
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

                                                                                                                                                        

          
    

          إلدارة العامة للتعليم ا

  :مدرسة
  

  الدرس   سئلةاأل

  أمام العبارات الخاطئة  :(×) ) أمام العبارات الصحيحة ، وعالمة √ضع عالمة ( :السؤال األول   

 (       )                                                         يعيش الناس في كل قارات العالم - ١
 (       )                          أكثر القارات سكانا قارة آسيا بينما أقلها سكانا قارة استراليا - ٢
 (       )                                                 يزداد عدد السكان في المناطق الساحلية - ٣
  (       )                                         يزداد عدد السكان في الصحاري وأعالي الجبال - ٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :مما بين األقواس أكمل الفراغات التالية بوضع كل كلمة في مكانها المناسب- السؤال الثاني :

  المحيطات  الجاذبية    ٢٩  ٧١  اليابسة  يعمرها

    الكرة  كبيرة    كروية    الهضاب  المحموعة الشمسية  

  

 .........................................................األرض جزء من ............................ - ١

 منهايستفيد ......و.......................جعل الله اإلنسان في األرض لـ......................... - ٢

 .......................جدا...........................................................األرض ........... - ٣

 ........الشكل............................................................األرض ....................... - ٤

 ...........األرضية......................................تسمى األرض .............................. - ٥

 ...........................................بسبب.................. نحو األرض تتجه جميع األشياء - ٦

 الماء.......و.................................................ينقسم سطح األرض إلى ................ - ٧

 ...........% ونسبة اليابسة في ........................%نسبة الماء في األرض ............ - ٨

 ...........................................و................................الجبال  من أشكال اليابسة - ٩

 البحار...............و.......................................................من أشكال الماء ....... -١٠

  

  

  ١الدرس 

  األرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢الدرس

أشكال 

سطح 

  األرض

   

   

    

 

  المــادة  رقم  الفصل الدراسي  التاريــــــــخ  الصــف     اســــــــم الطـــالب

  هـ ١٤٤١/        /                 /٤   

  األول        

  الثاني      
  االجتماعياتالدراسات    ١

  والمواطنة

 ورقــــــــــــة  عــــــــمــــــــل  

 منافس عالميًا، منتج للمعرفة ، رؤيتنا / متعلم معتز بدينه ، منتم لوطنه 



  

 

                                                                                 
                                                                               

  

 إلدارة العامة للتعليم بمحافظة ا

  مدرسة:
  

  الدرس   سئلةاأل

  أمام العبارات الخاطئة  :(×) ) أمام العبارات الصحيحة ، وعالمة √: ضع عالمة (السؤال األول   

 )  (                                    لألرض حركتان حركة حول محورها وحركة حول الشمس - ١
 )   (                                         يوجد تنوع في الفصول المناخية بسبب ثبات األرض  - ٢
 )   (                                                             عدد الفصول المناخية أربعة فصول - ٣
 )     (                                                   ترتفع درجة الحرارة صيفا وتنخفض شتاءً  - ٤
  )     (                                      ر بسبب دوران األرض حول الشمس ينتج الليل والنها - ٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أكتب الفصول األربعة بالترتيب -السؤال الثاني :

  الشتاء                  ....................          ..........................           ...........................

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :مما بين األقواس أكمل الفراغات التالية بوضع كل كلمة في مكانها المناسب-: الثالسؤال الث

  كسوف الشمس    السنة القمرية  محاق  القمر   خسوف

  شهر    القمر  ابدرً     هال الً 

 ..................................................................................كوكب  تابع لأل رض غير مضيء............ -١

 .......................................................................يدور القمر حول األرض مرة كل .......................... -٢

.......ثم في منتصف الشهر ............................وعندما يختفي يكون القمر في أول الشهر ....................... -٣

 ................................................................يكون ..................

