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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    
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1
 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم
 قسم االمتحانات/ إدارة االمتحانات

  

 م6201/7201 للعام الدراسي العامة اإلعداديةامتحان الشهادة  أجوبة
  الثانيالفصل الدراسي 

  
  ساعتان :الزمن                                                                       التربية اإلسالمية :المادة

  :باهللا وأجب عن جميع األسئلة اآلتية استعن
  
  
 
لِیَن  ثُلَّةٌ : (قال تعالى  َن اْألَوَّ َن اْآلِخِریَن } 13{مِّ } 16{ُمتَِّكئِیَن َعلَْیَھا ُمتَقَابِلِیَن } 15{ مَّْوُضونَةٍ َعلَى ُسُرٍر } 14{َوقَلِیٌل مِّ

َخلَُّدوَن یَطُوُف َعلَْیِھْم  ِعینٍ بِأَْكَواٍب َوأَبَاِریَق َوَكأٍْس مِّن } 17{ِوْلَداٌن مُّ َوفَاِكَھةٍ } 19{ َوَال یُنِزفُونَ َال یَُصدَُّعوَن َعْنَھا } 18{ مَّ

ا یَتََخیَُّروَن  مَّ   ).}20{مِّ

  4  .بیّن معاني المفردات اآلتیة 1
  

 عدد كثیر :ثُلَّةٌ  -
ْوُضونَةٍ  -  .بالذھب والفضة وطرزت بالیاقوت نسجت/ نُسجت بإحكام: مَّ
ِعینٍ  -  .الخمر: مَّ
  .ال تُذھب عقولھم :َوَال یُنِزفُونَ  - 
  

  
في آنیة من فضة بمختلف الحجوم  /طریقھم، من نعیم السابقین، شرابھم فیقدمھ لھم غلمان صغار السن ال یعرف الھرم 

وھذا الخمر یكفي إلرواء الشارب وتحقیق ذاتھ وال یُصیبھم منھا صداع وال یسكرون  /الخمر، واألشكال، وقد وضع فیھا 
    124ص. وطعامھم ما لذ وطاب من أنواع الفاكھة، وما تشتھیھ األنفس/ ویفقدون عقولھم

  

  10  ).}26{إِالَّ قِیًال َسَالًما َسَالًما  : (أكمل اآلیات السابقة إلى قولھ تعالى 3
  

ا یَْشتَھُوَن : (قال تعالى مَّ } 24{َجَزاء بَِما َكانُوا یَْعَملُوَن } 23{لُِؤ اْلَمْكنُوِن َكأَْمثَاِل اللُّؤْ } 22{َوُحوٌر ِعیٌن } 21{َولَْحِم طَْیٍر مِّ

  124ص ).}26{إِالَّ قِیًال َسَالًما َسَالًما  }25{َال یَْسَمُعوَن فِیھَا لَْغًوا َوَال تَأْثِیًما 

  درجة في حال التقدیم والتأخیرنصف كل آیة درجة وتُخصم 

   28  القرآن الكريم وعلومه أوالً 

2 
َخلَُّدوَن  یَطُوفُ : (فّسر قولھ تعالى ِعیٍن } 17{َعلَیِْھْم ِوْلَداٌن مُّ َال } 18{بِأَْكَواٍب َوأَبَاِریَق َوَكأٍْس مِّن مَّ

ا یَتََخیَُّروَن َوفَ } 19{یَُصدَُّعوَن َعْنَھا َوَال یُنِزفُوَن  مَّ   4  ).}20{اِكَھٍة مِّ

ال یتقید باإلجابات وتقبل أي إجابة  نموذج إجابة
  .مطابقة للفكرة
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  تفسیرھا  الرقم الصحیح  صفات نساء الجنة  الرقم

  مستویات في السن  3  أبكارا  1

  لم یسبق لھن الزواج  1  ُعُربا  2

  ببات إلى أزواجھنمتح  2  أترابا  3
  

  
 .معرفة فیمن نزلت فیھ اآلیة/ تیسیر الحفظ وتسھیل الفھم -1

  .االستعانة على فھم اآلیات وإزالة اإلشكال عنھا -2

  
  
  
  
  

فقتل نفسھ، فھو في نار جھنم  ى من جبلٍ من تردّ :(وسلم قال عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ 

مخلداً فیھا  جھنم خالداً ماً فقتل نفسھ، فسمھ في یده یتحّساه في نار ي سُ سّ حَ یتردى فیھا خالداً مخلداً فیھا أبدا، ومن تَ 

 متفق علیھ). فیھا أبداً  خلداً خالداً مفي نار جھنم  ا في بطنھ بھ أُ جَ یَ   ومن قتل نفسھ بحدیدة  فحدیدتھ في یده/ أبدا، 

  
 .ل ما یجري في ھذا الكون إنما یجري بقضاء هللا وقدرهغرس اإلیمان في قلبھ وتذكیره بأن ك -1

