
 أسئلة الىحدة السببعة إىل وهببة الكتبة وإجبببتهب

 (الغزوات)
 :ضع إشبرة صح أو خطأ: أوواًل  *

ٌِْه َوَسلََّم ٌوم بدر أن ٌبنً له عرٌشاً بعٌداً عن مرمى نبال ورماح - 1 ُ َعلَ الترح الحباب بن المنذر على رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

  .المشركٌن

 (سعد بن معاذ رضً هللا عنه –خطؤ )

ٌِْه َوَسلََّم، كمشاركة أم ُسلٌم وعابشة ،فً مداواة الجرحى ٌوم - 2 ُ َعلَ شاركت المرأة المسلمة فً المتال فً عهد النبً َصلَّى َّللاَّ

 . بدر

 ( ٌوم أحد–خطؤ )

. تزوج النبً صفٌة بنت حًٌ بن أخطب بعد إسالمها أثناء عودته من خٌبر، لٌضرب المثل األعلى فً معاملة السباٌا- 3

 (صح)

ٌِْه َوَسلَّمَ - 4 ُ َعلَ  ) .من المعجزات التً حدثت فً  زوة األحزاب، نبب الماء من بٌن أصابب النبً َصلَّى َّللاَّ

 ( خٌبر–خطؤ )

. لم ٌطب للٌهود أن ٌتعاٌشوا مب المسلمٌن فً المدٌنة، فنمضوا العهد، فكان أول من نمض العهد هم ٌهود بنً لٌنماع- 5

 (صح)

.  شاركت المالبكة فً المتال فً بدٍر وأُحد، كما شاركت فً  زوة األحزاب فطاردة المشركٌن وأَسرت نفراً منهم - 6

 ( لم تشارن فً األحزاب–خطؤ )

.  استنفرت لرٌش كل لواها لمنب النبً وأصحابه من دخول مكة، لحفظ ماء وجهها بٌن المبابل العربٌة فً الجزٌرة- 7

 (صح)

.  فتح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مكة فً التاسب عشر من رمضان فً العام التاسب الهجري- 8

 ( الثامن الهجري–خطؤ )

.  مارس النبً لبل دخوله مكة، حرباً نفسٌة شدٌدة على لٌادة لرٌش، بهدف رفب الراٌة البٌضاء واالستسالم - 9

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم إلـى فتــح مكــة هـً مـن أكـبر الكتابـب- 10 ُ َعلَ  . الكتٌبـة التـً سـار بـها النبـً َصلَّى َّللاَّ

 ( ألل الكتابب–خطؤ )

ٌِْه َوَسلََّم ٌستشـٌر أصحابـه رضً هللا عنهم فـً كـل األمـور الُمستجـدة وبـال استثنـاء- 11 ُ َعلَ .  كـان النبـً َصلَّى َّللاَّ

  (.فمط التً لم ٌرد فٌها نص - خطؤ)

.  كانـت لـوة المشركـٌن المادٌـة والمعنوٌـة فـً  ـزوة بـدر تفـوق لـوة المسلمـٌن- 12



 ( المادٌة فمط–خطؤ)

.  صلـح الحدٌبٌـة لـه أثر كبٌر فً التفـرغ لمواجهـة الوجـود الٌهـودي فً الجزٌـرة العربٌة- 13

 (صح)

َل لَُكْم َهِذ ِ ): لول هللا تعالى- 14 ُ َم َانَِم َكثٌَِرةً تَؤُْخذُونََها فَعَجَّ  .، فٌه إشارة إلى صلح الحدٌبٌة(َوَعَدُكُم َّللاَّ

 ( خٌبر –خطؤ )

ٌِْه َوَسلََّم التالٌة- 15 ُ َعلَ .  بنو لٌنماع، واألحزاب، وخٌبر فً أن الٌهود كانوا طرفاً فٌها: تشترن  زاوت النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم من جاء  من لرٌش ولو كان مسلماً، وأن ترد لرٌش من - 16 ُ َعلَ من بنود صلح الحدٌبٌة أن ٌرد النبً َصلَّى َّللاَّ

 ً .  جاءهم من المسلمٌن ولو كان مشركا

 (وأن ال ترد لرٌش من جاءهم من المسلمٌن ولو كان مشرًكا - خطؤ)

ٌِْه َوَسلََّم - 17 ُ َعلَ ال ٌحل المرئ ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر أن ٌسفن بمكة المكرمة دماً، وال ٌعضد شجرة، فمتال النبً َصلَّى َّللاَّ

.  للمشركٌن فٌها لٌس فٌه رخصة ألحد

  (صح)

إما لتلهم، أو أخذ الفدٌة : األمر الذي استمرت علٌه الشرٌعة فً أسرى العدو بعد  زوة بدر هو تخٌٌر اإلمام المسلم- 18

 ) .منهم، أو إطالق سراحهم

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم - 19 ُ َعلَ دلٌل على أن صلح الحدٌبٌة كان اجتهاداً منه َصلَّى " إنً رسول هللا ولست أعصٌه: "فً لول النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم  ُ َعلَ .  َّللاَّ

 (بؤمر من هللا تعالى - خطؤ)

.  داللة على انتمال الدعوة من المرحلة الدفاعٌة إلى المرحلة الهجومٌة" اآلن ن زوهم وال ٌ زوننا- "20

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم هم ٌهود بنً النضٌر- 21 ُ َعلَ .  المحرض األول على إثارة األحزاب لمتال النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

.  الراجح أن  زوة األحزاب كانت سنة خمس للهجرة- 22

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم حٌث لالوا - 23 ُ َعلَ دمحم : "تجوز اإل ارة على من لم تبل هم الدعوة بدلٌل تفاجا ٌهود خٌبر بالنبً َصلَّى َّللاَّ

".  والخمٌس

 (خطؤ، على من بل ته الدعوة)

ٌِْه َوَسلََّم بؤشد أنواع اإلٌذاء، حتى إنّهم طعنوا فً عرضه الشرٌف- 24 ُ َعلَ .  تجرأت لرٌش فآذت النبً َصلَّى َّللاَّ



 ( المنافمون–خطؤ)

ٌِْه َوَسلََّم - 25 ُ َعلَ .   زوة األحزاب كانت آخر ال زوات الدفاعٌة التً خاضها المسلمون فً زمن النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم الجٌش فً  زوة فتح مكة إلى كتابب، وكان هو وأصحابه فً ألل الكتابب عدًدا- 26 ُ َعلَ .  وّزع النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

كان لزعماء ٌهود بنً لرٌظة دور بارز فً تؤلٌب األحزاب على حرب اإلسالم وكان فعلهم سببًا لولوع  زوة - 27

. األحزاب

 ( بنً النضٌر –خطؤ)

ٌِْه َوَسلََّم ٌشاور أصحابه رضً هللا عنهم فً كل ما ال نص فٌه- 28 ُ َعلَ .  كان النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم كان أشد من إٌذاء لرٌش والٌهود- 29 ُ َعلَ .  إٌذاء المنافمٌن للنبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم بمشورة أبً بكر رضً هللا عنه ولم ٌماتل األحباش الذٌن أعانوا لرًٌشا فً صد  عن - 30 ُ َعلَ أخذ النبً َصلَّى َّللاَّ

.  البٌت الحرام ٌوم الحدٌبٌة

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم لبل نزول الوحً ٌمكن أن ٌخالف علم هللا تعالى ؛ وهذا ال ٌنافً العصمة- 31 ُ َعلَ .  اجتهاد النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم إلى محاوالت ا تٌال ِعّدة من لبل المرشٌٌن والٌهودتَ - 32 ُ َعلَ  .َعَرض النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

