
 

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 اإلعدادي الثالث الصفحان امت أسئلة

 األولالفصل الدراسي 
 ساعتانالزمن :                                                             الرتبية اإلسالميةاملادة : 

  هلل وأب  عن يمي  األسئلة اتآيية:اب استعن
 
 

 11 . النجماتآايت اتآيية من سورة  أكت  يتمة 1

 

{ 33}.........................{33} ..................{ 33أَفَرَأَيَْت الَّذِي تَوَلَّى }))
................................. {33}............................{33 }

 (({33{ وَأَن لَّيْسَ ِللْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى }33} ..........................................
 

  8 :أكمل الفراغات اتآيية مبا يناسبها ، النجماتآايت من سورة يفسري مستحضراً  2

 
 .......................................................... يف سورة النجم خّص هللا جنم )الشعرى( ابلذكر ألّن  -1

 .............................. من معبودات العرب يف اجلاهلية واليت ذُكرت يف سورة النجم -2

 ............................القسمة الضيزى تعين القسمة  -3

  
 . ( قيل أّّنا نزلت يف الوليد بن املغريةأَفَرَأَْيَت الَّذِي تَوَلَّى)تعاىل:  قال(         ) -1

 .ترشدان اآلايت من سورة النجم أّن من األساليب اجملدية يف الدعوة : اإلعراض عن اجملادلني(         ) -2

 ا  واحد ا  للشفاعة شرط نجم أنّ توّضح اآلايت من سورة ال (        )  -3

 
1- .......................................................................................................... 
2- ..........................................................................................................      

 18ً  القرآنًالكريمًوعلومه أولاً

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

  4 .  يف سورة النجم فوائد عدة اذكر اثنتني منها 4
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 ........................................................كلكننننم )  :قننننال   قننننال : قننننال رسننننول هللاعننننن    ابننننن عمننننرعننننن 

  واملننننرأة راعينننننة يف بينننننت  ...............................................................فاإلمنننناع راس ومسنننننيول عننننن رعي ننننن    
  والرجننل يف مننال أبينن  راس  ..................................................................زوجهننا ومسننيولة عننن رعي هننا   

   لبخاري ومسلمرواه ا  .(ومسيول عن رعي     أال فكلكم راس ومسيول عن رعي  

 
 ............................................................................: وقبيل   امس 

 .......................................................................: صفة من صفات  
 .)          ( من اهلجرة:سنة وفات  

 

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

 ليت يليه .أتّمل احلديث الشريف اتآيت مث أب  عن األسئلة ا
:عنه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل عن أيب هريرة رضي هللا  : 

الة  َم اْلِقَياَمِة ِبصَ ْفِلَس ِمْن أُمَّيِت أيَْيت يَ وْ اْلُمْفِلُس ( قَاُلوا : اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن ال ِدْرَهَم َلُه َوال َمَتاَع ، فَ َقاَل : ) ِإنَّ اْلمُ  منَأَيْدُروَن َ  )
َسَنايِِه َوَهَذا ِمْن َوِصَيام  َوزََكاة  َوأيَْيت َقْد َشَتَم َهَذا َوَقَذَف َهَذا َوَأَكَل َماَل َهَذا َوَسَفَك َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا ف َ  ََ ََى َهَذا ِمْن  يُ ْع

َسَنايُُه قَ ْبَل َأْن يُ ْقَضى َما عَ  ََ َسَنايِِه فَِإْن فَِنَيْت  ََْت عَ ََ ُِر ََ يف النَّارِ (َلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخََااَيُهْم فََ رواه مسلم     َلْيِه مثَّ ُُِر  

 

 .الفقري يف احلياة الدنيا قليل احلسنات يف اآلخرة (          )  -1

 . الظلم يف الدنيا يهلك حسنات الظامل يف اآلخرة(         )   -2

 

 

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

 
 

