
 
 

 

 ملّخص  

 سؤال اختياري شامل( 015"فقه السرية" يف )

 :، ُكاًل منامللف إعداديف ساهم الشكر ملن مع 

[Rabab24.هاللة العسريي فوز، ، د  ] 
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 :هي الدولة، قيام أركان .1
 الوطن. 
 السلطة. 
 اجملتمع. 
 سبق ما مجيع.  

 :امه الدولة؛ أركان من أساسيني ركنني غياب: بسبب ممكناً، يكن مل مكة يف الدولة إقامة .2
 السلطة. 
 الوطن. 
 اجملتمع. 
 والثالثة الثانية اإلجابة.  

 :وجود على دلت الثانية العقبة بيعة .3
 جمتمع. 
 سلطة. 
 وطن. 
 والثالثة األوىل اإلجابة.  

 :الدولة لقيام وبقي وجمتمع، وطن املدينة يف تأسس .4
 املال. 
 السالح. 
 السلطة.  
 اليهود مع عهد إبرام. 

 :تعين للرسول، األنصار هبا التزم اليت احلماية .0
 سلطة وجود. 
 سالح وجود. 
 وطن وجود.  
 قريش تكافئ قوة وجود. 

 :تكون بالتايل يعين املدينة، يف املسلم اجملتمع تكون .6
 الوطن.  
 السلطة. 
 املنافقني. 
 املال بيت. 

 :دولة تكون أن من مكة مينعان الذين األساسيني الشرطني .7
 السلطة. 
 الوطن. 
 اجملتمع. 
 والثالثة الثانية اإلجابة.  

 :بـ النيب بدأ دولة، إلقامة مهيئة ليست مكة ألن .8
 مؤقتا   الدين ثوابت عن التنازل. 
 والقتال اجلهاد فكرة عن التنازل. 
 والوطن املسلم اجملتمع عن مكة خارج البحث.  
 القادمة الدولة بسلطة قريش مشركي مشاركة. 
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 :هي النيب هجرة .9
 االغتيال حماولة من هرب. 
 اإلسالمية الدولة قيام الستكمال.  
 داخليا   قريش جملاهبة سالح على احلصول. 
 سبق ما مجيع. 

 :ةاإلسالمي الدولة إلقامة ينقصهم وكان دينة؛امل يف موجودين كانا واجملتمع الوطن .15
 اإلعالم. 
 املال. 
 السالح. 
 السلطة.  

 :بسبب ممكناً، يكن مل مكة يف الدولة إقامة .11
 فيها املنافقني وجود. 
 احلج موسم على فقط تعتمد مواردها. 
 الدولة تدير اليت السلطة توافر عدم. 
 للنيب سياسيا   وطنا   تكن مل أهنا.  

 :ليست لكنها للنيب، األصلي الوطن هي مكة، .12
 إليه حمببة. 
   سياسيا   وطنا.  
 البعثة إنطالق موطن. 
 سبق ما مجيع. 

 :بسبب للنيب، سياسياً  وطناً  ليست مكة، .13
 الفجار حرب. 
 كنانة مع اخلالفات. 
 النيب به جاء ملا مكة يف اجملتمع رفض.  
 واخلزرج األوس موطن ليست أهنا. 

 :بسبب للنيب، سياسياً  وطناً  ليست مكة، .14
 مكة يف الدولة تقود اليت السياسية السلطة توفر عدم. 
 مكة يف الدولة فيه تقام الذي السياسي اجملتمع توفر عدم.  
 مكة يف الدولة لدعم العامة مدار على املتوفرة املوارد توفر عدم. 
 سبق ما مجيع. 

 :اجملتمع تأسيس .10
 الدولة قيام بعد إال يتم ال. 
 فقط الصحابة مسؤولية كانت. 
 به إال تقام ال الدولة، أركان من ركن.  
 سبق ما مجيع. 

 :السلطة أما واجملتمع، الوطن عن الدولة إلقامة يبحث كان النيب .16
 بالشورى ستتم فكانت. 
 وسلم عليه هللا صلى فيه متمثلة.  
 قريش مسؤولية فهي. 
 وخزرج أوس من لألنصار كانت. 
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 : احلبشة إىل للهجرة السياسي، السبب .17
 اإلسالمية الدولة فيه تقام عجمتم إجياد. 
 اإلسالمية الدولة فيه تقام وطن إجياد. 
 اإلسالم انتشار. 
 سبق ما مجيع.  

 :سببه احلبشة، هجرة من قريش انزعاج .18
 احلبشة يف اإلسالم تعزز من خوفها. 
 احلبشة يف لإلسالم جمتمع تكون. 
 قريش تنافس قوة يشكل هناك لإلسالم وطن تكون. 
 سبق ما مجيع.  

 :احلبشة إىل اهلجرة أهداف من  .19
 احلبشة يف ديين سياسي جمتمع اجياد. 
 دولة فيه تقام وطن اجياد. 
 العاملية إىل احمللية من اإلسالم إخراج. 
 سبق ما مجيع.  

 :احلبشة إىل اهلجرة أهداف من .25
 أخرى قارة وإىل البحر ماوراء إىل مكة من اإلسالم إخراج. 
 قريش على جدا   قوي ضغط عامل إجياد. 
 اإلجيابية إىل تفكريها منط لتغيري قريش على ضغطال. 
 سبق ما مجيع.  

 آخر نوط عن يبحث بدأ أنه إال وسلم، عليه هللا صلى النيب وطن هي مكة أن برغم .21
 :بسبب وذلك عليه؛ الدولة ليقيم
 رفضته مكة ألن له، سياسيا   وطنا   تعد مل مكة أن.  
 تضاريسيا   الدولة إلقامة صالحية لعدم. 
 دينية بقعة مكة لكون. 
 مبكة حبري شاطئ وجود لعدم. 

 :احلبشة إىل اهلجرة أسباب .22
 أمين سبب. 
 ديين سبب. 
 واقتصادي سياسي سبب. 
 سبق ما مجيع.  

 :احلبشة إىل للهجرة األمين، السبب .23
 قريش غطرسة من للحد النجاشي جبيوش اإلستعانة. 
 واستهزائهم قريش ضغط من مكة يف املسلمني محاية.  
 وسلم عليه هللا صلى النيب حلماية للتدخل بالنجاشي اإلستعانة. 
 سبق ما مجيع. 

 :احلبشة إىل للهجرة الديين، السبب .24
 العبادة ملمارسة احلرية مناخ وجود. 
 احلبشة يف القدوة شجرة غرس. 
 هناك للدين الدعوة. 
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 سبق ما مجيع.  
 :احلبشة إىل للهجرة السياسي، السبب .20

 للدعوة وآمنة حرة قاعدة وجود يف الرغبة.  
 سياسيا   الدولة إقامة كيفية تعلم. 
 املسلمني تساعد سياسية خربات ببعث النجاشي من الطلب. 
 سبق ما مجيع. 

 :احلبشة إىل للهجرة االقتصادي، السبب .26
 إلسالما حنو إجيابيا   للتفكري دفعها وبالتايل اقتصاديا   قريش على التأثري.  
 اإلسالمية للدولة ثابت مورد وضمان هناك املسلمني أموال استثمار. 
 اإلسالمية الدولة قيام حال يف له ترد النجاشي، من منحة طلب. 
 سبق ما مجيع. 

 :سواها دون للهجرة احلبشة الختيار السياسية األسباب من .27
 سيادة وذات قريبة دولة ألهنا. 
 ومدنيا   سياسيا   تنظيما   منظمة ألهنا. 
 اقتصاديا   تنظيما   منظمة ألهنا. 
 سبق ما مجيع.  

 :سواها دون للهجرة احلبشة الختيار السياسية األسباب من .28
 مكة مع تامة قطيعة يف احلبشة ألن. 
 قريش مع دائمة عداوة يف احلبشة ألن. 
 للحبشة سياسي عمق تعترب مكة.  

 سبق ما مجيع. 
 :سواها دون للهجرة احلبشة الختيار السياسية األسباب من .29

 مكة يعادي ملكها ألن. 
 عادل ملكها ألن.  
 نصراين ملكها ألن. 
 سبق ما مجيع. 

 :هو احلبشة، ملك .35
 ارفخشد. 
 التبع. 
 النجاشي.  
 قيصر. 

 :اهلجرة يف غريها دون احلبشة الختيار السياسية األسباب من .31
 مكة يف احلاصل احلدث مع إجيابيا   ملكها يتفاعل بأن األمل.  
 واملشركني املسلمني بني حمايدا   موقفا   ملكها يتخذ بأن األمل. 
 املدينة يف دولتهم إلقامة أمواال   املسلمني مع ملكها يبعث بأن األمل. 
 وحلفائها قريش غطرسة لدحر جيشا   ملكها يبعث بأن األمل. 

 :للهجرة سواها دون احلبشة الختيار الدينية األسباب من .32
 دينية وليست وثنية، دولة ألهنا. 
 وثنية وليست دينية، دولة ألهنا.  
 يهودية دولة ألهنا. 



 فقه السرية
 (سؤال 015في )

 ص مّجاني، ال يجوز تحريره، أو بيعه إال لتغطية تكاليف الطباعةالملخ

 التعليم عن بعد، جامعة الملك فيصل

@AbuAl7arith  66من  0صفحة 

 مسلمة دولة هناأل. 
 :للهجرة سواها دون احلبشة الختيار األمنية األسباب من .33

 اجلبل وهو الطبيعي األمين العازل لوجود. 
 البحر وهو الطبيعي األمين العازل لوجود.  
 النهر وهو الطبيعي األمين العازل لوجود. 
 الصحراء وهو الطبيعي األمين العازل لوجود. 

 :للهجرة سواها دون احلبشة الختيار السياسية األسباب من .34
 ملكة اجملتمعي املكون نفس من ألهنا. 
 العرب جزيرة قبائل نفس من ألهنا. 
 للهجرة احمليطة السياسية األوساط مالءمة عدم.  
 سبق ما مجيع. 

 :للهجرة البداية يف ملكة القريبة البالد اختيار لعدم األسباب من .30
 ومصاحل ولغوية واجتماعية قبلية صالت لوجود. 
 والفرقة للقتال سببا   اهلجرة تكون ال كي. 
 العصبيات إلثارة سببا   اهلجرة تكون ال كي. 
 سبق ما مجيع.  

 :للهجرة البداية يف ملكة القريبة البالد اختيار لعدم األسباب من .36
 هؤالء يؤوي ومن قريش بني للنزاعات سببا   اهلجرة تكون ال كي. 
 والفرقة للقتال سببا   اهلجرة تكون ال كي. 
 هدفه عن وخيرج قبلية نزاعات إىل اإلسالم يتحول ال كي. 

 سبق ما مجيع.  
 :احلبشة إىل هاجروا الذين الرجال .37

 األذى من وتعصمهم حتميهم عصبيات ذوي. 
 وكبارها قريش سادات من. 
 وماال   ووجاهة   نسبا   القوم علية. 
 سبق ما مجيع.  

 :منهم احلبشة، إىل هاجر الذي الوفد .38
 األرت بن خباب ياسر، بن ارعم رباح، بن بالل. 
 ،هللا رسول ابنة رقية عوف، بن الرمحن عبد عثمان. 
 مظغون بن عثمان العوام، بن الزبري هللا، رسول عم ابن طالب أيب بن جعفر. 
 والثالثة الثانية اإلجابة.  

 :والسبب القوم؛ علية من كان احلبشة، إىل اهلجرة وفد .39
 حياوره من بنسب يهتم النجاشي ألن. 
 قبلي عريب جمتمع إىل مهاجرين هنمأل. 
 قريش بطش من بأنفسهم لينجوا. 
 وسياسيني عظماء ستقابل كربى، مهمة هلا ألن.  

 :لـ هاجروا احلبشة، إىل اهلجرة وفد .45
 وسياسية دينية مهمة أداء. 
 اإلسالمي الدين ممارسة يف واحلرية األمن يف الرغبة. 
 بدر لغزوة استعدادا   السالح لشراء. 
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 والثانية األوىل اإلجابة.  
 :معهم يكن مل احلبشة، إىل هاجر الذي الوفد .41

 القوم علية. 
 األغنياء. 
 املستضعفني.  
 وسلم عليه هللا صلى النيب أقارب. 

 :احلبشة هبجرة علمت عندما قريش حال .42
 وإعالميا   واقتصاديا   سياسيا   انزعجت. 
 نفسية هزمية اهنزمت. 
 املسلمني من للتخلص فرحوا. 
 والثانية وىلاأل اإلجابة.  

 :سببه احلبشة، هجرة من قريش انزعاج .43
 واالقتصادية السياسية مصاحلها على خوفها. 
 قريش قوة تنافس هناك قوة تكون من خوفها 
 وملكها احلبشة مع السيئة لعالقتها. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :خالل من احلبشة هجرة من النفسية هزميتها عن قريش عربت .44
 للحبشة غزوها. 
 النجاشي للملك رشوهتا. 
 النجاشي إىل وفد إيفادها.  

 سبق ما مجيع. 
 :هدفه للنجاشي، قريش وفد .40

 املسلمني املهاجرين على النجاشي صدر إيغار. 
 البقاء حرية للمسلمني النجاشي يعطي ال بأن السعي. 
 مكة إىل املسلمني إعادة. 
 سبق ما مجيع.  

 :يتضمن كان احلبشة إىل قريش وفد .46
 سفيان وأبو يعةرب بن عتبة. 
 الربيعة بن هللا وعبد العاص بن عمرو.  
 خلف بن وأمية هشام بن عمرو. 
 سبق ما مجيع. 

 :هو للحبشة، قريش بعثته كبارها ومن قريش، صناديد من صنديد .47
 سفيان أيب بن معاوية. 
 سفيان أبو. 
 العاص بن عمرو.  
 سبق ما مجيع. 

 :هو احلبشة، إىل قريش بعثته وبالغياً  سياسياً  وحمنك حكمة ذو .48
 الوليد بن خالد. 
 املطلب عبد بن العباس. 
 العاص بن عمرو.  
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 جهل أيب بن عكرمة. 
 :هو شة،للحب بعثته السياسية؛ واملراوغة واملناقشة احلوار على قدرة قريش أكثر من .49

 العاص بن عمرو.  
 هشام بن عمرو. 
 كرب معدي بن عمرو. 
 عمرو بن هللا عبد. 

 :احلبشة جرةه من قريش انزعاج أسباب من .05
 الرسول نبوة بصحة معرفتها. 
 الوفد ذلك وثقل لعظم تقديرها. 
 وعثمان عوف كابن كبار جتار وجود. 
 سبق ما مجيع.  

 :قريش قررت ،(واجلسدية النفسية احلرب فشل) اهلزامت تأثري بعد .01
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مفاوضة. 
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مداهنة. 
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قتل.  
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إخراج. 

 :فـ يب؛الن قتل قريش قررت ،(واجلسدية النفسية احلرب فشل) اهلزامت تأثري بعد .02
 هاشم بنو ذلك يف كلموا. 
 املطلب عبد بنو ذلك يف كلموا. 
 القتل حماولة باشروا. 

 والثانية األوىل اإلجابة.  
 :قررت واملفاوضات، األذية حيل كل قريش استخدمت أن بعد .03

 وسلم عليه هللا صلى النيب طرد. 
 وسلم عليه هللا صلى النيب سجن. 
 وسلم عليه هللا صلى النيب قتل.  
 تسلم أن. 

 :اإلسالم دولة إلقامة هللا رسول هبا قام اليت( املراحل) اخلطوات من .04
 احلبشة هجرة. 
 الطائف إىل بذاته ذهابه. 
 العقبة بيعة. 
 سبق ما مجيع.  

 :ملدة احلبشة يف كان طالب، أيب بن جعفر .00
 21 سنة. 
 21 سنة.  
 21 سنة. 
 21 سنة. 

 :بـ فرح هو جعفر، بقدوم وسلم عليه هللا صلى النيب فرح .06
 هللا رسول عم ابن فهو جعفر، شخص. 
 جعفر هبا جاء اليت األموال. 
 احلبشة يف اإلسالم انتشار.  
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 جعفر كونه الذي اجليش. 
 :عندما كانت احلبشة، يف ويةاملعن قريش هزمية .07

 اقتصاديا   النجاشي قاطعهم. 
 النجاشي خذهلم.  
 املسلمني مناظرة جمال النجاشي هلم يفسح مل. 
 سياسيا   النجاشي قاطعهم. 

 :السنة يف احلبشة من عنه هللا رضي طالب أيب بن جعفر عاد .08
 للهجرة الرابعة أو الثالثة. 
 للهجرة السادسة أو اخلامسة.  
 للهجرة الثامنة أو السابعة. 
 للهجرة العاشرة أو التاسعة. 

 مشال عدا) اإلسالمي الفتح جيوش تصلها أن دون اإلسالم إفريقيا شعوب دخول .09
 :سببه ،(إفريقيا
 باإلسالم وتأثروا املدينة إىل جاءوا احلبشة جتار. 
 اإلسالم هلم ونقلوا اجلزيرة يف كانوا أقارهبم. 
 هللا رسول وصحابة طالب أيب بن جعفر دعوة آثار.  
 سبق ما مجيع. 

 :احلبشة هجرة من قريش انزعاج أسباب من .65
 والتجاري يالسياس ومستقبلهم جتارهتم يهدد مبا احلبشة يف اإلسالم انتشار من اخلوف. 
 العاملية إىل أظهرهم بني من اإلسالم خرج إن النفسية باهلزمية اإلحساس. 

 الوفد ذلك وثقل لعظم تقديرها. 
 سبق ما مجيع.  

