
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

                 https://almanahj.com/bh/9islamic                   

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

https://almanahj.com/bh/9islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مملكة البحرين

 وزارة الرتبية والتعليم

 إدارة االمتحاانت/ قسم االمتحاانت

 

 م7102/8102للعام الدراسي الشهادة اإلعدادية العامةحان امتمنوذج إجابة 

 األولالفصل الدراسي 
 

 اعتانسالزمن :                                                             الرتبية اإلسالميةاملادة : 
 ابهلل وأجب عن مجيع األسئلة اآلتية: استعن

 
 

 11 . النجماآلايت اآلتية من سورة  أكتب تتمة 1

 

ب مَا فِي  /ُينَبَّأْ َأمْ لَمْ {33}فَهَُو يَرَى  /أَِعندَهُ ِعلْمُ الْغَْيب   {33}وَأَكْدَى  /وَأَْعطَى َقلِيًلا{ 33أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى }))
{ وَأَن لَّيَْس لِلْإ نسَان  إ لَّا مَا سَعَى 33}و زْرَ أُخْرَى /أَلَّا تَز رُ وَاز رَةٌ  {33}الَّذِي وَفَّى  /وَإ ْبرَاهِيمَ {33}صُحُفِ ُموسَى 

{33})) 
 ةكل مقطع درجة وختصم نصف درجة يف حال التقدمي والتأخري وكل خطأ إمالئي ختصم نصف درج    

  8 درجتان لكل فراغ :أكمل الفراغات اآلتية مبا يناسبها ، النجماآلايت من سورة تفسري مستحضراً  2

 . كاووا ععدونو نيبعض اجلاهلي ( ابلذكر ألّن الشعرىيف سورة النجم خّص هللا جنم ) -1

 .الشعرىن  مناة األخرىن نالعزى  الالتمن معدودات العرب يف اجلاهلية ناليت ذُكرت يف سورة النجم  -2

 .الظاملة اجلائرةالقسمة الضيزى تعين القسمة  -3

  
1- (   )( قيل أّّنا وزلت يف الوليو بن املغريةأَفَرَأَيَْت الَّذِي تَوَلَّى)تعاىل:  قال . 

2- (   )رشوان اآلايت من سورة النجم أّن من األساليب اجملوعة يف الوعوة : اإلعراض عن اجملادلنيت. 

 ا  ناحو ا  للشفاعة شرط توّضح اآلايت من سورة النجم أنّ  (  × )  -3

 من األساليب اجملوعة يف الوعوة : اإلعراض عن اجملادلني. -2ناألنهام.  عقائو أهل الزعغ نالضالل مدنية على الظنون -1

 18ً  القرآنًالكريمًوعلومه أولاً

3 

 غري الصحيحة فيما أييت: ةر أمام العبا× ( وعالمة )  ،الصحيحة ة( أمام العبار  √ضع عالمة ) 
 إجابةدرجتان لكل 

6  

  4 درجتان لكل فائدة .   يف سورة النجم فوائد عدة اذكر اثنتني منها 4

 نموذج إجابة 
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 أي فائوة ميكن استخراجها من سورة النجم. -3العاقل من اتعظ بغريه.  -3سف  املشركني نختدطهم.  -3
 
 

 
 

 
نالرجول ، فاإلموام راع نمسوونل عون رعيتو  ،  نمسوونل عون رعيتو  /راعكلكوم )  :قوال   قال : قال رسوول هللاعن    ابن عمرعن 

نمسوونل عون رعيتو   /ناخلوادم يف موال سويوه راع، ناملرأة راعية يف بيت زنجها نمسونلة عن رعيتهوا ،  نمسونل عن رعيت  /راع يف أهل 
    رناه الدخاري نمسلم  .(عيت  ، أال فكلكم راع نمسونل عن رعيت ، نالرجل يف مال أبي  راع نمسونل عن ر 

 
 القرشي العوني. /هو عدوهللا بن عمر بن اخلطاب: نقديلت  امس 

 كثرعن من رناعة ادحوع  .، نهو أحو الصحابة امل كان كثري االتداع آلاثر الرسول : صفة من صفات  
 اهلجرة.من 33:سنة نفات  

 

 ألّن أثرها علحق ابألمة كلها .

