
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/7islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/7islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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1
 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم
 قسم االمتحانات/ إدارة االمتحانات

  

  األول اإلعداديامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف 
  م2015/2016 الدراسيللعام 

  ساعتان :الزمن                                                                 التربية اإلسالمية :المادة
 
 
 
 
 

  .ثم أجب عن األسئلة التي تليها ة من سورة القلماقرأ اآليات الكريم
 ))ج هِمبر ندع نيتَّقلْمل يمِ إِنعالن ات34{ن { نيرِمجكَالْم نيملسلُ الْمعجأَفَن}35{  ونكُمتَح فكَي ا لَكُمم}36{ لَكُم أَم  تَابك

 ونسرتَد يه37{ف{  ونرا تَخَيلَم يهف لَكُم إِن}38{  لَكُم أَم انمأَي ونكُما تَحلَم لَكُم إِن ةاميمِ الْقوغَةٌ إِلَى يالا بنلَيع}م  }39لْهس
 كم بِذَلهأَييم40{ زَع{ أْتُوا بِشكَاء فَلْيرش ملَه أَم نيقادإِن كَانُوا ص هِمكَائر}فَلَا  }41 ودجإِلَى الس نوعديو اقن سع فكْشي موي
 ونيعتَطس42{ي{  ًةعاشخ ونمالس مهو ودجإِلَى الس نوعدكَانُوا ي قَدلَّةٌ وذ مقُههتَر مهارصأَب}43{(( 

 
 

  .لكلمات التي تحتها خطبين المقصود با_ 1
 .---------  :خاشعة -            .------------- : زعيم -        .-------------: يمانأَ  -

  
  من هم المتقون؟ وما الجزاء الذي أعده اهللا لهم؟_ 2

 .------------  :جزاؤهم -    .      ----------------------------  :المتقون هم -
  

  . ))خاشعةً أَبصارهم تَرهقُهم ذلَّةٌ وقَد كَانُوا يدعون إِلَى السجود وهم سالمون : ((لىفسر بأسلوبك قوله تعا_ 3
 ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- -  

  
  .اذكر أمرين مما ترشد إليه اآليات السابقة_ 4

 .------------------------- ---------------------------------------  . أ
 .----------------------------------------------------------------   . ب

   12  القرآن الكريم وعلومه أوالً 
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  .أمأل الفراغات في المقطع اآلتي من سورة القلم_ 5
 }45{ ---------------- ------- }44{سنستدرجهم من حيث ال يعلمون ث ب بِهذَا الْحديفَذَرني ومن يكَذِّ((

 ثْقَلُونمٍ مغْرن مم ما فَهرأَج مأَلُهتَس 47{ -----------------------  }46{أَم{  ------------------
 -------  كْظُومم وهى وإِذْ نَاد وتبِ الْحاح48{كَص{  --------------------------------- 

}49{  نيحالالص نم لَهعفَج هبر اهتَبفَاج}50{.(( 
 
 

  من صاحب الحوت؟ وما قصته؟_ 6
 ----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- -------------. 
 

  .))وإِن يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونَك بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر ويقُولُون إِنَّه لَمجنون((: فسر قوله تعالى_ 7
 ----------------------------------------------------------------------

--------------------- -------------------------------------------------.  
  
  
  
  .أكمل الفراغ في الحديث التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه_ 8

، َوَخُري َواْبدأ ِمبن تـَُعولُ َلى، الَيُد الُعليا َخٌري ِمَن الَيِد السُّفْ :" اهللا عليه وسلم قالَ  َعْن َحكيم بِن ِحزام رضي اهللا عنه َعن النَّيبِّ صلى
 -------------------  ----------------------  ----------------------- ."  

  
  :باليد العليا واليد السفلى في الحديثما المقصود _ 9

  .----------------: اليد السفلىو   .--------------------- : اليد العليا - 
  

  أفضل من اليد السفلى؟لماذا كانت اليد العليا _ 10
 ----------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------.  

  
  ؟))ابدأ بمن تعول((ما المقصود بقوله صلى اهللا عليه وسلم في الحديث _ 11

 ---------------------- ------------------------------------------------ .  
  

