
 

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 الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9islamic2                   

* 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 امت

 الثاينالفصل الدراسي 
 ساعتانالزمن :                                                             الرتبية اإلسالميةاملادة : 

 ابهلل وأجب عن مجيع األسئلة اآلتية: استعن
 
 

 11 . الواقعةاآلايت اآلتية من سورة  أكتب تتمة 1

 

 ....................{ 72}....................{72}وَأَصْحَاُب الْيَمِنِي مَا أَْصحَابُ الْيَمِنِي ))
{72 }..................... {03 }................. {03 }............... 
 (({00{ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ }07}

  8 :أكمل الفراغات اآلتية مبا يناسبها ،الواقعةاآلايت من سورة تفسري مستحضراً  2

 
 .......................شجر الطلح هو شجر  -1

َوَّلِّيَ ))يف قوله تعاىل: -2  من اْلولي. .....................(( ثلة هنا تعين ثُ لٌَّة م َِّن اْلأ

 .........................................ومن أمة  ....................اْلمملون مجاعة كثرية من أصحاب اليمي يشك   -3

  

 . أصحاب اليمي أعلى درجة من السابقي(        ) -3

 بعد أن ذكر هللا تعاىل أصناف املكلفي يوم القيامة، بدأ بذكر مآل السابقي مث ذكر مآل أصحاب اليمي.(        ) -7

 ان يستهلكه الشخص فينفذ. فاكهة اجلنة حمدودة بعدد معي ميكن (       )  -0

 
3-.................................................................................................................. 
7-..................................................................................................................  

 18ً  القرآنًالكريمًوعلومه أولاً

  6 غري الصحيحة فيما أييت: ةر أمام العبا× ( وعالمة )  ،ةالصحيح ة( أمام العبار  ضع عالمة )  3

  4 .منهافوائد عدة اذكر اثنتني  الواقعةيف سورة  4
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 .........................................يف من تررد  مرن جبرل ف ترل  فسره ، فهرو )  :قال   النيب عن  أيب هريرةعن 

، فسرررمه يف يررردّ يتحسانررراّ يف انر جهرررنم دالرررداً .........................................أبرررداً، ومرررن  فيهرررا دالرررداً فلرررداً فيهرررا
يف يررردّ هبررر  طرررا يف بجنررره يف انر جهرررنم دالرررداً فحديدتررره ..................................................فلرررداً فيهرررا أبررردا، 

   متفق عليه                                                    .(فلدًا فيها أبدا

 
1- ................................................................................................................................. 

2- ................................................................................................................................. 

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

 
 
 
 

 تليه.احلديث الشريف اآليت مث أجب عن األسئلة اليت أتمانل 
:ي ول ملسو هيلع هللا ىلصقال مسعت رسول هللا عنه عن أيب هريرة رضي هللا   

، في ول : اي فالن، يل عماًل، مث يصبح وقد سرّت هللا) ُكلُّ أميت معاىف إال اجملاهرون، وإن من اجملا ة أن يعمل الرجل ابلل  
ق عليهمتف                             عملت البارحة كذا وكذا، وقد ابت يسرّت ربه، ويصبح يكشف سرت هللا عنه (  

 

 . اجلهر ابملعصية يوقع مقرتفها يف معصية هللا مرتي : مرة حي يقرتفها، ومرة أخرى حي جيهر ابقرتافها(          )  -3

 . اجلهر ابملعصية ال يتعارض مع خلق احلياء(         )   -7

 

 

1- ............................................................................................................. 

 

ا
ا
 10ً  احلديثًالشريف ثاني

  6 .احلديث الشريف اآليت أكتب تتمة 5

  6 أرشد اإلسالم إىل طرائق عدة حلماية اإل سان من اال تحار. اذكر ثالثًة منها. 6

  1  ذكر معاين الكلمات اآلتية:ا 7

 معناها الكلمة الرقم
  ترد  2
  هب  طا  1

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

  1 . يرشدان احلديث إىل فوائد عدة ، اذكر واحدة منها  9
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.....................................................................................................................

