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  صفحات)  6( في  االمتحان أسئلةأن الحظ                  (    )    صفحة       )      اإلعدادیة العامة(: مسارال    التربیة اإلسالمیة     
  

1
 مملكة البحرين    

 وزارة التربية والتعليم
 قسم االمتحانات/ إدارة االمتحانات

  

 م6201/7201 للعام الدراسي العامة اإلعداديةامتحان الشهادة  أسئلة
  األولالفصل الدراسي 

  
  اعتانس :الزمن                                                                       التربية اإلسالمية :المادة

  :باهللا وأجب عن جميع األسئلة اآلتية استعن
  
  
  

ى : (قال تعالى 1 َت َواْلعُزَّ   ).}20{َوَمنَاةَ الثَّالِثَةَ اْألُْخَرى } 19{أَفََرأَْیتُُم الالَّ
َِّھ اْآلِخَرةُ َواْألُولَى : (أكمل اآلیات الكریمة إلى قولھ تعالى   5  ).}25{فَلِل

  
ى : (قال تعالى َت َواْلعُزَّ   ................................................................. }20{َوَمنَاةَ الثَّالِثَةَ اْألُْخَرى } 19{أَفََرأَْیتُُم الالَّ

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

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

َِّھ اْآلِخَرةُ َواْألُولَى ..................................................................................................................   ).}25{فَلِل
  

 

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

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

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

  
  
  
  

   14  القرآن الكريم وعلومه أوالً 

2 
ُ لَِمن یََشاءُ  َوَكم(: قال تعالى لٍَك فِي السََّماَواِت َال تُْغنِي َشفَاَعتُھُْم َشْیئًا إِالَّ ِمن بَْعِد أَن یَأَْذَن هللاَّ  مِّن مَّ
  2   .بیِّن من خالل اآلیات الكریمة شروط الشفاعة). }26{َویَْرَضى 

3 
 اْلَحیَاةَ فَأَْعِرْض َعن مَّن تََولَّى َعن ِذْكِرنَا َولَْم یُِرْد إِالَّ : (في قولھ تعالى لمن یوجھ هللا تعالى الخطاب

ْنیَا   1  ).}29{ الدُّ
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2
  

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

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

  

  
 ...................................................... :تولى -

  ....................................................... :وفّى -

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

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

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

  
  
  
  
 

  
: ق����الوا) أت����درون م����ن المفل����س؟: (ع���ن أب����ي ھری����رة رض����ي هللا عن����ھ أن رس����ول هللا ص����لى هللا علی����ھ وس����لم ق����ال

  .........................................................(: فقال صلى هللا علیھ وسلم ......................................................

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

، وھذا من حسناتھ، فإن فیُعطى ھذا من حسناتھ. ذاوسفك دم ھذا، وضرب ھ ...................................................

  رواه مسلم). فنیت حسناتھ قبل أن یُقضى ما علیھ، أُخذ من خطایاھم فطُرحت علیھ، ثم طُرح في النار

  

4 
ْثِم َواْلفََواِحَش إِالَّ اللََّمَم إِنَّ َربََّك َواِسُع : (قولھ تعالى فائدتین مناستخرج  الَِّذیَن یَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اْإلِ

َن اْألَْرِض َوإِْذ أَنتُْم أَجِ  وا أَنفَُسُكْم ھَُو اْلَمْغفَِرِة ھَُو أَْعلَُم بُِكْم إِْذ أَنَشأَُكم مِّ َھاتُِكْم فََال تَُزكُّ نَّةٌ فِي بُطُوِن أُمَّ
   ).}32{أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَى 

2  

5 
} 35{یََرى أَِعنَدهُ ِعْلُم اْلَغْیِب فَھَُو } 34{َوأَْعطَى قَلِیًال َوأَْكَدى } 33{ تََولَّىالَِّذي  أَفََرأَْیتَ (: قال تعالى

  ).}37{ َوفَّىَوإِْبَراِھیَم الَِّذي } 36{أَْم لَْم یُنَبَّأْ بَِما فِي ُصُحِف ُموَسى 
  .حتھا خطبیِّن معاني المفردات التي ت

2  

ر قولھ تعالى 6 َكَر َواْألُنثَى  َوأَنَّھُ (: فسِّ ْوَجْیِن الذَّ َوأَنَّ َعلَْیھِ } 46{ِمن نُّْطفٍَة إَِذا تُْمنَى } 45{َخلََق الزَّ
  2   ).}47{النَّْشأَةَ اْألُْخَرى 

ا
ً
   10  احلديث الشريف ثاني

  4   .أكمل الحدیث الشریف التالي 7
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3
  

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

  

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

  
  

  . تأمل الحدیث الشریف اآلتي، ثُمَّ أجب عن األسئلة التي تلیھ

راعٍ  فاإلمامُ ُكلُُكم راعٍ ومسؤول عن رعیّتھ، : (قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: قال عن ابن ُعمر رضي هللا عنھ

سؤوٌل عن رعیّتھ، والرجُل راٍع في أھلِھ ومسؤوٌل عن رعیَّتھ، والمرأةُ راعیةٌ في بیِت زوجھا ومسؤولةٌ عن رعیَّتھا، وم

