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 أسئلة مراجعه لمادة الفقه شاملة المنهج  اتمنى االستفادة منها 
 وكل ما ارجوه دعوه منكم لي ولوالدي وللمسلمين اجمعين 

 تحياتي مساعدة القبطان .. نجد الشمري 
 

 اء المذاكرة:دع
اللهم إني أسالك فهم النبيين وحفظ المالئكة المقربين اللهم اجعل لساني عامر بذكرك وقلبي بخشيتك 

 وسري بطاعتك انك على كل شيء قدير وحسبنا هللا ونعم الوكيل .
 
 لتيسير المذاكرة : 
 رب ِ اشرح لي صدري ويسر لي أمرى واحلل عقدة من لساني  ي 

ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت تجعل الحزن اذا شئت فقهون قولي اللهم 
 سهال.
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 من خصائص جزيرة العرب؟ .1
 تقع في قلب العالم  

 هي وقف على أهل اإلسالم
 اإلسالم حين يضطهد يأوي الى جزيره العرب

  جميع ما سبق
 

ال أدع إال  خرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ))ال .2
 مسلما (( رواه مسلم دل علي خاصية من خصائص جزيرة العرب هي؟

 تقع في قلب العالم
  هي وقف على أهل السنه

 فيها أول بيت وضع للناس
 اإلسالم حين يضطهد يأوي إلى جزيرة العرب.

 
ى تدل عل69قال تعالى ) إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ( آل عمران  .3

 خاصية من خصائص جزيرة العرب هي ؟
 تقع في قلب العالم

 هي وقف على أهل السنه 
 فيها أول بيت وضع للناس

 اإلسالم حين  يضطهد يأوي الى جزيرة العرب 
 

وهو يأرز بين وسيعود غريبا كما بداء  بداء غريبا إن االسالم هللا عليه وسلم )قال صلى   .4
واه مسلم دل علي خاصية من خصائص جزيرة العرب المسجدين كما تأرز الحية في حجرها(ر

 وهي؟
 تقع في قلب العالم

 هي وقف على أهل اإلسالم
 فيها وضع أول بيت لناس

 اإلسالم حين يضطهد يأوي الي جزيرة العرب
 

دلت األية  195) ومن الناس من يتخذ من دون هللا أندادا يحبونهم كحب هللا ( البقرة قال تعالى .5
 العرب الدينية قبل األسالم وهي؟ على حاله من حاالت

 الشرك في الرخاء واإلخالص في الشدة
 اتخاذ األنداد ومحبتهم كحب هللا

 اتخاذ الشفعاء
 االستعادة بالجن

 
قال تعالى )فإذا ركبوا في الفلك دعوا هللا مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم  .9

 العرب الدينية قبل األسالم هي ؟ دلت اآليه على حاله من حاالت 2يشركون(العنكبوت
 االستعاذه بالجن

 االستعاذة بالشفعاء
 الشرك في الرخاء واالخالص في الشدة

 اتخاذ االنداد ومحبتهم كحب هللا 
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قال تعالى )والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إلى هللا زلفى( دلت األية على حالة  .7

 قبل اإلسالم وهي؟من حاالت العرب الدينية 
 الشرك في الرخاء واإلخالص في الشدة

 اتخاذ األنداد ومحبتهم كحب هللا
 اتخاذ الشفعاء

 االستعادة بالجن
 
دلت اآليه على  وأنه كان رجال من األنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا (قال تعالى )  .8

 حالة من حاالت العرب الدينية قبا اإلسالم هي؟
 ء واإلخالص في الشدةالشرك في الرخا

 اتخاذ األنداد ومحبتهم كحب هللا
 اتخاذ الشفعاء

 االستعادة بالجن
 

ويجعلون هلل البنات سبحانه ولهم ما يشتهون( دلت االية على حاله من حاالت العرب  قال تعالى ) .6
 قبل االسالم هي؟

 نسبة الشريك هلل عز وجل    
 نسبة الولد هلل عز و جل

 عز وجل  تحريم ما أحل هللا   
 تحريف بعض أسماء هللا عز و جل    
 

قال تعالى :) وجعلوا هلل شركاء الجن ( دلت األية علي حاله من حاالت العرب الدينية  قبل   .11
 االسالم هي؟

 تحريم ما أحل هللا عز وجل
 نسبة الولد هلل عز وجل

 نسبة الشريك هلل عز وجل
 تحريف بعض أسماء هللا عز وجل

 
ألسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه( دلت على حاله من قال تعالى) وهلل ا .11

