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 في أي سنة كآن النبي صلى هللا عليه وسلم يذهب إلى غار حراء؟ .1

االربعون (  –الستون  –) الخمسون 

 أين كان يتحنث )يتعبد( الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟ .2

غار حراء غار ثور ( –   -) المدينة المنورة  

 صلى هللا عليه وسلم فقال ))زملوني زملوني(( الى من ذهب الرسول .3

 خديجة بنت خويلد أم سلمة – –عائشة رضى هللا عنها 

كال وهللا ما يخزيك ابدا انك تصل الرحم وتحمل الكل  (قالت خديجة رضي هللا عنها  .4

 ؟وتكسب المعدوم وتقوى الضعيف وتعين على نوائب الحق فـ انطلقت خديجة الى .

 أبا بكر رضي هللا عنه – ورقة ابن نوفل –ا عائشة رضى هللا عنه

 ؟ماذا تقود الخلوه والتأمل  .5

حسن التأمل واالحساس النبيل بعظمة الخالق وإلى صفاء النفس  -عبادة االصنام واألوثان 

 من هو الذي تمثل لنبي وراءه قد سد عليه األفق والنبي ليس متعود على هذا الشي؟ .6

 جبريل علية السالم  –خديجة بنت خويلد  –ورقة بن نوفل 

 عمر خديجة رضى هللا عنها؟ .7

 سنة  سنه  53 –43 -سنة   33   

 وعمر الرسول صلى هللا علية وسلم عندما تزوج خديجة ؟ .8

 سنه  سنه  26 –25 –سنه  23

كانت زوجة بعقلية األم ولم تخلف أو  التيمن هي من زوجات النبي صلى هللا عليه وسلم  .9

 ول صلى هللا عليه وسلم عند نزول الوحى؟تكذب عندما لجاء اليها الرس

 خديجة بنت خويلد ام سلمة  – –عائشة رضي هللا عنها 

 مرت دعوة بثالث مراحل  .13

 جميع ماسبق  –جهرية مع القتال  –جهرية  –سريه 
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 بماذا بداء النبي علية الصالة والسالم الدعوه السرية ؟ .11

  خوفا على الدين الكريم يقتل  خوفا أن  –خوفا على نفسة  -

 كم أستمرت دعوه النبي صلى هللا علية وسلم الدعوة سراً؟ .12

 سنوات  سنوات  4 –3 –سنتين 

 بدأ النبي صلى هللا علية وسلم دعوة السرية بــ؟ .13

 أبو بكر الصديق  –عمر بن الخطاب  –على بن ابي طالب 

 أول من بدأ باإلسالم هم؟ .14

 المساكين والمستضعفين جميع ماسبق – -  األغنياء

الذي اختاره النبي صلى هللا علية وسلم ليكون مقر لهذه القله االولى من هو المكان  ما .15

 المسلمين يلتفون فيها ويتعلمون من رسول هللا ؟

 دار األرقم بن أبي األرقم  –غار حراء  -المدينة المنورة  

تباً  اذكر االية التى نزلت عندما رد أبي لهب على الرسول صلى هللا علية وسلم حينما قال .16

 لك ألهذا جمعتنا ؟

قوله تعالى )تبت يدآ أبي لهب  وتب (   -قوله تعالى )ما آغنى عنه ماله وما كسب (  

 لماذا النبي صلى هللا عليه وسلم عاب على قريش أن تعبد األصنام ؟ .17

الن عبادته األصنام تقوى العقل وتسلكهم إلى طريق   -  الن عبادته األصنام تلغى العقل والفطره

  الحق

 في أى دعوة أبلغ الرسول صلى هللا علية وسلم النبوة حينما أنزل اليهم بدون قتال؟ .18

 الدعوه الجهرية بدون قتال الدعوة الجهرية مع القتال  – –الدعوة السريه 

 متى بدأ النبي صلى هللا علية وسلم القتال؟ .19

  حينما هاجر الى المدينه حينما هاجر الى مكه -

 ي صلى هللا علية وسلم في الدعوة الجهرية مع القتال؟من هم الذين قاتلو النب .23

 جميع ما سبق  –بنى النظير  –بني قينقاع  –بنى قريضه 
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 وجود مناخ الحرية لممارسه العبادة وغرس شجرة القدوه في الجبشة والدعوة للدين ؟ .21

