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Subject   

 تربية إسالمية  المادة 
  

Grade 
 العاش  

 الصف 
  

Stream   

 جميع المسارات  المسار 
  

Number of Questions 
25 

 عدد األسئلة 

  

Type of Questions MCQs 

 اختيار من متعدد  طبيعة األسئلة 
  

Marks per Question 
5 

 الدرجات لكل سؤال 

  

Maximum Overall Grade* 
100 

 العالمة القصوى الممكنة* 

  

Exam Duration 
120 minutes 

 مدة االمتحان 

  

Mode of Implementation 
Swift  Assess 

 طريقة التطبيق 

  
 

 



Question** 
Learning 

Outcome*** 

Reference(s) in the Student Book 

ي كتاب الطالب 
 المرجع ف 

 Example/Exercise Page ناتج التعلم***  السؤال** 

 الصفحة  مثال/تمرين 
  

2عدد أسئلة التذكر:   

2عدد أسئلة الفهم:   

عدد أسئلة المهارات  
1العليا:   

نواتج التعلم  
الخاصة بالدرس  

ي ص: 
 . 8ف 

ٰىُه َلآ  تآ ٰى ِلفآ الآ ُموس آ ِإْذ قآ ْبرآُح( في قوله تعالى “وآ
آ
ْيِن "  ما معنى )َلآ أ ْحرآ عآ ٱْلبآ ْجمآ ْبُلغآ مآ

آ
ٰىٰٓ أ تَّ ْبرآُح حآ

آ
أ

ي هللا   (؟ 60)الكهف:  موىس نب 
 عليه السالم 

 . 8ص: 
 ما سبب ورود قصة موس ى مع الخضر عليهما السالم في سورة الكهف؟

ْيِن  مآ انآ ِلُغالآ كآ اُر فآ ا اْلِجدآ مَّ
آ
أ انآ  أيٌّ مما يأتي من دالالت قوله تعالى: " وآ كآ ِة وآ ْيِن ِفي اْْلآِدينآ ِتيمآ يآ

اِلًحا " )الكهف:  ا صآ ُبوُهمآ
آ
انآ أ كآ ا وآ ُهمآ نٌز لَّ ُه كآ ْحتآ  (؟82تآ

 

1عدد أسئلة التذكر:   

1عدد أسئلة الفهم:   

عدد أسئلة المهارات  
1العليا:   

نواتج التعلم  
الخاصة بالدرس  

ي ص: 
 . 16ف 

جهود   ما اْلقصود باْلآتن؟
ي  
العلماء ف 
 السنة حفظ 
 . 16ص: 

 أيٌّ مما يأتي من فوائد دراسة اإلسناد؟  
أّي المواقف التالية مثال عىل حرص الصحابة عىل حفظ وتبليغ حديث الرسول صىل هللا  

 عليه وسلم؟  
  
 

1عدد أسئلة التذكر:   

2عدد أسئلة الفهم:    
نواتج التعلم       

الخاصة بالدرس  
ي ص: 

 .     22ف 

اإليمان  أيٌّ مما يأتي من مفاِتح الغيب التي ال يعلمها إال هللا تعالى؟  
 بالغيب

 22ص: 

 

  أيٌّ مما يلي من ثمرات اإليمان بالغيب على الفرد واملجتمع؟

 
 

2عدد أسئلة التذكر:   

2عدد أسئلة الفهم:   

المهارات  عدد أسئلة 
1العليا:   

نواتج التعلم  
الخاصة بالدرس  

ي ص: 
 . 30ف 

طاعة ولي   ما حكم طاعة ولي األمر؟
 األمر
 . 30ص: 

 

  ما أهمية لزوم الطاعة لولي األمر؟ 

  أّي اْلواقف التالية مثال صحيح على طاعة ولي األمر؟
 

 

1عدد أسئلة التذكر:   

1عدد أسئلة الفهم:   

المهارات  عدد أسئلة 
1العليا:   

