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 م10/2012/ 23 اضتاريخ:  وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ززة -اضجاططظ اإلدالطيظ

 ظ واحدة سقطاضزطن: دار م2012/2013 درادي األولضضفصل اض صفياالطتحان اضظ صضيـــظ أصـــول اضديـن
 طدرس اضطداق: ............................. درادات سي اضديرةداق: اضط شدم اضحديث اضذريف ورضوطه

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

 درجات(10)                                                              :    أ( أطام اضطبارة اضخط×أطام اضطبارة اضصحيحظ وإذارة )( √ضع إذارة ) :ألولاضدؤال ا
ء لمنبي  ب  ب  ح   )    ( -1 َل   ليسمم من أذى قومو. كان ي ْخم و ِبغ اِر ِحر اء  ف في بداية دعوتو، اْلخ 

 ومن معو وحاصروىم في خيف بني كنانة. قاطعة الشاممة لمنبي اتفقت قريش عمى الم )    ( -2

 حادثة شق الصدر حدثت أول مرة قبل البعثة في مضارب بني ساعدة، ثم تكررت قبل حادثة اإلسراء والمعراج. )    ( -3

م ا ط غ ى: من اآليات القرآنية التي تؤكد أن اإلسراء والمعراج كان بالجسد والروح مًعا قولو  )    ( -4 ر  و   .م ا ز اغ  الب ص 

 من الوحي الرؤيا الصالحة فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فمق الصبح. أول ما ب ِدئ  بو رسول اهلل  )    ( -5

م ْيِن ِفين ا{المقصود بقول أم سممة في حديث ىجرة الحبشة:  )    ( -6 ك ان  أ ْتق ى الرَّج   ىو عبد اهلل بن أبي ربيعة. }و 

 عمى حمف الفضول ال يعني أن اإلسَلم يقبل كل األحَلف الجاىمية. ثناء النبي  )    ( -7
ف ي )    ( -8 أبووي طالووب، وزوجتووو خديجووة رضووي اهلل عنيووا فووي العووام العاشوور لمبعثووة، ولووم تثبووت صووحة  م النبووي عوو ت ووو 

 تسمية ىذا العام بعام الحزن.
ألولووى: ابووايعوني عمووى أن ال تشووركوا بوواهلل شوويً اا يوودل عمووى المفاصوومة العقديووة فووي بيعووة العقبووة ا قووول النبووي  )    ( -9

 والفكرية التي تضمنتيا بنود ىذه البيعة.
 أبوو بكور الصوديق  دَّ ، لوذلك ر  مطمًقوا كقوانون الجووار ال يجوز لممسمم االستفادة مون قووانين المجتمول المشورك )    ( -11

 .   جواره ابن الدَِّغن ة عمى
 درجات(10)                                                                                                                        ال اضثاظي: ضع دائرة حول اإلجابظ اضصحيحظ:                     اضدؤ

