
 

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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 3421286ملخص اجتماعيات أكؿ متوسط الفصل الثاني إهداء من قرطاسية بكر : 
 الرحيم بسم اهلل الرحمن

 -: الجزيرة العربية ماذا يعبر عنه مسمى شبه -س

 أمه تسكن على هذق األرض – 2بقعة من اليابس  – 1

 -: جزيرة العرب أذكر موقع شبه -س

 من قارة أسيا تقع في الجزء الجنوبي الغربي

 مع ذكر أنبيائها-شبة جزيرة العرب قبل اإلسالـ : عدد الديانات السماكية في -س

النصرانية )عيسى 3السالـ (  /اليهودية )موسى علية2الحنيفة ) ملة إبراهيم علية السالـ ّ(  – 1
 (علية السالـ

 ؿ صلى اهلل عليه كسلم اذكر الدين الذم كاف علية الرسوؿ - س

 ( ملة إبراهيم )الحنفية

 ( عدد الديانات الوضعية )الوثنية -س

  عبادة النار–الطبيعة  عبادة–عبادة اإلجراـ السماكية –األصناـ 

 ؿ صلى اهلل عليه كسلم الخارجية على الجزيرة العربية كقت بعثة الرسوؿ اذكر القوة -س

 الفرس

  بين القبائل في شبة الجزيرة العربية كالفوضى علل انتشار الحركب-س

 لوحدة السياسيةاالنعداـ ا

 ؿ صلى اهلل عليه كسلم اذكر القوة السياسية التي تسيطر على مكة كقت بعثة الرسوؿ-س

  قريش

 لصلى اهلل عليه كسلم العربية قبل بعثة الرسوؿ صنف المجتمع العربي في شبة الجزيرة -س

 ر/البدك كهم سكاف متنقلوف من مكاف األخ2المدف كالقرل  حضر كهم سكاف مستقركف في/1

 اإلسالـ أعطى مثالين لكالن من األخالؽ الحسنة كالسيئة عند العرب قبل -س 

  الحسنة :الوفاء بالعهد كحماية الجار

  البنات السيئة :شرب الخمر كاألخذ بالثأر ككد

  إلى األصغر كضح النظاـ االجتماعي من األكبر -س

  القبيلة _ العشيرة_ األسرة

  العرب قبل اإلسالـ بة جزيرةعدد المهن التي مارسها سكاف ش-س 

  الصناعة– التجارة–الزراعة –الرعي 

 اإلسالـ بين أسواؽ العرب قبل -س 

  المجنة سوؽ ذم–سوؽ ذم المجاز  –سوؽ عكاظ 

  علل أهمية موقع مكة-س 



 

 

  التجارية الذم يربط اليمن ببالد الشاـ يتميز هذا المكاف بوقوعه على طريق القوافل

  ةعدد اشهر جباؿ مك- س

  جبل عمر–جبل ثور – جبل أبي فبيس–حراء 

 ؿ صلى اهلل عليه كسلم اذكر متى كلد الرسوؿ -س 

 الفيل في ربيع األكؿ عاـ

 ؿ صلى اهلل عليه كسلم كضح نسب الرسوؿ -س 

  محمد بن عبدا هلل بن عبدا لمطلب بن هاشم بن عبد مناؼ بن قصي بن كالب

  لممن هي مرضعة الرسوؿ صلى اهلل علية كس -س 

 حليمة السعدية

  علل إرساؿ العرب أبنائهم إلى المرضعات في البادية-س 

  لسالمة لغتهم كفصاحة ألسنتهم كصحة أجسادهم

  كفاة امة بعد ؿ صلى اهلل عليه كسلم من كفل الرسوؿ -س 

  جدة عبد المطلب

  بعد كفاة جدة ؿ صلى اهلل عليه كسلم من كفل الرسوؿ -س 

  طالب عمة أبو

 حراء لرسوؿ يخلو في غاركاف ا -س

  رمضاف للتفكر في مخلوقات اهلل خاصة في شهر

  المسجد أثناء إعادة بناء الكعبة صلى اهلل عليه كسلم الرسوؿ علل دخوؿ–س 

في فك النزاع على حمل الحجر  صلى اهلل عليه كسلم القائم كحكمة الرسوؿ حل الخالؼ
  األسود