في ماِل سیِّدِه راعٍ ومسؤوٌل عن رعیَّتھ، والرجُل في ماِل أبیھِ راعٍ ومسؤوٌل عن رعیتھ، أال فُكلكم راعٍ ومسؤوٌل  والخادمُ 

  ومسلمرواه البخاري ). عن رعیَّتھ

 

  
  .....................................................: الخادم-               .......................................................... :اإلمام-
 

  

  في أسرتھا الزوجة
1-   

2-   

  تجاه مال أبیھالولد 
1-   

2-   

  
  

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

  
  
  
  

ح كیف یُضیّع المسلم  8   1   .التي قام بھا في الدنیاالصالحة  أعمالھثواب في اآلخرة وضِّ

  1   ؟ما األثر الذي یعود على المسلم إذا أحسن تعاُملھ مع اآلخرین 9

  1   .بیّن معنى المفردات التي تحتھا خط في الحدیث الشریف 10

  2   :ما یأتيمة ُكل مسؤولیحدِّد  11

  1   .منھاأٌذكر واحًدة . ریف إلى فوائد عدةیُرشدنا الحدیث الش 12
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4
  

  6  العقيدة اإلسالمية ثالثا

  
 .النفاق األكبر ھو أن یُظھر صاحبھ الكفر ویُخفي اإلیمان)     (    .1

 توعد هللا تعالى المنافق بأشد العذاب یوم القیامة)     (    .2

  

  

  أنواع الضالل  الممارسات غیر الصحیحة  الرقم
  نفاق أصغر  شرك أصغر  شرك أكبر  كفر أصغر  كفر أكبر

  √          .ولد على أبیھ لیتجنب عقابھكذب   1
            .كفر فرعون وقومھ بموسى علیھ السالم  2
            .ضیّع رجٌل أمانة صاحبھ عمًدا  3
            .امتنع رجل مسلم قادر عن أداء الزكاة  4
            .الشرك با� تعالى في العبادة أو االعتقاد  5
            .حلف رجل بغیر هللا تعالى  6
            .ترك الصالة  7
            .الریاء  8
            .التمادي في الخصومة  9
  
  
  
  
  

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

  

  

  الترتیب الصحیح  أعمال العمرة  الرقم

    .الحلق أو التقصیر  1
    .السعي بین الصفا والمروة  2
                                      .  النیّةاإلحرام مع   3
  الطواف بالبیت سبع مرات                                         4

  

  2  .أمام العبارة غیر الصحیحة فیما یأتي)  ( أمام العبارة الصحیحة، وعالمة )  ( ضع عالمة  13

  4  .صنِّف الممارسات غیر الصحیحة فیما یلي إلى أنواع الضالل كما في الجدول اآلتي 14

ا
ً
  8  الفــــــــــقه رابع

ف العمرة 15   2   .عرِّ

  2   .رتِّب أعمال العمرة بحسب فعلھا 16
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5
  

  
 .تعدل الصالة في المسجد الحرام مائة صالة(      )  -1
 .على المسلم أال یرفع صوته في مسجد النبي صلى اهللا علیه وسلم وال عند القبر (      ) -2
 .حكم زیارة المدینة  المنورة للصالة في المسجد النبوي واجبة(      )  -3

  
  

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

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

  
  

  
  
  

  
 .وخطب خطبة الوداع ...................وقف النبي صلى هللا علیھ وسلم في  ..............في الیوم التاسع من شھر  -1

 .من ذي الحجة ....................أدى النبي صلى هللا علیھ وسلم فریضة الحج في السنة  -2

 .......................في أثناء مرضھ على الجھاد وصالة  النبي صلى هللا علیھ وسلمحرص  -3

 .ثناء مرضھلیصلي بالناس صالة الصبح أ .................................. النبي صلى هللا علیھ وسلمأمر  -4

في العام  ........................من شھر  ....................االثنین تاریخ مات النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم  -5

  .من الھجرة ...................

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

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

  
  
  
  

   3  .فیما یأتيأمام العبارة غیر الصحیحة )  ( أمام العبارة الصحیحة، وعالمة )  ( ضع عالمة  17

  1  فما سبب ذلك؟. في نفس كل مؤمنللمدینة المنورة مكانة عظیمة  18

ا
ً
   6  السرية النبوية خامس

  4  .أكمل الفراغات اآلتیة بالكلمات المناسبة 19

  2   .اذكر اثنین منھا. اشتملت خطبة الوداع على العدید من المبادئ اإلسالمیة 20
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6
  

  

  

                                                             

  أنواع التقلید
1-   

2-   

  أسباب التقلید 
1-   

2-   

  

  
 ............................................: أعیاد النصارى مثل رأس السنة المیالدیةباالحتفال  -1

 ..............................................: تربیة الكالب واإلنفاق علیھا والترفیھ عنھا -2

 ..........................................: استخدام الوسائل الحدیثة في التنقل -3

 ...........................................: مال السواك في الوضوءاستع -4

  
  

  انتھت األسئلة
 مع خالص الُدعاء بالنجاح والتوفیق

اساد
ً
   6  التهذيباألخالق و س

  4   :لكل مما یأتي نقطتینأكمل الجدول التالي بذكر  21

  2  . بیِّن نوع التقلید لكل ممارسة من الممارسات اآلتیة 22


