
 

 

 

  

 2018/2019الفصل الثاني  –التربية اإلسالمية 

 ) األسئلة (  بيعة العقبة الكبرى  الدرس الخامس

 اذكر بنود مبايعة المسلمين في العقبة الكبرى : -

1-   

2-   

 

 ماهو دور المرأة في المجتمع ؟ -

1-   

2-   

 

 فقط (  2عة : ) أكتب يأكتب بعضا من الدروس و العبر من قصة المبا -

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

 

 أكمل الفراغ :  -

 ...........................................على نشر اإلسالم من خالل اجتماعه مع أهل المدينة في  ملسو هيلع هللا ىلصحرص الرسول  -1

 الحق ............................................الوفاء بالعهد من سمات -2

 .......................................................و  ........................................................حضر بيعة العقبة الكبرى صحابيتان كريمتان  -3

 مسلما و بينهم صحابيتان  ...........................................حضر بيعة العقبة الكبرى مايزيد على  -4

 



 

 

  

 (62)ص حسب أسبقية حدوث كل منها :رتب األحداث التالية  -

 أكثر من سبعين مسلما من أهل المدينة عند العقبة  ملسو هيلع هللا ىلصقابل الرسول  

 و قبل بيعتهم  ملسو هيلع هللا ىلصبشرهم الرسول  

 اإلسالم هناكبانتشار  ملسو هيلع هللا ىلصعاد مصعب بن عمير من المدينة و بشر الرسول  

 على التوحيد ونصرة اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصبايع أهل المدينة الرسول  

 

 (91رتب األحداث التالية حسب أسبقية حدوث كل منها : )ص -

 عاد الصحابي مصعب بن عمير من المدينة 

 بعد عام من بيعة العقبة الكبرى 

 يارة مكة لزحضر إلى مكة الكثير من أهل المدينة مثل غيرهم من القبائل  

 في منى عند العقبة بعيدا عن أعين كفار مكة  ملسو هيلع هللا ىلصفاجتمع الرسول  

 نسيبة بنت كعب و أسماء بنت عمروبأكثر من سبعين مسلما من أهل المدينة من بينهم الصحابيتان  

 ة بيعة كبرىللمرة الثاني ملسو هيلع هللا ىلصبايع أهل المدينة الرسول  

 
و يدافعوا عنه وعن  ملسو هيلع هللا ىلصشيئا و ينصروه  هبدوه على أن يعبدوا هللا عز وجل واليشركوا وعاه

 صحابته

 إن فعلوا ذلك قائال : " لكم الجنة " فبشرهم  

 

 ما المستفاد من كل مما يأتي :  -

 البيعة من الصحابيتين . ملسو هيلع هللا ىلصقبول الرسول  -1

  

 

 اإلسالم .مبايعة أهل المدينة على نصرة  -2

  

 

 اختر اإلجابة الصحيحة . -

 حضر بيعة العقبة الكبرى مايزيد عن : -1

 سبعون رجال من بينهم امرأتين  -أ

 سبعون رجال و سبعون إمرأة  -ب

 سبعون رجال و مسلمتين و صبيين  -ت



 

 

 

  

 2018/2019الفصل الثاني  –التربية اإلسالمية 

 الكبرى ) اإلجابات ( بيعة العقبة   الدرس الخامس

 اذكر بنود مبايعة المسلمين في العقبة الكبرى : -

 أن يعبدوا هللا تعالى واليشركوا به شيئا . -1

 ينصروا الرسول صلى هللا عليه وسلم .أن  -2

 

 ماهو دور المرأة في المجتمع ؟ -

 لها دور في مجال التربية و البيت . -1

 لها دور في مجال التعليم . -2

 

 فقط (  2عة : ) أكتب يأكتب بعضا من الدروس و العبر من قصة المبا -

 المسلم الشجاع ينصر الرسول ويدافع عنه -1

 حب الرسول يكون بطاعته  -2

 وجوب حب أهل المدينة الذين نصروا الرسول  -3

 الوفاء بالعهد من أخالق اإلسالم . -4

 المرأة المسلمة لها دور عظيم في نصرة اإلسالم و الدفاع عنه . -5

 

 أكمل الفراغ :  -

 .بيعة العقبة على نشر اإلسالم من خالل اجتماعه مع أهل المدينة في  ملسو هيلع هللا ىلصحرص الرسول  -1

 الحق . المسلمالوفاء بالعهد من سمات  -2

 نسيبة بنت كعب و أسماء بنت عمروحضر بيعة العقبة الكبرى صحابيتان كريمتان هما  -3

 مسلما و بينهم صحابيتان  70حضر بيعة العقبة الكبرى مايزيد على  -4

 



 

 

 

 (62رتب األحداث التالية حسب أسبقية حدوث كل منها : )ص -

 أكثر من سبعين مسلما من أهل المدينة عند العقبة  ملسو هيلع هللا ىلصقابل الرسول  2

 و قبل بيعتهم  ملسو هيلع هللا ىلصبشرهم الرسول  4

 بانتشار اإلسالم هناك ملسو هيلع هللا ىلصعاد مصعب بن عمير من المدينة و بشر الرسول  1

 على التوحيد ونصرة اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصبايع أهل المدينة الرسول  3

 

 (91رتب األحداث التالية حسب أسبقية حدوث كل منها : )ص -

 عاد الصحابي مصعب بن عمير من المدينة 2

 بعد عام من بيعة العقبة الكبرى 1

 حضر إلى مكة الكثير من أهل المدينة مثل غيرهم من القبائل لزيارة مكة  3

 في منى عند العقبة بعيدا عن أعين كفار مكة  ملسو هيلع هللا ىلصفاجتمع الرسول  4

 بأكثر من سبعين مسلما من أهل المدينة من بينهم الصحابيتان نسيبة بنت كعب و أسماء بنت عمرو 5

 انية بيعة كبرىللمرة الث ملسو هيلع هللا ىلصبايع أهل المدينة الرسول  6

7 
و يدافعوا عنه وعن  ملسو هيلع هللا ىلصشيئا و ينصروه  هوعاهدوه على أن يعبدوا هللا عز وجل واليشركوا ب

 صحابته

 فبشرهم إن فعلوا ذلك قائال : " لكم الجنة "  8

 

 ما المستفاد من كل مما يأتي :  -

 البيعة من الصحابيتين . ملسو هيلع هللا ىلصقبول الرسول  -1

 أن للمرأة دور عظيم في اإلسالم 

 

 مبايعة أهل المدينة على نصرة اإلسالم . -2

 ملسو هيلع هللا ىلصحبهم و إخالصهم للرسول 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة . -

 حضر بيعة العقبة الكبرى مايزيد عن : -1

 سبعون رجال من بينهم امرأتين  -ث

 سبعون رجال و سبعون إمرأة  -ج

 سبعون رجال و مسلمتين و صبيين  -ح


