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 (1جزیرة العرب پیش از اسالم ): جلسۀ اول
 

 اهداف درس
 نایى با دولتهاى قدیمى قبل از ظهور اسالم در جزیرة العرب؛آش 

 آشنایى با شرایط سیاسى عربستان در آن زمان؛ 

 .آشنایى با پیمانهاى اعراب پیش از اسالم 
 

 عییای طبیجغراف

 رة العربیه و وسعت جزیحدود، وجه تسم
 رة العربیجز یهایناهموار

 رة العربیآب در جز
 

 العربصحراها و بیابانهای جزیرة 

 ـ بادیة الشام1
 ـ نفود2
 ـ دهنا3
 ـ ربع الخالی4
 ـ وبار5

 
 (1) اسییای سیجغراف

 تقسیمات عربستان
 ـ حجاز1

 الف( مکه
 ب( یثرب

 
 (2جغرافیای سیاسی)

 تهامه ـ2

 ـ یمن3
 ـ نجد4
 ـ عروض5

 
 بندی کلی آننام و نژاد عرب و تقسیم

 ـ عرب عاربه1
 ـ عرب مستعربه2

 هلیتبررسی وضعیت عرب عصر جا

  اعیوضع اجتم
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 (2جزیرة العرب پیش از اسالم ): جلسۀ دّوم
 اهداف درس

 ادیان و اعتقادات اعراب قبل از اسالم؛

 اوضاع اقتصادی اعراب عصر جاهلیت؛ 

  شرایط فرهنگی دوران قبل از اسالم. 
 

 
 وضع مذهبی جزیرة العرب 

 دین و اعتقادات 
 پرستش اجرام آسمانی 

 پرستی بت
 پرستییگانه

  مسیحیت
 ایرانی ادیان

 یهودیت

 اوهام و خرافات

  وضع اقتصادی

  وضع فرهنگ و تمدن
 (جنوب عربستانیمن )

 شمال عربستان

 هانبطی
 هاتدمری
 حیریان
 هاغسانی

 حجاز
 علوم عرب
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 (3جزیرة العرب پیش از اسالم ): جلسۀ سوم
 
 

 اهداف درس
 العرب؛ آشنایى با دولتهاى قدیمى قبل از ظهور اسالم در جزیرة 

 آشنایى با شرایط سیاسى عربستان در آن زمان؛ 

 .آشنایى با پیمانهاى اعراب پیش از اسالم 
 

 وضع سیاسى
 جنوب عربستان

 دولت معین
 دولت حضرموت

 دولت قتبان
 دولت سبائیان و حمیریان

 شمال عربستان
 دولت نبطى
 دولت تدمر
 دولت حیره

 دولت غسانیان
 کندهدولت بنى

 حجاز

 یثرب
 طائف

 همک
 مکه  یمذهب تیـ موقع1

 مکه  یاقتصاد تیـ موقع2
 سوگند  تیـ اهم3
 ـ اصول قرار داده شده4

 (یمانیپ)هم حلف

 )پناه( جوار
  وِالء

 استلحاق
 خَْلع

 حرام یماهها حرمت
  الفضول حلف
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یخ: چهارم جلسۀ یش و اجداد مهم و تار  ساز رسول اکرم )ص(قر
 

 درس فهد
 ای داشته و مبدأ سول خدا )صلی اهلل علیه و آله( که در تاریخ عرب اهمیت ویژهآشنایی با قبیله و اجداد مهم ر

 اند.تحوالت مهم بوده

 
 

 عدنان
 معد

 فهر بن مالک
 قصی بن کالب

 ـ خلع ید خزاعه از مکه و باز گرداندن قریش به این شهر1

 تأسیس دار الندوه ـ2
 عیـ تأسیس مناصب و مقامهای مذهبی، سیاسی، نظامی و اجتما3

 حِجابت )سِدانت(

 تیسِقا
 رِفادت

 ادتیق
 سفارت

 لواء

 هاشم
 واداشتن قریش به امر تجارت و برقراری سفرهای بازرگانی زمستانی و تابستانی ـ1
 زدگان مکه از مرگنجات قحطی ـ2

