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 مملكة البحرين 

 وزارة التربية و التعليم
 مدرسة عثمان بن عفان اإلعدادية للبنين

 قسم التربية اإلسالمية
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 م2018-2019الدروس املقررة المتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 رتبية اإلسالميةادة المل
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 مالحظة
 *سورة الفرقان "حفظ و تفسير"

 حديث الجليس الصالح و الجليس السوء *
 "حفظ و دراسة"

 



 
 

 

 ما سبب نزول قوله تعالى : " ال تُحرْك به لسانك لتعجل به " ؟(  1السؤال ) 

عليه الصالة و السالم يسابق جبريل عليه السالم بتحريك لسانه و شفتيه  النبيكان 
 . مخافة أن ينفلت منه حرف من القرآن الكريم

 . وضح كيف كان الصحابةُ يعتنون بالقرآن الكريم (  2السؤال ) 

القرآن من فم النبي صلى هللا  استماعكان الصحابة رضوان هللا عليهم يتسابقون إلى 
، و يبذلون قصارى  جهدهم الستظهاره و حفظه ، و يعلمونه أزواجهم و  عليه وسلم

 أوالدهم ، و إخوانهم ممن لم يشهدوا نزول ما نزل من القرآن الكريم .

 

 على تدوين القرآن في السطور .  علل حرص النبي(  3السؤال ) 

 زيادة في التوثق و الضبط و االحتياط الشديد في كتاب هللا عز وجل
 .  اذكر أشهر كتاب الوحي في عهد النبي  (  4)  السؤال

 

 الخلفاء الراشدون
زيد بن ثابت  مرضي هللا عنه

 رضي هللا عنه
أُبي بن كعب 

 رضي هللا عنه 
معاذ بن جبل 
 رضي هللا عنه

معاوية بن أبي 
 رضي هللا عنهسفيان 

 
 .  عدد بعض أدوات الكتابة المستخدمة في تدوين القرآن في عهد النبي(  5السؤال ) 

 
 الجلود

 

 
 الحجارة الرقيقة

 
 النخلجريد 

 
 عظام األكتاف

أمام العبارة × ( ( أمام العبارة الصحيحة ، وعبارة )  ضْع عالمة ) (  6السؤال ) 
 الخاطئة .

 

ي اً ال يقرأ وال يكتب -1  (  )            . كان النبي أم 

 ( × )         . الملك الذي كان يدارس النبي بالقرآن هو إسرافيل -2

 (  )          . كان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان -3

 (  )         . تدارس جبريل مع النبي القرآن في عام وفاته مرتين -4

ً  140استشهد من حفظة القرآن في بئر معونة واليمامة  -5  (  ) . حافظا

 
 

18صفحة  عنوان الدرس : حفظ القرآن الكريم و تدوينه في عهد النبوة  



 
 

 
 

 . المرء متوكالً وكيف يكون متواكالبيًن كيف يكون (  1لسؤال ) ا
 كيف يكون متواكالً  كيف يكون متوكالً  الموقف
  المزارع

 
 

  الجندي
 

 

  اللعب
 

 

  المريض
 

 

 

ف المفاهيم  والمصطلحات التالية . 2السؤال )   ( عر 
 . على هللا تعالى في تحقيق النتائج بعد األخذ باألسباب االعتمادهو التوكل : 
 .األخذ باألسبابدون على هللا تعالى في تحقيق النتائج  االعتمادهو  .التواكل : 

 

 ( ماذا يُطلق على األعمال التي ينبغي القيام بها قبل التوكل على هللا  ؟ 3السؤال ) 

  األسباباألخذ ب
 تدل على توكله  . من هجرة النبي  موقفين( اذكر  4السؤال ) 

 مكانه حتى يخدع الكفار. بن ابي طالب أن ينامعلي أمر -1

 المدينة. إلىيدله على الطريق من مكة وكذلك دليالً  لصاحبهاستأجر دابتين له و -2

 ( مقابل اإلجابة الصحيحة . ( ضْع عالمة )  5السؤال ) 

 تواكل توكل المثال
طالب يراجع دروسه ويحل واجباته ويستعد لالختبار جيداً ثم  

 يدعو هللا بالنجاح
 

 

 

مريض يصف له الطبيب الدواء ، لكنهُ ال يتناوله ويدعو هللا 
 بالشفاء

  

 
 

29صفحة  عنوان الدرس : التوكل و التواكل  



 
 

 
 . ضْع دائرة حول اإلجابة الصحيحة(  1السؤال ) 