  بالرعي صلى اهلل عليه كسلم علل عمل الرسوؿ-س 

 علية ليخفف على عمة أبو طالب تكاليف اإلنفاؽ

  أعطى تعريف مبسط لما يلي -س 

 ( حلف الفضوؿ )لنصرة المظلوـ

 ( حرب الفجار )دفاعان عن البيت الحراـ

 صلى اهلل عليه كسلم ممن تزكج الرسوؿ -س 

  خديجة بنت خويلد

 صلى اهلل عليه كسلم متى نزؿ الوحي على الرسوؿ -س 

 حراء في غار صلى اهلل عليه كسلم نزؿ جبريل على الرسوؿ 616اف عاـ رمض شهر

 ؟ من قائل العبارة كما المناسبة -س 

  لتصل الرحم كتحمل الكل كتقرل الضيف كال كاهلل مايخزيك اهلل أبدا كاهلل انك"



 

 

  خديجة بنت خويلد: القائل

ل علية أكؿ مرة كهو يقوؿ بعد نزكؿ جبري صلى اهلل عليه كسلم الرسوؿ المناسبة :عندما عاد
 " زاملوني

  السرية في الدعوة صلى اهلل عليه كسلم علل استخداـ الرسوؿ -س 

  من أجل تدريب المؤمنين كتقويتهم

 الزمني رتب األحداث التاريخية حسب التسلسل -س

 ( العقبة الثانية , الدعوة السرية , الدعوة الجهرية , البعثة النبوية)

 دعوة السرية_ الدعوة الجهرية_ , العقبة الثانيةالنبوية_ ال البعثة

  من أكؿ من دخل في اإلسالـ من الرجاؿ كالنساء كالصبياف -س 

من الصبياف :علي بن أبي  --خديجة بنت خويلد : من النساء ---الرجاؿ: أبو بكر الصديق 
 المدينة مصعب بن عمير إلى صلى اهلل عليه كسلم علل إرساؿ نبينا محمد -س طالب

  ليعلم الناس القراف كيفقهم في الدين

  سرية ثالث سنوات كم ظلت الدعوة سرية ؟ استمرت الدعوة -س

 إعالف الدعوة اإلسالمية ؟ ما هو موقف قريش من -س

  للدعوة إعالف العداء

  الدعوة عدد أساليب قريش في مواجهة -س

السخرية كاالستهزاء :2 صلى اهلل عليه كسلم الرسوؿ محاكلة التأثير على أبي طالب عم:1
  :تشويه الدعوة4:االتهامات الباطلة 3

المقاطعة كالحصار في :7 اضطهاد أتباعه كفتنتهم:6 صلى اهلل عليه كسلم االعتداء على النبي:5
  الشعب

  في الشعب صلى اهلل عليه كسلم كانت حصار الرسوؿ في أم سنة -س

  من البعثة في السنة السابعة

  كخديجة بنت خويلد د موت عمةأين خرج الرسوؿ بع -س

  إلى الطائف

 ؿ صلى اهلل عليه كسلم هل قبل أهل الطائف دعوة الرسوؿ -س 

  ال: بل لقي أثناء خركجه األذل

  بنشرها في المدينة ككعدهم صلى اهلل عليه كسلم علل استجابة الخزرج لدعوة الرسوؿ -س 

  عداكةعداكة كبهذق الدعوة ستزكؿ ال ألنهم قد تركو قومهم في

صلى  كالمكاف الذم عرج منه صلى اهلل عليه كسلم المكاف الذم اسرم منه الرسوؿ كضح -س 
 اهلل عليه كسلم



 

 

 مكة إلى المسجد األقصى من

  العقبة األكلى كبيعة العقبة الثانية من حيث السنة كالعدد س قارف بين بيعة

 البيعة

 السنة

 العدد

 األكلى

 البعثة من 12موسم الحج 

 رجالن12

 الثانية

 البعثة من 13موسم الحج 

 رجالنكامراتاف73

 علل قياـ الزراعة في المدينة-س

 خصوبة التربة ككفرة المياق

 عدد أسباب الهجرة إلى المدينة-س

  ازداد اذل قريش للمسلمين-1

  االتفاؽ على قتل الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم-2

 بو بكر الصديقلصاحبة أ دلل على محبة الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم -س

  اختارق في الهجرة

 في المدينة كضحي أعماؿ الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم -س 

