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   المجموع  0000000000000000000000000000000000000000000000000 كتابة
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 6من  9صفحة 
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

 

  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 

 :يليالسؤال األول: اخًت اإلجابة الصحيحة مما 

    
 ( إىل غزوة ............... 1يشري ادلخطط يف الشكل رقم ) –1 

 أحد د  اخلندؽ ج  حنني ب  بدر أ
 ..........( إىل ... 2يشري السهم يف الشكل رقم  )  – 2

 عريجبل  د  جبل أحد ج  واقمحرة  ب  الوبرةحرة  أ
 .من قارة آسيا .............شبه جزيرة العرب يف اجلزء تقع  – 3

 اجلنوب الغريب د  اجلنوب الشرقي ج  الشمال الغريب ب  الشمال الشرقي أ
 داينة وضعية انتشرت يف شرقي شبه جزيرة العرب. :................... – 4

 النصرانية د  اليهودية ج  اجملوسية ب  احلنيفية أ
 عبارة عن بقعة من اليابسة حييط هبا ادلاء من ثالث جهات.: ................. –5

 شبه اجلزيرة د  اجلزيرة ج  اخلليج ب  ادلضيق أ

             

 2شكل رقم   1  شكل رقم
 مقاتل 1111 

 هدرلا 319



 

 6من  2صفحة  
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 .ادلكرمة تسيطر على مكة .............كانت قبيلة  – 6
 اخلزرج د  األوس ج  هوازن ب  قريش أ

 .............ادلنورة أول أعمال النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ادلدينة – 7

                              حرفة أهل البادية خاصة. .............  –8
 الرعي د  الصناعة ج  التجارة ب  الزراعة أ

 للميالد. ............. م الفيل ادلوافقولد نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يف شهر ربيع األول عا – 9
 581 د  571 ج  561 ب  551 أ
 أن يقوم بزعزعة صفوؼ األحزاب. هنع هللا يضر .............الصحايب أمر نبينا  – 11

 هنع هللا يضر. ................ أول من آمن ابلدعوة اإلسالمية من الرجال – 11
 عثمان بن عفان د  عمر بن اخلطاب ج  أبو بكر الصديق ب  علي بن أيب طالب أ
 .كانت هجرة ادلسلمني األوىل إىل ............  – 12

 اليمن د  الطائف ج  ادلدينة ادلنورة ب  احلبشة أ
 ) يثرب( .ادلنورة هنع هللا يضر يف نشر اإلسالم يف ادلدينة  ............. ساهم – 13

 صهيب الرومي د  عمار بن ايسر ج  مصعب بن عمري ب  بالل بن رابح أ
 .من البعثة ............. حدثت بيعة العقبة الثانية يف موسم احلج للعام  – 14

 الثالث عشر د  الثاين عشر ج  احلادي عشر ب  العاشر  أ
 ............. بلغ عدد ادلبايعني يف بيعة العقبة األوىل  –15

 اثنا عشر رجالً  د  عشرة رجال ج  مثانية رجال ب  مخسة رجال أ
 يف اجلهة ............ من شبه جزيرة العرب. ادلنورة تقع ادلدينة – 16

 الشرقية د  الغربية ج  اجلنوبية ب  ماليةالش أ
 ...............                                        اذلجري. ............. وقعت غزوة بدر يف العام – 17

 هنع هللا يضر..............ابلنزول عند بئر ادلاء يف غزوة بدر هو الصحايب اجلليل الذي أشار على النيب  –18
 عمار بن ايسر د  احلباب بن ادلنذر ج  علي بن أيب طالب ب  زيد بن اثبت أ
 .رجالً  .............بلغ عدد ادلشركني يف غزوة أحد حنو  –19

 5111 د  3111 ج  1111 ب  319 أ
 

 قتال اليهود د  ادلعاهدة مع اليهود ج  بناء ادلسجد ب  ادلؤاخاة بني ادلسلمني أ

 نعيم بن مسعود د  سعد بن أيب وقاص ج  احلباب بن ادلنذر ب  لوليدخالد بن ا     أ

 الرابع د  الثالث ج  الثاين ب  األول أ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 6من  4صفحة  
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 اذلجري. ............مت عقد صلح احلديبية يف العام  –21

