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ٕالاجابة باللغة العربية فقط
)(10 x 1 = 10 Marks
 . Iأكمل الفراغ باملناسب مما بن القوسن
ُ
) أبو جهل  /أبو سفيان  /أبو لؤلؤة (
 ------ .1من املشركن الذين ق ِتلوا ي غزوة بدر
) ثمود  /حراء  /العقبة (
 .2بدأ نزول القرآن ي غار.-----
) فاطمة  /عائشة  /حليمة (
 ------ .3من أمهات املؤمنن.
) الحديث  /القرآن ٕ /الاجماع (
 ----- .4هو املصدر ٔالاول للتشريع ٕالاسالمي.
) أوس  /خزرج  /قريظة (
 ------ .5قبيلة من قبائل الPQود ي املدينة
 ------- .6هو ّ
) عبد املطلب  /حمزة  /أبو بكر (
عم رسول ﷲ
) حبشة  /املدينة  /الشام (
 .7هاجر املسلمون أوال إaى ---------
) عي / jklالعزى  /سبأ (
 ------- .8من أصنام الجاهلية
) غزوة البدر  /غزوة ٔالاحد  /حرب البسوس(
 ------- .9من أيام العرب
) البائدة  /العائدة  /املستعربة (
 .10العرب الذين انقرضوا قبل العصر الجاهsي
 .IIأجب عن ثمانية من ٔالاسئلة ٓالاتية )ي جملة أو جملتن
 .11ما yي الحدود الجغرافية لشبه جزيرة العرب ؟
 .12ماذا تعرف عن سوق عكاظ ؟
 .13ما املراد بأيام العرب ؟
 .14م jولد الن وأين ؟
" .15والذي نف klبيدﻩ إنك لن هذﻩ ٔالامة" .من الذي قال هكذا للن ؟
ِ .16لم سميت بيعة العقبة ٔالاوaى ببيعة النساء ؟
ّ
عرف الحديث النبوي.
.17
" .18وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق "..عsى ما تدل هذﻩ ٓالاية القرآنية ؟
 .19أذكر أسماء الناس الذين آمنوا بالن أوال
 .20كيف كانت معاملة القريش مع الن واملسلمن ؟
 .21كم سنة عاشت أسرة الن ي شعب أبي طالب ؟
 .22لم تعرف السنة العاشرة من النبوة بعام الحزن ؟

)(8 x 2 = 16 Marks

ّ . III
أعد فقرة وج0ة عن ستة من ٓالاتية
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2

الشعوب العربية
خطبة الوداع لرسول ﷲ
املؤاخاة بن ٔالانصار واملهاجرين ي املدينة
خصوصيات غزوة الخندق
أهمية إسالم عمر بن الخطاب ي تاريخ ٕالاسالم
زواج الن بالخديجة
بناء الكعبة
ٕالاسراء واملعراج
غزوة أحد

اكتب مقالة عن اثنن مما يأتي
.32
.33
.34
.35

)(6 x 4 = 24 Marks

غزوة البدر وأثر ها ي تاريخ ٕالاسالم
هجرة الن إaى املدينة
ْ
ناقش.
أصبح صلح الحديبية فتحا مبينا للمؤمنن.
فتح مكة

)(2 x 15 = 30 Marks