.  أُحلت ال نابم ألمة اإلسالم دون  ٌرها من األمم؛ وتُمََسم على المشتركٌن فً ال زوة- 33

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم مب ٌهود خٌبر وذلن من باب - 34 ُ َعلَ تجوز المسالاة والمزارعة بجزء من ثمر أو زرع كما فعل النبً َصلَّى َّللاَّ

 ( من باب المضاربة–خطؤ ) .المإاجرة

ٌِْه َوَسلََّم ٌوم رحلته إلى الطابف وٌلٌه ٌوم  زوة أحد- 35 ُ َعلَ .  أشد األٌام وأصعبها على النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

.  فمد كانت المعركة معركة أعصاب فمط، انتصر المسلمون على األحزاب دون أي خسابر من الطرفٌن- 36

  (.هنان خسابر من المشركٌن ولكن ال تذكر كمتل عمرو بن ود لما حاول التسلل- خطؤ)

.  ٌجوز لألللٌات المسلمة فً بالد الكفر أن تعمد مصالحة بٌن الحك والباطل إذا كان ذلن فً صالح المسلمٌن- 37

 (صح)

.  عركة األحزاب كانت معركة خسابر أكثر منها معركة أعصابم- 38



 خطؤ، العكس صحٌح، معركة أعصاب أكثر منها معركة خسابر

.  اإلمام المسلم علٌه أن ٌلتزم برأي األ لبٌة وإن لم ٌكن ممتنب به إذا صدر عن أهل الحل والعمد- 39

 (صح)

ٌِْه ب- 40 ُ َعلَ أ هللا تعالى عابشة رضً هللا عنها من حادثة اإلفن التً أثارها المنافمون فً  زوة تبون ولال النبً َصلَّى َّللاَّ رَّ

  . ٌا عابشة أما هللا لد برأنيأبشر) : َوَسلَّمَ 

 (جري  6 زوة بنً المصطلك  - خطؤ(

.  ٌجوز مهادنة األعداء إلى األبد إذا التزموا بعمد الهدنة ولم ٌنمضو  وكان فٌه خٌر ومصلحة للمسلمٌن- 41

 (المهادنة إلى مدة - خطـؤ)

ٌِْه َوَسلََّم الدفاعٌة هً  زوة الخندق- 42 ُ َعلَ  .آخر  زوات النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

.  بدأت حركة النفاق فً العهد المكً وازداد خطرها فً العهد المدنً- 43

  (.بدأت فً العهد المدنً، ولم ٌكن هنان نفاق فً المدٌنة - خطؤ)

تم إجالء ٌهود خٌبر إلى تٌماء وأرٌِحاء فً عهد الخلٌفة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه - 44

 (صح)

.  أما بمشرن على مشرن أمر مشروع وب ٌر شروط، االستعانة بمشرن على مسلم أمر  ٌر مشروع- 45

 (.مشروع ولكن بشروط أن ٌكون ولت سلم ال حرب، وأن ٌكون أمٌنًا على اإلسالم والمسلمٌن - خطؤ)

.  ال ٌجوز للحاكم عمد المعاهدات والمواثٌك مب األعداء إال بالرجوع إلى أهل الحل والعمد- 46

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم على نماء الصف اإلسالمً فً  زوة أحد فلم ٌمبل مشاركة أهل الكتاب فً ال زوة  - 47 ُ َعلَ حرص النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم بؤسالٌب ماكرة أولها نمض العهود التً أخذها علٌهم- 48 ُ َعلَ .  بدأ الٌهود الحرب على النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم صفٌة بنت ُحًٌ بن أخطب ابنة زعٌم ٌهود بنً النضٌر عندما أسرت فً خٌبر- 49 ُ َعلَ .  تزوج النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم لد سلبه ملكه حٌث - 50 ُ َعلَ سبب المواجهة العسكرٌة مب المنافمٌن اعتماد عبد هللا بن أبً بن سلول أن النبً َصلَّى َّللاَّ

  .أن األوس والخزرج كانوا لد اتفموا على سٌادته لبل مجٌبه

 (لم تحصل مواجهة مب المنافمٌن مطلما- خطؤ )

ٌِْه َوَسلََّم ببنود صلح الحدٌبٌة؛ فلما أسلم أبو بصٌر وأبو جندل ردها إلى لرٌس وأشار علٌهما - 51 ُ َعلَ التزم النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم بؤن ٌشكال مجموعة عسكرٌة تهدد أمنها ُ َعلَ .  َصلَّى َّللاَّ



 (لم ٌشر علٌهم بشًء - خطؤ)

ٌِْه َوَسلََّم على المتال ٌوم بدر بموله- 52 ُ َعلَ ض النبً َصلَّى َّللاَّ . (لوموا إلى جنة عرضها السماوات واألرض): حرَّ

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم على الصحابة بالخروج إلى بدر؛ ألنه لم ٌظن أن ٌلمى حربًا- 53 ُ َعلَ .  عزم النبً َصلَّى َّللاَّ

 (لم ٌعزم على أحد- أ خط)

ٌِْه َوَسلََّم فاستطاع أن ٌعمد معه صلح الحدٌبٌة- 54 ُ َعلَ  ) .أرسلت لرٌٌش سهٌَل بن عمرو لمفاوضة النبً َصلَّى َّللاَّ

 (صح)

ٌِْه َوَسلََّم من دخل دار أبً سفٌان فهو آمن ٌوم صلح الحدٌبٌة- 55 ُ َعلَ   .جعل النبً َصلَّى َّللاَّ

  (.ٌوم فتح مكة - خطؤ)

انتهت الحرب الدفاعٌة، وتحول مٌزان الموى لصالح المسلمٌن بعد  زوة األحزاب  - 56

 (.صح)

 .فتحت خٌبر فً شهر المحرم فً السابعة من الهجرة- 57

 (.صح)

ب* 
اًل
 :أسئلة اختيبر مه متعدد: ثبوي

ٌِْه َوَسلََّم - 1 ُ َعلَ  :هو" من ٌؤتٌنً بخبر الموم ٌوم األحزاب لال الزبٌر أنا"الممصود بالموم فً لول النبً َصلَّى َّللاَّ

  .يهود بني قريظة. أ

  .ٌهود خٌبر. ب

  .لرٌش. ج

 . طفان. د

 

ٌِْه َوَسلََّم على البٌاذلة فً فتح مكة هو- 2 ُ َعلَ  : جعله النبً َصلَّى َّللاَّ

 .الزبٌر بن العوام . أ

  .خالد بن الولٌد . ب

  .أبو عبيدة بن الجراح. ج

سعد بن عبادة  . د

 

ٌِْه َوَسلََّم - 3 ُ َعلَ  : كان ذلن فً  زوة" نصرت بالصبا"لال النبً َصلَّى َّللاَّ

 .تبون. أ



  . بدر. ب

  .األحزاب. ج

 . خٌبر. د

 

ٌِْه َوَسلََّم - 4 ُ َعلَ  "فدان أبً وأمً"لال له النبً َصلَّى َّللاَّ

  .الزبٌر بن العوام. أ

 .مالنسعد بن . ب

 (.ب+أ )اإلجابة . ج

 . علً بن أبً طالب. د

 

 (:إِنَّا فَتَْحنَا لََن فَتًْحا ُمبٌِنًا ): فً لول هللا تعالى" الفتح المبٌن " بٌّن ابن حجر أن الممصود بـ - 5