 ............. تفرغ النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد صلح احلديبية لقتال يهود – 21
 خيرب د  بين قينقاع ج  بين قريظة ب  الطائف أ
 حنو ........... رلاهد.ادلكرمة عدد الذين خرجوا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف فتح مكة  بلغ – 22

 12111 د  11111 ج  7111 ب  5111 أ
 .اي معشر األنصار .. اي معشر ادلهاجرين .. اي أصحاب الشجرة . قائل العبارة :..............هنع هللا يضر – 23

 أبو بكر الصديق د  عثمان بن عفان ج  ادلطلب عبد العباس بن ب  علي بن أيب طالب أ
 .للهجرة ............تويف نبينا ملسو هيلع هللا ىلص يف السنة   –24

 احلادية عشر د  العاشرة ج  التاسعة ب  الثامنة أ
 .أشار على نبينا ملسو هيلع هللا ىلص حبفر اخلندؽ يف غزوة األحزاب............... هنع هللا يضر  – 25

 عمر بن اخلطاب د  احلباب بن ادلنذر ج  نعيم بن مسعود ب  سلمان الفارسي أ
 ............أول عاصمة لإلسالم  – 26

 جند د  الطائف ج  ادلدينة ادلنورة ب  مكة ادلكرمة أ
 سنة. ..........مدة حكم اخللفاء الراشدين حوايل  – 27

 .............. هنع هللا يضر أول من مسي أبمري ادلؤمنني هو –28
 عمر بن اخلطاب د  علي بن أيب طالب ج  عثمان بن عفان ب  أبو بكر الصديق أ
 .هنع هللا يضر .............. أول أمري أرسل إىل احلج ابلناس هو – 29

 عثمان بن عفان د  أبو بكر الصديق ج  عمر بن اخلطاب ب  علي بن أيب طالب أ
 .هنع هللا يضر ..............أول من مجع الناس على قراءة واحدة للقرآن الكرمي هو  – 31

 .هنع هللا يضر ..............أول من آمن من الصبيان هو  – 31
 سعد بن أيب وقاص د  زيد بن حارثة ج  أيب طالب علي بن ب  أسامة بن زيد أ
  .هنع هللا يضرأطول اخللفاء الراشدين مهنع هللا يضر مدة يف اخلالفة هو............. – 32

 علي بن أيب طالب د  عثمان بن عفان ج  عمر بن اخلطاب ب  أبو بكر الصديق أ
  ..............                       استشهد اخلليفة عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر على يد – 33

 أمية بن خلف د  عقبة بن أيب معيط ج  أيب لؤلؤة اجملوسي ب  عبد الرمحن بن ملجم أ
 

 التاسع د  الثامن ج  السادس ب  الرابع  أ

 نيمخس وثالث د  ثالثني ج  مخس وعشرين ب  عشرين أ

 علي بن أيب طالب د  عمر بن اخلطاب ج  أبو بكر الصديق ب  عثمان بن عفان أ



 

 6من  3صفحة  
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 .هػ .............استمرت خالفة علي بن أيب طالب هنع هللا يضر حىت سنة  – 34
 41 د  38 ج  36 ب  35 أ
 هنع هللا يضر.. ............ ليفةمت إنشاء األسطول اإلسالمي يف عهد اخل – 35

 أبو بكر الصديق د  عمر بن اخلطاب ج  علي بن أيب طالب ب  عثمان بن عفان أ
 هنع هللا يضر. مت وضع التاريخ اذلجري يف عهد اخلليفة ............ – 36

 عثمان بن عفان د  علي بن أيب طالب ج  عمر بن اخلطاب ب  أبو بكر الصديق أ
 هنع هللا يضر قائد ادلسلمني يف معركة القادسية................ – 37

 هػ. وقعت معركة هناوند سنة ...........  –38
 24 د  21 ج  17 ب  15 أ
  ............. أنشأ ادلسلمون يف مصر بعد الفتح مدينة – 39

 اببليون د  القاهرة ج  سكندريةاإل ب  الفسطاط أ

 هنع هللا يضر. .............: أبو العيال أحق أن حَيمل هو اخلليفة الذي قال – 41

 
 
 

 ) خطأ ( أمام العبارة اخلاطئة فيما يلي:كلمة و  أ, ) صح ( أمام العبارة الصحيحة كلمة ضع  السؤال الثاين:
 خاطئة صحيحة العبارة م

