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 م5/1/2009التاريخ:    م2008/2009ألول ااالمتحان النهائي للفصل الدراسي  غزة -اجلامعة اإلسالمية
 ـان فقطالزمن: ساعتـ   ة املادة: دراسات يف السري كلــيــــة أصــــول الديـن

 .................... مدرس املادة:    قسم احلديث الشريف وعلومه

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

================================================================     
 ..................... الدرجة: ..................... التوقيع: مت التأكد من تصحيح مجيع األسئلة ومن صحة مجع الدرجات 

 مفتاح اإلجابة للسؤال الثاني                                      (20 ةدرج) 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سؤالال

           اإلجابة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 السؤال

           اإلجابة

 مفتاح اإلجابة للسؤال الثالث                                       (20 ةدرج) 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال

           اإلجابة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 السؤال

           اإلجابة

============================================================== 
 (اتدرج 10)            كل موقف من املواقف التالية:  هاتناسب معياسم الغزوة التي  /ياكتب   : ولالسؤال األ

 ل.ـفيقات ول هللا ـرسف بحقـه مـن ـذ السيـيأخ ة ـأبو دجان ) ............... ( .1

 ه.ـت ناقتـعندما ضل وة النبي ـيت في نبـق ابن اللصـك المنافـتشكي ) ............... ( .2

 ته عائشة رضي هللا عنها.ــذاء زوجـوإي رض النبي ـالطعـن فـي ع ) ............... ( .3

 ير.ـود بني النضـم يهـب زعيـطي بن أخـية بنت ُحيـبصف زواج النبــي  ) ............... ( .4

 ال.  ــة مقابل الصلح والكف عن القتـر المدينـم تمـار أن يشاطروهـرفض األنص ) ............... ( .5

 بالذبح وكان حليفاً لهم، وندم على مشورته وتاب.  أشار عليهم أبو لبابة بن المنذر  ) ............... ( .6

(): ِلْلع بَّاِس  ال  النبي ق   ) ............... ( .7 تَّى ي ْنُظر  إِل ى اْلُمْسِلِمين  ْيِل ح  ْطِم اْلخ   .()اْحبِْس أ ب ا ُسْفي ان  ِعْند  ح 

: " ال وهللا ال أرسنلك حتنى تحسنن فني انحاز رأس النفاق إلى مواليه منن اليهنود وقنال للنبني  ) ............... ( .8
 موالي .... ".

بحبات من الحصى فرمنى بهنا وجنول القنوم، فمنا بقني أحند منن القنوم إال امنت ت  أمسك النبي  ..... () .......... .9
 عينال بالحصباء.

ج  الَِّذين  ك ف نُروا  في وصف ذلك:  من جزيرة العرب، وقال هللا  أجالهم النبي  ) ............... ( .10 ُهو  الَِّذي أ ْخر 
ْشِر ۚ ِمْن أ ْهِل اْلِكت اِب ِمْن  ِل اْلح   .ِدي اِرِهْم أِل وَّ
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وانقـل/ي اإلجابـة  ,( أمام العبـارة ااائئـة×وعالمة ) ,( أمام العبارة الصحيحة√عالمة ) /يضع : ثانيلالسؤال ا
  يف الصفحة األوىل:إىل اجلدول 

 

 ب. ـئبر الكتاـن أكـي مـة هــح مكــى فتـإل ي ـها النبـار بـي سـة التـالكتيب (      )    .1

 اً.ـاً داخليـراً ذاتيـس أمـي وليـر خارجـو أمـي هـى أن الوحـم علـل العلـق أهـاتف (   )       .2

 راً.ـان كافـو كـه ولـاً لـان إكرامـى ذي السلطـلك" علـب: "المـالق لقـوز إطـيج (     )     .3

 اء.ـال استثنـدة وبـور الُمستجـل األمـي كـف ه ـير أصحابـيستش ي ـان النبـك (      )    .4

 الق.ـى اإلطـس علـرة وليـد الهجـالم بعـي اإلسـود فـير أول مولـن الزبـد هللا بـعب (     )     .5

 ين. ـوة المسلمـوق قـدر تفـزوة بـي غـة فـة والمعنويـين الماديـوة المشركـت قـكان (      )    .6

 ل فلق الصبح.ـاءت مثـرى رؤيا إال جـان ال يـة فكـا صالحـوم رؤيـلني اـف ا النبي ـرؤي (      )    .7

 رة العربية.ـودي في الجزيـود اليهـة الوجـرغ لمواجهـه أثر كبير في التفـة لـح الحديبيـصل (       )   .8