 للدوران حول األرض ............ هي المدة التي يأخذها القمر............................................................... -٤

 .............. احتجاب ضوء الشمس عن جزء من األرض.................................................................... -٥

  القمر................ احتجاب ضوء الشمس عن ................................................................................ -٦

  

  

  

  ٣الدرس

دوران 

  األرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٤الدرس

دوران 

القمر 

حول 

  األرض

   

   

    

 

  المــادة  رقم  الفصل الدراسي  التاريــــــــخ  الصــف     اســــــــم الطـــالب

  هـ ١٤٤١/        /              /   ٤   

  األول        

  الثاني      
  االجتماعياتالدراسات    ٢

  والمواطنة

 ورقــــــــــــة  عــــــــمــــــــل  

 منافس عالميًا/ متعلم معتز بدينه ، منتم لوطنه ، منتج للمعرفة ، رؤيتنا 



  

 

                                                                                 
                                                                               

  

 مكتب التعليم   إلدارة العامة للتعليم بمحافظة ا

  مدرسة:
  

  الدرس   سئلةاأل

  

  - :مما بين األقواس أكمل الفراغات التالية بوضع كل كلمة في مكانها المناسب-:ألول السؤال ا  

  إلطارا  الخريطة    رقميةالخريطة ال

       عنوان الخريطة  المدن  

  

 منه......................................................... رسم توضيحي لسطح األرض  أو جزء  -١

 تساعدنا الخريطة على معرفة .................................... داخل وطني والمسافات بينها -٢

 ....................................................................هو مايحيط بالخريطة من الخارج  -٣

 لحصول عليها من التطبيقات........................................هي خريطة إلكترونية يمكن ا -٤

 ................................................................. يقصد به موضوع الخريطة ونوعها -٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أمام العبارات الخاطئة  :(×) ) أمام العبارات الصحيحة ، وعالمة √: ضع عالمة (ثانيالسؤال ال

 (       )        تعد الخريطة من أحدث الوسائل التي ابتكرها اإلنسان من أجل معرفة مظاهر الطبيعة - ١

 (       )                                                 تساعدنا الخريطة على تحديد األماكن ومواقعها  - ٢

 (       )                                                  تحديد االتجاه في الخريطة يحدد إتجاه الجنوب  - ٣

 (       )                                                     يعد جوجل إيرث من أمثلة الخريطة الرقمية  - ٤

  (       )                           مفتاح الخريطة هو رموز وألوان تشير إلى ما أدرج خارج الخريطة - ٥

  

  

  

  

  

  

  ٥الدرس 

  خريطةال

  

  

  

  

  

  

   

   

    

 

  المــادة   رقم  الفصل الدراسي  التاريــــــــخ  الصــف     اســــــــم الطـــالب

  هـ ١٤٤١/        /              /   ٤   

  األول        

  الثاني      
  االجتماعياتالدراسات   ٣

  والمواطنة

 ورقــــــــــــة  عــــــــمــــــــل  

 منافس عالميًا/ متعلم معتز بدينه ، منتم لوطنه ، منتج للمعرفة ، رؤيتنا 



  

 

                                                                                 
                                                                               

  

 مكتب التعليم    إلدارة العامة للتعليم بمحافظة ا

  مدرسة:
  

  الدرس    سئلةاأل

  أمام العبارات الخاطئة  :(×) ) أمام العبارات الصحيحة ، وعالمة √: ضع عالمة (السؤال األول   

 ) (                                                 موطن العرب منذ القدمتعد شبه الجزيرة العربية  - ١
 (       )                                    من حضارات شبه الجزيرة العربية حضارة عاد وثمود  - ٢
 (       )                                                              نشأت الكتابة العربية في وطني  - ٣
 (       )                                                                     صالح في مكة تقع مدائن  - ٤
(                                                      ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة  - ٥

(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :مما بين األقواس أكمل الفراغات التالية بوضع كل كلمة في مكانها المناسب- السؤال الثاني :

  مهبط     الجنوب الغربي     قريش  

    العالم  البحر األحمر   

  

 ..................................... من قارة آسيا .تقع شبه الجزيرة العربية في  - ١

 تعد شبه الجزيرة العربية أكبر شبه جزيرة في ................................. - ٢

 يحد شبه الجزيرة العربية من الغرب ............................................. - ٣

 .................................................. الوحيتعد شبه الجزيرة العربية  - ٤