 .فتح مكة. أ

 .صلح الحديبية. ب

.  إجالء المشركٌن من الجزٌرة العربٌة. ج

 .إجالء الٌهود من الجزٌرة العربٌة. د

 

 :من األسالٌب العسكرٌة الجدٌدة التً استخدمها المسلمون فً  زوة خٌبر- 6

  .تنظٌم الجٌش فً صفوف. أ

 .الكر والفر. ب

  .اإلغارة بغتة بغير إنذار. ج

 .استخدام سالح النبال. د

 

ٌِْه َوَسلَّمَ - 7 ُ َعلَ   :، وذلن بعد انتصار المسلمٌن فً  زوة((اَل تُْ َزى َهِذِ  بَْعَد اْلٌَْوِم إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمةِ )): لال النبً َصلَّى َّللاَّ

. األحزاب. أ

 .فتح مكة. ب

.  بنً النضٌر. ج

  .خٌبر. د



 

  :السالح الربانً الذي نصر هللا تعالى به المسلمٌن فً معركة األحزاب- 8

.  رٌح الدَّبُور. أ

 .الجوع. ب

بَا. ج .  ريح الصَّ

 .الحصباء. د

 

  :من كرامات الشهداء التً أكرم هللا تعالى بها الصحابً الجلٌل عمرو بن الجموح رضً هللا عنه- 9

                                 .دخول الجنة برجل سليمة بعد عرج. أ

 .حفظ جسد  من أن تؤكله األرض. ب

.   سٌل المالبكة له. ج

 .تكلٌم هللا تعالى له كفاحاً بدون حجاب. د

 

ٌِْه َوَسلََّم بإفالت لافلة أبً سفٌان عمد مجلساً للحرب شاور فٌه أصحابه وكان حرٌصاً على - 10 ُ َعلَ لما َعِلم النبً َصلَّى َّللاَّ

  :سماع رأي

  .األنصار. أ

 .المهاجرٌن. ب

.  المهاجرٌن واألنصار. ج

 .سعد بن معاذ. د

 

 :من اآلثار المترتبة على  زوة خٌبر- 11

ٌَْماء َوأَِرٌَحاءَ . أ . إجالء ٌهود خٌبر إلى تَ

 .رجوع مهاجرة الحبشة. ب

 .خضوع باقي القبائل اليهودية. ج

 .كل ما سبك صحٌح. د

 

ٌِْه َوَسلََّم فً  زوة األحزاب بمعجزات منها- 12 ُ َعلَ  :أٌد هللا تعالى نبٌه َصلَّى َّللاَّ

.  الوعد بكنوز العراق. أ



 .تكثير الطعام. ب

.  تكثٌر الماء. ج

 (ب+ أ  )الصحٌح . د

 

ٌِْه َوَسلََّم فً تمسٌم  نابم  زوة خٌبر أنه لسمها كالتالً- 13 ُ َعلَ   :الطرٌمة التً اتبعها النبً َصلَّى َّللاَّ

  .أكثرها للمهاجرٌن وأعطى لرجلٌن فمط من األنصار كانا ذوي حاجة .أ

 .للمشاركٌن فً المعركة، ومهاجرة الحبشة الذٌن وصلوا خٌبر بعد الفتح. ب

 .خمس هلل ولرسوله ولذي المربى والٌتامى والمساكٌن وابن السبٌل والبالً للمسلمٌن بالتساوي. ج

 .للمشاركين في المعركة، ومهاجرة الحبشة الذين وصلوا خيبر بعد الفتح، وعزل شطراً منها لنوائبه. د

 

 : شاركت المالبكة فً ال زوات التالٌة باستثناء واحدة وهً- 14

  .بدر. أ

  .أحد. ب

  .األحزاب. ج

  .بنً لرٌظة. د

 

  :انتهت الحرب الدفاعٌة بعد  زوة- 15

  .خٌبر. أ

  .فتح مكة. ب

  .األحزاب. ج

  .صلح الحدٌبٌة. د

 

ٌِْه َوَسلََّم فً  زوة بنً المصطلك، منها- 16 ُ َعلَ  :استخدم المنافمون ألواناً عدٌدة فً إٌذاء النبً َصلَّى َّللاَّ

.  لمز المتصدلٌن من المإمنٌن.  أ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ .  ب  .الطعن في عرر النبي َصلَّ   َّ

.  تثبٌط المإمنٌن عن الخروج للمتال فً الحر. ج

كل ما سبك . د

 

ٌِْه َوَسلََّم فً خٌبر- 17 ُ َعلَ  :من معجزات النبً َصلَّى َّللاَّ

 تكثٌر الطعام الملٌل. أ



 .تكثير الماء القليل. ب

  .نزول المطر فً الصٌف. ج

 .نزول المالبكة تماتل مب المإمنٌن. د

 

  : الشورى مبدأ إسالمً أصٌل ولد حصلت فً  زوة بدر أربب مرات منها- 18

  .مشورة علً رضً هللا عنه فً أسرى المشركٌن. أ

ٌِْه َوَسلََّم أبا بكر وعمر فً اختٌار المولب المناسب للجٌش اإلسالمً. ب ُ َعلَ   .استشارة النبً َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أصحابه عندما فرت القافلة .ج  استشارة النبي َصلَّ   َّ

ٌِْه َوَسلَّمَ .  د ُ َعلَ  .مشورة الحباب بن المنذر ببناء العرٌش للنبً َصلَّى َّللاَّ

 

  :من معولات النصر فً  زوة أحد- 19

  .انسحاب المنافقين بثلث الجيش. أ

  .كثرة عدد المشركٌن حٌث كانوا ثالثة آالف مماتل. ب

  .تروٌج اإلشاعة. ج

 .كل ما سبك. د

 

ً : "نزل لوله تعالى- 20   :بشؤن" إنا فتحنا لن فتحاً مبٌنا

  .فتح مكة. أ

  .فتح الجزٌرة العربٌة. ب

  .صلح الحديبية. ج

 .خروج الٌهود من المدٌنة. د

 

  :شعار المسلمٌن فً  زوة الخندق- 21

 هللا أكبر ال إله إال هللا. أ

  .ٌا منصور أمت. ب .

  .حم ال ٌنصرون. ج

 .لم ٌكن لهم شعار ألنها كانت  زوة أعصاب. د



 

 :ٌحصل نمض العهد- 22

  .بالمتال مب المسلمٌن. أ

 .بالتجسس للمسلمٌن. ب

  .بمؤازرة األعداء من المشركين. ج

 (ج+أ)الصحٌح . د

 

ٌِْه َوَسلََّم المادة األكفاء فً فتح مكة حٌث جعل أبا عبٌدة على البٌاذلة، أي على- 23 ُ َعلَ   :اختار النبً َصلَّى َّللاَّ

  .المٌمنة. أ

 .المٌسرة. ب

جالة. ج  .الرَّ

 .الخٌالة. د

 

 :دخل النبً صلى هللا علٌه و سلم مكة فً  زوة فتح مكة فً الٌوم- 24

  هجري10العاشر من شهر رمضان سنة .أ

  هجري10التاسب عشر من رمضان سنة . ب

 . هجري8العاشر من رمضان سنة .ج

 . هجري8التاسع عشر من رمضان سنة . د

 

ٌِْه َوَسلََّم فً  زوة بدر بـ- 25 ُ َعلَ   :أشار سعد بن معاذ رضً هللا عنه على النبً َصلَّى َّللاَّ