 سبب ديني سبب سياسي -سبب امنى   – –سبب اقتصادي  

ه وآمنه للدعوة وإيجاد مجتمع ووطن تقام فيه الدولة اآلمل والرغبة في وجود قاعده حر .22

 اإلسالمية وينتشر اإلسالم ؟

سبب سياسي  –سبب اقتصادي  –سبب أمنى 

 قريش كانت على صله تجاريه مع الحبشة مع وجود قاعده اسالميه ؟ .23

  سبب اقتصادي سبب سياسي –سبب ديني  -

 ى قريش لــ؟أراد النبي صلى هللا علية وسلم ان يشكل ضغط سياسي عل .24

ليشكل ضغط فكرى لتغيير فكرهم إلى األفضل  معاندهم –محاكه قريش  –

 سبب اختيار الحبشة ؟ .25

الن الحبشة هى الدولة الوحيدة ذات السياده والمنظمه تنظيما سياسيا واقتصاديا والقريبه من 

 مكه 

 الن الحبشة دولة دينية وليست وثنية 

 لمراعاه الجانب االمنى

جميع ماسبق  

حبشة هي الدوله الوحيده ذات السياده المنظمه تنظيما سياسيا واقتصاديا والقريبة من ال .26

 مكه؟

 ملمح سياسي ملمح أمنى –ملمح ديني  –

 الحبشة دولة دينيه وليست وثنية؟ .27

 ملمح ديني ملمح سياسي –  -ملمح امنى 

 الحبشة في معزل امنى عن قريش لوجود الفاصل المنى الطبيعي وهو البحر  .28

 ملمح امني ملمح سياسي – –ديني  ملمح
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 اول من بعث اصحابه لمناطق امنه بعيدة  عن أذي قريش ؟ .29

 النبي صلى هللا علية وسلم  –على بن ابي طالب  –ابي بكر 

 لماذ لم  يبعثهم النبي صلى هللا علية وسلم الى الطائف او اليمن ا؟ .33

لحدوث المشاكل بينهمتالفيا   –لوجود عالقات تجارية بينهم  –النها قريبة من مكه 

 لم يبعث أصحابه إلى المدينة المنورة ؟ .31

لوجود  - -الن المدينة المنوره قريبة من مكة  الن ثلث سكان المدينه يهود وهم أعداء األسالم

 عالقات تجاريه بينهم

 لم يبعثهم غلى الشام والرومان؟ .32

  بينهم المسافهلبعد  النهم يهود –لوجود عالقات تجارية واقتصادية  –

 عتبر عمق سياسي لــ؟مكة ت .33

 الحبشة   المدينة المنورة ––يثرب 

 ملك الحبشة هو ؟ .34

 النجاشي  –جعفر بن ابي طالب  –الزبير بن العوام 

 الوفد الذي هاجر الى الحبشة؟ .35

 سادات قريش وكبارها  –جميع ماسبق  –المستضعفين في قريش 

 من شروط اقامة الدوله في مكة ؟ .36

يع ماسبقجم  –السلطة  –المجتمع  –الوطن 

 من اهداف الهجرة الى الحبشة؟ .37

اخراج االسالم من المحليه –ايجاد وطن تقام فية الدولة  –ايجاد مجتمع سياسي ديني في الحبشة 

جمــيع ماسبق  –في مكة الى العالمية الى ماوراء البحر 

قريش أختارت صنديد من صتاديدها ومن كبارها ومن أكثر قدره على الحوار والمناقشة  .38

 راوغه السياسية الى ملك الحبشة النجاشي كي يوغر صدره ويعيد هؤالء الى مكة؟والم

عمر ابن العاص وعبدهللا ابن الربيعه  جميع ماسبق – –عمر بن الخطاب 
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 بقى سيدنا جعفر وقله معه في الحبشة؟ .39

