
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

4/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/4                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ   اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/43                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade4                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/4
https://www.almanahj.com/sa/4
https://www.almanahj.com/sa/4
https://www.almanahj.com/sa/43
https://www.almanahj.com/sa/43
https://www.almanahj.com/sa/grade4
https://www.almanahj.com/sa/grade4
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 

 
 

 

 

 

 :صلي من العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني  :السؤال األول 

 ب  أ
 تقع مكة المكرمة  -1

 
 خديجة بنت خويلد  

 يكثر في طبيعة سطح مكة المكرمة  -2

 
 في اللقب كالب  

ولد نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم  -3
 شهرفي 

 

 الجبال واألدوية  

يلتقي نسب نبينا محمد صلى اهلل عليه  -4
 أبيه وامهوسلم من جهة 

 رعي األغنام  

عمل نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم  -5
 في صغره 

 جبريل عليه السالم  

أول زوجات الرسول صلى اهلل عليه  -6
 وسلم 

 

 في غرب المملكة العربية السعودية  

أوالد النبي من السيدة خديجة رضي  -7
 اهلل عنها 

 ربيع األول  

نزل الوحي على النبي محمد صلى  -8
 اهلل عليه وسلم مع الملك 

 البعض اطاعه والبعض عصاه  

موقف كفار قريش من دعوة النبي  -9
 محمد صلى اهلل عليه وسلم 

 عام الفيل  

هاجر المسلمين الى الحبشة  -11
 في العام 

 

 القاسم وعبداهلل  

بايع الرسول صلى اهلل عليه  -11
 وسلم الناس في مكة في مكان يسمى

 مناخ مكة المكرمة 

أرسل الرسول صلى اهلل عليه  -12
وسلم مصعب بن عمير مع الناس 

 ليعلمهم 

 العقبة 

 ليعلمهم قراءة القران   سمي العام الذي ولد فيه بعام  -13
 

حار صيفا ويغلب عليه الدف  -14
 شتاء 

 من الهجرةالخامس  

 دو القعدة  

 عائشة بنت أبي بكر  

 

نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في مكة المكرمة : الوحدة الرابعة 
 المكرمة 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                             

 
 

 : السؤال الثاني 
ضعي عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطا أمام العبارة 

 : الخاطئة  

 (  )               شمال المملكة العربية السعودية  تقع مكة المكرمة في -1

 ( )               ولد نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في شهر رمضان  -2

 )      (          توفي والد نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم قبل والدته  -3

 )      (      وصف ميسره للسيدة خديجة ماراه من النبي أثناء الرحلة  -4

 (  )                      أوالد النبي من السيدة خديجة إبراهيم والقاسم   -5

 )      (        العقل  نشأ النبي صلى اهلل عليه وسلم سليم الفطرة راجح -6

 ( )                                 كانت قريش تعبد اهلل سبحانه وتعالى   -7

كان موقف كفار قريش من الدعوة محاولة قتل النبي صلى اهلل عليه  -8
 (  )                                                                   وسلم 

 (   )                         بشة تغيير المكانمن أسباب الهجرة إلى الح -9

 عشر رجال  أثنى بايعوا لنبيفي بيعة العقبة الثانية عدد الذين  -11

                                                                              (  ) 

منها  وأنجبتزوج النبي صلى اهلل عليه وسلم من ماريه القبطية  -11
 (   )                                                                 إبراهيم 

 تاجر النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم للسيدة خديجة بأموالها  -12

                                                                             (   ) 

 )      (       عاش النبي صلى اهلل عليه وسلم مع عمه بعد وفاة أمه  -13

 ()     المكرمة الجبال والسهول واألوديةيكثر في طبيعة سطح مكة  -14

  

 عليه وسلم في مكة المكرمةنبينا محمد صلى اهلل : الوحدة الرابعة 
 المكرمة 



 

 
 

 

 

   

 :السؤال الثالث 
 :أجيبي عما يلي 

 نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم من جهة أبيه وأمه ؟ارسمي شجرة لنسب 
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 :السؤال الرابع 
 :عددي ما يلي 

 لمكة المكرمة العديد من األسماء اذكريها ؟ (1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ث