ا
ا
 10ً  احلديثًالشريف ثاني

  6 .احلديث الشريف اتآيت أكت  يتمة 5

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

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

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

  1 . يرشدان احلديث إىل فوائد عدة ، اذكر واَدة منها  9
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 املعىن  املصَلحات الرقم
 .عمال املنافقني م  بقاء اإلميان يف القل أعمل شيء من _  النفاق األكرب 2
 .يظهر صاَبه اإلميان ويبَن الكفر_  الشرك األكرب 1
 . سبحانه ويعاىل شريكاً يف االعتقاد أو العبادة أن جيعل م  هللا_  النفاق األصغر 3
 
 

 
 أنواع الضالل املمارسات غري الصحيحة الرقم

 غرنفاق أص نفاق أكرب شرك أصغر شرك أكرب كفر أصغر كفر أكرب
       احللف بغري هللا يعاىل 1
       شرب اخلمر 2
       دعاء غري هللا 3
       خيانة األمانة 4
 

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

 

ا
ا
  26  تالعبادا رابع

 
   وهي تشبه  يف كثري من أعماهلا. .....................العمرة صورة مصغرة عن  -1

  صالة فيما عداه من املساجد. .................... تعدل ملسو هيلع هللا ىلصيف مسجد الرسول  ةالصال -2
 

  21  العقيدةًاإلسالمية ثالثا

  6 :يف العمود الثايناملناس   صَلحات يف العمود األول واملعىنصل بني امل 20

22 
يف اخلانة  ()بوض  عالمة  ، صنِّف املمارسات غري الصحيحة يف اجلدول اتآيت إىل أنواع الضالل

  4  . املناسبة 

  1 عّرف الضالل . 21

  4 :أكمل الفراغات اتآيية مبا يناسبها  23



 ( صفحات 5في )  االمتحان أسئلة أن  الحظ      صفحة )    (                      (اإلعدادي) مسار:ال  التربية اإلسالمية     
 

4 

               1                                 2                                 3                                4 
 

 

 

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

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

 

 

 

خطبة الوداس يف  ملسو هيلع هللا ىلصمن اهلجرة   وخطب  ..........................السنة  حلجة الوداس يف ملسو هيلع هللا ىلصخرج النيب  -1
 من ذي احلجة. ال اسعاليوع 

 فيس غفر ملوتى املسلمني.  ......................يف آخر حيات  يكثر من الرتدد على مقربة  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا  -2
 . ......................الشاع ووىّل قيادت   فريضة احلج مث رجع للمدينة جّهز جيشا لغزو ملسو هيلع هللا ىلصى بعد ان أدّ  -3

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

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

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

 
 
 
 
 
 

  8 : حبس  فعلها يف الشكل اتآيتريِّ  أعمال العمرة  24

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

 21ً  السريةًوالشخصيات خامساًا

  6 :أكمل الفراغات اتآيية مبا يناسبها16

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

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

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

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

......

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

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

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

....
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 :املقلد يُلغي بتقليده وبوده، ويقضي على شخصيته إنّ -2
  ال قليد الواجب  من -ج                      من آاثر ال قليد         -بأسباب ال قليد                                من -أ
 :فاضلء األمة األأهل اإليماع من علما يقليد-1
 أسباب ال قليد من -ج                      من ال قليد املذموع       -ب                 ال قليد الواجب             من -أ
 :أبعياد النصارى كعيد احل  االَتفال-3
 من أسباب ال قليد -ج        من ال قليد املذموع                     -ال قليد الواجب                             ب من -أ
 

 .ال قليد هو : اتباس اإلنسان غريه فيما يقول أو يفعل  معجبا  ب  أو مع قدا  احلقيقة في (          )  -1

 .الغرب يف الصناعات واس خداع وسائل النقل احلديثة من ال قليد املذموع تقليد(         )   -2

  .من ال قليد االعمى ومسّاه )اتباس الَسنن( ملسو هيلع هللا ىلصحذر الرسول  (        )   -3

 
 األسئلةت انته                                                           

 21ً  تهذيباألخالقًوال سادساًا

  6 اإلبابة الصحيحة :دائرة َول رمز املواقف اتآيية بوض   زميّ  28

  6 غري الصحيحة فيما أييت: ة( أمام العبار  ×وعالمة )  ،الصحيحة ة( أمام العبار ض  عالمة ) 11


