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Subject   

 تربية إسالمية  المادة 
  

Grade 
 الحادي عش  

 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: 

ما معنى اللفظ لقرآني)قضى(في قول تعالى:) فلما  
 ؟ 37زوجناكها( األحزاب:قضى زيد منها وطًرا 

القرآن الكريم  
 وعلومه/ 

رسول هللا وخاتم  
 ( 8النبيي   )ص: 

ما الحكمة من تزوي    ج هللا تعاىل الرسوَل صىل  
هللا عليه وسلم لزينب بنت جحش كما تفهم  

 من اآليات؟ 

ماذا ُيفهم من قول هللا تعاىل:) وتخش  الناس  
 ؟ 37األحزاب: وهللا أحق أن تخشاه( 

 

2عدد أسئلة التذكر:   

2عدد أسئلة الفهم:   

عدد أسئلة المهارات  
1العليا:   

نواتج التعلم  
ي  
الخاصة بالدرس ف 
كتاب الطالب  

 (. 18)ص: 

ما المرادف األنسب لكلمة )طلقوهن( من خالل  
 اآليات الكريمة؟

القرآن الكريم  
 وعلومه/ 

أحكام وآداب بيت  
 ( 18النبوة )ص: 

اختص هللا به الرسول صىل هللا عليه وسلم  ما الذي 
ي  
ي إنا أحللنا لك أزواج اآلت  ي قوله تعاىل: )يا أيها النب 

ف 
 ؟50آتيت أجورهم ....( اآلية سورة األحزاب: 

ما حكم العدة عىل من طلقها زوجها قبل  
  الدخول كما تفهم من اآليات الكريمة؟ 

 
 

1عدد أسئلة التذكر:   

1الفهم: عدد أسئلة    
نواتج التعلم  

ي  
الخاصة بالدرس ف 
كتاب الطالب  

 ( 28)ص: 

ما المصطلح الذي تدل عليه العبارة اآلتية:)أن تعطي  
 آداب اإلسالم/  اآلخر حقه مثل ما تحب أن تأخذ منه(؟

ي  
اإلنصاف ف 
 ( 28اإلسالم )ص: 

 

ما عالقة اإلنصاف بالكب  كما تفهمه من قول الرسول  
ي  صىل هللا عليه 

وسلم: "ال يدخل الجنة من كان ف 
"؟  قلبه مثقال ذرة من كب 

 

 
 

2عدد أسئلة التذكر:   

2عدد أسئلة الفهم:   

عدد أسئلة المهارات  
2العليا:    

نواتج التعلم  
ي  
الخاصة بالدرس ف 
كتاب الطالب  

 (. 36)ص: 

 مقاصد األحكام  ما المقصود بالمحرمات حرمة مؤبدة؟
المحرمات من  

 النساء  
 ( 36)ص: 

 

  أي من المحرمات اآلتية تحرم بسبب المصاهرة؟

ي الجمع بي   المرأة وعمتها؟ 
  ما نوع التحريم ف 

  
 

 
 

  

1عدد أسئلة التذكر:    

1عدد أسئلة الفهم:    

نواتج التعلم  
ي  
الخاصة بالدرس ف 
كتاب الطالب  

 (. 46)ص: 

ما صورة رحمة الرسول المستنتجة من قوله صىل  
كم   كم ألهله وأنا خب  كم خب  هللا عليه وسلم: "خب 

  ."  ألهىلي
ة النبوية/   السب 
من معالم رحمة  
الرسول صىل هللا  

عليه وسلم  
 ( 46)ص: 

 

ما خاصية رحمة الرسول صىل هللا عليه  
ي  
وسلم المستنتجة من عفوه عن كفار قريش ف 

 فتح مكة؟ 

 



 
 

1عدد أسئلة التذكر:   

1عدد أسئلة الفهم:   

عدد أسئلة المهارات  
1العليا:   

نواتج التعلم  
ي  
الخاصة بالدرس ف 
كتاب الطالب  

 (. 58)ص: 

ِذيَن  
َّ
: "َوال ي

ما المقصود بقوله تعاىل: "بهتانا" الوارد ف 
َقِد  

َ
ِ َما اْكَتَسُبوا ف

ْ ُمْؤِمَناِت ِبَغب 
ْ
ُمْؤِمِني  َ َوال

ْ
وَن ال

ُ
ُيْؤذ

ِبيًنا " سورة األحزاب  اْحَتَمُلو  ًما مُّ
ْ
ا َوِإث

ً
 ؟58ا ُبْهَتان

القرآن الكريم  
 وعلومه/ 

ضوابط اجتماعية  
 ( 58)ص: 

 

ي األمر  
ي وبناته ف  ما علة البدء بنساء النب 

ي قوله تعاىل: 
بالحجاب ثم ببقية المؤمنات ف 

ِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء   زاَوَٰ
َ أ
ل أل

ُ
ُّ ق ي ب ِ

َها ٱلنَّ يُّ
َ
"يأ

" سورة   ِبيِبِهنَّ
ََٰ
ٱلُمؤِمِني  َ ُيدِني  َ َعَليِهنَّ ِمن َجَل

 ؟ 59األحزاب 

 

بم هدد هللا تعاىل المنافقي   وأصحاب  
م َينَتِه  

َّ
ي ِ  ل

َّ
ي قوله تعاىل: ۞ل

النقوس المريضة ف 
َرض   ِهم مَّ ُلوب  ِ

ُ
ي ق ِ

ِذيَن ف 
َّ
ِفُقوَن َوال ٱالُمَن َٰ

ي ٱلَمِديَنِة  ِ
َك ِبِهم" سورة  َوٱلُمرِجُفوَن ف  ُنغِرَينَّ

َ
ل

 ؟ 59األحزاب 

 

 
 

1عدد أسئلة التذكر:   

1عدد أسئلة الفهم:    
نواتج التعلم  

ي  
الخاصة بالدرس ف 
كتاب الطالب  

 (. 68)ص: 

: "يا   ي
ما المقصود بقوله تعاىل: "قوال سديدا" الوارد ف 

أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا" سورة  
 ؟70األحزاب 

القرآن الكريم  
 وعلومه/ 
  األمانة اإلنسان و 
 ( 68)ص: 

 

لما ذا سأل بعض الناس الرسول صىل هللا عليه  
 وسلم عن موعد قيام الساعة؟

 

   

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

* 
- : ي المفردات االختبارية وفق ما يىلي

سهل(، الفهم  التذكر= )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 الفعىلي
تيب مختلف ف    قد تظهر األسئلة بب 

 