.  الخروج للمافلة واالستمرار فً لتال المشركٌن. أ

 .بناء العريش ليكون مقًرا للقيادة. ب

.  النزول عند آبار بدر. ج

 (ب+ أ  )الصحٌح . د

 

ٌِْه َوَسلََّم فً معركته مب ٌهود خٌبر- 26 ُ َعلَ  :األسلوب العسكري الجدٌد الذي استخدمه النبً َصلَّى َّللاَّ

.  اإلجالء. أ

 .الحصار. ب



  .المباغتة. ج

 .الصفوف. د

 

ٌِْه َوَسلََّم ٌوم الحدٌبٌة بؤنَّه" بدٌل بن ورلاء"تمٌز المفاوض األول - 27 ُ َعلَ  :الذي أرسلته لرٌش لمفاوضة النبً َصلَّى َّللاَّ

 من أهل األمانة والنصح. أ

من لوم ٌتؤلهون . ب

.  فاجرد. ج

 . ادر

 

 :َعَرفتهُ أختهُ بشامٍة أو ببنانِه وبه بضب وثمانون من طعنٍة وضربٍة ورمٌٍة بسهمٍ - 28

 .والد جابر بن عبد هللا رضً هللا عنه. أ

 أنس بن النضر رضي هللا عنه. ب

  .مصعب بن ُعمٌر رضً هللا عنه. ج

 .أنس بن مالن بن النضر رضً هللا عنه. د

 

ٌِْه َوَسلََّم مجلًسا للشورى بعد إفالت لافلة أبً سفٌان، ولال- 29 ُ َعلَ ًّ أٌها الناس): عمد النبً َصلَّى َّللاَّ ، ولصد (أشٌروا عل

  :بذلن

 .سعد بن معاذ. أ

 .المهاجرٌن. ب

  .األنصار. ج

 .من خرج لالستٌالء على المافلة. د

 

 :أول إجالء للٌهود من المدٌنة كان إجالء ٌهود- 30

 .خٌبر. أ

 .بنً النضٌر. ب

 بنً لرٌظة. ج

 .بني قينقاع. د



 

 :أول آٌة نزلت فً المتال لول هللا تعالى- 31

 .(أُِذَن ِللَِّذيَن يُقَاتَلُوَن بِأَنَُّهْم ُظِلُموا  ). أ

ٌُْكُم اْلِمتَاُل َوُهَو ُكْر ٌ لَُكمْ  ). ب  (.ُكتَِب َعلَ

َ ٌُِحبُّ الَِّذٌَن ٌُمَاتِلُوَن فًِ َسبٌِِلِه َصفًّا ). ج   .(إِنَّ َّللاَّ

ِ َواَل بِاْلٌَْوِم اآْلِخرِ  ). د  (لَاتِلُوا الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِااَّ

 

 :استولى الخوف على نفوس المنافمٌن ٌوم األحزاب فاعتذروا للفرار بمولهم- 32

 .(اَل تَْنِفُروا فًِ اْلَحّرِ  ). أ

 (.إِنَّ بُيُوتَنَا َعْوَرةٌة  ). ب

ُ َوَرُسولُهُ إِالَّ ُ ُروًرا  ). ج   .(َما َوَعَدنَا َّللاَّ

 .) ج+ ب  )اإلجابة الصحٌحة . د

 

ٌِْه َوَسلََّم علً بن أبً طالب رضً هللا عنه بكتابة- 33 ُ َعلَ  :أمر النبً َصلَّى َّللاَّ

  .الوثٌمة التً تنظم العاللة فً المجتمب المسلم. أ

 .وثٌمة الصلح ٌوم الحدٌبٌة. ب

 وثٌمة األمان لسرالة بن مالن رضً هللا عنه ٌوم الهجرة. ج

 (.ب+ أ  )اإلجابة الصحيحة . د

 

ٌِْه َوَسلََّم ، : إنَّ من األسباب المباشرة لفتح مكة- 34 ُ َعلَ عدم التزام لرٌش بشرط من شروط صلح الحدٌبٌة مب النبً َصلَّى َّللاَّ

 :والشرط هو

 .دخول المسلمٌن مكة فً العام المادم ألداء العمرة وزٌارة البٌت. أ

ٌِْه َوَسلََّم دخل، ومن أحب أن ٌدخل فً حلف مب لرٌش دخل. ب ُ َعلَ  .من أحب أن ٌدخل فً حلف مب النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم من جاء  من لرٌش ولو كان مسلًما أما العكس فال. ج ُ َعلَ  .أن ٌرد النبً َصلَّى َّللاَّ

 .مدة الصلح عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعر، دون غدٍر أو خيانة. د

 

  :من موالف المنافمٌن التً تثبت خذالنهم للمإمنٌن فً  زوة األحزاب- 35

ٌِْه َوَسلَّمَ . أ ُ َعلَ   .التشكٌن فً وعد النبً َصلَّى َّللاَّ

  .العمل على اضطراب الصفوف. ب

 .التخاذل والتثبٌط عن الجهاد. ج

  .كل ما سبق صحيح. د



 

ٌِْه َوَسلََّم ٌوم صلح الحدٌبٌة هو- 36 ُ َعلَ  :ربٌس وفد لرٌش للمفاوضات مب النبً َصلَّى َّللاَّ

 .بدٌل بن ورلاء. أ

 .سهيل بن عمرو. ب

 .عمرو بن ورلاء. ج

مكرز بن حفص . د

 

ٌِْه َوَسلََّم عدد جٌش المشركٌن فً  زوة بدر من خالل- 37 ُ َعلَ  :َعرف النبً َصلَّى َّللاَّ

 .العٌون. أ

 .الوحً. ب

 .عدد الجزر. ج

  .االستعانة بمشرن. د

 

ٌِْه َوَسلََّم فً  زوة خٌبر- 38 ُ َعلَ  :من المعجزات التً أٌَّد هللا بها النبً َصلَّى َّللاَّ

  .تكثٌر الطعام. أ

 .تكثير الماء. ب

 .إبصار لصور كسرى ولٌصر. ج

  .حنٌن الجذع. د

 

ٌِْه َوَسلََّم ٌوم فتح مكة أن من دخل دار أبً سفٌان فهو آمن؛ ولد أراد من وراء ذلن- 39 ُ َعلَ  :أعلن النبً َصلَّى َّللاَّ

 .أن ٌتخذ من أبً سفٌان مفتاح أمان لٌفتح مكة دون إرالة دماء. أ

  .تجٌٌر أبً سفٌان لصالحه. ب

 .إشباع عاطفة الفخر عند أبً سفٌان وتحمٌك هدفه. ج

 .كل ما سبق صحيح. د

 

بٌِنًا  ): نزل لول هللا تعالى- 40  :فً الطرٌك بٌن مكة والمدٌنة وذلن بعد (إِنَّا فَتَْحنَا لََن فَتًْحا مُّ

  .صلح الحديبية. أ

 .فتح مكة. ب

 . زوة األحزاب. ج



 .الهجرة. د

 

 :والسبب فً ذلن، حاول حاطب بن أبً بلتعة إخبار زعماء لرٌش بنبؤ ال زو ٌوم فتح مكة- 41

ٌِْه َوَسلَّمَ . أ ُ َعلَ . استجابته ألمر النبً َصلَّى َّللاَّ

 .ضعفه البشري وعطفه عل  ذويه. ب

ٌِْه َوَسلَّمَ . ج ُ َعلَ . خٌانته هلل ولرسول َصلَّى َّللاَّ

 .استسالمه لتهدٌدات زعماء لرٌش. د

 