 : يدرك الركعة من جاء واإلمام  -1

 معتدل من الركوع -ج  راكع -ب    ساجد -أ

 :يتابع المسبوق إمامه في كل أفعال الصالة ما عدا  -2

 السالم -ج   القيام -ب    الركوع -أ

 : إذا وجد المسبوق اإلمام راكع فعليه -ب

 التسبيح لتنبيه اإلمام -ج اإلسراع إلدراك الركعة -ب  السكينة والوقار -أ

 : أول فعل يقوم به المسبوق للدخول في الصالة -ت

 قراءة الفاتحة -ج  تكبيرة اإلحرام -ب   الركوع -أ

 وصَل أحمد إلى المسجد واإلمام ساجد في الركعة األولى من صالة الفجر . يُسم ى أحمد : -ث

ً  -ج   متعجالً  -ب    متأخراً  -أ  مسبوقا

 

مقابل اإلجابة الخاطئة (  ×( مقابل اإلجابة الصحيحة  ، وعالمة )  ضْع عالمة ) (  2 السؤال )
. 

 (×)              يدخل المسبوق الصالة مع اإلمام دون تكبيرة اإلحرام . -1

 (×)      يجب على المسبوق الركض ليلحق على الصالة . -2

 (×)    أدرك ياسر التشهد األخير من صالة الجمعة فصلى ركعتين كاملتين . -3

 (×)    أدرك محمود الركعة الثالثة من صالة المغرب فأتمها بثالث ركعات . -4

 ()    درك أحمد الركعة الثانية من صالة الفجر فأتمها بركعة واحدة فقط .أ -5

 ( مقابل اإلجابة الصحيحة . ضْع عالمة )  ( 3السؤال ) 

 غير مسبوق مسبوق المثال
   أدرك اإلمام في صالة الظهر وهو يقرأ الفاتحة في الركعة األولى

   أدرك اإلمام وهو ساجد في الركعة الثانية
   أدرك اإلمام وهو راكع في الركعة األولى من صالة العصر

   أدرك اإلمام وهو جالس في الجلوس األول من صالة المغرب
 

 

 

 

 

 

49 صفحة عنوان الدرس : صالة المسبوق  



 
 

 

 
 وما سبب الغزوة ؟  متى حدثت غزوة خيبر ؟  ( 1السؤال ) 

 في السنة السابعة للهجرة ، 

 ؟ ليعاقب يهود خيبر ماذا فعل الرسول (  2السؤال ) 
 تجهز لغزو خيبر و القضاء على هذا المعقل األخير من معاقل اليهود في شبه الجزيرة العربية 

 ؟ عل اليهود عند رؤية جيش المسلمينما ردة ف(  3السؤال ) 

 . بين و هم يتصايحونفزعوا و ادبروا هار

من القائل والمناسبة : خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء (  4لسؤال ) ا
 صباح المنذرين .

 .النبي صلى هللا عليه وسلم القائل :  •

 ن .ى هللا عليه وسلم هروب اليهود و العودة الحصن مخافة من جيش المسلميالمناسبة : عندما رأى النبي صل •

أمام العبارة × ( ( أمام العبارة الصحيحة ، وعبارة )  ( ضْع عالمة )  5لسؤال ) ا
 الخاطئة .

 (  )  انتصر المسلمون في غزوة خيبر على اليهود . -1

 ( )بنو النضير تزعموا اليهود وحرضوا قبائل العرب على محاربة الرسول  -2

 (  ×  )         حاصر المسلمون حصون خيبر سنة كاملة . -3

 (    ر بعد صلح الحديبية .      )لمحاربة يهود خيب  تجه ز الرسول  -4

 (×)           اليهود من خيبر لمناطق بعيدة . طرد الرسول  -5

 

 

 

 

 

 

59صفحة  عنوان الدرس : غزوة خيبر  



 
 

 
 هات دليل من السنة النبوية على الصداقة .(  1السؤال ) 

) األرواح جنود مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف (: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   

 

 

 السؤال ) 2 ( ما معنى قوله تعالى: األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال المتقين ؟
خوف من هللا كل األصدقاء و األصحاب سيكونون أعداء يوم القيامة إال من كانت عالقتهم مبنية على التقوى و ال

حتى في اآلخرة .داد الشوق يز وتعالى فإنها تكون أصدق   

 

 

 ا .بهالصداقة وآدامن حقوق حقوق أربعة اذكر (  3)  السؤال
 .االطمئنان على أحوال الصديق -1

 .التجاوز عن أخطاء الصديق  -2

 .المبادرة إلى خدمة الصديق  -3

 . المحافظة على أسرار الصديق -4

 

 

 

 

 

أمام العبارة (  ×( أمام العبارة الصحيحة ، وعبارة )  عالمة ) ( ضْع  4السؤال ) 
 الخاطئة .