نواتج التعلم  
الخاصة بالدرس  

ي ص: 
 . 40ف 

ُكْم   ْينآ ْل بآ ْجعآ
آ
ٍة أ ِعيُنوِني ِبُقوَّ

آ
أ ْيٌر فآ ي خآ ّبِ

ي ِفيِه رآ ّنِ
كَّ ا مآ الآ مآ ْدًما( في قوله تعالى:" قآ ما معنى)آرآ

ْدًما " )الكهف:  ُهْم رآ ْينآ بآ  (؟95وآ
ذو القرني    
 الرجل الصالح 

 . 40ص: 

 

۠ا  نآ
آ
آ أ مآ ما السلوك الذي يأمر هللا تعالى به نبيه صلى هللا عليه وسلم في قوله تعالى: "ُقْل ِإنَّ

ْثُلُكْم  ٌر ِمّ شآ  (؟ 110الكهف: ) “بآ
 

ْرُجو  انآ يآ ن كآ أيٌّ مما يأتي من شروط قبول العمل الصالح في ضوء فهمك لقوله تعالى: "مآ
ِه  ِبّ آءآ رآ ا")الكهف:ِلقآ دآ حآ

آ
ِه أ ِبّ ِة رآ ادآ الآ ُيْشرِْك ِبِعبآ اِلحًا وآ اًل صآ مآ ْل عآ ْعمآ ْليآ  (؟110فآ

 

 
 

2عدد أسئلة التذكر:   

1عدد أسئلة الفهم:   

عدد أسئلة المهارات  
1العليا:  نواتج التعلم   

الخاصة بالدرس  
ي ص: 

 . 48ف 

والرحمة ونبذ العنف  ما اْلفهوم الذي يشير إليه التعريف التالي: )اللين والسلم 
 والسماحة في التعامل مع اَلخرين وقبول اختالفهم وعدم إكراههم على ش يء(؟ 

 التسامح 
 . 48ص: 

 

ا  أيٌّ مما يأتي من آثار التسامح التي ُيشير إليها قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: )مآ
ْبًدا  ُ عآ ا زآادآ َّللاَّ مآ اٍل، وآ ٌة ِمْن مآ قآ دآ ْت صآ صآ قآ ْفٍو ِإالَّ ِعزًّا( رواه مسلم؟ نآ  ِبعآ

 

الآ   ما القيمة التي البد أن يلتزم بها اْلسلم ليكون متسامحًا في ضوء فهمك لقوله تعالى:" وآ
ْيرِ ِعْلٍمًۢ ۗ " )األنعام: ا ِبغآ ْدًوًۢ آ عآ وْا ٱَّللَّ ُسبُّ يآ ِ فآ ْدُعونآ ِمن ُدوِن ٱَّللَّ ِذينآ يآ وْا ٱلَّ ُسبُّ  (؟108تآ

 



 
 

1أسئلة التذكر: عدد   

1عدد أسئلة الفهم:    
نواتج التعلم  

الخاصة بالدرس  
ي ص: 

 . 58ف 

ي هللا   أيٌّ مما يأتي اْلعنى الخاص للجهاد؟
الجهاد ف 
(1) 
 . 58ص: 

 

ُكْم  ُصدَّ يآ أيٌّ مما يأتي من حبائل الشيطان على االنسان في ضوء فهمك لقوله تعالى:" وآ
ِن  عآ ِ وآ ن ِذْكِر َّللاَّ ِة" )اْلائدة:عآ الآ  (؟91الصَّ

 

  
 

ام بجدول المواصفات من حيث عدد الدروس واألسئلة والدرجات.  - *   يجب االلت  
 

* 
- : ي المفردات االختبارية وفق ما يىلي

سهل(، الفهم  التذكر= )اختيار مستوى الصعوبة ف 
 (. واالستيعاب=)متوسط(، المهارات العليا = )صعب

 

 
 

* 

Best 20 answers out of 25 will count.  

Example: 14 correct answers yield a grade of 70/100, while 20 and 23 correct 

answers yield a (full) grade of 100/100 each. 

 

* 

 . 25إجابة من   20تحتسب أفضل 
يحة تعطي العالمة  إجابة صح 23أو   20بينما  100/ 70إجابة صحيحة تعطي عالمة   14مثال: 

 . 100/ 100الكاملة أي  

 

  
 

* Questions might appear in a different order in the actual exam.  

*  . ي االمتحان الفعىلي
تيب مختلف ف    قد تظهر األسئلة بت 

 

 

 

 

 

 

 


