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 فقــــط ـدةـبعـت واحــٍ: ســـانزي 0228/0222 انثبَيااليتحبٌ انُصفي نهفصم اندراسي  غزة -اجلبيعت اإلسالييت
 4/5/0222 االثُني انتبريخ:انيىو و  انسرية انُبىيتادلبدة: دراسبث يف  ٍـىل اندييت أصـــكهــــ

  ث انشريف وعهىيهقسى احلدي .........................يدرس ادلبدة: 

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

=========================================================================== 
 (درجبث 02)                                                                                                                                                       سؤال األول:نا

                                            :أيبو اإلجببت اخلبطئت )×( أيبو اإلجببت انصحيحت وعاليت () عاليت /يضع * أوالً:
 الصالة.أداء ي مرحلة من مراحل الدعوة اإلسالمٌة من ألم تخلو  (         ) .1

 وصفاته من اإلنجٌل والرهبان وعلماء الكتاب. بعد تتبع خبر النبً  أسلم سلمان الفارسً  (     )     .2

 .دخول األنصار فً اإلسالمحافزاً لود الٌهود فً المدٌنة كان وج (       )   .3

 عن بعض الجوانب من الظالمٌن. غاضىتوت ،من الحكمة فً الدعوة أن تضع الشًء فً مكانه (     )     .4

مون أجول  -حتى لو لم ٌكونووا مسولمٌن -من حماٌة عائلته وأقاربه له لداعٌة المسلما استفادة فًرج ال ح (     )     .5
 تبلٌغ دعوة هللا.

                                                                 :دائرة حىل اإلجببت انصحيحت /يضع * ثبَيًب:
 :عندماعنً( وذلك  : )إذا فعلتم ما فعلتم فاكتمواقال النبً  .1

 انطلق فً الدعوة الجهرٌة لعشٌرته المقربٌن. ب. .  القائمة على االصطفاء الشخصً انطلق فً الدعوة السرٌةأ.  
   سادة ثقٌف االستجابة لدعوته. رفض د. رفض سادة قرٌش االستجابة لدعوته.ج.  
 :  هو قولهبعد فترة فتور الوحً  للنبً أول أمر إلهً  .2

 .)اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق( ب. (.َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكٌنَ )أ.  
ثُِّر، ُقْم َفأَْنِذر(.  ج.  َها اْلُمدَّ ٌُّ ا أَ ٌَ   .)َوأَْنِذْر َعِشٌَرَتَك اْْلَْقَرِبٌَن( د. )
 فً:( َذْرنًِ َوَمْن َخلَْقُت َوِحٌداً : )نزل قول هللا  .3

 الولٌد بن المغٌرة.  .ب عتبة بن ربٌعة.أ.  
 عقبة بن أبً معٌط. د. جهل. بًأ ج. 
   بما: استدل ورقة بن نوفل على بعثة النبً  .4

   لدٌه من علم بالتوراة. .ب خدٌجة.من  سمعهامن صفات حسنة  ٌتصف به النبً أ.  
 وإخراج له. ً رآه من عداء قرٌش للنب د. لدٌه من علم باإلنجٌل. ج. 
ْسِرَي برسول هللا  .5 ُُ ًَ به إلى سدرِة المنتهى وأُعطً ألمته: ان لما أُ  ُتِه

 .البٌت المعمورب.    خواتٌم سورة البقرة.أ.   
 .  كل ما سبق صحٌحد.  . نهران باطنان ونهران ظاهرانج.  