ُ(.تاب اإللهي: )إِالَّ ت ْنصُ ـل في العـية وبال استثناء تدخـة اإلسالمـل األمـك (      )    .9 لُ اَّللَّ ر   ُرولُ ف ق ْد ن ص 

اْقت ِربْ  :نزل قول هللا  (      )    .10 اْسُجْد و  ب انِي ة ، ك الَّ ال  تُِطْعهُ و   ل.ـفي أبي جه ف ْلي ْدُع ن اِدي هُ، س ن ْدُع الزَّ

ا ف ع   :قول هللا  (     )     .11 ةً ت أُْخذُون ه  غ اِنم  ك ثِير  ُ م  ع د ُكُم اَّللَّ ل  ل ُكْم ه ِذلِ و   ، فيه إشارة إلى صلح الحديبية.جَّ

12.     (     ) 
 

التالية: بنو قينقاع، وبنو النضير، واألحزاب، وخيبر في أن اليهود كانوا طرفاً  تشترك غزاوت النبي 
 فيها. 

قنول المسنلمين بنأن  قام وفد قريش بتحريض النجاشي على المسلمين، وذلك بنططالق إشناعة كاذبنة هني )         ( .13
 عيسى بن مريم عبدٌ.  

هو الخليفة الثالث  أول من غير في بناء المسجد النبوي وأجرى عليه تعديالت لم تكن في عهد النبي  )         ( .14
 .عثمان بن عفان 

 ولكن لم يقناتلهم  مع بداية الدعوة الجهرية في مكة، تزامن عداء قريش واليهود والمنافقين للنبي  )         ( .15
 ألنه لم يؤمر بقتالهم آنذاك.

منن جناءل منن قنريش ولنو كنان مسنلماً، وأن تنرد قنريش منن  من بننود صنلح الحديبينة أن ينرد النبني  )         ( .16
 جاءهم من المسلمين ولو كان مشركاً.

 دماً، وال يعضند شنجرة، فقتنال  النبني  مرئ يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسفك بمكة المكرمةال يحل ال )         ( .17
 للمشركين فيها ليس فيه رخصة ألحد.

األمر الذي استقرت عليه الشريعة في أسرى العدو بعد غزوة بدر هو تخيينر اإلمنام المسنلم: إمنا قنتلهم،  )         ( .18
 أو أخذ الفدية منهم، أو إطالق سراحهم.  

ة طوال الفترة المكية تقوم علنى االصنطفاء الشخصني، وتركنز علنى بنناء العقيندة، كانت الدعوة اإلسالمي )         ( .19
 وتتميز بأنها فوق مستوى القبيلة والعشيرة.

، ثننم قننريش فنني أجمننع العلمنناء علننى أن الكعبننة بنيننت خمننس مننرات: بنتهننا المالئكننة، ثننم إبننراهيم  )         ( .20
 ين يوسف الثقفي.الجاهلية، ثم عبد هللا بن الزبير، ثم الحجاج ب

                           يف الصفحة األوىل:, وانقل/ي اإلجابة إىل اجلدول دائرة حول اإلجابة الصحيحة /ي:  ضعلثالثاالسؤال 
 : إِنَّا ف ت ْحن ا ل ك  ف تًْحا ُمبِينًا  :قول هللا  المقصود بـ " الفتح المبين " فيبيّن ابن حجر أن  .1
 ب. صلح الحديبية. أ. فتح مكة. 
 الجزيرة العربية. من اليهود إجالء. د الجزيرة العربية. إجالء المشركين من. ج 
 المسلمون في غزوة خيبر:من األساليب العسكرية الجديدة التي استخدمها  .2
 ب. الكر والفر. أ. تنظيم الجيش في صفوف. 
 .د. استخدام سالح النبال بغير إنذار. ج. اإلغارة بغتة 
 ج من بيته:وخرال منها نجاح خطة الهجرة،إلاطية جراءات احتيإ استخدم النبي  .3
 خوخة.خالل ب. من  أ. متقنعاً.  
 .د. في أول النهار في الليل. ج.  
 ثبت خذالن المنافقين للمسلمين في غزوة بني النضير:من المواقف التي ت .4
 . لمز المتصدقين من المؤمنين.ب بأن اثبتوا ولن نسلمكم. يهودأ. وعدهم لل 
 .د. محاولة اغتيال النبي  ج. إثارة الفتنة بين المهاجرين واألنصار. 
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ةِ )): ل النبي قا .5 ى ه ِذِل ب ْعد  اْلي ْوِم ِإل ى ي ْوِم اْلِقي ام   بعد انتصار المسلمين في غزوة: وذلك  ،((ال  تُْغز 
 ب. فتح مكة. أ. األحزاب. 
 . د. خيبر .ر. بني النضيج 
لقة؛ وهم يهود:لَّ أ ق  وعلى أن لهم ما  ،حصارهم بعد أن نزلوا على الجالء نهى النبي أ .6  ت اإلبل إال الح 
 ر.ب. خيب أ. بني النضير. 
 . بني قينقاع.د . بني قريظة.ج 
اِم ب ْعُضُهْم أ ْول ٰى بِب ْعٍض ِفي ِكت اِب : قول هللا دل ي .7 أُولُو اأْل ْرح   على: اَّللَِّ و 
 ب. نسخ الميراث بين المهاجرين واألنصار. أ. مشروعية الميراث بين المهاجرين واألنصار. 
 الصحيح ) أ + ج (.د.  ج. جواز الوصية بين المهاجرين واألنصار. 
 به المسلمين في معركة األحزاب:  هللا  نصرالسالح الرباني الذي  .8
 .ب. الجوع ور.ب  ريح الد  أ.  
 د. الحصباء. .اب  الص   ريحج.  
 : بها الصحابي الجليل عمرو بن الجموح  من كرامات الشهداء التي أكرم هللا  .9
 ب. حفظ جسده من أن تأكله األرض. ة بعد عرج. أ. دخول الجنة برجل سليم 
 له كفاحاً بدون حجاب. د. تكليم هللا  .مالئكة لهج. غسيل ال 

