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 جناحي بإرادتي  

 : يلي فيما الخاطئة الوحيدة الفقرة حدد /1

A. الدولة عن الدفاع املدينة يهود على  

B. الدولة على بالنفقة املشاركة املدينة يهود على  

C. املدينة عن الدفاع املدينة يهود يلزم ال  

D. الجميع على يسري  حرب او سلم من الدولة هتقرر  ما كل  

 : يلي ما اليهود مع املدينة في املعاهدة نقض اسباب من /2

A. معاذ بن سعد مع سلول  ابن عبدهللا خالف  

B. املدينة في املتاجرة اليهود منع  

C. بدر في املسلمين انتصار اهمية من اليهود تقليل  

D. واطراحهم افراحهم مزاولة من اليهود منع  

 : هي الفئة هذه بيالن قتل خطة املدينة في اليهود فئات احدى نظمت /3

A. قريضه بني يهود  

B. النضير بني يهود  

C. قينقاع بني يهود  

D. مستقلة تجمعات  

 : هم املدينة في اليهود فئات اخر /4

A. قينقاع بنو  

B. النضير بنو 

C. قريضه بنو  

D. اخطب بن حيي  

 : من بتحريض الاحزاب غزوة في املدينة لقتال لفهم لف ومن وغطفان قريش تداعت /5

A. الروم عظيم هرقل  

B. سليم قبائل 

C. لحيان قبائل  

D. اخطب بن حيي يهود زعيم  

 : يعتبرون النهم املدينة عن الدفاع قريضه بني يهود واجب من كان /6

A. الاخرى  اليهودية الفئات مع لخالفهم  

B. القتال بأساليب ملعرفتهم  

C. املدينة بتضاريس ملعرفتهم  
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 جناحي بإرادتي  

D. الدولة مواطني من النهم  

 : والنساء الاطفال عدا ما ابيهم بكرة عن التالية الفئات ىإحد وسلم عليه هللا صلى النبي قتل/7

A. النضير بني يهود  

B. قريضه بني يهود 

C. قينقاع بني يهود  

D. املنافقين من زمرة  

 : خيبر غزوة في الاسر في وقع من ضمن من/8

A. الحقيق بن عبدهللا  

B. أخطب بن حي بن صفية  

C. قمينة ابن  

D. غازي  بن موس ى   

 جعفر بعودة ام خيبر في بالنصر افرح ادري  ال:  قائال الحبشة من طالب ابي بن جعفر بعودة وسلم عليه هللا صلى النبي فرح /9

