
  تجمیع لبعض المعلومات و  األسئلة المهمة  في مادة

  سلم١٠٠: السیرة النبویة

 والي تكون محاور أسئلة مع بعض التواریخ المهمة وبعض

 األسئلة الي تلخبطنا فیها

 

 مالحظة: هذا الملخص عمل بتاریخ ١٤٣٤-١٤٣٥

 ویجب التأكد من أي زیادة أو نقص في المواضیع من

 الكتاب المقرر

 

 واذا عندك اسئلة سابقة أرسلها لي عبر االیمیل
shammariabdulmalik@gmail.com 

باستخدام خاصیة attach ˵وان شاء اهللا بأضیفها بملف یضم  مواد السلم

 

  بسم اهللا

 

 حقسم كل وحدة الحالها عشان تعرفون كل فقرات باي وحدة

  في حال حبیتي ترجعین لها كمراجعة

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSRS_UXBobYWGRXVGpKUVBJR3M
mailto:shammariabdulmalik@gmail.com
mailto:shammariabdulmalik@gmail.com


  الوحدة األولى :

 التفریق بین تعریفات السیرة النبویة ومصادرها بشكل●

 دقیق یعني مثال أحد األسئلة العام أي من الخیارات

 مصادر أصلیة وكان الجواب كتب الشمائل .

 حالة الدینیة للعرب قبل البعثة وجود 360 صنم في●

  الكعبة واعظمهم هبل

 الحنفاء ضروري تعرفونهم الن جانا خیارات كثیرة●

 بأسماء اشخاص وقالوا لنا مین منهم حنفاء وكان

 باالخص جایبین قس بن ساعدة .

 یسود العرب في حالتهم السیاسیة قبل البعثة النظام القبلي●

 واخص خصائصهم الضیم والذل (الحریة)

 األسماء الغریبة الي بالدروس اعرفوا انهم بجیبون منها●

 ترى یحبون كذا مثل معنى

 (المرباع-الصفایا-النشیطة- الفضول(هذذه جابوها العام) )

  الحالة االجتماعیة واألخالقیة للعرب قبل البعثة :●

  (العصبیة القبلیة )

  تلخیص الحالة االجتماعیة كمراجعة لكم :

  لرعب عایشینه بسبب الحروب1-

 ذبح األبناء على النصب واالوثان وقتل األوالد2-

 خشیة الفقر وللبنات وادهم خشیة العار

 الخمر والمیسر والربا3-

 أهم محاسن العرب:●



 مغاویر حرب,أحالس خیل , أصحاب جالدة وتشقف

 الحیاة (بهاالخالق صار عنده دین)

 ترتیب استقرار العرب بمكة : هاجر ثم جرهم ثم خزاعة●

 ثم عمرو بن لحي الخزاعي ثم قصي بن كالب ( مهم جدا

  الترتیب)

 مهم معرفة تفاصیل حادثة الفیل ألبرهة األشرم التي●

 بسببها زادت مكانة مكة في نفوس العرب

  أعمال قصي في مكة :●

  1-اجالء خزاعة عنها

 2-امر قریش ببناء دورها حول الكعبة

 3-بناء دار الندوة

  وبعد وفاته :

  نظم مكة4-

  والیة الحجابة والسقایة والرفادة واللواء والندوة5-

  الوحدة الثانیة والثالثة والرابعة :

  معنى اإلرهاص : اإلثبات●

  من اثباتات النبوة :

 بشارات األنبیاء والكتب السماویة بمحمد صلى اهللا1-

 علیه وسلم (بكتب األنبیاء – إخبارأهل الكتاب بقرب

 البعثة )

 حادثة الفیل من المهم جدا جدا فهمها بعمق2-

 اسم الرسول وامه مع تواریخ والدة الرسول ووفاته●



  اختبار جاء مهم ومو مرضعة الرسول ثویبة●

  حادثة شق الصدر عمر الرسول علیه السالم فیها●

 أعمار الرسول مهمة جدا في كل حدث●

 المكان الذ ي توفیت ام الرسول فیه أاألبواء)●

 عمره 6 وفاة ااالم و8 وفاة الجد●

  الحمة من اشتغال األنبیاء برعي الغنم مهمة جت خیارات●

 خروجه مع عمه 12 سنة الى الشام●

 اول امراه تزوجها خدیجة ولم یحب أحدا كحبها●

  عمره 15 عند حرب الفجار●

 حلف الفضول جانه منه سؤال أتوقع تعریفة (یدعو للدفاع●

 عن الحقوق ونصرة المظلومین وحمایة المستضعفین

 35 سنة اجتمعت قریش لتجدید الكعبة●

  الذي امر ارسول برفع ازاره هو العباس عمه●

  لم یقف الرسول في مزدلفة وانما  عرفات●

 مهم جدا من اول من امن (خدیجة) ثم من أمن  من●

 (الصبیان – الموالي (هذا جانا) -الرجال)

