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

ُص ): كـل األمـة اإلسالمـٌة وبال استثناء تدخـل فً العـتاب اإللهً- 1  وُص  اَّل ووُص فَتمَتدْن نَت َت َت (.   ِإ اَّل تَتنْن ُص ُص

 (.باستثناء أبو بك  ال دٌك  ضً هللا عنه-خطؤ)

. خ ج النبً لٌالً ٌوم الهج ة من دا  أبً بك ، من خوخة خلف البٌت، باتجاو الشمال لا داً غا  ثو - 2

 .(باتجاو الجنوب-خطؤ)

سَتلاَّلمَت، وأجمعوا على حبسه و خ اجه ثم لتله- 3 ٌْنهِإ وَت لَت ُص عَت لاَّلى  اَّل  .اجتمعت سادات ل ٌش فً دا  الندوة، وتآم وا على النبً  َت

 (.جمعوا على لتلهأ- خطؤ)

 .هاج ت أم سلمة  ضً هللا عنها هج تٌن؛ هج ة  لى الحبشة، وهج ة  لى المدٌنة- 4

 (. ح)

سَتلاَّلمَت ثم نام مكانه- 5 ٌْنهِإ وَت لَت ُص عَت لاَّلى  اَّل ًُّ نفسه، ولبس ثوب النبً  َت ًّ فً العبا ة علً بن طلك الحنفً"ش ى عل  .، والمم ود بعل

 (.علً بن أبً طالب  ضً هللا عنه- خطؤ )

سَتلاَّلمَت وكان آخ  النها  جاهًدا علٌه- 6 ٌْنهِإ وَت لَت ُص عَت لاَّلى  اَّل  .كان س الة بن مالن أول النها  مسلحة للنبً  َت

 (.أول النها  جاهًدا علٌه وآخ  النها  مسلحة له- خطؤ)

سَتلاَّلمَت - 7 ٌْنهِإ وَت لَت ُص عَت لاَّلى  اَّل ".   أٌت دا  هج تكم،  أٌت سبخة ذات نخل بٌن  بتٌن، وهما الح تان: "لال  َت

 .( ح)

 .ٌغلّبُص أبو موسى األشع ي  ضً هللا عنه جانب الخوف، بٌنما كان عم  بن الخطاب  ضً هللا عنه ٌغلب جانب ال جاء- 8

 . (عم   ضً هللا عنه غلّب جانب الخوف، وأبو موسى غلّب جانب ال جاء-خطؤ)

سَتلاَّلمَت فً الهج ة النبوٌة- 9 ٌْنهِإ وَت لَت ُص عَت لاَّلى  اَّل ٌْن ة هو مش ن استعان به النبً  َت   .عام  بن فُصهَت

 (.عبد هللا بن أ ٌمط-خطؤ)

 .أما بمش ن على مش ن أم  مش وع وبغٌ  ش وط، ا ستعانة بمش ن على مسلم أم  غٌ  مش وع- 10

. (الثانٌة أم  مش وع ولكن بش وط-خطؤ)

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

ب  *
اًل
 :اخرت اإلجببة الصحيحة: ثبني

سَتلاَّلمَت  ج اءات احتٌاطٌة إلنجاح خطة الهج ة، منها الخ وج من بٌته- 1 ٌْنهِإ وَت لَت ُص عَت لاَّلى  اَّل   :استخدم النبً  َت

ًا . أ  .فً أول النها .  د   .فً اللٌل. ج     . من خالل خوخة. ب  . متقنع

 :ال جل الذي كان أول النها  جاهداَت على  سول هللا، وكان آخ  النها  مسلحةً له هو- 2

 <أبو لبابة بن عبد المنذ . د     .العباس بن عبد المطلب. ج     .أبو سفٌان. ب    .سراقة بن  علك. أ

 :عزمت أم سلمة  ضً هللا عنها على الهج ة مع زوجها فمنعها أهلها ، وأم سلمة هً- 3



 (.ب+ أ ). د        .حبٌبة بنت أبً سفٌان. ج        .التً هاج ت  لى الحبشة مع زوجها. ب        .زوج النبً. أ

سَتلاَّلمَت فً الهج ة كانت- 4 ٌْنهِإ وَت لَت ُص عَت لاَّلى  اَّل  : فمة أبً بك  ال دٌك للنبً  َت

 .(ب+ أ ). د.       بناًء على طلب أبً بك . ج.        عن ط ٌك الوحً. ب.        ب غبة نبوٌة. أ

 :المم ود بالغالم هو." غالم شاب لمن ثمف ٌبٌت عندهما وٌ حل من عندهما سح ا- "5

  .عبد هللا بن أبي بكر والواصف أخمه ععئشة. ب.    عبد هللا بن أبً بك  والوا ف أخته أسماء. أ

