
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

                 https://almanahj.com/bh/9islamic                   

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

https://almanahj.com/bh/9islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 ملكة البحرين                                                                   
 وزارة التربية والتعليم
 المركزية إدارة االمتحانات/ قسم االمتحانات

 
 م2018/2019 للعام الدراسي العامة اإلعداديةأسئلة امتحان الشهادة 

 الثانيالفصل الدراسي 
 

 ساعتان الزمن:                                                        التربية اإلسالمية المادة:
 

 باهلل وأجب عن جميع األسئلة اآلتية: استعن
 
 
 
 

1 
  (... َم ُزَمًراَجَهنَّ  إِلَى )َوِسيَق الَِّذيَن َكفَُرواأكمل اآليات الكريمة من سورة الزمر من قوله تعالى: 

  8 {(.  72قوله تعالى: )... فَبِئَْس َمثَْوى اْلُمتََكب ِِريَن } إلى

 
 ........................................................................................قال تعالى: )َوِسيَق الَِّذيَن َكفَُروا إِلَى َجَهنََّم ُزَمًرا 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 .{72ى اْلُمتََكب ِِريَن } َمثْوَ سَ فِيَها فَبِئْ  ......................................................................................................
 

 تأمل اآليات الكريمة اآلتية، ثم  أجب عن األسئلة التي تليها.
 

ُكْم ِطْبتُْم َسََلٌم َعلَيْ  اَخَزنَتُهَ اَل لَُهْم أَْبَوابَُها َوقَ  فُتَِحتْ وَ ُؤوَها َحتَّى إِذَا َجا ُزَمًراَوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة قال تعالى: )
ِ الَِّذي َصدَقَنَا َوْعدَهُ َوأَوْ 73فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن } أُ نََرثَنَا اْْلَْرَض { َوقَالُوا اْلَحْمدُ ّلِِلَّ يَن ْيُث نََشاء فَنِْعَم أَْجُر اْلعَاِملِ َن اْلَجنَِّة حَ مِ  تَبَوَّ

ِ َوقِ َي بَْينََوقُِض  ْوِل اْلعَْرِش يَُسب ُِحوَن بَِحْمِد َرب ِِهمْ ِمْن حَ  َحاف ِينَ { َوتََرى اْلَمََلئَِكةَ 74} ِ اْلعَالَ ُهم بِاْلَحق  ِ َرب  ِميَن يَل اْلَحْمدُ ّلِِلَّ
{75.)} 
 

 
 ........................................................ُزَمًرا:  -1

 .....................................................َخَزنَتَُها:  -2

أُ:  -3  ........................................................نَتَبَوَّ

 .......................................................َحاف ِيَن:  -4

 
 
 
 

 30ً  القرآنًالكريمًوعلومه أولاً

2 
 الكلمة المناسبة فيما يأتي.ضع المعنى الصحيح أمام 
  4 / محيطين / مقيمين / جماعات/ نتخذ مسكنًا( الجنة )حراس
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.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

  

 
1- ............................................................................................................................................... 

2- ............................................................................................................................................... 
 

 

كريمة، متحدثة القرآنية آليات الالذي نزلت اآلية أو ا ..........................أو  .......................سبب النزول هو  -1
 ...........................وقت  .........................أو مبي نة لـ عنه 

 ......................................ال تعتبر الحادثة سببًا للنزول إال إذا وقعت في عهد  -2

 . لرسول ا من االذين سمعو ...........................الطريق الوحيد لمعرفة سبب النزول هو النقل الصحيح عن  -3

 
1- ............................................................................................................................................... 

2- ............................................................................................................................................... 

 

 
 المستقبل الحاضر الماضي اآلية الرقم

وُح ِمنْ  1 وحِ قُِل الرُّ َما َرب ِي وَ  ْمرِ أَ  َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ
ن اْلِعْلِم إِالَّ قَِليالً.     أُوتِيتُم م ِ

 ْنهُ ِذْكًرا.لَْيُكم م ِ و عَ لُ ْل َسأَتْ َويَْسأَلُونََك َعن ِذي اْلقَْرنَْيِن قُ  2
    

ْلُمَها ِعنَد نََّما عِ إِ ْل ا قُ يَْسأَلُونََك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساهَ  3
    َرب ِي الَ يَُجل ِيَها ِلَوْقتَِها إِالَّ ُهَو.

