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 ( 1 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( المسار            التربیة اإلسالمیة  

  

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   
البحرینمملكة  

والتعلیم وزارةالتربیة  

 إدارةاالمتحانات / قسم االمتحانات
 

  م2015/2016امتحان الشهادة اإلعدادیة العامة للعام الدراسي 
 الفصل الدراسي األول

 
  ساعتان: الزمن                   التربیة اإلسالمیة: المادة

========================================================================  
  :القرآن الكریم: أوًال 

  
  ).}25{َفِللَِّه اْآلِخَرُة َواْألُوَلى : (إلى قوله تعالى) 2(أكتب مما تحفظ اآلیات الكریمة من بدایة سورة النجم .1
َت َواْلُعزَّى : (قال تعالى    .....................................................................}19{َأَفَرَأْیُتُم الالَّ

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

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

  ).}25{َفِللَِّه اْآلِخَرُة َواْألُوَلى ..................................................................................
  

  ).}29{َحَیاَة الدُّْنَیا َفَأْعِرْض َعن مَّن َتَولَّى َعن ِذْكِرَنا َوَلْم ُیِرْد ِإالَّ الْ : (قال تعالى. 2
  لمن یوجه اهللا تعالى الخطاب في هذه اآلیة الكریمة؟. أ

..............................................................................................................  
  
  لماذا أمره اهللا تعالى باإلعراض عن المشركین؟. ب

..............................................................................................................  
  
َسُنوا َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض ِلَیْجِزَي الَِّذیَن َأَساُؤوا ِبَما َعِمُلوا َوَیْجِزَي الَِّذیَن َأحْ : (قال تعالى. ج

  .استنتج فائدتین من فوائد هذه اآلیة الكریمة. )}31{ِباْلُحْسَنى 
1............................................................................................................  
2............................................................................................................  
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2 
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 ( 2 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( المسار            التربیة اإلسالمیة  

  

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   
  
َأْم َلْم ُیَنبَّْأ } 35{َأِعنَدُه ِعْلُم اْلَغْیِب َفُهَو َیَرى } 34{ َوَأْكَدىَوَأْعَطى َقِلیًال } 33{ َتَولَّىَأَفرََأْیَت الَِّذي : (قال تعالى. 3

نَساِن ِإالَّ َما } 38{َأالَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى } 37{ َوفَّىَوإِْبَراِهیَم الَِّذي } 36{ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى  َوَأن لَّْیَس ِلْإلِ
َوَأنَُّه ُهَو } 42{َوَأنَّ ِإَلى َربَِّك اْلُمنَتَهى } 41{ثُمَّ ُیْجزَاُه اْلَجَزاء اْألَْوَفى } 40{ى َوَأنَّ َسْعَیُه َسْوَف ُیرَ } 39{َسَعى 

ْوَجْیِن الذََّكَر َواْألُنَثى }44{َوَأنَُّه ُهَو َأَماَت َوَأْحَیا } 43{َأْضَحَك َوَأْبَكى  } 46{ِمن نُّْطَفٍة ِإَذا ُتْمَنى } 45{َوَأنَُّه َخَلَق الزَّ
  ).}49{َوَأنَُّه ُهَو َربُّ الشِّْعَرى } 48{ َوَأْقَنىَوأَنَُّه ُهَو َأْغَنى } 47{َأنَّ َعَلْیِه النَّْشَأَة اْألُْخَرى وَ 
  
  ما سبب نزول هذه اآلیات الكریمة؟. أ

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

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

  
  .بّین معاني الكلمات التي تحتها خط في اآلیات الكریمة السابقة. ب
  ............................: أكدى. 2 ............................ : توّلى.1
  ............................: أقنى. 4            ............................ : وّفى. 3
  
  ).}44{َوَأنَُّه ُهَو َأَماَت َوَأْحَیا : (فّسر قوله تعالى. ج

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

  
  رغم أنَّ من بین النجوم ما هو. ما الحكمة من تخصیص كوكب الشعرى بالذكر في هذه اآلیات. د
  أكبر حجًما منه؟ 

