
السرية وإجبببتهب كتبة مقدمة أسئلة  ***  *** 

:خطأ أو صح ضع: أوواًل *   

.هشام ابن بسٌرة المعروف إسحاق بن دمحم كتاب هو إلٌنا وصل سٌرة كتاب أول- 1  

.هشام ابن سٌرة واسمه إسحاق بن دمحم كتاب( تهذٌب )تلخٌص خطأ،  

ًا  مصدراًا  الرسالة لعهد المعاصر العربً الشعر كتب تعتبر- 2 .النبوٌة السٌرة مصادر من أساسٌا  

.أساسٌة غٌر مصادر واألدب الشعر كتب خطأ،  

.إنسان أي سٌرة به فالمراد( السٌرة ) لفظ أطلك إذا- 3  

.وسلم علٌه هللا صلى النبً سٌرة خطأ،  

.الثابتة النبوٌة والسنة الكرٌم المرآن من إال تؤخذ ال الصحٌحة والمرسلٌن األنبٌاء سٌرة- 4  

.صح  

.عنه بعدها أو بإسالمها اإلسالمٌة األمة التزام مدى به ٌماس دلٌك معٌار بأنَّه السٌرة علم ٌتمٌز- 5  

.الممٌزات ال األهداف من هذا خطأ،  

ٌْيهِه  هللاُهللا  َصلَّى النبً حٌاة كل- 6 .منها والعظات العبر وأخذ دراستها ٌجب السٌرة ضمن من تعتبر وبعدها البعثة لبل َوَسلَّمَ  َعلَ  

.صح   

.األدب وكتب النبوٌة والسنة الكرٌم المرآن شرعً كدلٌل تصلح التً السٌرة مصادر من- 7  

.تصلح ال األدب كتب خطأ،  

.إلٌنا تصل ولم عنه هللا رضً الزبٌر بن عروة كنسخة بأسمائهم وعرفت السٌرة دونوا عنهم هللا رضً الصحابة أن ثبت- 8  

.السٌرة ٌدونوا لم الصحابة خطأ،  

.وجل عز هللا بكتاب العلم من لدر على الحصول على العلم طالب تُهللاعٌن النبوٌة السٌرة- 9  

 صح

.والسٌر المغازي بعلم ٌعرف كان لدٌم علم السٌرة علم- 10  

 صح

.السٌرة فً االصطالح العام هً دراسة حٌاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص من المولد إلى الوفاة- 11  

.االصطالح الخاص. خطأ  



.مما ٌمٌز السٌرة النبوٌة عن غٌرها من السٌر أنها تعٌن على الفهم الصحٌح لكتاب هللا تعالى- 12  

.خطأ، هذا من األهداف ال الممٌزات  

.تعدًّ كتب السٌر والتارٌخ من المراجع األصلٌة للسٌرة النبوٌة إلى جانب المرآن الكرٌم وكتب السنة- 13  

.صح  

ب* 
اًل
:الصحيحة اإلجببة اخرت: ثبني  

:هو وتفاصٌلها السٌرة دلائك ٌتتبع الذي المصدر- 1  

.النبوٌة السنة. ب           .الكرٌم المرآن. أ  

.معًاا ( ج + ب ) الصحٌحة اإلجابة. د             .والتارٌخ السٌرة كتب. ج  

:أنها النبوٌة السٌرة ممٌزات من- 2  

.الكرٌم المرآن فهم فً تساعد. ب                            .صحٌحة سٌرة. أ   

.سبك ما كل. د                    .باإلسالم األمة التزام مدى لمعرفة دلٌك ممٌاس. ج  

ُهللا  َصلَّى الرسول لشخصٌة وصف أفضل- 3 ٌْيهِه   َّ :أنه وظروفه حٌاته خالل من علٌه نمف ٌمكن َوَسلَّمَ  َعلَ  

.الحٌاة مناحً جمٌع فً ناجح إنسان.            ب. عبمري. أ  

.سبك ما كل. د                .بالوحً مؤٌد رسول. ج  

:أنها تمٌزت فمد الحٌاة، مناحً كل النبوٌة السٌرة عالجت- 4  

.إنسانٌة.               د. واضحة. ج            . والعٌة. ب            . شاملة. أ  

:على التعرف الرسالة لعهد المعاصر العربً الشعر كتب من ٌستفاد- 5  

.وموجز إجمالً بشكل السٌرة. أ  

.تفصٌل دون ولكن وأحداثها السٌرة. ب  

.أحداثها بٌن والربط للسٌرة الدلٌمة التفاصٌل. ج  

ُهللا  َصلَّى النبً عاشها التً البٌئة. د ٌْيهِه   َّ .حٌاته فً والبطولة الشجاعة ومواطن َوَسلَّمَ  َعلَ  

:سٌرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص لم تخرجه إلى عالم الخٌال والخرافة ولذلن تمٌزت بأنها- 6  

.والعٌة.    د.شاملة. ج.  واضحة. ب.   صحٌحة. أ  

ب* 
اًل
:علل: ثبلث  



ُهللا  َصلَّى النبً سٌرة- 1 ٌْيهِه   َّ . مرسل نبً لتارٌخ سٌرة أصح َوَسلَّمَ  َعلَ  

.والتعدٌل والجرح الحدٌث علوم لواعد ووفك المتصلة، باألسانٌد نملت ألنها  

ُهللا  َصلَّى للنبً اإلنسانٌة السٌرة- 2 -2 ٌْيهِه   َّ . ألتباعه واالجتماعً اإلنسانً السلون على المدى بعٌد أثر لها َوَسلَّمَ  َعلَ  

.مثله بإنسان ٌمتدي أن علٌه وسهل لدوة عن ٌبحث اإلنسان ألن  

. الشعر طرٌك عن السٌرة كتابة- 3  

 علٌه هللا صلى النبً شعراء كان وسلم، علٌه هللا صلى النبً وتهجو الشعر تجٌد لرٌش كانت فلما السالح، لنفس استخدام

.سٌرته فً وٌتكلموا أشعارهم فً وسلم علٌه هللا صلى النبً ٌمدحوا وسلم  