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

 
 املعىن  املصجلحات الرقم
 .يوم ال يامة إال من دالف هديه وباندانل بعدّ ملسو هيلع هللا ىلصمورد عظيم تردّ أمة حممد _  امليزان 2
 .اآللة اليت توزن فيها أعمال العباد يوم ال يامة_  الصراط 1
 .جسر منصوب على انر جهنم، مير عليه اخلالئق_  احلوض 3

 
 

 
 أصناف الناس املعىن  الرقم

 أهل اجلنة أهل األعراف أهل النار
    هم الذين استوت حسناهتم وسيئاهتم 1
    هم الذين دفت موازينهم ورجحت سيئاهتم على حسناهتم 2

 

 

 .يكون امليزان ْلعمال الناس بعد املرور على الصراط(         )  -3

 .كلما كان اإلنسان صاحلاً يف الدنيا كان اجتيازه للصراط أسرع(        )   -7

 
 
 
 

  21  العقيدةًاإلسالمية ثالثا

  1 عادل؟ملاذا يِزن هللا أعمال الناس يوم ال يامة مبيزاٍن  20

  6 :يف العمود الثايناملناسب  صجلحات يف العمود األول واملعىنصل بني امل 22

  1 . ة املناسبة يف اخلا  ()بوضع عالمة  ،الناس بعد وزن أعماهلم يوم ال يامةصناِنف  21

  1 .أييت: غري الصحيحة فيما ةأمام العبار × ( وعالمة )  ،الصحيحة ة( أمام العبار  ضع عالمة )  23
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 ............................ْلحد املتعاقدين من غري  ..............................الراب شرًعا: كل تعامل تضم ن زايدة  -1
  .((..............................لقوله تعاىل : )) وأحل  هللا البيع و ، ..........................الراب حرام جبميع  -2
 

                                            

 البيوع(الفضل )راب  النسيئة(الدَّين )راب  املثررررررررررال الرقم

   مبادلة كيلو متر من نوع جيد بكيلوين من نوع رديء 2

 

 1 

دينار ملدة ستة أشهر على أن  1111أقرض شخٌص شخًصا آخر مبلغ 

 ينار.د 1211يُرجعها  

 

 

 

 

3 

 بعد يومي أقرض أمحد صديقه زيد مبلغ دينارين واشرتط عليه أن يُرجعها

 داننري. 3

          

         

 

            تبادل شخصان ثالثون جراًما فضة حبرينية خبمسي جراًما فضة إيطالية 4

 

 

1- ................................................................................................................ 

2- ................................................................................................................ 

 

 

ا
ا
  26  العبادات رابع

  4 :أكمل الفراغات اآلتية مبا يناسبها  24

  8 ملكان املناسب:يف ا  صنانف األمثلة اآلتية حسب  وع الراب بوضع عالمة  25

  4 الراب:سببني من أسباب حترمي اذكر  26
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 ...........................، وتتلمذوا على أيدي ......................التابعون هم الذين عاشوا قريًبا من  -3
 ..........................، ومرة يف  ...........................هللا عروة بن الزبري مرتي : مرة يف  امتحن -7
، فلما علِّم  .....................................يد بن املسيب أايًما بسبب أبو وداعه عن حلقة سع تغي ب -0

 . وآثره على اخلليفة .............................سعيد بن املسيب بذلك عرض عليه 

 
1- ....................................................... 

2- ....................................................... 

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

 
 :من مثرات العفة -2
   اخلضوع ابلقول -ج          عفة اْلهل واحملارم وحفظ هللا هلم -ب                            عفة اللسان     -أ  
 :من أ واع العفة -1
 من حيرم الزواج هبم من االقارب -جالبعد عن سخط هللا وعقابه                -ب              العفة عن الوقوع يف الفاحشة -أ  
 :من صور العفة يف كسب املال -3
 الزواج املبكر للشباب -ج  الرتفع عما يف أيدي الناس               -ب                                غضُّ البصر -أ  

 .مم ا هنى الشرع عنه اخللوة ابملرأة اْلجنبية ومصافحتها(          )  -0

 .من وسائل احملافظة على عفة الوقوع يف الفاحشة الصوم للعاجز عن الزواج(         )   -4

  .من أنواع العفة سالمة اجملتمع من الشرور واآلفات (        )   -5
 األسئلة مع الدعاء للجميع ابلتوفيق تا ته                                                      

 21ً  السريةًوالشخصيات خامساًا

  6 :ة مبا يناسبهاأكمل الفراغات اآلتي11

  6 :. اذكر ثالثة منها إبهبازصفات التابعني كثرية 28

 21ً  تهذيباألخالقًوال سادساًا

  6 اإلجابة الصحيحة :دائرة حول رمز ضع  29

  6 غري الصحيحة فيما أييت: ة( أمام العبار  ×وعالمة )  ،الصحيحة ة( أمام العبار ضع عالمة ) 21