سنه   سنه  15-14 –سنه  13

 سبب انزعاج قريش من الهجرة ؟ .43

ها لعظم وثقل الوفد اذا فيهم اقرباء النبي كجعفر ورقية وصهره تقدير –معرفتها بصحة النبوه 

 –لوجود تجار كبار كـ ابن عوف وعثمان والخوف من انتشار األسالم من الحبشة  –عثمان 

 جمــــيع ما سبق 

 اين كان يؤدي جعفر مهمته الكبري وهى مهمه النبي الدعوه الى األسالم؟ .41

 الحبشة  الشام  ––افريقيا 

 هدايا مع عمرو لـــ؟  بعثت قريش .42

 البطارقة –افريقيا  –الرومان 

 في إي سنه عاد جعفر الى الحبشة بعد الهجره في غزوة خيبر؟ .43

 السنة الخامسة او السادسة  –السنه الخامسة او الثامنة –السنه الخامسه او السابعه 

 وصف النبي صلى هللا علية وسلم بملك الحبشه )النجاشي( بإنه؟ .44

 ملك عــادل ملك شديد  -ملك خلوق   –  

هاجر الرسول صلى هللا علية وسلم من مكة المكرمة بعد ان اضطرته قريش للهجرة الى  .45

 ؟

 المدينة المنورة  –مكه المكرمة  –الحبشة   

 اركان الدوله لم تكن موجودة في مكة المكرمة فنبي هللا سعى أليجادها في ؟ .46

 المدينة المنورة يثرب –الحبشة  –

 ا الرسول صلى هللا عليه وسلم في العقبة الثانية بايعوه على ؟الذين بايعو .47

 االسالم واأليمان والنصره  –االسالم والنصره  –االسالم وااليمان 

اليهود ترقبوا خبثا ومكرا وتحسسا الحاصل ان هناك جمهرة في استقبال النبي صلى هللا  .48

 عليه وسلم :يعني هذا التجمهر بـــ؟

 ء والطاعه للرسولالوال  –الحرب  –الخداع 
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قام النبي صلى هللا علية وسلم بإعمال عند وصولة الى المدينة لتنظيم المجتمع النبوى  .49

 ولهيكلة الدولة وبسط األمن من هذه األعمال؟

وثيقة المدينة )الدستور االسالمي(  –المؤاخاه بين المهاجرين واالنصار  –بناء المسجد النبوي 

 جميع ماسبق–

 نبي صلى هللا عليه وسلم بالبناء المسجد النبوى؟اء اللماذا بن .53

ان المسجد بمكان التعليم والتوجية  –نمو االسالم في المدينة  –النه يدل على االستقرار 

جميع ما سبق  –والتوظيف 

 صادفت النبي مشكلتان أساسيتان هما؟ .51

مشكله دينية وسياسية  –مشكله اجتماعية  –مشكله سياسيه  –مشكله دينية 

 المهاجرين في مكة بدون اكل وشرب وال مآوي مشكلة؟ وجود .52

 مشكلة اجتماعية مشكلة سياسية  – -مشكلة دينيه   

وجود اليهود في المدينة الذين هم علي غير المله وهم إعداء الرسالت والنبوات  .53

 ويشكلون ثلث سكان المدينة؟

مشكلة سياسية  –مشكله دينية  –مشكله اجتماعية 

هللا عليه وسلم بالمهاجرين الذين يتواجدون في المدينة من غير أكل  ماذا فعل النبي صلى .54

 والمشرب والمآوى؟

 بين المهاجرين واألنصار ءأخا  –ليس لديه مايعطيهم  –دعاهم يهاجرون من حيث ماأتو 

 من هم اليهود الذين على غير المله وهم إعداء الرسالت والنبوات؟ .55

 جميع ماسبق –ئل االوس والخزرج قبا –بني قريضة  –بني قينقاع والنظير 

 النبي صلى هللا علية وسلم عمل وثيقة دستورية لتنظيم المجتمع في  .56

 المدينة المنورة مكة المنورة  – –الحبشة 

 من حقوق وواجبات المسلمين في الدولة  .57

جميع ماسبق  –تحمل الديه  –فك األسير  
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 من حقوق وواجبات الغير مسلمين في الدولة؟ .58