 
 
 
 
 

3 
ْم َوقُِضَي بَْينَُهم َحْمِد َرب ِهِ ُحوَن بِ َسب ِ َوتََرى اْلَماَلئَِكةَ َحاف ِيَن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش يُ  فس ر قوله تعالى: )

ِ اْلعَالَِميَن } ِ َرب  ِ َوقِيَل اْلَحْمُد ّلِِلَّ   4 {(75بِاْلَحق 

  4 ين منها. تترشدنا اآليات الكريمة إلى فوائد عدة، اذكر اثن 4

  3 أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة فيما يأتي.  5

  4 لمعرفة سبب النزول فوائد كثيرة. اذكر اثنتين منها. 6

7 

 عن أمور كثيرة، بعضها يتعلق بالماضي، وبعضها بالحاضر، وبعضها ُسئل رسول هللا 
 بالمستقبل.

في ( √المة )و المستقبل بوضع عأو الحاضر حد د أي من اآليات الكريمة اآلتية تتعلق بالماضي، أ
 المكان المناسب. 

3  
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، مكَهرْبَل ابََك قَ خمًسا قبل َخْمْس: َشبَ  )اغتَنمْ س رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: اعن ابن عب

تكَ   ..(.   ................................................................................................، وِغنَاَك قَْبَل فَْقرك..سقمكقَْبل  َوصحًّ
 

 
 ..................................................................هرمك:  -1

 .................................................................صحتك:  -2

  ..................................................................سقمك:  -3

 

 
.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
  

 
 ه. الشهوات حتى يتمتع بصحتووواجباته وينصرف إلى اللهو  رجل يؤجل أعماله (     )    - 1

 نفاق في سبيل هللا.سان أن يغتم فرصة وجود المال باإلعلى اإلن (     )    - 2

 يؤخر مسلم صالة المغرب حتى ال تتعطل تجارته. (     )    - 3
 على اإلنسان أن يمأل فراغه بالعمل الصالح. (     )     -4

 

 
.................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا
ا
 18ً  احلديثًالشريف ثاني

  6 .اآلتيأكمل الحديث الشريف  8

  3 الحديث الشريف. التي تحتها خط فيي ن معاني المفردات ب 9

  3 طاعة ربه. وأثرها في الشباب في حياة اإلنسان فترة أهمية بي ن  10

  4 .ما يأتيأمام العبارة غير الصحيحة في× ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) √ ( ضع عالمة )  11

  2 منها. واحدةإلى فوائد عدة، اذكر  ديث الشريفالحرشدنا ي 12
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  12  العقيدةًاإلسالمية ثالثا

 
 ..................................................................................................................................الجنة:  -1

................................................................................................................................................ 

 ...................................................................................................................................النار:  -2

................................................................................................................................................ 

 

 
 . ................................و  ............................. الجنة من أسماء -1

 . ..................................و  ........................من أسماء النار  -2

 في كل وقت وحين. ...........................عمل أهل الجنة هو  -3

 ..................................يكون أهل الجنة متحابين، فينزع هللا من قلوبهم  -4

 ..............................شرابهم هو و.............................. طعام أهل النار هو  -5
 
 
 
 
 

  
 يقف الحاج بعرفة في اليوم: -1

 ن ذي الحجةم 10)ج(         من ذي الحجة          9 )ب(      من ذي الحجة                  8)أ( 
 
 ب والعشاء:ُيصلي الحجاج في ُمزدلفة صالتي المغر -2
 جمع تأخيرج( )                        جمع تقديم )ب(                                    قصًرا (أ)
 
 ُيودع الحاج البيت الحرام متوجًها إلى وطنه بالطواف حول البيت: -3

 أشواط10ج( أشواط                           ) 7أشواط                               )ب(  8)أ( 
 

 :حكم زيارة المدينة المنورة للصالة في المسجد النبوي، وزيارة قبر الرسول  -4
 مكروهةج( ) )أ( مستحبة                                )ب( واجبة                              

