
 



 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 .........تعليم إدارة 

  مراجعة نموذج أسئلة 

  

 مدرسة ....................

 المتوسط  االولالصف : 

  الثانيالفصل الدراسي 

 هـ1443

 امام العبارة الخاطئة ؟)×( امام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)السؤال االول :) أ (  ضع عالمة 
في وقتنا الحاضر والحالي الكثير يستخدمون وبفضلون التطبيقات االلكترونية  1

 لتنظيم اوقاتهم .

 

اتسمت الحالة السياسية في شبة الجزيرة العربية قبل االسالم بالهدوء واالستقرار  2

. 

 

  الحوار قديم قدم البشرية . 3
  العمل واجتناب الغش .من القيم والمبادئ التي حثنا عليها نبينا محمد اتقان  4
  الغزوة هي الحمالت التي وجهها النبي صلى هللا عليه وسلم ولم يحضرها بنفسه . 5
  هاجر المسلمون االوائل في بداية الدعوة الى مصر . 6
  جميع ابناء  النبي من زوجته خديجة ماعدا ابراهيم من مارية القبطية . 7
  هي ملة ابينا ابراهيم عليه السالم ملة التوحيد . الحنيفية 8
الحضر هم الذين يسكنون البادية والصحراء وينتقلون من مكان الى آخر بحثا عن  9

 الماء والعشب .

 

وثيقة اليهود من اعظم القيم والرسائل في تسامح الدين االسالمي وتعايشه مع  10

 االديان االخرى 

 

  هو مصعب ابن عمير .اول سفير في االسالم  11
  كانت اخر وصايا النبي قبل وفاته عن الحج . 12
الصحابي نعيم ابن مسعود كان له دور بارز في التفريق بين االحزاب في معركة  13

 الخندق

 

  تم في العقبة ثالث بيعات . 14
  من اهم مبادىء واخالقيات الحوار مع االخرين احترامهم وتقديرهم . 15

 

 

 
 

 محمد القرني
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 المتوسط   االول الصف : 

  الثانيالفصل الدراسي 

 هـ1443

 اختر اإلجابة الصحيحة فيمايلي بوضع دائرة عل الحرف المناسب ؟ 

ي  1  محمد صل هللا عليه وسلم قبيل وفاته  : آخر وصية نطق بها النب 

 الحج  د الصالة  ج الصوم  ب الزكاة  أ

ي من الصفات الحميدة واألخالق الحسنة عند العرب قبل االسالم ماعدا :    2
 جميع ما يأتر

 حماية الجار د الشجاعة   ج وأد البنات   ب الكرم   أ

ي بيعة العقبة  3
 
ي ف ي عشر من البعثة   : عدد الذين بايعوا النب 

 االوىل للعام الثات 

 رجال  73 د رجال   62 ج رجال   32 ب رجال  12 أ

ي تحقيق عدد من االهداف ومنها   :  4
 
 يساعدنا التخطيط ف

 جميع ماسبق  د النجاح والتفوق   ج االستمتاع بالوقت  ب بناء شخصيتنا الوطنية    أ

ي محمد مع قريش بعد فتح مكة 5  يدل عل خلق   :  موقف النب 

 الزهد والورع  د التواضع   ج الصدق واالمانة   ب العفو والتسامح أ

 عرف العام الذي ولد فيه نبينا محمد صل هللا عليه وسلم    :  6

 ليس مماذكر   د عام الرمادة   ج عام الفيل   ب عام الجماعة   أ

ي من برامج مركز الملك عبدالعزيز  7
ي ماعدا   : جميع ما يأتر

 للحوار الوطب 

 تالحم   د وقار   ج بيادر   ب تمكي    أ

ي بعد وفاة امه آمنة بنت وهب   :  8  كفل وتوىل رعاية النب 

 ليس مماذكر د بنو النجار    ج عمه ابوطالب   ب جده عبدالمطلب   أ

ي  9
 من مبادئ و اخالقيات الحوار ماعدا :  كل ما يأتر

ام االخرين  د التعصب للرأي ج حسن االستماع ب الهدوء وعدم رفع الصوت أ  احتر

ي :  10
 
 يساعدنا التخطيط ف

 جميع ماسبق د اداء االعمال  ج االستمتاع بالوقت  ب التفوق والنجاح  أ

ي نبينا محمد صل هللا عليه وسلم يوم االثني   من شهر ربيع االول من السنة :  11
 
 توف

 ه 13 د ه 12 ج ه 11 ب ه 10 أ
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 المتوسط   االول الصف : 