 :النيب قتل قريش قررت عندما املطلب؛ عبد وبنو هاشم، وبن .61
 تسليمه قرروا. 
 تسليمه أبوا.  
 مهلة طلبوا. 
 قريش قاتلوا. 

 :فقررت النيب، هلا يستجيب أن من يئست قريش .62
 طرده. 
 سجنه. 
 قتله.  
 اإلسالم. 

 :قررت لقتله، تسليمه طلب وآخرها النيب مع قريش حماوالت فشل بعد .63
 سجنه. 
 طرده. 
 تسلم أن. 
 العامة املقاطعة وسياسي، واجتماعي اقتصادي حصار فرض.  

 :قررت قتله، طلب وآخرها والنيب اإلسالم حملاربة املتتابعة قريش هلزائم نتيجة .64
 مكة من اخلروج. 
 وأصحابه هللا نيب حصار.  
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 أخيه ابن بإسكات املطلب عبد إلقناع بالطائف االستعانة. 
 املدينة إىل النيب نفي. 

 :وسلم عليه هللا صلى النيب وعزمية الدين هلدم شقري حماوالت .60
 احلصار بعد جنحت. 
 احلق أمام سقطت.  
 الكفر إىل املسلمني بعض عودة. 
 الطائف أهل مع النيب حتالف. 

 :حيث آخر أسلوب جربت النيب، وعزمية الدين هلدم قريش حماوالت سقوط بعد .66
 الكثرية األموال املسلمني من املستضعفني أعطت. 
 فقط الرتغيب أسلوب اعتمدت. 
 فقط الرتهيب أسلوب اعتمدت. 
 والرتهيب الرتغيب بني فيه مجعت.  

 :اآليت وحربه الدين هلدم قريش حماوالت نتائج من كان .67
 املسلمني عزمية ضعف. 
 الكفر إىل املسلمني بعض عودة. 
 الطائف أهل مع النيب حتالف. 
 احلق وظهور الباطل سقوط.  

 :حددها خاطئة واحدة فقرة للنيب؛ قريش عرض نم اآلتية األربع الفقرات يف .68
 عليهم ملكا   يكون أن. 
 يريد ما املال من يعطوه أن. 

 أبكارهم أمجل يزوجوه أن. 
 مكة من باخلروج له السماح.  

 :النيب ملفاوضة قريش أرسلت .69
 املغرية بن الوليد رواية ويف حرب، بن سفيان أبو. 
 ةاملغري  بن الوليد رواية ويف ربيعة، بن عتبة.  
 املغرية بن الوليد رواية ويف جهل، أبو. 
 املغرية بن الوليد رواية ويف هلب، أبو. 

 :قال النيب، مفاوضته أثناء ربيعة، بن عتبة .75
 أحالمنا سفهت. 
 مجعنا فرقت. 
 تعلم حيث منا وأنت أحد يفعله مامل فعلت آهلتنا؛ سببت. 
 سبق ما مجيع.  

 :فقال ربيعة، بن عتبة على النيب رد .71
 فصلت سورة من طرفا   عليه وتلى لؤي، يا امسع.  
 طه سورة من طرفا   عليه وتلى لؤي، يا امسع. 
 اإلخالص سورة من طرفا   عليه وتلى لؤي، يا امسع. 
 الكافرون سورة من طرفا   عليه وتلى لؤي، يا امسع. 

 :فـ فصلت؛ سورة من طرفاً  ربيعة، بن عتبة على النيب قرأ .72
 يكمل يرتكه ومل عتبة قاطعه. 
 عنده البالغة مكامن تالمس. 
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 واالستماع اإلذعان على أرغمته. 
 والثالثة الثانية اإلجابة.  

 :النيب من فصلت سورة من لطرف ربيعة بن عتبة استمع أن بعد .73
 تقرأ ال وأن تكف أن والرحم هللا سألتك: قال. 
 وجهه تغري. 
 قريش إىل عاد. 
 سبق ما مجيع.  

 :قريش قالت قريش، إىل يبالن من عائداً  ربيعة بن عتبة يصل أن قبل .74
 عتبة وجه تغري لقد وهللا. 
 به ذهب الذي غري بوجه عاد قد. 
 حممد سحره. 
 سبق ما مجيع.  

 :فصلت سورة من مسعه ما عن قال لقريش، ربيعة بن عتبة جاء عندما .70
 مغدق وأسفله مثمر أعاله بشيء جاء إنه وهللا. 
 عليه يعلى وال ليعلوا إنه. 
 بشعر جاء إنه. 
 والثانية ألوىلا اإلجابة.  

 :قال لقريش، ربيعة بن عتبة جاء عندما .76
 ،مكة من انفوه أو اقتلوه. 
 حممد وبني بينكم خلوا يل، امسعوا. 

 ،جمدكم وجمده عزكم عزه يظهر إن بغريكم، كفيتموه فقد العرب تصبه إن اتركوه. 
 والثالثة الثانية اإلجابة.  

 :فصلت سورة من همسع ما عن قال لقريش، ربيعة بن عتبة جاء عندما .77
 كهانة وال شعر وال سحر هو ال مسعته، الذي الكالم. 
 وكهانة وشعر سحر مسعته، الذي الكالم. 
 حقائق إنه. 
 والثالثة األوىل اإلجابة.  

 :قابله أن بعد النيب بكالم قوله بعد ربيعة، بن لعتبة قريش قالت .78
 قلت فيما صدقت. 
 حممد وهللا سحرك.  
 إسالمها تعلن سوف أهنا. 
 سبق ما مجيع. 

 :اآليت إىل قريش فعمدت قريش، مع املفاوضات أسلوب النيب مع يفلح مل .79
 مكة مغادرة منه طالبوا. 
 عندهم رهينة طالب أيب عمه أخذ. 
 الروم ملك إىل شكوه. 
 الشعب يف وأصحابه حصاره.  

 :يف وأصحابه، النيب قريش حاصرت .85
 النور جبل. 
 املدينة. 
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 الشعب.  
 مىن. 

 :كان وأصحابه، للنيب قريش حصار .81
 واملشرب املأكل منع. 
 االجتماعي والتواصل والتناكح التزاوج منع. 
 يبتاعون أو يبيعون أن منع. 
 سبق ما مجيع.  

 :كانت وأصحابه، للنيب قريش حصار مدة .82
 1 سنوات.  
 1 سنوات. 
 1 سنوات. 
 6 سنوات. 

 :الصحابة فإن الشعب، يف الشديد احلصار خالل .83
 لقريش استجابوا. 
 منصفه ارتد. 
 الوثنية إىل بالعودة قط أحد يفكر مل.  
 سبق ما مجيع. 

 :وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النيب على الشديد احلصار خالل .84
 مكة يف ينقطع مل التبليغ.  
 مكة يف خالله توقف التبليغ. 

 جدا   ضعيف أصبح التبليغ. 
 الفرتة هذه خالل أحد يسلم مل. 

 :بـ وعلقوها ا،عليه تعاهدت وثيقة يف قريش كتبته احلصار .80
 األرقم دار. 
 الكعبة أستار.  
 الندوة دار. 
 جهل أبو بيت. 

 طالب وألب قالوا للصحيفة؛ األرضة أكل من صحيح الرسول ماقاله أن قريش تأكد بعد .86
 :كالمه صدق إن احلصار بفك وعدوه أن بعد

 وشاعر وكاذب ساحر هو أخيك، ابن سحر هذا. 
 مباشرة احلصار فكوا. 
 قالوه وعما كالمهم عن وارتدوا م،أعقاهب على نكصوا. 
 والثالثة األوىل اإلجابة.  

 :أن وجدوا ،(احلصار صحيفة) الصحيفة طالب وأبو قريش فتحت حينما .87
 هللا ذكر فيه ماكان إال شيء كل أكلت قد األرضة وأن صحيحا ، هللا رسول قاله ما. 

 
 متاما   الصحيفة أكلت قد األرضة لكن صحيحا ، هللا رسول قاله ما. 
 الصحيفة نصف أكلت األرضة لكن صحيحا ، هللا رسول قاله ما. 
 حاهلا على وهي تتغري مل الصحيفة. 

 :للصحيفة األرضة أكل من صحيح الرسول ماقاله أن قريش تأكد بعد .88
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 احلصار يفكوا ومل عليه، اتفقوا ما ينفذوا مل.  
 احلصار وفكوا عليه، اتفقوا ما نفذوا. 
 والسالم الصالة عليه النيب داع هاشم بين عن احلصار فكوا. 
 النيب عدا املطلب عبد بين عن احلصار فكوا. 

 :عدا هاشم ينب وكل املطلب، عبد بن والعباس طالب، أبو عمه معه حصاره، يف هللا نيب .89
 عنه هللا رضي محزة. 
 هلب أبو.  
 عنه هللا رضي العباس بن الفضل. 
 عنه هللا رضي العباس بن هللا عبد. 

 :أسلم املطلب، عبد بن العباس .95
 بقليل بدر غزوة قبل. 
 أسره أثناء بدر غزوة يف. 
 بدر غزوة بعد.  
 الفتح يوم يف. 

 :اإلسالم دعوة أن يؤكد الشعب يف احلصار .91
 األغنياء على الفقراء من اقتصادية ثورة ليست. 
 األغنياء على الفقراء من اقتصادية ثورة. 
 وعقيدة ديانة دعوة. 
 والثالثة األوىل اإلجابة.  

 :الشعب حصار تعايبوا الذين نم .92

 البخرتي أبو. 
 قريش كبار من ومخسة عدي، بن املطعم. 
 هلب أبو. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 فال شامه بن البخرتي أبا وجد من: "وسلم عليه هللا صلى النيب قال بدر، غزوة يف .93
 :والسبب ؛"يقتله
 له عم ابن ألنه. 
 الشعب حصار فك يف ملوقفه.  
 املسلمني قراءف ملساعدته. 
 سبق ما مجيع. 

 يف تشفع مث حياً  عدي بن املطعم أن لو: "وسلم عليه هللا صلى النيب قال بدر، غزوة يف .94
 :والسبب ؛"فيهم لشفعته النتىن هؤالء
 احلصار فك يف ملوقفه.  
 بيته يف وسلم عليه هللا صلى النيب إليوائه. 
 باألموال املسلمني لدعمه. 
 سبق ما مجيع. 

 فال طلبامل عبد بن العباس وجد من: "وسلم عليه هللا صلى النيب قال ر،بد غزوة يف .90
 ":يقتله
 النيب مع العظيمة العباس ملواقف. 
 احلصار يف النيب مع كان العباس ألنه. 
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 العقبة بيعة يف للنيب حلمايته. 
 سبق ما مجيع.  

 :كانت احلصار، نتيجة .96
 دينهم على الصحابة وثبات املسلمني انتصار. 
 القادمة البناء ملرحلة لالستعداد النفسي والصفاء الصرب من ا  نوع ولدت. 
 وسلم عليه هللا صلى النيب حول الصحابة التحام. 
 سبق ما مجيع.  

 هاشم بين من قريش طلبت النفسية احلرب تفلح ومل النيب مع املاوضات تفلح مل حينما .97
 :اآليت املطلب عبد وبين

 بالكعبة الطواف من مينعوه أن. 
 قريش إىل مالية مبالغ املطلب عبد وبنو هاشم بنو تسلم أن. 
 مكة من النيب لنفي قريشا   املطلب عبد وبنو هاشم بنو تساعد أن. 
 لقتله لقريش النيب يسلموا أن.  

 :لتقتله النيب تسليم قريش طلبت عندما املطلب، عبد وبنو هاشم بنو .98
 للتفكري مهلة طلبت. 
 رفضت.  
 وافقت. 
 وسلم عليه هللا صلى النيب نفي قررت. 

 :كان لتقتله، لقريش النيب تسليم املطلب عبد وبنو هاشم بنو رفض .99
   بالعقيدة إميانا. 

 ،حممودة محية لكنها محية.  
 وسلم ليهع هللا صلى للنيب كفؤا   يكن مل به تعويضها قريش أرادت الذي الشاب ألن. 
 سبق ما مجيع. 

 :املسلمني على ذلك نتائج من كان الرسول على احلصار قريش أحكمت حينما .155
 ومهتهم عزميتهم وهنت. 
 وإخالص ونقاء عفة ازدادوا.  
 عنهم والكف العفو قريش من طلب. 
 واحد تلو واحدا   تفلتوا. 

 :أهنا اإلسالمية الدعوة جناح عن الغربيون املشككون يقول .151
 وأدب شعر عن عبارة. 
 األغنياء ضد فقراء ثورة كانت.  
 وشعوذة سحر. 
 الزمان من غفلة علىو  أساس غري على كانت. 

 :ماعدا اآلتية؛ بالنتائج للنيب قريش حصار انتهى .152
 نفسية هزمية قريش هزمية. 
 بينها فيما قريش انقسام. 
 إميانية هبزمية احلصار من وخروجهم وصربهم املسلمني انتصار. 
 وقواهم عزميتهم وتوهني املسلمني هزمية.  

 :بدر غزوة يف والبخرتي العباس قتل بعدم الرسول توصية سبب .153
 قريش سادات من ألهنما. 



 فقه السرية
 (سؤال 015في )

 ص مّجاني، ال يجوز تحريره، أو بيعه إال لتغطية تكاليف الطباعةالملخ

 التعليم عن بعد، جامعة الملك فيصل

@AbuAl7arith  66من  14صفحة 

 مسلم كل عند واجب الوفاء أن على ليدل.  
 للفداء أسرهم فيجب جتار ألهنما. 
 وسلم عليه هللا صلى للنيب قرابة ألهنم. 

 :هو النيب حصار يف الكعبة يف املعلقة الصحيفة نقض إىل سعى الذي .154
 هوازن قبيلة من نفر. 
 مكة إىل القادمني احلجاج من عدد. 
 أنفسهم قريش من نفر.  
 وعمر بكر أبو. 

 :بينها من ليس ألهداف، املدينة يف مسجده النيب بىن .150
 املدينة يف اليهود ليغيض.  
 للعبادة مقرا   يكون كي. 
 للدولة مقرا   يكون كي. 
 باملسلمني واالجتماع إليهم نزل ما الناس تبليغ أجل من. 

 :منها بأعمال، قام للمدينة، النيب وصول عند .156
 النبوي سجدامل بناء. 
 واألنصار املهاجرين بني املؤاخاة. 
 (.اإلسالمي الدستور) املدينة وثيقة 
 سبق ما مجيع.  

 :على يدل املدينة، يف املسجد بناء .157
 املدينة يف الدولة وإعالن وقيام تأسيس. 

 الدولة وثبات استقرار. 
 املدينة يف ومنوه اإلسالم انتشار 
 سبق ما مجيع.  

 :املدينة يف النبوي املسجد بناء .158
 عليهم مشرفا   كان والنيب واملهاجرين، األنصار به قام. 
 باليهود املسلمني فيه استعان. 
 واملهاجرين األنصار مع فيه الشريفة وبيده بذاته النيب شارك.  
 فقط األنصار به قام. 

 :كان املدينة، يف للنيب مقر وجود عدم مشكلة حل .159
 األنصار اجتماع دار يف االجتماع. 
 سجدامل بناء.  
 لالجتماعات خمصصة دار بناء. 
 للنيب قصر بناء. 

 :أجله من بين اليت املسجد مهام من .115
 ،هللا شعائر وأداء العبادة. 
 اإلسالم أحكام من نزل مبا الصحابة إخبار. 
 ،الدولة إدارة الضيافة، التوجيه، التعليم. 
 سبق ما مجيع.  

 :اآلتية النتائج واألنصار املهاجرين بني للمؤاخاة كان .111
 املؤاخاة تلك من األنصار غضب. 
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 االقتصادية احلركة تنشيط.  
 املدينة يف األسعار غالء. 
 املدينة يف اليهود دور تقوية. 

 :العمل هذا واألنصار، املهاجرين بني املؤاخاة .112
 التاريخ عرب تكرر. 
 البشرية تاريخ يف مثيل له يسبق مل.  
 العريب الكرم أصالة على تدل. 
 املهاجرين من أفضل األنصار أن على يدل. 

 :واألنصار املهاجرين بني املؤاخاة .113
 والقبول الرضا طريق عن جاءت بل واإللزام، بالقمع تأت مل. 
 املدينة يف اجملتمع انسجم هبا. 
 واملأوى للمال املهاجرين امتالك عدم مشكلة احنلت هبا. 
 سبق ما مجيع.  

 :فقد واألنصار، املهاجرين بني النيب آخى حني .114
 بيوهتم يف املهاجرين ألنصارا استقبل. 
 عملهم ويف وأمواهلم أكلهم يف شاركوهم. 
 املهاجرين استقبال عن األنصار بعض امتنع. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :الكرمية باآلية املقصود ،"إليهم يهاجر من حيبون: "تعاىل قال .110
 احلبشة أهل. 

 املهاجرين. 
 األنصار.  
 مكة أهل. 

 وصلها؛ حني لهميقات مل النيب ولكن إليها، وصوله قبل بالقتل النيب املدينة يهود توعد .116
 :ألنه

 قتاهلم يستطيع ال. 
 اقتصادية قوة أصحاب ألهنم. 
 يسلموا كي الناس ليقاتل يأت مل ألنه.  
 أكثرية ألهنم. 

 :للمدينة قدومه عند النيب استقبل .117
 فقط األوس. 
 فقط واخلزرج األوس. 
 فقط واملهاجرين واخلزرج األوس. 
 واليهود واملهاجرين واخلزرج وساأل.  

 :كان للمدينة، قدومه عند للنيب اليهود استقبال .118
 النيب لقاء يف وطمعا   رغبة. 
 فيسلموا كتبهم يف املذكور هو أنه من ليتأكدوا. 
   السالم عليه موسى هللا لنيب أخ   هو لنيبي  حمبة. 
 ، وحتسسا ومكرا ، وخبثا ، ترقبا.  

