المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
ادارة تعليم بيشة

المادة /دراسات اجتماعية
التاريخ/
اليوم /
اختبار الفترة اﻷولى الفصل الدراسي الثاني لعام١٤٤١هـ

السؤال اﻷول/
أ( سمي أصحاب اﻷعمال التالية /
_١مرضعة النبي ﷺ.....................
 _٢نام في فراش النبي ﷺ .............
 _٣ارسله النبي ﷺ ليعلم الناس اﻹسﻼم ويقرئهم القرآن ....................
 _٤أشار على المسلمين في غزوة بدر بالنزول عند أقرب بئر إلى جيش كفار قريش .................

السؤال الثاني /
أ (ضعي عﻼمة √امام العبارة الصحيحة وعﻼمة ×أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي/
 _١أول هجرة للمسلمين إلى مصر )

(

 _٢اسهم الخزرج في نشر اﻹسﻼم في يثرب ) المدينة المنورة ()

(

ب( انسبي العبارات التالية إلى الحدث التاريخي المناسب لكل منها :
 _١غزوة جرح فيها الرس وكسرت فيها رباعيته وشج رأسه
 _٢غزوة أصر فيها أبو جهل لمتابعة السير لقتال المسلمين

السؤال الثالث /
ارسمي مخططا لغزوة أحد

انتهت اﻷسئلة ،،،

معلمة المادة  /غالية القرني

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتربية والتعليم
بمحافظة جدة

الفصل الدراسي الثاني – الفترة األولى
العام الدراسي  1441 - 1444هـ

البيان النموذجية

بنك األسئلة لمادة :الدراسات االجتماعية والمواطنة

المعلمة

رباب هوساوي

المرحلة

المتوسطة

الصف

األول متوسط

المادة

الدراسات االجتماعية
والمواطنة

الوحدة

الخامسة

ا] اختاري اإلجابة الصحيحة :
تقع شبه الجزيرة العربية في قلب العالم وتربط بين ثالث قارات :
1

2

3

(ب)استراليا وأوروبا وأفريقيا

(أ)أفريقيا وأمريكا الجنوبية
وآسيا
اشتهر العرب في شبه الجزيرة العربية بالمعلقات :
(أ) السبع

(ب) الثمانية

(جـ)أفريقيا وأوروبا وآسيا

(جـ) التاسعة

(د)أمريكا الجنوبية
واستراليا وآسيا
(د)العاشرة

لقد تعددت الديانات في شبه جزيرة العرب قبل بعثة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ومن ذلك :
(أ)اليهودية والنصرانية

(جـ)البوذية والمجوسية

(ب)الليبرالية والعلمانية

(د)البهائية والشيخية

إعالن النبي محمد صلى هللا عليه وسلم بالدعوة :
4

5

6

7

8

9

(أ) لالستعداد للحرب

(جـ) قرار من النبي

(ب) استجابة ألمر هللا

(د)لزيادة اليهود

المعتقدات الباطلة التي انتشرت في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم :
(أ)السحر والكهانة

(جـ)األجرام السماوية

(ب)عبادة األصنام

(د)عبادة الطبيعة

أسهم النبي محمد صلى هللا عليه وسلم في حل بعض مشكالت مجتمعه ومن ذلك :
(أ)حفر بئر زمزم

(جـ) تجديد بناء الكعبة

(ب)بناء المسجد األقصى

(د)ترميم األصنام

شارك نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم مجتمعه في أعمالهم ومنها:
(أ)الزراعة

(ب)الصناعة

(جـ)التجارة

(د)الحدادة

حال النبي محمد صلى هللا عليه وسلم عند نزول الوحي عليه وهو في غار حراء:
(أ)خاف وارتجف

(ب)أغشي عليه

(جـ)قال زملوني

(د)قام وتدثر

أسواق العرب قبل اإلسالم:
أ)عكاظ وذي المجاز

(ب)الوطن وذي المجنة

(جـ) المدينة والحجاز
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(د) الفيصلية والعرب

رجع بثلث جيش المسلمين في غزوة أحد
14

(أ)سلمان الفارسي
احد

(ب)الحباب بن المنذر

(د)عبدهللا بن أبي بن سلول

(جـ)أبو بكر الصديق

أول عمل قام به نبينا في مكة بعد الفتح
11

12

13

14

(ب) المؤاخاة بين المهاجرين
(أ) التوجه لمحاربة قبائل
واألنصار
الجزيرة العربية
نجح في التفريق بين قريش وحلفائها في غزوة الخندق .
(أ) نعيم بن مسعود رضي هللا
عنه
سبب فتح مكة لــــ.

