
 

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 الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/8                   

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

                 https://almanahj.com/bh/8islamic                   

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

      

                  https://almanahj.com/bh/8islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade8                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس ريحانة سلمان حبيب وأمينة أحمد الجزيري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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يًهكخ انجحشٌٍ    

وصاسح انزشثٍخ وانزعهٍى   

يذسسخ سزشح االثزذائٍخ نهجُبد    

لسى انزشثٍخ اإلساليٍخ   
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 أيٍُخ أحًذ انجضٌشي. أ :  يذٌشح انًذسسخ                                                سٌحبَخ سهًبٌ حجٍت    : إعذاد األسزبرح  

:  كفبٌخ انزجىٌذ

ق أحكبو انزجىٌذ يرطت
.

 (ثبنفزح أو انضى أو انكسش  )انزُىٌٍ                             (ٌْ  )انُىٌ انسبكُخ 

  ( و) رُطكة  + (ثبنفزح أو انضى أو انكسش )  رُىٌٍ            أو(و )  رُطكة + ٌْ :  انمبعذح 

 

 

( (ًَ إسشائٍم ٌْ ةو ))لبل رعبنى : يثبل - 1

لهت انُىٌ انسبكُخ إنى  )يٍى = حشف انجبء + َىٌ سبكُخ 
و = ة + ٌْ      (يٍى 

 

( (هى انجٍُخ دعذ يب جبءٌْ ةإال و ))لبل رعبنى : يثبل - 2

 ٌْ   (إلالة  ) يٍى  إنىلهت انُىٌ انسبكُخ ]و  = ة +     

 

 

( (يب كبَىا ٌعًهىٌ ًء ةجضا ))لبل رعبنى  : يثبل - 1

لهت انزُىٌٍ ثبنفزح  )يٍى = حشف انجبء +   رُىٌٍ ثبنفزح 
و =   ة  +    ________ً     (إنى يٍى 

 

( (صٍشا اً ةوكبٌ هللا سًٍع ))لبل رعبنى  : يثبل - 2

 (لهت انزُىٌٍ ثبنفزح إنى يٍى  )  و=  ة     +  ً_____ 

 

 

اإللـــــــــــــــالة 

: نهُىٌ انسبكُخ وانزُىٌٍ أسثعخ أحكبو وهً 

  اإللالة- 4اإلخفبء                          - 3اإلدغبو                          - 2اإلظهبس                       -1

  .حشف انجبء ثعذهًب لهت انُىٌ انسبكُخ أو انزُىٌٍ يًٍبً إرا جبء
 .

اإللالة

عذٌ ةو: كهًزبٌ يثم فً رٌَتنً: كهًخ يثم ٌكىٌ فً 

(انجبء )  :و وِحشف واحذ  : لالة إلل



 

 

 

             يًهكخ انجحشٌٍ 

             وصاسح انزشثٍخ وانزعهٍى 

             يذسسخ سزشح االثزذائٍخ نهجُبد                         

             لسى انزشثٍخ اإلساليٍخ 

( لالة اإل )دسط لَشبط رذسٌجً                                                              

 

.  انًجزهذح أجٍجً عهى األسئهخ انزبنٍخ رهًٍزرً 
 

 .اسسًً حشف اإللالة فً انشكم انزبنً  :1ط

 

 .فً انًكبٌ انًُبست فًٍب ٌهً  (√  ) فً اٌَبد انزبنٍخ ثىضع عاليخ َىع اإللالة حذدي :2ط      

 َىع اإللالة اٌَـــــــــــبدانــشلى 
 كهًزٍٍ كهًخ

     {الت خضرنبوسبع س } 1

     {ما تعملونٌر بإن هللا خبي } 2

     {ئهم بأسمائهمنبأ } 3

    {عدهن ب ثم اتخذتم العجل م} 4
   

 .سسى دائشح حىنهب  ةٌَبد انزبنٍخ الالة فً اإلضعرخشجً يىااط: 3ط    

  .( وأَذ حٌم ثهزا انجهذ ): لبل رعبنى  - أ

  .( من أنباء الرسل ): لبل رعبنى  - ة

  .(  ٌعًهىٌجزاءاً بما كانوا): لبل رعبنى - ج

  .(إذ جعل فيكم أنبياء  ): لبل رعبنى -       د

 

 أيٍُخ أحًذ انجضٌشي. أ :  يذٌشح انًذسسخ                                              سٌحبَخ سهًبٌ حجٍت   : إعذاد األسزبرح    

 .ق أحكبو انزجىٌذيرطت: الكفاية األساسية  

 : .......................................االسم 

 : ......................................الصف 

 : ..............................التاريخ 

 