 المصدر الذي يتتبل دقا ق السيرة وتفاصيميا ىو: -1
 السنة النبوية.ب.  م.القرآن الكريأ.  
  اإلجابة الصحيحة ) ب + ج ( مًعا.د.  كتب السيرة والتاريخ.ج.  
ل ْو ك ان وا أ وِلي ق ْرب ى   :نزل قول اهلل  -2 وا ِلْمم ْشِرِكين  و   ، عندما:م ا ك ان  ِلمنَِّبي  و الَِّذين  آم ن وا أ ْن ي ْست ْغِفر 
 أن يستغفر لعمو أبي طالب بعد وفاتو. عزم النبي ب.  ألمو. ربو بأن يستغفر استأذن النبي أ.  
 لمن آذاىم من المشركين. والصحابة  استغفر النبي د.  لبعض المشركين من أقاربو. استغفر النبي ج.  
 في حديث بدء الوحي ا فغطني جبريل ا أي:  الداللة من قول النبي  -3
 الغط مأخوذ من غطو في الماء فانقطع نفسو.. ب ضمني إليو, فيزني ىًزا شديًدا.أ.  
 د. جميع ما ذكر صحيح. ج. أن ىذه الدعوة ثقيمة بتكميفيا وتبعاتيا. 
حابة   -4  الذين أخذوا بالرخصة في مواجية أىل الباطل:  من الصَّ
 .ب. عمار بن ياسر  .أ. عبد اهلل بن عباس  
 د. جميع من سبق. .ج. خباب بن األرت  
 قا ل عبارة ا إن بيني وبينو لخندًقا من نار وىواًل وأجنحة ا ىو: -5
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 ب. أبو ليب.  أ. عقبة بن أبي معيط. 
 د. أبو جيل. ج. عتبة بن ربيعة. 
  مرحمة الجير بالدعوة اإلسَلمية كانت:  -6
 ب. من باب السياسة الشرعية. .أ. بأمر من اهلل  
 د. اإلجابة الصحيحة ) ب + ج ( مًعا. .ألصحابو  ج. نتيجة استشارة النبي  
 ىو: سبب البناء الثاني لمكعبة والذي شارك فيو النبي  -7
 ب. تصدع الكعبة بفعل عوداي الزمان. .أ. أمر من اهلل  
 د. اإلجابة الصحيحة ) أ + ب ( مًعا. ج. احتراق الكعبة. 
ث م ود  ا قال غير أنو قال: ما فيمت شيً ا مم ةً نيَّ والذي نصبيا ب  قا ل عبارة ا  -8 اِعق ِة ع اد  و  اِعق ًة ِمثل  ص   ، ىو:أ ن ذ رت ك م ص 
 ب. عقبة بن أبي معيط. أ. عتبة بن ربيعة. 
 د. الوليد بن المغيرة. ج. الوليد بن عتبة. 
 عمى من آذاه من قريش، وذلك عندما: دعا النبي  -9
 ب. اجتمعوا عميو, وأخذ أحدىم بمجمع ردائو وحاول خنقو.  ون بو.أ. أغروا بو السفياء والعبيد يسبونو ويصيح 
 د. توعدوه بالقتل, وىدده أحدىم بأن يعفر وجيو في التراب. ج. وضعوا سال الجزور عمى كتفيو. 

 سا ر اإلغراءات التي عرضتيا عميو قريش، وفي ىذا داللة عمى أن: رفض النبي  -11
 ب. الحكمة تقتضي التغاضي عن الوسيمة لتحقيق المصمحة. ة كالغاية.أ. الوسيمة البد أن تكون مشروع 
 كان رحيًما بأمتو.  د. النبي  لم يكن يثق في عروضيم. ج. النبي  

 درجات(10)                                                                                               اضدؤال اضثاضث:                                                                                                               
 وبصدق نبوتو. اذكر موقفين يدلَلن عمى عمم أىل الكتاب بأوصاف النبي  * أواًل:

1- .................................................................................................................................... 
2- .................................................................................................................................... 

 لما يمي:  عمل * ثانًيا:
ي اهلل عنيا بعد وفاتيا. عمى زوجتو خديجة رض كثرة ثناء النبي  -1

........................................................................................................................................ 
 االنتقام من أىل ثقيف الذين آذوه. رفض النبي  -2

........................................................................................................................................ 
 البراق بحمقة في حا ط لممسجد األقصى. ربط النبي  -3

........................................................................................................................................ 
يف، ويعين عمى نوا ب الحقا. * ثالثًا: ، ويكسب المعدوم، ويقري الضَّ  وصف بأنو: ايصل الرَّحم، ويحمل الكلَّ

 اذكر اثنين وصفا بذلك ومن وصفيما:
 .......................................................... الواصف:...........................................    الموصوف: -1
 .......................................................... الواصف:...........................................    الموصوف: -2

 سو املساقمدرّ                                                            للجميع بالنجاح والتوفيق،،، الدعاءمع 