َ َعلَى نَْصِرِهْم لَمَِدٌٌر  ): نزل لوله تعالى- 42  :بعد (أُِذَن ِللَِّذٌَن ٌُمَاتَلُوَن بِؤَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من مكة. أ   .إخراج المشركين النبي َصلَّ   َّ

 .بٌعة العمبة الثانٌة. ب

  .تعرض الصحابة رضً هللا عنهم لألذى الشدٌد. ج

 .نمض لرٌش والٌهود للعهود والمواثٌك. د

 

ٌِْه َوَسلَّمَ - 43 ُ َعلَ  ... إن لكل نبً حواري وإن حواريَّ : "لال النبً َصلَّى َّللاَّ

 .عبد هللا بن الزبٌر رضً هللا عنه. أ

 .الزبير بن العوام رضي هللا عنه. ب

  .سعد بن ولاص رضً هللا عنه. ج

  .سعد بن معاذ رضً هللا عنه. د

 

  :انش ل المسلمون عن الصالة بعذر المتال فً المعارن اآلتٌة ما عدا- 44

  . زوة بنً لرٌظة. أ

 .غزوة خيبر. ب

حصار تُْستَر فً عهد عمر رضً هللا عنه . ج

 . زوة الخندق. د

 

 :استمر حكم الشرٌعة فً أمر األسرى الكفار- 45

.  المتل. أ

 .إطالق سراحهم. ب



.  الفداء بالمال. ج

 .ترك شأنهم لإلمام .د

 

ٌِْه َوَسلََّم فً  زوة بدر- 46 ُ َعلَ   :من األسالٌب العسكرٌة الجدٌدة التً استخدمها النبً َصلَّى َّللاَّ

  .إجادة استخدام النبل والسيوف. أ

 .االستٌالء على الموارد الطبٌعٌة. ب

 .الكر والفر واختراق صفوف العدو. ج

  .تمسٌم الجٌش إلى كتابب مختلفة. د

 

ٌِْه َوَسلََّم فً  زوة خٌبر هو- 47 ُ َعلَ   :الصحابً الذي استشهد بالسم الذي وضعته الٌهودٌة فً الشاة لمتل النبً َصلَّى َّللاَّ

 .بشر بن البراء. أ

 .البراء بن مالن. ب

  .البراء بن عازب. ج

 .البراء بن بشر. د

 

 :السالح الربانً الذي أكرم هللا تعالى به المسلمٌن ٌوم الخندق- 48

بَا. أ   .الصَّ

 .الحصباء. ب

  .المالبكة. ج

  .الدَّبور. د

 

ٌِْه َوَسلََّم ٌوم األحزاب- 49 ُ َعلَ   :من معجزات النبً َصلَّى َّللاَّ

  .تكثٌر الماء. أ

  .إبراء عٌن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه. ب

 .تكثير الطعام. ج

 .حنٌن الجذع. د

 

ٌِْه َوَسلََّم بمشورة سعد بن معاذ رضً هللا عنه ٌوم  زوة بدر فً- 50 ُ َعلَ   :أخذ النبً َصلَّى َّللاَّ

  .الخروج لمتال لرٌش. أ



 .بناء ممر المٌادة. ب

 .االستٌالء على العٌون. ج

 (ب+ أ  )الصحيح . د

 

 :إذا لحك مدد بالجٌش المسلم بعد انمضاء المعركة فإنه- 51

  .ال سهم لهم إال فً حال وجود فابض. أ

 .ٌسهم لهم بعد موافمة لابد الجٌش. ب

 .ال سهم لهم ألنهم لم ٌشاركوا فً المعركة. ج

 .يسهم لهم بعد موافقة الجيش. د

 

 :من أهم اآلثار المترتبة على صلح الحدٌبٌة ما ٌلً ما عدا- 52

ٌِْه َوَسلََّم دعاته وسفرابه إلى الملون واألمراء. أ ُ َعلَ  .توجٌه الرسول َصلَّى َّللاَّ

 .كسب المزٌد من األصدلاء والحلفاء المنتمٌن إلى الدٌن الجدٌد. ب

 .التفرغ لمواجهة الوجود الٌهودي ال ادر. ج

 .إسالم أبي سفيان بن حرب أثناء عقد صلح الحديبية. د

 

ا َزاُدوُكْم إِالَّ َخبَاالً وألَْوَضعُواْ ِخالَلَُكمْ ): الممصود بمول هللا تعالى- 53  (:لَْو َخَرُجواْ فٌُِكم مَّ

 .المشركون. أ

 .أهل الكتاب. ب

 .المنافقون. ج

عبد هللا بن أُبً بن سلول . د

.  

 :من موالف المنافمٌن التً تثبت خذالنهم للمسلمٌن فً  زوة األحزاب كل ما ٌلً ما عدا- 54

ٌِْه َوَسلَّمَ . أ ُ َعلَ   .التشكٌن فً وعد النبً َصلَّى َّللاَّ

 .اضطراب صفوف المسلمٌن. ب

 .التثبٌط عن الجهاد. ج

 .لمز المتصدقين والمجاهدين. د

 

ٌِْه َوَسلَّمَ - 55 ُ َعلَ تُنَا َوإٌَِّاُهْم َعلَى َسَواٍء َما ٌَنَالُوَن ِمنَّا تَْمَرةً إِال ) :لال الصحابة رضً هللا عنهم للنبً َصلَّى َّللاَّ ٌْ ِ لَمَْد َرأَ فََوَّللاَّ

  :عندما (بِِشًرى، أَْو لًِرى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عل  شطر تمر المدينة. أ  .فاور زعيم غطفان النبي َصلَّ   َّ



ٌِْه َوَسلََّم للمسلمٌن التحصن فً المدٌنة ٌوم أحد. ب ُ َعلَ  .أراد النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم العمل فً األرض ممابل جزء من الثمر. ج ُ َعلَ  طلب ٌهود خٌبر من النبً َصلَّى َّللاَّ

  .تحالفت الٌهود مب لرٌش لحرب المسلمٌن فً المدٌنة. د

 

 :ولعت المبارزة فً ال زوات التالٌة- 56

بدر واألحزاب . أ

 .بدر وخيبر. ب

 .لٌنماع ولرٌظة. ج

  .خٌبر وأحد. د

 

ٌِْه َوَسلََّم ما لال أبو بكر رضً هللا عنه، ولم ٌَْهَو ما لال عمر رضً هللا عنه فً مسؤلةىهو- 57 ُ َعلَ   : رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

 .أسرى بدر. أ

 .الخروج للمتال فً بدر. ب

 .لتل عبد هللا بن أُبً بن سلول. ج

عموبة ٌهود بنً لرٌظة . د

 

ٌِْه َوَسلََّم أبوٌه فمال- 58 ُ َعلَ  :لكّلٍ من (فدان أبً وأمً): جمب النبً َصلَّى َّللاَّ

 .أبً دجانة وأنس بن النضر رضً هللا عنهما. أ

 .الزبٌر بن العوام وأنس بن النضر رضً هللا عنهما. ب

 .الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي هللا عنهما. ج

 .سعد بن أبً ولاص ومصعب بن عمٌر رضً هللا عنهما. د

 

ٌِْه َوَسلََّم فً اللحد فً شهداء أحد من كان- 59 ُ َعلَ  :لدم النبً َصلَّى َّللاَّ

 .أسبمهم شهادة فً المعركة. أ

أسبمهم إلى دخول اإلسالم . ب

 .أكثرهم إنفالًا فً سبٌل هللا. ج

  .أكثرهم أخذًا للقرآن. د



 