 : هو وسلم عليه هللا صلى فرحة في والسبب

A.  عمه ابن جعفر كون  

B. خيبر غنائم في جعفر مشاركة 

C. النجاش ي اسالم  

D. الحبشة في الاسالم بانتشار وسلم عليه هللا صلى فرحة  

  ذلك في يدفعه الاسالم دولة تاسيس وسلم عليه هللا صلى النبي سعى /10

A. والسيادة للرئاسة حبه  

B. قومه في وشرفه مكانته لتعزيز طلبا  

C. إذاللهم و قريش لقهر  

D. الدولة بتأسيس هللا من مكلف  

 : السرية الدعوة اهداف من /11

A. قريش على املفاجئة لوقوع دفعا  

B. املشرفة بالكعبة الضرر  إلحاق على خوفا  

C. الحجاج ىعل حرصا  

D. الرحم على حرصا  

  بهدف الوحي في شككوا الاعداء /12

A. العسكرية مصالحهم من الخوف  

B. العرب مصالحة على خوفا  
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C. واصله الاسالم جوهر في  التشكيك اجل من  

D. السياسية مصالحهم على الخوف  

 : الاتي على ينص الاولى العقبة بيعة اتفاق /13

A. النبي امر إخفاء  

B. املهاجرين ايواء  

C.  والنصرة الحماية دون  والايمان سالمالا  

D. املدينة يهود محاربة  

 : اجل من الحبشة الى مكة من النبي اصحاب هاجر /14

A. الحبشة ثروات  

B. قريش ارضاء  

C. والحبشة مكة بين التجارة تعزيز  

D. واقتصادية وامنية ودينية سياسية اهداف تحقيق  

 :بـ ذلك عن عبر صنامالا  كعبادة البعثة قبل قريش تصرفات النبي يقبل لم /15

A. الاوثان تكسير  

B. الهتهم سب  

C. حراء غار الى والذهاب هجرهم  

D. الاصنام عبادة من منعهم  

 : بالوحي املفاجأة تدل ش يء أي على /16

A. خارجي امر انه 

B. وداخلي ذاتي انه 

C. نفسية رغبات عن عبارة 

D. والجنون  الخيال من ضرب 

 : هو سياس ي سبب  الحبشة الى الهجرة وراء /17

A. النبي ملناوشة قريش يعتشج 

B. ووطن مجتمع وجود في الرغبة  

C. قريش ارضاء  

D. السياسية التقلبات عن بعيدة مكة تكون  ال كي  

 : الاتي للهجرة الحبشة اختيار اسباب من:  حددها خاطئة فقرة التالية الفقرات في /18

A. دينية دولة الحبشة الن  

B. ملكة مالصقة حدود ذات ألنها  



4 
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C. الامنة املنطقة لوجود  

D. عادال ملك بها الن  

 : الاتي على ونصت  بمكة منى في الثانية العقبة بيعة تمت /19

A. والخزرج الاوس مع الصراع تأجيج  

B. والنصرة والحماية والايمان الاسالم  

C. املدينة يهود محاربة  

D. املدينة من اليهود خروج  

 :بالتالي ألاثر هذا عن عبرت قريش على قوي  نفس ي أثر املدينة الى مكة من النبي لهجرة كان20/

A- بينها فيما وتقاطعت تخاصمت. 

B- به يلحق ملن كبرى  جائزة رصدت 

C- املدينة في لغزوه جيشا جهزت 

D- شيئا تفعل لم 

 :التالي بكر أبي بن عبدهللا دور  فكان الهجرة خطة لتنفيذ مكة في الادوار الشبان توزع21/

A- وصاحبه للنبي املؤونة توصيل 

B- اتيوالاستخبار  السري  والعمل التجسس 

C- وشبا قريش تظليل 

D- املدينة الى بكر وأبي النبي صطحابا 

 :مثل الجاهلية في محاسنها بعض على وابقى القبلية العصبية الاسالم مقت22/

A- القبيلة مكان تحديد 

B- الديات وتحمل ألاسير فك 

C- والحروب الاغارة 

D- والانساب باألحساب الاعداد 

 :تيالا الحروب في الشرعية السياسة تقتض ي الاسالم في23/

A- الاستخباراتي والعمل العسكري  والتكتيك التخطيط 

B- السريع والهروب التخفي 

C- النتائج كانت أيا الهجوم 

D- والاستسالم املقاومة عدم  

 : التغير لذلك وكان قافلته مسار سفيان ابو غير24/

A- النبي له نصبه فخ في وقع 

B- القافلة على ينبع اهل استولى  
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 جناحي بإرادتي  