 :املدينة يف النيب ههاواج اليت السياسية املشكلة .119
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 غطفان وقبيلة املدينة أهل بني حتالف وجود. 
 هوازن وقبيلة املدينة أهل بني حتالف وجود. 
 والنبوات الرساالت أعداء املدينة، يف اليهود وجود.  
 املنورة باملدينة وكالئها عرب مكة حتكم. 

 :املدينة يف اليهود يشكل .125
 السكان مخس. 
 السكان ربع. 
 السكان ثلث.  
 السكان نصف. 

 :هم املدينة، يهود .121
 قريظة بين النضري، بين قينقاع، بين. 
 اخلزرج قبائل بعض. 
 األوس قبائل بعض. 
 سبق ما مجيع.  

 :واخلزرج األوس من املسلمني وبني بينهم كان اليهود .122
 وحروب شديد صراع.  
 تام ووئام سالم. 
 انسجام. 
 والثالثة الثانية اإلجابة. 

 :وداليه كان النيب بعثة قبل .123

 بعثته جيهلون. 
 ببعثته يتتنبأون. 
 زمانه طل قد نيب إن املسلمني واخلزرج لألوس يقولون. 
 والثالثة الثانية اإلجابة.  

 :به يقصد ؛"أبناءهم يعرفون كما يعرفونه: "تعاىل قوله .124
 للنيب األوس من األنصار معرفة. 
 للنيب اخلزرج من األنصار معرفة. 
 بعثته قبل للنيب اليهود معرفة.  
 للنيب مكة أهل معرفة. 

 :املدينة وثيقة بنود من .120
 األسري فكل بالتعاون يتعلق فيما اجلاهلية يف عليه هم ما على واألنصار املهاجرين 

 .الدية وحتمل
 والواجبات احلقوق يف قبائلهم يتبعون واخلزرج األوس يهود. 
 مباشرة اليهود طرد. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :للمدينة وصوله عند حلها يف النيب بدأ اليت املشاكل من .126
 له مقر وجود عدم. 
 املهاجرين مشكلة. 
 املدينة يف اليهود وجود مشكلة. 
 سبق ما مجيع.  
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 :بـ النيب قام املدينة، يف اجملتمع لتنظيم .127
 األنصار عند اإلمارة وضع. 
 املهاجرين عند اإلمارة وضع. 
 املدينة وثيقة عمل.  
 والثانية األوىل اإلجابة. 

 :واخلزرج األوس من اليهود وواجبات حقوق .128
 والواجبات احلقوق يف لقبائلهم يتبعون.  
 هبم خاصة حقوق هلم. 
 هبم خاصة واجبات هلم. 
 والثالثة الثانية اإلجابة. 

 :القبلية التبعية عن اخلارجة املستقلة اليهودية التجمعات من .129
 النضري بين. 
 قريظة بين. 
 قينقاع بين. 
 سبق ما مجيع.  

 :واليهود النيب بني املدينة يقةوث بنود من .135
 (.املسلمني جتريح أو تعدي بغري) املدينة يف العبادة حرية 
 الدولة عن الدفاع وعليهم املدينة، مواطين من يعتربون املدينة يهود. 
 الدولة مع بالنفقة واملشاركة الظلم، حترمي. 
 سبق ما مجيع.  

 :واليهود النيب بني املدينة وثيقة بنود من .131
 الدولة ليد ذلك وحتويل بالثأر خذاأل منع. 
 اجلميع على يسري حرب أو سلم من الدولة تقرره ما. 
 الدولة تراب على هؤالء من لكل اإلنسانية الكرامة صيانة. 
 سبق ما مجيع.  

 :يعين هذا املدينة، مواطين من اليهود يكون أن .132
 واجبات عليهم ليس لكن حقوق، هلم. 
 حقوق هلم ليس لكن واجبات، عليهم. 
 واجبات وعليهم حقوق هلم.  
 واجبات وال حقوق هلم ليس. 

 :يعين هذا املدينة، مواطين من اليهود يكون أن .133
 الدولة أحكام عليهم تسري. 
 الدولة خدمات عليهم تسري. 
 خلطر تعرضت إن الدولة محاية عليهم. 
 سبق ما مجيع.  

 :إال يرضيهم ال اليهود .134
 املدينة حكم. 
 املدينة مزارع امتالك. 
 ذايت حكم على ولاحلص. 
 وسلم عليه هللا صلى النيب قتل.  
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 :هم املدينة، وثيقة معاهدة نقض من أول .130
 قينقاع بين يهود.  
 النضري بين يهود. 
 قريظة بين يهود. 
 املنافقني. 

 :هم املدينة، وثيقة معاهدة نقض من ثاين .136
 قينقاع بين يهود. 
 النضري بين يهود.  
 قريظة بين يهود. 
 املنافقني. 

 :هم املدينة، وثيقة معاهد نقض نم ثالث .137
 قريظة بين يهود.  
 قينقاع بين يهود. 
 النضري بين يهود. 
 املنافقني. 

 :النيب اعتربها املسلمة، االمرأة مع قينقاع بين يهود أحد حادثة .138
 العهد لنقض قينقاع بين يهود من صريح إعالن.  
 لليهود العام الرأي عن تعرب ال فردية حادثة. 
 الدية بأخذ هتالفي ميكن خطأ. 
 املسلمة املرأة حرمة انتهك من مبعاقبة فيه يكتفى. 

 تشفع لكن د؛العه لنقض مجيعاً  يقتلهم أن يريد وكان قينقاع بين يهود إىل النيب ذهب .139
 :فيهم
 ربيعة بن عتبة. 
 سلول بن أيب بن هللا عبد.  
 عبادة بن سعد. 
 أخطب بن حيي. 

 :بـ النيب قام هبم، سلول ابن تشفع بعد اليهود قتل بدل .145
 املسلمة حرمة انتهك من تعزير. 
 املسلمة املرأة حق عن التنازل. 
 املدينة خارج وطردهم جاليتهم.  
 املدينة يف وإبقائهم منهم الفدية قبول. 

 مواطين من مكوهن يسامهوا كي النضري لبين النيب فذهب املسلمني، على ديتان وجبت .141
 :ألهنم النيب، جمليء اليهود فرح الدولة،
 قبل من النيب بزيارة يتشرفوا مل. 
 اغتياله يريدون.  
 شكاويهم إليه يقدموا أن يريدون. 
 اجلديد الدين عن أكثر يستفسروا أن يريدون. 

 :واملقصود ،"املؤمنني وأيدي بأيديهم بيوهتم خيربون: "تعاىل قال .142
 اليهود قبل من النيب اغتيال حماولة حادثة. 
 النضري بين يهود طرد. 
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 قريش قبل من النيب غتيالا حماولة حادثة. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :اليهود من املدينة يف بقي النضري، بين طرد بعد .143
 قريظة بين يهود.  
 قينقاع بين يهود. 
 النضري بين يهود. 
 الفالشا يهود. 

 :إىل ذهبوا طردهم، بعد النضري بين .144
 اليمن. 
 احلجر. 
 خيرب.  
 اليمامة. 

 :هو خيرب، يف اليهود زعيم .140
 اليهودي بمرح. 
 اليهودي سبأ بن هللا عبد. 
 أخطب بن حيي.  
 سلول بن أيب بن هللا عبد. 

 ملدينة،ا على االنقضاض على لفهم ومن وقطفان قريش حيرش وبدأ ملكة ذهب يهودي .146
 :هو

 أخطب بن حيي.  

 مرحب. 
 سبأ بن هللا عبد. 
 سلول بن أيب بن هللا عبد. 

 :وامهق جبيش للمدينة جاءت يق،احلق وابن أخطب بن حيي ومكر حتريش بعد قريش .147
 النيب ليحاصروا مقاتل ألف 22 من أكثر. 
 النيب ليحاصروا مقاتل ألف 21 من أكثر.  
 النيب ليحاصروا مقاتل ألف 21 من أكثر. 
 النيب ليحاصروا مقاتل ألف 21 من أكثر. 

 :غزوة يف النيب، وحاصرت املدينة إىل معها ومن قريش جاءت .148
 بدر. 
 أحد. 
 اخلندق.  
 ةمؤت. 

 :هو املدينة، حول اخلندق حبفر النيب على أشار الذي .149
 الرومي صهيب. 
 الفارسي سلمان.  
 عوف بن الرمحن عبد. 
 مظعون بن عثمان. 

 :قريظة بين يهود اخلندق، غزوة يف .105
 فقط اخلندق حبفر سامهوا. 
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 فقط السالح بتوفري سامهوا. 
 فقط املال بتوفري سامهوا. 
 النيب عن للدفاع يأتوا مل.  

 :قريظة بين على القضاء بعد .101
 قينقاع بين يهود املدينة يف بقي. 
 النظري بين يهود املدينة يف بقي. 
 اليهود من املدينة خلت.  
 والثانية األوىل اإلجابة. 

 :قريظة بين يهود .102
 خيرب إىل طردوا. 
 الطائف إىل طردوا. 
 اليمامة إىل طردوا. 
 مجيعهم قتلوا.  

 :يف بقوا نة؛املدي من طردهم بعد النضري، بين يهود .103
 الطائف. 
 خيرب.  
 ينبع. 
 اليمامة. 

 :لـ أدى املدينة، يف اليهود على القضاء .104
 املدينة يف السياسية احلركة انسجام. 

 املدينة يف اليهود من املسلمني اسرتاح. 
 اقتصادية ثغرة وجود. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :هو خيرب، يف عليها النيب دخول من صفية السيدة اعتذار سبب .100
   النيب على غرية. 
   خيرب يف مازال وهو اليهود مكر من النيب على خوفا.  
 بذلك تقبل مل أمها ألن. 
 سبق ما مجيع. 

 :يف كانت بدر غزوة .106
 اهلجرة من الثانية السنة.  
 اهلجرة من الثالثة السنة. 
 اهلجرة من الرابعة السنة. 
 اهلجرة من اخلامسة السنة. 

 :اليهود فإن بدر، غزوة يف .107
  بوةالن الستئصال املدينة على والقبائل قريش وتطبق النيب ينهار أن نيأملو. 
 النيب مع منهم واحد خيرج مل. 
 الدعوة تنهار أن يأملون. 
 سبق ما مجيع.  

 :اليهود بدأ بدر، نصر من النيب عودة حني .108
 النصر هذا أمهية من يقللون. 
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 الناس أهنم لعلموا يقابلوهنم لو أهنم املسلمني اليهود توعد. 
 نصرهم للمسلمني باركوا. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :املدينة يف املسلمني على بدر غزوة آثار .109
 كلها املنطقة سادة وأصبحوا تعززوا. 
 واليهود املنافقني على تعززوا. 
 مكانتهم وكربت ثقتهم زادت. 
 سبق ما مجيع.  

 :أجل من الستقباله اليهود وخرج أهلها؛ استقبله للمدينة؛ النيب هاجر حني .165
 إسالمهم يعلنوا. 
 فرحتهم املدينة أهل يشاركوا. 
 كتبهم؟ يف املوصوف هو هذا أن يتأكدوا أن 
 سبق ما مجيع. 

 :الثانية العقبة بيعة بعد .161
 الدعوة تراجعت. 
 املدينة يف اإلسالم انتشر.  
 الطائف يف اإلسالم انتشر. 
 املسلمني على ضغطها من قريش خففت. 

 :باحلبشة وهو بالنصر جعفر علم بدر؛ يف املسلمني نصر بعد .162
 النجاشي من.  

 اليماين التبع من. 
 احلبشة بطارقة من. 
 احلبشة يزورون الذين التجار من. 

 :سببه للهجرة، املدينة مالءمة عدم العقبة، بيعة قبل .163
 قريش حلفاء ألهنم. 
 يهود املدينة ثلث ألن.  
 لغطفان حلفاء ألهنم. 
 هلوازن حلفاء ألهنم. 

 :قد النيب كان جعفر عاد عندما .164
 املدينة من اليهود طرد. 
 خيرب من اليهود طرد. 
 النضري بين فقط اليهود من أبقى. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :هو اإلسالمية الدولة تاريخ بدء اعترب .160
 الوحي نزول بدء. 
 املدينة إىل مكة من وسلم عليه هللا صلى هجرته جمرد.  
 احلبشة إىل الصحابة هجرة بدء. 
 درب غزوة. 

 :دولة إلقامة يسعى كان هللا نيب .166
 السلطة يف رغبة. 
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 مالية موارد لتوفري. 
 الدولة بإقامة مكلف ألنه.  
 به يليق الذي اجلاه على للحصول. 

 :لـ نتيجة املسلم، اجملتمع نواة تكونت .167
 األوىل العقبة بيعة. 
 الثانية العقبة بيعة. 
 احلديبية صلح. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :على بايعوه الثانية، العقبة بيعة يف النيب يعوابا الذين .168
 ،واإلميان اإلسالم. 
 شهرية مالية معونات تقدمي. 
 املنورة املدينة يف إليهم قدم هو إن النصرة. 
 والثالثة األوىل اإلجابة.  

 :و واإلميان باإلسالم للنيب األنصار التزم الثانية، العقبة بيعة يف .169
 املايل الدعم. 
 احلماية.  
 اإلعالمي مالدع. 
 فقط واإلميان اإلسالم. 

 :أن بعد املنورة، املدينة إىل النيب هاجر .175
 قريش له مسحت. 

 هاجر إن تؤذيه لن أهنا قريش له ضمنت. 
 الدولة أركان تكونت.  
 سبق ما مجيع. 

 :لـ بأعمال، قام للمدينة، النيب وصول عند .171
 النبوي اجملتمع تنظيم. 
 الدولة هيكلة. 
 األمن بسط. 
 قسب ما مجيع.  

 :املدينة يف النيب واجهها اليت االجتماعية املشكلة .172
 مأوى أو شراب أو أكل بدون املهاجرين.  
 املنافقني وجود. 
 اليهود وجود. 
 اجلواسيس وجود. 

 :والسبب يقاتل؛ مل للمدينة جاء عندما النيب .173
 القتال على تقوى تكن مل الدولة ألن. 
 ليسلموا الناس لقتال يأت   مل.  
 الكايف السالح ملسلمنيا لدى يكن مل. 
 الفرتة تلك يف قلة املسلمني كان. 

 :لـ هو الدولة، ليد ذلك وحتويل بالثأر األخذ الدولة منع .174
 القوي األمن تأسيس. 
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 اإلنسانية الكرامة على احلفاظ. 
 والواجبات احلقوق على احلفاظ. 
 سبق ما مجيع.  

  :وبالتايل يسلموا، أن الطائف ألهل ذهابه عند يود كان النيب .170
 مكة يف دولة إلقامة يساعدوه. 
 الطائف يف لإلسالم دولة تقوم.  
 املدينة دولة إقامة يف يساعدوه. 
 مكة أهل من له يثأروا. 

 يف دةالوحي اخلاطئة الفقرة حدد عدة، نقاطاً  املدينة يهود مع النيب معاهدة تضمنت .176
 :اآلتية األربع النقاط
 العبادة حرية. 
 الدولة جنسية اليهود أعطى. 
 الذايت احلكم اليهود عطاءإ.  
 الظلم حترمي. 

 :هم وسلم عليه هللا صلى النيب مع املعاهدة نقضوا الذين املدينة يهود .177
 قينقاع بنو. 
 قريظة بنو. 
 النضري بنو. 
 املدينة يهود مجيع.  

 :يأيت فيما اخلاطئة الوحيدة الفقرة حدد .178

 الدولة عن الدفاع املدينة يهود على. 
 الدولة مع بالنفقة شاركةامل املدينة يهود على. 
 املدينة عن الدفاع املدينة يهود يلزم ال.  
 اجلميع على يسري حرب أو سلم من الدولة تقرره ما كل. 

 :يلي ما اليهود مع املدينة يف املعاهدة نقض أسباب من .179
 معاذ بن سعد مع سلول بن هللا عبد خالف. 
 املدينة يف املتاجرة من اليهود منع. 
 بدر يف املسلمني انتصار أمهية من اليهود تقليل.  
 وأتراحهم أفراحهم مزاولة من اليهود منع. 

 :هي النيب؛ لقتل خطة نظمت املدينة، يف اليهود فئات إحدى .185
 قريظة بين يهود. 
 النضري بين يهود.  
 قينقاع بين يهود. 
 مستقلة جتمعات. 

 :وسلم عليه هللا صلى للنيب كشفها النضري، بين اغتيال خطة .181
 عاذم بن سعد. 
 أخطب بن حيي. 
 السالم عليه جربيل.  
 عبادة بن سعد. 

 :من بتحريض األحزاب غزوة يف املدينة لقتال لفهم لف ومن وغطفان قريش تداعت .182
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 الروم عظيم هرقل. 
 سليم قبائل. 
 حليان قبائل. 
 أخطب بن حيي اليهود زعيم.  

 :ظةقري بين أن علم األعداء؛ وانكشاف األحزاب، غزوة يف هللا نصره أن بعد النيب .183
 املسلمني مع وقفوا. 
 ضده املشركني مع وقفوا.  
 ماديا   املسلمني ساندوا. 
 معنويا   املسلمني ساندوا. 

 :األحزاب يف املشركني مع قريظة بين وقوف بعد .184
 شهر من لنحو حصارهم مت. 
 واألطفال النساء ماعدا مجيعا   قتلهم مت. 
 طردهم مث. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :قريظة بين من قتل من ضمن من .180
 مرحب. 
 سبأ بن هللا عبد. 
 أخطب بن حيي.  
 سلول بن أيب بن هللا عبد. 