 (درجبث 02)                                                                                                                                                     :ؤال انثبَيانس
 اَسب/ي انعببراث انتبنيت إىل قبئههب:  * أوالً:

 القائل هو:  
 (. ......................... ) ( ها بٌن أظهرهمن بِ خَ رُ ألصَ  ثك بالحقِ عَ . ) والذي بَ 1

 . (.........................)  ) لو كانت لً منعة طرحته عن ظهر رسول هللا ( .2

 . (.........................)  . ) ال وهللا ما فهمت شٌئاً مما قال غٌر ذكر الصاعقة (3

 (. .........................)  . ) والذي بعثك بالحق لئن شئت لنمٌلن على أهل منى غداً بأسٌافنا (4

ُهم غداً عٌبهُم عنَدُهم ثم استأصل به َخضراَءُهم ( . )5 َئنَّ  . (.........................)  وهللا أًلنبِّ

حم وتحموول الكوولَّ وتكسووب المعوودوم وتقووري فإنووك  كووال وهللا مووا ٌخزٌووك هللا أبووداً  . )6 لتصوولُ الوورَّ
 . (.........................)  (الضٌف وتعٌن على نوائب الحق 
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 :قبرٌ/ي بني* ثبَيًب: 
 . سبب إعادة بناء الكعبة فً المرة الثانٌة، وسبب إعادة بناء الكعبة فً المرة الثالثة1

 سبب إعادة بناء الكعبة فً المرة الثالثة سبب إعادة بناء الكعبة فً المرة الثانٌة

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

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

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

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

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

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

 الصحةوسٌرة األنبٌاء السابقٌن من حٌث  سٌرة النبً . 2

 الصحةسٌرة األنبٌاء السابقٌن من حٌث  الصحةمن حٌث  سٌرة النبً 

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

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

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

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

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

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

 (درجبث 02)                                                                                           :                                                          نثانسؤال انثب
 : ب يهيمم يستفبدة ت واحدةحكًي /اذكر* أوالً: 

ٌُومأ بِأَْرضً(.َوهللاه قول النجاشً: )َوإْن َنَخْرُتْم  .1   اْذَهُبوا َفأَْنُتْم ُس
................................................................................................................................... 

 قول عبد الملك بن مروان: )إنا لَْسَنا ِمْن َتْلِطٌخه اْبن الزبٌر فً شًء(. .2
................................................................................................................................... 
َمُه هللاُ لَِرُسولِِه(. رضً هللا عنهاقول عائشة  .3 ْوماً َقدَّ ٌَ ْوُم ُبَعاَث  ٌَ  : )َكاَن 

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

 * ثبَيًب: عهم/ي وببختصبر دلب يهي: 
 .وأمته فً السماء النبً  الصالة على تَ ضَ رِ فُ  .1

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

 االستجابة لمطالب الكفار بتحقٌق المعجزات الحسٌة. رفض النبً  .2
.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 من ٌوم أحد. رحلة الطائف أشد على النبً  .3

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

مع أن نصوص بٌعة العقبة األولى ال تحمل فً ثناٌاها حرباً أو معركة ولكنها تعنً تربٌة معٌنة، وأرضوٌة "  * ثبنثًب:

 .دراستك للسٌرة النبوٌة هذه العبارة فً ضوء، اشرح/ي " تقوم علٌها المعركة
................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................... 
  مع تمنٌاتنا بالتوفٌق والنجاح

 دةأ. أحمد إدرٌس عو                 الثالثٌنًٌوسف أ. نهاد                زقوتمحمود  د. هشام     :مدرسو المادة
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 فقــــط ـدةـبعـت واحــٍ: ســـانزي 0228/0222 انثبَيااليتحبٌ انُصفي نهفصم اندراسي  غزة -اجلبيعت اإلسالييت
 4/5/0222انيىو وانتبريخ: االثُني   انسرية انُبىيتادلبدة: دراسبث يف  ٍـىل انديهــــيت أصـــك

  قسى احلديث انشريف وعهىيه .........................يدرس ادلبدة: 

===================== ====ن لِّسَانِيوَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي  ======================== 
 ...................................     الشعبة : ..:........... /ة....................................    رقم الطالب/ة: اسم الطالب

=========================================================================== 
 (درجبث 02)                                                                                                                                                       ول:انسؤال األ

                                            :أيبو اإلجببت اخلبطئت )×( أيبو اإلجببت انصحيحت وعاليت () عاليت /ي* أوالً: ضع
1. (         )  الصالة.أداء ي مرحلة من مراحل الدعوة اإلسالمٌة من ألم تخلو 

2. (         )  ًأسلم سلمان الفارس  ًبعد تتبع خبر النب .وصفاته من اإلنجٌل والرهبان وعلماء الكتاب 

3. (         ) لدخول األنصار فً اإلسالم ود الٌهود فً المدٌنة كان حافزاً وج. 