  اختلى الرسول لمدة 40 یوما●

 مراحل الدعوة :●

  سریا: 3 سنوات

  جهریا:

  *الكف عن القتال واستمروا الى بعد الهجرة

 *قتال المبتدئین بالقتال واستمرت إلى صلح الحدیبیة



 *قتال كل من یقف في سبیل تیسیر الدعوة

 * الذي تعذب : ال یاسر وبالل بن رباح

  *الهجرة للحبشة سنه 5 وعددهم 11 رجل واربع نسوة

 *عدد المهاجرین الي هاجروا الحبشة : 380 رجل و 18

  امرأة

 *تأیید الدعوة من اهللا باسالم :حمزة بن عبدالمطلب و عمر

 الخطاب

 *كتابة قریش صحیفة وتعلیقها في جوف الكعبة في محرم سنة

  7 من النبوة

 *خروج الرسول ومن معه من الشعب السنة العاشرة من

  المبعث

 *مات أبو طالب في رجب سنة 10 من النبوة

 *توفیت خدیجة قبل مخرج النبي ب 3 سنوات = 10 من البعثة

 *الحدیقة الي لجأ الیها الرسول في محنة الطایف هي مملوكة

 لعتبة وشیبة بن ربیعة

  الوحدة الخامسة والسادسة والسابعة:

  *تعریف االسراء والمعراج مهم

 *اسم الي اسرى به الرسول (البراق)



 *بدایة االسراء والمعراج بشق صدر الرسول

 *فیه كل سماء اعرفوا مین شاف مثل إبراهیم في السابعة

 والخ...

  *األقالم : أقالم القدر بما هو كائن

 * بیعتا العقبة افهموها وفرقوا بینا بالتواریخ وایش صار بكل

  بیعة

 *عبادة بنت الصامت النقاء الذین شهدوا بیعة العقبة

 *بني الدیل:هادیا ماهر بالهدایة على دین كفار قریش

 *امر سراقة بن مالك و ما كان في خیمة ام معبد الخزامیة من

  معجزات الهجرة

 *قیام الرسول بقباء 14 یوم وادرك الجمعة في بني سالم بن

 عوف

 * اول مسجد تاسس بعد النبو ة قباء

  *الخطوة األولى بعد وصول النبي للمدینة بناء المسجد النبوي

 *اخى الرسول بین المهاجرین واالنصار في دار انس بن مالم

  وكانو 90 رجال

 *احداث وتشریعات مهمة : اسالم عبداهللا بن سالم حبر الیهود

 –تشریع االذان –تحویل القبلة فرض الصیام-الزكاةاالذن

  بالجهاد



  *عبداهللا بن زید االنصاري اول من راى رؤیة في المنام

 *تحویل القبلة في منتصف شهر رجب السنة الثانیة

  *صام الرسول 9 رمضانات

 *فرض الصیام شهر شعبان السنة الثانیة للهجرة

 *ذكاة ذات النصب والفطر أیضا فرضت سنة 2 من الهجرة

 *سؤاااااااااااااال جاااااااا واتخلبطنا  وهو قتال المشركین كان

 محرما ثم ماذونا ثم مامور به أتوقع جا السؤال ما حكم قتال

 المشركین ؟

  *تعریف الغزوة وتاریخ كل غزوة

 غزوة بدر

  *غزوة بدر في رمضان سنة 2 من الهجرة

 *دكتورتنا العام حرصت عدد الجیوش بس ما جابوا طاریها

  بتاتا

  *اعرفوا دور سعد بن المعاذ و المقداد بن عمرو في غزوة بدر

 *لیلة معركة بدر شهر 17 من رمضان

 *خروج الرسول من العریش

  *عدد الذین قتلو في الغزوة مهم والي استشهدوا من المسلمین

  غزوة احد



  *غزوة احد السنة الثالثة من الهجرة

  *جیوش المسلیمن والكفار اعرفوهم من ناحیة العدد

 * اسم جبل حق احد الي وضع عبداهللا بن الجبیر الجیوش

 (فوق جبل الرماة)