 
 يرمي الحاج في كل جمرة من الجمرات: -5
 صياتح 9)ج(                            حصيات 8)ب(                             حصيات 7 (أ)

 
 : ) عمرة في ................ تعدل حجة(:قال رسول هللا  -6
 ج( رمضان)شوال                                  )ب( محرم                                 (أ)
 
 

ف ُكاًل مما يأتي: 13   4 عر ِ

  8 أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة فيما يأتي. 14

ا
ا
  18  الفــــــــــقه رابع

  6 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي. 15
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 الحج فقط الحج والعمرة األعمال

   الطواف
   طواف اإلفاضة
   المبيت بمنى

   الحلق أو التقصير
 

 
 ...............................................................................................ترك حاج رمي الجمرات:  -1

  ...................................................................................................: ابري احاج قتل حيوان -2
 

 
 كيفية الزيارة الترتيب الصحيح

 حاسنهفيسلم عليه ويذكر م تي على اليمين قبر سيدنا أبو بكر يأ 
 سجديدخل الروضة الشريفة بسكينة ووقار ويصلي ركعتين تحية الم 
 فيسلم عليه ويذكر فضائله يتجه أمام قبر النبي  
 حاسنهفيسلم عليه ويذكر م قبر عمر  ميأتي على اليمين فيقف أما 

 

 

 

 
 

 
.................................................................................................................................................... 

 

 
.................................................................................................................................................... 

 

 
..................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

16 
ان ي المكف( √) مّيز بين أعمال الحج واألعمال التي يتفق فيها الحج مع العمرة بوضع عالمة

  4 المناسب.

  4 كل ممارسة مما يأتي:ما يترتب على بّين  17

  4 وصاحبيه رضي هللا عنهما. رّتب في الجدول اآلتي كيفية زيارة قبر النبي  18

ا
ا
 10ً  السريةًالنبويةخامس

  2 التابعون؟من هم  19

  2 .منهادروس عدة. اذكر درسا  يُستفاد من قصة التابعي عطاء بن أبي رباح رضي هللا عنه 20

  2 .البركة ر هذهبارك هللا تعالى في زواج أبي وداعة بابنة سعيد بن المسي ب. اذكر مظهًرا من مظاه 21
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 هو: زواج ابنتهالتابعي الذي آثر تلميذه على الخليفة في  -أ
 ب     ( سعيد بن المسي3( عطاء بن أبي رباح                )2عروة بن الزبير                   ) (1)

              
 صاحب الفتيا في المسجد الحرام، ووارث عبد هللا بن عباس في هذا المنصب الكبير هو: -ب
 ( أبو وداعة   3)   ( عروة بن الزبير                 2)               عطاء بن أبي رباح (1)

                
 هي:الصفة التي تمي ز بها التابعي عروة بن الزبير  -ج
       ( الكرم 3)          ( الصبر                       2)        الشجاعة                    (1)
        
 هو:التابعي الذي دعاه الخليفة سليمان بن عبد الملك لزيارته في دمشق  -د

 يب                  ( سعيد بن المس3)                      ( عروة بن الزبير2)              اء بن أبي رباحعط(1)

 
 

 

 

 

 
......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

  
1- ............................................................................................................................. 

2- ............................................................................................................................. 

3- ............................................................................................................................. 

                                                           

 
  ن أهميتهما وعظمتهما.سم هللا تعالى بالليل والنهار ليبي  يُقْ  (     )    - 1

 يُمكن أن يستعيد اإلنسان ما مضى من حياته. (    )    - 2

 
 انتهت األسئلة

 مع خالص الُدعاء بالنجاح والتوفيق

  4 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي. 22

اساد
ا
 12ً  والتهذيباألخالقً س

  4 ما الحكمة من تعاقب الليل والنهار؟ 23

  6 جابة مفتوحة(الت من الممكن أن يستثمر المسلم فيها وقته.) إامج اكتب ثالث 24

  2 .ما يأتيالعبارة غير الصحيحة في أمام× ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) √ ( ضع عالمة )  25


