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 تربية إسالمية  المادة 
  

Grade 
 السادس 

 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
عليا المهارات عدد أسئلة ال
ي    1

نواتج التعلم الخاصة بالدرس ف 
 . 8ص: 

ُشوا ِفي  َض َذُلوًلا َفامأ رأ
َ ِذي َجَعَل َلُكُم اْلأ ما معنى )َمَناِكِبها( في قوله تعالى:) ُهَو الَّ

ِه  ِقِه ۖ َوِإَليأ زأ ِ ُشوُر(َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن ر   ؟15املُلك: النُّ
قدرة هللا تعاىل 
)سورة الُمْلِك  

15 - 24 ) 
 8ص: 

نكمأ   الرسول صلىأيُّ العبارات اآلتية تدل على قول 
َ
هللا عليه وسلم: )َلو أ

ُزُق الَطيَر تغُدو ِخَماُصا وَتُروُح   َتَتوَكلُوَن َعلى هللِا حقَّ َتَوُكِلِه َلَرَزقُكمأ َكَما َيرأ
ا(" )رواه الترمذي(؟   ِبَطانا

ُم هللا   تعالى؟ ما اآلية التي توظفها للدًللة على ِحلأ
 

 2عدد أسئلة التذكر : 
 2فهم : عدد أسئلة ال
عليا المهارات عدد أسئلة ال
1 

 

  

نواتج التعلم الخاصة بالدرس 
ي ص: 

 . 18ف 

 ما حروف اإلخفاء الحقيقي؟ 

اإلخفاُء 
ي  ي
 الَحقيق 
 18ص: 

 ما سبب اإلخفاء الحقيقي؟ 

؟ ي
 ما المثال الصحيح لحكم اإلخفاء الحقيق 

   

 2أسئلة التذكر : عدد 
  2فهم : عدد أسئلة ال

نواتج التعلم الخاصة بالدرس 
ي ص: 

 . 26ف 

ي قول الرسول صىل هللا عليه 
: )ُيْعِطيَك( ف  ي أيي ألفاظ الحديث تعن 

حاِمِل  
َ
وِء، ك اِلِح، وَجِليِس السي ما َمَثُل الَجِليِس الصَّ وسلم :) ِإنِّ

حاِمُل 
َ
، ف ِ ا أْن  الِمْسِك، وناِفِخ الِكير ا أْن َيْحِذَيَك، وِإمَّ الِمْسِك، ِإمَّ

 َتْبَتاَع ِمْنُه (؟
اختياُر  
 الجليس 

 . 26ص: 

 

ي لمجالسة الجليس الصالح؟  ما األثر اإليجاب 
 

  

  
 

 
 1عدد أسئلة التذكر : 

 1فهم : عدد أسئلة ال
عليا المهارات عدد أسئلة ال
1 

  

نواتج التعلم الخاصة بالدرس 
ي 
 . 36ص: ف 

ات؟  ي مجال البرصيَّ
ي بحثت ف  ة العلمية الن   من الشخصيَّ

  ُ التفكير
ي   العلمي

 . 36ص: 

 

؟يَ  ِلَم   دعو اإلسالم إىل البحث العلمي
 

ي مجال الكون؟ 
 أيٌّ اآليات التالية تدعو للبحث ف 

 

  

 
 

 1عدد أسئلة التذكر : 
 1فهم : عدد أسئلة ال
عليا المهارات عدد أسئلة ال
1 

  

نواتج التعلم الخاصة بالدرس 
ي ص: 

 . 46ف 

ي هللا عنها-من الصحابية
ي الجنود وتداوي  - رض 

ي كانت تسق  الن 
ي غزوة أحد؟

 غزوُة أحد الجرىح ف 
 . 46ص: 

 

تب عىل مخالفة الجندي ألوامر قائده؟  ما األثر المي 
 

  املدرس ي؟أيُّ العبارات اآلتية تدل على التزام الطالب بلوائح السلوك 
 

 

 1عدد أسئلة التذكر : 
 1فهم : عدد أسئلة ال
عليا المهارات عدد أسئلة ال
1 

  

نواتج التعلم الخاصة بالدرس 
ي ص: 

 . 56ف 

 ما مفهوم البيئة؟
 
 
ي أمانة  بيَئن 

 56ص: 

 

تبة عىل إهمال تربية   ما العبارة الدالة عىل اآلثار السلبية المي 
 الحيوانات؟ 

 

ي الترصفات التالية؟ما السلوك  
ي تجاه بيئتك ف    اإليجاب 



 
 

 1عدد أسئلة التذكر : 
 1فهم : عدد أسئلة ال

 

  

نواتج التعلم الخاصة بالدرس 
ي ص: 

 . 74ف 

ْيُتْم  
َ
َرأ
َ
ي قوله تعاىل:) ُقْل أ

)َغوًرا( ف  ي الدال عىل معن 
ما اللفظ القرآب 

َمْن  
َ
ْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا ف

َ
( الُملك: ِإْن أ ِتيُكْم ِبَماٍء َمِعير ٍ

ْ
ُدروس  وعي     ؟ 30َيأ

)سورُة الُمْلُك  
25  - 30 ) 

 74ص: 

 

 أيُّ اآليات الكريمة من سورة املُلك دالة على   معنى ُينجيهم أو يمنُعُهم؟

  

 

 

 

  
 

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

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

  
  

 

 