 حاالت العرب الدينية قبل اإلسالم هي:
 تحريم ما أحل هللا عز وجل

 نسبة الولد هلل عز وجل
 نسبة الشريك هلل عز وجل

 تحريف بعض أسماء هللا عز وجل
 

م وحرموا ما رزقهم هللا افتراء على هللا ( قال تعالى) قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها بغير عل .12
 دلت االيه على حالة من حاالت العرب الدينية قبل االسالم هي ؟

 تحريم ما أحل هللا عز وجل
 نسبة الولد هلل عز وجل

 نسبة الشريك هلل عز وجل
 تحريف بعض أسماء هللا عز وجل
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حاله من حاالت العرب الدينية قبل  قال تعالى ) زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ( دلت االيه علي .13
 االسالم هي؟

 تحريم ما أحل هللا عز وجل
 نسبة الولد هلل عز وجل

 تحريف بعض أسماء هللا عز وجل
 إنكـــــار البعث

 
 من أخــــالق العرب الحسنـــه؟ .14

 الصدق 
 الحميه

 الكرم والشجاعة
 الصدق + الكرم والشجاعة

 
وبهم الحمية حمية الجاهلية (تدل على خلق من اخالق العرب قال تعالى) إذ جعل الذين كفروا في قل .15

 في الجاهلية وهي؟
 الحمية والعصبية الجاهلية

 التحاكم الى اآلراء واآلهواء
 التبرج

 الظن السئ باهلل عز وجل عند حدوث المصيبة
 

قال تعالى )أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون ( تدل على خلق من  .19
 خالق العرب في الجاهلية:أ

 الحمية والعصبية الجاهلية
 التحاكم الى اآلراء واآلهواء

 التبرج
 الظن السئ باهلل عز وجل عند حدوث المصيبة

 
قال تعالى ) وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلية األولى ( تدل على خلق من أخالق العرب  .17

 في الجاهلية ؟
 الحمية والعصبية الجاهلية

 كم الى اآلراء واآلهواءالتحا
 التبرج

 الظن السئ باهلل عز وجل عند حدوث المصيبة
 

قال تعالي يظنون باهلل غير الحق ظن الجاهلية ( تدل االيه على خلق من أخالق العرب في  .18
 الجاهلية هو؟

 الحمية والعصبية الجاهلية
 التحاكم الى اآلراء واآلهواء

 التبرج
 المصيبة الظن السئ باهلل عز وجل عند حدوث
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قال تعالى )إليالف قريش إالفهم رحلة الشتاء والصيف ( دلت االية على حالة العرب األقتصادية  .16
 قبل االسالم في الزراعه؟

 صح 
 خطا ..  في التجارة وقد كانت لهم رحلتين رحلة في الشتاء الى الشام ورحلة في الصيف الى اليمن وكانت

 قريش أهل التجاره
 

 ية صحيحة:أى العبارات التال .21
 من الحاالت االقتصادية قبل االسالم الزراعه وكانت في المدينة وهجر واليمامة واليمن

 من الحاالت االقتصادية قبل االسالم الصناعه وكانت الشام 
 أ+ب

 الشئ مما سبق
 

 حالة العرب السياسية قبل االسالم كانت تخضع للروم في اليمن والشمال الشرقي ودولة المناذرة: .21
 صح
 تخضع للروم دوله الغساسنة في الشمال الغربي ماذكر أعاله للفرس  اخط
 

 مكة والمدينة ووسط الجزيره تخـــضع : .22
 الفرس
 الروم

 ال يخضعون  ألحد غير سيد القبيلة وليس عليهم ملك
 الشي مما سبق

 
 سبب اختيار هللا لجعل هذه األرض مبعثا لخاتم رسله؟ .23

 ها الجغرافي من حيث موقعها وصعوبة تضاريسهابعدها عن تاثير الملوك عليها وتحصين
 توسطها لتنطلق منها الرساله إلى أنحاء المعموره

 استغالل غالبيتهم سياسيا
 أ +ب

 
 سبب اختيار العرب: .24

 استقالل غالبيتهم سياسيا 
 عدم تأثر بعض فطرهم الصدق األنفة والوفاء بالعهد

 أدى إلى إزهاق روحه تعودهم على خشونة العيش والبقاء على ما يعتقده ولو
 جميع ما سبق صحيح