ٌِْه َوَسلََّم والمسلمٌن معه- 60 ُ َعلَ  :فتحت خٌبر من لِبَل رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

 .صلًحا فً شهر ذي المعدة. أ

 .صلًحا فً شهر محرم. ب

 .بعضها عنوة وبعضها صلًحا في شهر محرم. ج

 .عنوة فً شهر محرم. د

 

ٌِْه َوَسلَّمَ - 61 ُ َعلَ   : فً(، إنا إذًا نزلنا بساحة لوم فساء صباح المنذرٌن....هللا أكبر): لال النبً َصلَّى َّللاَّ

 .يهود خيبر يوم فتح خيبر .أ

 .مشركً لرٌش ٌوم فتح مكة. ب

 .                                    بنً لٌنماع فً سولهم. ج

  .مشركً  طفان ٌوم خٌبر. د

 

، "أٌها المرُء إنه ال أََحسَن مما تمول إن كان حمًا فال تُإذنا به فً مجلسنا، ارجب إلى رحلَن فمن جاءن فالصص علٌه- "62

 :والمابل هو

 .أبو جهل بن هشام. أ

 .عبد هللا بن أُبّيِ بن سلول. ب

 .أبو لهب ٌوم الجهر بالدعوة. ج

  .عتبة بن ربٌعة فً المفاوضات. د

 

 :أشاع المنافمون خبر اإلفن زوًرا وبهتانًا فً  زوة- 63

 .األحزاب. أ

 .تبون. ب

 .بني المصطلق. ج

 .فتح مكة. د

 

 :حصلت بعض المعجزات فً  زوة األحزاب منها- 64

 .دإبراء عٌن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه من الرم. أ



ٌِْه َوَسلََّم بؤنها مسمومة. ب ُ َعلَ  .تكلٌم ذراع الشاة للنبً َصلَّى َّللاَّ

 .تكثٌر الماء فً طرٌك الرجوع من خٌبر. ج

 .تكثير طعام جابر رضي هللا عنه. د

 

ٌِْه َوَسلََّم ٌوم صلح الحدٌبٌة- 65 ُ َعلَ  :أول مفاوض أرسلته لرٌش للنبً َصلَّى َّللاَّ

 .عثمان بن عفان. أ

 .بديل بن ورقاء. ب

 .سهٌل بن عمرو. ج

 .عروة بن مسعود. د

 

  : فً صلح الحدٌبٌة هو (رسول هللا)الصحابً الذي رفض أن ٌمحو كلمة - 66

 .الم ٌرة بن شعبة رضً هللا عنه.  أ

 علي بن أبي طالب رضي هللا عنه. ب

.  أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنهد. ج

 .عمر بن الخطاب رضً هللا عنه

 

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

بثب* 
اًل
 مقبيل: لث

  :ي اسم ال زوة التً ٌتناسب معها كل مولف من الموالف التالٌة/اكتب (1) ***

ٌِْه َوَسلََّم فٌماتـل(أحد). 1 ُ َعلَ  . أبو دجانـة رضً هللا عنه ٌؤخـذ السٌـف بحمـه مـن رسـول هللا َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم وإٌـذاء زوجــته عابشة رضً هللا عنها(بنو المصطلك). 2 ُ َعلَ  . الطعـن فـً عـرض النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم بصفـٌة بنت ُحٌـً بن أخطـب زعٌـم ٌهـود بنً النضـٌر( خٌبر). 3 ُ َعلَ  .زواج النبــً َصلَّى َّللاَّ

  . رفض األنصـار أن ٌشاطروهـم تمـر المدٌنـة ممابل الصلح والكف عن المتــال(الخندق). 4

ٌِْه َوَسلََّم ِلْلعَبَّاِس رضً هللا عنه(فتح مكة). 5 ُ َعلَ ٌِْل َحتَّى ٌَْنُظَر إِلَى )):  لَاَل النبً َصلَّى َّللاَّ اْحبِْس أَبَا ُسْفٌَاَن ِعْنَد َحْطِم اْلَخ

 (اْلُمْسِلِمٌنَ 

ٌِْه َوَسلَّمَ (بنو لٌنماع). 6 ُ َعلَ ال وهللا ال أرسلن حتى تحسن فً : "  انحاز رأس النفاق إلى موالٌه من الٌهود ولال للنبً َصلَّى َّللاَّ

 ." .... موالً

ٌِْه َوَسلََّم بحبات من الحصى فرمى بها وجو  الموم، فما بمً أحد من الموم إال امتألت عٌنا  (بدر). 7 ُ َعلَ  أمسن النبً َصلَّى َّللاَّ

 .بالحصباء



ٌِْه َوَسلََّم آنذان المبابل، وتجهز لمتال لرٌش ومبا تتها فً بالدها( فتح مكة). 8 ُ َعلَ  .استنفر النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلَّمَ  (بنً المصطلك). 9 ُ َعلَ  .لم ٌتورع المنافمون فٌها عن الطعن فً عرض النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم أصحابه رضً هللا عنهم بٌعة الرضوان ( الحدٌبٌة ).10 ُ َعلَ  .ٌومها باٌب النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم لتخفٌف الحصار عن المدٌنة (األحزاب). 11 ُ َعلَ ًَّ َصلَّى َّللاَّ  . فاوض فٌها زعٌُم  طفان النب

ٌِْه َوَسلََّم، وكان لد تخلف عن المسٌر معه لرمد  ( خٌبر ).12 ُ َعلَ لحك علً بن أبً طالب رضً هللا عنه لٌلتها بالنبً َصلَّى َّللاَّ

 .فً عٌنٌه

ٌِْه َوَسلََّم االستعانة بكتٌبة خشناء من الٌهود لحمت به فً طرٌمه إلى ال زوة ( أحد ).13 ُ َعلَ   .رفض النبً َصلَّى َّللاَّ

 .لم ٌكن مب المسلمٌن فارس ٌومها إال الممداد بن عمرو رضً هللا عنه ( بدر ).14

ٌِْه َوَسلََّم بصفٌة بنت حًٌ رضً هللا عنها(خٌبر ).15 ُ َعلَ   . زواج النبً َصلَّى َّللاَّ

 ."... وأخلفتنا بنو لرٌظة بل نا منهم الذي نكر : " لول أبً سفٌان  (الخندق ).16

ً  (بدر ).17   . استشهاد ثمانٌة عشر صحابٌا

 .استشهاد الصحابً حارثة بن سرالة رضً هللا عنه ( بدر ).18

 

  :اكتب المصطلح المناسب أمام كل عبارة مما ٌلً (2) ***

 أسلوب عسكري جدٌد ومفاجا فً تنظٌم الجٌش لم تعرفه العرب من لبل واستخدمه النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً  (أسلوب الصفوف). 1

  . زوة بدر

ًَ ): بٌعة باٌب فٌها الصحابةُ رضً هللا عنهم الرسوَل ملسو هيلع هللا ىلص فاستحموا رضوان هللا تعالى حٌث لال ( بٌعة الرضوان). 2 لَمَْد َرِض

ُ َعِن اْلُمْإِمنٌَِن إِْذ ٌُبَاٌِعُونََن تَْحَت الشََّجَرةِ   (َّللاَّ

  .شعار المسلمٌن ٌوم الخندق ولد أرشدهم إلٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص ( ال إله إال هللا، هللا أكبر هللا أكبر). 3

 