 حفر چاه سجله ـ3

 عبدالمطلب
 حفر چاه زمزم ـ1
 مقابلۀ حکیمانه با هجوم ابرهه به مکه  ـ2

 سنتهای نیک عبدالمطلب
 ر عبدالمطلبداستان نذ

 نقد داستان نذر عبدالمطلب
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 (1حضرت محمد )صلی الله علیه و آله( از والدت تا رسالت ): پنجم جلسۀ
 
 

 درس اهداف
 )معرفی اجمالی پدر و مادر حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله 

 و آله( آشنایی با مراحل و حوادث مختلف دوران والدت تا رسالت نبی مکرم اسالم )صلی اهلل علیه
 پدر و مادر رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله(

 والدت و پرورش رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله(

 دوران شیرخوارگی و اقامت در بادیه

 داستان مجعول شق الصدر
 درگذشت آمنه

 زندگی با عبدالمطلب

 (1)نوجوانی و جوانی رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله(

 شبانی
 سفر تجاری به شام

 نوجوانی و جوانی رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله(
 حضور در جنگ فجار

 شرکت در حلف الفضول
 سفر دوم تجاری به شام

 ازدواج با خدیجه
  والدت حضرت علی )علیه السالم(

 نصب حجر االسود به دست حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله(

 هلل علیه و آله(پرورش حضرت علی )علیه السالم( به دست حضرت محمد )صلی ا
 وضع عمومی حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله( پیش از بعثت
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 (1) ظهور اسالم: ششم جلسۀ
 

 درس اهداف
 ؛مشهور چگونگی بعثت رسول اكرم )صلی اهلل علیه و آله( و اشكاالت وارد بر آن هایآشنایی با نقل 

 منظر شیعه. آشنایی با كیفیت صحیح بعثت رسول اكرم )صلی اهلل علیه و آله( در 
 

 بررسی و نقد روایات مشهور بعثت رسول اكرم )صلی اهلل علیه و آله(
 (1ایرادات وارد بر روایات بعثت )
 (2ایرادات وارد بر روایات بعثت )

  واقعیت بعثت از دیدگاه شیعه
 بررسی و تأملی در آغاز بعثت

 
 

 (2ظهور اسالم ): جلسۀ هفتم
 

 درس اهداف
 كه به دین اسالم گرویدند؛ آشنایى با نخستین افرادى 

 بررسى مراحل مختلف دعوت پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( به دین اسالم
  نخستین مسلمانان
 1پرسش هوشمند 
 پرسش احتمالی
 نخستین تكلیف

 دعوت اسالمى و مراحل آن
 مرحلۀ نخست )دعوت اهل خانه(
 مرحلۀ دوم )دعوت خویشاوندان(

 مرحلۀ سوم )دعوت عمومى(
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یش با دعوت اسالمی و عکس العمل رسول خدا )ص(): شتمجلسۀ ه  (1رویارویی مشرکان قر
 

 درس اهداف
 گیرى و اقدامات قریش در قبال دعوت پیامبر )صلى اهلل علیه و آله( به دین اسالم.آشنایى با موضع 

 .بررسى عكس العمل پیامبر اسالم )صلى اهلل علیه و آله( در مواجه با اقدامات قریش 

 
   رساهداف د

  مرحلۀ اول: سیاست مماشات و مدارا 

  مرحلۀ دوم: سیاست تطمیع و تهدید

   مرحلۀ سوم: سیاست مقابله با قرآن

 سحر خواندن قرآن
 

  افسانه دانستن قرآن
 مرحلۀ چهارم: سیاست یارى گرفتن از یهود
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یش با دعوت اسالمی و عکس: جلسۀ نهم  (2العمل رسول خدا )ص( )رویارویی مشرکان قر
 
 درس هدافا
 گیری و اقدامهای قریش در قبال دعوت پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( به دین اسالم.آشنایی با موضع 

 العمل پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( در مواجهه با اقدامهای قریش.بررسی عكس 

