
 أسئلة الىحدة الثبلثة وإجبببتهب
 :ضع إشبرة صح أو خطأ: أوواًل * 

ٌِْه َوَسلََّم من الوحً - 1 ُ َعلَ  . فكان ال ٌرى رؤٌا إال جاءت مثل فلك الصبحالرؤٌا الصالحةأول ما بُِدَئ به رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

 .لم تخلو أي مرحلة من مراحل الدعوة اإلسالمٌة من أداء الصالة- 2

 (صح)

 .ٌرى المستشرلون أن الوحً أمر داخلً مرده إلى حدٌث النفس- 3

 (صح)

ًا - 4 ًا داخلٌفا  .اتففك أأفل الللفم علفى أن الوحفً أفو أمفر خارجفً ولٌفس أمفراًا  اتٌفا

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم ففً النفوم رؤٌفا صالحفة فكفان ال ٌفرى رؤٌا إال جفاءت مثفل فلك الصبح- 5 ُ َعلَ  .رؤٌفا النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

كانت الدعوة اإلسالمٌة طوال الفترة المكٌة تموم على االصطفاء الشخصً، وتركز على بناء اللمٌدة، وتتمٌز بأنها فوق - 6

 .مستوى المبٌلة واللشٌرة

 (.االصطفاء الشخصً فمط فً المرحلة السرٌة، بلدأا أصبحت للجمٌع- خطأ )

ٌِْه َوَسلََّم فترة من الزمان بلد نزول مطلع سورة المدثر، وأمره بالن ارة- 7 ُ َعلَ  .انمطع الوحً عن رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

 (خطأ، تتابع الوحً)

  .شملت مرحلة الدعوة السرٌة لطاعات المجتمع كله فضمت الغنً والفمٌر والحر واللبد والمرأة والرجل- 8

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم - 9 ُ َعلَ  ."إن ٌدركنً ٌومن أنصرن نصراًا مؤزراًا  ":لال أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنه للنبً َصلَّى َّللاَّ

 ( المائل ورلة بن نوفل–خطأ )

ولمد رأٌتنً وأنً لربع : "أخ  الصحابً عمرو بن عبسة رضً هللا عنه باللزٌمة فجهر بالدعوة وكان ٌتفاخر وٌمول- 10

 ."اإلسالم

 (كتم إسالمهفخ  بالرخصة أ- خطأ )

ًا : "لول ورلة بن نوفل-  11 ٌِْه َوَسلََّم به" ٌا لٌتنً فٌها ج عا ُ َعلَ  .ٌفٌد تأكٌده على َصَحِة ما أَخبََر النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

 .تمنً المستحٌل سٌما إ ا كان التمنً فً الخٌر- 12



 (تمنً المستحٌل جائز سٌما إ ا كان التمنً فً الخٌر- صح )

 .إشارة إلى الجهر بالدعوة وعدم اللودة للسرٌة أبداًا  (َوأَنِ ْر َعِشٌَرتََن اْاَْلَربٌِنَ ): لول هللا سبحانه وتلالى- 13

 (السرٌة من باب السٌاسة الشرعٌة أي ٌجوز الرجوع إلٌها عند الحاجة- خطأ )

ٌِْه َوَسلََّم لومه عندما جهر بالدعوة واستخدم أ ا المصطلح انه " ٌا صباحاه - 14 ُ َعلَ مصطلح إسالمً نادى به النبً َصلَّى َّللاَّ

  .مألوف عندأم

 ( مصطلح جاألً–خطأ )

*********************************************************************** 

ب  *
اًل
 :اخرت اإلجببة الصحيحة: ثبني

 :لٌنبه أن الباعث على االختالء أو (حبب إلٌه الخالء): السر فً البناء للمجهول فً لول عائشة رضً هللا عنها- 1

ٌِْه َوَسلَّمَ   .أ ُ َعلَ  .فطرة البشر. ب     . هللا عز وجل ولٌس من  ات النبً َصلَّى َّللاَّ

 .(ج+ أ  )الصحيح . د                 .لم ٌكن من باعث البشر. ج

ا أسلم- 2 ٌِْه َوَسلََّم ابً  ر لمَّ ُ َعلَ .." ٌا أبا  ر اكتم أ ا اامر وارجع إلى بلدن، فإ ا بلغن ظهورنا فألبل: " لال النبً َصلَّى َّللاَّ