 أتّمل احلديث الشريف اآليت مث أجب عن األسئلة اليت تليه .
:َصلَّى اللَّهم َعَلْيهه َوَسلََّم قَاَل  عنه َأنَّ َرُسوَل اَللَّه عن أيب هريرة رضي هللا  : 

ْرَهَم َلُه َوال َمَتاَع ، فَ َقاَل : ) إهنَّ اْلمُ  منَأَتْدُروَن َ  ) ْن أُمَّيته أيَْيته يَ ْوَم اْلقهَياَمةه بهصَ اْلُمْفلهُس ( قَاُلوا : اْلُمْفلهُس فهيَنا َمْن ال ده الة  ْفلهَس مه
َيام  َوزََكاة  َوأيَْيته قَ  ْن ْد َشَتَم َهَذا َوَقَذَف َهَذا َوَأَكَل َماَل َهَذا َوَسَفَك َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا ف َ َوصه يُ ْعَطى َهَذا مهْن َحَسَناتههه َوَهَذا مه

َذ مهْن َخطَااَيُهْم َفطُرهَحْت عَ  ( َلْيهه مثَّ َحَسَناتههه فَإهْن فَنهَيْت َحَسَناتُُه قَ ْبَل َأْن يُ ْقَضى َما َعَلْيهه ُأخه رواه مسلم     طُرهَح يفه النَّار ه  

 

 .الفقري يف ادحياة الوويا قليل ادحسنات يف اآلخرة (    ×  )  -1

2-   (    )رةالظلم يف الوويا عهلك حسنات الظامل يف اآلخ . 

 

 

 املسلم عتجنب ظلم الناس. -1

 املسلم حيرص على أداء الفرائض ناألعمال الصادحة. -2

ا
ا
 10ً  احلديثًالشريف ثاني

  6 كل مقطع درجة     .احلديث الشريف اآليت أكتب تتمة 5

  6 إجابة  درجتان لكل مبيناً ما أييت: (ابن عمرف براوي احلديث )عرّ  6

  1 درجتان  ملاذا تعترب مسؤولية والة األمر من أهم املسؤوليات يف األمة ؟ 7

8 
 غري الصحيحة فيما أييت: ةأمام العبار × ( وعالمة )  ،الصحيحة ة( أمام العبار  √ضع عالمة ) 

  4 إجابةدرجتان لكل 

  1 درجتان  . يرشدان احلديث إىل فوائد عدة ، اذكر واحدة منها  9
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 أي فائوة ميكن استخراجها من ادحوع  الشرعف. -3
 
 

  21  العقيدةًاإلسالمية ثالثا

 
 املعىن  املصطلحات الرقم
 .عمل شيء من اعمال املنافقني مع بقاء اإلميان يف القلب_  النفاق األكرب 2
 .يظهر صاحبه اإلميان ويبطن الكفر_  الشرك األكرب 1
 . عل مع هللا سبحانه وتعاىل شريكاً يف االعتقاد أو العبادةأن جي_  النفاق األصغر 3
 
 

 
 أنواع الضالل املمارسات غري الصحيحة الرقم

 نفاق أصغر نفاق أكرب شرك أصغر ربشرك أك كفر أصغر كفر أكرب
       احللف بغري هللا تعاىل 1
       شرب اخلمر 2
       دعاء غري هللا 3
       خيانة األمانة 4
 

 
 هو االحنراف عن الطرعق املستقيم الذي هو شرع هللا تعاىل.

