعرو...

الف( کتاب های تاریخی
1- تاریخ عمومی

محتوایاینکتابها:
تاریخجهانراازآفرینشعالمآغازمیکردند؛سپسبهشرحزندگیحضرتآدمو
دیگرپیامبرانمیپرداختند؛پسازآنتاریخاساطیریایرانراازکیومرثآغازوتاپایان
دورءهساسانیانختممیکردند.درادامهرویدادهایتاریخاسالموسلسلههایایرانیرا

تازمانحیاتخودثبتوضبطمیکردند.

مشهورترین تاریخ های عمومی:
محمدبنجریرطبری تاریخطبری

ابوعلیبلعمی تاریخبلعمی
خواجهرشیدالدینفضلاهللهمدانی جامعالتواریخ

میرخواند روضةالصفا
2- تاریخ های محلی

انگیزءهاصلینویسندگانازنوشتنشان:
ثبتوضبطرویدادهایتاریخی

بیانویژگیهایجغرافیاییواقتصادی
نگارشزندگینامءهمفاخرومشاهیرمحلی

مشهورترین نمونءه این دسته آثار:
مؤلفناشناخته تاریخسیستان

اولیاءاهللآملی تاریخرویان
ابنبلخی فارسنامه

3- تاریخ های سلسله ای
هدفازنگارش:

فرمانروایانبهمنظورثبتوضبطرویدادهایدورانخود،معموالًافرادادیبودانشمند
راتشویقومأمورنوشتنآنهامیکردند.

برجسته ترین نمونه های این نوع آثار:
ابواسحاقصابی التاجیفیاخبارالدولةالدیلمیه

ابوالفضلبیهقی تاریخبیهقی
اسکندربیکترکمان تاریخعالمآرایعباسی)مشهورتریناثردرتاریخصفویه(

4- تک نگاری
ازدورءهتیموریانبهبعدمرسومشد.

انگیزءهنوشتن:
مؤلفانعموماًبهاشارءهفرمانرواتاریخزندگیاوراتوصیفمیکردند.

مشهورترین تک نگاری ها:
تألیفابنعربشاهدربارءهتیمور عجایبالمقدور

امینیهرویدربارءهشاهاسماعیل فتوحاتشاهی
5- تاریخ های منظوم

ازدورءهمغوالنرواجورونقیافت.
نمونه های آن عبارتند از:

حمداهللمستوفی ظفرنامه
قاسمیحسینیگنابادی شاهاسماعیلنامه

ابوالقاسمفردوسی شاهنامءهفردوسی)معروفتریناثر(
ب( سفرنامه

ارائءهاطالعاتمفیدیاززندگانیاجتماعیمردمایران
گنجینهایازاخبارواطالعاتبسیارباارزشازتاریخاجتماعیوفرهنگیوجغرافیای

تاریخیسرزمینها
از جمله آثار در این زمینه:

قرنپنجمهجریقمری سفرنامءهناصرخسرو
قرنهشتمهجریقمری سفرنامءهابنبطوطه

عصرصفوی سفرنامءهشاردن
عصرصفوی سفرنامءهپیتردالواله

پ( نوشته های جغرافیایی

ارائءه اطالعات مفیدی در رابطه با

آدابورسوم
فرهنگ

نوعمعیشت
آبوهوا

وضعیتاقتصادی
وضعیتنظامی

راهها
برخیازایننوعمتونعبارتانداز:

ابنخردادبه المسالکوالممالک
ابنحوقل صورةاالرض

نویسندءهناشناس حدودالعالممنالمشرقإلیالمغرب
مقدسی قاسیمفیمعرفةاالقالیم احسنالتَّ

یاقوتحموی معجمالبلدان
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ت( ادبیات و متون ادبی
دلیل اهمیت: انعکاساوضاعسیاسی،اجتماعی،اقتصادیونیزعقایددینیوفلسفی

رایجدرهرعصردرشعرشاعرانونوشتههایادبیمنثورنویسندگانآنعصر.
نمونه های آن عبارت اند از:

انوری نامءهاهلخراسان
سعدی بوستانوگلستان

حافظ دیوانحافظ
ث( سیاست نامه و اندرزنامه

حاویموضوعاتیدربارءهشیوءهکشورداریومناسباتحکومتومردم.
ارائءهاطالعاتسودمندیدربارءهچگونگیادارءهکشوروتشکیالتونهادهایاداری،