 كانت قبيلة ...................................... في مكة تقوم برحلتين للتجارة - ٥

  

  

  ٦الدرس 

شبه 

الجزيرة 

العربية 

الموقع 

  والحضارة
   

    

 

 

 

 

  المــادة  رقم  الفصل الدراسي  التاريــــــــخ  الصــف     اســــــــم الطـــالب

  هـ ١٤٤١/        /              /   ٤   

  األول        

  الثاني      
  االجتماعياتالدراسات   ٤

  والمواطنة

 ورقــــــــــــة  عــــــــمــــــــل  

 منافس عالميًارؤيتنا / متعلم معتز بدينه ، منتم لوطنه ، منتج للمعرفة ، 



  

 

                                                                                                                                                                

  

إلدارة العامة ا
 مكتب التعليم       للتعليم بمحافظة 

  مدرسة:
  

  الدرس   سئلةاأل

  أمام العبارات الخاطئة  :(×) ) أمام العبارات الصحيحة ، وعالمة √: ضع عالمة (السؤال األول   

 )  (                                         اتسم العرب بالقيم األخالقية الحميدة مثل الشجاعة والكرم   - ١
 )      (                                      لم تحظى المرأة بمكانة عالية في المجتمع العربي            - ٢
 )      (                          من العادات السيئة التي انتشرت بين القبائل لعب الميسر واألخذ بالثأر - ٣
 )      (                                  القوافل في أنحاء شبه الجزيرة العربية كانت مكة ملتقى طرق  - ٤
 )      (                                    استطاع أجدادي نشر اإلسالم في الصين وآسيا عبر الصناعة - ٥
 )      (                                                  زرع العرب الفاكهة والنخيل في المدينة المنورة  - ٦
 )      (                                            اهتم سكان شبه الحزيرة العربية بتربية األغنام واإلبل - ٧
 )      كانت النزاعات والحروب غير موجودة بين القبائل في شبه الجزيرة العربية                   (  - ٨

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :مما بين األقواس أكمل الفراغات التالية بوضع كل كلمة في مكانها المناسب- السؤال الثاني :

    الباقية         البائدة        ديانات 

  النزاعات      القبلي           عبادات

 

 .............والعرب................................ينقسم عرب شبه الجزيرة العربية إلى قسمين العرب....... - ١

 .....و.............................. مختلفة...............................كان في الجزيرة قبل اإلسالم .............. - ٢

 لمحلية هو السائد في الحكم ................وتعدد اإلمارات ا................................كان النظام ........... - ٣

  عرف مايلي 

 ...............................................................................................................العرب الباقية  - ١

 العرب البائدة ............................................................................................................... - ٢

  

  

  ٧الدرس 

السكان 

  وأحوالهم
   

    

  المــادة  رقم  الفصل الدراسي  التاريــــــــخ  الصــف     اســــــــم الطـــالب

  هـ ١٤٤١/        /              /   ٤   

  األول        

  الثاني      
  االجتماعياتالدراسات   ٥

  والمواطنة

 ورقــــــــــــة  عــــــــمــــــــل  

 منافس عالميًارؤيتنا / متعلم معتز بدينه ، منتم لوطنه ، منتج للمعرفة ، 



  

 

                                                                                
                                                                               

  

                                               مكتب التعليم  إلدارة العامة للتعليم بمحافظة ا
  مدرسة:

  

  الدرس    سئلةاأل
    

  

  

  -:مما بين األقواس أكمل الفراغات التالية بوضع كل كلمة في مكانها المناسب-: ألولالسؤال ا

  

 .نعتز ونفتخر بأن وطننا المملكة العربية السعودية هو ...................... المسلمين - ١

 .........................................الكعبة المشرفة.اختار الله أرض وطني ليكون فيها  - ٢

..............ويزورها ....أكثر من مليار مسلم يتجهون في صالتهم إلى ................. - ٣

 ...................... سنويا ألداء الحج والعمرة ................................................