 
  مسلمانان سیاست آزار و شكنجۀ مرحلۀ پنجم:

 هجرت به حبشه

 نخستهجرت 

 هجرت دوم

  اجران به حبشهمه

 آله( اهلل علیه و یمرحلۀ ششم: پیشنهاد صلح مشركان به رسول خدا )صل

 "سجده"افسانۀ غرانیق و 

   بررسی و نقد افسانۀ غرانیق

  هاشمدی و اجتماعی بنیمرحلۀ هفتم: سیاست تحریم اقتصا

 طالبزندگی در شعب ابی

 شكست تحریم

 علیه و آله( مرحلۀ هشتم: توطئۀ قتل رسول خدا )صلی اهلل 

 سفر به طائف

  هجرت به یثرب
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 هجرت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( و تأسیس حکومت اسالمی: جلسۀ دهم
 
 

 درس اهداف
 تبیین نحوۀ آشنایی مردم یثرب با دعوت اسالمی؛ 

 آشنایی با هجرت رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( به یثرب؛ 

 ل اول هجرت.آشنایی با اقدامات مهم آن حضرت در سا 
 

 آشنایی مردم یثرب با دعوت اسالمی

 بیعت اول و دوم در عقبۀ اولی

 هجرت رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله(

 لیلة المبیت 

 تعقیب پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( 

 ورود پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( به دهکدۀ قبا 

 ینه استقرار رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( در مد

 اقدامات مهم رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( در سال اول هجرت

 بنای مسجد النبی 

 تشریع اذان و اقامه

  پیمان همزیستی میان مردم مدینه
 فاد پیمانم

 پیمان برادری مسلمانان )عقد مؤاخاه( 

 (1آغاز دشمنیها با اسالم و دعوت اسالمی در مدينه )

 قریش و مشرکان بادیه
 یهود

 (2)دشمنیها با اسالم و دعوت اسالمی در مدينه آغاز

 منافقان
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 دوران پس از هجرت )تأسیس حکومت اسالمی(: جلسۀ یازدهم
 
 
 

 اهداف درس
 آشنایی با ضرورت تشکیل حکومت و جایگاه جنگ و جهاد در اسالم؛ 

 آشنایی با علل و عوامل بروز نخستین رویارویی نظامی مسلمانان با قریش؛ 

 ترین وقایع سالهای اول و دوم هجرت.آشنایی با مهم 

 
 اهداف درس

 درآمد
 ضرورت تشکیل حکومت اسالمی

  جایگاه جنگ و نبرد در صدر اسالم

  موارد جواز جنگ از دیدگاه اسالم
 اندالف( نبرد با کسانی که به جنگ با اسالم برخاسته

 ب( جنگ برای از میان بردن فتنه
 نج( دفاع از مستضعفان در برابر مستکبرا

 شکنی و آغازگری عداوت با مسلماناند( جنگ در برابر پیمان
 ( جنگ برای از میان بردن شرکه
 ( جنگ به سبب تبعبد مسلمانان از وطنو

  غزوه و سریه
 

 حوادث و وقايع مهم سال اول هجرت

 سریۀ حمزة بن عبدالمطلب
 سریۀ عبیدة بن حارث

 وقاصسریۀ سعد بن ابی
 

 ( 1) هجرت حوادث و وقايع مهم سال دوم

 غزوۀ ابواء )ودان(
 غزوۀ بواط

 غزوۀ بدر اولی
 غزوۀ ذو العشیره

 (2حوادث و وقايع مهم سال دوم هجرت )

 سریۀ عبداهلل بن جحش 

  تغییر قبله    

 ریع روزۀ ماه رمضانتش
 (1) غزوۀ بدر کبری

 علت وقوع
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 اهداف غزوۀ بدر
 مجاهدان بدر

  العمل کاروان قریشعکس
 

 (2غزوه بدر کبری )

 آغاز نبرد

  بازتاب جنگ بدر در میان مردم مکه
 رهاوردهای جنگ بدر برای مسلمانان

 