اقتصادی،نظامیوفرهنگی
نمونءه آن:

سیاستنامءهخواجهنظامالملکتوسی
اندرزنامه ها:

موضوعآنبیشتربهاخالقوکشورداریومناسباتاخالقیفرمانرواومردممیپردازد.
نمونءه آن:

عنصرالمعالی قابوسنامه
ج( سایر نوشته ها

ابنسعدکاتبواقدی طبقات: الطبقاتالکبری
بالذری انساب: انساباالشراف

ابنابیاُصیبعه فرهنگ نامه: عیوناالنباءفیطبقاتاالطباء

الف( سنجش 
اعتبار و نقد 
روایت کننده

بررسیموضوعاتیازقبیل:
-ویژگیهایهویتیروایتکنندءهخبر

-محلتولدوزندگی
-گرایشفکری،مذهبیوسیاسیوجایگاهعلمیاو

-عالیقوانگیزههایراوی
-کسباطالعاتازاینکهچهفاصلءهزمانیومکانیبینراویو

خبروجودداشتهاست.
)بدیهیاستارزشواعتبارخبریکهراویبهطورمستقیمشاهد
روایتبودهبهمراتبازخبریکهروایتکنندءهآنازدیگرینقل

کرده،بیشتراست.(
مسعودیبرایدرکدرستییانادرستیخبرازنزدیک

مکانرویدادهاراموردمطالعهقرارمیداد.

ب( سنجش 
اعتبار و نقد 
و بررسی 

گزارش ها و 
منابع تاریخی

1(مطابقتباعقل
2(مقایسهوتطبیقباسایرمنابعوشواهد

3(مطابقتبانتایجتحقیقاتباستانشناسی
4(سنجشگزارشهابراساسزمانومکان

5(اعتبارسنجیباتکیهبردستاوردهایعلومتجربی
6(اعتبارسنجیبهکمکدستاوردهایسایرعلومانسانی

روش: درایننوعتاریخنگاریمورخروایتهایمختلفومتعددرادربارءهیکموضوع
واحدباذکراسنادذکرمیکند.

ویژگی: تاریخنگارانهیچگونهدخلوتصرفیدرروایتنمیکردندوعیناًآنهاراذکر
میکردند.

کاربرد: ابتدابرایثبتوضبطسخنانوسیرءهپیامبروصحابءهایشانوبعدهابرای
وقایعدیگر.

 مفسرمشهورمحمدبنجریرطبری
عیب )ایراد( این تاریخ نگاران:بهدورازهرگونهنقدوانتقاداستونویسندههیچنظری

دربارءهدرستیونادرستیخبرارائهنمیدهد.

روش:مورخبامطالعهومطابقتهمءهروایتهایکگزارشواحدازآنهاتنظیممیکند.
برخی دارد امکان و است انتخاب و گزینش به ناچار مورخ روش این در آن: ایراد 

جنبههایخبرازچشماودوربماند.

فتوحالبلدان بالذری
اخبارالطوال دینوری

روش: مورخبابررسیموشکافانءهتماماخباروروایتهایمربوطبهیکرویدادونقد
آنهااقدامبهتحلیلوتفسیرعلل،آثاروپیامدآنواقعهمینماید.

ابوعلیمسکویه تجارباالمم
بیهقی تاریخبیهقی

مسعودی مروجالذهب

مطالعءهمورخانوکاوشباستانشناساننشاندادهاست.کهپیشازمیالدفرهنگ
وتمدنمهمیدرسرزمینیمنواقعدرجنوبشبهجزیرءهعربستانوجودداشتهاست.

-اعرابدرآستانءهظهوراسالمبهدودستءهقحطانی )جنوبی( و عدنانی )شمالی( منسوببودند.
-زندگیچادرنشینیونظامقبیلهایدرسرتاسرزمین،حتیدرشهرهایمکه،طائف

ویثربرواجداشت.
بهحسبونسب، افتخار قبیلهای، نظام بر ارزشهایحاکم ازجملهشاخصترین -

احترامبهروابطخونیوخویشاوندیواطاعتازرئیسقبیلهبود.
-وجودعصبیتیاتعصبقبیلهایمیانآنانبهدلیلوابستگیشدیداعراببهقبیله،