 ونشر اإلسالم فيها ......هاجر إليها خاتم األنبياء ............................................. - ٤

  تشرفت المدينة المنورة في وطني بـ..........................................وقبر النبي صلى الله عليه وسلم - ٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أمام العبارات الخاطئة  :(×) ) أمام العبارات الصحيحة ، وعالمة √: ضع عالمة (ثانيالسؤال ال 

 (       )         على أرض مكة كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائة الراشدين - ١
 (       )         كانت أول قبلة للمسلمين إتجاه بيت المقدس                                         - ٢
 (       )               يقع مسجد القبلتين في وطني في مدينة الطائف                               - ٣
 (       )         في مسجد القبلتين حول المسلمون قبلتهم ناحية الكعبة المشرفة                  - ٤
 (       )         يقع بيت المقدس ( المسجد األقصى )  بأرض فلسطين                             - ٥

  

  

  الماليين  المسجد النبوي  المدينة المنورة

  مكة المكرمة  قبلة  بيت الله

  

  ٨الدرس 

قبلة 

  المسلمين
   

    

 

 

  المــادة  رقم  الفصل الدراسي  التاريــــــــخ  الصــف     اســــــــم الطـــالب

  هـ ١٤٤١/        /              /   ٤   

  األول        

  الثاني      
  االجتماعياتالدراسات   ٦

  والمواطنة

 ورقــــــــــــة  عــــــــمــــــــل  

 منافس عالميًارؤيتنا / متعلم معتز بدينه ، منتم لوطنه ، منتج للمعرفة ، 



  

 

                                                                                 
                                                                               

  

 مكتب التعليم   إلدارة العامة للتعليم بمحافظة ا

  مدرسة:
  

  الدرس    سئلةاأل

  : اختر من العمود (ب) مايناسبه من العمود ( أ ) بوضع الرقم في المكان المناسب  :السؤال األول   

  العمود (  ب )  الرقم  )العمود (  أ  

  سكاكا    مدائن صالح -١

  في منطقة الرياض بالقرب من وادي الدواسر    ديلمون -٢

  في نجران    بئر حمى -٣

  مكانها القطيف في المنطقة الشرقية    الفاو -٤

  في العال    أعمدة الرجاجيل  -٥

  المدينة المنورة    

  - :مما بين األقواس المناسب أكمل الفراغات التالية بوضع كل كلمة في مكانها- السؤال الثاني :

  سفينة  )   - األصنام    -    آدمذرية  - عدد قليل     -  -٩٥٠    -الطوفان       - ( آدم   

 ........................... عليه السالم. هو  أول نبي من األنبياء خلقه الله بيديه من طين -١

 .........عليه السالم.........................جميع البشر بمختلف ألوانهم وأشكالهم من  -٢

 ................الله آدم انحرف الناس إلى عبادة ...........................بعد وفاة نبي  -٣

 نوح عليه السالم يدعو قومه ................................................. عامااستمر -٤

 ....................................................لم يستجب لدعوة نوح عليه السالم إال . -٥

 ...............أمر الله نوح عليه السالم ببناء ............................................... -٦

                               .......والغرق.......عذب الله الكافرين من قوم نوح عليه السالم بـ..................... - ٧

  

  ٩الدرس 

  اآلثار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٠الدرس

  آدم ونوح

عليهما 

  السالم

   

   

    

 

 

  المــادة  رقم  الفصل الدراسي  التاريــــــــخ  الصــف     اســــــــم الطـــالب

  هـ ١٤٤١/        /              /   ٤   

  األول        

  الثاني      
  االجتماعياتالدراسات    ٧

  والمواطنة

 ورقــــــــــــة  عــــــــمــــــــل  

 منافس عالميًارؤيتنا / متعلم معتز بدينه ، منتم لوطنه ، منتج للمعرفة ، 



  

 

                                                                                 
                                                                               

  

 مكتب التعليم بوسط   إلدارة العامة للتعليم بمحافظة ا

  مدرسة:
  

  الدرس   سئلةاأل

  -:مما بين األقواس أكمل الفراغات التالية بوضع كل كلمة في مكانها المناسب-: وللسؤال األا

  في النار  فلسطين  مهبط   مصر   كليم الله  بيت

  عصاه  المسيح  األنبياء  أبي  إسماعيل  هاجر 

 الناس إلى عبادة الله وحده..... من أجل دعوة ..........................رسل الله .............أ - ١

 ...........األنبياء................................................يلقب نبي الله إبراهيم ......................... - ٢

......وأنقذه الله ..........................كانت معجزة الله لسيدنا إبراهيم أن ألقاه قومه............. - ٣

 منها

........إلى مكة المكرمة برفقة من ......................... إبراهيم عليه السالم باالنتقالأمر الله  -٤

 .................................وولده ...........................................زوجته ....................