 :حصوهنا ودك شهر من حوالً  خيرب حصار بعد .186

 للمدينة املسلمني رجع. 
 املسلمني على هللا فتح.  
 بينهم هدنة عهد مت. 
 بينهم صلح عقد مت. 

 :لـ كربى،أمهها بطوالت للصحابة خيرب يف .187
 عنه هللا رضي روعم بن املقداد. 
 عنه هللا رضي طالب أيب بن علي.  
 عنه هللا رضي عمرو بن القعقاع. 
 عنه هللا رضي حارثة بن املثىن. 

 :ةالسيد بعد؛ فيما للنيب زوجة وأصبحت خيرب؛ يف األسر يف وقع من ضمن من .188
 أخطب بن حيي بن صفية.  
 القبطية مارية. 
 زمعة بن سودة. 
 سلمة أم. 

 :مع قريش جتمعت( حزاباأل) اخلندق غزوة يف .189
 غطفان. 
 مرة. 
 األزد. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :حصلت ماكان أحد، هزمية لوال .195
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 بدر غزوة. 
 حنني غزوة. 
 اخلندق غزوة.  
 مؤتة غزوة. 

 :يعتربون ألهنم املدينة عن الدفاع قريظة بين يهود واجب من كان .191
 األخرى اليهودية الفئات مع خالف على. 
 القتال بأساليب ملعرفتهم. 
 املدينة بتضاريس ملعرفتهم. 
 الدولة مواطين من ألهنم.  

 :والنساء األطفال ماعدا أبيهم بكرة عن التالية الفئات إحدى النيب قتل .192
 قريظة بين.  
 النضري بين. 
 قينقاع بين. 
 املنافقني. 

 :قريظة بين أن النيب علم .193
 سرا   املسلمني يقتلون. 
 معلومات ويعطوها قريش مع يتخابرون.  
 مواردهم عن املسلمني مينعون. 
 املسلمني على الطريق يقطعون. 

 :هلم تشفع لكن قتلهم النيب اراد للعهد، قينقاع بين نقض بعد .194

 سبأ بن هللا عبد. 
 احلقيق بن هللا عبد. 
 أخطب بن حيي. 
 سلول بن أيب بن هللا عبد النفاق رأس.  

 :هي النيب وتزوجها أسلمت أخطب، بن حيي اليهودي ابنة .190
 عنها هللا رضي صفية دةالسي. 
 عنها هللا رضي سلمة أم السيدة. 
 عنه هللا رضي مارية السيدة. 
 عنها هللا رضي سودة السيدة. 

 :خيرب غزوة يف األسر يف وقع من ضمن من .196
 احلقيق بن هللا عبد. 
 أخطب بن حيي بن صفية.  
 قمينة ابن. 
 غازي بن موسى. 

 :وسلم عليه هللا صلى النيب دعوة بدأت .197
 سرية.  
 قتال بدون جهرية. 
 بقتال جهرية. 
 مباشرة بالقتال. 

 :هي الدعوة، من األوىل املرحلة .198
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 السرية الدعوة.  
 قتال غري من اجلهرية الدعوة. 
 بقتال اجلهرية الدعوة.  
 مباشرة القتال. 

 :على خوفاً  السرية الدعوة وسلم عليه هللا صلى الرسول بدأ .199
 نفسه. 
 بيته آل. 
 الصحابة. 
 الكرمي الدين.  

 :لـ السرية الدعوة وسلم عليه هللا صلى الرسول دأب .255
 الشرعية السياسة تقتضيه ذلك أن. 
 هللا من بوحي كان ذلك أن. 
 األوىل مرحلتها يف توأد وال الدعوة، تستمر كي. 
 سبق ما مجيع.  

 :السرية الدعوة وسلم عليه هللا صلى الرسول بدأ .251
   واملسببات باألسباب أخذا. 
   قريش على املفاجأة لوقوع تالفيا. 
 الدعوة هلذه سيستجيبون أهنم يظن مبن. 
 سبق ما مجيع.  

 :إىل ؤديت املفاجأة ألن للمفاجأة؛ جتنباً  السرية بالدعوة النيب بدأها اإلسالمية الدعوة .252

 اخلوف. 
 النفاق. 
 حممود غري سلوك.  
 الرتدد. 

 :ملدة كانت السرية، الدعوة .253
 1 سنوات.  
 9 سنوات. 
 21 سنوات. 
 21 سنة. 

 :بـ السرية الدعوة وسلم عليه هللا صلى لرسولا بدأ .254
 اخلطاب بن عمر. 
 الصديق بكر أبو. 
 طالب أيب بن علي. 
 والثالثة الثانية اإلجابة.  

 :من هم السرية الدعوة يف باإلسالم بادروا من أكثر .250
 األغنياء. 
 القوم علية. 
 قريش صناديد. 
 ،واملساكني املستضعفني.  

 :بـ له ربه أمر واحدة، مجلة الدعوة ستئصالا عدم بأسباب النيب أخذ أن بعد .256
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 للحبشة اهلجرة. 
 بالدعوة اجلهر.  
 للمدينة اهلجرة. 
 القتال. 

 :السرية الدعوة أهداف من .257
   قريش على املفاجأة لوقوع دفعا.  
   املشرفة بالكعبة الضرر إحلاق على خوفا. 
   احلجاج على حرصا. 
   الرحم على حرصا. 

 :هبدف الوحي يف شككوا األعداء .258
 العسكرية مصاحلهم على اخلوف. 
   العرب مصلحة على خوفا. 
 وأصله اإلسالم جوهر يف التشكيك أجل من.  
 السياسية مصاحلهم على اخلوف. 

 :أنه الوحي عن يقولون املستشرقني .259
 ووساوس نفسية هتيآت. 
 الصرع من نوع. 
 نفس وحديث أوهام. 
 سبق ما مجيع.  

 :ألنه ،الوحي يف التشكيك على اإلسالم أعداء حرص .215

 نفس حديث ليس أنه على االستدالل ميكن ال. 
 هتيآت ليست أهنا إثبات عن املسلمني يعجز. 
 واهندم اإلسالم تزعزع فيه الثقة تزعزعت إذا الذي األصل.  
 سبق ما مجيع. 

 :هدفه بالوحي،( املستشرقني) اإلسالم أعداء تشكيك .211
 املالئكة بوجود التشكيك. 
 بالكلية اإلسالم يف التشكيك.  
 الصحابة مبواقف التشكيك. 
 سبق ما مجيع. 

 :هو نفسية، هتيآت الوحي بأن املستشرقني إدعاءات يكذب ما .212
 نيب سيكون بأنه يعلم يكن ومل خلوته يف ويفكر يتأمل كان النيب أن.  
 اقرأ: "للنيب جربيل قول." 
 بقارئ أنا ما: "جلربيل النيب قول." 
 حراء غار يف مبفرده يكن مل النيب أن. 

 :تعين لوة،اخل .213
 القدمية الكتب قراءة. 
 فيلسوف عند التتلمذ. 
 وجل عز هللا خملوقات يف والتدير التأمل.  
 سبق ما مجيع. 

 :إىل وسلم عليه هللا صلى النيب أوصلت اخللوة، .214
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 ثور غار. 
 الدين فكرة. 
 الكامل الصفاء.  
 والفصاحة البالغة. 

 أنزل ما يدرك حبيث وحي،ال الستقبال مؤهل وسلم عليه هللا صلى النيب جعل الذي .210
 :هو إليه؛

 نسبه. 
 حسبه. 
 الكامل الصفاء.  
 سبق ما مجيع. 

 :اآليت على ينص األوىل العقبة بيعة اتفاق .216
 النيب أمر إخفاء. 
 املهاجرين إيواء. 
 والنصرة احلماية دون واإلميان اإلسالم.  
 املدينة يهود حماربة. 

 :لـ نتيجة املدينة، يف املسلم اجملتمع نواة تكونت .217
 األوىل العقبة بيعة. 
 الثانية العقبة بيعة. 
 احلديبية صلح. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :األوىل العقبة بيعة يف النيب بايعوا الذين .218
 21 الطائف من رجل. 
 21 األوس من رجل. 
 21 اخلزرج من رجل. 
 21 واخلزرج األوس من رجل.  

 :رقم اخلطوة تعترب اإلسالم دولة إقامة يف العقبة بيعة .219
 2 
 1 
 1 
 1 

 :بعد الدولة، إقامة يف 3 رقم اخلطوة هي العقبة، بيعة .225
 وأحد بدر غزوة. 
 احلديبية وصلح اخلندق غزوة. 
 مكة وفتح للمدينة اهلجرة. 
 للطائف والذهاب احلبشة هجرة.  

 :ومعهم املدينة إىل عادوا العقبة، عند الين بايعوا الذي رجالً  13الـ .221
 جبل بن معاذ. 
 عوف بن الرمحن عبد. 
 عمري بن مصعب.  
 الرومي صهيب. 
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 :لـ ذهب للمدينة، رجالً  13الـ مع ذهب عندما عمري بن مصعب .222
 املدينة حيكم. 
 اجليش يعد. 
 اإلسالم ويعلمهم القرآن، يقرأهم.  
 سبق ما مجيع. 

 :العقبة بيعة من القصد .223
 الرسالة تبليغ. 
 الدولة أركان من ركن يعترب جمتمع إجياد. 
 مكة لميملس مادي دعم على احلصول. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :مرحلة إىل وصل إذا دولة فيه تقام أن قابالً  يصبح اجملتمع .224
 االقتصادي اجملتمع. 
 السياسي اجملتمع.  
 املدين اجملتمع. 
 العسكري اجملتمع. 

 :الثانية العقبة بيعة يف النيب مع كان .220
 العباس عمه.  
 علي عمه ابن. 
 جعفر عمه ابن. 
 محزة عمه. 

 :الذي العباس، عمه النيب مع ذهب الثانية العقبة عةبي يف .226
 بعد يسلم مل.  
 للتو مسلما   كان. 
 البيعة ذات يف أسلم. 
 إسالمه خيفي كان. 

 :الثانية العقبة بيعة يف شاركوا ما عدد .227
 امرأة 31و رجالن. 
 31   وامرأتان رجال.  
 امرأة 13و رجالن. 
 13   وامرأتني رجال. 

 :يف شاركن النساء، .228
 احلبشة وهجرة والثانية، األوىل، قبةالع بيعة.  
 فقط األوىل العقبة بيعة. 
 فقط الثانية العقبة بيعة. 
 فقط احلبشة هجرة. 

 :هناك كانت الثانية، العقبة بيعة يف .229
 تفاوض بدون مباشرة موافقة. 
 واملبايعني هللا نيب بني مفاوضات.  
 النيب أوامر على مباشرة بيعة. 
 سبق ما مجيع. 
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 :تكان الثانية؛ العقبة ببيعة واملشاركني النيب بني كانت اليت املفاوضات .235
 املناصب توزيع حول مفاوضات. 
 الغنائم تقسيم حول مفاوضات. 
 وسياسية دينية مفاوضات.  
 احلروب جتنب حول مفاوضات. 

 :أنه النيب قال الثانية، العقبة بيعة يف .231
 قريشا   يقاتل لن. 
 إليهم سيهاجر.  
 إليهم يهاجر لن. 
 أحد من محاية حيتاج ال. 

 :على حمكم اتفاق فقواات الثانية، العقبة بيعة يف واملشاركني النيب بني املفاوضات هناية يف .232
 اإلسالم. 
 اإلميان. 
 إليهم قدم هو إن النصرة. 
 سبق ما مجيع.  

 :والثانية األوىل العقبة بيعة بعد .233
 احلبشة إىل هاجروا. 
 الطائف إىل النيب ذهب. 
 الدولة أركان حتققت.  
 مكة حتفت. 

 :هي الثانية؛ العقبة بيعة بعد حتققت اليت الدولة أركان .234
 الوطن. 
 السلطة. 
 اجملتمع. 
 والثالثة األوىل اإلجابة.  

 :للمدينة الثانية العقبة بيعة يف املبايعني عودة بعد .230
 مكة يف ينتشر اإلسالم بدأ. 
 الطائف يف ينتشر اإلسالم بدأ. 
 املدينة يف ينتشر اإلسالم بدأ.  
 سنوات 1لـ مكة يف الدعوة تعطلت. 

 :أجل من احلبشة إىل مكة من النيب أصحاب هاجر .236
 احلبشة ثروات. 
 لقريش إرضاء. 
 واحلبشة مكة بني التجارة تعزيز. 
 واقتصادية وأمنية ودينية سياسية أهداف لتحقيق.  

 :هي الدولة، أركان لتأسيس النيب اختذها اليت اخلطوات .237
 احلبشة هجرة. 
 العقبة بيعة الطائف، تبليغ. 
 للمدينة باهلجرة اإلذن إعطاء. 
 سبق ما مجيع.  
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 :الدولة إلقامة الرسول هبا قام اليت اخلطوات .238
 للحبشة اهلجرة. 
 والثانية األوىل العقبة بيعتا الطائف، إىل ذهابه. 
 للمدينة أصحابه هبجرة اذنه. 
 سبق ما مجيع.  

 :جعلها يحدث؛س ما شيء أن وإحساسهم املدينة، إىل الصحابة هبجرة قريش علم .239
 املسلمني من ستتخلص ألهنا فرحت. 
 اهلجرة من النيب ملنع االحتياطات تأخذ.  
 هبم هتتم ال. 
 سبق ما مجيع. 

 :بـ العتقادها اهلجرة، من الرسول منع تريد قريش كانت .245
 عظيم قيادي ستفقد أهنا. 
 كله كياهنا سيهدد النيب هجرة أن.  
 احلج موارد سيخسرها ذلك أن. 
 هاشم بين موقف يسيقو  ذلك أن. 

 :بـ قريش أصاب املدينة، إىل قريش أظهر بني من املسلمني خروج .241
 فرحة. 
 مباالة ال. 
 نكسة.  
 والثانية األوىل اإلجابة. 

 :جعلها الصحابة، هبجرة قريش نكسة .242
 مكة من للخروج النيب بدفع تعجل. 
 النيب حتاصر. 
 اهلجرة من النيب متنع. 
 والثالثة الثانية اإلجابة.  

 :سببه اهلجرة، من ومنعه للنيب قريش حصار .243
 أبنائها تقتل أهنا العرب تقول ال كي. 
 كنانة عدوهتا أمام مسعتها تتشوه ال كي. 
 مكة على وينقض هبا ويتقوى للمدينة يذهب ال كي.  
 والثانية األوىل اإلجابة. 

 :قريش فإن اهلجرة، من النيب ملنع .244
 األرقم دار يف اجتمعت. 
 لكعبةا جبانب ساحة يف اجتمعت. 
 الندوة دار يف اجتمعت.  
 مناسبا   يراه ما بعمل هلب أبو فوضت. 

 :حضره اهلجرة، من النيب ملنع الندوة دار اجتماع .240
 املطلب عبد بنو. 
 هاشم بين. 
 وعتبة هلب وأبو جهل أبو. 
 قريش وزعماء كبار.  
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 :لـ كان الندوة، دار يف قريش اجتماع .246
 املدينة غزو طريقة وآلية كيفية تدارس. 
 املدينة على بالطائف االستعانة طريقة وآلية كيفية ارستد. 
 املدينة حصار طريقة وآلية كيفية تدارس. 
 املدينة إىل اهلجرة من النيب منع طريقة وآلية كيفية تدارس.  

 :كي حراء، غار إىل يذهب وسلم عليه هللا صلى الرسول كان .247
 بأصحابه جيتمع. 
 قريش من نفسه حيمي. 
 (.يتعبد) يتحنث  
 سبق ما يعمج. 

 :مرهع كان عندما حراء، غار يف( يتعبد) يتحنث وسلم عليه هللا صلى الرسول كان .248
 الثالثني من قريب. 
 األربعني من قريب.  
 اخلمسني من قريب. 
 الستني من قريب. 

 :بـ ذلك نع عرب األصنام كعبادة البعثة قبل الدينية قريش تصرفات النيب يقبل مل .249
 األوثان تكسري. 
 آهلتهم سب. 
 حراء غار إىل وذهب هجرهم.  
 األصنام عبادة من بالقوة منعهم. 

 :هي اخللوة، .205
 العزلة. 
 احملاسبة. 
 عقليا   تأمال   التأمل. 
 سبق ما مجيع.  

 :بالوحي املفاجأة تدل شيء أي على .201
 خارجي أمر أنه.  
 وداخلي ذايت أنه. 
 نفسية رغبات عن عبارة. 
 واجلنون اخليال من ضرب. 

 :امنه نفهم وسلم، عليه هللا صلى النيب على( امللك ولنز ) الوحي نزول حادثة .202
 نيب أنه يعلم يكن مل أنه. 
 نيب يكون ألن يطمح يكن مل. 
 له مفاجأة كان الوحي نزول. 
 سبق ما مجيع.  

 :امنه نفهم وسلم، عليه هللا صلى النيب على( امللك نزول) الوحي نزول حادثة .203
 خارجي أمر الوحي أن. 
 داخلي أمر ليس الوحي أن. 
 النفس داخل من داخلي أوشعور نفسية، خترصات أو هتيئات، ليس الوحي أن. 
 سبق ما مجيع.  
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 :أن على دلي مرات؛ ثالث للنيب وَغطُّهُ  الوحي، نزول عند العني رؤيا للملك النيب رؤية .204
 داخلي أمر الوحي. 
 داخلي أمر ليس الوحي. 
 خارجي أمر الوحي. 
 والثالثة الثانية اإلجابة.  

 :أن على يدل ثالثاً، للنيب امللك غط .200
 خيال الوحي. 
 حقيقة الوحي.  
 أوهام الوحي. 
 الداخل من بل اخلارج من ليس الوحي. 