  الثانيالفصل الدراسي 

 هـ1443

وذلك  ( الثانية من المجموعة ) ا( ما يناسبهاالولى من المجموعة  ) راخت   : ) أ (السؤال الثالث 

 ؟بوضع الرقم المناسب في المربعات 

 ( الثانيةالمجموعة )  ( االولى المجموعة ) 

1 
هو الصحابي الذي اشار على النبي بحفر الخندق في غزوة االحزاب 

  )الخندق( .

ابوبكر  

 الصديق 

هو الغار الذي كان نبينا محمد يتعبد هللا فيه ويتفكر في مخلوقاته قبل  2

 البعثة 

 التخطيط  

هو حوار يجري بين ابناء الوطن لمناقشة القضايا الوطنية تحت مظلة  3

 جهة معتمدة 

سلمان  

  الفارسي

  النور  . هو الصحابي الذي رافق النبي في هجرته من مكة الى المدينة  4

االعداد المنظم لتحديد المهام واالعمال المستقبلية ومواعيد القيام بها  5

 وكيفية انجازها

 حراء  

6 
 هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم الى المدينة 

الحوار  

 الوطني

 بناء مسجده  جرح فيها النبي محمد وكسرت رباعيته وشج رأسه  7

 ه  1  حجة الوداع  8

 غزوة احد  .هو حوار يجري بين المهتمين بشؤون التربية التعليم  9

 ه10  اول واهم اعمال النبي عندما وصل المدينة  10

الحوار   

 التربوي
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 هـ1443

 ؟ اأكمل الفراغات التالية بما يناسبه 

 

األعمال التي قام بها نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم عندما وصل للمدينة لبناء المجتمع ـ  من أهم  1
..... و ...........: .......................................... في المدينة المنورة 

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

 

للبدء في اجراء حوار بناء وهادف وايجابي البد ان يكون هناك مجموعة من اآلداب يجي ـ   2

..... و ...........: .......................................... مراعاتها ومنها  

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

 

 :ل االسالم العديد من االسواق ومنها كان للعرب في شبة الجزيرة العربية قبـ  3
 ........................................ و ......................................................................... 

 

 

:  سلك بعض كفار قريش اساليب ترغيب وترهيب لمواجهة الدعوة ومنها  ـ   4

 ........................................ و .........................................................................

 

:  ابناء النبي محمد صلى هللا عليه وسلم الذكور من السيدة خديجة رضي هللا عنها هم   ـ   5

 ........................................ و .........................................................................

 
 

 :من شمائل نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ) التواضع ( ومن األمثلة على ذلك  ـ  6

 ........................................ و ......................................................................... 
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 المتوسط   االولالصف : 

  الثانيالفصل الدراسي 

 هـ1443

 

 خريطة المفاهيم التالية بما يناسبها  ؟ اكمل                        

 

   

 

 
 

 

 

                         
 

 

 

ركان ألحوأر
 
أ

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

ل أعمال ألنبي قب
ألبعثة 

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

عبارأت ألحوأر 
ألمناسبة 

............. ............
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  الثانيالفصل الدراسي 

 هـ1443

 لمايأتي ) بما تفسر ( سبب واحد فقط   ؟ علل 

 

1 
 

  في بادية بني سعد  محمدرضاعة النبي 

 

 2 
 

انشاء وتأسيس مركز الملك عبدالعزيز 

    للحوار الوطني 

 

 

3 
 

ارسل النبي صلى هللا عليه وسلم مصعب ابن 

 عمير مع اهل يثرب بعد بيعة العقبة االولى  

 

 