 –الدوله الدفاع عن  –يعتبرون من مواطني الدولة  –تحريم الظلم  –ادة في المدينة حريه العب

جميع ما سبق  –منع األخذ بالثار  –مشاركة الدوله في النفقه 

 اول من نقض المعاهدة من اليهود؟ .59

بني قينقاع  –بني قريضة  –بني النظير 

 ثاني من نقض المعاهدة من اليهود؟ .63

 بنى النظير بني قينقاع – –بني قريضة 

 ثالث من نقض المعاهدة من اليهود؟ .61

 بني النظير  –بني قينقاع  – بنى قريضة

 في إى سنه كانت غزوه بدر؟  .62

  السنه الثانية السنة االولى - –السنة الثالثة 

 حذر الرسول يهو بني ...... بإن لقوا من مصير أهل لمكة في بدر؟ .63

 بنى قينقاع بنى قريضة  –بنى النظير  –

 لرسول الى يهود بنى قينقاع وكان يريد ان يقتلهم جميعهم ولكن تشفع فيهم؟ذهب ا .64

 عبدهللا بن أبي بن سلول حيي بن األحطب – –عبدهللا ابن حقيق 

 من هم زعماء يهود بنى النظير؟ .65

  عبدهللا ابن الحقيق –حيي أبن االحطب  االثنين هنا,,,,,  –عبدهللا بن ابي بن سلول 

 النبي بحفر الخندق؟من هو الذي أشار على  .66

 سلمان الفارسي العباس ابن ابي العباس – –حيي أبن أخطب 

 خطب في غزوة ؟األ ان  قتل حيي .67

الخندق بدر –  –األحزاب 
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فتح هللا خيبر على المسلمين بعد ان انتصرو على يهود بنى النظير وقتل ممن قتل وسبي  .68

 من سبي؟ من هي التى سبوها في الحرب؟

 ابن األخطب رضى هللا عنهاصفيه بنت حيي  عائشة رضي هللا عنها – –ام سلمة 

 عاما؟ 14قدم من الحبشة مكث فيها  .69

جعفر ابن ابي طالب  سلمان الفارسي – –العباس 

 العهد المكي ينتهي بهجره النبي صلى هللا علية وسلم الى؟ .73

 المدينة المنورة – مكة المكرمة  -الحبشة  

أعمال فام بها النبي محمد صلى هللا علية  الهجرة من مكة المكرمة الى المدينة نتيجة .71

 وسلم؟

عام  عام  14    –   13   –عام  12

 اهل الطائف أستقبلوا الرسول صلى هللا علية وسلم ؟ .72

باالذى والرمى بالحجارة واستحقار الرسول بالترحيب واالهازيج  -  

 قامة الدولة؟الخطوات التى قام بها الرسول إ .73

أذن الرسول  –بيعه العقبة االولى والثانية –بنفسه الى الطائف  ذهابة –الهجره الى الحبشة 

 جميع ماســــبق  –صلى هللا علية وسلم الصحابة للهجرة الى المدينة 

عاد الرسول من الطائف مكسور الخاطر النه لم يحقق هدفة في أسالم أهل الطائف ولكن  .74

 حقق مهمته وهي ؟

 التبيلغ  اإلمانه ––الهـــدي  

 ل صلى هللا علية وسلم من الطائف الى مكة ومعه ؟عاد الرسو .75

زيد بن حارث   سليمان الحارثي ––العباس ابن عبد المطلب 

اجتمع الرسول صلى هللا علية وسلم بــ جماعه من الوس والخزرج سرا عند مجيئهم  .76

 للحج في 

منى جمرة العقبة عرفة –  –مزدلفة 
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لرسول صلى هللا عليو وسلم كان عدد الشخاص الذين أتو من األوس والخزرج الى ا .77