  ب  أ .                                                       استشهد من ادلسلمني يف غزوة بدر ثالثون رجالً  41
  ب  أ .) يثرب (ادلنورة أسهم اخلزرج يف نشر اإلسالم يف ادلدينة  42
  ب  أ ظام القبلي هو النظام السائد يف رلتمع شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم.كان الن 43
  ب  أ يف العام السابع من اذلجرة. اخلندؽوقعت غزوة  44
  ب  أ .ه 21مت فتح مصر على يد القائد عمرو بن العاص هنع هللا يضر سنة  45
  ب  أ ع أمورهم.بق اخللفاء الراشدون مهنع هللا يضر مبدأ الشورى يف مجيطً  46
  ب  أ  على إيذاء قريش البدين والنفسي له.صرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص 47
  ب  أ للميالد. 619يف شهر رمضان من عام  نزل الوحي على نبينا  48

 
 

 عقبة بن انفع د  طارؽ بن زايد ج  عبد هللا بن أيب السرح ب  سعد بن أيب وقاص أ

 علي بن أيب طالب د  عثمان بن عفان ج  عمر بن اخلطاب ب  أبو بكر الصديق أ

 
21 
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 6من  5صفحة  
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 علل دلا أييت:  :السؤال الثالث
 هزمية ادلسلمني يف غزوة أحد. -أ

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

.................................................................................................................... 
 ابلتجارة.ادلكرمة أهل مكه  عمل -ب

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

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

 تسمية حجة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص حبجة الوداع. - ج

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

.................................................................................................................... 
 رضاعة النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ابدية بين سعد. -د

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

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

 .ادلنورة حفر اخلندؽ يف اجلهة الشمالية للمدينة -هػ

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

................................................................................................................... 
 هزمية ادلسلمني يف بداية غزوة ُحنني. - و

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

.................................................................................................................... 
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 6من  6صفحة  
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 أجب عن األسئلة التالية: :رابعالسؤال ال
 .ادلنورة اذكر أسباب اذلجرة للمدينة -أ

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

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

 شروط صلح احلديبية. حدد -ب
.................................................................................................................... 

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

 حدد الفضائل اليت اجتمعت يف اخللفاء الراشدين مهنع هللا يضر. - ج

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

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

 .جبوانب احلياة االجتماعية مهنع هللا يضر  دلل على عناية اخللفاء الراشدين -د

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

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

 عرب قبل اإلسالم.وضح النتائج ادلًتتبة على انعدام الوحدة السياسية يف شبه جزيرة ال -هػ

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

................................................................................................................... 
 اذكر نتائج فتح مكة ادلكرمة. - و     

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

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

 
 

 .وفقك هللاسئلة ,,,,, انتهت األ
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 6من  9صفحة 
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

 

  كلدم الطالب كفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 

 (.درجة 02=  ) نصف درجة لكل فقرة                    :يليالسؤاؿ األكؿ: اخًت اإلجابة الصحيحة مما 

    
 ( إىل غزكة ............... 1يشَت ادلخطط يف الشكل رقم ) –1 

 أحد د  اخلندؽ ج  حنُت ب  بدر أ
 ..........( إىل ... 0يشَت السهم يف الشكل رقم  )  – 0

 عَتجبل  د  جبل أحد ج  كاقمحرة  ب  الوبرة حرة أ
 .من قارة آسيا .............تقع شبه جزيرة العرب يف اجلزء  – 3

 اجلنوب الغريب د  اجلنوب الشرقي ج  الشماؿ الغريب ب  الشماؿ الشرقي أ
 داينة كضعية انتشرت يف شرقي شبه جزيرة العرب. :................... – 4

 النصرانية د  اليهودية ج  جملوسيةا ب  احلنيفية أ
 عبارة عن بقعة من اليابسة حييط هبا ادلاء من ثالث جهات.: ................. –5

 شبه اجلزيرة د  اجلزيرة ج  اخلليج ب  ادلضيق أ

             

 0شكل رقم   1  شكل رقم
 مقاتل 1222 

 رلاهد 319



 

 6من  2صفحة  
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 .ادلكرمة تسيطر على مكة .............كانت قبيلة  – 6
 اخلزرج د  األكس ج  هوازف ب  قريش أ

 .............ادلنورة اؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ادلدينةأكؿ أعم – 7

                              حرفة أهل البادية خاصة. .............  –8
 الرعي د  الصناعة ج  التجارة ب  الزراعة أ

