
 

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 األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/7islamic1                   

* 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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 مملكة البحرين

 وزارة الرتبية والتعليم

 إدارة االمتحاانت/ قسم االمتحاانت

 م8201/9201للعام الدراسي الصف األول اإلعداديامتحان 

  األولالفصل الدراسي 
 ساعتان: الزمن                                                            الرتبية اإلسالمية: املادة
  وب ع عن عييا األسةلة ايتةية:استعن ابهلل

 
 
 

  10 :الروممن سورة اآليات الكريمة اآلتية  أكمل 1

 قال تعالى:
 ..........................................................فَأَقِمْ وَْجهََك لِلدِّينِ َحنِيفًا))

.............................{30}......................................
.............................{31}......................................

.............................{32}......................................
 ((.{34} فََسوْفَ َتعْلَمُونَ  ..............................{33}....................

 
 معنـــــــــــــــاها                     الكلمـــــــــــــــــــــة                  

 رقًا وأحزاًًب  ف             ضر        
 هللا الناس عليها احلالة اليت خلق             حنيًفا       
 مائاًل عن الباطل             شيًعا      
 شدة وضرر             فطرة هللا       

 

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

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

 28ً  القرآنًالكريمًوعلومه أولاً

  4 : يف العمود الثاين فيما أييتواملعىن الذي يناسبها يف العمود األول صل بني الكلمة  2

  2  ةرشد ايتايت السابقة من سورة الروم إىل عدة فوائد، اذكر اثنتني منها. 3
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ْلقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِا النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ  يَا نِسَاءَ ))قال ةعاىل: 
أَِِعْنَ { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِنيَ الزَّكَاةَ و32َوَقُلْنَ قَوًْلا مَّعْرُوًفا }

 سورة األحزاب (({ 33هُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِريًا }اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّ

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

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

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

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

 

 ( أنزل هللا هذا القرآن هلداية طائفة معّينة من الناس إىل اإلسالم.     )     -1

 ( استمر نزول القرآن مفرّقًا مدة سبع وعشرين سنة.      )     -2

 وتطمينه.  ملسو هيلع هللا ىلص( من فوائد نزول القرآن الكرمي مفرّقًا ، تثبيت فؤاد النيب       )    -3

 

 

 

  ّاملنّزل على  ـ.....................، املتعبد ب....................: ) كالم هللا ةعاىل ، ه يُعّرف القرآن الكرمي أبن ،
 ...................، املبدوء بسورة  ـ.....................ابللغة العربية ، املنقول ب ............................

 ( . .......................واملختوم بسورة 

  4 .السابقتني من سورة األحزاب استنتج فائدةني لآليتني الكرميتني 4

5 

فَيَطْمَعَ الَّذِي  يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ))قال ةعاىل: 
 .(({32فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوًْلا مَّْعرُوفًا }

 .أبسلوبكاشرح ايتية 

2  

  3 فيما أييت: ةغري الصحيح عباراتالبمام × ( وعالمة ) ،  العبارات الصحيحة( بمام ضا عالمة )  6

  3  فيما أييت: ل الفراغات مبا يناسبهابكم 7
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 .......................: من الفطرة ......................قال: )الفطرة مخٌس، بو ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  عن بيب هريرة 
 ((.  ..................................، وةقليم األظفار، .............................واالستحداد، 

 بخر ه البخاري ومسلم.                                                                                         

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

 

 

 احلكم السلوك الرقم
 مكروه ا عو  مستحع

    عن بربعني يوًما حلق شعر العانة خريأت 1
    ةقليم األظافر  2
    عن الوسخ والقذرالتنّزه  3
    بربعني يوًما إزالة الشعر من حتت اإلبطني أتخري 4

 

 

 .  (  ه  68 ) سنة ببو هريرة ةويف (      )    -1

 . احلسن واحلسني رضي هللا عنهما يوم السابا من والدهتما ملسو هيلع هللا ىلصخّّت النيب (         ) -2

 .   كان والًيا على البحرين يف عهد عمر بن اخلطاب   ببو هريرة (      )    -3

 .      االستحداد هو قص شعر الربس (       )  -4
 

 

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

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

ا
ا
 20ً  احلديثًالشريف ثاني

  8 ايتيت: احلديث الشريف الفراغات يف بكمل  8

  2 ؟الشريف يف احلديثخلتان املذكور ما املقصود اب 9

  4 يف اخلانة املناسبة لكل سلوك فيما أييت : (  )ضا عالمة  10

  4 فيما أييت: ةغري الصحيح العباراتبمام × ( وعالمة )  العبارات الصحيحة( بمام ضا عالمة )  11

  2  .الشريف اذكر بمرين يرشد إليهما احلديث 12
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 .......................................................................................................... الفطرة لغة:

 .................................................................................................... الفطرة اصطالحا:
 

 

  
 األولالعمود 

 

 الثاينالعمود 

 من األمثلة الفطرية الشاهدة على و ود اخلالق
َحَّتى ِإَذا َبْدرََكُه اْلَغَرُق قَاَل قول هللا عن فرعون: ))