................ لعبادة ...................أول ........... أن يبني في مكة أمر الله إبراهيم عليه السالم -٥

 الله

 ................. الله...........................................لقب سيدنا موسى بلقب .................. -٦

 .............................................................ولد موسى عليه السالم في ............... -٧

 ................ى بـ......................................وكان يسمعيسى عليه السالم في ......... دول -٨

 إليه............له نجاه و...............حاول الكفار من بني اسرائيل قتل عيسى عليه السالم ولكن ال -٩

 ......................................................ضرب سيدنا موسى عليه السالم البحر بـ......... -١٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من أولو العزم من الرسل

٣............................_..........٢.............................-١-.............................  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ١١الدرس 

أولو العزم 

  من الرسل
   

    

  المــادة  رقم  الفصل الدراسي  التاريــــــــخ  الصــف     اســــــــم الطـــالب

  هـ ١٤٤١/        /              /   ٤   

  األول        

  الثاني      
  االجتماعياتالدراسات   ٨

  والمواطنة

 ورقــــــــــــة  عــــــــمــــــــل  

 منافس عالميًا/ متعلم معتز بدينه ، منتم لوطنه ، منتج للمعرفة ، رؤيتنا 



  

 

  الكتب السماوية الثالثة 

٣.....................................-٢.............................-١ -.................................  

 

                                                                                 
                                                                               

  

 مكتب التعليم بوسط       إلدارة العامة للتعليم بمحافظة ا

  مدرسة:
  

  الدرس    سئلةاأل

  المــادة  رقم  الفصل الدراسي  التاريــــــــخ  الصــف     اســــــــم الطـــالب

  هـ ١٤٤١/        /              /   ٤   

  األول        

  الثاني      
  االجتماعياتالدراسات   ٩

  والمواطنة

 ورقــــــــــــة  عــــــــمــــــــل  

 منافس عالميًارؤيتنا / متعلم معتز بدينه ، منتم لوطنه ، منتج للمعرفة ، 



  

 

  -:مما بين األقواس أكمل الفراغات التالية بوضع كل كلمة في مكانها المناسب-: وللسؤال األا

  

  

 

 ......................................ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ...................................ويتصل نسبه بقبيلة  -١

 هـ٥٧١.......عام م في شهر .......................................................................ولد النبي صلى الله عليه وسل -٢

نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما مع  -٣

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

 ..................................... عاما............كان عمر النبي صلى الله وسلم عند زواجه من السيدة خديجة .............. -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أمام العبارات الخاطئة  :(×) ) أمام العبارات الصحيحة ، وعالمة √: ضع عالمة (السؤال الثاني

(                                     ليه وسلم بحسن األخالق مثل الصدق واألمانةاشتهر النبي محمد صلى الله ع -١

( 

(                                               مرضعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي السيدة حليمة السعدية -٢

( 

(                                        عمرةوفيت أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما بلغ سن الثامنة من تُ  -٣

( 

(                                                      وفاة جد النبي صلى الله عليه وسلم انتقل مع عمه أبولهبد بع -٤

( 

(                                              سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في رحالت تجارية عديدة -٥

( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عدد أبناء النبي صلى الله عليه وسلم - السؤال الثالث :

  البنات                                                  األبناء              

٢.....................- ١         ...........................                   -١-                   ...................

٤...................- ٣                             ..........................-٢-   ....................  

٣-..........................                            