 
سما هللا عز وجل في كتابه مكة بأم القرى للداللة على أنها تقع في مركز الكرة األرضية وقد ثبت  .25

 العلم ذلك الحقا؟
 صواب

 خطا
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 مثاال على تحريف الكفار ألسماء هللا عز وجل؟ .29
 اشتقوا اسم الألت من )هللا(

 (اشتقوا اسم العزى من )العزيز
 أ + ب

 الشى مما سبق 
 

 الحمية في الدين االسالمي والعصبية للدفاع عنه حمية غير محمودة ومن الجاهلية. .27
 صواب

 خطا .. بل محمودة وتعد مطلب مهم
 

 حرفت بعض األديان من اليهودية والنصرانية وقد كانوا اليعترفون بوجود هللا. .28
 صواب

 به وكانوا يخلصون بالدعاء والعبادة هلل في حال الشدة خطا.. كانوا يعترفون بوجود هللا ولكنهم أشركوا
 ويشركون به في حال الرخاء

 
 قديما؟أى العبارات التالية صحيحة انقسمت إلية جزيره العرب  .26

 الحجاز .. وهي مكة والمدينة وتهامه وهي مابين ساحل البحر االحمر وجبال السروات
 اليةاليمن .. وهي اليمن الحالية وعمان وهي عمان الح

 البحرين واألحساء ونجـــــــــــــــــــد
 جميع ما سبق صحيح

 
 هناك قوالن على حدود الجزيرة من جهه الشمال فمن المؤرخين من يقول؟ .31

 األول .. أن جزيرة العرب تمتد حتى الشام والعراق ويحدها الشمال نهر الفرات وهو يقول الراجح
 العرب بل يحدانها من جهه الشمال وهو يقول المرجوحالثاني : أن العراق والشام ليسا من جزيرة 

 الثالث..أن العراق والشام ليسا من جزيرة العرب بل يحدانها من جهه الشمال وهو يقول الراجح
 الشي مما سبق

 
عصم هللا النبي صلى هللا علية وسلم قبل البعثه من كل ما يشينه وعصم سمعه وبصره عن ما  .31

 فار ومما يستفاد من ذلك:يحدث من اللهو في أعراس الك
أن هللا عز وجل يبعث األنبياء في شرف من قومهم وذلك ادعى لقبول رسالته وامنع لهم من أن يعتدى 

 عليهم معتد
 أن الداعى كلما كان على استقامه منذ صغرة وفي ريعان شبابة كان ادعى لنجاح  دعوتة ولقبول الناس له

 أ + ب
 رعايةالتمرن على الصبر والحلم وحسن ال

 
 مما يستفاد من عمل النبي صلى هللا علية وسلم راعيا ألهل مكة؟ .32

ن هللا عز وجل يبعث األنبياء في شرف من قومهم وذلك ادعى لقبول رسالته وامنع لهم من أن يعتدى أ
 .عليهم معتد

 .س لهوفي ريعان شبابة كان ادعى لنجاح  دعوتة ولقبول الناى كلما كان على استقامه منذ صغرةأن الداع
 .التمرن على الصبر والحلم وحسن الرعاية

 الشي مما سبق
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 بعث الرسول صلى هللا علية وسلم وعمرة؟ .33
 ثالثون 
 أربعون

 خمس وأربعون
 خمس وثالثون

 
 مكث النبي صلى هللا علية وسلم: .34
 سنه 13سنين ثم أمر بالهجرة فهاجر  11بمكة 
 سنه 13سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر  14بمكة 
 سنه 13نه ثم أمر بالهجرة فهاجر س 13بمكة 
 سنه 11سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر  13بمكة 

 
 مات النبي صلى هللا علية وسلم  .35

 سنة92
 سنة95
 سنة 93
 سنة 71
 

من حقيقة الدين األسالمى وطبيعته وتشير له اآلية الكريمة قال تعالي) ياأيها الناس اعبدوا ربكم  .39
 ن(الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقو

 إظهاره على جميع االديان
 إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العالمين

 هداية الناس إلى الصراط المستقيم
 هو تبليغ هذا الدين وإظهاره حتى تكون كلمة هللا هى العليا

 
من حقيقة الدين اإلسالمى وطبيعته وتشير له اآليه الكريمة قال تعالى ) وقاتلوهم حتى ال تكون  .37

