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مملكة البحرين 
وزارة التربية والتعليم

مدرسة عالي اإلعدادية للبنات

مراجعة لالختبار األول 
للصف األول االعدادي

األول االعدادي: الفصل الثاني                        الصف
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اكملي ما يأتي: السؤال األول
تعاظم اضطهاد قريش للمسلمين فأشار النبي على -1

الحبشة....................أصحابه بالهجرة الى 

على االسالم من ( ص)بلغ عدد الذين بايعوا النبي محمد -2
اثنى عشر رجال..................االوس والخزرج في العقبة االولى

س على االسالم من االو( ص)بلغ عدد الذين بايعوا النبي محمد -3
ثالثة وسبعون رجال وامرأتان..............والخزرج في العقبة الثانية 
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إليها ( ص)ُسميت يثرب بعد هجرة النبي -4
................بـ

المدينة المنورة

علي بن ابي طالب........................هاجر النبي الى يثرب تاركا في فراشه-5

االحزاب...............  عرفت غزوة الخندق بـغزوة -6
لون به اتخذ المسلمون هجرة النبي الى يثرب بداية لتقويم يعم-7

التقويم الهجري.................هو 

أبو بكر الصديق............تآمرت قريش لقتل النبي فغادر خفية بصحبة-8
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اختاري اإلجابة الصحية: السؤال الثاني
:كانت هجرة المسلمين األولى إلى-1
.مكة. ج.الحبشة. ب.يثرب. أ

:كانت هجرة المسلمين الثانية الى-2
.الحبشة. ج.مكة المكرمة. ب.يثرب. أ

:ها اختار الرسول الحبشة مكانا لهجرة المسلمين الن ملك-3
.عادل ومتسامح. ج.ديمقراطي. ب.ديكتاتوري. أ
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:في السنةاألولىتمت بيعة العقبة -4
.الثانية عشر للدعوة. أ

.الثالثة عشر للدعوة. ب
.الرابعة عشر للدعوة. ج

:في السنةالثانية تمت بيعة العقبة-5
.الثانية عشر للدعوة. أ

.الثالثة عشر للدعوة. ب
.عشر للدعوةالرابعة . ج
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تهم دستور ينظم حياة المسلمين وعالقاتهم بما فيها واجباهي -6
:اتجاه المجتمع والدولة

.العهد. ج.الوثيقة. ب.الصحيفة. أ

:هم اهل مكة الذين امنوا بدعوة الرسول وهاجروا الى يثرب-7
.االمة. ج.المهاجرون. ب.االنصار. أ
:اءبعد هجرته إلى المدينة المنورة بن( ص)أول ما قام به النبي -8

.المسجد. ج.المدرسة. ب.القصر. أ
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:حدثت غزوة احد عند-8
.جبل النور. ج.جبل احد. ب.غار حراء. أ

.ياجيبي عما يأت: السؤال الثالث
.انيةنتائج بيعتا العقبة األولى والث-1

..........................................-أ

..........................................-ب

عرف اإلسالم اول انتشار له خارج مكة

اكتسب الرسول انصارا ومكانا يلجأ اليه
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.دور المسجد في دولة االسالم-2
مكانا للفريضة ..........................................-أ

..........................................-ب
..........................................-ج

مركزا للسلطة
تعزيز وحدة المسلمين السياسية واالجتماعية

.ابرز ما جاء في الصحيفة-2
..........................................-أ

..........................................-ب

التحول في مفهوم الوالء من القبيلة الى االمة
تركت لليهود حرية المعتقد
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.يعما يأتأجيبيفي ضوء دراستك لغزوتا بدر واحد -3
النتائج السبب االطراف الغزوة

غزوة
بدر

غزوة
احد

المسلمين ـــ الرسول
المشركين ـــ أبو جهل

المسلمين ـــ الرسول
انالمشركين ـــ أبي سفي

اعتراض الرسول
تجارية قافلة 

لقريش

ار ورد اعتباالنتقام 
مكة بين القبائل

نانتصار المسلمي-1
لوقتل أبو جه

حصول المسلمين-2
على غنائم

لم تكن هزيمة -1
كبيرة للمسلمين

لم تكن نصرا -2
حقيقيا لقريش
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مني على الخط الز( ملسو هيلع هللا ىلص)رتبي الغزوات التي وقعت في حياة الرسول -3
:التالي

غزوة الخندق–صلح الحديبية –غزوة بدر -غزو أحد 
هـ6هـ5هـ3هـ2

ةصلح الحديبيغزوة الخندقغزوة أحدغزوة بدر