 اليتجاوز عددهم ؟

  رجال  رجال 14 -13  -رجال   12

أسلمو نفر من األوس والخزرج عند اجتمع الرسول بهم في جمره العقبة بمنى وعند  .78

 عودتهم الى المدينة بعث معهم ليعلمهم القران واالسالم؟

 مصعب ابن عمير  –على بن ابي طالب  –عبدهللا بن مسعود 

 النبي صلى هللا علية وسلم في بيعه العقبة االولى؟ما بايعوا على  .79

واالسالم فقطااليمان   –االيمان  –االسالم 

 أسلم العباس ابن عبد المطلب ؟متى  .83

 غزوه بدربعد  غزوه اإلحزاب بعد  –غزوه الخندق بعد  –

 الرسول في العقبه الثانيه على ؟ايعوا ب .81

 وااليمان والنصرهاالسالم  والنصره االسالم  –االسالموااليمان  –

 كان يطمح لها الرسول بإن تتحقق؟ دوله التيالأركان  .82

 والدوله والمجتمعالسلطة  السلطة  –الدوله السلطة  –

 ؟هم  ألثنان من الصحابة بالهجرة الى المدينة لويأذن الرسلم  .83

  علىبكر وابي  بن الخطاب وابي بكر عمر  –ه ابن عبدالمطلب وعثمان بن عفان حمز -

 الرسول الى المدينة ؟هاجر  .84

سرا  جهرا  –

 من أسلم من الرجال؟أول  .85

 بكر الصديقابي  بن ابي طالب على  –بن الخطاب عمر  –

 من اسلم من الصبيان؟أول  .86

 بن ابي طالبعلى  بن الخطاب عمر  – –بكر ابي 

 شرطين اساسيين هما؟المكرمة ليست مهيئة ألقامة الدوله لفقدان مكة  .87

 يهسياوالسالوطن  الوطن –والمجتمع الوطن  –
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 ألحكام الخطة لمنع الرسول من الهجرة الي المدينة ؟أجتمعو قريش أين  .88

 الندوةدار  منورة الالمدينة  – مةالمكرمكه  –

 هو عدو الرسول والسالم؟من  .89

 ابن الحقيقعبدهللا  جهل ابو  – –ابن االخطب حيي 

 مهمة؟والمال الالزم والزاد وكل مايتعلق بالرحلة او الهجرة كانت  الراحلتينيعد  .93

 بكر الصديقابي  –صلى هللا عليه وسلم الرسول  –بن ابي طالب على 

 منى والسياسة الشرعية؟تدخل فيها الجانب األمهمتة  .91

 على بن ابي طالب  -بن الخطاب  عمر  –بكر الصديق ابي 

النبي صلى  يد األمانات الى أهلها وأوصاه االيعيدها اال بعد ان يتيقننبى هللا بإن يعأمرة  .92

 هللا علية وسلم خرج من مكه ومن حدود مكه ؟

 بن ابي طالبعلى  ابي بكر الصديق -بن الخطاب  عمر  –

 الذي قام بتنفيذ خطة النبي صلى هللا علية وسلم ؟من  .93

جميع  -شباب ماعدا على بن ابي طالب  جميع ال -الشباب ماعداء عمر بن الخطاب  جميع 

 الشباب ماعداء ابي بكر 

الستخباراتي  ويتسمع وتحسس  سلم بالعمل اهو الذي كلفه الرسول صلى هللا علية ومن  .94

 مايدور في بال قريش

 ابن ابي بكر الصديقعبدهللا  –بكر الصديق ابي  – بن مسعود هللاد عب

 كلفة الرسول بمهمته عند الهجرة الي المدينة ؟عبدهللا ابن ابي بكر حينما عمر  .95

 سنه  سنه  34 –33 -سنه   23

 راعي غنم ابي بكر حينما كان يطمساثر عبدهللا ابن ابي بكر ؟ هومن  .96

 ابن فهيرهمر اع  –عمر بن الخطاب  - بن مسعود عبدهللا 

 سنه حامل تعد الزاد وتوصله؟ 23عمرها كان  .97

 بنت ابي بكر أسماء  –سلمة ام  –رضي هللا عنها عائشة 
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 كافرا؟يدلهم على الطريق وهو مازال كان  .98