...............................................................................................................  
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 ( 3 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( المسار            التربیة اإلسالمیة  

  

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   
  

  :الحدیث الشریف: ثانیًا
  
المفلس فینا من : قالوا) أتدرون من المفلس؟: (عن أبي هریرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال. 4

إنَّ المفلس من أمتي من یأتي یوم القیامة بصالة وصیام وزكاة، ویأتي قد شتم هذا، وقذف : (فقال. ال درهم له وال متاع
  ..............................................فیعطى هذا من حسناته، . ذاهذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب ه

.......................................................................................................................
  .رواه مسلم)...........................................................................................................

  
  .الحدیث الشریف السابقأكمل . أ
  
  .امأل الفراغات التالیة بما تعرفه عن راوي الحدیث الشریف أبي هریرة رضي اهللا عنه. ب
  ......................................................: اسمه  -
  .................................................: مكان وفاته -
  
  .أمام العبارات غیر الصحیحة فیما یلي) ( أمام العبارات الصحیحة وعالمة ) ( ضع عالمة. ج
  .المفلس في اآلخرة هو الفقیر المعدم الذي لیس عنده شيء من النقود المتدولة(      )  - 1
    .یستوفي المظلوم حقه من الظالم إذا نفذت حسناته یوم القیامة بطرح خطایاه على الظالم(     )  - 2
  .من األعمال التي تؤدي إلى إفالس المسلم من الحسنات یوم القیامة الشتم والضرب والقذف)      ( - 3
  .المسلم یحرص على العمل الصالح في حیاته الدنیا(     )  - 4
  
كلكم راٍع ومسؤول عن رعیته، فاإلمام راٍع : (قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال. 5
سؤول عن رعیته، والرجل راٍع في أهله ومسؤول عن رعیته، والمرأة راعیة في بیت زوجها ومسؤولة عن رعیتها، وم

والخادم في مال سیده راٍع ومسؤول عن رعیته، والرجل في مال أبیه راٍع ومسؤول عن رعیته، أال فكلكم راٍع ومسؤول عن 
  رواه البخاري ومسلم). رعیته

  
  .المناسب من الحدیث الشریف واكتبه أمام التعریف المناسباختر المصطلح . أ

  . هو المسؤول األول عن األمة بأسرها...................... :  -
  .  هو كل أجیر على عمل غیره ...................... : -
  
  ما المسؤولیة التي یتحملها كل من هؤالء؟. ب

  -2  -1  الطالب في المدرسة
  -2  -1  أسرتهاالمرأة في 
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 ( 4 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( المسار            التربیة اإلسالمیة  

  

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   
  

  :العقیدة اإلسالمیة: ثالثًا
  
  .أكمل الفراغات التالیة بالكلمات المناسبة. 6
  ........................و ........................من أنواع الكفر األكبر  -1
  ........................ترك ما فرض اهللا تعالى على المسلم من صالة وصیام وزكاة یعتبر من الكفر -2
  .......................أو .......................النفاق األصغر هو عمل شيء من أعمال المنافقین مثل  -3
  ........................االنحراف عن الطریق المستقیم الذي هو شرع اهللا تعالى هو -4
  
  
  والنفاق األكبر؟ما الفرق في المعنى بین الشرك األكبر . 7
  .............................................................................................: الشرك األكبر -
  .............................................................................................: النفاق األكبر -
  
  
  .أمام العبارات غیر الصحیحة فیما یلي) ( أمام العبارات الصحیحة وعالمة ) ( ضع عالمة. 8
  .الشرك ُیحبط األعمال فال ینتفع المشرك بعمله(    )  -1
  .هو أن یعمل اإلنسان عمًال خالًصا لوجه اهللا تعالى ال یرید منه ثناًءا أو مدًحا من الناس: الریاء(    )  -2
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 ( 5 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( المسار            التربیة اإلسالمیة  

  

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   
  

  :العبادات: رابًعا
  
  .عرِّف العمرة لغة وشرعاً . 9
  .......................................................................................................: لغة -
  .....................................................................................................: شرًعا -
  

