
 أسئلة الىحدة األوىل وإجبببتهب
 :ضع إشبرة صح أو خطأ: أوواًل * 

 .حادثة شك الصدر حدثت أول مرة لبل البعثة فً مضارب بنً ساعدة، ثم تكررت لبل حادثة اإلسراء والمعراج- 1

 ( مضارب بنً سعد–خطأ)

 .اتفك النسابون على أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص من ولد عدنان وعدنان من ولد إسماعٌل- 2

 (صح)

 .حادثة شك الصدر تتعلك باإلٌمان واألبدان، وال ٌعنً هذا أن الشر ٌستأصل بعمل جراحً- 3

 (صح)

نسب النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الجزء الذي بٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وعدنان، والجزء الذي بٌن إسماعٌل وآدم علٌهما السالم متفك على صحته - 4

 .وبال خالف

 (.الجزء الذي بٌن إسماعٌل وآدم مختلف فٌه، ولكن متفك أن إسماعٌل من ولد آدم- خطأ )

 .داللة على أن نسب النبً من أشرف المبائل وأزكى البطون..." إن هللا اصطفى كنانة من ولد إسماعٌل:"لوله - 5

 (صح)

 .النبً ملسو هيلع هللا ىلص من أشجع الناس ولم ٌخف ٌوماً فً حٌاته ولم ٌرتجف للبه- 6

 (كن لٌس كخوفناكان ٌخاف فالخوف ال ٌتعارض مع الشجاعة، ول- خطأ )

 .النبً ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌتمتع بخصائص البشرٌة فمد عصمه هللا عز وجل عن جمٌع مظاهر االنحراف- 7

 (.تمتع بخصائص البشر ولكن عصمه هللا من الولوع فً اإلنحراف- خطأ )

 .نسب النبً ملسو هيلع هللا ىلص معروف ومتفك علٌه بال خالف ألنه ملسو هيلع هللا ىلص صاحب نسب وحسب عند لومه- 8

 (عدنان ما فوقفًفٌه خالف - خطأ )

 .الراجح أن شك صدر النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً دٌار حلٌمة هو تطهٌر معنوي- 9

 (.فالراجح تطهٌر مادي فاهلل لادر على كل شًء- خطأ )

 .لم ٌهتم اإلسالم بالنسب ألن االهتمام به ٌؤدي إلى التعصب المذموم- 10

 (.اهتم بالنسب وألر االهتمام به بشرط عدم التفاخر على الناس به، وعدم إهمال العمل- خطأ )

 .اتفك النسابون أن عدنان جد النبً ملسو هيلع هللا ىلص من ولد إبراهٌم علٌه السالم- 11

 (صح)

 .لم تتجرأ لرٌش على الطعن فً نسب النبً ملسو هيلع هللا ىلص وحسبه- 12

 (صح)

 .اتفك أهل العلم أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولد ٌوم االثنٌن، فً الٌوم الثانً عشر من ربٌع األول، من عام الفٌل- 13



 (أنه فً الٌوم الثانً عشر لم ٌتفموا على  - خطأ)

 .أجمع النسابون على أن نسب النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمتد إلى عدنان، وأن عدنان من ولد إسماعٌل علٌه السالم- 14

 (صح(

ب* 
اًل
 :اخرت اإلجببة الصحيحة: ثبني

  :المرضعة األولى للنبً ملسو هيلع هللا ىلص هً- 1

  .آمنة بنت وهب. د.    حلٌمة السعدٌة. ج     .ثوٌبة موالة أبً جهل. ب             .ثويبة موالة أبي لهب. أ

 : الَحَسب هو- 2

 .الصفات الحميدة التي يتصف بها اآلباء واألجداد. ب.    صلة اإلنسان بأصوله من اآلباء واألجداد. أ

 (.ألرباؤه الذكور )عاللة الرجل .   د.                 صلة اإلنسان بأخواله وأعمامه. ج

 :حكم اإلسالم فً اهتمام اإلنسان بنسبه وحسبه- 3

 .جائز فً حدود الشرع بعًٌدا عن التفاخر.  ب.  غٌر جائز فاإلسالم ٌمنع تفاخر الناس بأنسابهم وأحسابهم.      أ

 .ٌختلف بحسب الزمان والمكان. د.      جائز فً حك النبً ملسو هيلع هللا ىلص أما فً حك غٌره فال. ج

ب* 
اًل
 :مقبيل: ثبلث

 :علل- 1 

 .استرضاع العرب ألبنائها . أ

. ابتغاًء الموة والتبّرن     

 . اقتضت مشيئة هللا تعالى أن يرعى األنبياء الغنم . ب

تعلم الصبر، وتعلم رعاٌة أحوال الناس، وٌتعرف من خاللها على شرٌحة مهمة من شرائح المجتمع وهً : ألن رعً الغنم مهنة

 . وكلها أمور ٌحتاج من تولى أمور الناس.  شرٌحة العمال، وتكفل لصاحبها صفاء الفكر والملب

 

 .اقتضت مشيئة هللا تعالى أن يولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتيًما . ت

 .حتى ال ٌشكن المبطلون فً مصدر دعوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌمولوا أنها بتوجٌه من أبٌه -

 .ولٌتعرف على شرٌحة جدٌدة من شرائح المجتمع -

 .لٌنشأ على عٌن هللا تعالى وتحت رعاٌته -

 .حرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص على صيام يوم االثنين . ث

 .ألنه ٌوم ولد فٌه، وبعث فٌه، وأنزل علٌه فٌه المرآن، وٌوم ترفع فٌه األعمال إلى هللا -

 

: أجب بحسب المطلوب- 2



الحدٌث، ٌوضح لنا هذا الحدٌث حمٌمتٌن ... (ما هممت بمبٌح مما ٌهم به أهل الجاهلٌة إال مرتٌن من الدهر)لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص  1

ي ذلن؟ /وضح، كل منهما على جانب كبٌر من األهمٌة

. حفظ هللا له وعصمته نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص من جمٌع مظاهر االنحراف، وعن كل ما ال ٌتفك مع هذه الدعوة التً سٌكلّف بها: األولى/ ج 

. كما ٌشعر اآلخرون أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص بشر ٌتمتع بخصائص البشرٌة كلها، فهوٌشعر وٌحس بمعنى السمر واللهو: الثانٌة     

 .بٌن مكة والمدٌنة  األبواءماتت أم النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً منطمة. أ: أكمل- 3

 .عمه أبو طالب ثم جده عبد المطلب           كفل النبً ملسو هيلع هللا ىلص منذ ولد 

 .حلٌمة  ثم  ثوٌبة          مرضعات النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

 .التمسن بالدٌن حل لألزمات: اذكر مثااًل واحًدا على  أن- 4

عادت دٌار حلٌمة السعدٌة خضراء مترعة بعد أن كانت جدباء لاحلة، وعادت درع نالتها تدر لبنًا بعد جفافها ببركة أخذها  

 .النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلرضاعه وهو ٌمثل الدٌن

 .ولد النبً ملسو هيلع هللا ىلص وفً العام الذي ولد فٌه انتهت أزمة هدم الكعبة على ٌد أبرهة

 ببلتىفيق والسداد

 