 4 
 

     حصانة المدينة المنورة طبيعيا  

 
المتوسط قم بمساعدته عزيزي الطالب الجدول أدناه يمثل الخطة اليومية للطالب أحمد بالصف االول 

 بإكمال الجدول لتنفيذ اعماله ومتابعتها بشكل منظم وصحيح ؟

 

د 
ح

ال
 ا
وم

لي
ا

 

 الوقت  المهام واالعمال 

 صباحا 5:00 

 صباحا 6:00 

 اليوم الدراسي داخل المدرسة 
 صباحا الى  7:00

 ظهرا 1:30

 ظهرا 2:00 

 مساءا 5:00 

 مساءا  7:00 

 مساءا 8:00 

 مساءا 9:30 الذهاب والخلود للنوم 
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 عزيزي الطالب من خالل دراستك أحداث سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم أرخ لألحداث التالية 

 ؟  ثم قم بترتيبها زمنيا من االقدم الى األحدث 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
 المناسب للعبارات التالية ؟ يالتاريخيحدد الطالب في الجدول ادناه الحدث 

 عفا الرسول صلى هللا عليه وسلم عن اهل مكة

 
 

 فيها ابوجهل على متابعة السير لقتال المسلمينغزوة اصر 

 
 

غزوة نزل فيها الرماة من على الجبل للحصول على الغنائم بعد ظنهم 

 بهزيمة المشركين
 

 

في العام رجال من اهل يثرب النبي صلى هللا عليه وسلم عند العقبة  12بايع 

 الثاني عشر من البعثة
 

 
 

 فتح مكة  الهجرة للمدينة  غزوة الخندق  حجة الوداع



√ 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 .........تعليم إدارة 

   المراجعة أسئلة  اجابة  نموذج

  

 مدرسة ....................

 المتوسط  االولالصف : 

  الثانيالفصل الدراسي 

 هـ1443

 الخاطئة ؟امام العبارة )×( امام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)السؤال االول :) أ (  ضع عالمة 
في وقتنا الحاضر والحالي الكثير يستخدمون وبفضلون التطبيقات االلكترونية  1

 لتنظيم اوقاتهم .
√ 

اتسمت الحالة السياسية في شبة الجزيرة العربية قبل االسالم بالهدوء واالستقرار  2
. 

     × 

 √ الحوار قديم قدم البشرية . 3
 √ عليها نبينا محمد اتقان العمل واجتناب الغش .من القيم والمبادئ التي حثنا  4
 ×      الغزوة هي الحمالت التي وجهها النبي صلى هللا عليه وسلم ولم يحضرها بنفسه . 5
 ×      هاجر المسلمون االوائل في بداية الدعوة الى مصر . 6
 √ جميع ابناء  النبي من زوجته خديجة ماعدا ابراهيم من مارية القبطية . 7
 √ الحنيفية هي ملة ابينا ابراهيم عليه السالم ملة التوحيد . 8
الحضر هم الذين يسكنون البادية والصحراء وينتقلون من مكان الى آخر بحثا عن  9

 الماء والعشب .
     × 

وثيقة اليهود من اعظم القيم والرسائل في تسامح الدين االسالمي وتعايشه مع  10
 االديان االخرى 

√ 

 √ اول سفير في االسالم هو مصعب ابن عمير . 11
 ×      كانت اخر وصايا النبي قبل وفاته عن الحج . 12
الصحابي نعيم ابن مسعود كان له دور بارز في التفريق بين االحزاب في معركة  13

 الخندق
√ 

 ×      تم في العقبة ثالث بيعات . 14
 √ االخرين احترامهم وتقديرهم .من اهم مبادىء واخالقيات الحوار مع  15
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 .........تعليم إدارة 

 نموذج أسئلة مراجعة 

  

 مدرسة ....................