 :وفً أ ا دلٌل على

 .جواز أخذ الرخصة في مواجهة االبتالءات والمحن. أ

 .كتمان اامر باب من أبواب السٌاسة الشرعٌة ٌموم بها اإلمام فمط. ب

ٌِْه َوَسلََّم بنفس أبً  ر التً ال تطٌك اللٌش فً مكة. ج ُ َعلَ  .ملرفة النبً َصلَّى َّللاَّ

 .ال شًء مما سبك. د

ٌِْه َوَسلََّم فً حدٌث بدء الوحً - 3 ُ َعلَ  :أي" فغطنً جبرٌل " الداللة من لول النبً َصلَّى َّللاَّ

ا شدٌدًاا، ضمنً إلٌه. أ  الغط مأخو  من غطه فً الماء فانمطع نفسه. ب            .فهزنً أزًا

  .جمٌع ما  كر صحٌح. د              .أن هذه الدعوة ثقيلة بتكليفها وتبعاتها. ج

 :مرحلة الجهر بالدعوة اإلسالمٌة كانت- 4

 .من باب السٌاسة الشرعٌة. ب             .بأمر من هللا عز وجل. أ

ٌِْه َوَسلََّم اصحابه رضً هللا عنهم. ج . ُ َعلَ  .ملًاا(ج+ ب  )اإلجابة الصحٌحة . د          .نتٌجة استشارة النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم بلد فترة فتور الوحً أو لوله سبحانه وتلالى- 5 ُ َعلَ  :أول أمر إلهً للنبً َصلَّى َّللاَّ

 (اْلَرأْ بِاْسِم َربَِّن الَِّ ي َخلَكَ .    )ب(.                   فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوأَْعِرْ  َعِن اْلُمْشِرِكٌنَ ). أ

ثُِّر، قُْم فَأَْنِذر). ج  (.َوأَْنِ ْر َعِشٌَرتََن اْاَْلَربٌِنَ ). د            .(يَا أَيَُّها اْلُمدَّ

ٌِْه َوَسلََّم بما- 6 ُ َعلَ  :استدل ورلة بن نوفل على بلثة النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم من صفات حسنة سملها من خدٌجة. أ ُ َعلَ لدٌه من علم بالتوراة . ب         .ٌتصف به النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم وإخراج له. د                   .لديه من علم باإلنجيل. ج ُ َعلَ  .رآه من عداء لرٌش للنبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلَّمَ - 7 ُ َعلَ  :على(َوأَْنِ ْر َعِشٌَرتََن اْاَْلَربٌِنَ ): ٌدل أمر هللا سبحانه وتلالى لنبٌه َصلَّى َّللاَّ

انطالق الدعوة السرٌة لألأل واالارب . ب       . أن الدعوة اإلسالمٌة لائمة على اإلن ار والترأٌب. أ



 .درجات المسؤولية .د          . لوة الدعوة حٌث سٌتصدع المجتمع الجاألً بها. ج .

ٌِْه َوَسلَّمَ "تبًاا لن ٌا دمحم، أله ا جملتنا- "8 ُ َعلَ  :  لالها للنبً َصلَّى َّللاَّ

 .عبد هللا بن أُبً بن سلول. د            . أبو سفٌان. ج          .أبو لهب. ب         .أبو جهل. أ

 :دلٌل على أن أ ا االختالء كان (ُحبب إلٌه الخالء): فً لول عائشة رضً هللا عنها- 9

ٌِْه َوَسلََّم بالتراب نزول الوحً. ب     .أمر من هللا عز وجل . أ ُ َعلَ   .بسبب إحساس النبً َصلَّى َّللاَّ

 .ممدمة وإرأاص للبلثة. د .      طرٌمة مشروعة للفرار بالدٌن الجدٌد من أ ى المشركٌن. ج

ٌِْه َوَسلََّم - 10 ُ َعلَ ٌِْه َوَسلَّمَ  (لمد خشٌت على نفسً): لول النبً َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَ  : ٌفٌد أنه َصلَّى َّللاَّ

  .ٌخاف من شدة أ ى لرٌش أن ٌفتن. ب      .ٌشن فٌما أتاه من هللا سبحانه وتلالى من الوحً. أ

 .ٌهتم بمصلحة المسلمٌن .د          .يخاف أال يقدر على حمل أعباء الدعوة فتزهق نفسه. ج

ٌِْه َوَسلََّم فً غار حراء دلٌل على- 11 ُ َعلَ  :فً اختالء الرسول َصلَّى َّللاَّ

ًا . أ   .وجوب االختالء لكل عبادة. ب         .استحباب الخلوة بلٌداًا عن الناس مطلما