ً  شاور فيه أصحابهبطفالت قافلة أبي سفيان عقد مجلساً للحرب   لما ع ِلم النبي .10  : على سماع رأي وكان حريصا
 .ب. المهاجرين .أ. األنصار 
  السعود. د.  .هاجرين واألنصارالمج.  

 خيانة بني النضير عن طريق: اكتشف النبي  .11
 .بذلك ت ابن أخيها األنصاريامرأة يهودية أخبرب.  .عيون مكلفة باستطالع أخبار اليهود أ. 
 . وتوقع من النبي  د. اجتهاد .بها التي أمسك المسلمون ج. عيون اليهود 

 خيبر:غزوة على  المترتبة من اآلثار .12

. أ.  اء  أ ِريح  اء و   رجوع مهاجرة الحبشة. ب. إجالء يهود خيبر إلى ت ْيم 

 .يحكل ما سبق صح د.  خضوع باقي القبائل اليهودية.ج.  
بِين   : لنبيه يدل أمر هللا  .13 ت ك  اأْل ْقر  أ ْنِذْر ع ِشير   على: و 

 ب. انطالق الدعوة السرية لألهل واألقارب. أ. أن الدعوة اإلسالمية قائمة على اإلنذار والترهيب. 
 د. درجات المسؤولية. ج. قوة الدعوة حيث سيتصدع المجتمع الجاهلي بها. 

 ان أول النهار جاهدا  على رسول هللا، وكان آخر النهار مسلحةً له هو:الرجل الذي ك .14

  أبو سفيان. ب. سراقة بن مالك.أ.  

 أبو لبابة بن عبد المنذر.د.  العباس بن عبد المطلب.ج.  
 :األنصار مع النبي أول مجموعة من بدأ إسالم  .15

 ب. قبل يوم ب عاث. أ. بعد يوم ب عاث. 
 . إلى المدينة الهجرة. بعد د العقبة األولى. ج. بعد بيعة 

 بأنه:  ال المنافقونعما دالصالة في مسجد الضرار عند عن اعتذر النبي  .16

 ب. ذاهب إلى غزوة تبوك. أ. يريد التثبت من أمره أوالً. 

 كل ما سبق صحيح.د.  ج. نزل الوحي يأمره بهدمه. 
 :بمعجزات منها في غزوة األحزاب نبيه  أيد هللا  .17

 ر الطعام.يب. تكث العراق.الوعد بكنوز . أ 
 الصحيح ) أ + ب (.د.  ج. تكثير الماء. 

 في: غدر يهود بني قريظةتمثل  .18

 تقديم العون المادي والمعلوماتي للمشركين.أ.  

 من خالل مؤامرة خبيثة. محاولة قتل النبي ب.  
 .األحزاب ضد النبي  في غزوة ، ومشاركتهممع المشركين فلتحاال ج. 

 االعتداء على امرأة مسلمة في سوقهم وقتل من دافع عنها من المسلمين. د. 
 : كالتالي في تقسيم غنائم غزوة خيبر أنه قسمها الطريقة التي اتبعها النبي  .19

 أ.  أكثرها للمهاجرين وأعطى لرجلين فقط من األنصار كانا ذوي حاجة.  
 ين في المعركة، ومهاجرة الحبشة الذين وصلوا خيبر بعد الفتح.للمشاركب.  