 :لـ األفق، عليه وسد للنيب تراءى جربيل سيدنا .206
 خارجي أنه الوحي تأكيد.  
 داخلي أنه الوحي تأكيد. 
 خارجي ليس أنه الوحي تأكيد. 
 نفسية خترصات أنه الوحي تأكيد. 

 :خدجية وعمر وسلم عليه هللا صلى النيب عمر كان .207
 11 خدجية ،11 النيب. 
 11 خدجية ،11 النيب.  
 11 خدجية ،11 النيب. 
 11 خدجية ،11 النيب. 

 كان األمومة؛ قلع يشبه كبري وعقل البيت يف عاطفة إىل بعثته بداية عند النيب حاجة .208
 :يف هللا حكمة من

 خدجية السيدة وبني بينه السن فارق.  
 عائشة السيدة وبني بينه السن رقفا. 
 سلمة أم السيدة وبني بينه السن فارق. 
 زينب السيدة وبني بينه السن فارق. 

 :النيب مع العظيمة خدجية السيدة مواقف من .209
 ختالف مل. 
 تنزعج ومل تكذ  ب، مل. 
 (.وشخصيته مناقبه تلمست) هللا رسول امتدحت 
 سبق ما مجيع.  

 :ألن هلما، مفاجأة النبوة تكن مل نوفل بن ورقة عمها وابن خدجية السيدة .265
 النيب بنبوءة أخربوهم اليهود. 
 النيب بنبوءة أخربوهم النصارى. 
 للنبوة أهل   أنه على دالة النيب وأخالق وصفات وتصرفات سلوك.  
 النيب بنبوءة أخربهتم قريش. 

 :ألنه بالوحي، النيب فوجئ .261
 بالوحي نفسه حيدث يكن مل. 
 خلهدا يف يتصوره يكن مل. 
 النيب عند مأمول وال معهود غري خارجي أمر. 
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 سبق ما مجيع.  
 :على دليل منه، وارتعاده شديداً  خوفاً  الوحي نزول من النيب خوف .262

 داخلي أمر الوحي هذا أن. 
 هتيآت الوحي هذا أن. 
 نفس حديث يكن مل الوحي هذا أن.  
 نفس حديث الوحي هذا أن. 

 :حددها خاطئة واحدة اآلتية األربع لفقراتا يف متعددة، نفسية هبزائم قريش منيت .263
 احلبشة مع التجاري التبادل حجم زيادة.  
 إليهم املهاجرين يعد ومل النجاشي خذهلم حينما. 
 وعمر كحمزة قريش كبار إسالم. 
 احلبشة إىل مكة من املهاجرين خروج. 

 :املنكرة املعنوية قريش هزائم من .264
 محزة إسالم. 
 طالب أبو إسالم. 
 عمر إسالم. 
 والثالثة األوىل اإلجابة.  

 على بالرتا وذر خرج النيب أن هلم علي إخبار بعد النيب لقتل جاءوا الذين الشبان .260
 :فـ رؤوسهم حتسسوا رؤوسهم
 شيئا   جيدوا مل. 
 الرتاب وجدوا. 

 منكرة نفسية هزمية كانت. 
 والثالثة الثانية اإلجابة.  

 :بني فرقاناً  كانت بدر غزوة .266
 والباطل احلق. 
 والكفر الماإلس. 
 اهلزمية وعوامل النصر لعوامل تصورين. 
 سبق ما مجيع.  

 :دبع تغري االمر هذا واهلزمية، النصر لعوامل معني تصور لديهم مجيعهم الناس .267
 بدر غزوة.  
 أحد غزوة. 
 اخلندق غزوة. 
 األبواء غزوة. 

 :كانت بدر غزوة يف الظاهرية النصر وعوامل الدالئل كل .268
 املشركني صف يف.  
 املسلمني صف يف. 
 واملشركني املسلمني بني متساوية. 
 املسلمني عند معدومة. 

 :ستقام املعركة أن مسعوا ملا املدينة يف املنافقني قال .269
 بإمياهنم املسلمني سينتصر. 
 سالحهم بقوة املسلمني سينتصر. 
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 بأعدادهم املسلمني سينتصر. 
   دينهم هؤالء غر.  

 :قريش على بدر غزوة نتائج من .275
 هلج أبو قتل. 
 قريش من 31 قتل. 
 قريش صناديد من 31 أسر. 
 سبق ما مجيع.  

 :هو أحد، لغزوة الرئيسي السبب .271
 الطائف أهل من بالثأر األخذ. 
 بدر يف قريش هزمية من بالثأر األخذ.  
 األحزاب من بالثأر األخذ. 
 خيرب يهود من بالثأر األخذ. 

 :عذبه رباح، بن بالل .272
 جهل أبو. 
 ربيعة بن عتبة. 
 خلف بن أمية.  
 أمية بن صفوان. 

 :أحد معركة بداية يف .273
 املسلمني انسحب. 
 املسلمني انتصر.  

 املسلمني اهنزم. 
 قريش انتصرت. 

 :للمسلمني نصرين فيها أحد، غزوة .274
 املعركة بداية يف قريش نصر. 
 املعركة بداية يف املسلمني نصر. 
 األسد محراء يف لقريش املسلمني متابعة. 
 والثالثة الثانية اإلجابة.  

 :أحد غزوة نتائج من .270
 املسلمني انتصار. 
 املنافقني فضح. 
 املسلمني( قرح) هزمية. 
 والثالثة الثانية اإلجابة.  

 :أحد غزوة يف املسلمني هزمية .276
 عسكرية هزمية. 
 نفسية هزمية. 
 النيب أوامر خمالفة وهزمية تأديب، هزمية.  
 اقتصادية هزمية. 

 :عدا ما اآليت، للهجرة، احلبشة اختيار أسباب من .277
 دينية دولة احلبشة ألن. 
 ملكة مالصقة حدود ذات ألهنا.  
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 اآلمنة املنطقة لوجود. 
 عادال   ملكا   هبا ألن. 

 :سببه للهجرة، اليمن مالءمة عدم .278
 مكة مع قوية عالقة على ألهنم. 
 مساوي بدين تعرتف ال اليت اجملوسية الديانة وعلى للفرس، ختضع ألهنا.  
 واحلجاز اليمن بني قبلية خالفات لوجود. 
 اليمن يف اليهود لتواجد. 

 :سببه للهجرة، الطائف مالءمة عدم .279
 والطائف مكة بني املسافة قرب. 
   والطائف مكة بني املشكالت حلدوث تالفيا. 
 آمنة منطقة جتعلها طبيعية حواجز وجود عدم. 
 سبق ما مجيع.  

 :سببه للهجرة،( والرومان) الشام مالءمة عدم .285
 املسافة بعد. 
 الوثنية متكن. 
 هناك النصرانية متكن. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :جعلها والشام؛ ويثرب والطائف اليمن من وكل مكة بني جتارية عالقات وجود .281
 للهجرة مالئمة غري.  
 للهجرة مالئمة. 

 مكة يف لقريش أعداء. 
 احلبشة ألهل أعداء. 

 :هي النيب، إليها يسعى اليت الدولة .282
 األموال جلين مصدر. 
 العامل يغزو جيش أسيسلت. 
 وأحكامه وأخالقه مبادئه لتنفيذ وآلة لإلسالم، وعاء.  
 اجلاه لتحقيق. 

 :بـ ينتهي املكي العهد .283
 بدر غزوة. 
 املدينة إىل النيب هجرة.  
 احلبشة هجرة. 
 مكة فتح. 

 :يف هللا رسول بعث .284
 املدينة. 
 يثرب. 
 مكة.  
 الطائف. 

 :مكة يف الناس يدعوا النيب بقي .280
 سنني أربع. 
 سنني مخس.  
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 سنني ست. 
 سنني سبع. 

 لتأسيس نيبال اختذها اليت اخلطوات من املدينة، إىل للهجرة للصحابة األذن النيب إعطاء .286
 :وترتيبها الدولة؛ أركان
 األوىل. 
 الثانية. 
 الثالثة. 
 الرابعة.  

 :سلمو  عليه هللا صلى النيب هلم أذن أن بعد املدينة إىل يهاجرون كانوا الصحابة .287
   وعالنية جهرا. 
 وسرا خفية.  
 أمواهلم معهم حاملني. 
 وأبنائهم أهلهم كل معهم. 

 :ماعدا وسراً  خفية هاجروا املهاجرين كل .288
 عوف بن الرمحن عبد. 
 وقاص أيب بن سعد. 
 اخلطاب بن عمر.  
 عفان بن عثمان. 

 :بسبب سراً  النيب هجرة .289
 ألصحاهبا قريش أمانات بإعادة ملتزما   كان أنه. 

 اإلسالم النتهى النيب قتل لو أنه.  
   مكة أهل بني قتال لنشوب حتاشيا. 
 باملسلمني قريش اكرتاث عدم. 

 األثر اهذ عن عربت قريش على قوي نفسي أثر املدينة إىل مكة من النيب هلجرة كان .295
 :بالتايل
 بينها فيما وتقاطعت ختاصمت. 
 به يلحق ملن كربى جائزة رصدت.  
 املدينة يف لغزوة جيشا   جهزت. 
 شيئا   تفعل مل. 

 بكر، أيب بن هللا عبد دور فكان اهلجرة خطة لتنفيذ مكة يف األدوار الشبان توزع .291
 :كالتايل
 وصاحبه للنيب املؤونة توصيل. 
 واالستخبارايت السري والعمل التجسس.  
 وشباهنا قريش تضليل. 
 املدينة إىل بكر وأبا النيب صحب. 

 :مع اهلجرة، أمر رتب هللا نيب .292
 بكر أبو سيدنا.  
 علي يدناس. 
 عمر سيدنا. 
 والثانية األوىل اإلجابة. 



 فقه السرية
 (سؤال 015في )

 ص مّجاني، ال يجوز تحريره، أو بيعه إال لتغطية تكاليف الطباعةالملخ

 التعليم عن بعد، جامعة الملك فيصل

@AbuAl7arith  66من  38صفحة 

 :بكر أبو كان النيب، هجرة قبل .293
 للمدينة هاجر. 
 ثور غار يف النيب ينتظر. 
 النيب هجرة رحلة ومستلزمات خلطة جيهز.  
 النيب بيت يف. 

 :كانت النيب هجرة أثناء علي مهمة .294
 بكر وأبو النيب عليها سريحل اليت الراحلتني يعد أن. 
 للنيب وينقلها ألخبارا يستطلع. 
 ألهلها النيب عند الناس استودعها اليت األمانات يعيد أن.  
 بكر وأبو النيب راحليت آثار ميسح. 

 :للمدينة مهاجراً  مكة من النيب خرج .290
 بيته يف قتله الشبان فيها حاول اليت الليلة قبل. 
 بيته يف قتله الشبان فيها حاول اليت الليلة بعد. 
 بيته يف قتله الشبان فيها حاول يتال الليلة ذات يف.  
 سبق مما أي ليس. 

 :توجه للمدينة مهاجراً  مكة من النيب خروج وعند مكة، مشال تقع املدينة .296
   مشاال. 
   جنوبا.  
   شرقا. 
   غربا. 

 :إىل وذهب اجلنوب، إىل توجه النيب خروج عند .297
 األسد محراء. 
 ثور غار.  
 األبواء. 
 الطائف. 

 :هي النيب، هجرة اءأثن فهرية بن عامر مهمة .298
 بكر وأبو للنيب األخبار نقل. 
 بكر وأبو للنيب الطعام نقل. 
 بكر أيب بن هللا عبد أثر طمس.  
 الطعام إعداد. 

 :كانت بكر أيب بنت أمساء مهمة .299
 اآلثار طمس. 
 األخبار نقل. 
 وتوصيله الزاد إعداد.  
 قريش ختذيل. 

 هجرة يف رهدو  وكان بكر؛ وأبو النيب يستأمنه لكن كافراً  مازال كان أريقط، بن هللا عبد .355
 :النيب

 الطعام إعداد. 
 بكر وأبو النيب راحليت إعداد. 
 الطريق على بكر وأبو النيب يدل أن.  
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 األخبار نقل. 
 :منظومة هي النيب، هجرة خطة نفذة اليت املنظومة أو اجملموعة .351

 رجالية. 
 السن كبرية. 
 السن صغرية. 
 شبابية.  

 :ثلم اجلاهلية يف حماسنها ىبعض على وأبقى بليةالق العصبية اإلسالم مقت .352
 القبيلة مكان حتديد. 
 الديات وجتمل األسري فك.  
 واحلروب اإلغارة. 
 واألنساب باألحساب االعتداد. 

 :اآليت احلروب، يف الشرعية السياسة تقتضي اإلسالم يف .353
 السريع واهلروب التخلي. 
 االستخبارايت والعمل العسكري والكتيك التخطيط.  
 النتائج كانت أيا   اهلجوم. 
 واالستسالم املقاومة عدم. 

 :بدر معركة قبل وصحابته النيب هبا قام اليت االستخباراتية األعمال من .354
 القوم وعدة عدد ومعرفة القوم، مكان حتديد. 
 قريش صناديد من فيهم من معرفة. 
 وخطتهم القوم اجتاهات بالتحديد معرفة. 

 سبق ما مجيع.  
 :به قام العدو، عن املعلومات وجتميع االستخبارايت هداجل بدر غزوة يف .350

 عنه هللا رضي بكر أبو. 
 عنه هللا رضي طالب أيب بن علي. 
 وسلم عليه هللا صلى النيب. 
 والثالثة األوىل اإلجابة.  

 اء؛م من أنا: الغنم لراعي قال بدر، يف العدو عن معلومات جيمع كان حينما النيب، .356
 :ألن

 وسلم عليه هللا صلى النيب هبا ولد اليت املنطقة هي ماء. 
 النيب هو أمامه من أن معلومة من ليستفد يكن مل الغنم راعي. 
 حممد أنا يقول ال أن تقتضي الشرعية السياسة.  
 سبق ما مجيع. 

 :منها نتائج التغيري ذلك وكان قافلته مسار سفيان أبو غري .357
 النيب له نصبه فخ يف وقع. 
 لةالقاف على ينبع أهل استوىل. 
 منها الكثري وفقد القافلة تبعثرت. 
 النيب قبضة من سلم.  

 :يف وقعت بدر غزوة .358
 23 رجب. 
 23 شعبان. 
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 23 رمضان.  
 23 شوال. 

 :بدر غزوة فيها وقعت اليت السنة .359
 للهجرة الثانية السنة.  
 للهجرة الثالثة السنة. 
 للهجرة الرابعة السنة. 
 للهجرة اخلامسة السنة. 

 :هي النيب، هبا يشارك سالماإل يف كربى غزوة أول .315
 اخلندق غزوة. 
 أحد غزوة. 
 بدر غزوة.  
 مؤتة غزوة. 

 :بدر غزوة سبب .311
   للمسلمني قريش لتعذيب ثأرا. 
 بدر عني على لالستيالء. 
 قريش قافلة على االستياله يف النيب رغبة.  
 واملدينة مكة بني الواصل بالطريق التحكم. 

 :عليها قريش أرسلت قريش، قافلة .312
 جهل أيب نب عكرمة. 
 أمية بن صفوان. 

 ربيعة بن عتبة. 
 حرب بن سفيان أبو.  

 :تتضمن قريش، قافلة .313
 211 بعري. 
 2111 بعري.  
 21111 بعري. 
 211111 بعري. 

 :حنو متجهة كانت سفيان، أبو بقيادة كانت اليت قريش قافلة .314
 احلبشة. 
 اليمن. 
 الشام.  
 البحرين. 

 :لـ قافلة،ال هذه رأس على سفيان ألبو قريش إرسال سبب .310
 قريش أغىن ألنه. 
 الشأن هذا يف خربته.  
 عليه خيشون فال املسلمني مع احلسنة مواقفه. 
 قريش جيش قائد ألنه. 

 :قريش قافلة على لالستيالء الصحابة من خرجوا الذين .316
 221 رجل. 
 121 رجل.  
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 122 رجل. 
 112 رجل. 

 :النيب مع خروجهم وعدم املسلمني ختلف سبب .317
 لكبذ يعلموا مل ألهنم. 
 عصيانا   ليس فهو يأمرهم مل النيب ألن.  
 اخلندق حبفر مشغولني كانوا ألهنم. 
   تكاسال 

 :ألنه للطريق؛ قطعاً  ليش سفيان، أبو عري على لالستيالء النيب خروج .318
 قريش مع حرب حالة يف. 
 حمرتمة غري احلرب أموال. 
 سالم حالة يف. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :حنو وميم لة؛القاف طريق فغري بطريقة، يستمر مل: النيب روجخب سفيان أبو علم حينما .319
 جدة. 
 رابغ. 
 ينبع.  
 الطائف. 

 :قريش إىل أرسل الرحلة؛ ملسار سفيان أبو تغيري أثناء .325
 جهل أيب بن عكرمة. 
 الغفاري ذر أبو.  

 الغفاري عمرو بن ضمضم. 
 الوليد بن خالد. 

 :النيب خبروج قريش علمت حينما .321
 تكرتث مل. 
 املدينة إىل للتفاوض دا  وف أرسلت. 
 قويا   جهازا   وجتهزت تنادت.  
 الطائف بأهل استعانت. 

 :بالتايل يقوم أن معركة أي يف الدخول قبل النيب سياسة من كان .322
 اليهود من املعونة طلب. 
 باملشاركة سنة عشرين من أقل هو ملن يسمح ال. 
 أصحابه مع التشاور.  
 باملشاركة للنساء يسمح ال. 