  مكة المكرمة  خمسة وعشرون  ربيع األول

    قريش  أمه آمنة

  

  ١٢الدرس 

نسب النبي 

صلى الله 

  عليه وسلم
   

    

                                                                                                                                                                

  

إلدارة العامة ا
 مكتب التعليم بوسط   للتعليم بمحافظة 

 ورقــــــــــــة  عــــــــمــــــــل  



  

 

  مدرسة:
  

  الدرس   األسئلة

  -:مما بين األقواس أكمل الفراغات التالية بوضع كل كلمة في مكانها المناسب-: وللسؤال األا

  الجاهلية  إقرأ  الفطرة  مكة المكرمة  حراء

    دين اإلسالم  العقل  رمضان  أربعين

كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في شهر ..........................من كل سنة في غار....................  -١

.........من أجل السيادة .....................................................بجبل النور بـ.....................................

 والتفكر

 ......... سنة..............يات القرآن الكريم في غار حراء وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ..........نزلت أولى آ -٢

 ........ باسم ربك الذي خلق............................................أول مانزل من القرآن قوله تعالى ..................... -٣

..............راجح ......................................عصمه الله من .................نشأ نبينا محمد سليم ........... -٤

 ................................................................................أعمال .................

    ..................................................................أمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى  -٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أمام العبارات الخاطئة  :(×) رات الصحيحة ، وعالمة ) أمام العبا√: ضع عالمة (السؤال الثاني

  العمود ( ب)  الرقم  العمود ( أ )

  علي بن أبي طالب رضي الله عنه    أول من آمن من الرجال -١

  خديجة بنت خويلد رضي الله عنها    أول من آمن من الصبيان -٢

  عثمان بن عفان رضي الله عنه    أول من آمن من النساء -٣

  أبو بكر الصديق رضي الله عنه    المواليأول من آمن من  -٤

  زيد بن حارثة رضي الله عنه    من أوائل من هاجروا إلى الحبشة -٥

  مصعب بن عمير رضي الله عنه    

  لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة؟

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

  

  

  ١٣الدرس 

بعثة النبي 

محمد صلى 

الله عليه 

  وسلم
   

    

 

                                                                                 
                                                                               

  المــادة  رقم  الفصل الدراسي  التاريــــــــخ  الصــف     اســــــــم الطـــالب

  هـ ١٤٤١/        /              /   ٤   

  األول        

  الثاني      
  االجتماعياتالدراسات   ١٠

  والمواطنة

 منافس عالميًارؤيتنا / متعلم معتز بدينه ، منتم لوطنه ، منتج للمعرفة ، 

 ورقــــــــــــة  عــــــــمــــــــل  



  

 

  

 مكتب التعليم بوسط   إلدارة العامة للتعليم بمحافظة ا

  مدرسة:
  

  الدرس   سئلةاأل

  -:مما بين األقواس أكمل الفراغات التالية بوضع كل كلمة في مكانها المناسب-السؤال األول :

  ) المشركين -أنشدوا   -ولي األمر   -يثرب   -مبادئ الدولة –وثيقة  - األنصار -النبوي -المهاجرين (

 .......له............النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة عندما اشتد أذى ...............هاجر  -١

 ................عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كانت تسمى .................... -٢

استقبله المسلمون عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة  -٣

 .............................................. فرحين ومرحبين بقدومهو................

 قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد......................................................... -٤

 .........................................قام النبي صلى الله عليه وسلم باألمر بطاعة ............. -٥

قام النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين ......................و................................  -٦

 ...........المدينة .............ووضع...........

  المسلمين واليهود حقوقهم جاء في وثيقة المدينة .......................... التي تعطي الجميع من -٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أمام العبارات الخاطئة  : (×)) أمام العبارات الصحيحة ، وعالمة √: ضع عالمة (السؤال الثاني

 (       )                             غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم يثرب إلى المدينة المنورة     -١

 (       )                             هـ١٣ى النبي  صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع األول عام توفِ  -٢

 (       )                                             المسجد النبوييزور المسلمون المدينة للصالة في  -٣

 (       )                      النبي  صلى الله عليه وسلم بعد وصوله للمدينة بناء بيتهأول عام قام به  -٤

 )       (              المهاجرون هم القادمون من مكة واألنصار سكان المدينة من األوس والخزرج -٥