 

 عددي بنات الرسول صلى اهلل عليه وسلم من السيدة خديجة اإلناث ؟ (2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 

 مرت دعوة النبي صلى اهلل عليه وسلم في مكة المكرمة بمرحلتين ؟ (3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 

 بدا الرسول صلى اهلل عليه وسلم يدعو أقرب الناس إليه  (4

 أول من آمن من الرجال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

 ـــــــــــــــأول من آمن من النساء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 أول من آمن الصبيان    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

 أول من آمن من الموالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4
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 المكرمة 



 

 
 

 

  

 

 

 :السؤال الخامس 
 

 

 

أمامك خارطة المملكة العربية السعودية حددي على الخارطة  موقع مكة 
 المكرمة  في أي جهة تقع ؟

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في مكة المكرمة : الوحدة الرابعة 
 المكرمة 



 

 
 

 

 

 

 :السؤال السادس 
 :اختاري مما يلي اإلجابة الصحيحة 

 حار صيفا ويغلب عليه الدف شتاء  - أ
 مناخ مكة المكرمة  -1

 طبيعة مكة المكرمة  -2

 موقع مكة المكرمة  -3

 أسماء مكة المكرمة  -4
 ولد فيه نبينا محمد صلي اهلل عليه وسلم شهر  الذيالشهر  - ب

 رمضان  -1

 رجب  -2

 ربيع األول  -3

 شعبان  -4
 أول زوجات الرسول صلى اهلل عليه وسلم  - ج

 اهلل عنها  بكر رضيعائشة  بنت أبي  -1

 خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها  -2

 حفصة بنت عمر رضي اهلل عنها  -3

 رضي اهلل عنها بنت زمعة سوده -4

 كان عمر النبي صلى اهلل عليه وسلم حين تزوج بالسيدة خديجة  - د

 سنة  22 -1

 سنة  25 -2

 سنة  31 -3

 سنة  35 -4

         نزل الوحي على النبي صلى اهلل عليه وسلم في عمر –ع 

 سنه  21 -1

 سنة  45 -2

 سنة  41 -3

 سنة 55 -4
 

نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في مكة المكرمة : الوحدة الرابعة 
 المكرمة 



 

 
 

  
 

 

 

 استمرت دعوة نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في مكة مكرمة مدة  -ـ ن 

 سنة  13 -1

 سنة  15 -2

 سنوات  11 -3

 سنة  19 -4

 من أسباب الهجرة إلى الحبشة  -هـ 

 تغيير المكان  -1

 الكفار للمسلمين  ىآذ -2

 للتنزه  -3

 للتجارة  -4

 استمرت الدعوة السرية مدة  –و 

 سنوات 3 -1

 سنوات  5 -2

 سنوات  7 -3

 سنة  12 -4

 تقع مكة المكرمة بالنسبة لشبة الجزيرة العربية  –ي 

 الغرب  (1

 الشرق  (2

 الشمال  (3

 الجنوب  (4

 

 

 

 

 

نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في مكة المكرمة : الوحدة الرابعة 
 المكرمة 



 

 
 

 

 

 

 :السؤال األول 
 :ضعي كل كلمة في الفراغ المناسب لها 

   –غرب  –قتل   –الشورى  –اليهودي   –المسجد النبوي   – حزن) 

أبو بكر  –سنة  63 –مرض شديد  -الحرمين  –علي بن أبي طالب 
الثامنة   –سلمان الفارسي   -االثنين  –شمال  –سنة  41 -الصديق   

 ( مناخ المدينة المنورة 
 بالدنا .................. تقع المدينة المنورة في  -1

 .......................ة يفد المسلمون إلى المدينة المنورة لزيار -2

 النبي صلى اهلل عليه وسلم .................. تأمر المشركين على  -3

 أن ينام في فراشة ........................طلب النبي من  -4

 في جميع أوامره ..............كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يعمل  -5

ع جاره من مظاهر رحمة الرسول صلى اهلل عليه وسلم تعامله م -6

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

 المسلمين على موت النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم ............... -7

 ......................مات النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم بعد   -8

