
       
 

  

 م3/1/2013: التاريخ         م2012/2013االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول  غزة -الجامعة اإلسالمية

 كلــيــــة أصــــول الديـن
 

 المادة: دراسات في السيرة 

 الزمن: ساعتــان فقط        

 ..........................مدرس المادة:              قسم الحديث الشريف وعلومه

 

ن ل َِّسانِّي====== == ===========  ي َواْحلُْل ُعْقدَةً م ِّ ْر لِّي أَْمرِّ ي َويَس ِّ ِّ اْشَرْح لِّي َصْدرِّ  =================  َرب 
 (       رقم  التسلسل: )        (        اسم الطالب/ة: .....................................   رقم الطالب/ة: ..........................      رقم الشعبة: )  

 ================================================================================     

 مفتاح السؤال األول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال

 × √ √ × × √ √ × × √ اإلجابة
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 السؤال

 √ × √ × × × √ × √ × اإلجابة

 مفتاح السؤال الثاني:

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال

 ج ب د ب د دأ ب  ب ب ب أ اإلجابة
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 السؤال

 ج ب ج د ج أ ب ج أ أ اإلجابة

 أن اإلجابة األدق واألصح )د(. احتساب أي إجابة أ، ب، د  صحيحة، مع ( فيها اختالف في اإلجابة فتم االتفاق على5مالحظة: نقطة )

 درجات( 20)                                       السؤال األول: ضع/ي إشارة صح أو خطأ يف اجلدول املعد له يف الصفحة األوىل:
 قوله :"إن هللا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل..." داللة على أن نسب النبي  من أشرف القبائل وأزكى البطون .. 1
 انقطع الوحي عن رسول هللا  فترة من الزمان بعد نزول مطلع سورة المدثر، وأمره بالنذارة . . 2
 . انبعث أشقى القوم أبو جهل فأخذ سال جزور فوضعه على كتفي رسول هللا  وهو يصلي. 3
 هي من عند هللا تعالى. حكمة هللا تعالى في وفاة عمه وزوجه خديجة رضي هللا عنها، في أن الحماية والمنعة إنما . تجلت4
 . أيوب األنصاري  نزول النبي  في السفل وهو في العلو، فيه داللة على األدب واإلجالل ألهل الفضل كره أبو .5
 خرج النبي  لياًل يوم الهجرة من دار أبي بكر، من خوخة خلف البيت، باتجاه الشمال قاصدًا غار ثور .. 6
 بضع عشرة ليلة ، فأقاموا مسجدًا سمي مسجد قباء صلى فيه النبي  .لبث النبي  في ديار بني النجار . 7
 تمثل الوثيقة الدستورية رمزًا للقوة الحضارية لإلسالم، بانفتاحها على اآلخرين واستيعابهم في هذا اإلطار الحضاري.. 8
 من والسلم الذي ينشده اإلسالم.كانت الموادعة مع اليهود في البداية ضرورية، بهدف تثبيت دعائم الدولة، وتحقيقًا لأل. 9

 اقترح الحباب بن المنذر  على رسول هللا  يوم بدر أن يبني له عريشًا بعيدًا عن مرمى نبال ورماح المشركين.. 10
 شاركت المرأة المسلمة في القتال في عهد  النبي  ، كمشاركة أم ُسليم وعائشة  ،في مداواة الجرحى يوم بدر .. 11
 .صفية بنت حيي بن أخطب بعد إسالمها أثناء عودته من خيبر، ليضرب المثل األعلى في معاملة السبايا تزوج النبي . 12
 من المعجزات التي حدثت في غزوة األحزاب، نبع الماء من بين أصابع النبي  .. 13
 د هم يهود بني قينقاع.لم يطب لليهود أن يتعايشوا مع المسلمين في المدينة، فنقضوا العهد، فكان أول من نقض العه. 14
 شاركت المالئكة في القتال في بدٍر وُأحد، كما شاركت في غزوة األحزاب فطاردة المشركين وَأسرت نفرًا منهم .. 15



 سار النبي بالجيش إلى خيبر بعد أن عقد صلحًا مع قريش لتأديبهم بسبب نقضهم العهد وخيانتهم يوم األحزاب.. 16
 بيرًا في بني المصطلق، فقد مارسوا أساليب التثبيط والتخذيل والهمز واللمز والتشكيك بالنبوة .لعب المنافقون دورًا ك. 17
 استنفرت قريش كل قواها لمنع النبي وأصحابه من دخول مكة، لحفظ ماء وجهها بين القبائل العربية في الجزيرة.. 18
 ان في العام التاسع الهجري.فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة في التاسع عشر من رمض .19

 مارس النبي   قبل دخوله مكة، حرباً نفسية شديدة على قيادة قريش، بهدف رفع الراية البيضاء واالستسالم .. 20
 

 درجة( 20السؤال الثاني:  اكتب/ي حرف اإلجابة الصحيحة, يف اجلدول املعد يف الصفحة األوىل:                            )
 

