
 

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 : 

 هلل وأجب عن مجيع األسئلة اآلتية:اب استعن
 
 

 
 (13) وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور( 12) هلم مغفرة وأجر كبريابلغيب إن الذين خيشون رهبم ))
 فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه هو الذي جعل لكم األرض ذلوال  (14) أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري 

 ((( 16) فإذا هي متورءأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض  (15)وإليه النشور
 

 _ خسف األرض واضطرابه هبم.
 _ إرسال حجارة من السماء عليهم.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 املناسب من اجلدول اآليت . √بنين خمرج كل حرف من احلروف التالية بوضع عالمة )   3

 احلرف الرقم
 املخرج

 اخليشوم الشفتان اللسان
  √  الفاء 1
 √   الغنة 2
  √  الباء 3
   √ الشني 4
  √  امليم 5
   √ الدال 6

ال يتقيد باإلجابات وتقبل أي إجابة 
 نموذج إجابة  مطابقة للفكرة .
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عنهاا رساول هللا  فأعرض ،ثياب رقاق عن عائشة رضي هللا عنها ، أن أمساء بنت أيب بكر دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وعليها 
  ((.وأشار إىل وجهه وكفيه /إال هذا وهذا  ت احمليض // مل يصلح أن يرى منهابلغ // إن املرأة إذا اي أمساء ،صلى هللا عليه وسلم وقال : )) 

 ود رواه أبو دا
 كل مقطع درجة وختصم درجة يف حال التقدمي والتأخري وختصم نصف درجة عن كل خطأين 

 
 

 

 إال ما أابح الشرع كشفه. _ أن يكون ساترا جلميع جسمها1
 _ أن ال تكون ثيااب شفافة فتصف ما حتتها.2
 _ أن تكون ثيااب فضفاضة، فال جتسم أعضاء جسم املرأة.3

 
 

 

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

 التعرض هلا بسوء ....يف حال عدم التزامها ابللباس الشرعي قد يعرضها العتداء أحد من ضعاف النفوس و  
 ) أي إجابة صحيحة( 

 

 
 روت الكثري من األحاديث. ة_ كانت فقيهة عامل

 _ عرفت بقوة الذاكرة وفصاحة اللسان.
 _ كانت مضرب املثل يف الزهد والكرم والعطف على املساكني.

 
 

ا
ا
 15ً  احلديثًالشريف ثاني

  3 الشريف اآليت . احلديث لاكم 4

  3 ، اذكرهاسالم ثالثة شروط يف لباس املرأة املسلمةاإلاشرتط  5

  4 فيما أييت: ةغري الصحيح العباراتأمام × ( وعالمة )  العبارات الصحيحة( أمام  √ضع عالمة )  6

  2 سها وجمتمعها.بني خطر تربج املرأة املسلمة على نف 7

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

 

ُم ءاذاٌن ال يهْسمهعون هبا ُأولئكه كاألهنعام بل هُ  ُم أهعنٌي ال يُبِصرون هبا وهله ُم قُلوٌب ال يفقُهون هبا وههله ُأولئكه  م أهضهل  قال تعاىل:) هله
 ُهُم الغهاِفلونه(.

 
 الذين يعطلون عقوهلم عن التفكري فيما حوهلم/الذين ال يتأملون يف خملوقات هللا.

 

 
 ط بنا من مشاهدات.ابلتفكر والتدبر يف كل ما حيي

 

 
 يدعو هللا تعاىل يف هذه اآلية إىل أن نتأمل ونتفكر يف خلق أنفسنا واألعضاء املركبة فينا بنظام بديع لكي هنتدي إىل عظمة اخلالق.

 

 
 بدأ دعوته سراً/ يقنعهم ابحلجة والربهان ببطالن عبادة األصنام. .أ

 دعاهم للتأمل يف مظاهر هذا الكون واملخلوقات من حوهلم. .ب

 
 
 
 
 
 
 
 

  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



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

4 

 

ا
ا
  6  الفــــــــــقه رابع

 
 _ اجلنابة.1
 لنسبة للمرأة._ انقطاع دم احليض والنفاس اب2
 _ املوت.3
 _ دخول الكافر اإلسالم.4
 

 
 الدلك: هو إمرار اليد على ما وصلت إليه من اجلسد.

 غسل األعضاء بعضها إثر بعض، حبيث يغسل العضو قبل جفاف ما قبله. ابعاملواالة: أي تت
 : أبن يفيض املاء على شقه األمين مث األيسر.التيامن

 
 
 

 
 جعل العلم أساس تفضيل الناس على بعض/جعل العلماء في منزلة تالية لألنبياء. .أ

 ون له.أنه ومالئكته وجميع مخلوقاته يدعون لمعلم الناس الخير ويستغفر  .ب

 

داب السلوك، وأصول الدين والقراءة والكتابة ونتعلم منه كيف ، فيتعلم الطلبة منه آىل األبوينيساهم املعلم يف تربية األبناء إضافة إ
 نبحث يف الكون من حولنا...

 تواضع معه._ األدب وال1
 _ حسن االستماع إليه.2
 _ االستئذان عند سؤاله والدخول عليه.3

 عن أنس قال: ))ما سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن شيء قط إال أعطاه((. ومحل إليه تسعون ألف درهم فقسمها وما رد سائال.
 

 تهت األسئلةان

  3 ؟عدد ثالثة من موجبات الغسل13

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

ا
ا
 9ً  األخالقًوالسريخامس

  2 وضح في نقطتين كيف كرم هللا العلم والعلماء.  15

  2 ما دور املعلم يف تربية األجيال.16

  3 عدد ثالثة من واجبات التلميذ حنو معلمه.17

  2 اذكر من سريته صلى هللا عليه وسلم ما يدل على سخائه وجوده.18


