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Subject   

 تربية إسالمية  المادة 
  

Grade 
 الثامن 

 الصف 
  

Stream   

 العام  ات المسار جميع 
  

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 
  

2التذكر: عدد أسئلة    

   2أسئلة الفهم: عدد 

1العليا: عدد أسئلة املهارات   

  

نواتج التعلم 
ي 
الخاصة بالدرس ف 

 8ص: 

  ما معنى )ِجِباًل (؟ 
الطريق إىل الجنة سورة يس 

(55 -  68 ) 
 . 8ص: 

 ما حال األبرار في الجنة؟ 

 أي مما يأتي دليل شرعي على األعمال التي تقربنا إلى هللا تعالى؟
 

2التذكر: عدد أسئلة    

   1أسئلة الفهم: عدد 

1العليا: عدد أسئلة املهارات   

 

 

  

نواتج التعلم 
ي 
الخاصة بالدرس ف 

 16 ص: 

َعةً ما معنى ) ي  (؟ ِإمَّ
حديث   -الخي  االقتداء ف 

يف  شر
ما الصفة اإليجابية لشخصية املسلم التي تفهمها من قوله صلى هللا   16ص: 

ا، وإن   اُس أحسنَّ عًة، تقولوَن: إن أحسَن النَّ عليه وسلم: ]ال َتكونوا إمَّ
اُس أن ُتحِسنوا،  نوا أنفَسكم، إن أحسَن النَّ ِ

ظلموا ظَلمنا، وَلكن وط 
 تظِلموا[ رواه الترمذي؟ وإن أساءوا فال 

 

 أي من املواقف التالية تدل على التقليد املذموم؟
 

 

2التذكر: عدد أسئلة    

   2أسئلة الفهم: عدد 

1العليا: عدد أسئلة املهارات   

  

نواتج التعلم 
ي 
الخاصة بالدرس ف 

 24ص: 

 األيمان والنذور  ما مفهوم النذر؟ 
 24ص: 

 الكاذب؟ ما أضرار اليمين 

 ؟ بالنذر فيهاما الحالة التي يلزم الوفاء 

 

1التذكر: عدد أسئلة    

   1أسئلة الفهم: عدد 

 

  

  

نواتج التعلم 
ي 
الخاصة بالدرس ف 

 32ص: 

 في أي عام كانت غزوة ُحنين؟  
 غزوة حني   

 32ص: 

ما سبب هزيمة املسلمين في بداية الغزوة من خالل فهمك لقوله 
ْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُكْم َشْيًئا{؟ التوبة تعالى: 

َ
 25}ِإْذ أ

 

   2أسئلة الفهم: عدد 

   1عدد أسئلة املهارات العليا: 

  

نواتج التعلم 
ي 
الخاصة بالدرس ف 

 40ص: 

ما نوع الطهارة التي تفهمها من قوله صلى هللا عليه وسلم ]ال ُتقبل  
 رواه مسلم صالة بغير طهور[؟ 

ي  ي مسؤوليت   صحت 
 40ص: 

  أي املواقف اآلتية تدل على االعتدال في تناول الطعام؟

 

2التذكر: عدد أسئلة    

   1أسئلة الفهم: عدد 

1العليا: عدد أسئلة املهارات   

  

نواتج التعلم 
ي 
الخاصة بالدرس ف 

 56ص: 

ْلَناَها َلُهْم َفِمْنَها ما معنى اللفظ   ْلَناَها(في قول تعالى: }وَذلَّ القرآني)وَذلَّ
ُكُلوَن{ يس:

ْ
 ؟ 72َرُكوُبُهْم َوِمْنَها َيأ

أدلة وحدانية هللا تعاىل  
 ( 83 -  69وقدرته سورة يس )

 56ص: 
ْحَضُروَن{ما داللة قوله تعالى }َوُهْم َلُهْم ُجنٌد   ؟ 75يس: مُّ

 اآلتية تدل على وحدانية هللا تعالى؟ أي من األمثلة 
 



1التذكر: عدد أسئلة    

   1أسئلة الفهم: عدد 

  

  

نواتج التعلم 
ي 
الخاصة بالدرس ف 

 68 ص: 

وسلم:  ما معنى املفردة )ُيْبَسَط(الواردة في قول النبي صلى هللا عليه 
 له في 

َ
َحبَّ أن ُيْبَسَط له في رزِقه، وأن ُيْنَسأ

َ
َثِرِه، َفْلَيِصْل َرِحَمه[]َمن أ

َ
 أ

 رواه البخاري ومسلم؟ 

صلة األرحام / حديث 
يف ص:   68شر

َثِرِه[؟ 
َ
 له في أ

َ
 ما داللة قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ]وأن ُيْنَسأ

  
 

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

* 
(، الفهم  التذكر= سهل)اختيار مستوى الصعوبة في املفردات االختبارية وفق املوضح في الجدول  -     

 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 الكاملة   23أو   20بينما  100/ 70إجابة صحيحة تعطي عالمة   14مثال: 

 . 100/ 100أي 

 

   

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

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

   

* As it appears in the textbook/LMS/  Sow  

ي كتاب الطالب و   *
. والخطة الفصلية  LMSكما وردت ف   

 