                               
 اإلجابظ اضظطوذجيظ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ززة -اضجاططظ اإلدالطيظ
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 ظ واحدة سقطاضزطن: دار م2012/2013 درادي األولضضفصل اض صفياالطتحان اضظ صضيـــظ أصـــول اضديـن
 طدرس اضطداق: ............................. درادات سي اضديرةاضطداق:  شدم اضحديث اضذريف ورضوطه

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

 درجات(10)                                                              :    أ( أطام اضطبارة اضخط×( أطام اضطبارة اضصحيحظ وإذارة )√ضع إذارة ) :ألولاضدؤال ا
ء لمنبي  ب  ب  ح   ( × ) -1 َل   ليسمم من أذى قومو. كان ي ْخم و ِبغ اِر ِحر اء  ف في بداية دعوتو، اْلخ 

 ومن معو وحاصروىم في خيف بني كنانة. اتفقت قريش عمى المقاطعة الشاممة لمنبي  ( × ) -2

 حادثة شق الصدر حدثت أول مرة قبل البعثة في مضارب بني ساعدة، ثم تكررت قبل حادثة اإلسراء والمعراج. ( × ) -3

م ا ط غ ى: جسد والروح مًعا قولو من اآليات القرآنية التي تؤكد أن اإلسراء والمعراج كان بال ( √ ) -4 ر  و   .م ا ز اغ  الب ص 

 من الوحي الرؤيا الصالحة فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فمق الصبح. أول ما ب ِدئ  بو رسول اهلل  ( √ ) -5

م ْيِن ِفين ا{الحبشة:  المقصود بقول أم سممة في حديث ىجرة ( √ ) -6 ك ان  أ ْتق ى الرَّج   عبد اهلل بن أبي ربيعة.ىو  }و 

 عمى حمف الفضول ال يعني أن اإلسَلم يقبل كل األحَلف الجاىمية. ثناء النبي  ( √ ) -7
ف ي ( √ ) -8 أبووي طالووب، وزوجتووو خديجووة رضووي اهلل عنيووا فووي العووام العاشوور لمبعثووة، ولووم تثبووت صووحة  م النبووي عوو ت ووو 

 تسمية ىذا العام بعام الحزن.
فووي بيعووة العقبووة األولووى: ابووايعوني عمووى أن ال تشووركوا بوواهلل شوويً اا يوودل عمووى المفاصوومة العقديووة  ي قووول النبوو ( √ ) -9

 والفكرية التي تضمنتيا بنود ىذه البيعة.
 أبوو بكور الصوديق  دَّ ، لوذلك ر  مطمًقوا كقوانون الجووار ال يجوز لممسمم االستفادة مون قووانين المجتمول المشورك ( × ) -11

 .   جواره ن ةابن الدَّغِ  عمى
 درجات(10)                                                                                                                        اضدؤال اضثاظي: ضع دائرة حول اإلجابظ اضصحيحظ:                     