باعثاغلبجنگهامیانآنانشدهبود.
-درنظاماجتماعیعربستانپیشازاسالم،زنازمقامومنزلتپایینیبرخورداربود.
-دردورانپیشازاسالمقبیلههایعربشبهجزیرءهعربستانبهصورتپراکندهوجدا

ازهممیزیستندوحکومتفراگیروقدرتمنددرآنشبهجزیرهوجودنداشت.
-قریشاگرچهبهدلیلدراختیارداشتنادارءهکعبهوتجارتباسرزمینهایدورونزدیک،
نفوذسیاسیقابلتوجهیدرمیانقبایلداشت،امایکحکومتپایدارمحسوبنمیشد؛

زیرافاقدتشکیالتسیاسی،اداریونظامیمنظمومنسجمبودوثباتالزمرانداشت.
اقتصاد و معیشت

معیشتآنمتأثرازشرایطجغرافیایی،اقلیمیوطبیعیآنبود.
اغلبازطریقپرورشتعدادمحدودیبز،شتروراهزنیزندگیمیکردند.

دربرخیمناطقمانندیثرب،یمنوطائفکشاورزیوجودداشت.
تجارتودادوستدباسرزمینهایمجاورعربستانازاهمیتفراوانیبرخورداربود.

مکهکهبرسرراهیمنوشامقرارداشت،مرکزاصلیبازرگانیبهشمارمیرفت.
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علم و فرهنگ
مردمعربدردورانپیشازاسالمبهعلمودانشتوجهچندانینداشتندودرسراسر
عربستانازمراکزعلمیخبرینبود.تعدادباسوادانمعروفشهرآنازتعدادانگشتان

دستفراترنمیرفت.
برجستهتریندستاوردفرهنگیاعرابدردورانجاهلیتشعروشاعریبود.

دین و اعتقادات
-اهالیمکههمزمانباظهوراسالمبتپرستبودند.

-خانءهکعبهمحلنگهداریونیایشبتهایگوناگونشدهبود.
-بقایایآیینابراهیمواعتقادبهاهللبهعنوانآفرینندءهجهانهنوزوجودداشت.

-ازمشخصاتآیینبتپرستی،بیاعتقادیبهجهانپسازمرگبود.
-بهجاآوردنحجباعقایدوآدابورسومشرکآلودمرسومبود.

سایر ادیان در
مکه و عربستان

1(ُحَنفا
پیرویازحضرتابراهیم

امتناعازبتپرستی
نخوردنگوشتقربانی

2(یهودیانکهبرخیساکنیثرببودند.
3(مسیحیانکهبرخیدرنجرانساکنبودند.

4(عدهاینیزپیروکیشزرتشتومانویتبودند.
-شاخصترینویژگیکهقرآنبرایمردمآندورهقائلمیباشد»صفتجاهلی«است
کهداللتبرفرهنگ و اخالق خشن،گستاخوکینه جوییداردکهازخلقوخویتند
وسرکشاعضایآنجامعهسرچشمهمیگرفتوتعصبقبیلهایوپیرویکورکورانهاز

اجدادقبیلهدرآنجامعهجایگزینتعقلومنطقوبردباریشدهبود.

حضرتمحمدپیشازبعثتاوقاتیازسالبهویژهماهرمضانبرایرازونیازبهغار
حرامیرفتند.

میانمردمبهامانتداری،راستگویی،درستکاری،خردمندی،خوشروییوخوشخلقی
معروفبودند.

در27رجبیارمضانکهبهچهلسالگیرسیدندبانزولنخستینآیاتسورءهعلق،
درغارحرابهپیامبریرسیدند.

دعوت خاص و محدود )نخستین ایمان آورندگان(
پیامبردرآغازبهصورتمحدودوتاحدودیپنهانی،افرادرابهپرستشخداییگانه

وایمانبهروزرستاخیزدعوتمیکرد.

نخستین ایمان آورندگان

درونخانواده:حضرتخدیجه،حضرتعلی⒛،
زیدبنحارثه)فرزندخواندءهرسولخدا(

بیرونازخانواده:ابوبکربنابیقحافه
دعوت عمومی و عکس العمل سران قریش

پیامبرسهسالپسازبعثت،بهفرمانخداونددعوتخودراآشکاروعمومیکرد.
ایشاننخستخویشاوندانوسپسعموممردمرابهقبولاسالمفراخواند.

