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 الزمن: ساعـت واحـدة       0228/0222 ولاالمتحان النصفي للفصل الدراسي األ غزة -اجلامعت اإلسالميت
 ....................مدرس املادة:         السرية النبويتاملادة: دراساث يف  نـول الديكلـــــيت أصـــ

  قسم احلديث الشريف وعلومه 

===================== ====وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي  ======================== 
 ...................................     الشعبة : ..:........... /ة....................................    رقم الطالب/ة: اسم الطالب

=========================================================================== 
 درجات( ٓٔ)                أمام اإلجابة الخاطئة   )×( ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )السؤال األول: 

  في خبره. لو كان اإلسراء والمعراج في المنام لما كّذبت قريش النبي  ()        .ٔ

: )ال حلووف فووي اإلسووالم(د فيوول داللووة علووح عوودم جووواف أحووالف الجا ليووة فووي اإلسووالم قووول النبووي  )       ( .ٕ
 مين.وباستثناء حلف الفضول ألن فيل نصرة للمظل

في فترة مقاطعوة قوريش الشواملة لبوم بالنصور والتمكوين فقوال: " نحون  صحابتل  بشر النبي  )       ( .ٖ
 بني كنانة حيث تقاسموا علح الكفر ". نافلون غداً بَخيِف 

 . سميت بيعة العقبة الثانية ببيعة النساء ألن النساء شاركن فيبا )       ( .ٗ

 من ولد عدنان وعدنان من ولد إسماعيل.    اتفق أكثر النسابين علح أن النبي  )       ( .٘

 والنبذ االجتماعي.  لتعذيب البدنياطريقة  النبي  اعتمدت الجا لية في محاربتبا )       ( .ٙ

 .ألنل رجل مشرك يبغض رسول هللا  رفض والد خديجة تفويجبا من رسول هللا  )       ( .7

 في بناء الكعبة: " فإن لي رأياً فيباد أرى أن تصلح ما و ح منبا ..."    قال ابن مسعود  )       ( .8 

 معاصر لعبد الرسالة مصدراً أساسياً من مصادر السيرة النبوية.تعتبر كتب الشعر العربي ال )       ( .9

 لل أثر كبير في دخول قريش في اإلسالم. لم يكنيوم ُبَعاث  )       ( .ٓٔ

================================================================ 
 درجات( ٓٔ)                                                                :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحةالسؤال الثاني: 

 ذلك العام بعام: د وسمح النبي توفيت أمنا خديجة   .ٔ
 ب. الوداع. أ. الحفن. 
 د. لم يسمل بشيء.  ج. الشبادة.  
وتعوين علوح  )إن مثلك ال َيْخُرُج وال ُيْخوَرُج فإنوك تكسوب المعودوم وتصول الورحم وتحمول الكول وتقور  الضويف .ٕ