 :المصدر الذي يتتبل دقا ق السيرة وتفاصيميا ىو -1
 السنة النبوية.ب.  القرآن الكريم.أ.  
  اإلجابة الصحيحة ) ب + ج ( مًعا.د.  كتب السيرة والتاريخ.ج.  
ل ْو ك ان وا أ وِلي ق ْرب ى   :نزل قول اهلل  -2 وا ِلْمم ْشِرِكين  و   ، عندما:م ا ك ان  ِلمنَِّبي  و الَِّذين  آم ن وا أ ْن ي ْست ْغِفر 
 أن يستغفر لعمو أبي طالب بعد وفاتو. عزم النبي ب.  ربو بأن يستغفر ألمو. بي استأذن النأ.  
 لمن آذاىم من المشركين. والصحابة  استغفر النبي د.  لبعض المشركين من أقاربو. استغفر النبي ج.  
 في حديث بدء الوحي ا فغطني جبريل ا أي:  الداللة من قول النبي  -3
 الغط مأخوذ من غطو في الماء فانقطع نفسو.ب.  يزني ىًزا شديًدا.ضمني إليو, فأ.  
 د. جميع ما ذكر صحيح. ج. أن ىذه الدعوة ثقيمة بتكميفيا وتبعاتيا. 
حابة   -4  الذين أخذوا بالرخصة في مواجية أىل الباطل:  من الصَّ
 .ب. عمار بن ياسر  .أ. عبد اهلل بن عباس  
 . جميع من سبق.د .ج. خباب بن األرت  
 قا ل عبارة ا إن بيني وبينو لخندًقا من نار وىواًل وأجنحة ا ىو: -5
 ب. أبو ليب.  أ. عقبة بن أبي معيط. 
 د. أبو جيل. ج. عتبة بن ربيعة. 
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  مرحمة الجير بالدعوة اإلسَلمية كانت:  -6
 ب. من باب السياسة الشرعية. .أ. بأمر من اهلل  
 د. اإلجابة الصحيحة ) ب + ج ( مًعا. .ألصحابو  ة النبي ج. نتيجة استشار  
 ىو: سبب البناء الثاني لمكعبة والذي شارك فيو النبي  -7
 ب. تصدع الكعبة بفعل عوداي الزمان. .أ. أمر من اهلل  
 د. اإلجابة الصحيحة ) أ + ب ( مًعا. ج. احتراق الكعبة. 
ث م ود   ما فيمت شيً ا مما قال غير أنو قال: ةً نيَّ والذي نصبيا ب  قا ل عبارة ا  -8 اِعق ِة ع اد  و  اِعق ًة ِمثل  ص   ىو: ،أ ن ذ رت ك م ص 
 ب. عقبة بن أبي معيط. أ. عتبة بن ربيعة. 
 د. الوليد بن المغيرة. ج. الوليد بن عتبة. 
 عمى من آذاه من قريش، وذلك عندما: دعا النبي  -9
 ب. اجتمعوا عميو, وأخذ أحدىم بمجمع ردائو وحاول خنقو.  العبيد يسبونو ويصيحون بو.أ. أغروا بو السفياء و  
 د. توعدوه بالقتل, وىدده أحدىم بأن يعفر وجيو في التراب. ج. وضعوا سال الجزور عمى كتفيو. 

 سا ر اإلغراءات التي عرضتيا عميو قريش، وفي ىذا داللة عمى أن: رفض النبي  -11
 ب. الحكمة تقتضي التغاضي عن الوسيمة لتحقيق المصمحة. البد أن تكون مشروعة كالغاية. أ. الوسيمة 
 كان رحيًما بأمتو.  د. النبي  لم يكن يثق في عروضيم. ج. النبي  

 درجات(10)                                                                                                               اضدؤال اضثاضث:                                                                                               
 وبصدق نبوتو. اذكر موقفين يدلَلن عمى عمم أىل الكتاب بأوصاف النبي  * أواًل:

1- .................................................................................................................................... 
2- .................................................................................................................................... 

 لما يمي:  عمل * ثانًيا:
عمى زوجتو خديجة رضي اهلل عنيا بعد وفاتيا.  كثرة ثناء النبي  -1

........................................................................................................................................ 
 االنتقام من أىل ثقيف الذين آذوه. رفض النبي  -2

........................................................................................................................................ 
 البراق بحمقة في حا ط لممسجد األقصى. ربط النبي  -3

........................................................................................................................................ 
يف، ويعين عمى نوا ب الحقا. * ثالثًا: ، ويكسب المعدوم، ويقري الضَّ  وصف بأنو: ايصل الرَّحم، ويحمل الكلَّ

 اذكر اثنين وصفا بذلك ومن وصفيما:
 ............................. عنيارضي اهلل  خديجة....  الواصف:............................    النبي  .... الموصوف: -3
 ........................................ابن الدغنة ....  الواصف:..............     أبو بكر الصديق .....  الموصوف: -4

 ساقسو املمدرّ                                                            للجميع بالنجاح والتوفيق،،، الدعاءمع 