آَمنُت َبنىُه ال ِإِلَه ِإالى الىِذي آَمَنْت بِِه بـَُنو ِإْسَرائِيَل َوَبانَْ 
 ((اْلُمْسِلِمنيَ ِمَن 

  هواإلميان بو ود هللا ةعاىل
 

 احملور الذي ةدور حوله بمور العقيدة كلها

 من األدلة على بّن الرتبية األسرية ةؤثر على الفطرة
 

 هداية الطفل حديث الوالدة إىل الرضاعة

من األدلة على بّن الفطرة اليت طمستها الذنوب قد 
 ةظهر إذا وقعت يف مأزق

 الفطرة،" كل مولود يولد على  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 
 بو ميجسانه " ينصرانه،اه يهودانه بو فأبو 

 

 
 
 

 

 

1- ................................................................................................................ 
2- ................................................................................................................ 

 

1- ................................................................................................................ 
2- ................................................................................................................ 

  12  العقيدةًاإلسالمية ثالثا

  4 ما معىن الفطرة يف اللغة واالصطالح؟13

  8  .العمود الثاين صل العبارات يف العمود األول ما ما يناسبها يف14

ا
ا
  16  العباداتً رابع

  4  .الغسل فرائضمن  اذكر اثنني15

  4  .الغسل من سنن نيتاذكر اثن16
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 كيفية الغسل الوا ع بو املسنون الرقم 
  ننه.يتوضأ وضوًءا كاماًل بفروضه وس 
 .وخيلل بصول شعره املوالة،ويراعي َدلك  سده ما  كذلك.مث األيسر   أبعاله،يغسل شقه األمين مقّدمه ومؤخره ابدًًئ  
 ويسّمي قائاًل " بسم هللا " بدنه،يزيل القذر عن  
 ويُفيض املاء على ربسه.  بقلبه،ينوي الغسل  

 

 

 ..........................البدن ابملاء الطاهر ما  .........................يُعّرف الغسل أبنّه:  -1

 ..........................إعياًعا عدا  .........................من مو بات الُغسل املوت، فإذا مات املسلم و ع  -2
 
 

 
 

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

 

 ملسو هيلع هللا ىلصقرابتهن من الرسول  نساء آل البيت
 خالته فاطمة 
 عمته أم حبيبة 
 ابنته بعبد املطلصفية بنت 

 زوجته 

 

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

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

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

4- ................................................................ 

17
املسنون من بدايته إىل  وبكيفية الغسل الوا ع الرتةيع يف  ضا الرقم املناسع بمام العبارة مراعًيا 

 هنايته: 
4  

  4 بكمل الفراغات مبا يناسبها فيما أييت:18

 12ً  السريةًوالشخصيات خامساًا

  2  من هم آل البيت؟19

  6  يف اجلدول ايتيت: ملسو هيلع هللا ىلصصل بني بمساء النساء من آل البيت وبني قرابتهن من الرسول 20

  4 .ابختصار البيتاذكر بربًعا من خصائص وحقوق آل 21
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..................................................................................................................... 

 

 . تركت مرمي مصابيح املنزل مفتوحة عند خروجها منه(      )     -1

 . شارك حامد يف تنظيف فصله مع زمالءه(        )   -2

 .  بلد تنتشر اها امأمرا سافر راشد إىل(        )   -3

 ( نصحت نوال زميالهتا بوضع فضالت الطعام يف صندوق القمامة.       )    -4

 ( وجد أمحد صنبور املاء مفتوًحا يف املدرسة فأغلقه.       )    -5

.  قطع(       )    -6  انصر أغصان الشجرة اليت يف حديقة احليِّّ

 
 السلوك

 

 الدليل الشرعي عليه

 إزالة امأذى عن طريق الناس
وُكُلوْا َواْشَربُوْا َوالَ ُةْسرُِفوْا ِإنىُه اَل ُيُِعُّ قوله تعاىل: ))

 ((اْلُمْسرِِفنيَ 
 ر":"من قطع سدرًة، صوَّب هللا رأسه يف الناملسو هيلع هللا ىلصقال  ختلية البيوت من القمامة والفضالت

 هنى اإلسالم عن اإلسراف يف الطعام والشراب
وجد غصن شوٍك  بطريق،:"بينما رجل ميشي ملسو هيلع هللا ىلصقال 
 فشكر هللَا له فغفر له"فأخره  الطريق،على 

روا أفنيتكم"ملسو هيلع هللا ىلصقال  رعاية املرافق العامة  :"طهِّّ
                                                                 

 ابلتوفيق للجمياانتهت األسةلة 

 12ً  األخالقًوالتهذيب سادساًا

  2 ما املقصود ابلبيةة؟22

  6 :يليفيما  بمام السلوك غري الصحيح× ( وعالمة )  بمام السلوك الصحيح ،(  ضا عالمة ) 23

  4 العمود الثاين فيما أييت: ه يفلصل بني السلوك يف العمود األول ودلي24