 المعاهدة مع غير المسلمين -3المهاجرين كاألنصار  المؤاخاة بين -2بناء المسجد -1

 األنصار علل أهمية المؤاخاة بين المهاجرين ك-س

 لإلسالـ تعميق الوالء-1

 جتمعالم تقوية ركابط األخوة في-2

 قوية تكوين دكلة أسالمية-3

 اليهود اذكر اثنين من شركط ألمعاهدق مع-س 

 أف يكونوا عونان للدكلة في صد العدكانية عنها-3 العيش بسالـ كامن-2حرية الدين -1

 عدـ التآمر على المسلمين أك نصرة قريش-4

 إبالغهم انه لمك من هو الصحابي الذم أرسله الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم بالذهاب لمكة-س
 نأتي للقتاؿ

 عفاف عثماف بن

 ((الرضواف))الشجرة علل بيعة-س



 

 

 قتل عندما أشيع أف عثماف

  الحديبية علل نقض المشركين العهد بعد صلح -س

  خزاعة بالسالح الف قريش ساعدت بني بكر ضد قبيلة

 الحديبية عدد شركط صلح-س

 دـللعمرة للعاـ القا أف يؤجل المسلمين دخولهم مكة-1

 عشر سنوات أف تقف الحرب بينهم-2

 من قريش كال ترد قريش أم رجل يرتد عن اإلسالـ أف يرد المسلمين أم رجل سيسلم-3

 قريش ترؾ الحرية للقبائل في االنضماـ إلى المسلمين أك إلى-4

 :الفراغ أكمل -س 

 قريش مع بن بكر مع المسلمين كقبيلة خزاعة تحالفت قبيلة-

  للمسلمين شارةب الفتح نزلت سورة-

 الحديبية عدد نتائج صلح -س 

 اإلسالـ أتاح للمسلمين فرصة نشر/1

 خيبر تفرغ النبي لطرد يهود/2

 (مهد لنصر أعظم كهو)فتح مكة/ 4أدل إلى دخوؿ عدد كبير في اإلسالـ /3

 حجة الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم متى كانت -س 

 . هػ 16

 خطبته ماذا بين في -س 

 كمبادئه اإلسالـبين فيها أحكاـ 

 الوداع لماذا سميت بحجة-س 

 بعدها ألنه كدع الناس فيها كلم يحج

 عرفة في أم يوـ يجتمع المسلمين في -س 

 ((الحجة)) اليوـ التاسع من ذم

 كفاته؟ متى -س 

 .هػ12/1/11يوـ في

 اهلل عليه كسلم لوفاته؟ كم كاف عمر الرسوؿ صل -س 

  سنه 63

 ليؤـ المسلمين؟ من اختار الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم -س 

 الصديق أبو بكر

 محمد صلى اهلل عليه كسلم دلل على مايلي بموقف من سيرة -س 

 :الزهد



 

 

 الشعير فلم يشبع يومين متتاليين يأكل الخبز-1

 يترؾ دينار أك درهمان في بيته مات كلم-2

 :التواضع

 عود المريضي -الفقراء كيحب المساكين يجالس-1

 متواضع مع أهل بيته -مع خادمه يأكل-2

 :الصبر

 بألفاظ ال تليق به كاتهموق بالكذب كالسحر عندما رموق-1

 صبرق على أهل الطائف-2

 صبرق على موت خديجة كعمه أبو طالب-3

 حجران صبرق على إيذاء أبو جهل له عندما أراداف يلقي على رأسه-4

 أـ جميل ككضع الشوؾ في طريقة مرأتهصبرق على إيذاء عمه أبي لهب كا-5

  العبارة التالية كما لمناسبة من قائل -س

 "يموت محمدان فأف محمدان قد مات كمن كاف يعبد اهلل فأف اهلل حي ال من كاف يعبد"

صلى اهلل عليه  عندما حزف المسلموف على موت الرسوؿ: المناسبة أبو بكر الصديق: القائل
 كسلم

فضائل الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنه بحسب  لتاليأصنف في الجدكؿ ا -س
 :األرقاـ أسمائهم,مستخدمان

صاحب -3الناس حياء بعد الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم. أشد-2أكؿ من اسلم من الرجاؿ.-1
بات في فراش الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم ليلة -4الغار. الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم في

أكؿ من امن -7يفر الشيطاف من طريقه.-6لعشرة المبشرين بالجنة .ا من-5الهجرة إلى المدينة.
 .الصبياف من

