


 (1438هـ / 2017م)

(05 نقاط)  السؤال األول:  

- تزوجها النبي ملسو هيلع هللا ىلص لتحريم عادة كانت قائمة في الجاهلية، هي : 
............................................................................................................

- قال لها رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص «قولي: زوجي محمد وأبي هارون» ،هي :
............................................................................................................

- نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة لتبرئتها مما قذفت به، هي :
............................................................................................................

- شقيقتان تزوجهما النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولم يجمع بينهما، هما :
............................................................................................................

ــزواج منهــا: «يتزوجهــا  ــى عثمــان لل ــال رســول ا� ملسو هيلع هللا ىلص لوالدهــا بعــد أن عرضهــا عل - ق
خيــر مــن عثمــان» هــي :

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

السؤال الثاني :  (05 نقاط)

- لم يدرك من أعمام النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعثته إ� أربعة، أسلم منهما اثنان، هما :
............................................................................................................

- روي أن أخ النبــي ملسو هيلع هللا ىلص مــن الرضــاع، قــال لــه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بعدمــا ســأله عــن البعــث «أمــا 
والــذي نفســي بيــده �خــذن بيــدك يــوم القيامــة و�عرفنــك»، هــو:

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

- تعتبر من أمهات النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لما توفيت كفنها في قميصه، هي : 
............................................................................................................

- من عمات النبي ملسو هيلع هللا ىلص أسلمت وقتلت يهوديا في غزوة ا�حزاب، هي:
............................................................................................................

- من عمات النبي ملسو هيلع هللا ىلص اختلف في إس�مها، كثيرا ما ساندته بِشعرها، هي:
............................................................................................................

(05 نقاط) السؤال الثالث: 

- إحــدى حفيــدات النبــي ملسو هيلع هللا ىلص تزوجهــا علــي بــن أبــي طالــب بعــد وفــاة خالتهــا الزهــراء 
رضــي ا� عنهــم هــي :

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

- أحــد أحفــاد النبــي ملسو هيلع هللا ىلص نقــره ديــك مــن جهــة عينــه وســرعان مــا اتســع مــكان النقــر وطمــر 
وجهــه حتــى مــات هــو: 

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

- مــن أربـّـاء النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ، روى عنــه كثيــرا، كان رســول ا� ملسو هيلع هللا ىلص يعلمــه بقولــه: «اُْدُن يــا بنــي، 
فســّم ا� وُكْل بيمينــك وُكْل ممــا يليــك» هــو:

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

- من أبناء عمه ملسو هيلع هللا ىلص ، دعا له بقوله «اللهم فّقهه في الّدين وعّلمه التأويل»، هو:
............................................................................................................

- مــن أحفــاد النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ، قــال عنــه: «إن ابنــي هــذا ســيد ولعــل ا� عــز وجــل أن يصلــح 
بــه بيــن فئتيــن عظيمتيــن مــن المســلمين» هــو:

............................................................................................................
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(05 نقاط) السؤال الرابع: 

ــة بعــد وفــاة أختهــا، ولمــا توفيــت هــي ا�خــرى  - تزوجهــا أحــد المبشــرين بالجن
ــة لزوجناكهــا»، هــي: ــا ثالث ــت عندن ــو كان ــال رســول ا� ملسو هيلع هللا ىلص لزوجهــا: «ل ق

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

- الوحيدة من أبناء وبنات النبي ملسو هيلع هللا ىلص التي شهدت وفاة الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص ، هي:
............................................................................................................

- عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأخوه من الرضاعة من طريقين، هو:
............................................................................................................

- أخو النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الرضاعة، وابن مو�ة عمه أبي لهب هو:
............................................................................................................

- كبرى بنات النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أسر زوجها ففدته بق�دة أعطتها لها أمها عند زواجها هي:
............................................................................................................

السؤال الخامس : أجب بصحيح أو خطأ وصحح الخطأ إن وجد  (05 نقاط)

- دخل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد عودته من الطائف في جوار ورقة بن نوفل
............................................................................................................