 خمس هلل ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والباقي للمسلمين بالتساوي.ج.  
 لمشاركين في المعركة، ومهاجرة الحبشة الذين وصلوا خيبر بعد الفتح، وعزل شطراً منها لنوائبه.د. ل 
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 في صلح الحديبية:وأغضبته  بشدة  عمر بن الخطابور التي اعترض عليها من األم .20

نِ كتابة كلمة )أ. رفض سهيل بن عمرو   ْحم َٰ ِحيمِ ( من قوله: )الر  ِن الر  ْحم َٰ ِ الر    (.ِبْسِم اَّلل 

س ول  هللاكلمة )رفض سهيل بن عمرو كتابة  ب.  س ول  هللاِ(. د  م  ح  م   هِ يْ ل  ى ع  اض  ا ق  ا م  ذ  ( من قوله: )ه  ر   ر 
 شرط رد الفارين من قريش إلى المسلمين.  ج. 

 د. كل ما سبق صحيح. 

 (اتدرج 10)                       من خالل دراستك /ي للسرية النبوية أجب/ي عن األسئلة التالية: السؤال الرابع: 
 

ذلك بذكر /ي بارز في جميع الميادين، وضحال هاورد االمرأة المسلمة تحملت أعباء الدعوة كالرجل، فكان له * أوالً:
 على ما يلي: مثال واحد 

 

 المرأة المسلمة تجهر بالدعوة  (1)
 ..........................................................................................................،سمية رضي هللا عنها

................................................................................................................................... 
  المرأة المسلمة تدافع عن النبي  (2)

 نسيبة بنت كعب )أم عمارة في غزوة أحد(، أو زينب وفاطمة )في غزوة أحد( بنات النبي صلى هللا عليه وسلم.
................................................................................................................................... 

   المرأة المسلمة تهاجر في سبيل هللا (3)
 سلمة رضي هللا عنها، أسماء بنت أبي بكر الصديق.أم 

................................................................................................................................... 
 . برأي سعد بن معاذ  ثالثة مواطن أخذ فيها النبي  تحدث/ي عن * ثانياً:

 .بناء العريش في غزوة بدر (1)
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
 .الحكم على يهود بني قريظة( 2)

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

 المدينة. مصالحة قبيلة غطفان على تمر (3)
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
 وباختصار:  /يعلل * ثالثاً:

 .اليهود للنبي  اداةعمسبب  (1)
 بعد أن كان اليهود تستفتح به على المشركين. اختصاص العرب بالنبي  أ.

 ذهاب مطامعهم في السيادة على المدينة بعد إسالم األنصار.                   ج. اعتقادهم بأنهم شعب هللا المختارب. 
 بيعة الرضوان. المسلمين ليبايعول  دعوة النبي  (2) 

 لكي يثبتوا في مواجهة وقتالهم بعد انتشار خبر مقتل عثمان بن عفان. 
................................................................................................................................... 

ً موقف /ياذكر * رابعاً: غم رُ  ها،والتشكيك في النبي  منافقين القائمة على تكذيب دعوةيدل على طبيعة ال اً واحد ا
 .على صدقها رؤيتهم للدالئل والحقائق الساطعة

 نزول المطر، وضياع الدابة.
................................................................................................................................... 

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

 ,,,السدادبالتوفيق وللجميع  مع تمنياتنا
 

 أ. نهاد الثالثيني.    - أ. محمد المظلوم       -أ. أحمد عودة        -    أ. أحمد النقلة    -    أ. إبراهيم الكرد     مدرسو المادة:
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 م5/1/2009التاريخ:    م2008/2009ألول ااالمتحان النهائي للفصل الدراسي  غزة -اجلامعة اإلسالمية
 ـان فقطساعتـالزمن:    ة ت يف السريااملادة: دراس كلــيــــة أصــــول الديـن

 .................... مدرس املادة:    قسم احلديث الشريف وعلومه

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

================================================================     
 ..................... الدرجة: ..................... التوقيع: مت التأكد من تصحيح مجيع األسئلة ومن صحة مجع الدرجات 

 فتاح اإلجابة للسؤال الثانيم                                      (20 اتدرج) 
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال

 √ × √ √ × √ × √ √ × اإلجابة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 السؤال

 × × √ √ × × √ × √ × اإلجابة
 

 لثمفتاح اإلجابة للسؤال الثا                                      (20 اتدرج) 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال

 أ أ ج ب أ ب أ أ ج ب اإلجابة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 السؤال