 .جواز االختالء أحياناً للعبادة. د                 .ضرورة االختالء عند اشتداد أ ى المشركٌن. ج

ٌِْه َوَسلََّم بالسرٌة ٌللمنا-  12 ُ َعلَ  :بداٌة دعوة النبً َصلَّى َّللاَّ

  .أأمٌة محافظة الداعٌة على نفسه. ب      .مشروعية األخذ بالحيطة واألسباب الظاهرة. أ

 .وجوب سرٌة الدعوة فً كل ولت. د               .أن سرٌة الدعوة أمر مؤلت ال أأمٌة له. ج

ٌِْه َوَسلََّم بموله-  13 ُ َعلَ   :" أرٌتكم لو أخبرتكم أن خٌالًا بالوادي ترٌد أن تغٌر علٌكم أكنتم مصدلً " :أراد النبً َصلَّى َّللاَّ

  .اختبار تصدٌمهم له. ب                 .إقامة الحجة على قومه. أ

 .كشف مؤامرة لرٌش على اإلسالم والمسلمٌن .د                 .تح ٌر لومه من ااعداء. ج

 :حكم تمنً المستحٌل السٌما إ ا كان التمنً فً الخٌر-  14

 .مندوب. د           .جائز. ج           .مكروه. ب          .حرام. أ

ا أسلم-  15 ٌِْه َوَسلََّم ابً  ر لمَّ ُ َعلَ .." فإ ا بلغن ظهورنا فألبل، ٌا أبا  ر أكتم أ ا اامر وارجع إلى بلدن: " لال َصلَّى َّللاَّ

 :وفً أ ا

 .دليل على أن كتمان األمر باب من أبواب السياسة الشرعية يُعمل بها عند الحاجة. أ

 .دلٌل على أن كتمان اامر باب من أبواب السٌاسة الشرعٌة ٌموم بها اإلمام فمط. ب

ٌِْه َوَسلََّم بنفس أبً  ر التً ال تطٌك اللٌش فً مكة. ج ُ َعلَ  .ملرفة النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم بنفس أبً  ر التً ال تل ٌب لرٌش. د ُ َعلَ  .ملرفة النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم ، و لن ان- 16 ُ َعلَ  :الفمراء من أوائل من أسلم مع النبً َصلَّى َّللاَّ

  .تلالٌم الدٌن اإلسالمً واضحة وٌسٌرة. أ

 .الفقراء هم أتباع األنبياء والمرسلين في كل زمان ومكان. ب

ٌِْه َوَسلََّم ركز على طبمة الفمراء فً بداٌة الدعوة. ج ُ َعلَ  .النبً َصلَّى َّللاَّ

 .المجتمع اإلسالمً ال ٌفرق بٌن الغنً والفمٌر بلكس الجاألً ال ي ال ٌحترم الفمراء. د

ٌِْه َوَسلََّم ابً  ر رضً هللا عنه لما أسلم-  17 ُ َعلَ ٌا أبا  ر اكتم أ ا اامر وارجع إلى بلدن فإ ا بلغن ): لال النبً َصلَّى َّللاَّ

 :وأ ا ٌفٌد أن (..ظهورنا فألبل

ٌِْه َوَسلََّم كان ٌلرف بحال أبً  ر رضً هللا عنه ال ي ال ٌموى على أ ى المشركٌن. أ ُ َعلَ  .النبً َصلَّى َّللاَّ



ٌِْه َوَسلََّم أراد من أبً  ر رضً هللا عنه دعوة أأل بلده. ب ُ َعلَ  .النبً َصلَّى َّللاَّ

 .كتمان اامر واإلسرار به من باب السٌاسة الشرعٌة ٌلمل بها اإلمام فمط. ج

 .كتمان األمر واإلسرار به من باب السياسة الشرعية يعمل بها عند الحاجة. د

*********************************************************************** 

ب *
اًل
 :مقبيل: ثبلث

 .بٌّن باختصار وفً ضوء دراستن للسٌرة النبوٌة: أوالًا - 

ٌِْه َوَسلَّمَ   1 ُ َعلَ   . المراحل التً مرت بها الدعوة اإلسالمٌة فً حٌاة النبً َصلَّى َّللاَّ

ا: ااولى . واستمرت ثالث سنوات: الدعوة سرًا

ا، وباللسان فمط، واستمرت إلى الهجرة: الثانٌة . الدعوة جهرًا

ا، مع لتال الملتدٌن والبادئٌن بالمتال أو الّشر، واستمرت إلى عام صلح الحدٌبٌة: الثالثة . الدعوة جهرًا