- اختار النبي ملسو هيلع هللا ىلص في ليلة ا�سراء والمعراج قدح اللبن على قدح الخمر.
............................................................................................................

- لم يتزوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص بابنة عمه حمزة ؒ �نها ابنة أخيه من الرضاعة
............................................................................................................

- دعــا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بقولــه: «اللهــم حبــب إلينــا المدينــة كحبنــا مكــة أو أشــد...» لمــا أصيــب 
المهاجــرون بالحمــى عنــد قدومهــم المدينــة.

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

ــي طالــب ؒ علــى الصــ�ة فــي مــرض  ــن أب ــي ملسو هيلع هللا ىلص علــي ب -  اســتخلف النب
موتــه.

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

السـؤال السادس:  ماذا تعني العبارات اآلتية في السيرة النبوية  (05 نقاط)

-  شق الصدر : ...............................................................................

- عام الحزن : .......................................................................................

- النجاشــي : ...........................................................................................

- زملوني : ...............................................................................................

- المطيبون : ............................................................................................

السـؤال السابع:  أجب بصحيح أو خطأ وصحح الخطأ إن وجد  (05 نقاط)

- عند مغادرته ملسو هيلع هللا ىلص مكة متوجها إلى المدينة اختفى بغار حراء.
............................................................................................................

- عائشة  أولى زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص
.......................................................................................................

- أخبر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  الصحابي أبا سعيد الخدري ؒ بأنه ستقتله الفئة الباغية.
.........................................................................................................

- توفي أبناء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص صغارا إ� إبراهيم.
..........................................................................................................

- أم فاطمة  هي خديجة 
............................................................................................................

- 3 -- 4 -



(05 نقاط) السؤال األول: اربط بسهم بين شطر الحديث وعنوانه  

حديث جبريل :

حديث المفلس :

حديث ثلث العلم :

سيد االستغفار: 
حديث البطاقة :

- إن لك عندنا حسنة واحدة
- إنما ا�عمال بالنيات

- ابتسامة في وجه أخيك صدقة
- اللهم أنت ربي � إله إ� أنت

- �إله إ� أنت سبحانك إني كنت
- من  يأتي بصيام وص�ة وزكاة

- البر حسن الخلق
- بينما نحن جلوس

(05 نقاط) السؤال الثاني : ضع تعريفا موجزا لهذه المصطلحات الحديثية 

- الحديث المقلوب: ...................................................................................

- المنقطــع: ............................................................................................

- المراسيل: .............................................................................................

- المحفوظ: .............................................................................................

- المتواتر: ...............................................................................................

السؤال األول: من هو؟  (05 نقاط)

- مــن علمــاء الجزائــر، قــال عنــه ا�مــام الذهبــي: «المالكــي الفقيــه، كان بأطرابلس الغرب، 
فأملــى بهــا كتابــا فــي شــرح الموطــأ، ثــم نــزل تلمســان، وكان ذا حــظ مــن الفصاحــة 
والجــدل». أصلــه مــن المســيلة، وقيــل مــن بســكرة، توفــي بتلمســان ســنة 402هـــ/ 1011م، 
لــه: «النامــي فــي شــرح الموطــأ»، و «النصيحــة فــي شــرح صحيــح البخــاري»، وهــو أول 

مــن شــرح الصحيــح.
............................................................................................................

- فقيــه مصلــح ومجــدد، ولــد فــي 831هـــ/1427م، مــن شــيوخه الذيــن أخــذ عنهــم: الشــيخ 
عبــد الكريــم المغيلــي، والشــيخ أبــو العبــاس الوغليســي، وغيرهمــا، رحــل إلــى بجايــة 
وتلمســان وتــوات والســودان، كانــت لــه مراســ�ت ومناظــرات مــع ا�مــام الســيوطي، كمــا 

كان لــه دور كبيــر فــي نشــر ا�ســ�م فــي إفريقيــة.
..................................................................................................

