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 (درجة31)  . ضع اإلشارة اليت تناسب كل عبارة أمامها، وانقلها إىل اجلدول املعد لذلك :السؤال األول

 .مل يسلِّم النجاشي املسلمني لعمرو بن العاص وعبد اهلل بن أبي ربيعة إال بعد أن مسع منهم .1

 .يف رحلة املعراج رآه النيب  نهر الكوثر يف اجلنة .3

 .، وهو يدعو إىل اهلل تعاىل يف املوسمعلى أذى رسول اهلل  حيرصانكان أبو جهل وأبو هلب  .2

 .األوسحلادي عشر من البعثة من النفر الستة الذين أسلموا يف العام ا كان .4

 .نصت بيعة العقبة الصغرى على اجلهاد، بينما خلت بيعة العقبة الكربى من النص على اجلهاد .0

 .علي بن طلق احلنفيبعليٍّ يف العبارة  واملقصود ، "، ثم نام مكانهشرى عليٌّ نفسه، ولبس ثوب النيب " .6

 .، وكان آخر النهار جاهدًا عليهكان سراقة بن مالك أول النهار مسلحة للنيب  .7

 ".أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات خنل بني البتني، وهما احلرتان: "قال  .8

 ".قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض: "على القتال يوم بدر بقوله حرَّض النيب  .9

 .قضى سعد بن معاذ يف بين قريظة حبكم اهلل تعاىل، كما أخرب به النيب  .11

 .على الصحابة باخلروج إىل بدر؛ ألنه مل يظن أن يلقى حربًا عزم النيب  .11

 .على املقاتلني يف املعركة َفْيِء بين النضري وزعت أربعة أمخاس .13

 .غنائم خيرب للفارس سهمًا، وللراجل سهمني؛ ألن الراجل تعب أكثر من الفارس قسم النيب  .12

 .بنى املنافقون مسجد الضرار يف مربط محار لينة .14

 ".يدري أين ناقته؟؟أليس حممد يزعم أنه نيب، وخيربكم عن خرب السماء، وهو ال : "قال زيد بن اللصيت .10

 .قتل حيي بن أخطب زعيم بين النضري يف يوم جالء بين النضري عن املدينة .16

 .، فاستطاع أن يعقد معه صلح احلديبيةأرسلت قريٌش سهيَل بَن عمرو ملفاوضة النيب  .17

 .من دخل دار أبي سفيان فهو آمن يوم صلح احلديبية جعل النيب  .18

 .انتهت احلرب الدفاعية، وحتول ميزان القوى لصاحل املسلمني بعد غزوة األحزاب .19

 .يغلِّب أبو موسى األشعري جانب اخلوف، بينما كان عمر بن اخلطاب يغلِّب جانب الرجاء .31
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 (درجة31)   .ة، ثم انقل رمزها إىل اجلدول املعد لذلكحاخرت اإلجابة الصحي: السؤال الثاني
 

 :دور عبد اهلل بن أبي بكر يف اهلجرة يف كان من( 1)

 .وأبي بكر باللنب تزويد الرسول . ب    .فهرية حمو آثار عامر بن . أ

 .خداع املشركني باالختفاء يف الغار. د   .املشاركة يف حراسة الغار لياًل. ج
 

 :بدَّد ميالده اإلشاعَة يف أن اليهود سحروا املسلمني فلن يولد هلم ولد، هو( 3)

 .عبد اهلل بن الزبري. ب    .عبد اهلل بن جعفر . أ

 .عبد اهلل بن مسعود. د    .عباسعبد اهلل بن . ج
 

 :مسجد قباء يف ديار بين عمرو بن عوف، ومن فضائل مسجد قباء بنى النيب ( 2)

 .صالة 301الصالة فيه تعدل . ب    .الصالة فيه تعدل عمرة . أ

 .ثاني مسجد وضع يف األرض. د  .ثاني مسجد توجه إليه املسلمون يف الصالة. ج
 

 :منهاألبي أيوب منقبة ظاهرة من عدة وجوه، ( 4)

