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 مدرسة البحر األحمر العالمية

 المراجعة النهائية لمادة االجتماعيات

صف سابع –الفصل الدراسي الثاني   

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

 السؤال األول: ضع عالمة )صح(أو عالمة )  ×  ( أمام الجمل االتية؟

(    صح)        أسهم الخزرج في نشر اإلسالم في يثرب ) المدينة ( .                                   /1  

(    خطأ)        استجابت قبائل العرب للدعوة اإلسالمية .                                                 /2  

)        ي دعوته .                                              استثمر الرسول صلى هللا عليه وسلم موسم الحج ف /3

(    صح  

(    خطأ)       األمطار على مكة المكرمة غزيرة .                                                        /4  

)      سالم .                         اتبع نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم الحنيفية ، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه ال /5

(    صح    

جميع أبناء وبنات نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي هللا عنها .                    )   /6

(    خطا    

)          بدأت بوادر نبوة النبي صلى هللا عليه وسلم بالرؤيا الصادقة .                                             /7

(    صح  

الصبر كان سالح نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم في مواجهة أذى قريش له .                                  )   /8

(    صح    

ش حكم نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم عند وضع الحجر األسود .                                 )  لم تقبل قري /9

(     خطا   

(     صح)         سلكت قريش أساليب الترغيب والترهيب لمواجهة الدعوة .                          /10  

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

 السؤال الثاني: أكمل العبارات االتية بكلمة مناسبة؟

 1/ الحرف التي كان سكان شبه الجزيرة العربية يعملون بها قبل اإلسالم الرعي والزراعة والتجارة .
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 2/ من أسواق العرب قبل اإلسالم سوق عكاظ وسوق المجاز وسوق ذي المجنة .

 3/ يحيط بشبه الجزيرة العربية ثالث مسطحات مائية هي: بحر العرب والبحر األحمر والخليج العربي .

 4/ تقع شبه جزيرة العرب في الجنوب الغربي من قارة أسيا .

 5/ من الزعامات القبلية في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم سبأ و معين و كنده .

 6/ تقع مكة المكرمة في مكان متوسط على طريق القوافل الذي يربط اليمن ببالد الشام . 

 7/ ولد نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم في شهر ربيع األول عام 571 للميالد المسمى بعام الفيل .

 8/ أرضعت النبي محمد صلى هللا عليه وسلم السيدة حليمة السعدية في بادية بني سعد .

 9/تعبد النبي محمد صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة في غار حراء .

 10/الحرف التي عمل بها النبي في حياته الرعي والتجارة .

 11/ قتل من المشركين في غزوة بدر 70 رجالً .

 12/ بلغ عدد الذين خرجوا مع نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم للحج حوالي 100 الف .

 13/ تقع المدينة المنورة في الجهة الغربية من شبه الجزيرة العربية .

 14/ تسمى غزوة الخندق بغزوة األحزاب .

 15/حفر المسلمون الخندق في الجهة الشمالية من المدينة .

 16/ أول غزوة فاصلة بين الحق والباطل هي غزوة بدر .

 17/ المحصول الزراعي الذي اشتهرت به المدينة المنورة التمور .

 18/ المدينة المنورة هي أول عاصمة لإلسالم .

 19/ السنة التي توفي فيها النبي صلى هللا عليه وسلم السنة الحادية عشر للهجرة .

 20/ أبرز شهداء غزوة أحد حمزة بن عبدالمطلب .

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

 السؤال الرابع: أكتب سنة حدوث كل غزوة مما يلي؟

 1/ غزوة بدر                                        سنة 2 هــ 
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 2/ غزوة أحد                                        سنة 3  هـ

 3/ غزوة األحزاب                                 سنة 5 هــ ـ

 4/ صلح الحديبية                                   سنة 6 هــ 

 5/ فتح مكة                                         سنة 8 هـ

 السؤال الخامس:أنسب االحداث األتية إلى أصحابها؟

1- هاجر مع النبي محمد صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة المنورة .                               ) أبو 

 بكر الصديق (

 2- أشار على المسلمين في غزوة بدر بالنزوا عند أقرب بئر إلى قريش .   ) الحباب بن المنذر (

 3- رجع بثلث جيش المسلمين في غزوة أحد .                                 ) عبدهللا بن سلول (

4- أشار على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم بحفر الخندق في غزوة األحزاب .                 ) 

 سلمان الفارسي (

 5- حمل راية المسلمين في غزوة خيبر .                                       ) علي بن أبي طالب (

 6- نجح في التفريق بين قريش وحلفائها في غزوة الخندق .                   ) نعيم بن مسعود (

 7- أنزل هللا في شأنه سورة المسد .                                             ) أبو لهب (

 8/ لقى أشد التعذيب من المشركين وصبر .                                     ) بالل بن رباح (

9- حاول قتل النبي محمد صلى هللا عليه وسلم .                                                      ) أبو 

 جهل (

10- ظل يدافع عن النبي صلى هللا عليه وسلم ويحميه حتى وفاته .                               ) أبو 

 طالب (

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

 السؤال السادس: أصل من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب (؟

) أ (                   

( وأد البنات  2)                       " إليلف قريش، إلفهم "                  -1  
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( دعوة النبي محمد ألقاربه 3)                                        " وإذا الموءودة سئلت "-2  

 

( اإلسراء 4)                                  " وأنذر عشيرتك األقربين " -3  

 

( اشتغال قريش بالتجارة 1)                                  " سبحن الذي أسرى بعبده " -4  

 

( المعراج 5)                                    " ولقد رءاه نزلة أخرى "  -5  

 

تي لكم بالنجاح والتوفيق          أ / ناصر شمس الدينمع تمنيا                                     