ــي حنيفــة، وكان شــديد النقــد  ــد ســنة 1189هـــ-1775م، كان علــى مذهــب ا�مــام أب - ول
للســلطات الفرنســية، ممــا جعلــه يســجن ثــم ينفــى إلــى ا�ســكندرية، حيــث وّ�ه محمــد 
علــي الفتــوى الحنفيــة بهــا، مــن آثــاره: «الســعي المحمــود فــي نظــام الجنــود»، و «شــرح 

الــدر المختــار» فــي الفقــه الحنفــي، توفــي فــي ا�ســكندرية ســنة 1267هـــ/1851م.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- الع�مــة المفســر ا�صولــي الفقيــه مــن أعيــان مدينــة تلمســان (830هـ/909هـــ) الموافــق 
(1425م/1503م) مــن كتبــه فــي الفقــه «مغنــي النبيــل فــي شــرح مختصــر خليــل». و «مفتــاح 
النظــر فــي علــم الحديــث» توفــي فــي مدينــة تــوات ودفــن بهــا. وقــد أفتــى بإجــ�ء اليهــود 

منهــا وهــدم معابدهــا
............................................................................................................

- ولــد بمدينــة قســنطينة فــي (740هـ/809هـــ) الموافــق لـــ (1340م/1406م)، ولــي القضــاء 
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وعمــره 29 ســنة. مــن مؤلفاتــه: «شــرح ا�رجــوزة التلمســانية» فــي الفرائــض، و «طبقــات 
علمــاء قســنطينة»، و «تقريــب الد�لــة فــي شــرح الرســالة»، و «تلخيــص العمــل فــي شــرح 
الجمــل»، و «بغيــة الفــارض مــن الحســاب والفرائــض». و «وســيلة ا�ســ�م بالنبــي عليــه 

الصــ�ة والســ�م» .
.........................................................................................................

السؤال الثاني: من هي؟  (05 نقاط)

- المــرأة التــي نزلــت فــي حقهــا آيــة العضــل .......................................................
- المرأة التي شفع النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لزوجها للرجوع إليه بعد أن أعتقت، فرفضت.

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

- المرأة التي سجن في بيتها خبيُب بن عدي  ؒ فأسلمت على يديه.
..........................................................................................................

- كانــت أشــد النــاس علــى ولدهــا �نــه لــم يســلم، وعنــد الهجــرة جــاءت إلــى النبــي  ملسو هيلع هللا ىلص 
وقالــت لــه: «إن قريشــا قــد اجتمعــت تريــد بياتــك الليلــة».

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

ــى  ــرد الجرحــى والقتل ــوم ونخدمهــم ون ــي ملسو هيلع هللا ىلص فنســقي الق ــع النب ــا نغــزو م ــت: «كن - قال
ــة». ــى المدين إل

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

السؤال األول: حدد النسبة فيما يأتي  (06 نقاط)

المازري : نسبة إلى .....................................................................................

البيهقي : نسبة إلى .....................................................................................

النّفوسي : نسبة إلى ....................................................................................

الغامدي : نسبة إلى ...................................................................................

المري : نســبة إلى .....................................................................................

المزنــي : نســبة إلــى ....................................................................................

السؤال الثاني: صحح األخطاء في هذه العبارة إن وجدت  (05 نقاط)

قالــت افتخــار �ختهــا انتصــار: إنــه لمــن دواعــي الســرور وا�فتخــار، انتصــار 
جيــش التحريــر الوطنــي علــى جيــش ا�حتــ�ل

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

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

السؤال الرابع :    قال ابن المستنير في مثلثاته  (06 نقاط)

الـَجــــــد رفــــــــــيـــــع  بالــِجــــــدعـــــــال  أفـــعـــــــاله 

بـالـُجــــــــــد المــخــــــــربلـقـــيــــتـــــه  كـالمــعــطـــــل 
فما المقصود بــ:

الَجّد : ..................................................................................................

الِجّد : ..................................................................................................

