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 االختبار المشترن األول 

 في اللغة العربية 

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

 المطلب دمحما .     من شهر ربيع األول عام الفيل ولد سماه جده عبد  21يوم االثنين ولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص في مكة                 

 . والده عبد هللا لبل والدته تــوفي

 بع سنوات ، ولّما بلغ السادسة من العمر توفيت والدته فأصبح يتيم األب واألم .أرضعته حليمة السعدية ، وألام عندها أر
كفله جــــــــده عبد المطلب ، وعندما بلغ الثامنة من العمر مات جدّه فكفله عّمه أبو طالب ، وكان عّمه فمير الحال كثير 

 ويخفّف عنه الفمر . )رعى الغنم ليساعد عّمه ف (، فأبى دمحم صلّى هللا عليه وسلّم أن يكون عبئا على عّمه ، العيال

 ، فأصبح يحبّه ويعطف عليه أكثر من محبته ألوالده . والـــديهعّوضه عّمه عن حنان 

 يأتمنهاشتهر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بحسن الخلك ، إذ لم يُعرف عنه إال الّصدق في المول حتّى لُمّب بالّصادق ، كما اشتهر باألمانة حيث 
 الناس على أموالهم حتّى لُمّب باألمين .

بت ولّما بلغ النّبي ملسو هيلع هللا ىلص الخامسة والعشرون من عمره ، دعنه الّسيّدة خديجة رضي هللا عنها إلى المتاجرة بأموالها ، فأعج

 وعاشت معه خمسا وعشرين سنة . الّزواجبأمانته ونبل أخالله ، فعرضت عليه الزواج منها . تّم 

 فكانت خير عون له في حياته ودعوته ، وأّول من آمن به لّما بُعث نبيّا ورسوال للعالمين .  
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