
 

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/7social                   

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

              

                  https://www.almanahj.com/sa/7social2                   

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

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

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 ا[ اختاري اإلجابة الصحيحة :      

1 
 ٌعبر مسمى شبه جزٌرة العرب عن .

بقعة من الٌابسة وأمة تسكن )أ(
 هذه البقعة 

المسطحات المائٌة )د( نشأ فٌها نبٌنا البٌئة التً)جـ( أول بٌت وضع للناس كافة )ب(
 المحٌطة

2 
 شبه جزٌرة العرب تقع فً قارة آسٌا فً الجزء.

 الشرقً الغربً )د( الجنوبً الغربً )جـ( الجنوبً الشمالً )ب( الشمالً الشرقً )أ(

3 
 تقع شبه جزٌرة العرب فً المنطقة المدارٌة الشمالٌة وقد أسهم هذا فً كون مناخها .

  رطب )د( بحر متوسط )جـ( قاري )ب( استوائً)أ(

4 
 لقد تعددت الدٌانات فً شبه جزٌرة العرب قبل بعثة نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم ومن الدٌانات السماوٌة  .

 البهائٌة )د( البوذٌة )جـ( المجوسٌة )ب( الٌهودٌة )أ(

5 
 تسلسل النظام االجتماعً للعرب من األكبر إلى األصؽر.

 القبٌلة ,األسرة , العشٌرة)د( العشٌرة , األسرةالقبٌلة , )جـ( األسرة , العشٌرة ,القبٌلة )ب( القبٌلة ,األسرةالعشٌرة , )أ(

6 
 المعتقدات الباطلة التً انتشرت فً شبه جزٌرة العرب قبل اإلسالم .

 عبادة الطبٌعة )د( األجرام السماوٌة )جـ( عبادة األصنام)ب( السحر والكهانة)أ(

7 
 عند العرب قبل اإلسالم بعض الممارسات والعادات السٌئة . وجدت

 حماٌة الجار والمروءة)د( الشجاعة والكرم )جـ( العصبٌة القبلٌة )ب( ة بالعهد أالوف)أ(

8  
 شارك نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم مجتمعه فً أعمالهم ومنها .

 الحدادة )د( التجارة )جـ( الصناعة )ب( الزراعة )أ(

9 
 حال النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم عند نزول الوحً علٌه وهو فً ؼار حراء.

 قام وتدثر)د( قال زملونً )جـ( أغشً علٌه )ب( خاف وارتجف )أ(

11 
 من الدروس المستفادة من قصة نزول الوحً على نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم.

 شجاعة النبً علٌه السالم )د( أمٌة النبً علٌه السالم )جـ( علٌه السالمفصاحة النبً )ب( بالغة النبً علٌه السالم )أ(

 
 
 

  

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم 

اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم 
 حافظة جدةمب

  البٌان النموذجٌة

 الفترة األولى –الفصل الدراسي الثاني 
 هـ 1439 - 1438  الدراسً لعاما

 

 رباب هوساوي المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 األول متوسط    الصف

 المادة
الدراسات االجتماعٌة 

 والوطنٌة

 األولى  الوحدة   بنك األسئلة لمادة :الدراسات االجتماعٌة والوطنٌة 
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11 
 م ذلك .تولى أبو طالب كفالة النبً صلى هللا علٌه وسل  

 بوصٌة من جده )د( ألنه من بقٌة األسرة )جـ( حزن على حاله )ب( ألنه ابن اخته)أ(

12 
 الحكمة من استخدام النبً صلى هللا علٌه وسلم أسلوب السرٌة فً الدعوة .

 لالستعداد للحرب)د( لإلعالن الرسول )جـ( لمفاجأة الكفار)ب( تدرٌب المسلمٌن)أ(

13 
 جهر النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم بالدعوة فً المرحلة الجهرٌة .

 لزٌادة الٌهود)د( قرار من النبً)جـ( استجابة ألمر هللا )ب( لالستعداد للحرب)أ(

14 
 بٌن الرسول صلى هللا علٌه وسلم صدق دعوته وحقائق اإلسالم فكان موقؾ قرٌش إعالن النبً صلى هللا علٌه وسلم الدعوة .