 .    االعتقاد بأن الكرب یعقبھ الفرج/ التسلح بالصبر -2

 .العمل المستمر، والرضا بالواقع مع بذل الجھد للوصول إلى األفضل واالعتقاد بأن الفشل ھو الخطوة التي تسبق النجاح

  

  
  سوء العذاب یوم القیامة/ یخرج من عفو هللا وستره : على نفسھ 

 .یضاعف من خطر فسوقھ وعصیانھ/ یشجع غیره على تقلیده: على مجتمعھ

  

4 
اشرحي صفات ). }37{ُعُربًا أَْتَرابًا } 36{فََجَعْلنَاھُنَّ أَْبَكاًرا } 35{ إِنَّا أَنَشأْنَاھُنَّ إِنَشاء : (قال تعالى

  6  135ص .نساء الجنة من خالل وضع الرقم الصحیح في الجدول اآلتي

  4  87ص .اذكر اثنین منھا. لمعرفة سبب النزول فوائد عدة 5

ا
ً
   20  احلديث الشريف ثاني

6 
من . ازدادت ظاھرة االنتحار في اآلونة األخیرة بشكل رھیب، خاصة في المجتمعات غیر المسلمة

خالل دراستك لحدیث عاقبة االنتحار، وضح في نقطتین كیف حفظ اإلسالم أتباعھ من الوقوع في 
 138ص ھذه الجریمة؟

4  

  4  128ص .ھ وعلى مجتمعھبیّن خطر المجاھرة بالمعصیة على المجاھر نفس 7



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

3
  

  
كلُّ أمتي ُمعافى إال المجاھرین، وإنَّ : (سلم یقولسمعُت رسوَل هللا صلى هللا علیھ و: ن أبي ھریرةَ رضي هللا عنھ قالع

وقد بات  /،كذا وكذا َعِمْلُت البارحةَ  /،یا فُالن: فیقول /،وقد ستره هللا /ثمَّ یُصبحُ  /،من الَمجانِة أن یْعمَل الرجُل باللیِل عمًال 

  متفق علیھ  ) سْتَر هللا عنھ /ویُصبُح یكِشفُ  /،یستره ربھ

  
 درجة في حال التقدیم والتأخیرنصف خصم درجة وتُ  نصف  مقطعكل 

  
 .الحیاء ال یأتي إال بخیر -1
 .كتمان المعصیة یقلل من خطرھا على الفرد والجماعة -2
  

 

  12  العقيدة اإلسالمية ثالثا
  

 

 .المؤمنون/ أصحاب الجنة / الذین رجحت حسناتھم على سیئاتھم  .1
 .الكافرون/ أصحاب النار / من رجحت سیئاتھم على حسناتھم   .2
  .أھل األعراف/ من استوت حسناتھم وسیئاتھم   .3

  

 
 .كیزانه عدد نجوم السماء/ أطیب من المسك / ن ماؤه أشد بیاضًا من اللب/ غایة العظم واالتساع .1
 .من شرب منه لم یظمأ أبدا/ أحلى من العسل / أبرد من الثلج / عرضه وطوله سواء  .2
  .یشخب فیه میزانان من الجنة/ یمد من نهر الكوثر /كل زاویة من زوایاه مسیرة شهر  .3
  

  
 .الصراط ھو جسر منصوب على الجنة یمر علیھ جمیع الخالئق )×   (    - 1
 .یتساوى حال الناس في مرورھم على الصراط )×   (    - 2
  .یوم القیامة إال من خالف ھدیھ وبدل بعده الحوض مورد عظیم ترده أمة محمد  )√   (    - 3
  . المیزان ھو اآللة التي یوزن فیھا العباد یوم القیامة )×   (    - 4
  .تُوزن أعمال العباد بعد مرورھم على الصراط) ×  (      -5
  .من صفات الحوض أنھ یُمد من نھر الكوثر) √  (      -6

  8  128ص .اكتب تتمة الحدیث الشریف اآلتي 8

  4  129ص ).المجاھرین بالمعصیة(استنتج أمرین یرشد إلیھما حدیث  9

  3  132ص .عدد أصناف الناس یوم القیامة بعد وزن أعمالھم 10

  3  131ص .من صفات الحوض ثالث صفاتاذكر  11

  6  .أمام العبارة غیر الصحیحة فیما یأتي) × ( أمام العبارة الصحیحة وعالمة ) √ ( ضع عالمة  12
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 .بین صنفین من جنس واحد مع زیادة في أحدھما -حالة–مبادلة ):  البیوع/ ربا الفضل(  -1

  .المبلغ الذي یأخذه الدائن من المدین زیادة على الدَّین مقابل التأجیل): النسیئة/ ربا الدین(  -2

  