 للميالد. ............. نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يف شهر ربيع األكؿ عاـ الفيل ادلوافق كلد – 9
 581 د  571 ج  561 ب  551 أ
 أف يقـو بزعزعة صفوؼ األحزاب. هنع هللا يضر .............الصحايب أمر نبينا  – 12

 هنع هللا يضر. ................ أكؿ من آمن ابلدعوة اإلسالمية من الرجاؿ – 11
 افعثماف بن عف د  عمر بن اخلطاب ج  أبو بكر الصديق ب  علي بن أيب طالب أ
 .كانت هجرة ادلسلمُت األكىل إىل ............  – 10

 اليمن د  الطائف ج  ادلدينة ادلنورة ب  احلبشة أ
 ) يثرب( .ادلنورة هنع هللا يضر يف نشر اإلسالـ يف ادلدينة  ............. ساهم – 13

 صهيب الركمي د  عمار بن ايسر ج  مصعب بن عمَت ب  بالؿ بن رابح أ
 .من البعثة ............. بيعة العقبة الثانية يف موسم احلج للعاـحدثت   – 14

 الثالث عشر د  الثاين عشر ج  احلادم عشر ب  العاشر  أ
 ............. بلغ عدد ادلبايعُت يف بيعة العقبة األكىل  –15

 اثنا عشر رجالن  د  عشرة رجاؿ ج  مثانية رجاؿ ب  مخسة رجاؿ أ
 يف اجلهة ............ من شبه جزيرة العرب.ورة ادلنتقع ادلدينة  – 16

 الشرقية د  الغربية ج  اجلنوبية ب  الشمالية أ
 ...............                                        اذلجرم. ............. كقعت غزكة بدر يف العاـ – 17

 هنع هللا يضر..............ابلنزكؿ عند بئر ادلاء يف غزكة بدر هو لذم أشار على النيب الصحايب اجلليل ا –18
 عمار بن ايسر د  احلباب بن ادلنذر ج  علي بن أيب طالب ب  زيد بن اثبت أ
 .رجالن  .............عدد ادلشركُت يف غزكة أحد حنو بلغ  –19

 5222 د  3222 ج  1222 ب  319 أ
 

 قتاؿ اليهود د  ادلعاهدة مع اليهود ج  بناء ادلسجد ب  ادلؤاخاة بُت ادلسلمُت أ

 نعيم بن مسعود د  سعد بن أيب كقاص ج  احلباب بن ادلنذر ب  خالد بن الوليد     أ

 الرابع د  الثالث ج  الثاين ب  األكؿ أ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg


 

 6من  4صفحة  
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 اذلجرم. ............مت عقد صلح احلديبية يف العاـ  –02

 ............. تفرغ النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد صلح احلديبية لقتاؿ يهود – 01
 خيرب د  بٍت قينقاع ج  بٍت قريظة ب  الطائف أ
 حنو ........... رلاهد.ادلكرمة بلغ عدد الذين خرجوا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف فتح مكة  – 00

 10222 د  12222 ج  7222 ب  5222 أ
 ........هنع هللا يضراي معشر األنصار .. اي معشر ادلهاجرين .. اي أصحاب الشجرة . قائل العبارة :....... – 03

 أبو بكر الصديق د  عثماف بن عفاف ج  ادلطلب العباس بن عبد ب  علي بن أيب طالب أ
 .للهجرة ............تويف نبينا ملسو هيلع هللا ىلص يف السنة   –04

 احلادية عشر د  العاشرة ج  التاسعة ب  الثامنة أ
 بينا ملسو هيلع هللا ىلص حبفر اخلندؽ يف غزكة األحزاب.أشار على ن............... هنع هللا يضر  – 05

 عمر بن اخلطاب د  احلباب بن ادلنذر ج  نعيم بن مسعود ب  سلماف الفارسي أ
 ............أكؿ عاصمة لإلسالـ  – 06

 جند د  الطائف ج  ادلدينة ادلنورة ب  مكة ادلكرمة أ
 سنة. ..........مدة حكم اخللفاء الراشدين حوايل  – 07

 .............. هنع هللا يضر أكؿ من مسي أبمَت ادلؤمنُت هو –08
 عمر بن اخلطاب د  علي بن أيب طالب ج  عثماف بن عفاف ب  أبو بكر الصديق أ
 .هنع هللا يضر .............. أكؿ أمَت أرسل إىل احلج ابلناس هو – 09