 شاركوه فً الدعوة)د( ساٌروه بصورة خاصة )جـ( ) ب (رفضوها وحاربوه  لم ٌبالوا بدعوته )أ(

15 
 خدٌجة رضً هللا عنها بالنبً صلى هللا علٌه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل .ذهاب السٌدة 

لالستهزاء بالنبً علٌه  )ب( لكسب ثقة اآلخرٌن )أ(
 السالم

لحفظ حقوق النبً علٌه  )جـ(
 السالم 

لٌفسر لها ماحدث للنبً )د(
 علٌه السالم 

16 
 لـبناء المعابد قدٌماً فً شبه جزٌرة العرب وذلك 

  ممارسة العبادة فٌها )د(  تفرٌق بٌن األدٌان ال)جـ( للبحث فً المعتقدات )ب( سهولة امتداد الوثنٌة )أ(

17 
 اآلثار المترتبة على فقدان الوحدة .

انتشار الفوضى وقٌام )أ(
 الحرب

القوى السٌاسٌة التً  )ب(
 تزامنت مع البعثة 

 تغذٌة الخالفات القبلٌة  )د( زٌادة النفوذ التجاري )جـ(

18 
 صبر النبً صلى هللا علٌه وسلم أذى قرٌش فً سبٌل الدعوة وذلك 

 احتراماً لقبٌلته)د( من صفات العرب ألنه )جـ( استجابة أمر هللا )ب( حبه لقرٌش )أ(

19 
 أسواق العرب قبل اإلسالم 

 الفٌصلٌة والعرب ))د والحجازالمدٌنة )جـ(  الوطن وذي المجنة )ب( عكاظ وذي المجاز))أ

21 
 اهتمام أهل مكة بالتجارة وذلك بسبب . 

وقوعها على طرٌق ل)ب( ترابط األسر المنتجة  )أ(
  القوافل 

لوفرة األرزاق رغم )د( لندرة المٌاه فً مكة )جـ(
  كونها نادرة 

21 
 : أسهم النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم فً حل بعض مشكالت مجتمعه ومن ذلك

  ترمٌم األصنام )د( بناء الكعبة  )جـ(  بناء المسجد األقصى )ب(  حفر بئر زمزم)أ(

22 
 نتائج المرحلة السرٌة فً تبلٌػ الدعوة 

اكتساب الخبرات  )جـ( الغنى بعد الفقر  )ب( كثرة العطاء والفضل  )أ(
 الجدٌدة

انتشار اإلسالم وزٌادة )د(
  عدد الداخلٌن فٌه

23 
 الخزرج لدعوته صلى هللا علٌه وسلم ووعدهم له بنشرها فً المدٌنة ) ٌثرب (استجابة 

 لتطور الدعوة )د(  لتمسكهم بعقٌدة األجداد)جـ(  إلرشاد الحجاج فً الحج)ب( إلٌمانهم بصدقها  )أ(

24 
 الدروس المستفادة من نجاح النبً صلى هللا علٌه وسلم فً البحث عن مكان آمن للدعوة 

 عدم اإلشراك باهلل )د( عدم منازعة األمر أهله )جـ( الفرج ٌأتً بعد الصبر )ب(  النفقة فً العسر والٌسر )أ(
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25 
 فضل أهل المدٌنة ٌثرب الذٌن باٌعوا النبً صلى هللا علٌه وسلم .

 مبادرتهم بتصدٌقه)د( اإلشراك باهلل  )جـ(  القٌادة الحكٌمة)ب( البشارة بالنجاح )أ(

26 
 كان له تأثٌر على وضع شبه جزٌرة العرب .القوى السٌاسٌة فً شبه جزٌرة العرب انعدام 

 تشوٌه الدعوة )د(  انتشار الحرب)جـ(  التمٌز واالبتكار)ب( التنظٌم والبناء )أ(

27 
 نتائج استنصار نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم بالقبائل 