 *اعرفوا وظیفة كل شخصیة في غزوة احد وبطولة خالد بن

 الولید من الرغم ما جابوا طاریها العام

 *في روائع حب الصحابة للرسول مثل جرح طلحة بن عبیداهللا

  في بضع وسبعین موضعا وشلت یداه وقایة للرسول

 *استشهد 70 صحابي في غزوة احد

 *وظیفة هند بن عتبه من اذان الرجال واالنوفتسوي قالئد

  واعطت وحشي بن حرب  جزاء لقتله حمزة ☹

  الوحدة الثامنة :

  *النضیر اصلهم وفصلهم اعرفوه

 *خروج النبي مع أصحابه في بنو النظیر في  ربیع األول سنة

 4 هجرة

  *حصار المسلمون لبنو النضیر 6 لیال

 *ارسال الرسول لهم محمد بن مسلمة وامهلهم 10 أیام

  للخروج



  *عبداهللا بن عباس یسمي سورة الحشر بسورة بني النضیر

 غزوة الخندق

 *اعرفوا بنو قینقاع وبنو النضیر وقریش واالعراب وش هم؟

  *الي خرجوا لمكة : سالم بن ابي و حیي بن اخطب

  * جلوس المسلمون 3 أیام ال یذوقون الطعام

 *حفر الخندق مدة 6 أیام

  *طول الخندق:5000 ذراع

  *وقعت الغزوة في شوال السنة الخامسة للهجرة

  *استشهد في غزوة الخندق من المسلمین 6 والمشركین 3

  غزوة بني قریضة

  *وقعت السنة الخامسة عقب األحزاب

  *اعرفوا سبب كل غزوة

 *جابوا العام سؤال وكان عن غزوة وقالوا وشو سببها

 والجواب كان ان صار مخالفة عقد بین المسلمین والطرف

 االخر یعني نقض عهد ما یحضرني السؤال

 *في غزوةبني قریضة اتبع الرسول المسلمین وكان اللواء بید

  علي بن طالب وخلیفته على المدینة عبداهللا بن ام مكتوم

  *حاصر السول بني قریضة 25 لیلة



  الوحدة التاسعة والعاشرة

  الخروج للعمر ف یذي القعدة السنة السادسة●

 أول من صعر الثنیة (ثنیة المرار) خیل بن الخزرج ثم●

 تتام الناس

  الجد بن قیس لم یبایع الرسول في بیعة الرضوان●

  عروة بن مسعود الثقفي تفاوض مع الرسول●

 شروط صلح الحدیبة  مههههههههممة وجااااااات●

 خیارات ان أي وحدة منهم لیس من الشروط و غیروا

  باألرقام یعني بدل 10 حطوا خمسة

  الي كتب وثیقة الصلح علي بن ابي طالب●

 خالد بن ولید وعمرو بن العاص وحارس الكعبة عثمان●

  بن طلحة هم من دخلوا اإلسالم بعد صلح الحدیبیة

  ملك الروم = هرقل●

 مراسلة الملوك للدوة كانت خالل عامي 6-7 للهجرة●

 اعرفوا كل  ملك راسله الرسول في الدعوة ومنطقته العام●

  جا مین  حق الحبشة  واسمه

 السبب الرئیسي لغزوة فتح مكة هو نقض لصلح الحدیبیة●

 مهههههههههههم جااااااااااااء

  التفاصیل حق الغزوة حق مكة ما دققوا فیها كثیییر العام●

  تقسیم الجیش ودخول مكة :●

 خالد بن الولید الیمنى – الزبیر بن العوام الیسرى – أبا

  عبیدة بن الجراح على الرجالة



 

 الوحدة الحادیة عشرة

 الذي جهز جیش العسرة عثمان بن عفان●

 مهم تعرفون عدد الجیش واللواء وخلفه عالمدینه في●

 تبوك.

 العام التاسع هو عام الوفود●

 الحج كان في السنة العاشرة من الهجرة●

  حجة الوداع مهمة ولكن ما جابوها العام شي منها●

  مرض الرسول ووفاته في اوخر شهر صفر●

 الشخص الي سبب مرض الرسول وفاته (حسبي اهللا●

 علیه) ..... سالم بن مشكم الیهودیة عقب الخیبر سنة 7

  بیت میمونة اول ما اشتكى الرسول●

 توفي الرسول یوم االثنین ربیع األول سنة 11●

 

 

 النهایة ......

 

 (هنیئا لكن انتهاء سیرة خیر البشریة علیه السالم و آخر

 دعوانا أن الحمدهللا رب العالمین )