 المتوسط   االول الصف : 

  الثانيالفصل الدراسي 

 هـ1443

 اختر اإلجابة الصحيحة فيمايلي بوضع دائرة عل الحرف المناسب ؟ 

ي محمد صل هللا عليه وسلم قبيل وفاته  :  1  آخر وصية نطق بها النب 

 الحج  د الصالة  ج الصوم  ب الزكاة  أ

ي من الصفات الحميدة واألخالق الحسنة عند العرب قبل االسالم ماعدا :    2
ر
 جميع ما يأت

 حماية الجار د الشجاعة   ج وأد البنات   ب الكرم   أ

ي عشر من البعثة   :  3
 
ي بيعة العقبة االوىل للعام الثات

 
ي ف  عدد الذين بايعوا النب 

 رجال  73 د رجال   62 ج رجال   32 ب رجال  12 أ

ي تحقيق عدد من االهداف ومنها   :  4
 
 يساعدنا التخطيط ف

 جميع ماسبق  د النجاح والتفوق   ج االستمتاع بالوقت  ب بناء شخصيتنا الوطنية    أ

ي محمد مع قريش بعد فتح مكة يدل عل خلق   :  5  موقف النب 

 الزهد والورع  د التواضع   ج الصدق واالمانة   ب العفو والتسامح أ

 عرف العام الذي ولد فيه نبينا محمد صل هللا عليه وسلم    :  6

 ليس مماذكر   د عام الرمادة   ج عام الفيل   ب عام الجماعة   أ

ي ماعدا   :  7
ي من برامج مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطب 

ر
 جميع ما يأت

 تالحم   د وقار   ج بيادر   ب تمكي    أ

ي  8  بعد وفاة امه آمنة بنت وهب   : كفل وتوىل رعاية النب 

 ليس مماذكر د بنو النجار    ج عمه ابوطالب   ب جده عبدالمطلب   أ

ي  9
ر
 من مبادئ و اخالقيات الحوار ماعدا :  كل ما يأت

ام االخرين  د التعصب للرأي ج حسن االستماع ب الهدوء وعدم رفع الصوت أ  احتر

ي :  10
 
 يساعدنا التخطيط ف

 جميع ماسبق د اداء االعمال  ج االستمتاع بالوقت  ب التفوق والنجاح  أ

ي نبينا محمد صل هللا عليه وسلم يوم االثني   من شهر ربيع االول من السنة :  11
 
 توف

 ه 13 د ه 12 ج ه 11 ب ه 10 أ

 



 

 السعودية المملكة العربية

 وزارة التعليم

 .........تعليم إدارة 

  مراجعة أسئلة 

  

 مدرسة ....................

 المتوسط   االول الصف : 

  الثانيالفصل الدراسي 

 هـ1443

وذلك  ( الثانية من المجموعة ) ا( ما يناسبهاالولى من المجموعة  ) راخت   : ) أ (السؤال الثالث 

 ؟بوضع الرقم المناسب في المربعات 

 ( الثانيةالمجموعة )  ( االولى المجموعة ) 

1 
هو الصحابي الذي اشار على النبي بحفر الخندق في غزوة االحزاب 

  )الخندق( .

ابوبكر  4

 الصديق 

هو الغار الذي كان نبينا محمد يتعبد هللا فيه ويتفكر في مخلوقاته قبل  2

 البعثة 

 التخطيط  5

هو حوار يجري بين ابناء الوطن لمناقشة القضايا الوطنية تحت مظلة  3

 جهة معتمدة 

سلمان  1

  الفارسي

  النور  . هو الصحابي الذي رافق النبي في هجرته من مكة الى المدينة  4

االعداد المنظم لتحديد المهام واالعمال المستقبلية ومواعيد القيام بها  5

 انجازهاوكيفية 

 حراء  2

6 
 هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم الى المدينة 

الحوار  3

 الوطني

 بناء مسجده 10 جرح فيها النبي محمد وكسرت رباعيته وشج رأسه  7

 ه  1 6 حجة الوداع  8

 غزوة احد 7 .هو حوار يجري بين المهتمين بشؤون التربية التعليم  9

 ه10 8 اول واهم اعمال النبي عندما وصل المدينة  10

الحوار  9 

 التربوي
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 المتوسط   االول الصف : 