 :اآليت يف اخلاطئة الفقرة حدد عسكرية، تكتيكية تدابري بدر غزوة يف النيب اختذ .323
 هناك الوحيد املاء فهو بدر ماء على باجليش نزل. 
 املعركة يف الدخول قبل أصحابه مع تشاور. 
 مهامهم وحدد أصحابه أوصى. 
 املدينة يف باملنافقني استنجد.  

 :إىل راجعة يةاحلقيق اهلزمية أن حني يف املسلمني، هبزمية أحد غزوة نتائج املؤرخون يصف .324
 النيب لتوجيهات الرماة ملخالفة هزمية.  
 العسكرية اخلطة يف خلل. 
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 املسلمني نفوس يف والضعف الوهن وقوع. 
 املدينة إىل املنافقني عودة. 

 :للتايل تعود أحد لغزوة املشركني دوافع .320
 االقتصادي اجملال لتنمية. 
 بدر هزمية من بالثأر لألخذ.  
  املدينة يهود ضاءإلر. 
 املدينة يف املنافقني ود لكسب. 

 :السنة يف أحد غزوة وقعت .326
 1 للهجرة. 
 1 للهجرة.  
 1 للهجرة. 
 1 للهجرة. 

 :يف أحد غزوة وقعت .327
 املدينة.  
 مكة. 
 الطائف. 
 األبواء. 

 :قوامه جبيش قريش جتهزت أحد غزوة يف .328
 رجل 1111 من أكثر بدر، جيش ضعفي. 
 1 رجل 1111 من أكثر بدر، جيش أضعاف.  

 رجل 2111 بدر، جيش مثل. 
 رجل 111 بدر، جيش نصف. 

 :بقيادة قريش كانت أحد، غزوة يف .329
 جهل أيب بن عكرمة. 
 أمية بن صفوان. 
 سفيان أبو.  
 أخطب بن حيي. 

 :وهي بالنيب قرابة له سفيان، أبو .335
 وسلم عليه هللا صلى النيب خال. 
 وسلم عليه هللا صلى النيب عم. 
 وسلم عليه هللا صلى النيب خال ابن. 
 النيب زوجة رقية ابنته هللا، رسول صهر.  

 :يف أسلم سفيان أبو .331
 أحد غزوة. 
 اخلندق غزوة. 
 احلديبية صلح. 
 مكة فتح.  

 :طريق عن املدينة على اهلجوم قريش بنية النيب علم .332
 جهل أيب بن عكرمة من وصلته رسالة. 
 سفيان أبو من وصلته رسالة. 
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 املطلب عبد بن العباس عمه من وصلته رسالة.  
 طالب أيب بن علي من وصلته رسالة.  

 :كان بدر غزوة يف التمييز .333
 والكفار املسلمني بني متييز.  
 واملنافقني املؤمنني بني متييز. 
 واألنصار املهاجرين بني متييز. 
 مكة وأهل املدينة أهل بني متييز. 

 :كان أحد غزوة يف التمييز .334
 والكفار املسلمني بني متييز. 
 واملنافقني املسلمني بني زمتيي.  
 واخلزرج األوس بني متييز. 
 واألنصار املهاجرين بني متييز. 

 :املدينة يف املنافقني أشهر من .330
 احلقيق بن هللا عبد. 
 أخطب بن حيي. 
 سلول بن أيب بن هللا عبد.  
 سبأ بن هللا عبد. 

 :قريش مواجهة يف .336
 باخلروج والصحابة املدينة، داخل يبقى أن النيب رأي.  
 املدينة داخل يبقوا أن والصحابة خيرجوا، أن النيب رأي. 

 الطائف إىل يستدرجوهم أن النيب رأي. 
 الطائف إىل يستدرجوهم أن الصحابة رأي. 

 :بـ قريش مواجهة يف الرأي يف النيب أخذ أحد، يف .337
 رأيه. 
 عمر رأي. 
 بكر أبو رأي. 
 الصحابة رأي.  

 اجليش من انسحبوا منافقني بينهم الصحابة من 1555 ومعه أحد إىل النيب ذهب .338
 :وعددهم
 111 منافق. 
 111 منافق.  
 111 منافق. 
 111 منافق. 

 :بـ سلول ابن عاد أحد، إىل املسلم اجليش خرج حينما .339
 اجليش ربع. 
 اجليش نصف.  
 اجليش ثلث.  
 اجليش مخس. 

 :بريج بن هللا عبد وقائدهم الغنائم، جلمع ونزلوا النيب أمر خالفوا أحد يف الرماة .345
 معهم نزل. 
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 معهم ينزل مل.  
 للمدينة رجع. 
 لقريش استسلم. 

 :املسلمني من أحد يف النيب حول بقي من عدد .341
   1 تقريبا. 
   21 تقريبا.  
   11 تقريبا. 
   11 تقريبا. 

 :عنه تدافع النيب حول أحد غزوة يف بقيت جليلة صحابية .342
 سلمة أم. 
 األنصارية كعب بنت نسيبة.  
 بكر أبو بنت أمساء. 
 عمر بنت حفصة. 

 :أحد يف املسلمني من استشهد .343
 11. 
 61. 
 31.  
 01. 

 يف قتله؛ وُأشيع ،ثنيته وكسرت جبهته، وشجت حفرة يف وقع وسلم عليه هللا صلى النيب .344
 :غزوة

 بدر. 
 اخلندق. 
 أحد.  
 حنني. 

 :لـ نتيجة أحد غزوة يف مالقوا واملسلمني النيب لقي .340
 قريش أعداد كثرة. 
 عددهم قلة. 
 سالحهم قلة. 
 اجلبل من والنزول النيب، أمر الفةخم.  

 :وهي أهدافها؛ حتقق مل أهنا إال قريش نصر رغم .346
 املدينة دخول. 
 النيب قتل. 
 النيب خطف. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :إىل لريهبهم، قريش أحد غزوة يف النيب تابع .347
 بدر عني. 
 ينبع. 
 األسد محراء.  
 ثور غار. 
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 محراء إىل أحد غزوة بعد لقريش النيب متابعة اءأثن سفيان أبو أخرب املشركني، أحد .348
 :هو به؛ لك قبل ال جبيش حممد جاء لقد األسد؛
 اخلزامي معبد أيب بن معبد.  
 أريقط بن هللا عبد. 
 عدي بن املطعم. 
 هشام بن البخرتي أبو . 

 :اآليت العرب على ذلك نتائج من وكان بدر يف املسلمني بنصر العرب تأثرت .349
 حظ ضربة كان إمنا لنصرا ذلك أن يف الشك. 
 املسلمني بقوة الشعور.  
 املدينة مع التجارة العرب قطعت. 
 قريش مع التجارة العرب قطعت. 

 :وه بدر، غزوة دخول يف واملقداد وعمر بكر أبو مبشورة النيب اكتفاء عدم سبب .305
 املهاجرين من ألهنم. 
 رأيهم فةمعر  يريد فكان املدينة داخل النصرة على النيب بايعوا األنصار. 
 الغزوة مبوقع خرباء ليسوا ألهنم. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :من مسع أن: بعد( بدر غزوة) املعركة يف الدخول على النيب عزم .301
 اليهود. 
 املهاجرين. 
 األنصار. 

 واألنصار املهاجرين.  
 :هو املدينة؛ وسيد األوس سيد بدر، غزوة يف .302

 عبادة بن سعد. 
 معاذ بن سعد.  
 وقاص يبأ بن سعد. 
 السلمي سعد. 

 سبب رجعي ربه؛ يدعو كاملة ليلة بقي ذلك ومع بدر، يف بالنصر ربه من موعود النيب .303
 :إىل الدعاء هذا

 هلل العبودية مظاهر من مظهر الدعاء أن.  
   لقريش ترهيبا. 
 النصر عدم يف الشك. 
 ألصحابه طمأنينة. 

 :سبحانه إليه ويتضرع هللا يدعوا كلها ليلته النيب جلوس بدر؛ غزوة يف .304
   اهلزمية من خوفا. 
 املسلمني نصر أسباب من.  
 قريش لرتهيب. 
 النصر يف لشكه. 

 (:بدر غزوة) املعركة قبل باملسلمني هللا رمحة من .300
 جهل أبو موت. 
 هلب أبو موت. 
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 والنعاس بالغيث النفوس هيأ أن.  
 املشركني على عاصفة جاءت. 

 :بدر غزوة يف املسلمني مع قاتلوا الذين املالئكة .306
 جربيل. 
 ميكائيل. 
 1111 املالئكة من. 
 سبق ما مجيع.  

 :بدر يف العباس .307
 يشارك مل. 
 قتل. 
 أسر.  
 املسلمني جليش انضم. 

 فيه؛ فعتهملش قريش أسرى يف وتشفع حياً  كان لو أنه عدي، بن املطعم يف النيب قول .308
 :كان

 وسلم عليه هللا صلى الرسول عم ألنه. 
   مكة يف للنيب صنعه ملا وفاء.  
 والسالح باملال املسلمني دعم ألنه. 
 مكة يف سرا   أسلم ألنه. 

 :ذلك يواجه النيب كان وأصحابه، للرسول قريش مقاومة مقابل يف .309
 واملالسنة الكالمية املقاومة. 

 قريش أنظار عن التخفي. 
 قريش قتال. 
 أصحابه نفوس يف واليقني الثقة عناصر بث.  

 :عم بالتفاوض احملاولة أعادوا ،للنيب عتبة ببعث قريش مفاوضات فشل بعد .365
 طالب أبو النيب، عم.  
 العباس النيب، عم. 
 محزة النيب، عم. 
 جعفر النيب، عم ابن. 

 :أنه على دليل قريش، مفاوضات لكل النيب رفض .361
 التنازالت من املزيد منهم يريد. 
 ماديا   اإلسالمية الثورة دعم منهم يريد. 
 كلها ولإلنسانية للحياة جديد ومنهج ونبوة، ورسالة، بوحي، جاء.  
 هاشم لبين الزعامة عن يتخلوا أن يريدهم. 

 :دولة إلقامة يسعى كان هللا نيب .362
 السلطة أجل من. 
 املال أجل من. 
 اجلاه أجل من. 
   رباين ألمر تنفيذا.  

 يدل مر؛األ هذ يرتك أن على والنساء واملال واحلكم بامللك قريش لعروض النيب رفض .363
 :على
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 قريش من التنازالت من باملزيد رغبته. 
 ربانيا   أمرا   ينفذ أنه. 
 بامللك أو باحلكم شهوة لديه ليست. 
 والثالثة الثانية اإلجابة.  

 للرسول األذية يف قريش أساليب من: حددها خاطئة واحدة مجلة اآلتية األربع اجلمل يف .364
 :الدعوة بداية يف وأصحابه
 سفيهة وشتائم هازلة بتهم رميهم. 
 والنفسية ةاملعنوي األذية. 
 اجلسدية األذية. 
 ذلك يف واإلسراف القتل.  

 :ذلك نتيجة من كان النيب أصحاب قريش آذت حينما .360
 الكفر إىل بعضهم عاد. 
 إسالمهم على البقاء على الصحابة من املعذبني إصرار.  
 قريشا   بعضهم فاوض. 
 عنهم لتكف لقريش ماال   دفعوا. 

 :مثل اإلسالم، على اءالبق على أصروا الذين املعذبني الصحابة .366
 بالل. 
 خباب. 
 ياسر آل. 
 سبق ما مجيع.  

 :مكة يف املسلمني عذبوا من أشهر من .367
 جهل أبو. 
 عدي بن املطعم. 
 خلف بن أمية. 
 والثالثة األوىل اإلجابة.  

 :بـ النيب وصفت والصحابة، بالنيب االستهزاء مجاعة .368
 اجلنون. 
 السحر. 
 الكذب. 
 سبق ما مجيع.  

 :البعثة بعد النيب مع تعاملها يف قريش تناقض من .369
 ، وجمنون ساحر عنه يقولون هنارا. 
 ، عندهم والثمني احللي عنده يستودعون ليال. 
 سرا   أسلموا. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :احلبشة إىل اهلجرة سبب .375
 احلبشة مللك إرضاء. 
 واقتصادي وسياسي وأمين ديين سبب.  
 قريش لشعور مراعاة. 
 قتلال من للنيب محاية. 
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 :يبغض مما أكثر شيء يبغض النيب يكن مل .371
 واللعب اللهو. 
 السهر. 
 اجملون. 
 واألوثان األصنام.  

 :السليمة بقطرته وسلم عليه هللا صلى النيب .372
 دولة ينشئ مل. 
 قط له يسجد أو صنما   يعظم مل.  
 الكفار قاتل. 
 اليهود طرد. 

 :من ينفر السليمة بقطرته وسلم عليه هللا صلى النيب .373
 فقنياملنا. 
 اليهود. 
 األصنام عبادة جمتمع تصرفات.  
 الطائف أهل. 

 :لـ بعيداً  ثاناألو  عبادة جمتمع عن يذهب السليمة بقطرته وسلم عليه هللا صلى النيب .374
 األغنام يرعى. 
 ويتحنث يتأمل.  
 القريبة املدن يف يتاجر. 
 أقاربه يزور. 

 :إىل تقود اخللوة، .370
 التأمل ُحسن. 
 اخلالق ظمةبع النبيل اإلحساس تداعي. 
 الوحي لتلقي األمثل لالستقبال النفس صفاء. 
 سبق ما مجيع.  

 :هي النفس، لصفاء استدعاءً  العصر وفنت الدنيا مشاغل عن البعد .376
 اخللوة.  
 اإلنطواء. 
 اإلحباط. 
 اليأس. 

 :إىل يقود التأمل، .377
 سبحانه اخلالق بعظمة اإلحساس تنمية. 
 الشوائب من النفس يصفي. 
 الفضيلة الالستقب النفس يهيئ. 
 سبق ما مجيع.  

 :وسلم عليه هللا صلى بالنيب االقتداء من .378
 الناس مقاطعة. 
 بالنفس اخللوة.  
 الزواج عدم. 
 الدهر صيام. 



 فقه السرية
 (سؤال 015في )

 ص مّجاني، ال يجوز تحريره، أو بيعه إال لتغطية تكاليف الطباعةالملخ

 التعليم عن بعد، جامعة الملك فيصل

@AbuAl7arith  66من  49صفحة 

 :لـ تكون بالنفس، خللوة .379
 (.النقاء) الصفاء قصد 
 هللا ملكوت يف التأمل. 
 القطيعة. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :لـ تؤدي بالنفس، اخللوة .385
 النفس انأضغ إزاحة. 
 الشيطان وسائس إزاحة. 
 النفس حماسبة. 
 سبق ما مجيع.  

 :لـ يؤدي التأمل، حسن .381
 املرء ميارسها اليت السلبيات اتضاح. 
 الفضيلة إىل باالجتاه اإلحساس. 
 اإلنطوائية. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به بدئ ما أول: عنها هللا رضي عائشة املؤمنني أم تقول .382
 :الوحي من

 احلدس. 
 النوم يف الصاحلة الرؤيا.  
 اليقظة أحالم. 

 التخيالت. 
 يرى ال كان: وسلم عليه هللا صلى النيب عن -عنها هللا رضي- عائشة املؤمنني أم تقول .383

 :إال رؤيا
 فيها جاء ما نصف حتقق. 
 هتيآت كانت. 
 الصبح فلق مثل جاءت.  
 أحالم جمرد كانت. 

 احلق، جاءه: وسلم عليه هللا صلى النيب عن -عنها هللا رضي- عائشة املؤمنني أم تقول .384
 :يف وهو

 خدجية بيت. 
 الكعبة. 
 حراء غار.  
 ثور غار. 

" زملوين زملوين،" عنها هللا رضي خويلد بنت خلدجية وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال .380
 :حىت فزملوه
 النوم جاءه. 
 الروع عنه ذهب.  
 مكانه يف امللك جاءه. 
 خدجية السيدة ايقتتض. 

 :قالتف ،"نفسي على خشيت لقد: "اخلرب وأخربها( امللك خرب) خلدجية النيب قال .386
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 ،أبدا هللا خيزيك ما وهللا كال. 
 الكل وحتمل الرحم، لتصل إنك. 
 احلق نوائب على وتعني الضيف وتقري املعدوم، تكسب إنك. 
 سبق ما مجيع.  

 :به تتأ حىت( حراء غار حادثة بعد سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول أي) به انطلقت .387
 عدي بن املطعم. 
 الصديق بكر أبو. 
 املطلب عبد بن العباس. 
 نوفل بن ورقة.  

 :العزى عبد بن أسد بن نوفل بن ورقة .388
 خدجية عم ابن. 
 بالعربانية اإلجنيل من يكتب وكان اجلاهلية يف تنصر. 
 عمي قد كبريا   شيخا   كان. 
 سبق ما مجيع.  

 له الفق ،(حراء غار حادثة) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من وفلن بن ورقة مسع .389
 :ورقة

 نوح على هللا نزل الذي الناموس هذا. 
 موسى على هللا نزل الذي الناموس هذا.  
 عيسى على هللا نزل الذي الناموس هذا. 
 زكريا على هللا نزل الذي الناموس هذا. 

 :لورقة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ومقابلة حراء، غار حادثة بعد .395
 الوحي واشتد توىف، أن ورقة ينشب مل. 
 الوحي وزاد توىف، أن ورقة ينشب مل. 
 الوحي وفرت توىف، أن ورقة ينشب مل.  
 الوحي واسرتسل توىف، أن ورقة ينشب مل. 

 قومك، رجكخي إذ حياً  أكون ليتين: وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول نوقل بن ورقة قال .391
 :ورقة فقال هم؟ وخمرجي أ: وسلم عليه هللا صلى فقال
 نعم. 
 عودي إال به جئت ما مبثل قط رجل يأت مل. 
 مؤزرا   نصرا   أنصرك يومك يدركين وإن. 
 سبق ما مجيع.  

