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 م5/2012/ 24التاريخ:    وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 الزمن: ساعتـــــان فقط م2011/2012االمتحان النهائي للفصل الثاني  كليـــة أصـــول الديـن
 ...................مدرس: المساق:  دراسات في السيرةالمادة:  قسم الحديث الشريف وعلومه

 (.....شعبة: )ال    .........................الرقم الجامعي:                   .......              .................................. :اسم الطالب/ة

 :مفتاح السؤال األول* 
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال
√ 
 أو
× 

                    

 :مفتاح السؤال الثاني* 
 د ج ب أ السؤال د ج ب أ السؤال
1     11     
2     12     
3     13     
4     14     
5     15     
6     16     
7     17     
8     18     
9     19     
10     20     

=================================================================================== 
فتؤؤاح ذلؤؤإ ىلؤؤ  م /يوانقؤؤ  ،أمؤؤاا الارؤؤالص ال  ؤؤ (×)وعالمؤؤ   ،أمؤؤاا الارؤؤالص الةؤؤ     (√)عالمؤؤ   ي/: ضؤؤ السؤؤؤال األول

 (دلج  20)                                                                         :     اإلجارات في الةف   األول 
 .: "إني رسول هللا ولست أعصيه" دليل على أن صلح الحديبية كان اجتهادًا منه في قول النبي  )    ( .1
 .شملت مرحلة الدعوة السرية قطاعات المجتمع كله فضمت الغني والفقير والحر والعبد والمرأة )    ( .2
 ." داللة على انتقال الدعوة من المرحلة الدفاعية إلى المرحلة الهجوميةال يغزوننا"اآلن نغزوهم و  )    ( .3
 .اتفق العلماء على حرمة صرف المال الموقوف لعمارة المسجد على شيء من الزخرفة )    ( .4
رة قريش من نصوص الوثيقة الدستورية التي نظمت عالقة المهاجرين واألنصار ببعضهم البعض "عدم إجا )    ( .5

ها"  .ومن أيدَّ
 هم يهود بني النضير.  المحرض األول على إثارة األحزاب لقتال النبي  )    ( .6
 .الراجح أن غزوة األحزاب كانت سنة خمس للهجرة )    ( .7
 .من أشجع الناس ولم يخف يومًا في حياته ولم يرتجف قلبه  النبي  )    ( .8
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 :" إن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا". للنبي   قال أبو بكر الصديق )    ( .9
 .الحكمة من اإلسراء من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى كون المسجد األقصى قبلة المسلمين األولى )    ( .10
 عبد هللا بن أبي ربيعة." هو صود بقول أم سلمة في هجرة الحبشة: "وكان أتقى الرجلين فيناالمق )    ( .11
 .بالتساوي بين المهاجرين واألنصارغنائم بني النضير  قسم النبي  )    ( .12
 . لسيرة( فالمراد به سيرة أي إنسانإذا أطلق لفظ ) ا )    ( .13
 : "لو دنا مني الختطفته المالئكة عضوًا عضوًا".أبو جهل هو من قال فيه النبي  )    ( .14
  قبة األولى أنها أنهت الوالء للقبيلة.من فوائد بنود بيعة الع )    ( .15
 .حيث قالوا : "محمد والخميس" تجوز اإلغارة على من لم تبلغهم الدعوة بدليل تفاجئ يهود خيبر بالنبي  )    ( .16
 .قام عبد هللا بن الزبير بإعادة بناء الكعبة ألنه صار خليفة ومن حقه اتخاذ القرار المناسب )    ( .17
   المراد بقول الشافعي: "ما أعطى هللا نبيًا ما أعطى محمدًا" هو القرآن الكريم المعجزة الخالدة. )    ( .18
           بأصحابه جماعة عالنيًة.  ُيَعدُّ مسجد قباء أول مسجد صلى فيه النبي  )    ( .19
 .فًا عليه من اليهودإلى الشام خو  ألحَّ بحيرا الراهب على أبي طالب أن يصحب محمدًا  )    ( .20