 نة ويكون الدين كله هلل(فت
 إظهاره على جميع األديان

 إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد
 هداية الناس إلى الصراط المستقيم

 هو تبليغ هذا الدين وإظهاره حتى تكون كلمة هللا هي العليا
 

لى الدين كله( تظهر في االية قال تعالى ) هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر ه ع .38
الغاية من بعثه النبي صلى هللا علية وسلم وهى تبليغه لهذا الدين وإظهاره حتى تكون كلمة هللا هي 

 العليا؟
 صــــواب

 خطـــا
 

 سبب محبته صلى هللا علية وسلم للخــــــالء: .36
 كراهية منه لما كان عليه قومه من الضالل المبين

 ليقوى اتصاله باهلل عز وجل
 تحنث من بقايا دين إبراهيم عليه الصالة والسالمكان هذا ال

 جميـــــع ما سبق صحيح
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قال تعالي )ياأيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطره والرجز فاهجر( االية تدل على االمر  .41

 بالقتال؟
 صــــــواب

  خطـــــــــا. أمر باإلنذار وتبليغ الدعوه
 

 من مراتب الوحي: .41
 الصادقةيا الرؤ
 ان يلقية الملك في روعه وقلبة من غير أن يراهماك

 أن يتمثل له الملك رجال فيخاطبة حتى بعي عنه ما يقول له وأن ياتيه في مثل صلصلة الجرس
 جميع ماسبق صحيح

 
من مراتب الوحي أنه صلى هللا عليه وسلم كان يرى الملك في صورته التى خلق عليها فيوحى  .42

 له مرتين كما ذكر هللا ذلك في سورة الواقعه؟إليه ما شاء أن يوحيه وهذا وقع 
 صـواب

 خطا. سورة النجم
 

 من مراتب الوحى ما أوحاه هللا وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصالة وغيرها؟ .43
 صواب

 خطا
 

 من مراتب الوحى كالم هللا له منه إليه بال واسطة ملك وهذا وقع في؟ .44
 غار ثور

 غار حراء
 حادثة اإلسراء

 مما سبقالشي 
 

 نزل الوحى في : .45
 يوم االثنين
 يوم الجمعة

 يوم الخميس
 الشي مما سبق

 
اختلف في الشهر الذي نزل فيه الوحى : فقيل في ربيع الثاني يوم الثاني عشر وقيل في رمضان  .49

 في اليوم سابع عشر ؟
 صواب

 خطا في ربيع األول
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 ى نزول القران الكريم؟قال تعالى )أنا أنزلناه في ليله القدر( دلت اآلية عل .47
 جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا

 نزل من السماء الدنيا على نبينا صلى هللا علية وسلم
 أ + ب

 الشي مما سبق
 

من الفقه المستفاد من نزول القران متفرقا ما تشير له االية الكريمة  قال تعالى ) وقال الذين  .48
 كفروا لوال نزل  عليه القران جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك(

 حفظه وفهمه وتبليغه للناستيسر 
 تثبيت فؤاد النبي صلى هللا علية وسلم

 عيا وعلمياالتدرج في تربية األمة دينيا وخلقيا واجتما
 مجاراة الحوادث والنوازل وإجابة السائلين 

 
قال تعالى )وقرأنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلنا تنزيال( تشير اآلية لفائده من فوائد  .46

 نزول القران مفرقا وهي:
 تيسير حفظة وفهمه وتبليغه للناس

 تثبيت فؤاد النبي صلى هللا عليه وسلم
 دينيا وخلقيا واجتماعيا وعلميا التدرج في تربية األمة

 مجاراة الحوادث والنوازل وإجابة السائلين 
 

إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها  قالت )عن عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها  .51

حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسالم نزل الحالل والحرام ولو نزل أول شيء ال تشربوا  ذكر الجنة والنار

رواه البخاري. دل الحديث  (لقالوا ال ندع الخمر أبدا ولو نزل ال تزنوا لقالوا ال ندع الزنا أبدا الخمر
 من فؤائد نزول القرآن مفرقا هي:على فائدة 

 تيسير حفظة وفهمه وتبليغه للناس
 تثبيت فؤاد النبي صلى هللا عليه وسلم

 التدرج في تربية األمة دينيا وخلقيا واجتماعيا وعلميا
 راة الحوادث والنوازل وإجابة السائلين مجا