التكذٌب واالستهزاء )ب( انتشار الدعوة خارج مكة )أ(
  بالرسول

حفظ الحقوق وكسب )جـ(
  الثواب

 ثبات سداد الرأي )د(

28 
 نتائج تكذٌب معظم أهل مكة للدعوة 

الحرب بٌن العرب قبل )أ(
  اإلسالم

انتقال النبً علٌه السالم  )جـ(  ترابط الوحدة السٌاسٌة )ب(
 للمدٌنة 

  النجاح فً الحٌاة )د(

29 
 صلى هللا علٌه وسلم المسجد أثناء إعادة بناء الكعبة  نتائج دخول نبٌنا محمد

حل الخالف القائم  )د( انتشار بعض الدٌانات )جـ( لممارسة العبادة  )ب( زرع الشحناء والبغضاء )أ(
 وثبات سداد الرأي 

31 
 هضبة تقع فً وسط شبه جزٌرة العرب هً 

  اإلحساء)د(  عمان )جـ( تهامة )ب(  نجد)أ(

31 
 مهنة اشتهرت بها قرٌش وكانت عماد حٌاتها االقتصادٌة 

 الحدادة )د( الصٌد  )جـ( التجارة  )ب( الصناعة  )أ(

32 
 المدٌنة )ٌثرب (انتشر اإلسالم على ٌدٌه فً 

 على بن أبً طالب)د( بالل بن رباح )جـ(  العباس بن عبد المطلب )ب( مصعب بن عمٌر  )أ(

33 
 من األخالق الحسنة لدى العرب فً اإلسالم 

 شرب الخمر )د( العصبٌة القبلٌة  )جـ( الوفاء بالعهد )ب( وأد البنات  )أ(
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 ( زاوجً بٌن النتٌجة فً العمود األول والسبب فً العمود الثان61ً( الى )1فً الفقرات من )[ 2

 
 اربطً بٌن األحداث التارٌخٌة فً العمود )أ ( وما ٌناسبها من العمود )ب([ 3

 )ب(                     )أ (  ( أ)
 بو جهلأ نزل هللا فً شأنه سورة المسدأ 1

  أبو طالب لقً أشد التعذٌب من المشركٌن وصبر 2

  أبو لهب  حاول قتل نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم  3

  بالل بن رباح رضً هللا عنه ظل ٌدافع عن نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم وٌحمٌه حتى وفاته  4

 علً بن أبً طالب رضً هللا عنه   

 
 

 
 

 

 
 

 السبب النتٌجة 
 لرفض معظم أهل مكة لها ) أ(  بناء المعابد قدٌما فً شبه جزٌرة العرب(1) 
 لتعدد المهن التً مارسها سكان شبه الجزٌرة العربٌة ) ب( رفض النبً لألعمال الجاهلٌة (2) 
م حٌنما نزل علٌه لٌفسر لها ماحدث للنبً علٌه السال) جـ(  جهر النبً بالدعوة فً المرحلة الجهرٌة (3) 

 الوحً 
 لوقوعها على طرٌق القوافل التجارٌة ) د(   إعادة بناء الكعبة  أثناءدخول نبٌنا محمد المسجد (4) 
 نتٌجة لوفرة المراعً ) هـ( رضاعة نبٌنا محمد فً بادٌة بنً سعد (5) 
 لٌخفؾ على عمه تكالٌؾ اإلنفاق علٌه ) و( . تنوع النشاط االقتصادي فً شبه جزٌرة العرب(6) 
 لممارسة العبادة فٌها )ز( اهتمام أهل مكة بالتجارة ( 7)
 حل الخالؾ القائم وثبات سداد رأي النبً )ح(  عمل النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم برعً الؽنم ( 8)
استجابة الخزرج لدعوته صلى هللا علٌه وسلم ( 9)

 ووعدهم له بنشرها فً المدٌنة 
استجابة ألمر هللا تعالى وإلى جانب دخول عدد من أهل )ط(

 مكة فً الدٌن خالل المرحلة السرٌة 
عادة قرٌش حتى ٌصح الجسم وتسلم اللؽة  نزوال على)ي( كفالة أبً طالب لنبٌنا محمد صلً هللا علٌه وسلم (11)

 وٌفصح اللسان 
إرسال نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم مصعب بن (11)

 عمٌر إلى المدٌنة 
 إلٌمانهم بصدقها وإزالة العداوة بٌن قومهم (  ع) 

