
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                             

https://almanahj.com/sa/7

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

https://almanahj.com/sa/7                   

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

https://www.almanahj.com/sa/73                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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اجتماعيات اختبار الفاقد التعليمي
أول متوسط الفصل الدرا�� الثاني



* Required

.1 * اكتبي اسمك الث��ثي هنا

Enter your answer

 * كثرة الحروب والخ��فات داخل شبه الجزيرة العربية قبل ا��س��م
(1 Point)

2.

صواب

خطأ
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 * من الديانات السماوية التي انت��ت في الجزيرة العربية قبل ا��س��م
(1 Point)

3.

الحنيفية

المجوسية

عبادة ا��صنام

 * من ا��خ��ق السيئة عند العرب
(1 Point)

4.

العصبية القبلية

الكرم

الشجاعة

 * من اهم اعمال النبي عليه الس��م بعد وصوله للمدينة المنورة
(1 Point)

5.

بناء مسجده

الرعي

التجارة
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 * كم مره حج النبي عليه الص��ة والس��م؟
(1 Point)

6.

١

٢

٣

 * آخر وصية نطق بها النبي عليه الس��م قبل وفاته كانت عن
(1 Point)

7.

الزكاة

الص��ة

الصيام

 * من أهم فضائل الخلفاء الراشدين انهم كانوا من السابقين ل��س��م
(1 Point)

8.

صواب

خطأ

 * .......... اجمع المسلمون على أختيار خليفة للنبي عليه الس��م على أساس مبدأ
(1 Point)

9.
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ا��نتخاب

الشورى

القرعة

 * للخلفاء الراشدين مكانه كبيره في نفوس المسلمين
(1 Point)

10.

صواب

خطأ

 * نجح الخلفاء الراشدين في إدارة شؤون الب��د ا��س��مية
(1 Point)

11.

صواب

خطأ

 * تم جمع القرأن الكريم ٣ مرات في عهد الخلفاء الراشدين
(1 Point)

12.

صواب

خطأ
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 * !................ أول من وضع التاريخ الهجري هو الخليفة
(1 Point)

13.

ابوبكر الصديق

عمر بن الخطاب

عثمان بن عفان

 * مدة حكم الخلفاء الراشدين بلغت
(1 Point)

14.

٣٠ سنه

٤٠ سنه

٥٠ سنه

 * !.......................خليفة في عهده هزم المرتدين عن ا��س��م في شبه الجزيرة العربية هو
(1 Point)

15.

ابوبكر الصديق

عمر بن الخطاب

علي بن ابي طالب
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 * !.....................خليفة في عهده فتحت م�� هو
(1 Point)

16.

عمر بن الخطاب

عثمان بن عفان

علي بن ابي طالب

 * !............... خليفة جهز جيش الع��ة ولقب بذي النورين هو
(1 Point)

17.

عمر بن الخطاب

عثمان بن عفان

علي بن ابي طالب

 * !..................خليفة ابن عم الرسول عليه الس��م وزوج ابنته فاطمة هو
(1 Point)

18.

ابوبكر الصديق

عمر بن الخطاب

علي بن ابي طالب
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 * أول معركة بحرية في عهد الخليفة عثمان بن عفان وانت�� فيها المسلمين على الروم هي
(1 Point)

19.

معركة ذات الصواري

معركة القادسية

ذات الس��سل

 * .......... حدثت غزوة بدر بين الرسول عليه الص��ة و الس��م وكفار قريش في السنه
(1 Point)

20.

٢ هجري

٣ هجري

٥ هجري

 * ............. قائد معركة اليرموك في ب��د الشام هو الصحابي الجليل
(1 Point)

21.

ابي عبيد عامر بن الجراح

عمرو بن العاص

عقبه بن نافع
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This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the
privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.
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