  الثانيالفصل الدراسي 

 هـ1443

 ؟ اأكمل الفراغات التالية بما يناسبه 
 

األعمال التي قام بها نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم عندما وصل للمدينة لبناء المجتمع ـ  من أهم  1
 .وثيقة اليهود و  المؤاخاة بين المهاجرين واالنصارو   بناء مسجده:  في المدينة المنورة 

 

للبدء في اجراء حوار بناء وهادف وايجابي البد ان يكون هناك مجموعة من اآلداب يجي ـ   2
 : مراعاتها ومنها  
 التزام اخالق الحوارو  الوضوحو الموضوعوية و  الصدق والدليلو   العلم

 

 

 :كان للعرب في شبة الجزيرة العربية قبل االسالم العديد من االسواق ومنها ـ  3
 سوق مجنة و سوق حجر اليمامة و سوق دومة الجندل وسوق حباشةو  سوق عكاظ  .

 

 

 :  سلك بعض كفار قريش اساليب ترغيب وترهيب لمواجهة الدعوة ومنها  ـ   4
 عذيبهم و تشويه الدعوة و السخرية واالستهزاءاضطهاد اتباع النبي وتو  االعتداء على النبي 

 

 :  ابناء النبي محمد صلى هللا عليه وسلم الذكور من السيدة خديجة رضي هللا عنها هم   ـ   5
 عبدهللاو القاسم 

 

 

 :من شمائل نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ) التواضع ( ومن األمثلة على ذلك  ـ  6
حب المساكين واالكل معهم و اجابة دعوتهم و عيادة المرضى و ممازحة و  مجالسة الفقراء 

 الصبيان والسالم عليهم 
 

 

 

        

                           



 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 .........تعليم إدارة 

 أسئلة مراجعة 

  

 مدرسة ....................

 المتوسط   االولالصف : 

  الثانيالفصل الدراسي 

 هـ1443

 

 خريطة المفاهيم التالية بما يناسبها  ؟ اكمل                        
 

   

 

 
 
 
 

                         
 

 

ركان ألحوأر
 
أ

طرفا الحوار موضوع الحوار 

ل أعمال ألنبي قب
ألبعثة 

رعي الغنم التجارة 

عبارأت ألحوأر 
ألمناسبة 

أظن أن ما رأيك



 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 .........تعليم إدارة 

  مراجعة أسئلة 

  

 مدرسة ....................

 المتوسط   االول الصف : 

  الثانيالفصل الدراسي 

 هـ1443

 لمايأتي ) بما تفسر ( سبب واحد فقط   ؟ علل 

 

1 

 

حفاظا على سالمة لغته وفصاحة لسانه  في بادية بني سعد  محمدرضاعة النبي 
 وصحة جسده

 

 2 

 

انشاء وتأسيس مركز الملك عبدالعزيز 
    للحوار الوطني 

نشر ثقافة الحوار بين ابناء المجتمع 
 السعودي

 

3 

 

ارسل النبي صلى هللا عليه وسلم مصعب 
ابن عمير مع اهل يثرب بعد بيعة العقبة 

 االولى  

ليقرئهم القران ويعلمهم االسالم ويفقهم في 
 الدين

 

 4 

 

 بسبب الجبال المحيطة بها    حصانة المدينة المنورة طبيعيا  

 

االول المتوسط قم بمساعدته  عزيزي الطالب الجدول أدناه يمثل الخطة اليومية للطالب أحمد بالصف

 بإكمال الجدول لتنفيذ اعماله ومتابعتها بشكل منظم وصحيح ؟

 

د 
ح
ال
 ا
وم

لي
ا

 

 الوقت  المهام واالعمال 

 صباحا 5:00 اداء صالة الفجر في المسجد 

 صباحا 6:00 تناول وجبة االفطار في المنزل 

 اليوم الدراسي داخل المدرسة 
 صباحا الى  7:00

 ظهرا 1:30

 ظهرا 2:00 الخلود الى النوم والراحة 

 مساءا 5:00 ممارسة الرياضة مع االصدقاء )كرة القدم (

 مساءا  7:00 مساعدة الوالدين والجلوس مع العائلة 

 مساءا 8:00 حل الواجبات والمذاكرة 

 مساءا 9:30 الذهاب والخلود للنوم 

 

 

   



 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 .........تعليم إدارة 

  مراجعة أسئلة 

  

 مدرسة ....................