 :عن عبارة الوحي .392
 نفس حديث. 
 داخلية تصورات. 
 صرع حاالت. 
 مأمول وال معهود غري خارجي أمر.  

 :فيها قابلته املدينة إىل النيب وصل حينما .393
 وسياسية اجتماعية مشكلة.  
 والصادق احلار اليهود ترحيب. 
 سلول بن أيب بن هللا عبد فرحة. 
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 جدا   ضعيف واقتصاد جماعة. 
 :هي الدعوة، من الثالثة ااملرحلة .394

 السرية الدعوة. 
 قتال بدون اجلهرية الدعوة. 
 القتال مع اجلهرية الدعوة.  
 الكفر وإظهار اإلسالم إخفاء. 

 :حينما القتال، وسلم عليه هللا صلى النيب بدأ .390
 أصحابه قريش عذبت. 
 احلبشة إىل الصحابة هاجر. 
 الطائف زار. 
 املدينة إىل هاجر.  

 :لـ القتال النيب بدأ .396
 الدين يف الناس يدخل. 
 معه ومن دينه عن يدافع.  
 بالثأر يأخذ. 
 األموال على احلصول. 

 :كانت النيب، غزوات كل .397
 انتصارات. 
 قريش على. 
 دفاعية.  

 وميةهج. 
 :فإهنم املدينة، يف اإلسالم انتشار بعد واخلزرج، األوس اجلدد املدينة مسلموا .398

 النيب هجرة قبل اليهود قاتلوا. 
 النيب هجرة قبل املهاجرين لتعذيبهم قريش قاتلوا. 
 الكرمي النيب هذا لرؤية يتشوقون.  
 النيب هجرة قبل املنافقني قاتلوا. 

 :درجة إىل وصل حىت تطور مسلم، جمتمع املدينة يف أصبح .399
 العريب اجملتمع. 
 االقتصادي اجملتمع. 
 العسكري اجملتمع. 
 السياسي اجملتمع.  

 :بـ املدينة، يف املسلم اجملتمع تنامى من انزعاجها عن عربت قريش، .455
 وللنيب هلم وأذيتها املسلمني على ضغطها من زادت أن.  
 باحلرب املدينة أنذرت. 
 ملدينةا مع االقتصادية العالقات قطعت. 
 املدينة على حصارا   أقامت. 

 :مها باهلجرة، النيب هلما يأذن مل الصحابة من اثنان .451
 الوقاص بن وسعد اخلطاب بن عمر. 
 طالب أيب بن وعلي الصديق، بكر أبو.  
 جبل بن ومعاذ عوف بن الرمحن عبد. 
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 العوام بن والزبري احلارثة بن زيد. 
 نيب،ال قتل على حريصاً  وكان الندوة، دار اجتماع يف لقريش جاء الذي املسن الرجل .452

 :هو
 أخطب بن حيي. 
 مرحب. 
 سبأ بن هللا عبد. 
 هللا لعنه إبليس.  

 كان قبائل؛ال بني دمه ليضيع النيب قتل يف واشرتاكهم قبيلة، كل من قوي شاب أخذ .453
 :اجتماع نتائج من

 األرقم دار. 
 الندوة دار.  
 خلف بن أمية دار. 
 جهل أبو دار. 

 كانت قبائل؛ال بني دمه ليضيع النيب قتل يف واشرتاكهم قبيلة، كل نم قوي شاب أخذ .454
 :فكرة
 جهل أبو.  
 خلف بن أمية. 
 ربيعة بن عتبة. 
 املغرية بن الوليد. 

 :للنيب قريش اغتيال خطة تنفيذ ليلة أثناء .450

 الباب أمام اجلاهزين الشباب ووجوه رؤوس على الرتاب وذر النيب خرج. 
 أظهرهم خلف من خرج. 
 يروه ومل خرج. 
 سبق ما مجيع.  

 :هو اغتياله، حماولة ليلة النيب بيت يف بقي صحايب .456
 حارثة بن زيد. 
 زيد بن أسامة. 
 طالب أيب بن علي. 
 طالب أيب بن جعفر. 

 :عمره كان النيب، قتل حماولة حادثة يف علي اإلمام .457
 21 سنوات. 
 11 سنة.  
 11 سنة. 
 11 سنة. 

 :ةمبثاب للنيب املدينة أهل استقبال يعترب .458
 والطاعة الوالء.  
 واخلداع التمويه. 
 قريش لسادات مراعاة. 
   أنفسهم على خوفا. 

 :تعين" دينياً " املدينة إىل مكة من اهلجرة .459
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 الوحي نزول اكتمال. 
 اإلسالم وظهور الباطل على احلق انتصار.  
 الدين اكتمال. 
 القتال هناية. 

 :يعين" سياسياً " املدينة إىل مكة من اهلجرة .415
 لإلسالم قريش والء. 
 اليهود اهنزام. 
 واملنافقني املؤمنني بني التمييز. 
 اإلسالمية الدولة قيام.  

 :هو اإلسالمية الدولة قيام تاريخ .411
 املدينة إىل مكة من النيب هجرة.  
 احلبشة هجرة. 
 مكة فتح. 
 بدر غزوة. 

 :ملدة هنار ليل عمل: لـ تتويج هي اهلجرة .412
 1 مكة يف سنوات. 
 21 مكة يف سنة.  
 11 مكة يف ةسن. 
 11 مكة يف سنة. 

 البعثة قبل الدينية املكي اجملتمع تصرفات ومن األصنام عبادة من ينفر كان النيب .413
 :بـ ذلك عن وعرب ويكرهها؛
 أصنامهم مهامجة. 
 كراهيتهم جمرد. 
 تركها على التحريض. 
 والتفكر للتأمل بعيدا   والذهاب اجملتمع هجر.  

 :بـ الدعوة مرات .414
 1 مراحل.  
 1 مراحل. 
 1 مراحل. 
 6 مراحل. 

 :هي الدعوة، مراحل .410
 قتال بدون جهرية سرية، قتال، مع جهرية. 
 سرية قتال، مع جهرية قتال، بدون جهرية. 
 سرية قتال، بدون جهرية قتال، مع جهرية. 
 ،قتال مع جهرية قتال، بدون جهرية سرية.  

 :يف ،لمنياملس من األوىل للقلة -وسلم عليه هللا صلى- النيب اختاره الذي املقر .416
 الندوة دار. 
 بكر أبو دار. 
 هاشم بين دار. 
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 األرقم أيب بن األرقم دار.  
 :املسلمني من األوىل القلة كانت األرقم، دار يف .417

 اإلسالم مهميعل إليهم، نزل ما الرسول يبلغهم هللا، رسول من يتعلمون فيها، يلتفون 
 .واإلميان

 الكبري معاجملت من متوقع ماهو وتقاوم تتكسر ال اليت الصلبة اإلميانية القاعدة يكو ن. 
 بالكلية اإلسالم استئصال عدم النواة هذه خالل من يُؤم  ن اجتماعية نواة يكون. 
 سبق ما مجيع.  

 :هي الدعوة، من الثانية املرحلة .418
 السرية الدعوة. 
 املباشر القتال. 
 قتال بدون اجلهرية الدعوة.  
 قتال مع اجلهرية الدعوة. 

 :هي اجلهرية، الدعوة الدعوة، من الثانية املرحلة .419
 فقط وأقاربه خلاصته النيب دعوة. 
 قتال بدون إليهم أنزل مبا الناس إبالغ النبوة، بإعالن االكتفاء.  
 القتال. 
 سبق ما مجيع. 

 :هي ؛"نياألقرب عشريتك وأنذر" ،"املشركني عن وأعرض تؤمر مبا فاصدع: "تعاىل قوله .425
 دعوةبال بالصدع لنبيه تعاىل هللا أمر 
 السرية بالدعوة لنبيه تعاىل هللا أمر. 

 الكفار بقتال لنبيه تعاىل هللا أمر. 
 اليهود بطرد لنبيه تعاىل هللا أمر. 

 :على صعد بأن قريش يف نادى بأن اجلهرية، بالدعوة النيب بدأ .421
 املروة. 
 الصفا.  
 النور جبل. 
 الكعبة. 

 عذاب يدي بني لكم يرنذ فإين: "لقريش وسلم عليه هللا صلى النيب قال أن بعد .422
 :هلب أبو رد ؛"شديد
 مبايل ال كان. 
 مجعتنا؟ أهلذا اليوم سائر لك تبا  : قال 
 والشعر والسحر باجلنون النيب اهتم. 
 الدعوة هذه أكثر له يشرح أن النيب من طلب. 

 نزل ،"مجعتنا اأهلذ اليوم سائر لك تباً :" وسلم عليه هللا صلى للنيب هلب أبو قول بعد .423
 :ىلتعا قوله

 "زلزاهلا األرض زلزلت إذا." 
 "القارعة ما أدراك وما." 
 "وتب هلب أيب يدا تبت." 
  "تعبدون ما أعبد ال الكافرون، أيها يا قل." 
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 يف العرب وآمال تطلعات متثل الدين أعداء يدعي ما حسب تكن مل النيب دعوة .424
 :والدليل واإلمارة، السيطرة
 لقريش النيب قتال. 
 احلصار يف يبالن مع هاشم بين وقوف. 
 النيب لنداء قريش تستجب مل.  
 النيب عن طالب أبو دفاع. 

 :بل إسالمية، تقاليد هناك ليس .420
 إسالمية عادات. 
 إسالمية مظاهر. 
 اإلسالمي واهلدي للمبادئ اتباع.  
 إسالمية شعائر. 

 املرحلة؟ هذه يف له االستجابة حجم فما سراً، دعوته النيب بدأ .426
 قط أحد له يستجب مل. 
 قريش من غفري مجع له جاباست. 
 وامرأتان رجال ثالث له استجاب. 
 وامرأة رجل مابني الستني قرابة له استجاب.  

 :بسبب لدينا يف الناس يدخل أن أجل من قط قتاالً  وسلم عليه هللا صلى النيب يبدأ مل .427
 القتال على قدرته عدم. 
 واملسلمني نفسه على خوفه. 
 الدين يف إكراه ال: "تعاىل لقوله". 

 هبم وبره الناس على شفقته. 
 :هو احلبشة إىل اهلجرة وراء السياسي السبب .428

 وأصحابه بالنيب للتحرش قريش دفع. 
 خواطرهم وتطييب لقريش إرضاء. 
   السياسي الصراع عن بعيدة مكة تكون أن على حرصا. 
 ووطن جمتمع وإجياد للدعوة وآمنة حرة قاعدة بوجود الرغبة.  

 :للهجرة احلبشة اختيار أسباب من .429
 وثنية دولة احلبشة ألن. 
 املكرمة ملكة مالصقة حدود هلا. 
 عادل وملكها وثنية وليست دينية دولة احلبشة ألن.  
 احلبشة لزيارة للمسلمني احلبشة ملك دعوة. 

 :املدينة إىل مكة من النيب هاجر .435
 هو أعدها حمكمة خطة وفق.  
 خطة وبدون فجأة. 
 طالب أيب بن علي معه أعدها مدروسة خطة وفق. 
 بكر أبو معه أعدها خطة وفق. 

 :به يقصد قريش، على واقتصادياً  سياسياً  النيب ضغط .431
 قريش معاندة. 
 قريش مماحكة. 
 للسلطة السعي. 
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 لألفضل فكرها لتغيري قريش على فكري ضغط.  
 :منه يتضح احلبشة، يف للمسلمني العاص بن عمرو خطاب حمتوى .432

 اجلاهلية فحوى. 
 املسلمني فدلو  األخالقية اإلساءة. 
 النجاشي أمام املقام مراعاة عدم. 
 سبق ما مجيع.  

 :منه يتضح قريش، ووفد النجاشي أمام طالب أيب بن جعفر خطاب حمتوى .433
 اإلسالم أخالق. 
 هلم قريش اضطهاد رغم بكلمة قريش جيرح مل أنه. 
 اجلاهلية فحوى. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :لـ للطائف النيب ذهب .434
 قريش ندع له يتوسطوا. 
 األموال منهم يطلب. 
 اإلسالم أهلها على يعرض.  
 قريش على جبيشها اإلستعانة. 

 :اإلسالم الطائف أهل على النيب عرض أن بعد .430
 وأحسنوا أسلموا. 
 ومحايته النيب نصرة يستطيعوا لن أهنم قالوا لكن آمنوا. 
 واحتقروه باحلجارة ورموه آذوه.  

 والثانية األوىل اإلجابة. 
 :وهي معهم، النيب مهمة حتققت فقد الطائف، أهل إسالم عدم نم بالرغم .436

 احلساب. 
 العقاب. 
 عليهم اجلبلني اجلبال ملك إطباق. 
 التبليغ.  

 :ومعه مكة، إىل الطائف من النيب عاد .437
 حارثة بن زيد.  
 زيد بن أسامة. 
 مالك بن أنس. 
 مالك بن الرباء. 

 له يستجب ومل اإلجارة، منهم يطلب قريش لزعماء أرسل الطائف من النيب عودة عند .438
 :إال

 عدي بن املطعم.  
 البخرتي أبو. 
 حرب بن سفيان أبو. 
 أمية بن صفوان. 

 :عند سراً  واخلزرج األوس حبجاج النيب اجتمع .439
 مبىن العقبة مجرة.  
 الصفا. 
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 املروة. 
 األرقم دار. 

 :العقبة مجرة عند واخلزرج باألوس اجتماعه عند النيب مع كان .445
 محزة عمه. 
 لعباسا عمه.  
 علي عمه ابن. 
 جعفر عمه ابن. 

 :األوىل العقبة بيعة يف العقبة مجرة عند اخلزرج األوس من النيب هبم اجتمع من عدد .441
 1 رجال. 
 21   رجال.  
 11   رجال. 
 11   رجال. 

 :بـ تتعلق النيب هجرة .442
 اإلهلي األمر. 
 الشرعية السياسة. 
 املادية القوة. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :بـ بكر وأبو النيب خبرب يأت ملن جائزة شقري وضعت .443
 111 اإلبل أنواع أجود من ناقة.  
 211 اإلبل أنواع أجود من ناقة. 

 11 اإلبل أنواع أجود من ناقة. 
 11 اإلبل أنواع أجود من ناقة. 

 :عندما كان ،"معنا هللا إن حتزن ال لصاحبه يقول إذ: "تعاىل قوله فنزل .444
 علي فوجدت النيب بيت على قريش دخلت. 
 ثور غار يف بكر وأبو النيب من قريش اقرتبت.  
 بدر غزوة. 
 أحد غزوة. 

 الفرس لكم كسرى سوار تتقلد وأنت بك كيف: النيب له قال هجرته، عند بالنيب حلق .440
 :هو ومنطقته؛ وحزامه وتاجه
 الوليد بن خالد. 
 العاص بن عمرو. 
 مالك بن سراقة.  
 جهل أيب بن عكرمة. 

 :بسبب للنيب، قتله مقابل( ناقة 255) املادية ياتاملغر  عن سراقة تنازل .446
 أرهقه الذي الطريق طول 
 بكر أبو معه والنيب مبفرده كان. 
 له النيب دعوة سالمة.  
 سبق ما مجيع. 

 :أهنم بكر ألبو وقال بدر، غزوة يف العدو بعدد النيب علم .447
 111 إىل 111 مابني. 



 فقه السرية
 (سؤال 015في )

 ص مّجاني، ال يجوز تحريره، أو بيعه إال لتغطية تكاليف الطباعةالملخ

 التعليم عن بعد، جامعة الملك فيصل

@AbuAl7arith  66من  08صفحة 

 611 إىل 111 مابني. 
 011 إىل 311 مابني. 
 2111 إىل 911 مابني.  

 :من ؛1555 إىل 955 بني أهنم القوم عدد النيب عرف .448
 العباس عمه. 
 21 ومرة اإلبل من 9 ينحرون مرة ينحروها، اليت اإلبل عدد.  
 عليهم ليتجسس بعثه صحايب. 
 السالم عليه جربيل. 

 ليس أي زل،مبن ليس املنزل هذا إن هللا يارسول: بدر غزوة يف للنيب قال الذي الصحايب .449
 :هو تكتيكي؛ عسكري زلمبن

 معاذ بن سعد. 
 املنذر بن احلباب.  
 عبادة بن سعد. 
 األرت بن خباب. 

 :أن النيب على أن بدر غزوة يف احلباب أشار .405
 املدينة إىل يعود. 
 األسد محراء إىل يذهب. 
 بدر ماء على النزول يكون.  
 أحد جبل إىل يذهبوا. 

 :بدر غزوة يف أصحابهو  النيب هبا قام اليت العسكري التكتيك أعمال من .401

 االستخباري العمل. 
 بدر يف للقيادة موقع وبناء للقتال، االسرتاتيجي املوقع حتديد. 
 العرب عند احلروب عامل يف مسبوقة غري عسكرية خطة. 
 سبق ما مجيع.  

 :هي بإدارهتا، بنفسه هللا نيب قام اليت األوىل الغزوة .402
 الكربى بدر غزوة.  
 أحد غزوة. 
 اخلندق غزوة. 
 حنني زوةغ. 

 ظار؛واالنت والتجميع والتحمل واألناة الصرب عهد هو اإلسالم تاريخ من األول العهد .403
 :من بدأ الذي واإلسالم، واالندفاع واملبادأة واحلركة القوة عهد فهو الثاين العهد أما

 احلبشة هجرة. 
 النيب هجرة. 
 بدر غزوة.  
 أحد غزوة. 

 :عدب تغري كله البشرية تاريخ أو كله اجملتمع .404
 بدر غزوة.  
 أحد غزوة. 
 األحزاب غزوة. 
 مكة فتح. 
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 :لـ يكون النصر أن للناس تبني بدر غزوة بعد .400
 العددية الكثرة. 
 األكثر العدة. 
 القوية العقيدة.  
 األقوى اجلنود. 