 عنه أبو بكر الصديق رضي اهلل

1 

3 

5 

 اهلل عنه عمر بن الخطاب رضي

5 

6 

 اهلل عنه عثماف بن عفاف رضي

2 

5 



 

 

 رضي اهلل عنه علي بن ابي طالب

4 

5 

7 

 :عبارة غير صحيحةال أماـ(×) أماـ العبارة الصحيحة,كعالمة √) )ضع عالمة -س

 (×) بالراشدين ألف عددهم أربعة سمي الخلفاء األربعة-1

  ( √) الخطاب رضي اهلل عنه الخالفة شورل في ستة من الصحابة جعل الخليفة عمر بن-2

  ( √) .رضي اهلل عنه البالد المفتوحة إلى أقاليم قسم عمر بن الخطاب-3

 (×) .هػػ35ه حتى عاـ عن استمرت خالفة علي بن أبي طالب رضي اهلل-4

 الصديق رضي اهلل عنه أطوؿ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم مدة في الخالفة هو أبو بكر-5

(×) 

 ( √) .الراشدين رضي اهلل عنهم حوالي ثالثين سنة مدة حكم الخلفاء-6

 :أعلل ما يلي -س 

 ....عنه جمع القراف في عهد أبي بكر الصديق رضي اهلل-أ

  من الصحابة ثرة من استشهد كماتلحفظ القراف لك

  .....اهلل عنهما إرساؿ جيش أسامة بن زيد رضي-ب

  اهلل عليه كسلم قبل كفاته تنفيذان ألمر الرسوؿ صلى

  ....:الدكاكين إنشاء-ج

 الدكلة لتنظيم شؤكف

 ....:إسالمي إنشاء أسطوؿ بحرم-د

 كلحماية الحدكد البحرية لنشر اإلسالـ فيما كراء البحر,

 له اماـ العبارة في المجموعة ب ضع الرقم المناسب-س 

 عنه أبو بكر الصديق رضي اهلل (2) الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم ابن عم-1

 عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه (4) تم في عهدق هزيمة المرتدين-2

 عنه عثماف بن عفاف رضي اهلل(3) جهز جيش العسرة-3

 الب رضي اهلل عنهعلى بن أم ط (1) تم في عهدق فتح مصر-4

 :التالية سجل اسم الديواف الذم يؤدم المهمات -س 

 (مخصصاتهم المالية. ) ديواف الجند يرصد أسماء الجنود كيحدد-1

 (عملية كاردات بيت ماؿ المسلمين كنفقاته )ديواف الخراج ينظم-2

 (العطاء ينظم تقسيم موارد الدكلة بين المسلمين )ديواف-3

 :لتالية بما يناسبهاا أكمل الفراغات -س 



 

 

 الخالفة..... اإلسالمية بنظاـ سياسي ميزها عن غيرها هو نظاـ اختصت الدكلة-1

 الفرس...قبل الفتح اإلسالمي تابعان ؿ كاف العراؽ-2

 فتح الفتوح..... معركة نهاكند اسم أطلق المسلموف على-3

 .في مصر...الفسطاط...بنى عمرك بن العاص رضي اهلل عنه مدينة-4

 الشورل...مبدأ عمل الخلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم على إرساء قواعد الخالفة على-5

الجزية ... موارد الدكلة اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم من-6
 ....ك...الخراج

 :أكتب معلومات موجزة عن 7س

 ميةاإلسال اجتماع الصحابة لتشاكر في أمور تخص الدكلة..:نظاـ الشورل-1

 عليه كسلم الرجوع عن الدين اإلسالمي بعد كفاة الرسوؿ صلى اهلل...:المرتدين-2

 كاالحداث أنشأق المسلموف لتحديد زمن المكاتبات..:الهجرم التاريخ-3

 :األحدث أرتب الوقائع من األقدـ إلى 8س

ع اهلل عنه إلى بيت المقدس,معركة اليرموؾ,اجتما حضور الخليفة عمر بن الخطاب رضي)
 السقيفة المسلمين في

 (على المرتدين ,إنشاء األسطوؿ اإلسالمي ,القضاء

 القضاء على المرتدين-2 اجتماع المسلمين في السقيفة/1

 حضور الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه إلى بيت المقدس -4معركة اليرموؾ -3

 ,إنشاء األسطوؿ اإلسالمي -5

 :أكمل الجدكؿ التالي 9س

 المعركة

 المعركةقائد 

 السنة

  اجنادين

 خالد بن الوليد

 هػ13

 القادسية

 كقاص سعد بن أبي

 هػ15

 نهاكند

 مقرف النعماف بن

 هػ21



 