 .كان أبو أيوب يناَجى. ب  .يف ترك أكل الثوم موافقته للنيب  . أ

 .كل اإلجابات صحيحة. د   .يف السفل النيب  جعله مبيت. ج
 

 :حيقق املساواة بني املسلمني، وهو رمز لتوحيد املسلمني يف عبادة واحدة، هو( 0)

 .كتابة الوثيقة الدستورية. ب   .املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار . أ

 (.ج+أ. )د     .بناء املسجد. ج
 

 :القائل هو..." إني أكثر األنصار مااًل، فأقسم مالي نصفني، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك أطلقها "( 6)

 .سعد بن الربيع. ب     . سعد بن معاذ . أ

 .عبادةسعد بن . د    .سعد بن أبي وقاص. ج
 

 :، والعقول هي"على كل بطن عقوَله كتب النيب : "من نصوص الوثيقة الدستورية( 7)

 .أقارب الرجل من جهة أبيه. ب     .األلباب والنهى . أ

 .الدَِّيات. د    .فكاك األسري من يد العدو. ج
 

 :املبارزة يف الغزوات التالية وقعت( 8)

 .بدر وخيرب. ب     .بدر واألحزاب . أ

 .خيرب وُأُحد. د     .قينقاع وقريظة. ج
 

 :و بكر، ومل َيْهَو ما قال عمر يف مسألةما قال أب هوي رسول اهلل ( 9)

 .اخلروج للقتال يف بدر. ب     .أسرى بدر . أ

 .عقوبة يهود بين قريظة. د   .قتل عبد اهلل بن ُأَبيِّ بن َسُلول. ج
 

 :من أسباب غزوة بين النضري يف املدينة( 11)

 .باخلناجر التخطيط لقتل النيب . ب .تقديم سالم بن مشكم العون لقريش يف غزوة بدر . أ

 .حتزيب األحزاب على غزو املدينة يوم اخلندق. د   .نقض العهد مع الرسول . ج
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 :، لكلٍّ من"فداك أبي وأمي: "أبويه فقال مجع النيب ( 11)

 .الزبري بن العوام وأنس بن النضر. ب   .نة وأنس بن النضرأبي دجا . أ

 .سعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمري. د  .الزبري بن العوام وسعد بن أبي وقاص. ج
 

 :يف اللحد يف شهداء ُأُحٍد من كان قدَّم النيب ( 13)

 .أسبقهم إىل دخول اإلسالم. ب   .أسبقهم شهادة يف املعركة . أ

 .أكثرهم أخذًا للقرآن. د    .يل اهللأكثر إنفاقًا يف سب. ج
 

 :واملسلمني معه فتحت خيرب من ِقَبل رسول اهلل ( 12)

 .صلحًا يف شهر حمرم. ب   .القعدةصلحًا يف شهر ذي  . أ

 .عنوة يف شهر حمرم. د  .بعضها عنوة وبعضها صلحًا يف شهر حمرم. ج
 

 :تؤخذ الشيفرة كلغة للتخاطب يف العمل األمين من العبارات التالية( 14)

 ."احلنوا لي حلنًا أعرفه: "يف غزوة األحزاب قول النيب . ب  .يف اهلجرة تورية أبي بكر عن الرسول  . أ

 .كل اإلجابات صحيحة. د ...".اكتم هذا األمر: "ألبي ذر ول النيب ق. ج . ب
 

 :يف" إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين... اهلل أكرب" :قال النيب ( 10)

 .مشركي قريش يوم فتح مكة. ب   .يهود خيرب يوم فتح خيرب . أ

 .مشركي غطفان يوم فتح خيرب. د    .بين قينقاع يف سوقهم. ج
 

" فمن جاءك فاقصص عليه أيها املرء، ال أحسن مما تقول إن كان حقًا فال تؤذنا به يف جملسنا، ارجع إىل رحلك"( 16)

 :والقائل هو

 .عبد اهلل بن ُأَبيِّ بن َسُلول. ب    .أبو جهل بن هشام . أ

 .عتبة بن ربيعة يف املفاوضات. د   .أبو هلب يوم اجلهر بالدعوة. ج
 

 :أشاع املنافقون خرب اإلفك زورًا وبهتانًا يف غزوة( 17)