 

 (    )        . حث  اإلسالم على تكوين الصداقات بين المسلمين -1

 (    )     . المسلم يختار من األصدقاء ذوي الصفات الحميدة والطيبة -2

 (  ×  )      . الصداقة الدائمة هي الصداقة القائمة على المنافع المادية -3

 (    )                   . األخالء هم األصحاب واألصدقاء -4

 (  ×  .) من حقوق الصداقة إفشاء أسرار الصديق وإشاعتها بين الناس -5

 
 
 

68صفحة  عنوان الدرس : الصداقة  



 
 

 
 

 ما سبب نزول اآليات الكريمة من سورة الفرقان ؟(  1السؤال ) 
كان يجالس النبي صلى هللا عليه وسلم و يستمع إلى القرآن ، كان عقبة بن أبي معيط من زعماء المشركين ، لكنه 

فدعا النبي صلى هللا عليه وسلم يوًما إلى ضيافته ، فلَّبى النبي صلى هللا عليه وسلم دعوته ، إال أنه أبى أن يأكل 
 حتى ينطق بالشهادتين ، ففعل .

فقال : ال وهللا ، و لكن  صبأَت؟وكان أُبي بن خلف صديقًا لعقبة ، ولما علم بإسالمه جاء إليه فعاتبه ،  وقال له : 
محمًدا أبى أن يأكل من طعامي و هو في بيتي ، فاستحييت منه فشهدُت له . فقال : ال أرضى منك إال أن تأتي محمًدا 

منه و و تؤذيه ، فذهب على الفور إلى دار الندوة ، فوجد النبي صلى هللا عليه وسلم ساجًدا بجوار الكعبة ، فتقدم 
وضع سال الجزور بين كتفيه صلى هللا عليه وسلم ، فجاءت ابنته فاطمة رضي هللا عنها فرمته بعيًدا عنه صلى هللا 

 عليه وسلم .

ما أثر قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ، على (  2)  السؤال
 ؟  النبي

 تسليةً له ، بأن يتأسى بغيره من األنبياء و الرسل الذين كان لكل منهم عدو من كفار قومه

 استنتج فائدتين ترشد إليهما اآليات الكريمة .(  3)  السؤال
 المسلم يبتعد عن قرناء السوء . -1

 خطر الشيطان على اإلنسان . -2

 
أمام العبارة (  ×( أمام العبارة الصحيحة ، وعبارة )  ( ضْع عالمة )  4السؤال ) 
 الخاطئة .

 

 (     )                . قومه بسبب إعراضهم عن القرآن اشتكى الرسول  -1

 ( × ) . وهو ساجد أبو جهل  المشرك الذي ألقى سال الجزور على النبي -2

 (   )     . صديق عقبة بن معيط هو : أبي بن خلف -3

 (    )                    . المسلم يبتعد عن أصدقاء السوء -4

 ( ×)           . هي السيدة عائشة المرأة التي أزالت األوساخ عن النبي  -5

 

31-27عنوان الدرس : سورة الفرقان  70صفحة    



 
 

 

 

 . اذكر ثالثة فوائد للصديق الصالح والصديق السوء(  1)  السؤال
 صديق السوءمضآر  الفوائد الصديق الصالح و

 صديق السوءال مضار فوائد الصديق الصالح
 يوقعني في بعض المشاكل ينصحني إذا أخطأت

   إيذائييتعمد  يدعوني للصالة معه في المسجد
 يجعلني أبتعد عن ربي  يأثر على نفسه من أجلي

 

 ؟ في ثالث نقاط بين كيف تكون جليساً صالحا لزميلك في المدرسة(  2)  السؤال
1- ...................................................................................................................... 
2- .................................................................................................................. 

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

 

 . استنتج فائدتين من فوائد الحديث الشريف(  3)  لسؤالا
 الحث على إختيار الصديق الصالح دينًا و ُخلُقًا . -1

 و اآلخرة .التحذير من صديق السوء ؛ لما يجره على صديقه من مضرة في الدنيا  -2

 
أمام العبارة (  ×( أمام العبارة الصحيحة ، وعبارة )  ( ضْع عالمة )  4السؤال ) 
 الخاطئة .

 (  ×  )         .        راوي الحديث هو عبد هللا بن عباس  -1   
 (  ×  ) .  تقوم الصداقة الصالحة على المصالح الشخصية والمادية -2   
 (    )     . مْن مضار  الصديق السوء الداللة على الشر وسوء األخالق -3   
 ( × ) الصديق الصالح بنافخ الكير وصديق السوء بالعطار .  شبه الرسول  -4   
 ( )  .   فوائد الحديث الشريف الحث على اختيار الصديق الصالح من  -5   

 ام التوفيق و النجاحاهلل لكم دو أسأل

72صفحة  عنوان الدرس :  حديث الجليس الصالح و الجليس السوء  


