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 مدرسة البحر األحمر العالمية

 مراجعة مادة االجتماعيات الفصل الدراسي الثاني

 الصف الرابع

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

 السؤال األول: أكمل الفراغات األتية بكلمات مناسبة

 1/ كفل النبي صلى هللا عليه وسلم عمه أبو طالب  بعد وفاة جده عبد المطلب .

 2/ اشتغل النبي صلى هللا عليه وسلم في صغره بـــ الرعي وفي شبابه بـــ التجارة .

 3/ دامت دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم السرية ثالث سنوات .

 4/ تكثر الجبال في مكة المكرمة .

 5/ تقع مكة المكرمة في غربي شبه الجزيرة العربية .

 6/ أولى زوجات النبي صلى هللا عليه وسلم هي السيدة خديجة بنت خويلد .

 7/ تقع مكة المكرمة وسط   واد    قليل  الماء  تشرف عليه  الجبال .

 8/ كل أوالد النبي صلى هللا عليه وسلم من زوجته خديجة بنت خويلد ماعدا إبراهيم .

 9/ تقع المدينة المنورة في غربي شبه الجزيرة العربية .

 10/الصحابي الجليل الذي أشار على النبي محمد صلى هللا عليه وسلم بحفر الخندق سلمان الفارسي .

 11/ من أعمال النبي صلى هللا عليه وسلم في المدينة المنورة بناء المسجد النبوي .

 12/ من أشهر غزوات النبي صلى هللا عليه وسلم بدر و أحد و الخندق .

 13/ الذي نام في فراش النبي صلى هللا عليه وسلم ليلة الهجرة  هو علي بن أبي طالب .

14/ من أخالق النبي صلى هللا عليه وسلم في تعامله مع األخرين العفو و الصبر و العدل و الرحمة و 

 الكرم .

 15/ جبل  عير  يحيط بالمدينة المنورة من جهة الجنوب .

 16/ أمر هللا نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم على لسان جبريل بأن  يقرأ .



2 
 

 17/ يكنى نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم باسم ابنه  القاسم .

 

 18/ أسمي صغير السن الذي يفقد اباه بــ اليتيم .

 19/ يلتقي نسب نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم من جهة أبيه وأمه في ُكالب .

 20/ من الذي علمنا مالم نعلم هللا عز وجل .

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

 السؤال الثاني: ضع عالمة )   صح    ( أو عالمة )   خطأ   ( أمام العبارات االتية

(       صح اً                                 )ترتفع درجة الحرارة في مكة المكرمة صيف /1  

نزل جبريل عليه السالم على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم بالوحي وهو يتعبد في غار ثور )  /2

(       خطأ  

(       صحمن البعثة انتشار الدعوة في يثرب أكثر منها في مكة        )  13شهد العام  /3  

(       خطأتمت بيعة العقبة األولى في السنة العاشرة من البعثة                         )  /4  

(       صحمناخ المدينة حار صيفاً بارد شتاًء                                             )  /5  

مسلمون                ) هاجر النبي محمد صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها ال /6

(       خطأ  

ي طالب على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم بموقع غزوة بدر                 ) ر علي بن أبأشا /7

(       خطأ  

( صح     تم فتح مكة المكرمة في السنة الثامنة للهجرة                                  )  /8  

 عليه وسلم أعظم مصيبة حلَت بالمسلمين                               ) وفاة نبينا محمد صلى هللا /9

(       صح  

)    نة وجاهد في هللا حق جهاده      نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم أكمل الرسالة وأدى األما /10

(       صح  

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

 السؤال الثالث: أجب عما يلي

لماذا تبنى المساجد ؟ /1  
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    لعبادة هللا  /   الصالة  / االجتماع لتدارس العلم .

على ماذا يدل استقبال أهل يثرب لنبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ؟ /2  

   حبهم للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم

 

 

قال تعالى " وأمرهم شورى بينهم "  /3  

 بماذا دعى هللا عز وجل المؤمنين في هذه االية ؟ 

  إلى الشورى

 

من الصحابي الجليل الذي أشار على النبي صلى هللا عليه وسلم بحفر الخندق ؟ /4  

  سلمان الفارسي 

  

أصف شعور المسلمين عندما ُمنعوا من دخول مكة المكرمة ؟ /5  

   الحزن الشديد

 

ما نتيجة غزوة أحد ؟ مع ذكر السبب ؟ /6  

   خسارة المسلمين

  والسبب : ألن الرماة خالفوا أمر النبي 

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

 السؤال الرابع: اذكر سنة حدوث كالً من الغزوات األتية ؟

  1/ غزوة بدر                  2 هــ

 2/ غزوة أحد                   3 هــ

 3/ غزوة الخندق               5 هــ
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 4/ صلح الحديبية              6 هــ

 5/ فتح مكة                    8 هـ

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق                          

 أ / ناصر جابر شمس الدين 