( ألن هللا سبحانه وتعالى عصمه من أعمال الجاهلٌة   غ)   بحث نبٌنا محمد عن مكان آمن لنشر الدعوة (12)
 من أمورها  وما ٌستقبح

 ألنه األخ الشقٌق لوالد النبً صلى هللا علٌه وسلم  ) ؾ( اهتمام السكان فً شبه جزٌرة العرب بالرعً (13)
ذهاب السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها بالنبً إلى ابن (14)

  عمها ورقة بن نوفل 
 ق( لٌعلم الناس القرآن وٌفقههم فً الدٌن ) 

  ةعرض النبً نفسه ودعوته على كل رجل ذي مكان(15)
 إال أن ذلك لم ٌفد 

 ألنها تنحصر بٌن حرتٌن وجبلٌن )ك(

 هذه القبائل منه له من )ن(لتحذٌر أهل مكة  كان علً رضً هللا عنه من أوائل من دخل اإلسالم(16)
 )ي(ألنه كان ٌعٌش فً بٌت النبوة  
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 ضعً عالمة )صح ( نهاٌة العبارة الصحٌحة وعالمة )خطأ ( نهاٌة العبارة الخاطئة فٌما ٌلً : [ 4      
 

 . من أخطار السحر التفرٌق بٌن الناس وزرع البؽضاء والشحناء -1
  .كانت قرٌش تسٌطر على مكة -2
 انتشرت الحرب بٌن القبائل بسبب انعدام الوحدة السٌاسٌة .-3
 إلى بالد الشام .امتد النفوذ الفارسً -4
 السكان المستقرون فً المدن والقرى ٌطلق علٌهم بـ الحضر .-5 
 السكان المتنقلون من مكان آلخر ٌطلق علٌهم بـ البدو .-6
 وجدت عند العرب قبل اإلسالم جوانب مضٌئة فً حٌاتهم االجتماعٌة تمثلت فً القٌم المتمٌزة .-7
 شبه جزٌرة العرب قبل اإلسالم . كان النظام القبلً هو السائد فً مجتمع-8 
 عمل سكان شبه الجزٌرة العربٌة قبل اإلسالم بالصناعة وذلك لتوفٌر حاجتهم . -9

 فً مكة ٌسمى بـ حلؾ الفضول . الحلؾ الذي عقدته قرٌش وتعاهدوا على نصرة المظلوم-11
 ساقه النبً من براهٌن . كذبت قرٌش اإلسراء والمعراج رؼم ما-11
 الخزرج فً نشر اإلسالم فً المدٌنة )ٌثرب (.أسهم -12 

 استجابت قبائل العرب للدعوة اإلسالمٌة .-13
 استثمر الرسول صلى هللا علٌه وسلم موسم الحج فً الدعوة .-14
 .األمطار على مكة ؼزٌرة -15
 اتبع نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم الحنٌفٌة وهً ملة أبٌنا إبراهٌم علٌه السالم .-16
 مٌع أبناء نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم من السٌدة خدٌجة بنت خوٌلد.ج-17
 بدأت بوادر نبوة نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم بالرؤٌا الصادقة .-18
 الصبر كان سالح نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم فً مواجهة أذى قرٌش له.-19
 لم  تقبل قرٌش حكم نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم عند وضع الحجر األسود . -21
 استخدم الرسول علٌه الصالة والسالم أسلوب السرٌة فً دعوته التً استمرت ثالث سنوات . -21

 الفراؼات التالٌة : ًأكمل[ 5

 -------------و--------------------األدٌان السماوٌة المنتشرة فً شبه جزٌرة العرب قبل اإلسالم هً  -1

 ------------و---------------الحرؾ التً كان سكان شبه جزٌرة العرب ٌعملون بها قبل اإلسالم هً  -2  

 --------------------------و ----------------------من أسواق العرب قبل اإلسالم -3

  -------------------------و -----------------------ٌحٌط بشبه الجزٌرة العربٌة مسطحات مائٌة -4
 -------------------------------من قارة   --------------------تقع شبه جزٌرة العرب فً   -5
 ----------------------و   ------------------------من القوى السٌاسٌة فً شبه جزٌرة العرب -6
 ببالد الشام ---------------الذي ٌربط     ---------------تقع مكة فً مكان متوسط على طرٌق  -7
وقد  ------------ للمٌالد المسمى بعام571األول عامولد نبٌنا صلى هللا علٌه وسلم فً شهر ربٌع -8