 ا إلي منكم اثني عشر نقيًبا يكونون على قومهم" مقولة نبوية تدل على:"أخرجو  -1
 مشروعية الخروج على الحكام الظلمة .   -مشروعية االنتخابات .                               ب -أ

 جميع ما ذكر صحيح . -اإلخراج من أساليب االبتالء .                      د -ج
 قدًحا ومندياًل وقال لها أبوها "خمري عليك نحرك وال تخافي على أبيك" بدا نحرها وهي تحمل -2
 زينب بنت النبي  .     -فاطمة بنت النبي  .                              ب -أ

 حفصة بنت عمر بن الخطاب  .  -عائشة بنت أبي بكر الصديق                   د -ج
 يسير في الجنة. نهر الكوثر طينه مسك رآه النبي  وهو -3
 رآه في رحلة المعراج        -رآه في المنام                                         ب -أ

 المعنى على المجاز ال على الحقيقة  -وصفه له جبريل عليه السالم                       د -ج
 "تًبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا"؟ قالها للنبي : -4
 أبو لهب .          ج_ أبو سفيان .          د_ عبد هللا بن أبي بن سلول .  -ب          أبو جهل .    -أ

 عزمت أم سلمة رضي هللا عنها على الهجرة مع زوجها فمنعها أهلها ، وأم سلمة هي: -5
 ب . أ + -حبيبة بنت أبي سفيان .    د -التي هاجرت إلى الحبشة مع زوجها .      ج -زوج النبي  .  ب -أ

 رفقة أبي بكر الصديق  للنبي  في الهجرة كانت: -6
 بناًء على طلب أبي بكر   .    د_ أ + ب . -عن طريق الوحي .             ج -برغبة نبوية .         ب -أ

 "غالم شاب لقن ثقف يبيت عندهما ويرحل من عندهما سحرا." المقصود بالغالم هو:  -7
 عبد هللا بن أبي بكر والواصف أخته عائشة .    -صف أخته أسماء .             بعبد هللا بن أبي بكر والوا -أ

 عامر بن فهيرة والواصف النبي  . -علي بن أبي طالب والواصف النبي   .              د -ج
 "أنا يا نبي هللا هذه داري وهذا بابي" هذه العبارة : -8
 قائلها أبو أيوب األنصاري  . -.                 ب كانت جوابًا لسؤاله  "أي بيوت أهلنا أقرب" -أ

 أ + ب . -قائلها بنو النجار أخوال النبي   .                             د -ج
 
 
 



 آخى النبي  بينه وبين عبد الرحمن بن عوف وعرض عليه نصف ماله وبيته هو:  -9
 سعد بن أبي وقاص  . -معاذ  .      دسعد بن  -سعد بن الربيع  .    ج -سعد بن عبادة  .    ب -أ

 الوثيقة الدستورية التي كتبها النبي  بينه وبين اليهود. -10
 بعد نقض يهود بنو قينقاع العهد . -كانت بعد بدر .                                      ب -أ
 كانت جزء من الوثيقة العامة أثناء بناء المسجد النبوي. -كانت قبل بدر .                                   د -ج 

 حاول بعض المنافقين اغتيال النبي   وذلك عند عودته من غزوة : -11
 لنضير .بني ا -خيبر .            د -بني المصطلق .                 ج -تبوك .             ب -أ

 سبب غزوة بني النضير:  -12
 كشفهم عورة المرأة المسلمة .                                                 -محاولتهم اغتيال النبي  .                                              ب -أ

 تحالفهم مع قريش في غزوة أحد . -د    ألنهم رفضوا دفع الدية .                                             -ج
 فتح خيبر كانت في : -13

 شهر المحرم السنة السابعة .                                                ب_ شهر المحرم السنة السادسة .                  -أ
 ال شيء مما ُذكر .  -د القولين السابقين ال تعارض بينهما إذا راعينا االختالف في بدء التاريخ   -ج

 هذي الحمال ال حمال      خيبر هذا ربنا أبر وأطهر    هذا شعر كان يرتجزه المسلمون في:  -14
 طريقهم لفتح خيبر -فتح خيبر            د -بناء المسجد النبوي           ج -حفر الخندق           ب -أ

 بخبر القوم يوم األحزاب قال الزبير أنا" هو:المقصود بالقوم  في قول  النبي  "من يأتيني  -15
 غطفان -قريش               د -يهود خيبر                 ج -يهود بني قريظة                    ب -أ

 جعله النبي  على البياذقة في  فتح مكة هو : -16
 سعد بن عبادة  .      -الجراح  .     دأبو عبيدة بن  -خالد بن الوليد  .     ج -الزبير بن العوام  .       ب -أ

 كان أول النهار جاهدًا على النبي  وكان آخر النهار مسلحة له :  -17
 سراقة بن مالك .  -مالك بن سراقة .    د  -سراقة بن حارثة .        ج  -حارثة بن سراقة .             ب -أ

 قال النبي  "نصرت بالصبا" كان ذلك في غزوة : -18
 خيبر . -األحزاب .              د -بدر .                       ج -تبوك .                        ب -أ