 الُجّد : .................................................................................................
وقال في بيت آخر:

َرشـــــا وهـــــو  الِرشــاصـاحـبـنـــي  الدلــو  كصحبــة 
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شــى الرُّ أخــد  مــن  ريــبحاشــاه  مــن  أو  الحكــم  فــي 
- ما المقصود بـ :

الَرشا : ...................................................................................................
شا : ...................................................................................................... الّّرِ
شى : ...................................................................................................  الرُّ

السؤال األول : عم تدل هذه التواريخ من تاريخ الجزائر  (05 نقاط)

........................................................................................  :  10/06/1927

.......................................................................................  :05/05/1931

..........................................................................................  :28/02/1957

..........................................................................................  :02/05/1962

..........................................................................................  :07/06/1962

السؤال الثاني : ضع اإلجابة الصحيحة في إطار  (05 نقاط)

- انعقدت البيعة الثانية ل�مير عبد القادر في 13 رمضان 1248هـ/ 04 فيفري 1833م:

بدار اإلمارة بمعسكر    -   تحت شجرة الدردارة بغريس        -   بقلعة هوارة بتليالت
- وقعت في 23 ديسمبر 1839 معركة كبرى بين قوات ا�مير وجيش ا�حت�ل بـ :

مزغران بمستغانم          -  وادي العاليق بالبليدة           -العامرية بعين تموشنت
- اندلعت ثورة ا�وراس في ماي 1879 بقيادة المجاهد:

محمد أمزيان بن عبد الرحمن       -  سي الصادق بلحاج        - محمد بن تومي بوشوشة
- وقعت أحداث 11 ديسمبر 1960 بـ :

      - سطيف           - قالمة            - خراطة           - الجزائر العاصمة

- التقى ا�مامان ابن باديس وا�براهيمي أول مرة عام 1913 في:

- الجامع الكبير              -    المدينة المنورة       -   جامع الزيتونة

(05 نقاط) السؤال الثالث: أتمم الجدول 

مكان وقوعهتاريخهالحدث
معركة جبل همامة

أميزور- بجاية20 جانفي 1956
معركة وادي اآلخرة

قدارة- بومرداس19 جويلية 1957
معركة البرواقية

أرقام ومعاني :   (10 نقط)

- مــن أحاديــث النبــي ملسو هيلع هللا ىلص المشــهورة، وعلــى صغــر حجمــه فهــو يحمــل بيــن ثنايــاه قواعــد 
هامــة فــي فــن التعامــل، ابحــث عــن معانــي الكلمــات، وبد�لــة ا�رقــام تتحصــل علــى متــن 

الحديــث المطلــوب كتابتــه فــي ا�ســفل.
10+37+19+2+48+14+51+9+47= خطيــب النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ...........................................
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كلمــة الســر: ظلــل األســماء الموجــودة علــى الشــبكة، وباقــي الحــروف غيــر 
المظللة تؤلف كلمة السر المتكونة من اثني عشر حرفا   (05 نقاط)

ــة بنــت الحــارث، هنــد بنــت أبــي  - خديجــة بنــت خويلــد، ســودة بنــت زمعــة، جويري
ــن ياســر،  ــة، عمــار ب ــم، زينــب، رقي ــد ا�، إبراهي ــة، رملــة بنــت أبــي ســفيان، القاســم، عب أمي
صهيــب بــن ســنان، خبــاب بــن ا�رت، معــاذ بــن جبــل، بــ�ل بــن ربــاح، ســعيد بــن عامــر، 
عبــاد بــن بشــر، الزبيــر، حذيفــة، أبــي، قــدر، عبــس، الصــف، الجــن، النبــأ، طــه، فاطــر، الفتــح، 

ســبأ، حــج.

ةخديجةبنتخويلدس
يحصهـيببنسنانموم
ممعتربدإرأرمدةس
أعبارحليبمبةسفا
يادلجأبأاربيبيق
بذاجازلعلنازعذل
أبلنللناتباهـيحا

تنلاوبفزنفنلينس
نجهـلدةمتأبارصمب
ببلييعهـطحببطبفا
دلعقةالنبأسارار
نسررشبنبدابعبدح
هـهـعماربنياسرقخل
نايفسيبأتنبةلمر
جويريةبنتالحارث

كـلمة 
الســـر
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