
 

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 نموذج إجابة 
  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{  تَابك لَكُم أَم

 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{ َكَاء فرش ملَه أَم نيقادإِن كَانُوا ص هِمكَائرأْتُوا بِشلْي}فَلَا  }41 ودجإِلَى الس نوعديو اقن سع فكْشي موي
 ونيعتَطس42{ي{  ًةعاشخ ونمالس مهو ودجإِلَى الس نوعدكَانُوا ي قَدلَّةٌ وذ مقُههتَر مهارصأَب}43{(( 

 
 

  .بين المقصود بالكلمات التي تحتها خط_ 1
 .ذليلة :خاشعة -                       .كفيل ومتعهد: زعيم -                 .عهود ومواثيق: أيمان -

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

 .نات النعيمج :جزاؤهم - .                الذين خيشون ر�م نالطائعو املؤمنون  :المتقون هم -
  

  . ))خاشعةً أَبصارهم تَرهقُهم ذلَّةٌ وقَد كَانُوا يدعون إِلَى السجود وهم سالمون : ((فسر بأسلوبك قوله تعالى_ 3
  ساملنييف هذا املوقف العظيم يوم القيامة يطأطئ الكفار رؤوسهم وتعلو وجوههم الذلة واملسكنة بعد أن كانوا متكربين 

  .الصالة والعبادة يف الدنيا عن وقد امتنعوا 
  
  .اذكر أمرين مما ترشد إليه اآليات السابقة_ 4

 .عدم مساواة املؤمن بالكافر، والطائع بالعاصي . أ
 .أهوال القيامة فظيعة وموقف الكفار فيها يف غاية اإلهانة واإلحراج  . ب

   12  القرآن الكريم وعلومه أوالً 

اإلجابات وتقبل أي نص ال یتقید ب
  .موافقة للمعنىإجابة 

 نموذج إجابة  

 1 

 3 

 1 

 1 
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  .أمأل الفراغات في المقطع اآلتي من سورة القلم_ 5
أَم تَسأَلُهم أَجرا  }45{ وأُملي لَهم إِن كَيدي متني }44{ سنستَدرِجهم من حيث لَا يعلَمونث فَذَرني ومن يكَذِّب بِهذَا الْحدي((

 ثْقَلُونمٍ مغْرن مم م46{فَه{ ونكْتُبي مفَه بالْغَي مهندع أَم }لَا تَكُن }47و كبكْمِ رحل بِرفَاص  وهى وإِذْ نَاد وتبِ الْحاحكَص
 كْظُوم48{م{ ومذْمم وهاء وربِذَ بِالْعلَن هبن رةٌ ممعن كَهارلَا أَن تَدلَو }49{  نيحالالص نم لَهعفَج هبر اهتَبفَاج}50{.(( 

 
 

  لحوت؟ وما قصته؟من صاحب ا_ 6
أحد الركاب يف  ايرمو  هو النيب يونس عليه السالم، مل يصرب على معاندة قومه فرتكهم، وركب سفينة كادت تغرق فاقرتعوا لكي

 .البحر فأصابت القرعة يونس عليه السالم فرموه يف البحر فابتلعه احلوت، فأخذ يدعو ربه فاستجاب اهللا له
 

  .))يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونَك بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر ويقُولُون إِنَّه لَمجنونوإِن ((: فسر قوله تعالى_ 7
تصف اآلية نظرات الكافرين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عندما كان يبلغهم آيات القرآن، نظرات حاقدة حاسدة تكاد 

  .حقدا وحسداعن مواقعها ويتهمون الرسول بأنه جمنون جتعل قدمي الرسول تزالن 
  
  
  
  .أكمل الفراغ في الحديث التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه_ 8

، َوَخُري َواْبدأ ِمبن تـَُعولُ ى، الَيُد الُعليا َخٌري ِمَن الَيِد السُّْفلَ :" اهللا عليه وسلم قالَ  َعْن َحكيم بِن ِحزام رضي اهللا عنه َعن النَّيبِّ صلى
  ". َيْستَـْغِن يـُْغِنِه اهللا َمنْ َيْستَـْعِفْف يُِعفَُّه اهللا، وَ  َوَمنْ ، الصَّدَقِة ما كان َعن  َظْهِر غىن

  
  :باليد العليا واليد السفلى في الحديثما المقصود _ 9

  .اآلخذة: اليد السفلىو      .املنفقة أو املعطية: اليد العليا - 
  

  لماذا كانت اليد العليا أفضل من اليد السفلى؟ _10
  ألن املعطي يشعر بالعزة واالرتياح وهو يبذل املال ابتغاء رضوان اهللا، أما اآلخذ فقد عرض اليد اليت تعطي أفضل عند اهللا 

  .نفسه للذل يف سؤال الناس
  

  ؟))ابدأ بمن تعول((ما المقصود بقوله صلى اهللا عليه وسلم في الحديث _ 11
  . أي اإلنفاق يكون على األوالد والعيال مث األقرب فاألقرب أفضل

  
  

ا
ً
   8  احلديث الشريف ثاني
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  8  العقيدة اإلسالمية ثالثا
  

  ما الفرق في المعنى بين التوكل والتواكل؟_ 12
 االعتماد على اهللا يف حتقيق النتائج بعد األخذ باألسباب: التوكل هو. 
 االعتماد على اهللا يف حتقيق النتائج دون األخذ باألسباب: التواكل هو.  