عبدهللا ابن اريقط  - العباس  –فهيره  ابنعامر 

وهو لم يحزن على نفسه او خوفا من قريش على نفسه هو الذي حزن حزنا شديدا من  .99

 يصيبة مكروه من قريش ؟ انما حزن على الرسول ان

 بكر الصديقابي  بن الخطاب عمر  – –بن ابي طالب على 

يالمس هذه الجائزه الكبيره ولكن حينما قرب تعثر فرسه ونزلت يده  نكاد ا هالن .133

 رض؟األماميتان في األ

 سراقة ابن مالك  -ابن ابي  عبدهللا  –سفيان ابا 

 بـــ؟ينما عاد من المدينة المسلمين الرسول صلي هللا علية وسلم حاستقبلو  .131

ورغبة وحبا وكرامة للرسول صلي هللا علية وسلمطمعا   –وفاقا وخبثا ومكرا غدر 

 أرسلت قريش في قافلة ضخمة جدا لجلب األرزاق والبضائع؟ن م .132

  سفيانابا  ابن معاذ سعد  –العباس  -

 غزوة كبرى في األسالم شارك فيها النبي صلى هللا علية وسلم؟أول  .133

  غزوه بدر غزوه األحزاب - -الخندق  غزوه 

 لمواجهة القافلة وقطع طريقها ؟عدد الذين خرجوا مع الرسول كم  .134

313 رجال 314 –رجال 312 –رجال  

 ؟ع النبي صلى هللا علية وسلم المسلمون ولم يخرجوا متخلف  .135

 الرسول لم يأمرهم بل ندب ندباالن  الرسول أمرهم بذلك الن  – –الرسول عصوا 

 من دهاة العرب وهو صهر النبي صلى هللا علية وسلم ؟داهية  .136

 نأبي سفيا ابن عبد المطلب العباس  –-بن معاذ  سعد 

 ثه الي مكة المكرمة ليخبر قريش بخبر النبي؟مثاال وبع 23بــ هأستاجر .137

 ضمضم بن عمرو الغفاري المقداد – -بن عبد المطلب  االعباس 

 ؟هم الذين أشارو على الرسول بالحرب من المهاجرين ولم يأخذ برايهم من  .138

  بن الخطاب والمقداد وابي بكرعمر  عمر بن الخطاب وعلى - –بن ابي طالب على 



  ال تنسى /ي  قراءة  الدعاء قبل المذاكرة
 

 نجد الشمري
 

13 

 ذي أشار على النبي بالرحب من االنصار ؟هو المن  .139

 ابن معاذسعد  بن الخطابعمر  –المقداد  –

 عركة ؟دائرة الحماية لنبي واشار بالدخول في الموسع  .113

سعد ابن معاذ  -بن الخطاب  عمر  –المقداد 

 في التكتيك العسكري؟ هو الذي له رؤيةمن  .111

 ابن المنذرالحباب  المقداد –ابن معاذ سعد  –

 امر الرسول صلى هللا عليه وسلم بعدم قتل العباس ابن عبد المطلب ؟لماذا  .112

 كان يدافع عن النبي ولم يؤذيةالنه  ماسبقجميع – –ابا جهل ويضربه اما النبي  يتعقبكان 

 معروفا مع النبي وكان يتعقب أبا جهل ويضربه اما نبي هللا؟صنع  .113

 ابن هشام البخترى ابن منذرالحباب  –لب ابن عبدالمطالعباس  –

 قتلوا من صناديد قريش في غزوه بدر؟ هم الذينمن  .114

 ماسبقجميع   –وعتبة  –وشيبة  –ابن خلف وأميه  –جهل أبا 

 م ؟هفي الحرب كان عدد لمين بالمالئكةسبحانه وتعالي أمد المسهللا  .115

  من المالئكة  من المالئكة 7333 –من المالئكة  6333 -5333

ل وقادها الرسول صلى هللا علية وسلم وشاركه فيها طالفاصلة بين الحق والباالغزوه  .116

  ؟المالئكة

 بدرغزوة  أحد غزوه  – –الخندق زوه غ

 

 

 

 ول زء االجال ىانته                                       

 

 


