
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية
*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/416                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة االمتحانات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/qa/416exam                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة االمتحانات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                

    

                  https://almanahj.com/qa/416exam1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/qa/grade416                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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 األولالفصل الدراسي  نهايةجدول مواصفات اختبار 
 يــــــام األكاديمــــــــــــــــللع
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الدرجة  الموضوعات  المجــــــــــال الرقم 
 الكلية

 األسئلة المقالية األسئلة الموضوعية 
عدد   صياغة األسئلة المقالية

عدد   الدرجة  األسئلة 
 الدرجة  األسئلة 

 القرآن الكريم وعلومه  01
 )تفسير( سورة اإلخالص 

3 
عدد   –قارن    -فسر    –استنبط    -علل    -عرف   1 1 - -

 يدل؟ عالم –
 - - 2 1 )تفسير( سورة املاعون 

 الحديث الشريف وعلومه 02
 )شرح وحفظ( فضائل األعمال 

5 
أكمل  -عدد   -فستر   –استتنبط   -علل   -عرف   - - 2 1

 الحديثكتابة  
 1 1 2 1 )شرح وحفظ( فضل الصالة على النبي 

 العقيدة اإلسالمية  03
 أركان اإليمان وأركان اإلسالم 

4 
- - 

1 
عدد   –قارن   -فستتتر   -استتتتنبط  -علل   -عرف   1

 1 2 1 من أسماء هللا تعالى وصفاته  عالم يدل؟ –

 1 1 2 1 3 الطهارة من النجاسات  الفقه اإلسالمي وأصوله 04
دلتتتتتل   عتتتتتدد   –اذكر    –متتتتتا الح  ؟    –عرف  
 عالم يدل؟ – استنبط-قارن  –علل 

 السيرة والبحوث اإلسالمية 05
 في الدعوة إلى هللا تعالى   صبر الرسول  

5 
علتل   –اذكر عتدد  –قتارن  –متاذا سستتتتتتتتتتتتتت تاد؟   1 1 - -

  1 2 1 2أحداث من سيرة النبي   عالم يدل؟ -استنبط 

 واألخالق اإلسالمية اآلداب  06
 محبة هللا تعالى 

4 
علل   –عدد   -اذكر   –قارن   –ماذا سستتتتتتت اد؟   2 1 - -

 عالم يدل؟ –استنبط –
 - - 2 1 فضل بر الوالدين 

 24+6 11 مجموع الموضوعات
ملحوظة: صيغ األسئلة المقالية   10 7 14 7 30

 لالسترشاد بها 

 الثالث التربية اإلسالمية للصف ادةملجدول املواصفات 

 م2023-2022هـ / 1444للعام األكاديمي – األول الفصل الدراس ي  نهاية اختبار



 

 

 شروط تصميم االختبار

 االختبار يجب مراعاة اآلتي: عند تصميم  

 يكون االختبار في املوضوعات املقررة حسب الخطة املرسلة من إدارة التوجيه التربوي. .1

 يراعى في النسق الداخلي لالختبار ترتيب األسئلة  املقالية بعد  األسئلة املوضوعية في كل مجال من املجاالت. .2
 تحت كل مجال.  يجب أن تغطي  أسئلة االختبار جميع الدروس املحددة .3
 الطالب.يراعى في األسئلة جودة بنائها؛ من حيث سالمة تركيبها؛ ووضوح صياغتها، وتركيزها على األهداف واملهارات واملعارف التي يراد إكسابها  .4
 املزاوجة(.   -أكمل -صح وخطأ -يراعي التنويع في صياغة األسئلة  املوضوعية بين )االختيار من متعدد .5

 درجات(.  4%) 10درجات(، املهارات العليا 18%)40درجة(، ال ه  22%)50تويات العمق املعرفي، التذكر تراعي األسئلة مس  .6
   .درجتانترصد لكل سؤال موضوعي   .7

 .اختيارات فقط 3تقتصر أسئلة ) االختيار من متعدد ( على  .8
 درجة واحدة.جزء من الحديث الشريف، ترصد له ملة يخصص من األسئلة املقالية سؤال يتعلق  بت  .9

 ،  وال يصح وضع ¼ أو¾.27.5ال تجبر انصاف الدرجات املمنوحة عند التصحيح: فإذا ت  منح نصف درجة فال تجبر عند الجمع النهائي، بل ت تب نصف درجة مثال  .10

 (.ج،من )أ، ب ةمكون السؤال املكون من ثالث درجات هو ثالثة أسئلة بصيغ  متنوعة  .11
 سؤال املقارنة بدرجتين.  .12
 للتالوة(.  3 –للح ظ 3درجات ) 6مجموع درجة  القرآن ال ري  الش وي  .13
            

 . في االختبار الش وي  م3202 -2202التقيي  املستمر املعتمدة من قس  التربية اإلسالمية للعام الدراس ي  آليةتطبق  :حظةمال 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