C- منها الكثير وفقد القافلة تبعثرت 

D- النبي قبضة من مسل 

 :بالتالي يقوم أن معركة أي في الدخول  قبل النبي سياسة من كان25/

A- اليهود من املعونة طلب 

B-  باملشاركة سنة عشرين من أقل هو ملن يسمح ال 

C-  أصحابه مع التشاور 

D- باملشاركة للنساء يسمح ال 

 :يلي مافي الخاطئة الفقرة حدد,  عسكرية تكتيكية تدابير بدر غزوة في النبي اتخذ26/

A-  هنالك الوحيد املاء فهو بدر ماء على بالجيش نزل 

B-  املعركة في الدخول  قبل اصحابه مع تشاور 

C-  مهامهم وحدد اصحابه مع تشاور  

D- املدينة في باملنافقين استنجد 

  الحقيقية الهزيمة أن حين في:  املسلمين بهزيمة أحد غزوة نتائج املؤرخون  يصف27/

A- النبي لتوجيهات الرماة ملخالفة هزيمة 

B- العسكرية الخطة في خلل  

C- املسلمين نفوس في والضعف الوهن وقوع 

D- املدينة الى املنافقين عودة 

 :للتالي تعود أحد لغزوة املشركين دوافع28/

A- الاقتصادي املجال لتنمية 

B- بدر هزيمة من بالثأر لألخذ 

C- املدينة يهود إلرضاء 

D- املدينة في املنافقين ود لكسب 

 :الاتي العرب على ذلك نتائج من وكان بدر في املسلمين بنصر العرب تأثرت 29/

A- حظ ضربة كان انما النصر ذلك ان في الشك 

B-  املسلمين بقوة الشعور 

C- املدينة مع التجارة العرب قطعت 

D- قريش مع التجارة العرب قطعت  

 :الى الدعاء هذا سبب يرجع, ربه يدعو كامال ليله بقي ذلك ومع بالنصر ربه من موعود النبي30/

A- هلل العبودية مظاهر من مظهر الدعاء نأ 
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B- قريش ترهيب 

C- النصر عدم في الشك 

D- ألصحابه الطمأنينة بعث 

  ذلك نتيجه من كان النبي أصحاب قريش آذت حينما 31/

  الكفر الى بعضهم عوده -1

 اسالمهم على البقاء على الصحابه من املعذبين إصرار -2

 قريش مع للتفاوض بعضهم لجوء -3

  عنهم لكفل لقريش ماال بعضهم دفع -4

  الدعوه بدايه في واصحابهقريش في الاذية للرسوب  أساليب من:  ححدها خاطئه واحده جمله الاتيه الاربعه الجمل في 32/

  سفيهه وشتائم هازله بتهم رميهم -1

  والنفسيه املعنويه الاذيه -2

  الجسديه الاذيه -3

  فيه والاسراف القتل -4

  ذلك بواجهه النبي كان واصحابه للرسول  قريش مفاوضه مقابل في 33/

 واملالسنه الكالميه املقاومه -1

 قريش انظار عن التخفي -2

 قريش قتال -3

  أصحابه نفوس في واليقين الثقه عناصر بث -4

  الاتي وحربه الدين لهدم قريش محاوالت نتائج من كان34/

 املسلمين عزيمه ضعف -1

  الكفر الى املسلمين بعض عوده -2

 الطائف اهل مع النبي تحالف -3

 الحق وظهور  الباطل سقوط -4

 :  حددها خاطئه واحده الاتيه ألاربع الفقرات في متعدده نفسيه بهزائم قريش ُمنيت35/

 الحبشه مع التجاري  التبادل حجم زياده -1

  اليهم املهاجرين يعد ولم النجاش ي خذلهم حينما -2

  الخ...  وحمزه عمر قريش كبار اسالم -3

  الحبشه الى مكه من املهاجرين خروج -4

  الى عمدت والجسديه النفسيه الحرب جدوى  عدم من ريشق يئست حينما36/

  مكه في النبي قتال -1
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  واصحابه النبي ترك -2

 عليه اليمن بأهل  الاستعانه -3

  النبي مفاوضه -4

  على(  ص) النبي قريش فاوضت:  حددها خاطئه عباره الاتيه ألاربع الفقرات في37/

  عليهم ملكا يكون  ان -1

  مكه من بالخروج له السماح -2

  مايريد املال من هيعطو  ان -3

  ابكارهم اجمل يزوجوه ان -4

  الاتي الى قريش فعمدت قريش مع املفاوضات أسلوب النبي مع يفلح لم38/

  مكه مغادره منه طلبوا -1

 عنددهم رهينه طالب ابي عمه اخذ -2

  الروم ملك الى شكوه -3

  الشعب في واصحابه حصاره -4

 عبداملطلب الاتي : بنو و هاشم بني من قريش طلبت النفسيه الحرب  تفلح ولم النبي مع املفاوضات تفلح لم حينما39/