 دلج ( 20)     :        ثانيالسؤال الح ىل  مفتا ذلإ ي/ثا انق  ،دائلص  ول اإلجار  الة     ي/: ض ثانيالسؤال ال

 :هيوا دص  أل داث التال   راستثناءشالكت الملأص في ا .1
 .ل ل  ال ائف -د               .الهجلص  النبو   -ج          .غزوص بني المة لق -ب        .غزوص أ د -أ 
 :من شلوط ىجالص المسلا للكافل .2
  أن تكون لادد م ةول.   -ب    أن تكون لمدص غيل م ددص. -أ 
 .تجوز في  ق المسلا دون  ق المسلم  -د    .ال يجوز ىجالص الكافل -ج 
 : الغزوات التال   راستثناء وا دص وهيشالكت المالئك  في  .3
 بني قليظ .   -د           األ زاب.           -ج            أ د.            -ب                بدل.     -أ 
 : انتهت ال لب الدفاع   راد غزوص .4
 ةلح ال ديب  .                        -د             األ زاب.   -ج            .   فتح مك  -ب         .     يبل -أ 
 :وذلإ عند عودته من غزوص  ض المنافقين اغت ال النبي  اول را .5
 تبوإ. -د .                   ني النضيلب -ج بني قليظ .                -ب .بني المة لق -أ 
 منها: ،في غزوص بني المة لق  ىيذاء النبي  فياست دا المنافقون ألوانًا عديدص  .6
 .  ل ان في علض النبي ا-ب ؤمنين.لمز المتةدقين من الم-أ 
 ك  ما سبق-د تثب ط المؤمنين عن ال لوج للقتال في ال ل.-ج 
ؤؤؤولاها َوُ ا  َ :" نؤؤؤزل قؤؤؤول    .7 َلؤؤؤاا ِىُنؤؤؤَإ َلَلسا ؤؤؤولا ُ ِ َوُ ا َ ان ؤؤؤَهدا ِىُنؤؤؤَإ َلَلسا وَن َقؤؤؤالاوا َنشن َنؤؤؤاِفقا ؤؤؤَهدا ِىُن }ِىَذا َجؤؤؤاَءَإ النما شن

َناِفِقيَن لَ   في تةديق:: َكاِذباوَن{النما
 وتكذيب المنافقين.      لضي   عنها عائش   -ب       وتكذيب المنافقين.          النبي  -أ 
 ساد بن مااذ وتكذيب المنافقين. -د        زيد بن ألقا وتكذيب المنافقين.         -ج 
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 في  يبل: من ماجزات النبي  .8
  تكثيل الماء القلي .      -ب        تكثيل ال ااا القلي . -أ 
 .نزول المالئك  تقات  م  المؤمنين -د  نزول الم ل في الةيف.     -ج 
 :الغزوص التي كانت ر مل من   تاال  هي -9   ا         -9 .9
 .بني قليظ  -د بني قينقاع. -ج      بني النضيل.             -ب             أ د. -أ 
 : لشولى مبدأ ىسالمي أةي  وقد  ةلت في غزوص بدل ألب  ملات منها ا .10
                .في أسلى المشلكين  مشولص علي  -أ 
   .أرا ركل وعمل في ا ت ال الموق  المناسب للج ش اإلسالمي استشالص النبي  -ب 
 .بن المنذل ببناء الاليش للنبي  مشولص ال راب -د    .أة اره عندما فلت القافل  استشالص النبي   -ج 
  :من ماوقات النةل في غزوص أ د .11
   كثلص عدد المشلكين  يث كانوا ثالث  آالف مقات . -ب  انس اب المنافقين بثلث الج ش.   -أ 
  .ك  ما سبق -د     تلويج اإلشاع . -ج 
 أو ى لاجه من المدين  وكان ذلإ : ي  ُلضت قليٌش  ل فها عبد   بن أبي بن سلول لمقاتل  النب .12
   راد الهجلص وراد غزوص بدل.     -ب    قبي  غزوص أ د.     -أ 
 راد الهجلص وقبي  غزوص بدل. -د      م  بدا   غزوص األ زاب.    -ج 
 ىنا فت نا لإ فت ًا مبينًا" رش ن: تاال : "نزل قوله  .13
 . لوج اليهود من المدين  -د ةلح ال ديب  .             -ج زيلص الالب  .           فتح الج -ب فتح مك .             -أ 