 : أكمل الفراغ أمام كل عبارة بما ٌناسبها (3) ***

فو الذي بعثن بالحك، لو استعرضت بنا هذا البحر فحضته لخضنا  : هو المابل لرسول هللا (سعد بن معاذ رضً هللا عنه). 1

 (. معن ما تخلف منا رجل واحد

 . أمر  النبً أن ٌدخل بخٌل المهاجرٌن من أعلى مكة، من جهة كداء، ٌوم فتح مكة ( الزبٌر بن العوام رضً هللا عنه). 2

 (سمان بن خرشة)أبو دجانة ): ......... الصحابً الذي أخذ سٌف النبً بحمه وفلك به هام المشركٌن ٌوم أحد. 3

 (بدر...  زوة )بشؤن ..." إذ ٌ شٌكم النعاس أمنة منه وٌنزل علٌكم من السماء ماء لٌطهركم به"نزلت هذ  اآلٌة . 4

هذا الحكم " ال ٌجوز لمن أخذ على عاتمه الجهاد أن ٌضب السالح وٌتخلى عن المماومة حتى تحمك الحرب أهدافها. "5 

 .( زوة أحد): ...... استنبط من موضوع

ًّ كان بعد االنتهاء من  زوة زواج النبً. 6  .....(خٌبر):.... ملسو هيلع هللا ىلص بصفٌة بنت حٌ

 

  :ي ما ٌؤتً/علل (4) ***

 .لم ٌمبل النبً رأي شبان األنصار فً المرة الثانٌة، بعدما خرج من بٌته، ولد لبس ألمة الحرب ٌوم أحد. 1

ألن التراجب عن المتال بعد االستعداد له سٌإدي لهزٌمة نفسٌة للمسلمٌن، وسٌتبادر إلى ظن المشركٌن بؤن المسلمٌن خافوا . أ

اللماء وبالتالً ضرر التراجب أكبر،  

 ألن األمر خرج عن حدود الشورى، فاألمر ٌتعلك بالمتال، ولد تم االستعداد له بعد الشورى .ب



 

 . عدم لتال النبً ملسو هيلع هللا ىلص للمنافمٌن فً المدٌنة.2

 .أن محمًدا ٌمتل أصحابه: لما ٌترتب على هذا األمر من ضرر على سمعة اإلسالم، والفرلة بٌن المسلمٌن خاصة، فٌمال

 

 .أصرَّ النبً ملسو هيلع هللا ىلص على سماع رأي األنصار فً حرب لرٌش بعد إفالت لافلة أبً سفٌان.  3

فؤراد ملسو هيلع هللا ىلص ، ألن األنصار باٌعوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالعمبة على حماٌته فً المدنٌة، بٌنما ٌمتضً األمر اآلن الخروج خارج المدٌنة

 .االطمبنان إلى استعدادهم للمشاركة مب إخوانهم المهاجرٌن للمتال خارج المدنٌة

 

  .أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص صحابته رضً هللا عنهم أن ٌبعثوا الهدي فً وجه الحلٌس سٌد األحابٌش فً  زوة صلح الحدٌبٌة. 4

 .ألنه كان من لوم ٌتؤلهون، وٌعظمون شعابر هللا تعالى

 

  .دعوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص المسلمٌن لٌباٌعو  بٌعة الرضوان. 5

   رضً هللا عنهلكً ٌثبتوا فً مواجهة ولتالهم بعد انتشار خبر ممتل عثمان بن عفان

. 

 .سبب معاداة الٌهود للنبً ملسو هيلع هللا ىلص.6

 .اختصاص العرب بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن كان الٌهود تستفتح به على المشركٌن. أ

ذهاب مطامعهم فً السٌادة على المدٌنة بعد إسالم األنصار . ب

 

 .ولوع  زوة بنً لٌنماع. 7

إمداد لرٌش بالعون المادي والمعلوماتً . نمض العهد مب النبً ملسو هيلع هللا ىلص بـ أ

 .االعتداء على امرأة مسلمة، ولتل الرجل المسلم الذي دافب عنها.  ب

 

 :انسب األلوال اآلتٌة إلى لابلها مب بٌان حكمة واحدة مستفادة منها (5) ***

ٌْر بن الُحَمام األنصاري رضً هللا عنه"  )لبن أنا َحٌٌُت حتى آكل تمراتً هذ  إنها لحٌاة طوٌلة. "1 أن الشوق : ، الحكمة(ُعَم

 .للجنة والر بة فً الشهادة ٌجعل الدلابك تزٌد عند المجاهد على الساعات الطوال

 

زعماء ٌهود خٌبر بعد لصة المرأة التً لدمت له شاة )!!! " أردنا إن كنت كذاباً نسترٌح منن وإن كنت نبٌاً لم ٌضرن . "2

 .معرفة أهل الكتاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالصفة وأنه ٌوحى إلٌه: الحكمة. (مسمومة

 

 مكانة الصحابة الذي شهدوا  زوة بدر: ، الحكمة(النبً ملسو هيلع هللا ىلص)". وما ٌدرٌن لعل هللا لد اطلب على أصحاب بدر. "3

 

 .أن صلح الحدٌبٌة كان بؤمر من هللا تعالى: ، الحكمة(النبً ملسو هيلع هللا ىلص )(إنً رسوُل هللا ولسُت أعِصٌِه وهو ناصري. )4



 

ً اَل تُْشِرْف ٌُِصٌبَُن َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم اْلمَْوِم نَْحِري ُدوَن نَْحِرنَ . "5 ِ بِؤَبًِ أَْنَت َوأُّمِ ًَّ َّللاَّ أبو طلحة زٌد بن سهل )". ٌَا نَبِ

 .حب األنصار للنبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌث جعلوا أرواحهم فداء روحه: ، الحكمة(األنصاري

 

ٌَْن ٌَا َسْعُد إِنًِّ أَِجُد ِرٌَح اْلَجنَِّة ُدوَن أُُحدٍ . "6 كان أنس رضً هللا عنه ٌشتاق : ، الحكمة(أنس بن النضر رضً هللا عنه"  )أَ

 .لشهادة ولماء هللا تعالى، ولد صدق هللا فصدله

 

مشروعٌة ممارسة الحرب النفسٌة، فهذا فً : ، الحكمة(سعد بن عبادة رضً هللا عنه)". ٌَا أَبَا ُسْفٌَاَن اْلٌَْوَم ٌَْوُم اْلَمْلَحَمةِ . "7

 .فتح مكة لما أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص العباس أن ٌحبس أبا سفٌان لٌنظر إلى كتابب المسلمٌن

 

 

  :اذكر مثااًل واحًدا، أو مولفًا واحًدا من السٌرة النبوٌة على ما ٌلً (6) ***

  .الوالء والبراء فً فتح مكة. 1

ٌِْه َوَسلََّم، ولما اكتشف أمر   ُ َعلَ إن حاطب بن أبً بلتعة رضً هللا عنه أرسل بكتاب إلى لرٌش ٌخبرهم بتحرن النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌَْس ِلً فًِ اْلمَْوِم أَْصٌل َوال : "لَالَ  ِ َوَرُسوِلِه َما َ ٌَّْرُت َوال بَدَّْلُت، َولَِكنًِّ ُكْنُت اْمَرأً لَ ِ إِنًِّ لَُمْإِمٌن بِااَّ ِ، أََما َوَّللاَّ ٌَا َرُسوَل َّللاَّ