  
  .جراما من الذھب اإلیطالي)  60( جراما من الذھب البحریني ب )  50( بادلت مریم  –أ 

  ال یجوز:  الحكم  -           

  .زیادة مقدار الذھب اإلیطالي تعتبر ربا فضل أو بیوع: السبب -           

  

) الخنیزي ( على أن یسلم ) الخنیزي ( صاع من تمر )  100( ب ) الخالص ( تمر  صاع من)  100( بادل مزارع  –ب 

  ).الخالص(بعد یوم واحد من تسلیم 

  ال یجوز: الحكم  -       

تأخر سلعة الخنیزي في التسلیم عن سلعة الخالص تعتبر ربا فضل أو بیوع، فال بد من أن تكون مقبوضة : السبب   -       

  .في نفس الوقت

  
  

  
 .نفس الصنف/ مثًال بمثل -1

 .نفس الوزن/ سواء بسواء -2

  .في الحال/ یًدا بید

  

  
  

  

  

  

ا
ً
  16  الفــــــــــقه رابع

  4  60ص .أمام كل مثال في مما یلي نوع الربا  اكتب 13

  8  .لكل معاملة فیما یلي مع ذكر السبب) یجوز ال ( أو ) یجوز ( اكتب الحكم الشرعي  14

   4  61ص .شروط التبادل المتكافئشرطین من اذكر  15
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5
  

  
  

  
  كل مقطع درجة .  ة األولىوتتلمذوا على أیدي رجال المدرسة المحمدی/ ھم الذین عاشوا قریبا من عصر النبوة 

  

  
 :التابعي الذي آثر تلمیذه على الخلیفة في زواج ابنتھ ھو - أ
      سعید بن المسیب) 3(عطاء بن أبي رباح                ) 2(عروة بن الزبیر                    )1(

              
 :سجد الحرام، ووارث عبد هللا بن عباس في ھذا المنصب الكبیر ھوصاحب الفتیا في الم - ب
 أبو وداعة   ) 3(    عروة بن الزبیر                 ) 2(               عطاء بن أبي رباح )1(

                
 :ھيالصفة التي تمیّز بھا التابعي عروة بن الزبیر  - ج
 الكرم       ) 3(                                  الصبر) 2(   الشجاعة                         )1(
         

 :ھوالتابعي الذي دعاه الخلیفة سلیمان بن عبد الملك لزیارتھ في دمشق  - د
 سعید بن المسیب                  ) 3(                     عروة بن الزبیر) 2(عطاء بن أبي رباح                 )1(

  

 :أّدى إلى بتر َرٍم شدیدٍ بوَ  ن الزبیرعروة بأُصیب التابعي  -ھـ
   ساقھ) 3(                                  اصبعھ) 2(                                    یده )1(

                 
 :انشغل أبو وداعة عن مالزمة حلقات الذكر عند التابعي سعید بن المسیّب بسبب -  و
                   مرضھ) 3(                                   سفره) 2(                         موت زوجتھ)1(

  

/ بالعلم یشرف الوضیع/ الحرص على طلب العلم/ التواضع وحسن الخلق  :)شرف العلم(  عطاء بن أبي رباح . أ

 .بالعلم یرتقي اإلنسان 

اختیار الزوجة / الدین والُخلق ساس الزواج الُمبارك/ مالزمة مجالس الذكر): الزواج المبارك(لمسیب سعید بن ا . ب

  . الصالحة

  

  

ا
ً
   12  السرية النبوية خامس

  2  68صمن ھم التابعون ؟  16

  6  .ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة فیما یلي 17

  4   :من الدرس الذي تستفیده من سیرة كل من ھؤالء التابعین 18
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  األمثلة  العفةنواع أ  الرقم

  .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 2  .السخریة من اآلخرین. 1  عفة اللسان  1

  .الترفع عن أموال الصدقات. 1  العفة في كسب األموال  2
الترفع عن أخذ األجر على أعمال . 2

  .الترفع عما في أیدي الناس/ الخیر

  العفة عن الوقوع في الفاحشة  
/ لعاجز عن الزواجالصوم ل/ غض البصر

  عدم التبرج وٕاظهار الزینة لغیر المحارم

عدم خضوع المرأة / الزواج المبكر للشباب

  عدم الخلوة بالمرأة األجنبیة/ بالقول

 

  
 .إظالل هللا تعالى من یعف نفسھ في ظل عرشھ یوم القیامة -1

 .للعفیف دخول الجنةضمان الرسول صلى هللا علیھ وسلم  -2

 .العفة سبب لسالمة المجتمع من الشرور/ عفة المرء سبب في عفة محارمھ -3

  العفة سبب للبعد عن سخط هللا
  
  
 

  انتھت األسئلة
 مع خالص الُدعاء بالنجاح والتوفیق

اساد
ً
   12  التهذيباألخالق و س

  9   .مع ذكر مثالین لكل منهما العفةاذكر أنواع  19

  3  120ص .ثمرات العفةمن  ثالثةوّضح  20


