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

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   
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 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم
 قسم االمتحانات/ إدارة االمتحانات

  

  م 2017-2016 للعام الدراسي الصف األول اإلعداديامتحان 
  األولالفصل الدراسي 

  
  ساعتان: الزمن                                                                  التربية اإلسالمية: المادة 

  : وأجب عن جميع األسئلة اآلتيةباهللا استعن
  
  

  
ـــــــــــْوقـَُهْم َصـــــــــــافَّاٍت  (( ـــــــــــَرْوا ِإَىل الطَّـــــــــــْريِ فـَ  .............................................................................َأوَملَْ يـَ
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  ))}23{قَِليًال مَّا َتْشُكُروَن  ............................................................................................

  
  معنـــــــــــــــاها                      الكلمـــــــــــــــــــــة                  
  حيفظهّن من السقوط               ذرأكم        
  استكبار وإعراض عن احلق              اً على وجههمكب       
  تائهاً ضاالً               ُميسكهنّ        
  خلقكم              ُعُتو ونفور       

 

   14  القرآن الكريم وعلومه أوالً 

  5  .سورة الملكمن اآلتية اآليات الكريمة  تب تتمةأك 1

  2   : فيما يأتيفي العمود الثاني والمعنى الذي يناسبها في العمود األول صل بين الكلمة  2

  3   .سورة الملكا ترشد إليهثالثة أمور استنتج  3
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عنهـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  فأعرض ،ثياب رقاق ، وعليها ائشة رضي اهللا عنها ، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول اهللا عن ع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء : (( وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم وق ي
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 . املسلم يغّض بصره عن الوقوع يف احملرمات  )  (      - 1
 .  أربع ومخسني من اهلجرةتوفيت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها سنة  )    (    - 2
 .  أباح الشرع للمرأة اخلروج إىل العمل بثياب ال يظهر منها إالّ الوجه والكفان )    (     - 3
 .يف حدود االعتدال أمام عمها يصح للمرأة أن تظهر زينتها )      (    - 4

  4  .اآلتيفي المكان المناسب من الجدول )  √(  بوضع عالمة ما يلي بّين مخرج  4

  الحرف ونحوه  الرقم
  المخرج

  الخيشوم  الشفتان  اللسان
        القاف  1
        الغنة  2
        الجيم  3
        الميم  4

ا
ً
   10  احلديث الشريف ثاني

  3  .الشريف اآلتي الحديث أكتب تتمة 5

  2  .اثنين منها ، اذكرسالم ثالثة شروط في لباس المرأة المسلمةاإلاشترط  6

  2  :غير الصحيحة فيما يأتيرة مام العباأ) × ( وعالمة  ، الصحيحة ةأمام العبار )  √( ضع عالمة  7
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 عنهما واليت توفيت رضي اهللا................................................... راوية احلديث هي أم املؤمنني عائشة بنت 

  . ........................يف املدينة املنورة وُدفنت يف مقربة 
  

  6  العقيدة اإلسالمية ثالثاً 
  

ُْوِيل األْلَباِب  (( :قال تعاىل ُكُروَن الّلَه ِقَياًما الَِّذيَن يَذْ } 190{ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر آليَاٍت ألِّ
  )).}191{َحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ َوقـُُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِ�ِْم َويـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض رَبـََّنا َما َخَلْقَت َهذا بَاِطًال ُسبْ 
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  .الصانع .....................................دقة املصنوع دليٌل على  -1
 ...................................يف عرض اإلسالم على الناس يف بداية الدعوة من األساليب اليت استخدمها الرسول  -2

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

  2  .منها  اثنيندات، اذكر يرشدنا الحديث الشريف إلى عدة إرشا 8

  1   :الفراغ بالكلمة المناسبة فيما يلي امأل 9

  1  ؟من المخلوقات بّين بم فّضل اهللا اإلنسان على غيره ، من خالل اآليتين السابقتين 10

  2  :الفراغ بالكلمة المناسبة فيما يلي امأل   11

  1  ؟))  َوِفي اْألَْرِض آيَاٌت لِّْلُموِقِنينَ  : ((ما المقصود بقوله تعالى 12



  صفحات) 5( في تحاناالم أسئلة أنّ الحظ          (    )    صفحة                  )اإلعدادي (: مسارال    التربیة اإلسالمیة     
  

4
....................................................................................................................