ٌَْن أَْظُهِرِهْم أَْهٌل َوَولَدٌ  ٌِْهمْ ، َعِشٌَرةٌ، َوَكاَن ِلً بَ ِ َدْعنًِ فأَلَْضِرْب ُعنُمَهُ " :، فَمَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ "فََصانَْعتُُهْم َعلَ ، ٌَا َرُسوَل َّللاَّ

ُجَل لَْد نَافَكَ  ٌِْه َوَسلَّمَ "فَإِنَّ الرَّ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ َ لَِد اطَّلََب إِلَى أَْصَحاِب بَْدٍر ٌَْوَم بَْدٍر، ): ، فَمَاَل َرُسوُل َّللاَّ َوَما ٌُْدِرٌَن ٌَا ُعَمُر، لَعَلَّ َّللاَّ

 .}اْعَملُوا َما ِشبْتُْم فَمَْد َ فَْرُت لَُكمْ : فَمَالَ 

 

ٌِْه َوَسلََّم لألسٌرات فً  زوة خٌبر. 2 ُ َعلَ   .إحسان النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم فؤعتمها وتزوجها ُ َعلَ ، صفٌة بنت ُحًٌ بن أخطب زعٌم ٌهود بنً النظٌر رضً هللا عنه، سباها النبً َصلَّى َّللاَّ

 .لٌخفف من مصابها، وٌحفظ كرامتها

 

ٌِْه َوَسلََّم بطبٌعة المفاوضٌن فً صلح الحدٌبٌة. 3 ُ َعلَ   .معرفة النبً َصلَّى َّللاَّ

إِنَّ َهَذا ِمْن لَْوٍم ٌَتَؤَلَُّهوَن، فَاْبعَثُوا اْلَهْدَي فًِ ): لال- أحد المفاوضٌن الذٌن أرسلتهم لرٌش- لما رأى النبً ملسو هيلع هللا ىلص الُحلٌس بن علممة

ٌِْه َوَسلََّم ِمكرز بن حفص، لال(َوْجِهِه َحتَّى ٌََرا ُ  ُ َعلَ ًُّ َصلَّى َّللاَّ ، ولما رأى (َهَذا ِمْكَرٌز، َوُهَو َرُجٌل فَاِجرٌ : )، ولما رأى النَّبِ

ٌِْه َوَسلََّم سهل بن عمرو، لال ُ َعلَ  (لمد َسُهَل لَُكْم ِمْن أَْمِرُكمْ ): َصلَّى َّللاَّ

 

  .استعمال الحرب النفسٌة. 4



وجعلت تمر المبابل أمامه كتٌبة كتٌبة، مرت،  فار، ُجهٌنة، سعد بن  ..احبس أبا سفٌان: إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً فتح مكة لال للعباس

ما ألحد بهإالء لِبَل وال طالة، وهللا ٌا أبا : "مما أثر فً لوا  المعنوٌة، فمال.. ُهذٌم، ُسلٌَم، وكتٌبة األنصار، وكتٌبة المهاجرٌن

 ."الفضل لمد أصبح ملن ابن أخٌن ال داة عظًٌما

 

 .تمرٌر أرباب التهم بالعموبة. 5

ٌَْضاَء والَحْلمَةَ، ولهم ما حملت ِرَكابُُهم على أن ال ٌكتموا وال  ْفَراَء واْلبَ إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صلح ٌهود خٌبر على أن له الصَّ

ٌا محمُد، َدْعنَا نعمل فً األرض، ولنا الشطر ما بدا لن ولكم : فمالوا: " ، ثم سؤلو ..ٌُ ٌِّبوا شٌبًا فإن فعلوا فال ذمة لهم وال عهد

فؤلرهم على . (نمركم بها على ذلن ما شبنا): ، فؤذن لهم أن ٌَْعَملُوها وٌزرعوها، ولهم شطر ما ٌخرج منها، ولال"الشطر

 .عموبتهم ألنفسهم بالعمل فً األرض على أن ٌبموا فٌها

 

 .المرأة المسلمة تصبر وتحتسب إزاء إشاعات المنافمٌن. 6

فشل المنافمون فً إثارة العصبٌة بٌن األوس والخزرج فً  زوة بنً المصطلك فطعنوا فً عرض عابشة رضً هللا عنها 

زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وانمطب الوحً مدة شهر، ومرضت عابشة رضً هللا عنها حتى أصبحت ٌجف لها دمب، وال تكاد تكتحل 

نُكمْ : ) بنوم، إلى نزلت براءتها من من عند هللا تعالى  ْفِن ُعْصبَةٌ ّمِ أبشري ٌا عابشة أما ): ، وبشرها ملسو هيلع هللا ىلص(..إِنَّ الَِّذٌَن َجاُإوا بِاإْلِ

 .(هللا تعالى لد برأن

 

  :لارن بٌن (7) ***

 :كٌفٌة نمض ٌهود بنً لٌنماع، وٌهود خٌبر، للعهد مب النبً ملسو هيلع هللا ىلص. 1

إمداد لرٌش بالعون المادي والمعلوماتً، واالعتداء على امرأة مسلمة فً سولهم، ولتل المسلم الذي لام : ٌهود بنً لٌنماع -

 .لٌدافب عنها

 .تآمر ٌهود خٌبر ضد النبً ملسو هيلع هللا ىلص وتحرٌضهم المبابل لحربه: ٌهود خٌبر -

 

 :أجب حسب المطلوب (8) ***

 .أَْخَر فٌهما الصحابة رضً هللا عنهم الصالة النش الهم بمتال أعداء هللا تعالى فً موطنٌن، اذكرهما باختصار. 1

ِ ملسو هيلع هللا ىلص(  5)فً  زو األحزاب . أ اَلةِ اْلُوْسَطى َحتَّى َ ابَْت  : )، لَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ بٌُُوتَُهْم َولُبُوَرُهْم نَاًرا َش َلُونَا َعْن الصَّ َمأَلَ َّللاَّ

 (الشَّْمسُ 

 (ال ٌصلٌن أحد العصر إال فً بنً لرٌظة: )لال ملسو هيلع هللا ىلص ( 5)فً  زوة بنً لرٌظة . ب

 

ولد حصلت الشورى فً  زوة بدر مرات عدة، ، الشورى مبدأ إسالمً أصٌل من أهم مبادئ النظام السٌاسً اإلسالمً. 2

 .اذكرها

  .مشورة األنصار بالحرب بعد إفالت المافلة. أ

  .مشورة الُحباب رضً هللا عنه بنزول الجٌش عند ألرب العٌون وت وٌر بالً العٌون. ب



  .مشورة سعد رضً هللا عنه ببناء العرٌش. ج

 .مشورته ألبً بكر الصدٌك وعمر بن الخطاب رضً هللا عنهما فً األسرى. د

 

 .اذكر ثالثة مواطن أخذ فٌها النبً ملسو هيلع هللا ىلص برأي سعد بن معاذ رضً هللا عنه. 3

 .بناء العرٌش فً  زوة بدر. أ

 .مصالحة لبٌلة  طفان على تمر المدٌنة. ب

 

4 . ً  .اذكر أربب ِحَكم لعدم انتصار المسلمٌن أحٌانا

 .تعلٌمهم أن نصر وهنان هزٌمة فمن أراد النصر علٌه اإلعداد. أ

  .إبعادهم عن الٌمٌن األعمى. ب

  .إبعادهم عن االتكالٌة السلبٌة. ج

 .تنمٌة صفوفهم من ضعاف اإلٌمان. د

 وآخر دعىاوب أن احلمد هلل رة العبملني

 مع دعبئي للجميع ببلتىفيق والسداد

 