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

  .أبين له أن سلوكه هذا تواكل، ألن اهللا أمرنا أن نأخذ باألسباب ثم ندعوه متوكلين عليه
  

  .مع األخذ باألسباب النبي صلى اهللا عليه وسلم مواقف تدل على توكله على اهللا تعالى ورد في قصة هجرة_ 14
  .اذكر موقفين لذلك 

  أيب طالب رضي اهللا عنه أن يبيت مكانه يف فراشه عندما أحاط املشركون ببيته وتوكل على اهللا علي بنأمر ابن عمه... 
 املدينة طريقعلى ليدله من أهل مكة استأجر دليال .../ وازم السفرعندما قرر الرحلة مع أيب بكر الصديق أعد الراحلة ول..  

  
  

ا
ً
  8  الفــــــــــقه رابع

  
  ما المقصود بالمسبوق في الصالة؟_ 15

  .هو الذي سبقه اإلمام بأداء ركعة أو أكثر
  

  :بين أي هؤالء المسبوقين أدرك الركعة بوضع دائرة على رمز اإلجابة الصحيحة_ 16
 .اإلمام وهو معتدل من ركوعهمن أدرك  . أ

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

  
  :كيف يتم هؤالء المسبوقون صالتهم بعد سالم اإلمام_ 17

 .الركعة الثانية من صالة الفجرركوع من أدرك  . أ
  .يقوم ويؤدي ركعة واحدة بعد سالم اإلمام

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

  .ــــض ليلحق على الصالةجيب على املسبـــــوق الركـــــ )     x(     . ب

  .الركعة الثالثة من صالة املغرب فأمتها بثالث ركعاتتشهد أدرك حممود )     √  .  (  ج

  

  

  
  

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

  .....اإلسالمي جمتمع متعاون ومتحد حيب الفرد ألخيه ما حيب لنفسه، ويكره له ما يكره أن يقع فيه هو ا�تمع
  

  ما المقصود بالتكافل االجتماعي في اإلسالم؟_ 20
  .هو تضامن أبناء ا�تمع وتعاو�م فيما بينهم لدفع الضرر عن أفراده وحتقيق خريهم ومصاحلهم

  
  من هو لقمان؟_ 21
  .ان حكيما من اهللا عليه برجاحة العقل وسالمة التفكري، وهداه إىل احلق والعمل به، شاكره لنعمه سبحانهكان لقم

  
  .اذكر ثالثا منها. أوصى لقمان ابنه بوصايا عدة_ 22
 توحيد اخلالق وإخالص العبادة له. 

  الصالةإقامة . 

 التواضع وضبط النفس وخفض الصوت/ الصرب/  نكراألمر باملعروف والنهي عن امل/ طاعة الوالدين . / طاعة الوالدين  
  

  .اشرح هذه العبارة بأسلوبك من خالل مثال توضيحي) ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( _ 23
أي ال ينبغي لنا أن نطيع أحدا لو أمرنا مبا فيه معصية، مهما كان شأن هذا الشخص، فلو أمرنا ابونا برتك الصالة فإنا ال 

  .نطيعه
  

ا
ً
   14  األخالق والسري خامس
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  . بّين كيف يكون المسلم عنصرا إيجابيا في الحياة_24
  .يسخر طاقته وجهده يف اخلدمة والدعوة./ األمر باملعروف والنهي عن املنكر/ يدعو الناس للخري وينهاهم عن الشر

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

  .أبو أيوب األنصاري رضي اهللا عنه
  

  .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
 
  ح هواسم الصنم الذي كان يعبده عمرو بن الجمو:  

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

 
  .اذكر باختصار سبب إيمان الصحابي عمرو بن الجموح_ 27

، فقام أبناء عمرو بن اجلموح بأخذ الصنم ورميه يف القاذورات أكثر من مرة إىل أن تيقن )مناة(كان عمرو متعلقا جدا بصنمه 
  . فاهتدى إىل اإلميان باهللا سبحانه. ن هذا الصنم ال يستطيع دفع األذى عن نفسه فكيف يصلح أن يكون إهلاعمرو أ

  
  
  
  

  لكم بالنجاح والتوفيق مع خالص دعائنا
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