 .تبوك. ب     .األحزاب . أ

 .ةفتح مك. د     .بين املصطلق. ج
 

 :كان للمنافقني يف غزوة تبوك دور بارز يف عدة مواقف، ليس منها( 18)

 .ملز املتصدقني من املؤمنني يف صدقاتهم. ب    .ال تنفروا يف احلر: قوهلم . أ

 ".لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل: "قول ابن ُأَبيٍّ. د    .سحابة مارة: قول املنافق. ج
 

 : حصلت بعض املعجزات يف غزوة األحزاب، منها( 19)

 .بأنها مسمومة تكليم ذراع الشاة للنيب . ب  .إبراء عيين عليِّ بن أبي طالب من الرمد . أ

 .صحابي 2111تكثري طعام جابر القليل حتى كفى . د  .تكثري املاء يف طريق الرجوع من خيرب. ج
 

 :يف" هذا أبر ربنا وأطهر هذا احلمال ال محال خيرب" :أنشد النيب ( 31)

 .بناء املسجد النبوي. ب     .فتح خيرب . أ

 .ذكر اال شيء مم. د    .الطريق إىل غزوة ُأُحد. ج
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 (درجة31)         :أجب عما يأتي: السؤال الثالث

 ؟من القائل( أ)

 ................": ..............................................................ال أعلو سقيفة أنت حتتها: "قال للرسول  .1

 ": ...................................................................يا بنية، مخري عليك حنرك، وال ختايف على أبيِك" .3

 ": .....................................................................ا قال غري ذكر الصاعقةال واهلل ما فهمت شيئًا مم" .2

 : ....................................................أي سال اجلزور" لو كانت لي منعٌة طرحته عن ظهر رسول اهلل " .4

 ....................": ..............أما تستحي، تريد أن تسفِّه نفسك عند قريش، خترب الناس أنك كنت سكران" .0

 ما اسم أحداث السرية اليت وقعت فيها األمور التالية؟( ب)

 ": .......................................................................وُأْهِلَكت عاٌد بالدَُّبور نصرت بالصََّبا،: "قول النيب  .1

 ........................................................................................: .....حماولة املنافقني اغتيال النيب  .3

 ............................": .......ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهلل: "نزل قوله تعاىل .2

 ": ..................وحيِك، أو هبلِت، إنها جنان كثرية، وإنه يف جنة الفردوس: "ألم حارثة بن سراقة قول النيب  .4

 :هاِت دلياًل واحدًا مما درست على املسائل التالية( ج)

 : .................................................................................................................جواز االستعانة باملشرك .1

 ..................................................................................................................: .......قبول هدية الكافر .3

 : ...........................................................................................جواز تأخري الصالة ملن اشتغل بأمر احلرب .2

 : .....................................................................................جواز اإلغارة على من بلغتهم الدعوة بغري إنذار .4

 : علِّل ما يأتي( د)

.....................................................................................  ":حلف املطيبني: "أطلق على حلف الفضول اسم .1

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

: ................................................... إىل مكة يناشد أبا طالب حتى رد أبو طالب حممدًا مل يزل الراهب َبِحرَيا  .3

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

: .......................................................... االختفاء يف جبل ثور دون غريه من اجلبال ثالث لياٍل اختيار النيب  .2

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

: ........................................................... كانت أم سلمة خترج إىل األبطح تبكي حتى أمسى سنة أو قريب منها .4

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

 :اذكر فائدة واحدة فقط من كل عبارة من العبارات التالية( هـ)

 ..................................................... ":ويح عمار، تقتله الفئة الباغية: "الغبار عن عمار، وقال النيب  مسح .1

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

": .............................................................. وكان أتقى الرجلني فينا: "هلل بن أبي ربيعةقالت أم سلمة يف عبد ا .3

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

كال واهلل ما خيزيك اهلل أبدًا، إنك لتصل الرحم، وحتمل الَكلَّ، وَتْكِسب املعدوم، وَتقري : "خدجية للنيب  قول .2

 ": .......................................................................................................الضيف، وتعني على نوائب احلق

 الص دعائنا جلميع الطلبة باليسر والتفوقمع خ


