
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/7islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/7islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مملكة البحرين

 وزارة الرتبية والتعليم

 إدارة االمتحاانت/ قسم االمتحاانت

 

 م 2016- 2015للعام الدراسي الصف األول اإلعداديامتحان 
 األولالفصل الدراسي 

 
 ساعتانالزمن :                                                             الرتبية اإلسالميةاملادة : 

  وجب  عن يمي  األسللة اتآيية:ابهلل استعن
 
 

 
---------------------( 12) ----------------------------ابلغيب ))إن الذين خيشون رهبم 

---------------------(13 )---------------------------(14) ---------------
--------------------------------------(15) -----------------------------

 ((( 16) فإذا هي متور ----------

 
---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13ً  القرآنًالكريمًوعلومه أولاً

  5 سورة امللك.من اآلتية أكمل اآلايت الكرمية  1

  2 ذكر نوعني من أنواع العذاب اليت نزلت ابألمم السابقة.من خالل دراستك لسورة تبارك ا 2

  6 ( يف املكان املناس  من اجلدول اتآيت . √بّين خمرج كل حرف من احلروف التالية بوض  عالمة )   3

 احلرف الرقم
 املخرج

 اخليشوم الشفتان اللسان
    الفاء 1
    الغنة 2
    الباء 3
    الشّي 4
    امليم 5
    الدال 6
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عنهرا رسرول هللا  فرععر  ،ثيرا  رقرا ، وعليهرا لر  رسرول هللا ىرل  هللا عليرل وسرلم، جن جمساء بنت جيب بكرر دللرت ععن عائشة رضي هللا عنها
-------، -------------------------------------------------- ،عليل وسلم وقرال: ))  جمسراء ىل  هللا

  رواه أبو داوود ((.----------------------
 
 

 

1 _-------------------------------------------------------------------. 
2 _-------------------------------------------------------------------. 
3 _-------------------------------------------------------------------. 
 
 

 

 كشفت فتاة شعر رأسها أمام زوج أختها .   (     )     .أ

 .  هبمالرجال احملارم هم الذين حيرم على املرأة الزواج  (     )     .ب

 لبست امرأة ثياابً ساترة جلميع جسمها لكنها ضيقة .  (     )     .ج

 خرجت امرأة إىل العمل بثياب ال يظهر منها إال الوجه والكفني. (     د.   )          
 

  
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

 

 
 _-------------------------------------------------. 
 _-------------------------------------------------. 
 _-------------------------------------------------. 

 
 

ا
ا
 15ً  احلديثًالشريف ثاني

  3 .الشريف اتآيت احلديث لاكم 4

  3 .، اذكرهاسالم ثالثة شروط يف لباس املرأة املسلمةاإلاشرتط  5

  4 أمام العبارات غري الصحيحة فيما أييت:× ( ( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )  √ضع عالمة )  6

  2 بني خطر تربج املرأة املسلمة على نفسها وجمتمعها. 7

  3  عنها.اذكر ثالاث من الصفات اليت امتازت هبا السيدة عائشة رضي هللا 8
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  7  العقيدةًاإلسالمية ثالثا

 

ُم ءاذاٌن ال يهْسمهعون هبا أُولئكه كاألهنعام بل ُهم أهضهلُّ أُ )) قال تعاىل: ُم أهعنٌي ال يُبِصرون هبا وَله ُم قُلوٌب ال يفقُهون هبا وهَله ولئكه ُهُم َله
 (.(الغهاِفلونه 

 
---------------------------------------------------------------------. 

 

 
---------------------------------------------------------------------. 

 

 
---------------------------------------------------------------------. 

 

 
 .----------------------------------------------------------------- .أ

 .---------------------------------------------------------------- .ب

ً
ا
  6  الفــــــــــقه ارابع

 
-----------------------------. 
-----------------------------. 
-----------------------------. 

 

  1 من هم الذين ذمهم هللا يف اآلايت السابقة ووصفهم ابألنعام الضالة؟ 9

  1 كيف جتنب نفسك الوقوع يف هذا الوصف املهني؟  10

  1 ما املقصود بقوله تعاىل: ))ويف أنفسكم أفال تبصرون (( ؟11

  4 لعرض اإلسالم على الناس.وضح أسلوبني استخدمهما الرسول صلى هللا عليه وسلم 12

  3 عدد ثالثة من موجبات الغسل؟13
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 .----------------------------------------------الدلك: 
 .----------------------------------------------املواالة: 
 .----------------------------------------------التيامن: 

 
 
 

 

 
 أ. -----------------------------------------------------------
 ب. ----------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 .----------------------------------------------------أ_
 .--------------------------------------------------_ ب
 .--------------------------------------------------_ ج 
 

 
--------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 

 انتهت األسللة

  3 .. ما املقصود بكل منها(الدلك، املواالة، التيامن)الغسل:  من سنن14

ا
ا
 9ً  األخالقًوالسريخامس

  2 وضح يف نقطتني كيف كرم هللا العلم والعلماء. 15

  2 ما دور املعلم يف تربية األجيال.16

  3 عدد ثالثة من واجبات التلميذ حنو معلمه.17

  2  عليه وسلم ما يدل على سخائه وجوده.اذكر من سريته صلى هللا18