 
قال تعالى )وال يأتوك بمثل إال جناتك بالحق وأحسن تفسيرا( تشير اآليه لفائدة من فؤائد نزول  .51

 القرأن مفرقا وهي:
 تيسير حفظة وفهمه وتبليغه للناس

 تثبيت فؤاد النبي صلى هللا عليه وسلم
 وعلميا التدرج في تربية األمة دينيا وخلقيا واجتماعيا

  مجاراة الحوادث والنوازل وإجابة السائلين
 

 أول ما نزل من القران : .52
 )قل هو هللا أحد (

 )إقرأ باسم ربك الذي خلق(
 ((2( ال أعبد ما تعبدون)1)قل يا أيها الكافرون )

 )إنا أنزلناه في ليه القدر(
 
 



 ال تنسوا قراءه الدعاء
 

 11الصفحة ــــد الشمري                          نجــ                                                                                                        
 

 
 أخر ما نزل من القران : .53

 كل نفس ما كسبت وهو ال يظلمون( )واتقوا يوما ترجعون فيه إلى هللا ثم توفى
 )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا(

 )فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثواب(
 الشي مما سبق 

 
هي المرحلة التى نزل فيها الوحي على الرسول صلى هللا عليه وسلم في غار حراء ولم يؤمر فيها  .54

 بإنذار أحد؟
 نذار عشيرته األقربينمرحلة إ

 مرحلة النبوة
 مرحلة إنذار العرب قاطبة
 مرحلة إنذار الناس جميعا

 
تمثلت هذه المرحلة في عرض نفسه على القبائل في موسم الحج وبعد هجرته بالمدينة من إرسال  .55

 الرسل والغزوات:
 مرحلة إنذار عشيرته األقربين

 مرحلة النبوة
 مرحلة إنذار العرب قاطبة

 ذار الناس جميعامرحلة إن
 

 تمثلت هذه االية مرحل....قال تعالى)تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ( .59
 مرحلة إنذار عشيرته األقربين

 مرحلة النبوة
 مرحلة إنذار العرب قاطبة
 مرحلة إنذار الناس جميعا

 
 ( وربك فكبر( مدتها:2(قم فأنذر)1)الدعوة السريه بدأت من قوله تعالى)يا أيها المدثر  .57

 سنوات 4
 سنوات 5
 سنوات3

 سنتين
 

 أو من أسلم قطعا: .58
 خديجة بنت خويلد رضي هللا عنها
 على بن أبي طالب رضي هللا عنه

 أبوبكر الصديق رضي هللا عنه
 خباب بن األرت رضي هللا عنها

 
 تخير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يدعوه لألسالم حفاظا على نجاح الدعوه: .56

 صــــــواب
 خطا
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أنعم هللا به عليه وعلى العباد  قال إبن سحاق )وجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر جميع ما .91
 يفيد هذا النص: لية من أهلة ( مماإمن النبوة سرا الى من يطمئن 

 أن الدعوة بدأت سرية
 يهأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يكن يدعو أي شخص إنما من يطمئن إل

 أ + ب
 الشي مما سبق

 
 هو الوحيد الذي لم يتردد حين عرض عليه النبي صلى هللا عليه وسلم الدعوه .91

 على بن ابي طالب رضي هللا عنه
  أبو بكر الصديق رضي هللا عنه
 خباب بن األرت رضي هللا عنه
 زيد بن حارثة رضي هللا عنه

 
 بداية الدعوة الجهرية قولة تعال: .92

 قم فأنذر ( -1-)يا أيها المدثر 
 )فأصدع بما تومر وأعرض عن المشركين(

 )وأنذر عشيرتك األقربين(
 جميع ما سبق صحيح

 
بداية ظهور والدعوة الجهرية اتخذ صورتين األول منها خروجه صلى هللا علية وسلم مع صحابته  .93

 ومعهم حمزة وعمر رضي هللا عنهما:
 صواب

 من صحابته الي المسجد فأعلنوا دعوتهم. 88خطا.. خروج رسول هللا صلى هللا علية وسلم ومعه 
 

 العقول في تحريمهم ما أحل هللا قال تعالى:المواجهة مع قريش .اتخذت عنصرين أحدهما تسفية  .94
يعقلون شيئا  ال آباؤهم)وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل هللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا عليه أولو كان 