 المتوسط   االول الصف : 

  الثانيالفصل الدراسي 

 هـ1443

 

 عزيزي الطالب من خالل دراستك أحداث سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم أرخ لألحداث التالية 
 ؟  ثم قم بترتيبها زمنيا من االقدم الى األحدث 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 المناسب للعبارات التالية ؟ يالتاريخيحدد الطالب في الجدول ادناه الحدث 

 عفا الرسول صلى هللا عليه وسلم عن اهل مكة
 

 فتح مكة

 غزوة اصر فيها ابوجهل على متابعة السير لقتال المسلمين
 

 غزوة بدر 

ظنهم غزوة نزل فيها الرماة من على الجبل للحصول على الغنائم بعد 
 بهزيمة المشركين

 

 غزوة احد

رجال من اهل يثرب النبي صلى هللا عليه وسلم عند العقبة في  12بايع 
 العام الثاني عشر من البعثة

 بيعة العقبة االولى 

 
 

 فتح مكة  الهجرة للمدينة  غزوة الخندق  حجة الوداع

 هـ 5 هـ 1 هـ 8 هـ 10

4 3 1 2 



 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 .........تعليم إدارة 

  مدرسة .........................         

  

 

 المتوسط  األولالصف : 

  الثانية الفترة اختبار 

 

  درجة20  الفصل  اسم الطالب

 

 امام العبارة الخاطئة فيمايلي؟(  ×امام العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √عالمة )  السؤال االول : ضع

 

                        اتسمت وتميزت الحالة السياسية في شبة الجزيرة العربية قبل االسالم بالحروب  1

  سميت المعلقات بهذا االسم ألنها كانت تعلق على الكعبة  2

  جميع ابناء النبي صلى هللا عليه وسلم )الذكور واالناث ( من زوجته خديجة  3

  الصحابي الذي اشار على النبي بحفر الخندق هو سلمان الفارسي  4

  في شهر شعبان كان اول نزول للوحي على نبينا محمد  5

   هاجر المسلمون االوائل الى الحبشة  6

   حدثت ثالثة بيعات في العقبة  7

   مجالسة النبي للفقراء وحبه للمساكين تدلنا على تواضعه عليه الصالة والسالم 8

 

 ؟  السؤال الثالث : أختار االجابة الصحيحة فيمايأتي 

 :  يسمى العام الذي ولد فيه نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم  1

 عام الرمادة  عام الفيل  عام الجماعة 

 :  كان عدد الذين بايعوا النبي في بيعة العقبة االولى  2

 رجال وامرأتان  73  رجال 60   رجال  12

  مرضعة النبي صلى هللا عليه وسلم هي : 3

  حليمة السعدية   آمنة بن وهب    خديجة بن خويلد

  من اهم واشهر االسواق عند العرب قبل االسالم :  4

  صحيح  قما سبجميع   حجر اليمامة   عكاظ

 من الصفات الحميدة عند العرب قبل االسالم ماعدا : يما يأتكل  5

  الشجاعة   الكرم   وأد البنات 

 

 درجات  5

 درجات  8



 

  

 السؤال الثالث :

 قارن بين غزوتي بدر الكبرى وغزوة احد وفق الجدول ادناه ؟عزيزي الطالب 

 

 

 

 غزوة احد غزوة بدر وجه المقارنة

 الغزوةنتائج 

 

 

 

 

 

 

 عام وقوعها 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثالث :

عزيزي الطالب من خالل دراستك لسيرة الحبيب محمد صلى هللا عليه وسلم تتبع االحداث التالية وأرخها 

 ورتبها زمنيا من االقدم الى االحدث  ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تمت األسئلة

 :  المدرسة مدير   محمد القرني   معلم المادة : 

 

 فتح مكة  غزوة الخندق 
 هجرة النبي

  للمدينة  

 تاريخها 

  الترتيب

 درجات  3

 درجات  4