 فً بادٌة بنً سعد . -------------------------- أرضعته
 ------------------------------ى هللا علٌه وسلم قبل البعثة فً ؼار تعبد نبٌنا محمد صل-9

 ----------------------------ٌلتقً نسب نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم بأمه عند  – 11
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 : وفقاً للمطلوب التالٌة الكلمات ًرتب[ 6

 , ثقٌؾ , الؽساسنة ( حسب قربها المكانً من مكة  ة)المناذرة , كند -1

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ) الدعوة الجهرٌة , البعثة النبوٌة , العقبة الثانٌة , الدعوة السرٌة ( حسب تسلسلها التارٌخً-2

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 سلسلة جبال الحجاز ( حسب تسلسل موقعها من الشرق إلى الؽرب. –الساحل الشرقً  –تهامة  –)نجد -3

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :)ٌكتفى بذكر مثالٌن فقط(مثلً لما ٌأتً : [ 7

 المثال           المطلوب                   

  الدٌانات السماوٌة

الحرؾ التً ٌمارسها سكان شبه الجزٌرة العربٌة قبل 
 اإلسالم 

 

  الدٌانات الوضعٌة 

  أسواق العرب قبل اإلسالم 

  جبال مكة 

  قوى سٌاسٌة فً شبه جزٌرة العرب قبل اإلسالم 

األذى الموجه لشخص الرسول صلى هللا علٌه وسلم 
 من كفار قرٌش

 

  األذى الموجه للصحابة رضً هللا عنهم من كفار قرٌش 

  األذى الموجه للدٌن الجدٌد من كفار قرٌش

  الحرؾ التً عمل بها نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 

  أخالق حسنة عند العرب قبل اإلسالم 

  أسالٌب قرٌش فً مواجهة الدعوة 

  مرضعات الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

  فً شبه جزٌرة العرب قبل اإلسالم معتقدات باطلة 

  أوائل الداخلٌن فً اإلسالم 
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 : ما ٌأتًالمترتبة على  ما النتائج[ 8

 إرضاع حلٌمة لنبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم .-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 استنصار نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم بالقبائل .-2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 تكذٌب معظم أهل مكة للدعوة .-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 دخول نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم المسجد أثناء إعادة بناء الكعبة .-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 وفقاً للمطلوب منك :مما ٌلً ل قارنً بٌن ك[ 9

 :سهل تهامة وسهل اإلحساء فً شبه جزٌرة العرب من حٌث ) الموقع , واالمتداد (-1

 االمتداد الموقع 

    سهل تهامة

   سهل اإلحساء

 

 ٌقومون بها .واألعمال التً من حٌث الموقع الحضر والبدو فً شبه جزٌرة العرب قبل اإلسالم  -2

 األعمال التً ٌقومون بها                الموقع                   

   الحضر

   البدو 

 

 مناخ مكة المكرمة والطائؾ  -3

 الطائؾ                     مكة المكرمة                 
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 لما ٌلً : عللً [ 11

 رضاعة النبً صلى هللا علٌه وسلم فً بادٌة بنً سعد. -1

------------------------------------------------------------------------------------ 
 الجاهلٌة .عمال رفض النبً صلى هللا علٌه وسلم أل -2

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 جهر النبً صلى هللا علٌه وسلم بالدعوة الجهرٌة فً هذه المرحلة . -3

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 استجابة الخزرج لدعوته صلى هللا علٌه وسلم ووعدهم له بنشرها فً المدٌنة )ٌثرب(. -4

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 كفالة أبً طالب لنبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم . -5

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 إرسال نبٌنا صلى هللا علٌه وسلم مصعب بن عمٌر رضً هللا عنه إلى المدٌنة . -6

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 بحث نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم عن مكان آمن لنشر الدعوة. -7

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 اهتمام السكان فً شبه جزٌرة العرب بالرعً . -8

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ذهاب السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها بالنبً صلى هللا علٌه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل . -9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 8من  8
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