 الصحابي الذي رفض أن يمحو كلمة رسول هللا في صلح الحديبية هو :   -19
 ن الخطاب .عمر ب  -أبو بكر الصديق .      د -علي بن أبي طالب .         ج -المغيرة بن شعبة .         ب -أ

 قال له النبي   "فداك أبي وأمي" -20
 أ +ب .          د_ علي بن أبي طالب . -سعد بن أبي وقاص .              ج -الزبير بن العوام .          ب -أ
 
 
 



 درجات( 5)                  السؤال الثالث:    أكمل/ي الفراغ  أمام كل عبارة مبا يناسبها :
 

 كان يحب أن يأتيه النبي  ماشياً وراكباً كل سبت. ( ءمسجد قبا)  .1

هو القائل لرسول هللا : فو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فحضته لخضناه معك   (سعد بن معاذ ) .2
 ما تخلف منا رجل واحد .

 غزوة وقعت في الخامس من الهجرة بعد غزوة األحزاب . (بني قريظة غزوة) .3

 قال للنبي : ياليتني فيها جذعاً ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك .  (ورقة بن نوفل  ) .4

 أمره النبي  أن يدخل بخيل المهاجرين من أعلى مكة، من جهة كداء، يوم فتح مكة . (الزبير بن العوام) .5

 درجات( 5)               السؤال الرابع:    علل/ي ما يأتي:
 إلى الطائف )ثقيف(، بعد وفاة عمه وزوجه خديجة رضي هللا عنها . خرج النبي  من مكة -1

 .................................................البحث عن قاعدة جديدة للدعوة اإلسالمية، والتماس الُنصرة من ثقيف..................
 .د من بني قريظة صحيحاً من سعد بن معاذ أن يُلحن في القول إن كان خبر نقض العه طلب النبي -2

 ..............................مراعاة لمعنويات الجنود من الصحابة حتى ال يفت خبر نقض العهد في عضدهم .........................

 ـ لم يقبل النبي  رأي شبان األنصار في المرة الثانية، بعدما خرج من بيته، وقد لبس ألمة الحرب يوم أحد. 3

ع عن القتال بعد االستعداد له سيؤدي لهزيمة نفسية للمسلمين، وسيتبادر إلى ظن المشركين بأن المسلمين خافوا اللقاء وبالتالي ضرر أي تراج
 ........التراجع أكبر، أو ألن األمر خرج عن حدود الشورى، فاألمر يتعلق بالقتال، وقد تم االستعداد له بعد الشورى..........................

 رفَض النبي  طلب عمر، بضرب عنق رأس النفاق والكفر، عبد هللا بن أبي بن سلول يوم بني المصطلق . -4

 ..........................يتحدث الناس أن محمًدا يقتل أصحابهف خاصة. والفرقة بين المسلمين، لما يترتب من ضرر على سمعة اإلسالم

 ٍل في غار ثور، أثناء هجرتهما إلى المدينة المنورة.مكث النبي  وصاحبه أبو بكر ، ثالث ليا -5

 ........................................................................التحرك باتجاه المدينة للحاق لخداع المشركين حيث توقعوا منهم 
 رجات(د10)          السؤال اخلامس:  أجب/ي عن األسئلة املقالية التالية خبط واضح :

 أواًل:  اذكر/ي خمسًا من التحديات التي طرأت أمام الدعوة اإلسالمية .
     الستيعابهم جميًعا في إطار الدعوة.  مما يزيد أعباء القيادة قياًسا بأعدادهم في مكة،كثرة المسلمين  -1
 .  روافي مكة وهاج الذين تركوا أموالهم وعقاراتهم األوضاع االقتصادية الصعبة للمهاجرين -2
 .    ، وتأليبهم الناس بعضهم على بعض، كما يفعلون بين األوس والخزرجالمدينة دسائس ومكر يهود -3
  السياسية واالقتصادية واالجتماعية... للمجتمع الجديد. شؤون الإلدارة الحاجة لالنتقال من فقه النخبة إلى فقه الدولة  -4
 من قبائل الجزيرة.  ومن حالفها لمواجهة قريش ةعسكريقوة بناء إلى الحاجة  -5

 ثانيًا: أكمل/ي الفراغ: 
 ............. أبو دجانة )سماك بن خرشة (  الصحابي الذي أخذ سيف النبي  بحقه وفلق به هام المشركين يوم أحد هو : .... -1
 ...رضي هللا عنهاأسماء بنت أبي بكر  وأمه هي: ... عبد هللا بن الزبير سماه النبي  وحنكه، وُأطلق عليه أول مولود في اإلسالم هو: .. -2
 ...............عبد هللا بن أريقط ................أحد المشركين كان هادًيا خريًتا استعان به النبي  في الهجرة إلى المدينة هو:.... -3
 ....بدر ............. به..." بشأن غزوة : ..نزلت هذه اآلية "إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم   -4
 .............  بني النضير ........... نزل قوله تعالى: "فأتاهم هللا من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ..." في غزوة :.. -5

         
 مدرسو المساق    فيق والسداد،،،                         مع تمنياتنا للجميع بالتو                                                     