 ج د ج ب ب أ أ د ج ب اإلجابة
                                    

============================================================== 
 (اتدرج 10)            كل موقف من املواقف التالية:  هاتناسب معياسم الغزوة التي  /ياكتب   : ولالسؤال األ

 ل.ـفيقات ول هللا ـن رسـه مـف بحقـذ السيـيأخ ة ـأبو دجان ( أحد             ) .1
 ه.ـت ناقتـعندما ضل وة النبي ـيت في نبـق ابن اللصـك المنافـتشكي ( تبوك          )  .2
ي رض النبي ـي عـن فـلطعا (بنو المصطلق  ) .3  ته عائشة رضي هللا عنها.ــذاء زوجـوا 
 ير.ـود بني النضـم يهـب زعيـي بن أخطـية بنت ُحيـبصف ي ــزواج النب ( خيبر          )  .4
 ال.  ــبل الصلح والكف عن القتة مقاـر المدينـم تمـار أن يشاطروهـرفض األنص (األحزابأو الخندق) .5
 بالذبح وكان حليفًا لهم، وندم على مشورته وتاب.  أشار عليهم أبو لبابة بن المنذر  ( بنو  قريظة   )  .6
 .(اْلُمْسِلِميَن(اْحِبْس َأَبا ُسْفَياَن ِعْنَد َحْطِم اْلَخْيِل َحتَّى َيْنُظَر ِإَلى )) : ِلْلَعبَّاسِ  النبي  َقالَ  ( فتح مكة      )  .7
 ال وهللا ال أرسلك حتـى تحسـن فـي مـوالي" : انحاز رأس النفاق إلى مواليه من اليهود وقال للنبي  (بنو قينقاع     )  .8

.." ... 
الحصى فرمى بها وجوه القوم، فما بقي أحد من القـوم إال امـت ت عينـاه من حبات ب مسك النبي أ ( بدر            )  .9

 اء.بالحصب
ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَّـِذيَن َكَفـُروا ِمـْن  ذلك: في وصف  هللا  قالو  من جزيرة العرب، أجالهم النبي  ( بنو النضير   )  .10

ِل اْلَحْشِر   . ۚۚ َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم أِلَوَّ
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 (اتدرج 10)                       التالية: من خالل دراستك /ي للسرية النبوية أجب/ي عن األسئلة السؤال الرابع: 
 

المرأة المسلمة تحملت أعباء الدعوة كالرجل، فكان لها دورها البارز في جميع الميادين، وضح/ي ذلك بذكر  * أوالً:
 مثال واحد على ما يلي: 

 

 ( المرأة المسلمة تجهر بالدعوة 1)
 .....................................................................................................سمية رضي هللا عنها،.....
................................................................................................................................... 

  ( المرأة المسلمة تدافع عن النبي 2)
 كعب )أم عمارة في غزوة أحد(، أو زينب وفاطمة )في غزوة أحد( بنات النبي صلى هللا عليه وسلم.نسيبة بنت 

................................................................................................................................... 
   ( المرأة المسلمة تهاجر في سبيل هللا3)

 أم سلمة رضي هللا عنها، أسماء بنت أبي بكر الصديق.
................................................................................................................................... 

 .برأي سعد بن معاذ   تحدث/ي عن ثالثة مواطن أخذ فيها النبي  * ثانياً:
 بناء العريش في غزوة بدر. (1)

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

 الحكم على يهود بني قريظة.( 2)
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 مصالحة قبيلة غطفان على تمر المدينة. (3)
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
 علل/ي وباختصار:  * ثالثاً:

 .( سبب معاداة اليهود للنبي 1)
 بعد أن كان اليهود تستفتح به على المشركين. اختصاص العرب بالنبي  أ.

 مطامعهم في السيادة على المدينة بعد إسالم األنصار.                   ج. اعتقادهم بأنهم شعب هللا المختارذهاب ب. 
 المسلمين ليبايعول بيعة الرضوان.  ( دعوة النبي 2) 

 لكي يثبتوا في مواجهة وقتالهم بعد انتشار خبر مقتل عثمان بن عفان. 
................................................................................................................................... 

والتشكيك فيها، ُرغم  اذكر/ي موقفاً واحداً يدل على طبيعة المنافقين القائمة على تكذيب دعوة النبي  * رابعاً:
 رؤيتهم للدالئل والحقائق الساطعة على صدقها.

 وضياع الدابة.نزول المطر، 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد,,,
 

 أ. نهاد الثالثيني.    - أ. محمد المظلوم       -أ. أحمد عودة        -    أ. أحمد النقلة    -    مدرسو المادة:     أ. إبراهيم الكرد
 

 