 و ال يهتدون(
من بحيرة و ال سائبة وال صيلة وال حام ولكن الذين كفروا يفترون على هللا الكذب وأكثرهم ال  )ما جعل هللا

 يعقلون(
 الشي مما سبق

 
 المواجهة مع قريش .اتخذت أحدهما تسفيه العقول في إقرار التوحيد واإلشراك باهلل قال تعالى: .95

وال يعقلون شيئا  ليه أباءنا أولو كان أباوهم ال)وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل هللا قالوا بل نتبع ما ألفينا ع
 يهتدون(

)ما جعل هللا من بحيرة و ال سائبة وال صيلة وال حام ولكن الذين كفروا يفترون على هللا الكذب وأكثرهم ال 
 يعقلون(

رهم )ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به األرض من بعد موتها ليقولون هللا قل الحمد هلل بل أكث
 ال يعقلون(

 ال شئ مما سبق
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 المواجهة مع قريش .اتخذت عنصرين أحدهما تسفيه األباء قال تعالى: .99
)وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل هللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا أولو كان أباوهم ال يعقلون شيئا وال 

 يهتدون(
م ولكن الذين كفروا يفترون على هللا الكذب )ما جعل هللا من بحيرة و ال سائبة وال صيلة وال حا

 وأكثرهم ال يعقلون(
)ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به األرض من بعد موتها ليقولون هللا قل الحمد هلل بل 

 أكثرهم ال يعقلون(
 ال شئ مما سبق

 
 من اضطهاد قريش للمسلمين: .97
 السب 

 الضرب
 القتل

  جميع ما سبق صحيح
 

لدعوة ألن كان عددهم قليل كان النبي صلى هللا علية وسلم ينهاهم عن القتال حتى ال في بداية ا .98
 يهلكوا فتهلك الدعوة في بدايتها:

  صـواب
 خطـا

 
 من أمثلة نشر النبي صلى هللا علية وسلم لدعوة خارج مكه: .96

 قصة أبي ذر رضي هللا عنه
 قصه الطفيل بن عمرو الدوسي رضي هللا عنه

 ن عبدالمطلب رضي هللا عنهقصة إسالم حمزة ب
 أ + ب

 
رضي هللا عنهما قال :ل ما نزلت )وأنذر عشيرتك القربين( صعد النبي صلى عن ابن عباس هللا  .71

هللا علية وسلم على الصفا فجعل ينادى)) يا بنى فهر يابنى عدى(( لبطون قريش حتى أجتمعوا 
 وهو:.الحديث دل على أسلوب من اساليب دعوته صلى هللا علية وسلم 

 الدعوة الفردية
 الدعوة الجماعية 

 الترغيب والترهيب
 ال شىء مما سبق

 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبي جهل)يا أبا الحكم هلم إلى هللا عز و جل وإلى رسوله  .71

 أدعوك إلى هللا( دل على اسلوب من اساليب دعوته صلى هللا علية وسلم وهوك
 الدعوة الفردية

 الدعوة الجماعية
 الترغيب والترهيب

 الشي مما سبق
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عن أبن عباس قال قال ابو طالب للنبي صلى هللا علية وسلم وعنده قريش : ياأبن أخى ما تريد  .72
من قومك قال )) إنى اريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدى إليهم العجم الجزية (( دل 

 :على أسلوب من اساليب  دعوته صلى هللا علية وسلم وهو
 الدعوة الجماعية

  الترغيب
 الترهيب

 الشي مما سبق
 

قال صلى هللا علية وسلم:) تسمعون يامعشر قريش أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم  .73
 بالذبح(دل على أسلوب من أساليب دعوته ثلى هللا علية وسلم هو :

 الدعوة الفردية
 الترغيب 
 الترهيب

 الشي مما سبق
 

 يستخدم اسلوب الدعوة عمليا كما في:كان صلى هللا علية وسلم  .74
 الصالد عند الكعبة

 قراءة القران 
 أ +ب

 الشي مما سبق
 

 من األساليب الدعوية التى اتخذها مع قريش المحاورة الجماعية والفردية: .75
 صواب

 خطا
 

 قريش أنة تالف مع الكفار ومن أمثله:من االساليب الدعوية التى اتخذها مع  .79
 وعفوة عن قريش يوم الفتحقصته مع الغالم اليهودي 

 قصة المشركة صاحبة المزادتين
 األعرابي الذي اعطاه غنما وعفوة عن االعرابي الذي هم بقتله