 

 الغزكة

 حدكثها سنة

 المتنازعة األطراؼ

 الغزكة أسباب

 النتائج

 بدر

 هػ2

 (319المسلموف )

 (1666قريش ) *

القادمة من الشاـ إلى قريش , فخرج مع أصحابه لصد قافلة قريش  أراد النبي أف يصد عدكاف
  مكة

 . المشركين انتصار حاسم للمسلمين كانهزاـ-1

 . صفوؼ المشركين مقتل كأسر عدد كبير في-2

 أحد

 هػ3

 )766 ) المسلموف *

 (3666 ) قريش *

 كالقضاء على المسلمين أرادت قريش الثأر لقتالها في بدر

 . بالهزيمة هزيمة المسلمين كتأثر نفوسهم-1

 .المطلب ن عبدمقتل حمزة ب-2

 .فرحين بانتصارهم انتصار المشركين كعودتهم-3

  لخندؽ

 األحزاب)

 هػ5

 (3666المسلموف )

 (16666قريش ) *

كبعض القبائل العربية على قتاؿ المسلمين كالقضاء عليهم  تحريض زعماء اليهود لقريش
 األحزاب كتكوين جيش من

 األحزاب أرسل اهلل ريحا صرصرا أدت شتت-1

 .. لمشركينا هزيمة-2

 صلح الحديبية



 

 

 هػ6

 )1466 )المسلموف *

 قريش

إلى مكة فعزـ الرسوؿ على القتاؿ بعدما حبسوا عثماف  منعت قريش المسلموف الدخوؿ
 .مفاكضات مع النبي انتهت بعقد صلح بينهما كأشاعوا قتله لكن قريشا دخلت في

 . له عقد صلح الحديبية ككضع شركط-1

 .سالميةاإل اعتراؼ قريش بالدكلة-2

 لإلسالـ داخل كخارج شبه الجزيرة تفرغ النبي للدعوة-3

 فتح خيبر

 هػ7

 المسلموف

  اليهود *

اليهود في خيبر كالتي تشكل تهديدا لعاصمة دكلة اإلسالـ في  أراد الرسوؿ تصفية تجمعات
 . المدينة

 .قوتهم نهائيا في شبه الجزيرة العربية هزيمة اليهود كالقضاء على-1

 لنبي محصوؿ خيبرقاسمهم ا-2

 الغزكة

 حدكثها سنة

 المتنازعة األطراؼ

 الغزكة أسباب

 النتائج

 فتح مكة

 هػ8

 (16666) المسلموف *

 قريش *

إذ قاـ فتية من بكر حليفة قريش مع بعض شباب قريش  نقش قريش شركط صلح الحديبية
 خزاعة باالعتداء على حليفة النبي

 .مكة فتح-1

 . األصناـ تحطيم كهدـ-2

 في الدين اإلسالمي ؿ عدد كبير من قريشدخو-3

 حنين



 

 

 هػ8

 (12666) المسلموف *

 ألف أثناء عشر

 (26666ثقيف) قبيلة هوازف ك *

 عشرين ألفا

 .صلى اهلل عليه كسلم –النبي  خركج هوازف كثقيف لقتاؿ

 . هوازف إذ كلت هاربة انتصار المسلمين كهزيمة قبيلة-1

 كأموالهم لهم بشرط إسالمهمقبيلة ثقيف كمصالحة النبي  استسالـ-2

 التعليل

  علل لما يلي

 بدر انتصار المسلمين على قريش في غزكق _1

  بسبب قوق إيمانهم كتأيد من اهلل

  هزيمة المسلمين في احد_2

 بتركهم أماكنهم على جبل احد ألنهم خالفوا مر الرسوؿ صلي اهلل عليه كسلم

 م بغزكق احدعن الرسوؿ صلى اهلل عليه كسل دفاع المالئكة_3

 اهلل تكفل بعصمتة من الناس الف

  الخندؽ باالحزب سميت غزكق_4

 فيها ال كثرق القبائل

 يلي س_اذكر الشخصية فيما

 (بموقع بئر بدر) الحباب بن منذر أشار على الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم

 (الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم بحفر الخندؽ) سلماف الفارسي أشار على_2

 (مسعود لبه في صفوؼ األحزاب )نعيم بنأثار الب-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 