دالیلاصلیمخالفتسرانمکهبادعوتپیامبربراساسآیاتقرآن:
تجاری موقعیت اسالم از پیروی درصورت که داشتند بیم آن از مکه مشرکان 
با تجارت از که هنگفتی سود از قریش بازرگانان و شود متزلزل شهر آن سیاسی و

سرزمینهایمختلفکسبمیکردند،محرومبمانند.
رقابتهایقبیلهایوحسادتهایطایفهایرانیزنمیتواندردشمنیبارسولخدا

درمکهنادیدهگرفت.

هرطایفهازمسلمانشدناعضایخودجلوگیریکند.
ابوطالبرئیسطایفءهبنیهاشمرادرتنگناقراردادندتابرادرزادهاشراوادارکنداز

عقایدشدستبردارد.
ابوطالبازحمایتپیامبردستنکشیدوازطایفءهبنیهاشمهمهدرخواستحمایت

ازپیامبررااجابتکردندوتنهاابولهبازاینکارسرباززدهوبهدشمنیپیامبربرخواست.

تحریم و محاصرءه اقتصادی بنی هاشم
سرانقریشتصمیمگرفتند،بنیهاشمراتحتمحاصرءهاقتصادیواجتماعیقراردهند.
هدفمشرکانمکهاینبودکهابوطالبوطایفءهاوناگزیرشوندپیامبرراتنهاگذارند.
براساساینمعاهده،هرگونهمراودءهاجتماعیازقبیلازدواجوارتباطاقتصادیبا

بنیهاشمممنوعشد.
بنیهاشمبرایکاهشآثارمخرباینمعاهدهبهِشعبابیطالبدراطرافمکهپناه

بردندوحدودسهسالدرآنجاماندند.

حوادث سال دهم بعثت
1(پایانمحاصرءهاقتصادی

2(وفاتحضرتخدیجه⒛وابوطالب
3(آغازاذیتوآزارپیامبرتوسطکفارمکه

باتشدیدآزارمشرکانوممانعتازگسترشدعوتبهاسالمدرمکه،اندیشءههجرتاز
مکهبهذهنپیامبرراهیافت.

پیامبراسالمابتداراهیطائفشد،اماآنانبهدلیلروابطاقتصادیباقریشازدعوت
پیامبراستقبالنکردند.

ازمردمیثرب)مدینه(دعوتپیامبرراپذیرفتندو درجریانمراسمحجتعدادی
زمینهسازهجرتتاریخیایشانشدند.

ساکنان یثرب 
دو گروه بودند

از امپراتورروم اذیت و آزار بهدلیل  یهودیان )1
فلسطینبهمدینهکوچکردهبودند.

کهدوقبیلءهاصلیآناوسوخزرجاز 2(اعراب
یمنبهمدینهمهاجرتکردهبودند.

ازآنجاکهمرجعقدرتمندیبرایرسیدگیبهاختالفاتدریثربوجودنداشت،هرگاه
جنگیمیاندویاچندقبیلهپیشمیآمدبرایمدتطوالنیادامهمییافت.

ازهجرت،قصد اندکیپیش بودند، بهستوهآمده تفرقهوجنگ از مردمیثربکه
داشتندشخصیبهنامعبداهللبناُبیرابهریاستخودبرگزینند،امااینتصمیمهرگز

عملینشد.

یثربشهرثروتمندینبود،اغلبمردمآنبهکشاورزیاشتغالداشتندوازدرآمدو
رفاهاقتصادیباالییبرخوردارنبودند.

یثربیانبرخالفمکیانروابطسیاسیوتجاریگستردهایباقبایلوساکناندیگر
شهرهاومناطقعربستاننداشتند.

اکثرساکنانآنبتپرستبودند.
حضوریهودیانباعثشدهبودکهاطالعاتیدربارءهتاریخپیامبرانالهیداشتهباشند.

همچنین،مطالبیازبهشتوجهنموظهورپیامبرانجدیدشنیدهبودند.

ارتباط مردم یثرب با رسول خدا

پیمان های رسول
خدا با اهالی مدینه

درسال12بعثت 1(پیمانعقبءهاول
درسال13بعثتبا73 2(پیمانعقبءهدوم

مردو2زنازاهالییثرببستهشد.
پیمانعقبءه دوم:بیانگرنفوذوگسترشچشمگیراسالمدریثرببود؛زیراشمار

قابلتوجهیازاعضایقبیلههایمختلفبهویژهاوسوخزرجدرآنحضورداشتند.
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