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 جامعه الملك فيصل
 التعليم عن بعد

 قسم إدارة االعمال
 

 فقه السيرة ..
 إعداد

 نجد الشمري 
 3الجزء 
 االخير
 

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

 تحياتي مساعدة القبطان .. نجد الشمري 
 

 دعاء المذاكرة:
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 : 
 سهل رب ِ اشرح لي صدري ويسر لي أمرى واحلل عقدة من لساني  يفقهون قولي اللهم ال 

 إال ما جعلته سهال وأنت تجعل الحزن اذا شئت سهال.
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 من أسباب الهجرة للمدينة.. .1

 تعنت قريش واستكبارها ووقوف سادتها ضد الدعوة وحاربتها للدعوة ومحاولة القضاء عليها

 محاولة إيجاد أرض وبيئة جديدة للدعوة

 والخزرجما رآه صلى هللا علية وسلم في منامه وإسالم األوس 

 جميع ما سبق صحيح

 

 من األسباب التى هيأها هللا إلسالم االوس والخزرج .2

 تعنت قريش واستكبارها ووقوف سادتها  ضد الدعوة

 محاربه قريش الدعوة ومحاولة القضاء عليها

 معاشرتهم لليهود

 جميع ما سبق صحيح

 

 حدثت؟المبايعة التي تمت بين النبي صلى هللا عليه وسلم و األوس والخزرج  .3

 مرة واحدة

 مرتين

 ثالث مرات

 الشي مما سبق

 

 أي من العبارات  التالية خاطئة وليست من التخطيط للهجرة؟ .4

 أمر المسلمين بمكة بالهجرة إلى المدينة

 اختيار الرفيق المصاحب له في هذه الهجرة

 اختيار الدليل األمين وانتظار أمر هللا عز وجل له بالهجرة

  متخفياخروجه من بيته ليال 

 

 أمر الرسول صلي هللا علية وسلم ....... بالمبيت في فراشه؟ .5

 عامر بن فهيرة

 على بن ابي طالب

 عبدهللا بن ابي بكر

 

 عدد غزواته صلى هللا عليه وسلم التى شارك فيها؟ .6

 غزوة 22

 غزوة 21

 غزوة 25

 غزوة 22

 

 أول غزوة غزاها النبي صلى هللا علية وسلم : .2

 غزوة بدر

 األبواءغزوة 

 غزوة أحد

 الشي مما سبق 

 

 اخر غزوة غزاها النبي صلى هللا علية وسلم : .8

 غزوة تبوك

 غزوه خيبر

 غزوة االحزاب

 الشي مما سبق
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 وقعت غزوة بدر الكبرى : .9

 للهجرة 2من رمضان من السنه  12يوم االثنين في 

 للهجرة 2من رمضان من السنه  19يوم الجمعة في 

 للهجرة 3رمضان من السنة من  12يوم الجمعة في 

 للهجرة 2من رمضان من السنه  12يوم الجمعة في 

 

 قتل أبو جهل على يد: .11

 عبدالرحمن بن عوف 

 معاذ بن عمرو بن الجموح

 معاذ بن عفراء

 ب + ت

 

 من أبرز نتائج معركة بدر: .11

 نصر هللا جنده فانزل سكينته فغشينهم النعاس

 سبعين وأسر سبعينقاتلت معهم المالئكة فقتل من المشركين 

 رجال 14استشهد من المسلمين 

 جميع ما سبق صحيح

 

 من الفقه المستفاد من أحداث غزوة بدر: .12

 دعاء هللا عز وجل والتضرع إليه واإللحاح في الدعاء والطاعة للقائد وعدم األختالف من أهم أسباب النصر.

 ن العقيدة فرقت بين الحق والباطل.يوم بدر هو يم الفرقان التقى فيه االقارب فحارب بعضهم بعضا ال

 مباشره القائد للقتال بنفسه من عوامل النصر حيث يقتدي به أتباعه.