ا، مع لتال كل من ولف فً سبٌل الدعوة من المشركٌن أو المالحدة أو الوثنٌن، وأ ه المرحلة أً التً استمرت : الرابلة الدعوة جهرًا

 .علٌها الشرٌلة اإلسالمٌة ولام علٌها حكم الجهاد فً اإلسالم

 .صفات المستشار المؤتمن التً ظهرت فً شخصٌة ورلة بن نوفل-  2

.  صاحب دٌن فمد تنصر فً الجاألٌة. أ

.  صاحب علم فمد كان كاتبًاا ٌكتب من اإلنجٌل باللبرانٌة. ب

ا صاحب تجربة. ج ا كبٌرًا  .صاحب خبرة فمد كان شٌخًا

 .مولف اإلسالم من الخلوة بالنفس-  3

 .فهً جائزة إ ا خاف اإلنسان الفتنة فً الدٌن، وإال فمخالطة الناس أفضل. الخلوة تمدر بمدرأا وبحسب حاجة الناس لها فهً كالدواء

 .فً الدعوة إلى هللا (ٌا صباحاه)مولف اإلسالم من استلمال المصطلحات الدخٌلة مثل -  4

 .جائز، إ ا لم تكن على حساب اللمٌدة أو ٌتلار  مع اإلسالم

 .صفات الداعٌة المؤثر التً ظهرت فً شخصٌة أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنه-  5

. فهو مفتاح لملوب اآلخرٌن: الخلك الحسن. أ

. ثمافة  ات خبرة بالمجتمع واتجاأاته ومٌوله مما ٌساعد فً التحرن فً سبٌل الدعوة: الثمافة. ب

 .فٌسمع له الناس: المركز االجتماعً. ج

ًا -   : مثاالًا واحداًا على أنرا ن: ثانٌا

  .الدعوة اإلسالمٌة كانت فوق مستوى المبٌلة واللشٌرة-  1

تباٌنت المبائل التً ٌنتمً إلٌها من أسلم من المؤمنٌن مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمنهم من أأل فارس كسلمان الفارسً، ومن أأل الحبشة كبالل، 

 .مما ٌدل على أن رابطة المبٌلة استبدلت بااخوة فً هللا (لرٌش)ومن أأل غفار كأبً  ر، ولم ٌكونوا من لبٌلته 

 .ااخ  بالرخصة وعدم الجهر بالدعوة-  2

ٌِْه َوَسلَّمَ  ُ َعلَ ، (ارجع إلى لومن حتى ٌمكن هللا عز وجل لرسوله): أسلم عمرو بن عبسة السلمً رضً هللا عنه، لال له النبً َصلَّى َّللاَّ

 .(لمد رأٌتنً وأنً لربع اإلسالم): وكان عمرو ٌتفاخر وٌمول

 .ااخ  باللزٌمة والجهر بالدعوة-  3

ٌِْه َوَسلَّمَ  ُ َعلَ اكتم أ ا اامر وارجع إلى بلدن فإ ا بلغن ظهورنا : ٌا أبا  ر): أسلم أبو  ر الغفاري رضً هللا عنه لال له النبً َصلَّى َّللاَّ

 .فماموا إلٌه وضربوه لٌموت، ففلل، (وال ي بلثن اصرخن بها بٌن أظهرأم: )فمال، (فألبل



ًا -    :أو علل /ا كر حكمة واحدة على: ثالثا

ٌِْه َوَسلََّم -  1 ُ َعلَ حم وتحمل الكلَّ وتكسب الملدوم : )لول خدٌجة للنبً َصلَّى َّللاَّ كال وهللا ما ٌخزٌن هللا أبداًا فإنن لتصُل الرَّ

 (وتمري الضٌف وتلٌن على نوائب الحك

ٌِْه َوَسلََّم وطمأنته أن صاحب أ ه ااخالق الحمٌدة لن ٌخزٌه هللا تلالى أبدًاا ُ َعلَ  .تثبٌت النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم فً الغار-  2 ُ َعلَ   .اختٌار خدٌجة رضً هللا عنها لورلة بن نوفل لتخبره بما حدث مع النبً َصلَّى َّللاَّ

 .صاحب دٌن، وعلم، وخبرة: انها تتوفر فٌه صفات المستشار المؤتمن

ًا فاجتملوا-  3 ٌِْه َوَسلََّم بالجهر بالدعوة دعا لرٌشا ُ َعلَ   .عندما أُمر النبً َصلَّى َّللاَّ

