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 درادات سي اضديرةاضطداق:  وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ززة -اضجاططظ اإلدالطيظ

 م4/3123/ 32اضتاريخ:    م3122/3123ضضفصل اضثاظي ظصفي االطتحان اض صضيـــظ أصـــول اضديـن
 ظ واحدة سقطدار اضزطن:  شدم اضحديث اضذريف ورضوطه

 (.....ذطبظ: )اض    .........................اضرشم اضجاططي:                             .......    ......................................... :ادم اضطاضب
 

 درجات(21)                                                              ( أطام اضطبارة اضخاطئظ:  ×( أطام اضطبارة اضصحيحظ وإذارة )√ضع إذارة ) :ألولاضدؤال ا
 كان يوم رحمتو إلى الطائف. لقيو النبي  عذابأشد  ()        -ٔ
 أول كتاب سيرة وصل إلينا ىو كتاب محمد بن إسحاق المعروف بسيرة ابن ىشام. )       ( -ٕ
 ن واألبدان، وال يعني ىذا أن الشر يستأصل بعمل جراحي.حادثة شق الصدر تتعمق باإليما )       ( -ٖ
 بزيارة أمو واالستغفار ليا. لنبيو  االستغفار ألىل الفترة ال يجوز حيث لم يأذن اهلل  )       ( -ٗ
  أن الوحي أمر داخمي مرده إلى حديث النفس.  المستشرقونيرى  )       ( -٘
 وعدائيم لممسممين. ما يدل عمى عمم الروم ببعثة النبي  قصة بحيرا الراىب فييا )       ( -ٙ
 اتفقت قريش وبنو كنانة عمى مقاطعة قبيمتي بني ىاشم وبني عبد المطمب مسممييا ومشركييا.  )       ( -ٚ
تفمق م عمييمما السم موعدنان، والجزء الذي بين إسمماعيل وددم  في الجزء الذي بين النبي  نسب النبي  )       ( -ٛ

 عمى صحتو وب  خ ف.  
امتنم  مممن المزواج بابنممة أم حبيبممة  يحمرم الممزواج ممن الربيبممة، والممدليل عممى ذلممك ممن السممنة أن النبممي  )       ( -ٜ

  بنت أبي سفيان رضي اهلل عنيا.
بيرتمو قمريش، بإعمادة البيمت إلمى شمكمو األول المذي  البناء الثالث لمكعبة كان اسمتجابة لرببمة النبمي  )       ( -ٓٔ

 واستجابة لرأي ابن عباس الذي رأى أن ينقضو ثم يبنيو بعد تعرضو ل حتراق.  
 

 درجات(21)                                                                                                                                                                                                            ثاظي:اضدؤال اض
عدالمممة  عممممى للثممم ث نقممماط تمممد  ىجمممرة المسمممممين إلمممى الحبشمممةالطويمممل حمممديث   رضمممي اهلل عنيمممااسمممتنبط ممممن حمممديث أم سمممممة  -ٔ

 النجاشي وحنكتو وص حو. 
 ...............................................أ. ...................................................................

 ................ب. ................................................................................................
 .............................ج. ....................................................................................

 .من خ ل روايات معجزة اإلسراء والمعراج. اذكر ث ثة أمور أعطاىا اهلل تعالى لنبيو  -ٕ
 .....................أ. .............................................................................................

 .......................................................................................ب. .........................
 .............................................ج. ....................................................................

 . وباختصار ياة النبي المراحل التي مرت بيا الدعوة اإلس مية في ح بيَّن -ٖ
 ................................................................................المرحمة األولى: .................. -

.................................................................................................................... 
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 .................................................................................................. المرحمة الثانية: -
.................................................................................................................... 

 .................................................................................................. المرحمة الثالثة: -
.................................................................................................................... 

 .................................................................................................. المرحمة الرابعة: -
.................................................................................................................... 

 

 درجات(21)                                                                                                                                                                                                              ثاضث:اضدؤال اض
 لما يمي: عمل * أواًل:

 ة.االستجابة لمطالب الكفار بتحقيق المعجزات الحسي  رفض النبي -ٔ
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 سرعة دخول األنصار في اإلس م.  -ٕ
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 عن إعادة بناء الكعبة. هللارحمو  ىارون الرشيدالخميفة تراج   -ٖ
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

  : من العبارات التاليةاكتب قائل كل عبارة  * ثانيًا:
 (.َىَذا النَّاُموُس الَِّذي َنزََّل المَُّو َعَمى ُموَسى) -ٔ

.................................................................................................................... 
ْيَف َوُتِعيُن ِإنَّ ِمْثَمَك اَل ) -ٕ  (َعَمى َنَواِئِب اْلَحق  َيْخُرُج َواَل ُيْخَرُج َفِإنََّك َتْكِسُب اْلَمْعُدوَم َوَتِصُل الرَِّحَم َوَتْحِمُل اْلَكلَّ َوَتْقِري الضَّ

.................................................................................................................... 
 ب  اإلس م(.  ي لرُ )لقد رأيتني وأنّ  -ٖ

.................................................................................................................... 
 من ربكم(. اتالبينبأن يقول رب ي اهلل وقد جاءكم  )أتقتمون رج ً  -ٗ

.................................................................................................................... 
 )َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحق  َلِئْن ِشْئَت َلَنِميَمنَّ َعَمى َأْىِل ِمًنى َبًدا ِبَأْسَياِفَنا(. -٘

.................................................................................................................... 
 ،،،والتوفيق النجاحب للجميع مع خالص دعائي

 د. أمحد إدريس عودة :ساقمدرس امل


