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Subject   

 تربية إسالمية  المادة 
  

Grade 
 التاسع 

 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 الخاصة   

ي ص: 
 10بالدرس ف 

ًما 
َٰ
ُه ُحَط

َٰ
ُهوَن( في قوله تعالى " َلْو َنَشآُء َلَجَعْلَن ُهوَن  ما معنى )َتَفكَّ َفَظْلُتْم َتَفكَّ

 (؟65 -")الواقعة 
سورة الواقعة  

(57-74) 
 . 10ص: 

ْم َنْحُن  ما مظهر قدرة هللا تعالى الذي يشير إليه قوله تعالى:"
َ
ُتْم َشَجَرَتَهآ أ

ْ
نَشأ

َ
نُتْم أ

َ
َءأ

وَن 
ُُٔ
 (؟72 - )الواقعة "ٱْْلُنِشـ

ُه   لقوله تعالى: "ما دليل رحمة هللا تعالى بعباده في ضوء فهمك 
َٰ
َلْو َنَشآُء َلَجَعْلَن

اقعة  ُهوَن ")الو ًما َفَظْلُتْم َتَفكَّ
َٰ
 (؟ 65 -ُحَط

 

1عدد أسئلة التذكر:   

1عدد أسئلة الفهم:   

عدد أسئلة المهارات  
1العليا:   

نواتج التعلم الخاصة  
ي ص: 

 20بالدرس ف 

 ما األحكام الخاصة بحرف الراء في تالوة القرآن الكريم؟
 أحكام الراء    

 . 20ص: 
   مًا عند التالوة؟ما الحاالت التي ينطق فيها حرف الراء مفخ  
ي كلمة )اْرَحْمُهما(؟

   كيف ينطق حرف الراء ف 
  

 

1عدد أسئلة التذكر:   

2عدد أسئلة الفهم:  نواتج التعلم الخاصة    
ي ص: 

 26بالدرس ف 

ر وال   ما معنى )ِضرار( في قوله صلى هللا عليه وسلم )ال َضَرَر وال ِضراَر( رواه ابن ماجه؟  ال ض 
ار   ض 
 26ص: 

 

  ما مظهر رفع الضرر والعنت في تشريع أداء اْلسافر للصالة؟ 

 
 

2عدد أسئلة التذكر:   

2عدد أسئلة الفهم:   

عدد أسئلة المهارات  
1العليا:   

الخاصة  نواتج التعلم  
ي ص: 

 . 36بالدرس ف 

السن     ما اْلقصود بالسنن االجتماعية؟ 
ي  
االجتماعية ف 
 القرآن الكريم 

 . 36ص: 

 

  ما فوائد السنن االجتماعية؟ 

 كيف يكون شكر النعم بالفعل والعمل؟ 
 

 
 

1عدد أسئلة التذكر:   

1عدد أسئلة الفهم:   

عدد أسئلة المهارات  
1العليا:   

الخاصة  نواتج التعلم  
ي ص: 

 . 46بالدرس ف 

ما اْلصطلح الذي تدل عليه العبارة اآلتية:) احترام حق اآلخرين في التمتع  
التسامح   بحقوقهم وحرياتهم وثقافاتهم(؟

 الفكري 
 . 46ص: 

 

َك ِإالَّ َرْحَمًة 
َٰ
ْرَسْلَن

َ
َلِميَن ما مبدأ التسامح الذي تستنتجه من قوله تعالى: "َوَمآ أ ْلَعَٰ ِل 

 (؟107 -")األنبياء 
 

  أيٌّ مما يأتي من صور التسامح في القرآن الكريم؟
 

 

2عدد أسئلة التذكر:   

1عدد أسئلة الفهم:   

عدد أسئلة المهارات  
1العليا:   

نواتج التعلم الخاصة  
ي ص: 

 . 56بالدرس ف 

 ما تعريف الواجب؟ 
عي   الحكم الشر

 . 56ص: 

 

  الصيغ الدالة على الوجوب )الفرض(؟أٌي مما يأتي من 

  ما حكم الطالق؟
 

 



1عدد أسئلة التذكر:   

1عدد أسئلة الفهم:  نواتج التعلم الخاصة    
ي ص: 

 . 70بالدرس ف 

ْنُتْم ُمْدِهُنوَن )
َ
َفِبَهَذا اْلَحِديِث أ

َ
( "  ٨١ما معنى )ُمْدِهُنوَن( في قوله تعالى: “أ

سورة الواقعة   الواقعة؟ 
(75-96) 

 . 70ص: 

 

اقعة  بالكريم(ما داللة وصف القرآن ) ُهۥ َلُقْرَءاٌن َكِريٌم )الو   - في قوله تعالى:" ِإنَّ
 (؟77

 

   

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

* 
- : ي المفردات االختبارية وفق ما يلي

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 الفعلي
تيب مختلف ف    قد تظهر األسئلة بت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