 جميع ما سبق صحيح
 

 من أساليب الدعوة الدعاء لهم أو عليهم ومن ذلك .77
 دعائه يوم األحزاب على الكفار

 قوله صلى هللا علية وسلم ))اللهم اهد دوسا وانت بهم(
 صلى هللا علية وسلم) اللهم أعز االسالم با حب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب( قوله

 سبق صحيح جميع ما
 

من رحلته صلى هللا علية وسلم الى تثقيف حين اشتد اذى قريش بعد وفاه عمة وزوجته خديجة  .78
 نخرج بفائدة فقه السيرة وهي:

 العامة يتبعونهم ويخضعون لهم التركيز على سادة القوم حال الدعوة الن
 على الداعية أن يكثر من اللجوء الى هللا عز وجل  والتجرد من الحول والقوة اال باهلل

 على الداعي ايجاد مركز جديد لدعوته
 مكافاة صاحب المعروف وان كان كافر
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 نفقه من ذلكلية وسلم دعوته بدعوة سادة ثقيف .بدا النبي صلى هللا ع .76
 ة القوم حال الدعوة الن العامة يتبعونهم ويخضعون لهمالتركيز على ساد

 على الداعية أن يكثر من اللجوء الى هللا عز وجل  والتجرد من الحول والقوة اال باهلل
 على الداعي ايجاد مركز جديد لدعوته
 مكافاة صاحب المعروف وان كان كافر

 
حيلتي وهواني على الناس ...لك  دعاء النبي صلى هللا علية وسلم )اللهم إليك اشكو ضعفي وقله .81

 العتبى حتى ترضي الحول وال قوة إال بك( من فقه هذا الدعاء في السيره:
 التركيز على سادة القوم حال الدعوة الن العامة يتبعونهم ويخضعون لهم

 على الداعية أن يكثر من اللجوء الى هللا عز وجل  والتجرد من الحول والقوة اال باهلل
 يجاد مركز جديد لدعوتهعلى الداعي ا

 مكافاة صاحب المعروف وان كان كافر
 

مكافاة صاحب المعروف وأن كان كافرا . هذه الفائدة خرجت من موقف الرسول صل هللا علية  .81
 وسلم مع المطعم بن عدى حين أجاره:

  صواب
 خطاء

 
ال يشرك به شيئا قول الرسول علية السالم) بل أرجو أن يخرج هللا من أصالبهم من يعبد هللا وحده  .82

 (يدل على 
 أنعلى الداعي ايجاد مركز جديد لدعوته
 مكافاه صاحب المعروف وإن كان كافرا

 بيان رحمته وكمتال شفقته على قومة وحرصه على دايتهم
 الشي مما سبق

 
 من أسباب عرض النبي صلى هللا علية وسلم نفسة الكريمة على قبائل العرب: .83

 الحرص على تبليغ كلمة التوحيد
التاكيد على ان من بذل نفسة لحماية هذه الدعوة أن تكون نيته خالصه هلل عز وجل فالطمع في رئاسة او 

 دنيا
 أ +ب

 الشي مما سبق
 

 على الداعي أن اليتنازل عن شي من أمور هذا الدين برز ذلك في موقفه صلى هللا علية وسلم مع: .84
 بنو عامر

 بنو شيبان
 أ + ب

 الشي مما سبق
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 ك على:فق هللا لها اآلوس والخزرج يدل ذلل القبائل هذه الدعوة وورفضت ك .85
 الحرص على تبليغ كلمة التوحيد

طمع في رئاسة او  التاكيد على ان من بذل نفسة لحماية هذه الدعوة أن تكون نيته خالصه هلل عز وجل فال
 دنيا

 أن الهداية بيد هللا عز وجل
 الشي مما سبق

 
 لبنو عامر )األمر يضعه حيث يشاء(دعوة إلى هللا؟قوله صلى هللا علية وسلم  .89

 الحرص على تبليغ كلمة التوحيد
التاكيد على ان من بذل نفسة لحماية هذه الدعوة أن تكون نيته خالصه هلل عز وجل فالطمع في رئاسة 

 او دنيا
 أ +ب

 الشي مما سبق
 من أمثلة إنذار الناس رسالته صلى هللا عليه وسلم إلى هرقل: .87
 صـواب

 طاخ
 

من نص رساله النبي صلى هللا علية وسلم إلى قيصر في قولة)بسم هللا الرحمن الرحيم من محمد  .88
 رسول هللا الى هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع الهدى (نخرج بفوائد وفقه من سيرته وهي؟