 (       )                           والمال لغير المسلمينتضمنت وثيقة المدينة إقرار الحرية في الدين  -٦

  ............................................عدد ثالثه من معالم المدينة المنورة ؟...........................(ب ) 

  

  ١٤الدرس 

الهجرة إلى 

المدينة 

  المنورة

   

    

                                                                                                                                                                

  المــادة  رقم  الفصل الدراسي  التاريــــــــخ  الصــف     اســــــــم الطـــالب

  هـ ١٤٤١/        /              /   ٤   

  األول        

  الثاني      
  االجتماعياتالدراسات   ١١

  والمواطنة

 منافس عالميًارؤيتنا / متعلم معتز بدينه ، منتم لوطنه ، منتج للمعرفة ، 

 ورقــــــــــــة  عــــــــمــــــــل  



  

 

  

 مكتب التعليم بوسط   إلدارة العامة للتعليم بمحافظة ا

  مدرسة:
  

  الدرس    سئلةاأل

  -:مما بين األقواس أكمل الفراغات التالية بوضع كل كلمة في مكانها المناسب-السؤال األول : 

 .............................وقف األعداء المشركون ضد المسلمين وخططوا لمنع انتشار....................... -١

 ...و....................................جيش المسلمين لحماية ................. النبي  صلى الله عليه وسلمجهز  -٢

 ............................................وغزوة أحد عام .................حدثت غزوة بدر عام ................ -٣

 ...........................المسلمين .........................ات في ..............غزوة بدر الكبرى من أهم الغزو -٤

 .....................هـ......هـ وفتح مكة عامحدثت غزوة األحزاب عام ...................هـ وصلح الحديبية عام ...... -٥

 .. رضي الله عنه................................غزوةالكان من بين شهداء ........وهزم المسلمون في غزو............. -٦

 بحفر خندق النبي  صلى الله عليه وسلم................... على ...........................أشار الصحابي ............. -٧

 ... بشارة لدخول مكة المكرمة..................................................................نزلت سورة ............... -٨

  ..................................تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة وفتحها دون ...................... -٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أمام العبارات الخاطئة  :(×) ) أمام العبارات الصحيحة ، وعالمة √: ضع عالمة (السؤال الثاني

 )  (                                                                             استشهد في غزوة بدر أربعة عشر صحابيا -١
   (                                        الرماه بالنزول من الجبل بعد االنتصار صلى الله عليه وسلم النبي أمر النبي -٢

( 
 (                                 هـ ألداء العمرة٦ومعه ألف من الصحابة عام  النبي صلى الله عليه وسلمخرج النبي  -٣

( 
 )  (                                                                               التزمت قريش بصلح الحديبية ولم تنقضه -٤
(                                                 النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة من األصنامبعد قتح مكة طهر النبي   -٥

( 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لماذا سمي األحزاب بهذا اإلسم ؟
.............................................................................................................  

  هـ٥  هـ٢  هـ٣  المسلمين  حرب  أحد  تاريخ

  الدولة  الدين  الفتح  االسالم  حمزة بن عبدالمطلب  هـ٦  هـ  ٨

          سلمان الفارسي    

  

  ١٥الدرس 

غزوات النبي 

صلى الله 

  عليه وسلم

   

    

  المــادة  رقم  الفصل الدراسي  التاريــــــــخ  الصــف     اســــــــم الطـــالب

  هـ ١٤٤١/        /              /   ٤   

  األول        

  الثاني      
  االجتماعياتالدراسات   ١٢

  والمواطنة

 منافس عالميًارؤيتنا / متعلم معتز بدينه ، منتم لوطنه ، منتج للمعرفة ، 



  

 

  

                                                                                                                                                                

  

إلدارة العامة ا
 مكتب التعليم بوسط   للتعليم بمحافظة 

  مدرسة:
  

  الدرس   سئلةاأل

  -:مما بين األقواس أكمل الفراغات التالية بوضع كل كلمة في مكانها المناسب-: وللسؤال األا