 عن بعض الجوانب من الظالمٌن. من الحكمة فً الدعوة أن تضع الشًء فً مكانه، وتتغاضى (    ×     ) .4

5. (         )  مون أجول  -حتى لو لم ٌكونووا مسولمٌن -لداعٌة المسلم من حماٌة عائلته وأقاربه لها استفادة فًال حرج
 تبلٌغ دعوة هللا.

 دائرة حىل اإلجببت انصحيحت:                                                                 /ييًب: ضع* ثبَ
 : )إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنً( وذلك عندما:قال النبً  .1

 لمقربٌن.ة لعشٌرته اٌانطلق فً الدعوة الجهر ب. انطلق فً الدعوة السرٌة القائمة على االصطفاء الشخصً. أ.  

   سادة ثقٌف االستجابة لدعوته. رفض د. رفض سادة قرٌش االستجابة لدعوته.ج.  

 : بعد فترة فتور الوحً هو قوله  أول أمر إلهً للنبً  .2
 .ب. )اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق( أ. )َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكٌَن(. 

ثُِّر، ُقْم َفأَْنِذر(. ج. )ٌَ   َها اْلُمدَّ ٌُّ   .د. )َوأَْنِذْر َعِشٌَرَتَك اْْلَْقَرِبٌَن( ا أَ

 : )َذْرنًِ َوَمْن َخلَْقُت َوِحٌداً( فً:نزل قول هللا  .3

 الولٌد بن المغٌرة.  .ب عتبة بن ربٌعة.أ.  

 د. عقبة بن أبً معٌط. أبً جهل. ج. 
  بما:  ة النبً استدل ورقة بن نوفل على بعث .4

   لدٌه من علم بالتوراة. .ب من صفات حسنة سمعها من خدٌجة. ٌتصف به النبً أ.  

 وإخراج له. د. رآه من عداء قرٌش للنبً  لدٌه من علم باإلنجٌل. ج. 

ْسِرَي برسول هللا  .5 ُُ ًَ به إلى سدرِة المنتهى وأُعطً ألمته: ان لما أُ  ُتِه

 .البٌت المعمورب.    قرة.خواتٌم سورة البأ.   

 .  كل ما سبق صحٌحد.  . نهران باطنان ونهران ظاهرانج.  

 (درجبث 02)                                                                                           انسؤال انثبَي:                                                          
 والً: اَسب/ي انعببراث انتبنيت إىل قبئههب: * أ

 القائل هو:  
 (   أبو ذر الغفاري     ) ( ها بٌن أظهرهمن بِ خَ رُ ألصَ  ثك بالحقِ عَ . ) والذي بَ 1

 (  عبد هللا بن مسعود )  . ) لو كانت لً منعة طرحته عن ظهر رسول هللا (2

 ()أبو الولٌد عتبة بن ربٌعة اعقة (. ) ال وهللا ما فهمت شٌئاً مما قال غٌر ذكر الص3

 (  العباس بن عبادة        ) . ) والذي بعثك بالحق لئن شئت لنمٌلن على أهل منى غداً بأسٌافنا (4

ُهم غداً عٌبهُم عنَدُهم ثم استأصل به َخضراَءُهم (5 َئنَّ  ( عمرو بن العاص       )  . ) وهللا أًلنبِّ

حم وتحموول الكوولَّ وتكسووب المعوودوم وتقووري فإنووك  أبووداً  كووال وهللا مووا ٌخزٌووك هللا . )6 لتصوولُ الوورَّ
 ( خدٌجة بن خوٌلد         ) (الضٌف وتعٌن على نوائب الحق 
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 :قبرٌ/ي بني* ثبَيًب: 
 . سبب إعادة بناء الكعبة فً المرة الثانٌة، وسبب إعادة بناء الكعبة فً المرة الثالثة1

 سبب إعادة بناء الكعبة فً المرة الثالثة نٌةسبب إعادة بناء الكعبة فً المرة الثا

تعرض الكعبة للعوادي التً صدعت بنٌانها ومنها سٌل   
 عرم ..........................................................
................................................................ 