سَتلاَّلمَت  علً بن أبً طالب والوا ف النبً. ج ٌْنهِإ وَت لَت ُص عَت لاَّلى  اَّل   .عام  بن فهٌ ة والوا ف النبً. د.        َت

 :شا كت الم أة فً األحداث التالٌة باستثناء واحدة هً- 6

 .رحلة الطعئف. د.     الهج ة النبوٌة. ج.      غزوة بنً الم طلك. ب.    غزوة أحد. أ

 :الهج ة من مكة  لى المدٌنة تمثل نمطة تحول من دائ ة- 7

اإلنسان  لى دائ ة الحضا ة . ب.         اإلنسان  لى دائ ة الجماعة. أ

 .الدولة  لى دائ ة الحضا ة. د       .اإلقسعن إلى دائرة الدولة. ج

سَتلاَّلمَت فً الهج ة من دا  أبً بك   ضً هللا عنه، واتبع  ج اءات عّدة للمحافظة على س ٌة - 8 ٌْنهِإ وَت لَت ُص عَت لاَّلى  اَّل خ ج النبً  َت

 :ال حلة منها ما ٌلً، ما عدا

 .السٌ  نحو غا  ثو . د.        الخ وج من خوخة. ج      .الخروج  متقنًاع. ب.      الخ وج لٌاًل . أ

 :أول من هاج  من المسلمٌن وكان ٌعلم األن ا  وٌم إهم الم آن- 9

أم سلمة  ضً هللا عنها وزوجها . ب.         عم  بن الخطاب وبالل بن  باح. أ

 . صنب بن ع ير وابن أم  كموم. د.         عما  بن ٌاس  وسعد بن معاذ .ج

سَتلاَّلمَت للهج ة أن ا عتماد على األسباب بالكلٌة لدح فً- 10 ٌْنهِإ وَت لَت ُص عَت لاَّلى  اَّل  :نتعلم من تخطٌط النبً  َت

ً . ب.        وت ن األسباب بالكلٌة لدح فً الش ع، العمل. أ  .العمل والش ع معا

 .الش ع دون العمل. د       .ومرك األسبعب بعلكلية قدح في النتل, الشرع. ج

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

 :ممالً: ثالثًا *

ي ذلن بذك  مثال واحد /الم أة المسلمة تحملت أعباء الدعوة كال جل، فكان لها دو ها البا ز فً جمٌع المٌادٌن، وضح (1)

   :على ما ٌلً

الم أة المسلمة تهاج  فً سبٌل هللا سبحانه وتعالى  -

.  التً هاج ت ومنعها أهلها، فت ة ثم سمحوا لهاأم سلمة  ضً هللا عنها

 .تشا ن بحسب  مكانٌاتهاالم أة المسلمة  -

 . وتجهٌز الزاد والش اب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وألبٌهاأسماء بنت أبً بك  ال دٌك

 :علل (2) *

 مكث النبً و احبه أبو بك  ، ثالث لٌاٍل فً غا  ثو ، أثناء هج تهما  لى المدٌنة المنو ة. أ

 .هملخداع المش كٌن حٌث تولعوا منهم التح ن باتجاو المدٌنة للحاق

 :أكمل الف اغ (3) *

  .عبد هللا بن أ ٌمطأحد المش كٌن كان هادًٌا خ ٌتًا استعان به النبً فً الهج ة  لى المدٌنة هو. أ



 علً بن أبً طالب  ضً هللا عنهلـلالها المش كون " ولمد استنك ناو منن ،  نن لتتضو  وكان  احبن   ٌتضو ،  ناَّلن للئٌم. " ب

 :اذك  مولفًا واحًدا من السٌ ة النبوٌة ٌدل على ما ٌؤتً (4) *

 .استش اف مستمبل الدعوة اإلسالمٌة -1

 أى ملسو هيلع هللا ىلص س عة  سالم األن ا  وباٌعهم بعد عش  سنوات من دعوته فً مكة وع ض نفسه على المبائل فاستش ف مستمبل الدعوة 

  -.اإلسالمٌة فً المدٌنة وأنها المكان المناسب إللامة الدولة وانطالق الدعوة من جدٌد

 .جواز ا ستعانة بمش ن -2

ٌتًا أي ماهً ا فً الهداٌة  .استؤج  النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الهج ة  لى المدٌنة عبدهللا بن أ ٌمط، وكان مش ًكا، ألنه كان هادًٌا خّ ِإ

 ."أما وهللا ما على نفسً أبكً ولكن أبكً علٌن: " مستفادة منهبٌان حكمة واحدةانسب المول اآلتً  لى لائله مع  (5) *

 .أبو بك  ٌحب النبً ملسو هيلع هللا ىلص وٌدافع عنه وٌمدمه على نفسه: الحكمة      ،،،    أبو بك  ال دٌك  ضً هللا عنه

 ببلتىفيق والسداد

 