 شاال المسلمين في غزوص ال ندق:  .14
   ا منةول أمت.      -ب      أكبل ال ىله ىال  .  -أ 
 لا  كن لها شاال ألنها كانت غزوص أعةاب. -د  ا ال ينةلون.     -ج 

  اص بين المهاجلين واألنةال عرالص عن التزاا: كانت المؤا .15
 أدبي مانوي. -د        ق قي.              -ج      مانوي.               -ب      أدبي.               -أ 

 :  ة  نقض الاهد .16
  رالتجسس للمسلمين.           -ب رالقتال م  المسلمين.             -أ 
  )أ+ج( . الة  ح -د داء من المشلكين.       رمؤازلص األع -ج 
 أي عل :  القادص األكفاء في فتح مك   يث جا  أرا عبيدص عل  الب اذق ، ا تال النبي  .17
 ال  ال . -د           الُلجال .                -ج               الم سلص.         -ب .الم من  -أ 
 ص فتح مك   في اليوا:مك  في غزو   د   النبي  .18
 هجلي.10التاس   عشل من شهل لمضان سن   -ب   هجلي.                 10الااشل من شهل لمضان سن   -أ 

 هجلي. 8التاس  عشل من شهل لمضان سن   -د      هجلي.                 8الااشل من شهل لمضان سن   -ج 
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                                     :هو د م  النبي اليهودي الذي أقن  بني قليظ  بنقض الاه .19
 سالا بن مشكا. -د زيد بن اللةيت. -ج . يي بن أ  ب -ب .سالا بن أبي ال قيق -أ 
 : الهجلص  من مك  ىل  المدين   تمث  نق   ت ول من دائلص .20
 .اإلنسان ىل  دائلص ال ضالص -ب اإلنسان ىل   دائلص الجماع .    -أ 
 الدول  ىل  دائلص ال ضالص. -د .   اإلنسان ىل  دائلص الدول  -ج 

 ( دلج  20)                                                                                            :السؤال الثالث
 دلجات( 6)لك  مما يلي:  من القلآن الكليا دل الً هات  * أواًل:
  من مك  مهاجلاا ىل  المدين .   لوج النبي  انت رادفلض   الجهاد ك .1

..................................................................................................................... 
 .ال كا الذي استقلت عل ه الشليا  في قض   األسلى . 2

..................................................................................................................... 
 . عاقر  يهود بني النضيل.3

..................................................................................................................... 
 دلجات( 4). ا انتةال المسلمين أ  اناً لاد ِ َكا ألب  ي/اذكل * ثان ًا:

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

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

..................................................................................................................... 
 (ج دل ) .؟مالف  قليش ب بل ب ا  الاقر  الثان  ما ال كم  من ًا: * ثالث

..................................................................................................................... 
 ت(دلجا 5) :لتال  ها ك   دث من األ داث ااسا الغزوص التي وق  في ي/اذكل * لاراًا:

 بصفية بنت حيي رضي هللا عنها.  زواج النبي  ) ................... ( .1
 .تشكيك المنافق اليهودي ابن اللصيت في نبوة محمد  ) ................... ( .2
 "وأخلفتنا بنو قريظة بلغنا منهم الذي نكره ...". قول أبي سفيان : ) ................... ( .3
 . استشهاد ثمانية عشر صحابياً  .......... () ......... .4
 . استشهاد الصحابي حارثة بن سراقة ) ................... ( .5

 ) ألب  دلجات(ي عنوان الموضوع الذي استنر نا منه ك  جمل  من الجم  التال  : /اكتب*  امسًا: 
 ................................................................... المقبرة المملوكة بالهبة والبيع جواز التصرف في. 1
 ال يجوز لمن أخذ على عاتقه الجهاد أن يضع السالح ويتخلى عن المقاومة حتى تحقق الحرب أهدافها.. 2

..................................................................................................................... 
 والتفوق النجاحمع تمنياتنا للجميع ب

 مدرسو المساق