 

ا
ا
  26  العبادات رابع

 

  6 إجابةدرجتان لكل  :يف العمود الثايناملناسب  صطلحات يف العمود األول واملعىنصل بني امل 20

22 
يف اخلانة  ()بوضع عالمة  ، صنّهف املمارسات غري الصحيحة يف اجلدول اآليت إىل أنواع الضالل

  4 درجة لكل تصنيف صحيح . املناسبة 

  1 درجتان عّرف الضالل . 21

  4 درجتان لكل فراغ :ات اآلتية مبا يناسبها أكمل الفراغ 23
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 ، نهي تشده  يف كثري من أعماهلا.ادحج العمرة صورة مصغرة عن  -1
  صالة فيما عواه من املساجو. ألف تعول ملسو هيلع هللا ىلصيف مسجو الرسول  ةالصال -2

               1                                 2                                 3                                4 
 

 

 أن عغتسل نعتطيب نعلدس أحسن ثياب . -1

 .ملسو هيلع هللا ىلصالوارد عن النيب أن عوخل بتواضع نسكينة نعوعو بوعاء دخول املسجو  -2

 .ملسو هيلع هللا ىلصأتداب  مع رسول هللا  القرب،أالّ عرفع صوت  يف مسجو النيب نال عنو  -3

 أن عكثر من العدادة يف الرنضة الشرعفة خاصة نيف املسجو عامة.  -4

 .ملسو هيلع هللا ىلصعكثر من الصالة نالسالم على النيب أن  -5

 

 

من ذي  التاسعخطدة الوداع يف اليوم  ملسو هيلع هللا ىلصمن اهلجرة ، نخطب العاشرة دحجة الوداع يف السنة  ملسو هيلع هللا ىلصخرج النيب  -1
 ادحجة.

 فيستغفر ملوتى املسلمني.  الدقيعيف آخر حيات  عكثر من الرتدد على مقربة  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا  -2
 . أسامة بن زعو بن حارثةز جيشا لغزن الشام ننىّل قيادت  فرعضة ادحج مث رجع للموعنة جهّ  ملسو هيلع هللا ىلصى بعو ان أدّ  -3

 
 حرمة الوماء ناألموال. -1

 التحذعر من اتداع الشيطان. -2

 حقوق النساء.  -3

  8 درجتان لكل فراغ حبسب فعلها يف الشكل اآليت :رتّهب أعمال العمرة  24

  4 درجتان لكل أدب   : ملسو هيلع هللا ىلصاذكر أدبني من آداب زايرة مسجد الرسول  25

 21ً  السريةًوالشخصيات خامساًا

  6 جتان لكل فراغدر  :أكمل الفراغات اآلتية مبا يناسبها16

27 
  :اشتملت خطبة الوداع على العديد من املبادئ اإلسالمية السامية. اذكر ثالثة منها إبجياز

  6 مبدأدرجتان لكل 

اإلحرام مع 
 النية

الحلق أو  السعي الطواف
 التقصير
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 أُخوة اإلسالم. -4

 
  

 
 

 
 :املقلد يُلغي بتقليده وجوده، ويقضي على شخصيته إنّ -2
  التقليو الواجب  من-ج                      من آاثر التقليو        -بأسداب التقليو                                من-أ  
 :أهل اإلمجاع من علماء األمة االفاضل تقليد-1
 أسداب التقليو من-جمن التقليو املذموم                            -التقليو الواجب                             ب من-أ  
 :أبعياد النصارى كعيد احلب االحتفال-3
 من أسداب التقليو-جمن التقليو املذموم                            -ب               التقليو الواجب               من-أ  
 

1-  (       )جدا  ب  أن معتقوا  ادحقيقة في التقليو هو : اتداع اإلوسان غريه فيما عقول أن عفعل، مع. 

 .من التقليو املذموم تقليو الغرب يف الصناعات ناستخوام نسائل النقل ادحوعثة(     ×  )   -2

3-   (     )  من التقليو االعمى نمسّاه )اتداع الَسنن( ملسو هيلع هللا ىلصحذر الرسول.  

 
 ة ى منوذج اإلجابانته                                                      

 21ً  تهذيبخالقًوالاأل سادساًا

  6 درجتان لكل إجابة اإلجابة الصحيحة :دائرة حول رمز املواقف اآلتية بوضع  مّيز 28

11
 غري الصحيحة فيما أييت: ة( أمام العبار  ×وعالمة )  ،الصحيحة ة( أمام العبار ضع عالمة ) 
 إجابةدرجتان لكل 

6  

 ب

 ب

 أ