 عالمية هذا الدين
 المحافظة على الصبغة اإلسالمية

 بوصفه ملكا ألنه معزول بحكم االسالم صيغة السالم على الكفار وعدم مخاطبته
 جميع ما سبق

 
هللا أجرك  يؤتك)فإني أدعوك بدعاية االسالم أسلم تسلم  الرسالةمن قوله صلى هللا عليه في نص  .86

 مرتين وان توليت فان عليك إثم االريسيين(فائدة في ذلك هي؟
 صيغة السالم

 عدم مخاطبته بوصفه ملكا ألنه معزول بحكم االسالم
 ام المرسل اليه والتلطف معه رجاء إسالمه حيث وصفه بـ عظيم الروماحتر

 بين الترغيب والترهيب لرسالةاالجمع في 
 

كلمة سواء بيننا وبينكم أن النعبد إال هللا وال نشرك به  الكريمة)يا أهل الكتاب تعالوا إلى اآليةمن  .61
 بأنا مسلمون( أشهدوايتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون هللا فان تولوا فقالوا  وال شيئا

 بين الترغيب والترهيبالجمع 
 معنى كلمة التوحيدح توضي

 طاعة المخلوق في معصية الخالق تعتبر عبادة لهأن 
 ت + ب
 

 ؟بالعربية الرسالةذلك كتبت له ومع  العربيةيعرف  وذلك أن هرقل ال العربية باللغةاالعتزاز يظهر  .61
 صواب

 خطا
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 أصناف المخالفين للدعوةمن  .62
 ؟جزيرة العربيةفي مكة وعموم كفار الركين المش
 الكتاب )اليهود في المدينة والنصارى في نجران والشام(أهل 

 في المدينة المنورةالمنافقين 
 سبق صحيح ماجميع 

 
 مة التى بعث النبي لها هي؟صلى هللا علية وسلم بعث للناس كافة ولكن االالنبى  .63

 الدعوة وهم كل من على االرض منذ مبعث الرسول علية الصالهأمة 
 إجابة من استجاب دعوة للنبي صلى أمة 

 ما سبقجميع 
 

من المشركين الترغيب وذلك أنهم عرضوا على الرسول صلى هللا  اساليب المخالفين للدعوةمن  .64
 علية وسلم؟

 ()بإن يزوجوه باجمل نساء العربالزواج 
 (بان يجمعوا له المال فيكون من أغنياء قريشالمال)

 )بان يجعلوه رئيسا وسيدا وملكا عليهم(الرئاسة 
 صحيح سبق ماجميع 

 
 أساليب المخالفين للدعوه من المشركين الترهيب في؟من  .65

 سلمللرسول صلى هللا علية و التعرض 
 المقاطعه 
 القتلمحاوله 

 ما سبقجميع 
 

 ة وسلم بالجنون والشعر والسحر والكذب والكهانه وهذا من أساليب ؟صلى هللا عليوصفوة  .69
 سلمللرسول صلى هللا علية و التعرض 
  ةالمقاطع
 القتلمحاوله 
 التنفير

 
 ليب الترهيب وهو؟المعجزات من اساطلب  .67

 سلمللرسول صلى هللا علية و التعرض 
 المقاطعه 

 التعنت
 التنفير

 
 ف طاف وملكها وهذا من باب:عن الروح وعن اصحاب الكهف وعن ملك طواسألوه  .68
 التنفير

 التعجيز
 التعنت

 + تب 
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 أساليب المخالفين للدعوة من كفار أهل الكتاب؟من  .66
 سئلةفي االالتعنت 
 ة كعب بن الشرفكما في قصالنبي إيذاء 

 ب +أ 
 مما سبقالشي 

 
 ؟إلى إشارةمن المنافقين في غزوة أحد والخندق حدث  ما .111

 االستهزاء
 بين المؤمنينالتفريق 

 ةالمسلمين في الظروف الحرجخذل 
 االسالمية ةالدولرار زعزعه استق

 
 ن في حادثة االفك وحادثة الخالف الذي وقع بين مهاجرى وانصارى إشاره الى؟المنافقيدور  .111

 االستهزاء
 بين المؤمنينالتفريق 

 ةالمسلمين في الظروف الحرجخذل 
 االسالمية ةالدولرار زعزعه استق
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