ماذا تستنتج مـن قـول الرسـول علیـه ). عمرة في رمضان كحجة معي: (قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم. 10
  الصالة والسالم؟

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

  .رتب أعمال العمرة بحسب فعلها. 11
  .السعي بین الصفا والمروة سبعة أشواط/ اإلحرام مع النیة / الحلق أو التقصیر/ الطواف بالبیت سبع مرات

  ................................................................ -أ
  ...............................................................-ب
  ............................................................... -ج
  ................................................................-د
  

  .صلى اهللا علیه وسلماذكر ثالثة من آداب زیارة مسجد الرسول . 12
  ........................................................................................................... -أ

  .......................................................................................................... -ب
  .......................................................................................................... -ج

  
  .وضح ذلك في ثالثة نقاط .المؤمنینفي نفوس للمدینة المنورة مكانة عظیمة . 13

  ........................................................................................................... -أ
  .......................................................................................................... -ب
  .......................................................................................................... -ج
  

  .أكمل الفراغات التالیة بالكلمات المناسبة  .14
  . صالة  ....................تعدل الصالة في مسجد الرسول صلى اهللا علیه وسلم  -أ

  .....................حكم زیارة البقیع ومسجد قباء  -ب
  

18 

4 

4 

2 
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 ( 6 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( المسار            التربیة اإلسالمیة  

  

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   
  

  :السیر والتھذیب: خامًسا
  

  .دائرة حول اإلجابة الصحیحةاختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي بوضع . 15
  : أدى الرسول صلى اهللا علیه وسلم فریضة الحج في السنة  -أ
  العاشرة من الهجرة  ) 3(التاسعة من الهجرة               ) 2(الثامنة من الهجرة          ) 1(

  : المكان الذي خطب فیه الرسول صلى اهللا علیه وسلم خطبة الوداع هو  -ب
  المزدلفة) 3(عرفات                           ) 2(                منى        ) 1(
  : استأذن النبي صلى اهللا علیه وسلم زوجاته في أن ُیمرَّض في بیت زوجته  -ج
  زینب رضي اهللا عنها) 3(خدیجة رضي اهللا عنها           ) 2(عائشة رضي اهللا عنها      ) 1(
  : الرسول صلى اهللا علیه وسلم في السنة  توفي -د
  نیة عشر من الهجرة  االث) 3(الحادیة عشر من الهجرة         ) 2(العاشرة من الهجرة         ) 1(
  : مات النبي صلى اهللا علیه وسلم في  -هـ
  رضي اهللا عنهبیت أبي بكر الصدیق ) 3(بیته                             ) 2(مسجده                      ) 1(
  :قائل هذه العبارة هو).من كان یعبد محمًدا فإن محمًدا قد مات، ومن كان یعبد اهللا فإن اهللا حي ال یموت( -و
  رضي اهللا عنهدیق أبي بكر الص) 3(  رضي اهللا عنهعمر بن الخطاب ) 2(  كرم اهللا وجههعلي بن أبي طالب ) 1(
  

  .اذكر ثالثة منها. اشتملت خطبة الوداع على العدید من المبادئ اإلسالمیة السامیة. 16
  ........................................................................................................... -أ

  .......................................................................................................... -ب
  .......................................................................................................... -ج
  

  .عرف التقلید. 18
...............................................................................................................  

  
  .بّین موقف عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه من وفاة الرسول صلى اهللا علیه وسلم. 17

...............................................................................................................
...............................................................................................................  
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 ( 7 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( المسار            التربیة اإلسالمیة  

  

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   
  . اذكر انواع التقلید مع ذكر مثال لكل منهما. 19

  المثال  أنواع التقلید
    
    

  
  .اكتب اثنین من أسباب التقلید األعمى. 20

  ........................................................................................................... -أ
  .......................................................................................................... -ب
  
  
  
  

  
 انتهت األسئلة

 مع خالص دعائنا لكم بالتوفیق والنجاح
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 ( 8 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( المسار            التربیة اإلسالمیة  

  

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انتهت األسئلة
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