
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف نموذج هيكل الوزارة امتحان نهاية الفصل الثالث

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف الثاني عشر ⇦ تربية اسالمية ⇦ الفصل الثالث

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الثاني عشر

روابط مواد الصف الثاني عشر على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني عشر والمادة تربية اسالمية في الفصل الثالث

حلول وأوراق عمل درس (آداب االسالم في الرؤى). 1

تحضير درس. (النظام االقتصادي في االسالم) 2

ورقة عمل .(النظام االقتصادي في االسالم) 3

ملخص لدرس (.التسامح في العقيدة) 4

مراجعة شاملة مهمة 5
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Subject   

 تربية إسالمية  المادة 
  

Grade 
ي عش  

 الثان 
 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  
ي  
الخاصة بالدرس ف 
كتاب الطالب  

 (. 8)ص: 

(؟ هللا نور السماوات   ما معنى )ُدر ِّيٌّ
- 35) سورة النور   -واألرض
 (، كتاب الطالب 45

 (. 8)ص: 

 أيٌّ مما يلي ُيعدُّ من وظائف املسجد في اإلسالم؟

 ما اآلية التي توظفها للداللة على قدرة هللا تعالى؟ 
 

2عدد أسئلة التذكر:   

2عدد أسئلة الفهم:   

عدد أسئلة المهارات  
1العليا:   

نواتج التعلم  
ي  
الخاصة بالدرس ف 
كتاب الطالب  

 (. 18)ص: 

 استخرج من اآليات الكريمة مرادف)موضحات(. 
الطاعة واالمتثال طريق  

- 46)-سورة النور-اإليمان
 (، كتاب الطالب 57

 (. 18)ص: 

  ِ ا ِباَّلله ما صفات المنافقي   كما بينتها اآلية الكريمة:) َوَيُقوُلوَن آَمنَّ
ِريٌق  

َ
مَّ َيَتَوَّله ف

ُ
َطْعَنا ث

َ
ُسوِل َوأ ْوَلِئَك َوِبالرَّ

ُ
ِلَك َوَما أ

َ
ن َبْعِد ذ ْنُهم مِّ مِّ

( النور:   ؟ 47ِباْلُمْؤِمِني  َ
ْوَل اْلُمْؤِمِني  َ  

َ
َما َكاَن ق

َّ
ي ضوء فهمك لقوله تعاَّل:) ِإن

بم تصف المسلم ف 
ن َيُقوُلوا َسِمْعَنا  

َ
ِ َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم أ ا ُدُعوا ِإََّل اَّلله

َ
وَلِئَك ِإذ

ُ
َطْعَنا َوأ

َ
َوأ

 ُهُم اْلُمْفِلُحوَن(؟ 
  
 

2عدد أسئلة التذكر:   

2عدد أسئلة الفهم:    
نواتج التعلم  

ي  
الخاصة بالدرس ف 
كتاب الطالب  

 (. 26)ص: 

 اذكر سببًا للخالف بين أصحاب العقائد املختلفة.
ي  
التسامح مع المخالفي   ف 
 العقيدة، كتاب الطالب 

 (. 26)ص: 

 

َم    ينظر اإلسالم إلى أن االختالف بين البشر أمر طبيعي؟ ل 

 
 

1عدد أسئلة التذكر:   

1عدد أسئلة الفهم:   

عدد أسئلة المهارات  
1العليا:   

نواتج التعلم  
ي  
الخاصة بالدرس ف 
كتاب الطالب  

 (. 38)ص: 

 عر ِّف الرؤيا الصالحة.
ي الرؤى  

آداب اإلسالم ف 
 واألحالم كتاب الطالب 

 (. 38)ص: 

 

  مما يلي ُيعدُّ من ضوابط الرؤى؟أيٌّ 

  أيٌّ مما يلي َتحُكم عليه بأنه من املمارسة الخاطئة في تفسير األحالم؟ 

 
 

1عدد أسئلة التذكر:   

1عدد أسئلة الفهم:   

عدد أسئلة المهارات  
1العليا:   

نواتج التعلم  
ي  
الخاصة بالدرس ف 
كتاب الطالب  

 (. 48)ص: 

العبارة اآلتية:) األحكام والقواعد ما املصطلح الذي تدل عليه 
ة التي تنظم أوجه كسب املال وإنفاقه(؟   الشرعيِّ

ي  
النظام االقتصادي ف 

 اإلسالم، كتاب الطالب 
 (. 48)ص: 

 

استخرج األساس االعتقادي الذي يقوم عليه االقتصادي اإلسالمي  
ا َجَعَلُكم  من فهمك لقوله تعالى:) مَّ ُقوْا م  نف 

َ
(  َوأ ِۖ يه  يَن ف  ۡسَتۡخَلف  مُّ

 ؟7الحديد:

 

  أيٌّ من املسائل االقتصادية اآلتية ُتعدُّ من األحكام الشرعية املتغيرة؟ 
 

 

1عدد أسئلة التذكر:   

1عدد أسئلة الفهم:   

عدد أسئلة المهارات  
1العليا:   

نواتج التعلم  
ي  
الخاصة بالدرس ف 

ن   (في قول تعالى:)أَْشتَاتًاالقرآني)ما معنى اللفظ 
َ
َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أ

ْشَتاًتا( النور:
َ
ْو أ
َ
يًعا أ ُكُلوا َجم 

ْ
 ؟ 61َتأ

ي  -بيوت طاهرة
- مجتمع نق 

(،  61- 58سورة النور ) 
 (. 60كتاب الطالب)ص: 

 

  لم حرص اإلسالم على تنظيم سلو ك أفراد األسرة؟



كتاب الطالب  
 (. 60)ص: 

مة التي تنطبق على  ِّ أحكام الشريعة اإلسالمية من فهمك  ما الس 
ْعَرج  َحَرٌج َوال َعَلى   لقوله تعالى:)

َ
ْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى األ

َ
َلْيَس َعَلى األ

ر يض  َحَرٌج( النور:
 ؟61امْلَ

 

 
 

1عدد أسئلة التذكر:   

1عدد أسئلة الفهم:  نواتج التعلم    
ي  
الخاصة بالدرس ف 
كتاب الطالب  

 (. 70)ص: 

ُ   القرآني الدال على معنى)بالء( في قوله تعالى:)ما اللفظ  َقْد َيْعَلُم َّللاَّ
ن 
َ
ْمر ه  أ

َ
ُفوَن َعْن أ يَن ُيَخال  ذ 

َواًذا َفْلَيْحَذر  الَّ نُكْم ل  ُلوَن م 
يَن َيَتَسلَّ ذ 

الَّ
يٌم( النور: ل 

َ
يَبُهْم َعَذاٌب أ ْو ُيص 

َ
ْتَنٌة أ يَبُهْم ف   ؟ 63ُتص 

األدب مع الرسول صىل  
سورة النور  عليه وسلم هللا 

(، كتاب  62-64)
 (. 70الطالب)ص: 

 

ال َتْجَعُلوا  من فهمك لقوله تعالى:) استخرج أدبًا للخطاب مع النبي  
ُكم( النور: ُسول  َبْيَنُكْم َكُدَعاء َبْعض   ؟ 63ُدَعاء الرَّ

 

   

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

 

* 
- : ي المفردات االختبارية وفق ما يلي

التذكر= سهل(، الفهم  )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 
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 بت 

   

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

ي كتاب الطالب و   *
الفصلية.  والخطة LMSكما وردت ف   

  
  

 

 