 نوائب الد ر..( قائل  ذه العبارة:
ِغَنة ألبي بكر أ.   . لنبي لورقة بن نوفل  ب. . الصديق ابن الدَّ
 .النجاشي لجعفر بن أبي طالب  د.     .  لنبي ل خديجة ج.  
 عن مواصفات بيت المقدس وأبوابل وسواريل:  قصد المشركون من وراء سؤالبم للنبي  .  ٖ
 والتحد .  الجدال ب. إليمان والتصديق.ا أ. 
  ال شيء مما سبق. د. ج. اإلثبات والتأكد.  
 :أنل أراد ذلك سبببناء الكعبة و عبد هللا بن الفبير أعاد  .  ٗ
 . ستشارد ثم استخار هللا تعالحد ثم فعلمنبا بعد احتراقبا وقد ا حأ. إصالح ما و  
    إيمان الناس ال خوف عليل. أة والمال متوفر وفالظروف مبي النبي  ةرغب تحقيقب.  
  ؟!. ن اإلنسان منا ال يقبل إال أن يرى بيتل في أفضل صورة فكيف ببيت هللا تعالحإ ج. ترميمبا حيث 
 . (د. إعادة البناء باجتباده فقد قال عبد الملك بن مروان: )إنا لسنا من تلطيخ ابن الفبير في شيء 
 : و أن الباعث علح االختالءلينبل : )حبب إليل الخالء( لمجبول في قول عائشة السر في البناء ل .٘
 .ب. فطرة البشر . وليس من ذات النبي  هللا  أ.  
  الصحيح ) أ + ج (.د.  لم يكن من باعث البشر. ج.  
 : )ما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثل( يعني بذلك:قول النبي  .  ٙ
 ب. حلف الفضول. .صلح الحديبية أ. 
 د. بيعة العقبة الثانية.  ج. بيعة العقبة األولح. 
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 من: قول هللا تعالح: )وهللا يعصمك من الناس( يفيد عصمة النبي  .  7
 التي يقع فيبا الناس. وصغائر الذنوب أ. جميع مظا ر االنحراف واالنفالق 
 إلح هللا.      ب. القتل والعدوان الذ  من شأنل أن يوقف مسيرة الدعوة 
  .من يحميلقد يسر هللا تعالح ف واضطباد م أذى الناس وتعذيببمج.  
 . فقد يسر هللا تعالح لل من يواسيلد. استبفاء الناس ولمف م وغمف م  
ا أسلم: " يا أبا ذ النبي قال  .8 فإذا بلغك ظبورنا فأقبل.." وفوي  كتم  ذا األمر وارجع إلح بلدكدار ألبي ذر لمَّ

 :دليل علح  ذا
 جواف أخذ الرخصة في مواجبة االبتالءات والمحن. أ.  
 ب. كتمان األمر باب من أبواب السياسة الشرعية يقوم ببا اإلمام فقط. 
 بنفس أبي ذر التي ال تطيق العيش في مكة. ج. معرفة النبي  
  د. ال شيء مما سبق. 
 من الفواج من ابنة أبي سفيان ألنبا:  بي امتنع الن .9
 ب. ابنة فوجتل. أ. ابنة أخيل من الرضاعة. 
 د. الصحيح ) أ + ب (.  ج. أخت فوجتل.  
نفل قولل تعالح: )ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربح مون بعود موا تبوين  .ٓٔ

 لبم أنبم أصحاب الجحيم( عندما:
 االنتقام من أ ل الطائف ودعا هللا لبم.  . رفض النبي ب ربل بأن يستغفر ألمل.  أ. استأذن النبي  
 لمشركي قريش الذين آذوه وأصحابل. د. استغفر النبي  بي طالب.ألعلح االستغفار . عفم النبي ج 

================================================================ 
 درجات( ٓٔ)                                         النبوية:  ةللسير / من خالل دراستك  ؤال الثالث:الس
 

  رات التي حدثت في البناء الثالث والبناء الرابع للكعبة. يالتغيأوالً: قارن/  بين * 

 البناء الرابع للكعبة البناء الثالث للكعبة

1...................................................................... 
2...................................................................... 
3...................................................................... 
........................................................................ 

1...................................................................... 
2...................................................................... 
3...................................................................... 
........................................................................ 

 

 :أن مثاالً واحداً علح  /اذكرثانياً: * 
  

 التمسك بالدين حل لألفمات.. ٔ
............................................................................................................................................. 

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

  الدعوة اإلسالمية كانت فوق مستوى القبيلة والعشيرة. . ٕ
............................................................................................................................................. 

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

 قريش السترجاع المسلمين من الحبشة. لتي اتبعتبا اخطة الوعلح شكل نقاط  بين/  :ثالثاً * 
1........................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
3........................................................................................................................................... 
 

يوضح لنا  ذا  د)ما  ممت بقبيح مما يبم بل أ ل الجا لية إال مرتين من الد ر(... الحديث قال النبي رابعاً: *  
  ؟ ذلكضح/  و الحديث حقيقتين كل منبما علح جانب كبير من األ ميةد

1........................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................... 

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

 دددمع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح
 مدرسو المادة