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

 احتراق البٌت حٌن غزاها أهل الشام .......................

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

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

 وسٌرة األنبٌاء السابقٌن من حٌث الصحة . سٌرة النبً 2

 سٌرة األنبٌاء السابقٌن من حٌث الصحة من حٌث الصحة سٌرة النبً 

 . وصلت إلٌنا بأصح الطرق العلمٌة فقد وصلت باْلسانٌد1
................................................................ 

. جاءت وفق قواعد الجرح والتعدٌل ومصطلح الحدٌث 2
 فال مجال للشك فٌها .........................................

 . لم تثبت صحة نسبتها إلى كاتبٌها بالطرق الصحٌحة.1
................................................................ 

 . وقع فٌها التزٌف والتحرٌف.2
................................................................ 

 (درجبث 02)                                                                                           :                                                          نثانسؤال انثب
 : ب يهيمم يستفبدة ت واحدةحكًي /* أوالً: اذكر

ٌُومأ بِأَْرضً(. .1  قول النجاشً: )َوإْن َنَخْرُتْم َوهللاه اْذَهُبوا َفأَْنُتْم ُس
................................................................................................................................... 

 ملك بن مروان: )إنا لَْسَنا ِمْن َتْلِطٌخه اْبن الزبٌر فً شًء(.قول عبد ال .2
................................................................................................................................... 

ْوماً َقدَّ رضً هللا عنهاقول عائشة  .3 ٌَ ْوُم ُبَعاَث  ٌَ  َمُه هللاُ لَِرُسولِِه(. : )َكاَن 
................................................................................................................................... 

 * ثبَيًب: عهم/ي وببختصبر دلب يهي: 
 .وأمته فً السماء النبً  فُِرَضَت الصالة على. 1

 ٌرقى بالناس كلما تدلت بهم شهوات النفوس وأعراض الدنٌا. لتكون معراجا  
................................................................................................................................... 

 االستجابة لمطالب الكفار بتحقٌق المعجزات الحسٌة. رفض النبً . 2
 ْلنه علم بأن هذه المطالب على سبٌل االستهزاء والعناد، ولٌس اإلٌمان.  -أ   
ٌّد رسوله بالمعجزات الحسٌة ولم ٌؤمنوا حل بهم العقاب. -ب     رحمة باْلمة ْلن سنة هللا جرت أنه إذا أ
 من ٌوم أحد. رحلة الطائف أشد على النبً  .3
لكنه فً عندما أعرض سادات ثقٌف عن االستجابة لدعوته، وفً رحلة الطائف تعرض لألذى النفسً  النبً  ْلن   

 أحد تعرض لألذى الجسدي واْلذي النفسً أشد.

مع أن نصوص بٌعة العقبة األولى ال تحمل فً ثناٌاها حرباً أو معركة ولكنها تعنً تربٌة معٌنة، وأرضوٌة "  * ثبنثًب:

 .للسٌرة النبوٌةهذه العبارة فً ضوء دراستك ، اشرح/ي " تقوم علٌها المعركة
 .......................................................................................... المفاصلة العقدٌة والتمٌٌز الفكري 1
 .......................................................................................................... المفاضلة السلوكٌة 2
 .................................................................................................................. تغٌر الوالء 3
 ....................................................................................... اعتماد الوازع الداخلً فً التطبٌق .4

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

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

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

................................................................................................................................... 
  مع تمنٌاتنا بالتوفٌق والنجاح

 أ. أحمد إدرٌس عودة                وسف الثالثٌنً أ. نهاد ٌ               د. هشام محمود زقوت     :مدرسو المادة


