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عرض بوربوينت لدرس "سورة النبأ". 2

درس (الهجرة الى المدينة). 3

حل درس مرافقة رسول اهللا إلى الجنة. 4

حل درس الطريق الى الجنة. 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae/5islamic3
https://almanahj.com/ae/5islamic
https://almanahj.com/ae/5
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com
https://www.facebook.com/groups/grade5uae
https://www.facebook.com/grade5uae
http://bit.ly/2VZx9QS
https://t.me/uae5grade_bot
https://bit.ly/2P4TZpo
https://bit.ly/3fgXrYC
https://bit.ly/3snNDQe
https://bit.ly/3lSQBKm
https://almanahj.com/ae/id=1249
https://almanahj.com/ae/id=2311
https://almanahj.com/ae/id=2338
https://almanahj.com/ae/id=2345
https://almanahj.com/ae/id=2346
http://www.tcpdf.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Subject   

 تربية إسالمية  المادة 
  

Grade 
 الخامس 

 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 : 
 2فهم : عدد أسئلة ال

 1عليا المهارات عدد أسئلة ال

  
ي ص: 

 . 8نواتج التعلم الخاصة بالدرس ف 

 ما معن  )ُسَبًتا(؟

سورة   -هلل القادرا
 ( 16-1النبأ )

 8ص: 

أيٌّ مما يلي من أسباب ذكر القرآن الكريم لدالئل  
ي الكون؟  - تعاىل-قدرة هللا 

 ف 

ما الدليل الذي يوضح قدرة هللا عل البعث بعد  
  الموت؟ 

 2عدد أسئلة التذكر : 
 2فهم : عدد أسئلة ال

 1عليا المهارات عدد أسئلة ال

 

ي ص:   
 . 18نواتج التعلم الخاصة بالدرس ف 

 الحديث الشريف مرادف)ضامٌن(.استخرج من 

ة   الطريق إىل الجنَّ
 . 18ص: 

ما أثر ترك الجدال والنقاش غير البناء في ضوء فهمك  
)أنا زعيٌم ببيٍت في ربِض الجّنة ملْن َتَرَك   لقول الرسول 

ة مِلْن َتَرَك   املِْرَاَء َوِإْن َكاَن ُمِحًقا، وببيٍت في وسط الجنَّ
ن   ِة مِلَْن َحسَّ الكذَب وِإْن كاَن َماِزًحا وببيٍت في أعلى الجنَّ

 ُخُلَقُه(؟ 

 ما الترصف الدال عل صدق اإلنسان؟ 

   

 2التذكر : عدد أسئلة 
 2فهم : عدد أسئلة ال

 1عليا المهارات عدد أسئلة ال

 

  

ي ص: 
 . 26نواتج التعلم الخاصة بالدرس ف 

 اذكر سببًا الهتمام اإلسالم بالعقل. 

 نعمة العقل 
 . 26ص: 

 

 أيٌّ من العبارات اآلتية تشير لحسن الخلق؟ 
 

 ما الموقف الدال عل استخدام اإلنسان لعقله؟ 

 

   

 
 1عدد أسئلة التذكر : 

 1فهم : عدد أسئلة ال
  

ي ص: 
 . 36نواتج التعلم الخاصة بالدرس ف 

ي قول الرسول
صل هللا عليه   ما معن  الطريق ف 

ه(   ريق حقَّ  آداب الطريق  وسلم :) أعطوا الطَّ
 . 36ص: 

 

 ما ثمرة التأدب بآداب الطريق؟ 

 

 
   

 

 1عدد أسئلة التذكر : 
 1فهم : عدد أسئلة ال

 1عليا المهارات عدد أسئلة ال

  

ي ص: 
 . 48نواتج التعلم الخاصة بالدرس ف 

صالة الجمعة   ما حكم صالة العيد؟
 وصالة العيدْين 

 . 48ص: 

 

 ما األمر المستحب فعله قبل صالة الجمعة؟
 

ي تجب عليه صالة الجمعة؟
  أي ممن يأت 

  

 1عدد أسئلة التذكر : 
 1فهم : عدد أسئلة ال

  
ي ص: 

 . 66نواتج التعلم الخاصة بالدرس ف 

ي قول تعاىل:) َيْوَم  
َواًجا(ف 

ْ
ف
َ
ي )أ

ما معن  اللفظ القرآت 
َواًجا( النبأ: 

ْ
ف
َ
ُتوَن أ

ْ
َتأ
َ
وِر ف ي الصُّ ِ

 ؟ 18ُينَفُخ ف 
هللا الحكم العدل  

سورة  -عزَّ وجلَّ 
 ( 40-17النبأ )

 . 66ص: 

 

أيٌّ من اآليات الكريمة اآلتية تشير إىل جزاء 
  المؤمنير  الصادقير  يوم القيامة؟

 

 
 

 



 1عدد أسئلة التذكر : 
 1فهم : عدد أسئلة ال

 1عليا المهارات عدد أسئلة ال

 

 

ي ص: 
 . 76نواتج التعلم الخاصة بالدرس ف 

ي الحديث  
ة السجود( ف  ما المقصود بكلمة )بكير

  ِّ ي فراس   ربيعة بن كعب األسلمي يف )عن أت  الشر
ي هللا عنه 

ْنُت أِبيُت مع َرسوِل هللِا  رض 
ُ
فال: ك

َم فأَتْيُتُه بَوُضوِئِه وَحاَجِتِه  ُ عليه وسلى َصلى اَّللى
ِة.  ي الَجنَّ

َقَتَك ف 
َ
َك ُمَراف

ُ
ل
َ
ُقلُت: أْسأ

َ
: َسْل ف قاَل ىِلي

َ
ف

ي  
َ ذلَك"؟ ُقلُت: هو َذاَك. قاَل: فأِعن ِّ فقاَل:" أْو غير

ُجوِد.(  ِة السُّ َ
ْ ير
َ
 عَل َنْفِسَك بك

رسوىلي صل  مع 
ي  
هللا عليه وسلم ف 

ة    الجنَّ
 . 76ص: 

 

ي ربيعة األسلمي   استخرج ُخلًقا تحل به الصحات 
ي صل هللا عليه وسلم؟  أثناء خدمته للنن 

 

أيُّ عمٍل من األعمال اآلتية ينال بها المسلم  
ي الجنة؟ 

 مرافقة الرسول صل هللا عليه وسلم ف 

 

 
  

 

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

 

 

* 
التذكر= سهل(. الفهم  )اختيار مستوى الصعوبة في املفردات االختبارية وفق ما يلي: 

 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.  

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

  
 

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

ي كتاب الطالب و   *
والخطة الفصلية.  LMSكما وردت ف   

 

 

 

 

 

 