 عثماف بن عفاف د  أبو بكر الصديق ج  عمر بن اخلطاب ب  علي بن أيب طالب أ
 .هنع هللا يضر ..............أكؿ من مجع الناس على قراءة كاحدة للقرآف الكرمي هو  – 32

 .هنع هللا يضر ..............أكؿ من آمن من الصبياف هو  – 31
 سعد بن أيب كقاص د  زيد بن حارثة ج  علي بن أيب طالب ب  أسامة بن زيد أ
  .هنع هللا يضرأطوؿ اخللفاء الراشدين مهنع هللا يضر مدة يف اخلالفة هو............. – 30

 علي بن أيب طالب د  عثماف بن عفاف ج  عمر بن اخلطاب ب  أبو بكر الصديق أ
  ..............                       استشهد اخلليفة عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر على يد – 33

 أمية بن خلف د  عقبة بن أيب معيط ج  أيب لؤلؤة اجملوسي ب  عبد الرمحن بن ملجم أ
 

 التاسع د  الثامن ج  السادس ب  الرابع  أ

 مخس كثالثُت د  ثالثُت ج  مخس كعشرين ب  عشرين أ

 علي بن أيب طالب د  عمر بن اخلطاب ج  أبو بكر الصديق ب  عثماف بن عفاف أ
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 .هػ .............استمرت خالفة علي بن أيب طالب هنع هللا يضر حىت سنة  – 34
 42 د  38 ج  36 ب  35 أ
 هنع هللا يضر.. ............ مت إنشاء األسطوؿ اإلسالمي يف عهد اخلليفة – 35

 أبو بكر الصديق د  عمر بن اخلطاب ج  علي بن أيب طالب ب  عثماف بن عفاف أ
 هنع هللا يضر. مت كضع التاريخ اذلجرم يف عهد اخلليفة ............ – 36

 عثماف بن عفاف د  علي بن أيب طالب ج  بعمر بن اخلطا ب  أبو بكر الصديق أ
 هنع هللا يضر قائد ادلسلمُت يف معركة القادسية................ – 37

 هػ. كقعت معركة هناكند سنة ...........  –38
 04 د  01 ج  17 ب  15 أ
  ............. أ ادلسلموف يف مصر بعد الفتح مدينةأنش – 39

 اببليوف د  القاهرة ج  سكندريةاإل ب  الفسطاط أ

 هنع هللا يضر. .............اخلليفة الذم قاؿ : أبو العياؿ أحق أف حَيمل هو  – 42

 
 
 

 ) خطأ ( أماـ العبارة اخلاطئة فيما يلي:كلمة ك  , أ) صح ( أماـ العبارة الصحيحة كلمة ضع  السؤاؿ الثاين:
 خاطئة صحيحة العبارة ـ

 خطأ ب  أ .                                                       استشهد من ادلسلمُت يف غزكة بدر ثالثوف رجالن  41
  ب صح أ .) يثرب (ادلنورة اإلسالـ يف ادلدينة  أسهم اخلزرج يف نشر 40
  ب صح أ كاف النظاـ القبلي هو النظاـ السائد يف رلتمع شبه جزيرة العرب قبل اإلسالـ. 43
 خطأ ب  أ يف العاـ السابع من اذلجرة. اخلندؽكقعت غزكة  44
  ب صح أ ق. 02مت فتح مصر على يد القائد عمرك بن العاص هنع هللا يضر سنة  45
  ب صح أ بق اخللفاء الراشدكف مهنع هللا يضر مبدأ الشورل يف مجيع أمورهم.طن  46
  ب صح أ  على إيذاء قريش البدين كالنفسي له.صرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص 47
 خطأ ب  أ للميالد. 619يف شهر رمضاف من عاـ  نزؿ الوحي على نبينا  48

 (.درجات 4=  ) نصف درجة لكل فقرة
 

 عقبة بن انفع د  طارؽ بن زايد ج  عبد هللا بن أيب السرح ب  سعد بن أيب كقاص أ

 علي بن أيب طالب د  عثماف بن عفاف ج  عمر بن اخلطاب ب  أبو بكر الصديق أ
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 (.درجات 3=  يكتفى بواحدة كتقبل أم إجابة حتتمل نفس ادلعٌتدرجة لكل فقرة , ك نصف  )علل دلا أييت:  :السؤاؿ الثالث
 هزمية ادلسلمُت يف غزكة أحد. - أ

 مر النيب ملسو هيلع هللا ىلص.أدلخالفة الرماة 
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
 ابلتجارة.ادلكرمة أهل مكه  عمل -ب

 لوقوع مكة ادلكرمة على الطريق التجارم ) القوافل ( الواصل بُت بالد الشاـ كاليمن .
....................................................................................................................