  )ألسرةا  - سريعا   -    المدرسة  -    طموحات -  أسر(

 ...... أساس المجتمع وتتكون من أب وأم وأوالد........................ -١

 ...................................................يتكون المجتمع من عدة  -٢

 .. تشبه األسرة................................................................ -٣

 نستطيع عندما نعمل معا أن ننهي العمل ............................... -٤

  ... في المستقبل.............لكل فرد في األسرة .......................... -٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  أمام العبارات الخاطئة(×) ) أمام العبارات الصحيحة ، وعالمة √: ضع عالمة (السؤال الثاني

 (       )                                                           فرد في األسرة قدرات وإمكانات لكل - ١
 (       )                                  المسؤولية واجب أوعمل اليلتزم الفرد أو المجتمع بتنفيذه - ٢
 (       )                                                       العمل الجماعي يكون بين اثنين أو أكثر - ٣
 (       )                              حتى يكون العمل الجماعي ناجحا التوزع األعمال على األفراد - ٤
 (       )                                                        في األسرة يلبي كل منا احتياجات اآلخر - ٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اذكر حق من حقوق األوالد على الوالدين ؟( ب ) 

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

  

  ١٦الدرس 

  األسرة

  

  

  

  

  ١٧الدرس 

العمل 

  الجماعي

   

    

 

 

  المــادة  رقم  الفصل الدراسي  التاريــــــــخ  الصــف     اســــــــم الطـــالب

  هـ ١٤٤١/        /              /   ٤   

  األول        

  الثاني      
  الدراسات االجتماعية  ١٣

  والمواطنة

 ورقــــــــــــة  عــــــــمــــــــل  

 منافس عالميًا/ متعلم معتز بدينه ، منتم لوطنه ، منتج للمعرفة ، رؤيتنا 



  

 

 

                                                                                 
                                                                               

  

 مكتب التعليم بوسط   إلدارة العامة للتعليم بمحافظة ا

  مدرسة:
  

  الدرس   سئلةاأل

  -:مما بين األقواس أكمل الفراغات التالية بوضع كل كلمة في مكانها المناسب-: وللسؤال األا

  )أخضر  - التوحيد -عريق  –الحق  -نكساليُ   - سيفان - توحيدها - الثقافة -نخلة(

 .....................................................في وسطه كلمة ...........العلم السعودي لونه  - ١

من مميزات العلم السعودي أنه ............................أبدا ويحتوي على السيف  الدال على  - ٢

 منذ مئات السنين.........................................وأنه ...........................................

 .............وهو األول من برج الميزان....................اليوم الوطني لبالدي يوم .......... - ٣

 ............................ متقاطعان وسطهما ...................شعار المملكة .................... - ٤

 لناس وطرق معيشتهم وتفاعلهم في المجتمع........ هي أسلوب حياة ا.......................... -٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  أمام العبارات الخاطئة (×)) أمام العبارات الصحيحة ، وعالمة √: ضع عالمة (السؤال الثاني

 (       )                                                ثقافتنا الوطنية متنوعة وكذلك ثقافات العالم - ١
 (       )                           الثقافة تنقسم إلى مادية محسوسة وغير مادية غير محسوسة - ٢
 (       )                                                  يوجد في العالم ثقافات متعددة بلغة واحدة - ٣
 (       )                             نستفيد من تنوع الثقافات عدم التعرف على الثقافات األخرى - ٤
 (       )                                       نستفيد من تنوع الثقافات التكامل والتعاون المشترك - ٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ؟ عمل نعمله في اليوم الوطنياذكر ( ب ) 

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

  

  ١٨الدرس

العلم 

  الوطني

  

  

  

  

  ١٩الدرس 

الثقافة 

  الوطنية

   

    

 

  المــادة  رقم  الفصل الدراسي  التاريــــــــخ  الصــف     اســــــــم الطـــالب

  هـ ١٤٤١/        /              /   ٤   

  األول        

  الثاني      
  الدراسات االجتماعية  ١٤

  والمواطنة

 ورقــــــــــــة  عــــــــمــــــــل  

 منافس عالميًارؤيتنا / متعلم معتز بدينه ، منتم لوطنه ، منتج للمعرفة ، 