(جـ) تحطيم األصنام

(ب) سلمان الفارسي رضي هللا (جـ) الحباب بن المنذر رضي
هللا عنه
عنه

(ب) أنها قاعدة منيعة
(أ) خصوبة منطقة شبه
الحصون
الجزيرة العربية
أشار على نبينا بحفر الخندق في غزوة األحزاب
(أ)سلمان الفارسي

(د) عقد هدنة مع اليهود

(ب)أبو عبد الرحمن

(د) عمر بن الخطاب رضي
هللا عنه

(جـ) أن قبيلة خزاعة
استنجدت بالنبي

(د) لتحقيق رؤيا نبينا عليه
السالم

(جـ)ابن مسعود

(د)عقبة بن أبي معيط

هاجر مع نبينا إلى المدينة
15

16

(أ)علي بن أبي طالب رضي
هللا عنه
أشار على المسلمين في غزوة بدر بالنزول عند أقرب بئر إلى قريش
(أ)نعيم بن مسعود

(ب)أبو سفيان رضي هللا عنه

(جـ)أبو طلحة رضي هللا عنه

(د)أبو بكر الصديق رضي
هللا عنه

(ب)الزبير بن العوام

(جـ)الحباب بن منذر

(د)قيس بن سعد

 /2في الفقرات من ( )1الى ( )9زاوجي بين النتيجة في العمود األول والسبب في العمود الثاني
النتيجة
(  )1جهر النبي بالدعوة في المرحلة الجهرية
(  )2دخول نبينا محمد المسجد أثناء إعادة بناء الكعبة
(  )3رضاعة نبينا محمد في بادية بني سعد
(  )4إرسال نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم مصعب بن
عمير إلى المدينة
(  )5اتجاه أبي سفيان بالقافلة نحو البحر
(  )6انتصار المسلمين في غزوة بدر
( ) 7قيام غزوة أحد
( ) 8سميت حجة نبينا بحجة الوداع
( ) 9نزول الرماة من الجبل في غزوة أحد

 2من 4

السبب
( أ) حتى يبتعد عن طريق المسلمين
( ب) قوة إيمانهم رغم قلة عددهم
( جـ) لم يتحملوا مشركو قريش الهزيمة في بدر
( د) ألنه ودع الناس فيها وتوفي بعدها
( هـ) ألنهم رأوا المسلمين يجمعون الغنائم فاعتقدوا النصر

( و) ليعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين
(ز) نزوال على عادة قريش حتى يصح الجسم وتسلم اللغة
ويفصح اللسان
(ح)حل الخالف القائم وثبات سداد رأي النبي
(ط)استجابة ألمر هللا تعالى وإلى جانب دخول عدد من أهل مكة
في الدين خالل المرحلة السرية
(ي) اإلعجاب بالنفس وعدم التوكل على هللا

 ]3ضعي عالمة (صح ) نهاية العبارة الصحيحة وعالمة (خطأ ) نهاية العبارة الخاطئة فيما يلي :
-1من أخطار السحر التفريق بين الناس وزرع البغضاء والشحناء .
-2السكان المستقرون في المدن والقرى يطلق عليهم بـ الحضر .
-3السكان المتنقلون من مكان آلخر يطلق عليهم بـ البدو .
-4وجدت عند العرب قبل اإلسالم جوانب مضيئة في حياتهم االجتماعية تمثلت في القيم المتميزة .
-5الحلف الذي عقدته قريش وتعاهدوا على نصرة المظلوم في مكة يسمى بـ حلف الفضول .
-6اتبع نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم الحنيفية وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السالم .
-7جميع أبناء نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد.
-8لم تقبل قريش حكم نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم عند وضع الحجر األسود .
-9في غزوة أحد أخذ نبينا بمبدأ الشورى مع أصحابه .
 -14مخالفة الرماة ألوامر النبي في غزوة الخندق كان وراء هزيمة المسلمين .
 -11من نتائج فتح مكة قدوم القبائل العربية إلى نبينا صلى هللا عليه وسلم تعلن إسالمها .
 -12أول عمل قام به نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم في مكة بناء المسجد .
 ]4أكملي الفراغات التالية :
 -1األديان السماوية المنتشرة في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم هي  -------------و-------------و-------
-2من أسواق العرب قبل اإلسالم  -----------------و ------------------و----------------
 -3تقع شبه جزيرة العرب في  -----------------------من قارة ----------------------
-4ولد نبينا صلى هللا عليه وسلم في شهر ربيع األول عام571للميالد المسمى بعام  ------------------وقد
أرضعته  ------------------------------في بادية بني سعد .
-5تعبد نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة في غار -----------------------------------------

 ]5مثلي لما يأتي ( :يكتفى بذكر مثالين فقط):

المثال

المطلوب
الديانات السماوية
الديانات الوضعية
أسواق العرب قبل اإلسالم
أخالق حسنة عند العرب قبل اإلسالم
معتقدات باطلة في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم
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 ]6عددي نتائج فتح مكة المكرمة .
* ---------------------------------------------------------------
* ------------------------------------------------------------
*----------------------------------------------------------------
* ------------------------------------------------------------------

 ]7عددي الدروس المستفادة من فتح مكة المكرمة .
* --------------------------------------------------------
* --------------------------------------------------------
*----------------------------------------------------------
*------------------------------------------------------------
*-----------------------------------------------------------
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