 :صورة على قريش إىل إبليس جاء بدر غزوة معركة قبل .406
 جهل أبو. 
 هلب أبو. 
 مالك بن سراقة.  
 ربيعة بن عتبة. 

 :بـ قريش مالك بن سراقة بصورة تصور حني إبليس وعد بدر غزوة قبل .407
 النصر. 
 الغنائم. 
 خلفهم من كنانة تغزوهم ال أن.  
 خلفهم من الطائف تغزوهم ال أن. 

 :املعركة يف املسلمني تساند املالئكة رأى حينما إبليس .408
 قريش تثبيت على عمل. 
 املسلمني يفنت بدأ. 
 وذهب هرب.  
 تالالق على جهل أبو حفز. 

 :كوهنا العرب عند كبرية مسعة هلا قريش كانت .409
 العرب أغىن. 
 العرب أكثر. 
 العرب أقوى. 
 البيت حامية.  

 :قريش فإن بدر غزوة بعد .465
 انتصرت. 
 جهل أبو بينهم ومن قياداهتا جل قتلت.  
 املسلمني هادنت. 
 املسلمني مع تصاحلت. 

 :أحد غزوة آثار من .461
 اهلزمية بعد قبل مما أكثر املدينة يف املسلمني على العرب جرأت. 
 املسلمني من النيل يف تطمع أصبحت اجملاورة القبائل. 
 املدينة حول من مع مناوشات. 
 سبق ما مجيع.  

 :يف حصل كما: أحد غزوة بعد املدينة حول حصلت اليت املناوشات من .462
 الرجيع حادثة. 
 معونة بئر حادثة. 
 بدر عني. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  
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 :وهي أهدافهم، حيققوا مل أحد يف األعداء .463
 النيب قتل. 
 املسلمني واستئصال املدينة يف اإلسالم دولة على االنقضاض. 
 الصلح عقد. 
 والثانية األوىل اإلجابة.  

 :الفور على التالية باألعمال قام املدينة، إىل النيب وصل حينما .464
 اخلندق حفر. 
 الروم لغزو جتهز. 
 مسجد بىن.  
 كةم إىل املهاجرين أعاد. 

 :اآليت لىع السياسية الناحية من النيب وصل حينما املدينة يف النبوي املسجد بناء يدل .460
 السياسي االستقرار على داللة.  
 املدينة يهود إلخافة. 
 قريش ليغيض. 
 االقتصادي البناء حركة لتنشيط. 

 يةالناح من ليشك النيب وصلها حينما تقريباً  الثلث بنسبة املنورة املدينة يهود وجود .466
 :اإلسالمية الدولة على السياسية
 سياسيا   الدولة مسرية إعاقة.  
 لالستقرار الدولة دعم. 
 قريش ضد قوة عامل. 

 السياسية باخلربة الدولة دعم. 
 من كالتمش أو خمالفات أي إليها النيب وصول قبل املدينة إىل املهاجرين من يصدر مل .467

 :إىل راجع ذلك يف والسبب زنا، أو سرقات
 القبلية باألعراف مااللتزا. 
 مكة يف هلم النيب تربية حسن.  
 واخلزرج األوس من خوفهم. 
 املدينة يهود من خوفهم. 

 :باآليت سياسياً  املدينية إىل مكة من النيب هجرة تفسري .468
 املسلمني هزمية. 
 قريش انتصار. 
 باليهود االستعانة. 
 اإلسالمية الدولة قيام تاريخ.  

 أظهرها بني من وسلم عليه هللا صلى النيب خرج حينما ةالنفسي هزميتها عن قريش عربت .469
 :اآليت عرب مهاجراً 
 بينهما فيما تالومت. 
 وسلم عليه هللا صلى النيب خبرب يأتيهم ملن الكربى اجلوائز رصدت.  
 به للحاق جيشا   جهزت. 
 شيئا   تفعل ومل النفسية اهلزمية قبلت. 

 :سببب واألنصار املهاجرين بني باملؤاخاة النيب قام .475
 إمياهنم تعزيز لضمان. 
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 إلعطائهم النيب عند مال توفر وعدم لفقرهم.  
   املدينة يهود من عليهم خوفا. 
 قلوهبم تأليف. 

 :يف متثلت املهاجرين على نفسية آثار واألنصار املهاجرين بني للمؤاخاة كان .471
 والكسل العجز. 
 لألنصار والبغض الكراهية.  
 لألنصار والوفاء النفسية الراحة. 
 بالذل اإلحساس. 

 لدولةا يف املسلمني وواجبات حقوق نظمت اليت الدستورية املدينة وثيقة أبقت .472
 :مثل اجلاهلية يف كانت اليت القبلية األعراف بعض على أبقت اإلسالمية
 القبلية العصبية إبقاء. 
 (.القبيلة) العاقلة قبل من واألسري العاين فداء  
 لقبيلةا أفراد من لكونه الظامل مع الوقوف. 
 املأزق من واخلروج الكذب. 

 :القبيلة حماسن من .473
 واألنساب باألحساب التفاخر. 
 مناسب غري كان وإن حمدد مكان يف االجتماع. 
 الديات وحتمل األسري فك.  
 واالعتداء اإلغارة على املساعدة. 

 :مثل القبائل، عن مستقلة يهودية جتمعات املنورة املدينة يف هناك .474

 واخلزرج األوس. 
 خزاعة بنو. 
 حرب بنو. 
 قريظة بنو النضري، بنو قينقاع، بنو.  

 :التالية املميزات املدينة يهود النيب أعطى .470
 ذايت حكم. 
 واخلزرج األوس على احلرب حرية. 
 املدينة يف لليهودية الدعوة حرية. 
 العبادة حرية.  

 :اآليت الدولة جتاه املدينة يف املستقلة اليهودية التجمعات واجبات من .476
 اإلسالمية الدعوة املسلمني تشارك أن. 
 املدينة يف الوطن ومحاية البلد عن الدفاع.  
 مكة يف قريش حتارب أن. 
 قريش على يتجسسوا أن. 

 :باآليت املسلمني لغري املدينة يف الدستورية الوثيقة أذنت .477
 بالثأر األخذ جواز. 
 الدولة من بإذن إال املدينة من اخلروج املسلمني غري من ألحد جيوز ال. 
 الفرد خطيئة اجملتمع مليتح.  
 املدينة يف خالف من كل على االعتداء جواز. 
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 احد،و  خطأ التالية األربع الفقرات يف عامة، أحكام على الدستورية الوثيقة نصت .478
 :حدده
 وحده تقصريه على حياسب خمطئ كل. 
 ينصر أن البد واملظلوم ممنوع، الظلم. 
 النفس كمعاملة اجلار معاملة. 
 صونةم غري احلرمات أن.  

استبقى النيب صلى هللا عليه وسلم سيدنا أبو بكر وسيدنا علي يف مكة ومل يأذن هلما يف  .479
 اهلجرة إىل املدينة، بسبب: 

 .سبقهما إىل اإلسالم وفضلهما  
 .خلوفه عليهما 
  .لكثرة أمواهلما 
  .لقوهتم اجلسدية 

 :مه املدينة يف املعاهدة نقضوا الذين خاطئة، أحدها التالية األربع الفقرات يف .485
 قينقاع بنو. 
 قريظة بنو. 
 النضري بنو. 
 واخلزرج األوس.  

 :لآليت يرجع بدر غزوة سبب .481
 الشام من القادمة سفيان أيب قافلة على لإلستيالء النيب خروج.  
 للنيب املدينة يهود أذية. 

 بالنيب نوغطفا خزاعة حترش. 
 بالقتال النيب رغبة. 

 النيب عبقط ويوهم يوحي سفيان أبو قافلة واعرتاض اإلسالم، يف حمرم الطريق قطع .482
 :التوهم هذا يزيل التالية الفقرات فأي للطريق،
 سفيان أبو صهره أسر يف النيب رغبة. 
 حمرتمة غري احلربيني وأموال قريش مع حرب حالة يف النيب.  
 واخلزرج األوس لرغبة النيب استجابة. 
 الشام بتجار الضرر إحلاق. 

 والسبب يان،سف أبو عري على لإلستيالء النيب مع مجيعاً  خيرجوا مل املنورة املدينة أهل .483
 :إىل راجع
 لقريش املدينة أهل جماملة. 
 املواجهة من املدينة أهل خوف. 
 واجبا   يكن ومل ندبا   ذلك إىل ندب النيب ألن.  
 اخلروج بعدم ملدينةا ألهل اليهود حتريض بسبب. 

 :ليي كما تصرف قافلته على لإلستيالء النيب خبروج سفيان أبو علم حينما .484
 الشام إىل عاد. 
 تبوك يف استقر. 
 ينبع حنو القافلة مسرية غري.  
 العراق حنو اجته. 

 :يلي ماك تصرفت سفيان أبو عري على لإلستيالء النيب خبروج قريش علمت حينما .480
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 يانسف أبو على باللوم أوقعت. 
 مكانه يف بالبقاء سفيان ألبو أرسلت. 
 بدر إىل وتوجهت واستنفرت جتهزت.  
 الشام إىل بالعودة كلفته. 

 :اآليت سفيان أبو قافلة مسار تغري نتائج من كان .486
 النيب قبضة من سفيان أبو جنا.  
 القافلة على النيب استيالء مت. 
 القافلة ينبع أهل حجز. 
 الشام إىل بالعودة كلفته. 

 :يتكاآل تصرف النيب حملاربة قريش وأقدمت بقافلته سفيان أبو لتأف حينما .487
 املدينة إىل سريعا   عاد. 
 سفيان أبو مبالحقة قام. 
 األمر يف أصحابه استشار.  
 املدينة يف بالقبائل استنجد. 

 :اآليت تقتضي احلروب يف الشرعية السياسة .488
 األمر كان أيا   املهامجة. 
 أمكن ما والتخفي السريع اهلروب. 
 العسكري والتكتيك االستخبارايت عملال.  
 مقاومة دون االستسالم. 

 :اآلتية باألعمال بدر معركة يف الدخول قبل النيب قام .489

 احلريب العتاد جللب املدينة إىل اجليش نصف أعاد. 
 املعركة يف املساندة املدينة يهود من طلب. 
 املعركة إىل العودة قريش من طلب. 
 يالعسكر  والتكتيك االستخباراتية التدابري اختذ. 

 :اآليت يف متثلت الدعوة على آثار بدر لغزوة .495
 اإلسالم عن املسلمني من الكثري ارتد. 
 وغريها ومكة املدينة من اإلسالم يف كثرية أعداد دخلت.  
 قريش مواقف تعززت. 
 العرب أنظار يف اإلسالم ضعف. 

 :اآليت يف متثلت املدينة يهود على آثار قريش على بدر يف املسلمني لنصر كان .491
 النصر بذلك وابتهجت اليهود سرت. 
 شديد غضب لذلك وغضبوا فرائسهم لذلك ارتعدت.  
 وهتنئته النيب الستقبال املدينة من خرجوا. 
 املدينة من هربوا. 

 :اآليت يف متثلت قريش على كربى آثار بدر غزوة يف املسلمني لنصر كان .492
 النيب ملصاحل سارعت. 
 العرب عند مكانتها وخسرت قريش وغطرسة كربياء كسر.  
 أخرى مرة النيب تقاتل أال على بينها فيما تعاهدت. 
 النيب لقتال والرومان الفرس مع حتالفت. 

 :اآليت يف متثلت كافة العرب على آثار بدر يف للمسلمني حتقق الذي للنصر كان .493
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 اجلانب مرهوبة أصبحت اإلسالمية القوة أن العرب شعرت.  
 أكثر ال حظ ضربة يكون أن يعدو ال بدر يف النصر أن العرب شعرت. 
 للمسلمني وزن تقيم العرب تعد مل. 
 املسلمني على باليهود تستعني العرب بدأت.  

 :حددها خاطئة فقرة اآلتية األربع الفقرات يف .494
 اإلسالمية احلركة لتاريخ عهدين بني فرقان بدر غزوة كانت. 
 امبجموعه البشرية تاريخ يف عهدين بني فرقان بدر غزوة كانت. 
 واهلزمية النصر لعوامل تصورين بني فرقان بدر غزوة كانت. 
 واألعجمي والعريب واألسود األبيض بني فرقان بدر غزوة كانت.  

 :حددها خاطئة فقرة اآلتية األربع الفقرات يف .490
 املدينة جنسية املدينة يهود النيب أعطى. 
 الدولة مواطين من املدينة يهود اعترب. 
 اليهودية معباداهت ممارسة عليهم حرم.  
 بالثأر واألخذ الظلم حرم. 

 :حددها خاطئة فقرة اآلتية األربع الفقرات يف .496
 املعركة يف واألنصار املهاجرين من املسلمني مجوع بدر يف النيب شاور. 
 بدر أسرى يف واألنصار املهاجرين من املسلمني مجوع بدر يف النيب شاور. 
 املسلمني نزول موقع دحتدي يف املنذر بن احلباب بدر يف النيب شاور. 
 املدينة إىل العودة يف عوف بن الرمحن عبد بدر يف النيب شاور.  

 املدينة إىل وعادوا اجليش من 355 عنه ختلف أحد يف قريش ملالقاة النيب خروج عند .497
 :من بتأثري ذلك وكان
 املنافقني زعيم سلول بن أيب بن هللا عبد.  
 اليهود زعيم أخطب بن حيي. 
 قيقاحل بن هللا عبد. 
 مخينة ابن. 

 نبيهم امربأو  أحد غزوة يف املسلمون التزم حينما حددها، خاطئة نقطة األربع النقاط يف .498
 :لذلك النتيجة كانت وأماكنهم
 املسلمني انتصار. 
 املشركني هزمية. 
 سفيان أبو قتل.  
 الغنائم جيمعون املسلمون بدأ. 

 :ملشركنيا على ذلك نتائج من وكان األسد، محراء حىت أحد بعد باملشركني النيب حلق .499
 أماكنهم يف الثبات. 
 النيب ومهامجة املدينة إىل العودة على اإلصرار. 
 مكة إىل واجتهوا نفوسهم يف واخلوف الذعر دب.  
 النيب يفاوض مفاوضا   أرسلوا. 

 :هم املعركة وقوع قبل أحد من املدينة إىل عادوا الذين .055
 واخلزرج األوس. 
 قينقاع بنو. 
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 املنافقني.  
 نضريال بنو. 

 :اآليت أحد غزوة يف النيب رأي كان .051
 فيها الكفار وقتال املدينة من اخلروج عدم.  
 املدينة إىل وصوهلم قبل الكفار تلقي. 
 املعركة قبل ومناوة مناوشة فرق إرسال. 
 عليهم االنقضاض مث يدخلوهنا الكفار وترك املدينة من اخلروج. 

 :آلتيةا النتائج واألنصار املهاجرين بني للمؤاخاة كان .052
 املؤاخاة تلك من األنصار غضب. 
 االقتصادية احلركة تنشيط.  
 املدينة يف األسعار غالء. 
 املدينة يف اليهود دور تقوية. 

 :ذلك نتيجة من كان النيب أصحاب قريش آذت حينما .053
 الكفر إىل بعضهم عاد. 
 إسالمهم على البقاء على الصحابة من املعذبني إصرار.  
 قريشا   بعضهم فاوض. 
 عنهم لتكف لقريش ماال   دفعوا. 

 :من بتحريض األحزاب غزوة يف املدينة لقتال لفهم لف ومن وغطفان قريش تداعت .054
 الروم عظيم هرقل. 
 سليم قبائل. 

 حليان قبائل. 
 أخطب بن حيي اليهود زعيم.  

 :يعتربون ألهنم املدينة عن الدفاع قريظة بين يهود واجب من كان .050
 األخرى اليهودية الفئات مع خلالفهم. 
 القتال بأساليب ملعرفتهم. 
 املدينة بتضاريس ملعرفتهم. 
 الدولة مواطين من ألهنم.  

 :بالتايل يقوم أن معركة أي يف الدخول قبل النيب سياسة من كان .056
 اليهود من املعونة طلب. 
 باملشاركة سنة عشرين من أقل هو ملن يسمح ال. 
 أصحابه مع التشاور.  
 باملشاركة للنساء يسمح ال. 

 تعمد املسلمني مع واجلسدية النفسية احلرب جدوى عدم من قريش يئست حينما .057
 :إىل

 مكة يف النيب قتال. 
 وأصحابه النيب ترك. 
 عليه اليمن بأهل االستعانة. 
 النيب مفاوضة.  

 :ماعدا التايل عليه عرضت النيب مع قريش مفاوضات يف .058
 عليهم ملكا   يكون أن. 
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 مكة من باخلروج له السماح.  
 يريد ام املال من يعطوه أن. 
 أبكارهم أمجل يزوجوه أن. 

 :اآليت إىل قريش فعمدت قريش، مع املفاوضات أسلوب النيب مع يفلح مل .059
 مكة مغادرة منه طلبوا. 
 عندهم رهينة طالب أبو عمه أخذ. 
 الروم ملك إىل شكوه. 
 الشعب يف وأصحابه حصاره.  

 عبد وبين اشمه بين من النفسية احلرب تفلح ومل النيب مع املفاوضات تفلح مل حينما .015
 :اآليت املطلب
 بالكعبة الطواف من مينعوه أن. 
 قريش إىل مالية مبالغ املطلب عبد وبنو هاشم بنو تسلم أن. 
 مكة من النيب لنفي قريشا   املطلب عبد وبنو هاشم بنو تساعد أن. 
 تقتله كي لقريش النيب يسلموا أن.  
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