  بالكعبه الطواف من يمنعوه ان -1

 قريش الى  ماليه مبالغ عبداملطلب بنو هاشم بنو تسلم ام -2

  مكه من النبي لنفي قريشا عبداملطلب وبنو هاشم بنو تساعد ان -3

  لقتله لقريش النبي يسلمو ان -4

  املسلمين على ذلك نتائج من كان رسول ال على الحصار قريش احكمت حينما40/

 وهمتهم عزيمتهم وهنت -1

  وإخالص ونقاء عفه ازدادو -2

  عنهم والكف العفو قريش من طلب -3

  الاخر تلو واحدا تفلتوا -4

  انها الاسالميه الدعوه نجاح عن الغربيون  املشككون  يقول 41/

  ن شعر وادب ع عباره -1

 د اغنياء ض فقراء هثور   الاسالميه الدعوه كانت -2

  وشعوذه سحر انها -3

  الزمن من غلظه وعلى أساس غير على  فاسده انها -4

 ج الاتيه بالنتائ(  ص)  للنبي قريش حصار انتهى:  حددها خاطئه عباره الاتيه ألاربع الفقرات في42/

  نفسيه هزيمه قريش هزيمه -1
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  بينها فيما قريش انقسام -2

  ايمانيه بعزيمه الحصار من وخروجهم وصبرهم املسلمين انتصار -3

  وقواهم عزيمتهم وتوهين املسملين هزيمه -4

  النبي حصار حين الكعبه في املعلقه الصحيفه نقض الى سعى الذي43/

 هوازن  قبيله من نفر -1

  مكه الى القادمين الحجاج من عدد -2

  انفسهم قريش من نفر -3

  وعمر بكر أبو -4

  الاتيه ألاركان على الدوله تقوم:  حددها خاطئه فقره الاتيه ألاربع الفقرات في44/

 الوطن -1

 املال -2

  السلطه -3

  املجتمع -4

 ليه وذلك بسبب الدوله عليقيم  ر اخ وطن عن يبحث انه الا وسلم عليه هللا صلى النبي وطن هي مكه ان برغم45/

  رفضته مكه الن له سياسيا وطنا تعد لم مكه ان -1

  تضاريسيا لالقامه مكه صالحيه لعدم -2

  دنيه بقعه مكه لكون  -3

  بمكه بحري  شاطئ وجود لعدم -4

  بهدف املدينه في مسجده النبي بني:  حددها خاطئه فقره الاتيه الفقرات في46/

  املدينه في اليهود ليغيض -1

  للعباده مقرا يكون  كي -2

  للدوله مقرا يكون  كي -3

  باملسلمين والاجتماع زالليهم مات الناس تبليغ اجل من -4

 تية الا النتائج والانصار املهاجرين بين للمؤاخاه كان47/

  املؤاخاه تلك من نصارألا  غضب -1

  الاقتصاديه الحركه تنشيط -2

  املدينه في ألاسعار غالء -3

  املدينه في اليهود دور  تقويه -4

 وصلها النه حين يقاتلهم لم النبي ولكن اليها  وصوله قبل بالقتل(  ص)  النبي املدينه يهود توعد48/

  قتالهم اليستطيع النه -1
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 اقتصاديه قوه أصحاب النهم -2

  يسلموا كي الناس  ليقاتل يأت لم النه -3

  اكثريه النهم -4

  الاتي عبداملطلب ن بني هاشم وبنيم قريش طلبت النفسيه الحرب تفلح ولم النبي مع املفاوضات تفلح لم حينما49/

  بالكعبه الطواف يمنعوا ان -1

  قريش الى ماليه مبالغ عبداملطلب وبنو هاشم بنو تسلم ان -2

  مكه من النبي نفيل قريشا عبداملطلب وبنو هاشم بنو تساعد ان -3

  لقتله لقريش النبي يسلمو ان -4

  املسلمين على ذلك  نتائج من كان الرسول  على الحصار قريش احكمت حينما50/

 وهمتهم عزيمتهم وهنت -1

 وإخالص ونقاء عفه ازدادو -2

  عنهم والكف العفو قريش من طلب -3

  الاخر تلو واحدا تفلتوا -4
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