 جميع ما سبق

 

 خير فيهم بين:يمن الفقه المستفاد  من أسرى الكفار ان األمام  .13

 القتل والمن بفداء

 القتل والمن بدون فداء

 القتل والمن بفداء والمن بدون فداء

 ال شيء مما ذكر

 

 من اسباب غزوة أحد: .14

 ثأر قريش بقتالها في موقعه بدر

 تأمين الطريق التجاري

 استعادة قريش لمكانتها عند العرب

 جميع ما سبق صحيح

 

 من الهجره 3من شوال في السنة  16معركة أحد في يوم السبت قعت و .15

 ـوابصـ

 من شوال 15في يوم    ـاخطـ

 

 من المسلمين في معركة أحد:قتل  .16

25 

22 

21 

 مما ذكرالشي 
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 معركة أحدمن المشركين في قتل  .12

25 

22 

21 

 مما سبقالشي 

 

 منها للمسلمين في معركة أحد حكم عديدةحصل  مما .18

 المؤمنين من المنافقينتمييز 

 والسالم الصالةألمر الرسول عليه  عصيانهمشؤم المعصية فيما حصل لهم إنما هو سبب بيان 

 في كل حال وعلى جميع األحوال هللا والثناء عليهحمد 

 ما سبق صحيحجميع 

 

 شيئا أكثر مما يبغض؟يبغض  يكن النبي لم   .19

 واالوثاناالصنام 

 المجون

 واللعباللهو 

 السهر

 

 عباره عن:الوحي  .21

 وصرعجنون 

 نفسحديث 

  غير معهود وال مأمولخارجي أمر 

 داخليةات تصور

 

 فيها: قابلته المنورةوصل النبي الي المدية حينما  .21

 اهل المدينة إسالم 

 األوس والخزرج  بين مسلمينصراعات 

 وسياسية اجتماعيةمشكلة 

 يهود الحار والصادقترحيب 

 

 استقبال أهل المدينة للنبي :بمثابة:يعتبر  .22

 وفزعا منهخوفا 

 والخداع التمويه

 لمهاجمتهاالستعداد 

 والطاعةالوالء 

 

 هجرة النبي من مكة المكرمة الي المدينة المنورة سرا يعود الى:سبب  .23

 من يهود المدينة خوفه

 اراي ابي بكر استجابة

 السياسية الشرعية تقضيةلما 

 معرفته بالطريقلعدم 

 

 بين النبي ونفر من يثرب يدور حول: األولىمحور بيعة العقبة كان  .24

 والنصرماية حال

 واأليمان دون الحماية والنصرةاإلسالم 

 بنفقات المجاهدين التكفل 

 والكتمان السرية 
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 لي الجبشة الي االتي:سبب الهجرة ايعود  .25

 لملك الجبشةإرضاء 

 لشعور قريشمراعة 

 النبي من القتلحمية 

 ديني وامنى واقتصاديسبب 

 

 ينتقل النبي من الدعوة السرية الى الجهرية اال بعد أن:لم  .26

 تؤذيهأن قريش لن  اطمأن

 ان تكون مجمع في الجبشةبعد 

 على ضمانات من زعامات عربية حصولهبعد 

 الدعوة بإعالنهللا له الدعوة جملة واحد وبعد امر  استئصالعدم قدرة قريش على ضمن 

 

 سالم على التشكيك في الوحى من أجل:إلأعداء احرص  .22

 على مصالحهم السياسيةالخوف 

 على مصالحهم االقتصاديةالخوف 

 على مصلحة العربالحرص 

 اجل التشكيك في اصل االسالم ومصدرةمن 

 

 حل الدعوة المرحلة السرية بدأ النبي دعوته سرا من أجل:مرامن  .28

 على قريش المفاجأةلوقوع تالفيا 

 بقريش وأوثانهارفقا 

 لسادات قريشمراعه 

 على نفسهخوفا 

 

 

 االسئلة ....انتهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


