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 وهم ثنان من الصحابة باهلجرة اىل املدينهأل مل يأذن الرسول صلى هللا عليه وسلم -81

 
 

ايب بكر وسيدنا علي رضي  - محزه ابن عبداملطلب وعثمان بن عفان رضي هللا عنهما ·
 عنهما هللا

 عنهما عمر بن اخلطاب وأيب بكر رضي هللا ·

 

وعدته  هاجروا كل املهاجرين خفية وسرآ األ شخص نزل اىل الكعبة البساً سيفه -82



 اف بالكعبة متمكناً احلربيه وط

 
 

علي بن أيب طالب  - عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه - ايب بكر الصديق رضي هللا عنه ·
 عنه رضي هللا

 

 املدينة هاجر الرسول صلى هللا عليه وسلم اىل -83

 سراً  - جهراً  ·

 

 الرجال أول من أسلم من -84

ايب بكر  - عنه علي بن ايب طالب رضي هللا -عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  ·
 عنه الصديق رضي هللا

 

 الصبيان أول من أسلم من -85

 
 
 

ايب بكر الصديق  - عنه علي بن ايب طالب رضي هللا - عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ·
 عنه رضي هللا

 

 مها مكة املكرمة ليست مهيئه ألقامه الدولة لفقدان شرطان أساسيان -86

 الوطن - الوطن واجملتمع -الوطن والسياسة  ·

 

اهلجرة  أين أجتمعو قريش ألحكام اخلطة ملنع الرسول صلى هللا عليه وسلم من -87
 اىل املدينة

 
 

 دار الندوة - املدينة املنورة -مكة املكرمة  ·



 

 واإلسالم من هو عدو رسول هللا -88

 ابن احلقيق عبدهللا -حيي ابن األخطب  - ابو جهل ·

 

 كانت مهمة م والزاد وكل مايتعلق بالرحلة او اهلجرةيعد الراحلتني واملال الالز  -89

 صلى هللا عليه وسلم الرسول -علي بن ايب طالب  - ايب بكر الصديق ·

 

 والسياسة الشرعية مهمتة تدخل فيها اجلانب األمين -90

 اخلطاب عمر بن -ايب بكر الصديق  - طالب علي بن ايب ·

 

بعد ان يتيقن  أهلها وأوصاه اال يعيدها االأمره نيب هللا بأن يعيد األمانات اىل  -91
 املكرمة النيب صلى هللا عليه وسلم خرج من مكة ومنن حدود مكة

 طالب علي بن ايب ·

 عمر بن اخلطاب ·

 الصديق ايب بكر ·

 

 وسلم من الذي قام بتنفيذ خطة النيب صلى هللا عليه -92

 

مجيع  - عدا ايب بكرمجيع الشباب ما - الشباب ماعدا علي بن ايب طالب مجيع ·
 الشباب ماعدا عمر بن اخلطاب

 

عليه وسلم بالعمل األستخبارايت ويتسمع  من هو الذي كلفه الرسول صلى هللا -93
 ؟ ويتحسس مايدور يف بال قريش

 
 

 ايب بكر الصديق - عبدهللا بن مسعود - عبدهللا ابن ايب بكر ·

 



الرسول صلى هللا عليه وسلم مبهمته عند  عمر عبدهللا ابن ايب بكر حينما كلفه -94
 املدينة اهلجره اىل

 
 
 

 سنه 20 ·

 سنه ·30 

 سنه40 ·

 

 بكر من هو راعي غنم ايب بكر حينما كان يطمس اثر عبدهللا ابن ايب -95

 
 

 بن اخلطاب عمر -عبدهللا بن مسعود  - عامر ابن فهريه ·

 

 وتوصله سنه حامل تعد الزاد 02كان عمرها  -96

 ام سلمه -عنها  عائشة رضي هللا -ء بنت ايب بكرامسا ·

 

 كافرا كان يدهلم على الطريق وهو مازال -97

 
 

 العباس - عامر ابن فهريه - عبدهللا ابن اريقط ·

 