 .(لرٌش)لٌة حٌث بدء بنفسه، ثم بأأل بٌته وبلد اامر بالجهر بالدعوة دعا لومه ؤولتدرج فً المس

ٌِْه َوَسلََّم لمصطلح -  4 ُ َعلَ  .فً نداء لومه عند جهره بالدعوة (ٌا صباحاه)استلمال النبً َصلَّى َّللاَّ

 .جائز، إ ا لم تكن على حساب اللمٌدة أو ٌتلار  مع اإلسالم

ٌِْه َوَسلََّم خلٌط من الفمراء والضلفاء-  5 ُ َعلَ  .آمن مع النبً َصلَّى َّللاَّ

أ ه نتٌجة طبٌلٌة لدعوة اانبٌاء، واستجابة لداعً الفطرة فً نفوسهم، ان أ ه الدعوة خروج من سلطان اامراء والزعماء إلى 

 .سلطان هللا وحكمه وأ ا ٌتناسب ملهم

ٌِْه َوَسلََّم -  6 ُ َعلَ  .وتفضٌله على سائر أصحابهابً بكر تمدٌم النبً َصلَّى َّللاَّ

 .واساه بنفسه وماله. ب. صدله ٌوم ك به الناس. أ

 .تركٌز المرحلة السرٌة فً الدعوة اإلسالمٌة على بناء اللمٌدة-  7

ان اللمٌدة السلٌمة أً التً ٌنبثك عنها اللبادة الصحٌحة والسلون الصحٌح، وأً التً تضمن الثبات على الحك وتحمل التضحٌات 

 .فً سبٌل إظهاره

ا للماء بأصحابه فً مرحلة الدعوة السرٌة-  8 ٌِْه َوَسلََّم دار اارلم بن أبً اارلم ممرًا ُ َعلَ  .اتخا  النبً َصلَّى َّللاَّ

. ب. كانت داره لرٌبة من جبل الصفا، فه ا ٌلطً مجاالًا لإلطالع على حركة لرٌش والوفود المادمة. للمحافظة على السرٌة فمد أ

ا وال ٌلتفت إلٌه  .كان بٌته فً منتصف منطمة ملادٌة للدعوة. د. اارلم كان إسالمه جدٌدًاا لم ٌشتهر بٌن الناس. ج. اارلم كان صغٌرًا

ٌِْه َوَسلََّم جبل الصفا بلد نزول لوله تلالى-   9 ُ َعلَ  .)َوأَْنِ ْر َعِشٌَرتََن اْاَْلَربٌِنَ ): صلود النبً َصلَّى َّللاَّ

. لالستفادة من المنابر اإلعالمٌة المختلفة لخدمة الدعوة االسالمٌة

  :اكتب لائل كل عبارة من اللبارات التالٌة: رابلًاا- 

ُ َعلَى ُموَسى-   "1 َل َّللاَّ  "َأَ ا النَّاُموُس الَِّ ي نَزَّ

 .ورلة بن نوفل
ًا إ  ٌخرجن لومن": لال للنبً-    2 ًا لٌتنً أكون حٌا  "ٌا لٌتنً فٌها ج عا

 .ورلة بن نوفل
 "وال ي بَلَثن بالحِك اَصُرَخن بِها بٌن أظهرأم-  " 3

 .أبو  ر رضً هللا عنه
حم وتحمل الكلَّ وتكسب الملدوم وتمري الضٌف وتلٌن على نوائب الحك-  "  4  "كال وهللا ما ٌخزٌن هللا أبداًا فإنن لتصُل الرَّ



 .خدٌجة رضً هللا عنها
 "لمد رأٌتنً وأنًّ لُربع اإلسالم-   "5

 عمرو بن عبسة
ِ ْبِن أَبًِ َطاِلٍب رضً هللا عنه-  " 6 ًّ ْساَلَم ٌَْوَمئٍِ  فَأَُكوُن ثَاِلثًاا َمَع َعِل ُ َرَزلَنًِ اإْلِ  "لَو َكاَن َّللاَّ

 .فٌف الكندي رضً هللا عنهع

 :أكمل: خامسًاا- 

، وٌكسب الملدوم، وٌمري الضٌَّف: "وصف بأنه حم، وٌحمل الكلَّ ا كر اثنٌن ". وٌلٌن على نوائب الحك، ٌصل الرَّ

 :وصفا ب لن ومن وصفهما

 .خدٌجة رضً هللا عنها: الواصف  النبً ملسو هيلع هللا ىلص :الموصوف -1

 .ابن الّدغنة: الواصف أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنه :الموصوف -2
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