 الشريفين ....................أفتخر بمملكتي بالد  -9

 .........................توفي النبي صلى اهلل عليه وسلم وعمره  -11

 من الهجرة ...................تم فتح مكة في السنة  -11

 حار صيفا بارد شتاء ...................... -12

 ..........................الصحابي الذي أشار على النبي بحفر الخندق  -13

من العام .................توفي نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في يوم  -14

 ادي عشر للهجرة الح

نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في المدينة المنورة  : الوحدة الخامسة 
 المكرمة 



 

 
 

 

 

 

 : السؤال الثاني 

 

 
 

 :أمامك خارطة المدينة المنورة أجيبي عن األسئلة التالية 

 عددي أشكال سطح األرض الموجودة في الخارطة ؟ -1

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

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

 

 صفي مناخ المدينة المنورة ؟ -2

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

 

نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في المدينة المنورة  : الوحدة الخامسة 
 المكرمة 



 

 
 

  

 

 

 :السؤال الثالث 

 :أجيبي عن األسئلة التالية 

 ؟عددي مراحل الهجرة إلى المدينة المنورة  ( أ

1- .............................................. 

2- ............................................. 

 

 عددي أعمال النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم في المدينة المنورة ؟ ( ب

1- ............................................. 

2- ............................................. 

3- ............................................. 

 

 عددي غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم في المدينة المنورة ؟ ( ج

1- .................................... 

2- .................................... 

3- .................................... 

4- .................................... 

5- ................................... 

 

 :يلي  عرفي ما ( د

 الشورى ؟ -1

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

 الحرة ؟ -2

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

  

نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في المدينة المنورة  : الوحدة الخامسة 
 المكرمة 



 

 
 

 

 

 

 :السؤال الرابع 

مع ضعي عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطا أمام العبارة الخاطئة 
 :تصحيح الخطأ 

نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم كان يحرص علو استشارة المسلمين رجاال  -1
 )         (                                                                  ونساء 

 (    )                  تميز نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم باألخالق الحسنة  -2

 (       )        لم يحزن الصحابة على وفاة نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم  -3

 (       )                       قوع في الخطاء المشورة تزيد الخبرة وتقلل الو -4

 (     )                     أفواجا من نتائج الفتح عدم دخول الناس في دين اهلل -5

 (       )                           هـ    5حدثت غزوة صلح الحديبية في العام  -6

  (    )    أول عمل قام به النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم هو بناء المسجد   -7

 )        ( لم يستطيع النبي نشر المحبة بين الناس في المدينة المنورة          -8

 (      )                من أسباب غزوة أحد استشهاد عدد كبير من المسلمين  -9

لم برأى أم سلمه في التحلل لم يعمل النبي محمد صلى اهلل عليه وس -11
     )                                                                    من اإلحرام 

) 
 أخد النبي صلى اهلل عليه وسلم بمشورة أصحابه في غزوة الخندق  -11

                                    ) ) 
استطاع نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم أن يكسب محبة اآلخرين  -12

 (     )                                                      بتعامله الحسن معهم 

 (      ) عاما  51توفي النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم وكان عمره  -13

 عليهم الخطبة وألقىأسرع عثمان بن عفان بعد وفاة النبي إلى الناس  -14

                                                                          )        ( 

من مظاهر رحمة الرسول صلى اهلل عليه وسلم تعامله مع جاره  -15
 (    )                                                                    اليهودي 

 

  

نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في المدينة المنورة  : الوحدة الخامسة 
 المكرمة 



 

 
 

 

 

 

:السؤال الخامس   

:عللي ما يلي   

سبب قيام غزوة بدر ؟    -أ   
..................................................................................... 

سبب فتح مكة المكرمة ؟ –ب   
..................................................................................... 

سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد ؟ –ج   
..................................................................................... 

 
 
 

؟ عددي األمور التي أحتاج إليها في مشاورة والدي  
.....................................................................................
.....................................................................................

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

:يلي   عرفي ما  
الغار ؟( أ   

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

: المؤاخاة ( ب   
  ...................................................................................

                                                                            

نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في المدينة المنورة  : ة الوحدة الخامس
 المكرمة 