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

  
  .العقل اإلنساين من أهم الوسائل اليت توصل اإلنسان إىل معرفة خالقه)    (      - 1

  .خهالتفّكر والتأمل يف خملوقات اهللا يقّوي اإلميان ويرسّ )    (      -2
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  :موجبات الغسل من 
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  :عدامجيع ما يأيت من سنن الُغسل ما  -1
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  :مجيع ما يأيت من فرائض الغسل ما عدا -2

  .التسمية -ب                                                     .النية - أ    
  .اء إىل مجيع أجزاء الشعر والبشرة ، ظاهراً وباطناً إيصال امل -د                         .إزالة النجاسة إن كانت على بدنه - ج  
  

  المجموعة الثانية           الرقم   المجموعة األولى            الرقم
  اء فقطيُبطل الصيام ويُوجب القض    من أكل أو شرب ناسياً   1
  فال شيء عليه وصيامه صحيح    املسافر  2

  2  :يأتيغير الصحيحة فيما  ةأمام العبار ) × ( وعالمة  ، الصحيحة ةأمام العبار )  √( ضع عالمة  13

ا
ً
  8  العبادات رابع

  3  .ه مع ذكر اثنين من موجبات،  سلا المقصود بالغُ بّين  14

  2  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي  15

  3   :فيما يأتي عبارة من المجموعة الثانية رقمًا يناسبها من المجموعة األولى ضع أمام كل 16
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  ال جيب على الفور وال يشرتط له التتابع    القيء عمداً   3
  يُرّخص له الفطر وجيب عليه القضاء    اجلماع  4
  يُبطل الصيام ويُوجب القضاء والكفارة    املريض الذي ال يُرجى برؤه  5
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  ) :شيئاً قط فقال ال  ما ُسئل : ( قال  عن جابر  -1
  .وجوده وكرمه سخاؤه  -ج                          .يف االستماع أدبه  -ب                          .ألبنائه تربيته  -أ

  ) :الم املرء تركه ما ال يعنيه من ُحسن إس: (  قال  -2
  .تواضعه  -ج                           .يف احلديث أدبه  -ب                        .يف املأكل  أدبه -أ

  حدًا بعد رؤيته   قّبل منهم أولد مل يُ قرع أّن له عشرة من الملّا أخربه األ) يَرحم ال يُرحم  من ال( لألقرع بن حابس  قال  -3
  : قّبل احلسن وهو يُ  للنيب 

  .وجوده وكرمه سخاؤه  -ج                              .ألبنائه تربيته  -ب                       .يف احلديث أدبه -أ
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   6  السرية والشخصيات خامساً 

  3  .في األكل  قدوٌة لنا ، اذكر ثالثة من آدابه  سلوك الرسول   17

18 
 أتيفيما ي كل واحٍد منهاحول رمز األدب النبوي المستنبط من  التالية ثم ضع دائرة  األحاديثاقرأ 

:  
3  

   6  األخالق والتهذيب سادساً 

  3   .د ثالثة من واجبات التلميذ نحو معلمهعدّ  19
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 . يساعد أمحد معّلمه يف مسح السبورة(          )  -1
 . خياطب خالد معّلمه بصوٍت مرتفع(          )  -2
  . تقاطع هند معلمتها أثناء شرح الدرس)    (        -3

 انتهت األسئلة                                                                

  3  :ليفيما ي السلوك غير الصحيح أمام) × ( وعالمة  السلوك الصحيح ، أمام)  √( ضع عالمة  20