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

 تسمية حجة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص حبجة الوداع.  - ج

  بعدها .ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كدع الناس فيها كتويف ملسو هيلع هللا ىلص
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
 رضاعة النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ابدية بٍت سعد. - د

من عادة أشراؼ العرب احلضر أف يرسلوا أبناءهم إىل ادلرضعات من البادية هبدؼ سالمة لغتهم كفصاحة ألسنتهم  ألنه
 كصحة أجسادهم كرجاحة عقوذلم.

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

 ندؽ يف اجلهة الشمالية للمدينة ادلنورة.حفر اخل - هػ

.  ألف مجيع اجلهات زلصنة طبيعيان عدا اجلهة الشمالية فإهنا اجلهة الوحيدة ادلعرضة للهجـو
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 هزمية ادلسلمُت يف بداية غزكة ُحنُت.  - ك

 : "لن نُغلب اليـو من قلة".إلعجاب بعضهم بكثرة عددهم كقوؿ
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
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  أجب عن األسئلة التالية: :رابعالسؤاؿ ال
 (.درجات 3=  حدة كتقبل أم إجابة حتتمل نفس ادلعٌتيكتفى بوادرجة لكل فقرة , ك نصف  )

 .ادلنورة اذكر أسباب اذلجرة للمدينة -أ 

 .ازدايد أذل قريش للمسلمُت , اإلتفاؽ على قتل النيب ملسو هيلع هللا ىلص  , ضعف األمل يف مناصرة أهل مكة ادلكرمة للدعوة
................................................................................................................... 

 شركط صلح احلديبية. حدد -ب 

أف يرد ادلسلموف أم  –أف تقف احلرب بُت الطرفُت عشر سنُت  –أف يؤجل ادلسلموف دخوذلم مكة للعمرة إىل العاـ القادـ 
ترؾ احلرية للقبائل يف االنضماـ إىل ادلسلمُت  –ُت مرتدان رجل أيتيهم من قريش مسلمان كأال ترد قريش من أاتهم من ادلسلم

 أك إىل قريش.
 حدد الفضائل اليت اجتمعت يف اخللفاء الراشدين مهنع هللا يضر. - ج

من أعلم  –نة من العشرة ادلبشرين ابجل –شهدكا الغزكات مع الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  –الزموا الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  –من السابقُت إىل اإلسالـ 
 من كتاب الوحي. –الصحابة مهنع هللا يضر 

 .دلل على عناية اخللفاء الراشدين مهنع هللا يضر  جبوانب احلياة االجتماعية -د

العناية ابأليتاـ كصغار السن كاألرامل كالعجزة  –تطبيق تعاليم الدين اإلسالمي يف ادلساكاة بُت العرب كغَتهم من ادلسلمُت 
 إحساف معاملة من بقي على دينه من أتباع األدايف األخرل. –كاحملتاجُت 

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

 كضح النتائج ادلًتتبة على انعداـ الوحدة السياسية يف شبه جزيرة العرب قبل اإلسالـ. -هػ

 فقد األمن كانتشار احلركب كعمت الفوضى.
....................................................................................................................

................................................................................................................... 
 اذكر نتائج فتح مكة ادلكرمة. - ك     

انتشار اإلسالـ حيث أخذت  –تطهَت البيت احلراـ من األكاثف كاألصناـ كبذلك انتهى عهد الوثنية يف شبه جزيرة العرب 
متهيد الطريق  –ا العاـ بعاـ الوفود قبائل شبه جزيرة العرب تفد على نبينا ملسو هيلع هللا ىلص يف العاـ التاسع لتعلن إسالمها فسمي هذ

 لتوحيد شبه جزيرة العرب كنشر اإلسالـ خارجها.

 
 

 
 كفقك هللا.انتهت األسئلة ,,,,, 
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