ا
ً
   8  احلديث الشريف ثاني
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  8  العقيدة اإلسالمية ثالثا
  

  ما الفرق في المعنى بين التوكل والتواكل؟_ 12
 التوكل هو: ------ - --------------------------------------------. 
 التواكل هو : ----------------------------------- ---------------.  

  
    .فكيف تقوم بنصحه. ينجح في الدراسة لكن من دون أن يذاكرل  إذا رأيت زميال لك يدعو اهللا كثيرا_ 13

--------------------------------------------------------- ----------------------.  
  

  .مع األخذ باألسباب عالىورد في قصة هجرة النبي صلى اهللا عليه وسلم مواقف تدل على توكله على اهللا ت_ 14
  .اذكر موقفين لذلك 

 -----------------------------------------------------------------. 
 -----------------------------------------------------------------.  

  
  

ا
ً
  8  الفــــــــــقه رابع

  
  ما المقصود بالمسبوق في الصالة؟_ 15

---------------------------------------------------------.  
  

  :رمز اإلجابة الصحيحة حولبين أي هؤالء المسبوقين أدرك الركعة بوضع دائرة _ 16
 .من أدرك اإلمام وهو معتدل من ركوعه . أ

 .من أدرك اإلمام وهو ساجد . ب
  .من أدرك اإلمام وهو يف الركوع. ج

  
  :د سالم اإلمامكيف يتم هؤالء المسبوقون صالتهم بع_ 17

 .الركعة الثانية من صالة الفجرركوع من أدرك  . أ
----------------------------------------------------.  

 .من أدرك اإلمام وهو في التشهد األخير من صالة العشاء . ب
----------------------------------------------------. 
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  .امام العبارات غير الصحيحة فيما يلي) x(يحة، وعالمة أمام العبارات الصح )√(ضع عالمة _ 18
 .يدخل املسبوق الصالة مع اإلمــــــــام دون تكبرية اإلحرام)       (   . أ

ـــض ليلحق على الصالة )     (     . ب   .جيب على املسبـــــوق الركــــــ

  .بثالث ركعاتكعة الثالثة من صالة املغرب فأمتها أدرك حممود  تشهد الر )       .  (  ج

  

  

  
  

  )). ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه: ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم_ 19
  .اشرح هذا الحديث بأسلوبك

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

  ماعي في اإلسالم؟ما المقصود بالتكافل االجت_ 20
 -------------------------------------------------------------------.  

  
  من هو لقمان؟_ 21

 -------------------------------------- -----------------------------.  
  

  .اذكر ثالثا منها. أوصى لقمان ابنه بوصايا عدة_ 22
  ------------------------------- ----------------------------------. 

 ----------------------------------------------------------------- . 

 -----------------------------------------------------------------.  
  

  .اشرح هذه العبارة بأسلوبك من خالل مثال توضيحي .)ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق(_ 23
 -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------.  

  

ا
ً
   14  األخالق والسري خامس
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  . ا في الحياةا إيجابيً بّين كيف يكون المسلم عنصرً _24
 ----------------------------------------------------------------- --.  

  
  .في بيته عند قدومه إلى المدينة المنورةصلى اهللا عليه وسلم من هو الصحابي الذي حظي بشرف نزول الرسول _ 25

 ---------------------------------------.  
  

  .اإلجابة الصحيحة فيما يلي ضع دائرة حول رمز_ 26
  

  هوِمن الصحابة أول من جهر بالقرآن الكريم: 

 .معاذ بن جبل-ج                      .بن مسعود عبد اهللا- ب                      .مصعب بن عمري - أ
 
 اسم الصنم الذي كان يعبده عمرو بن الجموح هو:  

 .العزى-ج                        .تالال- ب                               .مناة - أ

 
  .اذكر باختصار سبب إيمان الصحابي عمرو بن الجموح_ 27

---- ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ .  

  
  
  
  

  انتهت األسئلة
  لكم بالنجاح والتوفيق مع خالص دعائنا 
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