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Subject   

 تربية إسالمية  المادة 
  

Grade 
 السابع 

 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  
 10بالدرس في ص: 

َها  يُّ
َ
ُكْم أ

َ
 ل
ُ
ي قوله تعاىل: )َسَنْفُرغ

َقالِن(؟ ما معنى )الثقالن(فى  الثَّ
 نعيم الحياة 

 10ص: 
 ِلَم ذكر هللا تعاىل عاقبة اإليمان؟

ي تدل عىل أن الخير بيد هللا  فال يخاف  -تعاىل -ما اآلية الن 
 اإلنسان عىل رزقه؟

 

2عدد أسئلة التذكر =  

2عدد أسئلة الفهم =  

عدد أسئلة المهارات  
1العليا =  

  

نواتج التعلم  
ي  
الخاصة بالدرس ف 

 18ص:  

ف اليتيم؟  عرَّ
 كفالًة اليتيم 

 18ص:
 ما أثر كفالة اليتيم عىل اليتيم؟

يف )وأشار بالسبابة والوسىط وفرج   ما داللة لفظ الحديث الشر
 بينهما شيئًا(؟ 

  
 

2عدد أسئلة التذكر =  

2عدد أسئلة الفهم = نواتج التعلم    
ي  
الخاصة بالدرس ف 

 24ص : 

 التواضع عىل المجتمع؟ما فائدة 
 التواضع

 24ص: 

 

ي ضوء فهمك 
ي صىل هللا عليه وسلم فى ما صورة تواضع النن 

ي مهنة أهله فإذا  
ي صىل هللا عليه وسلم فى : كان النن  ي

للموقف اآلت 
ت الصالة خرج إىل الصالة؟  حضى

 

 
 

1عدد أسئلة التذكر=  

1عدد أسئلة الفهم =  

عدد أسئلة المهارات  
1العليا =  

 

  

نواتج التعلم  
ي  
الخاصة بالدرس ف 

 32ص:  

 ما المقصود بصالة التطوع؟
صالة التطوع  
 )الضىح والليل(

 32ص: 

 

ما فضل صالة التطوع من خالل فهمك لقوله صىل هللا عليه  
ِة الٌسجوِد "؟ َ ي َعىل َنفِسَك ِبكير  وسلم لربيعة بن كعب" فأِعنى

 

  لصالة الضىح؟أيٌّ مما يىلي ُيعد تطبيقًا صحيحًا 

 
 

1عدد أسئلة التذكر=  

1عدد أسئلة الفهم =  

عدد أسئلة المهارات  
1العليا =   

نواتج التعلم  
ي  
الخاصة بالدرس ف 

 40ص:  

ى لمكة؟  ما سبب خروج المسلمير
 الفتح المبي   

 40ص: 

 

 أٌي مما يىلي ُيعد من أسباب بيعة الرضوان؟
 

ُيعد من الثمرات  أيٌّ من ثمرات صلح الحديبية اآلتية 
 االقتصادية؟

 

 

 

1عدد أسئلة التذكر=  

1عدد أسئلة الفهم =  

عدد أسئلة المهارات  
1العليا =   

نواتج التعلم  
ي  
الخاصة بالدرس ف 

 52ص:  

َتاِن(؟  ي )ُمْدَهامَّ
 ما معنى اللفظ القرآتى

 جزاء اإلحسان
 52ص: 

 

ا  ُهم مَّ
َ
َدْيَنا ما أثر فهم المؤمن لقوله تعاىل:" ل

َ
َيَشاُءوَن ِفيَها َول

 ؟35َمِزيٌد " ق:  

 

ِسِنيَن ما داللة قوله تعاىل:) ُحم   ؟58( البقرة: وَسَنِزيُد اْلم
 

 



1عدد أسئلة التذكر=  

1عدد أسئلة الفهم =  

 

نواتج التعلم  
ي  
الخاصة بالدرس ف 

 60ص:  

  

عوا عىل  يف بمعنى )اقي  ما الكلمة المناسبة من الحديث الشر
ي قوله صىل هللا عليه وسلم :)َمثُل القائِم عىَل حدوِد  

أماكنها( فى
ي البحِر  

وٍم اسَتَهموا عىَل سفينٍة فى
َ
، والواِقع فيها، كَمثِل ق ِ اَّلله

ذيَن  
ه
كاَن ال

َ
فأصاَب بعُضُهم أعالها، وأصاَب بعُضُهم أسفَلها، ف

ذينَ 
ه
وَن عىَل ال يصبُّ

َ
يسَتقوَن الماَء ف

َ
ي أسفِلها يصعدوَن ف

ي   فى
فى

 أعالها(؟
التعايش بي    

 الناس
 60ص: 

 

ى الناس من فهمك لقوله تعاىل:   ما أساس التعامل بير
ِئَك ُهُم  

َ
ول
ُ
أ
َ
ِ ف  َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اَّلله

َ
َل
َ
ِ ف )ِتْلَك ُحُدوُد اَّلله
اِلُموَن( البقرة :   ؟229الظه

 

   

  
 

 املواصفات من حيث عدد الدروس واألسئلة والدرجات.يجب االلتزام بجدول  *
 

 

* 

التذكر= سهل(. الفهم  ) يلي: ما اختيار مستوى الصعوبة في املفردات االختبارية وفق 
 واالستيعاب=)متوسط(، املهارات 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 
إجابة صحيحة تعطي العالمة   23أو   20بينما  100/ 70إجابة صحيحة تعطي عالمة   14مثال: 

 . 100/ 100الكاملة أي  

 

   

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

*  . ي االمتحان الفعلي
تيب مختلف ف    قد تظهر األسئلة بتر

   

* As it appears in the textbook/LMS/SoW.  

ي كتاب الطالب و   *
والخطة الفصلية.  LMSكما وردت ف   

 

 

 

 