على  من هو الذي حزن حزناً شديداً وهو مل حيزن على نفسه او خوفاً من قريش -98
 قريش نفسه امنا حزن على الرسول ان يصيبه مكروه من

 ايب طالب علي بن - ايب بكر الصديق - عمر بن اخلطاب ·

 
 
 
 



ولكن حينما قرب تعثرت فرسه ونزلت يداه  النه كاد ان يالمس هذه اجلائزه الكبريه
 األرض األماميتان يف

 عبدهللا ابن ايب - ابا سفيان - سراقة ابن مالك ·

 

 عاد اىل املدينه بـعليه وسلم حينا  استقبلو املسلمون الرسول صلى هللا -100

 ومكراً  غدرا وفاقاً وخبثاً  - وحباً وكرامة للرسول صلى هللا عليه وسلم طمعاً ورغبة ·

 

 والبضائع من أرسلت قريش يف قافلة ضخمة جداً جللب األرزاق -101

 معاذ سعد ابن -العباس  –ابا سفيان  ·

 

 وسلم شارك فيها النيب صلى هللا عليه أول غزوة كربى يف األسالم -102

 اخلندق غزوه - غزوه بدر - غزوه االحزاب ·

 

 طريقها كم عدد الذين خرجوا مع رسول هللا ملواجهه القافله وقطع -103

 
 
 

 رجال ·313 

 رجال 312 ·

 رجال 314 ·

 

 وسلم ختلف املسلمون ومل خيرجوا مع النيب صلى هللا عليه -104

ألهنم عصوا رسول  - ندب ندباً  ألن الرسول مل يأمرهم بل - بذلكألن الرسول أمرهم  ·
 هللا

 

 صلى هللا عليه وسلم داهية من دهاة العرب وهو صهر النيب -105

 معاذ سعد أبن - ابا سفيان - العباس ابن عبد املطلب ·



 

صلى هللا  أستأجره بعشرين مثاال وبعثه اىل مكة املكرمة ليخرب قريش خبرب النيب -106
 عليه وسلم

 املطلب العباس ابن عبد - ضمضم بن عمرو الغفاري - املقداد ·

 

 برأيهم من هم الذين أشارو على رسول هللا باحلرب من املهاجرين ومل يأخذ -107

علي بن ايب طالب وعمر بن  - وابا بكر رضي هللا عنهما عمر بن اخلطاب واملقداد ·
 عنه اخلطاب رضي هللا

 طالب ي بن ايبعمر بن اخلطاب و عل ·

 

 األنصار من هو الذي أشار على النيب صلى هللا عليه وسلم باحلرب من -108

 معاذ سعد ابن - عمر بن اخلطاب -املقداد  ·

 

 بالدخول يف املعركه وسع دائره احلمايه لنيب هللا واشار -109

 اخلطاب عمر بن -املقداد  – سعد ابن معاذ ·

 
 
 

 العسكري التكتيكمن هو الذي له رؤيه يف  -110

 املنذر احلباب ابن - املقداد –سعد ابن معاذ  ·

 

 وسلم بعدم قتل العباس أبن عبد املطلب ملاذا امر الرسول صلى هللا عليه -111

 -كان يتعقب ابا جهل ويضربه امام النيب  - يدافع عن الرسول ومل يؤذيه ال نه كان ·
 سبق مجيع ما

 

 هللا يتعقب أبا جهل ويضربه أما نيبصنع معروفاً مع النيب وكان  -112

 هشام البخرتي ابن - العباس ابن عبداملطلب1- 



 احلباب ابن منذر -2

 

 يف غزوة بدر من هم الذين قتلوا من صناديد قريش -113

 سبق مجيع ما - وعتبه –وشيبه  –وأميه ابن خلف _ أبا جهل  ·

 

 عددهم يف احلرب كان هللا سبحانه وتعاىل أمد املسلمني باملالئكه -114

 املالئكة من·  5000

 املالئكة من 6000 ·

 من املالئكة 7000 ·

 

وقادها الرسول صلى هللا عليه وسلم وشاركه  الغزوة الفاصلة بني احلق والباطل -115
 املالئكة فيها

 اخلندق غزوة - درغزوة ب - غزوه أحد ·

 