الدرجة   الموضوعات  المجــــــــــال الرقم 
 الكلية 

 األسئلة المقالية  األسئلة الموضوعية
 صياغة األسئلة المقالية 

عدد   الدرجة  عدد األسئلة 
 الدرجة  األسئلة 

 القرآن الكريم وعلومه  01
 )تفسير( سورة الضحى  -  برسوله  عناية هللا  

7 
1 2 

1 
عدد   –قارن  -فستر    –استتنبط   -علل   -عرف   1

 2 2 1 )تفسير( سورة الشرح  - الُيسر بعد الُعسر  عالم يدل؟ –

02 
الحديث الشريف  

 وعلومه 

لم القرآن الكريم وتعليمه  )شرح وحفظ( فضل تعُّ
8 

1 2 
1 

1 
أكمل  -عدد   -فستر    –استتنبط   -علل   -عرف  

 1 4 2 شرح وحفظ( ) جزاء الصدق وعاقبة الكذب  كتابة الحديث

 العقيدة اإلسالمية  03
 اإليمان باهلل تعالى 

6 
1 2 

1 
عدد   –قارن  -فستتتتتر   -استتتتتتنبط   -علل   -عرف   1

 1 2 1 اإليمان بالكتب السماوية عالم يدل؟ –

 الفقه اإلسالمي وأصوله 04
 أحكام املياه 

8 
 -دلتتتل   عتتتدد    –اذكر    –متتتا الح  ؟    –عرف   2 1 2 1

 استنبط-قارن  –علل 
 2 1 2 1 أحكام الوضوء عالم يدل؟ –

05 
السيرة والبحوث  

 اإلسالمية 

 الدعوة اإلسالمية في مكة املكرمة
8 

1 2 
1 

علتل  –اذكر عتدد  –قتارن  –متاذا سستتتتتتتتتتتتتت تاد؟   2
 2 2 1 إلى املدينة املنورة هجرة النبي   عالم يدل؟ -استنبط 

06 
اآلداب واألخالق 

 اإلسالمية 

 فضل الذكر وآدابه 
7 

1 2 
1 

علل   –عدد -اذكر    –قارن   –ماذا سستتتتتتتتتت اد؟   2
 1 2 1 آداب الكالم واملحادثة  عالم يدل؟ –استنبط –

 44+6 12 مجموع الموضوعات
الـية   18 7 26 13 50 ملحوـظة: صـــــيغ األســـــئـلة المـق

 لالسترشاد بها

 بعا رال التربية اإلسالمية للصف ملادةجدول املواصفات 

 م2023-2022هـ / 1444للعام األكاديمي – األول الفصل الدراس ي  نهاية اختبار



 

 

 شروط تصميم االختبار

 عند تصميم االختبار يجب مراعاة اآلتي: 

 يكون االختبار في املوضوعات املقررة حسب الخطة املرسلة من إدارة التوجيه التربوي.   .1

 تكون األسئلة املوضوعية واملقالية في ورقة االختبار متتالية؛ بعضها تلو بعض في جميع املجاالت.   .2

 يجب أن تغطي  أسئلة االختبار جميع الدروس املحددة تحت كل مجال.   .3
 بنائها؛ من حيث سالمة تركيبها؛ ووضوح صياغتها، وتركيزها على األهداف واملهارات واملعارف التي يراد إكسابها الطالب.يراعى في األسئلة جودة  .4
 التنويع في صياغات األسئلة وعدم التركيز على صياغة واحدة. .5

   درجات(.4%)10، املهارات العليا درجة(18%)40درجة(، ال ه   22%)50أن تراعي األسئلة مستويات العمق املعرفي، التذكر    .6
 درجتان. ترصد لكل سؤال موضوعي   .7
 تشتمل األسئلة املوضوعية على االختيار من متعدد فقط. .8

 ترصد له درجة واحدة.جزء من الحديث الشريف،  بت ملةيخصص من األسئلة املقالية سؤال يتعلق   .9

 ،  وال يصح وضع ¼ أو¾.27.5بل ت تب نصف درجة مثال  ،ال تجبر أنصاف الدرجات املمنوحة عند التصحيح: فإذا ت  منح نصف درجة فال تجبر عند الجمع النهائي .10

 (. ،جمن )أ، بة السؤال املقالي املكون من ثالث  درجات هو ثالثة  أسئلة مكون .11

  بدرجتين.سؤال املقارنة   .12

 للتالوة(. 3 –للح ظ   3درجة االختبار الش وي ست درجات ) .13
            

 . في االختبار الش وي  م3202 -2202آلية التقيي  املستمر املعتمدة من قس  التربية اإلسالمية للعام الدراس ي تطبق  :مالحظة

 
 

 

 



 

 

 

الدرجة  الموضوعات  المجــــــــــال الرقم 
 الكلية

 األسئلة المقالية األسئلة الموضوعية 
عدد  صياغة األسئلة المقالية

عدد  الدرجة  األسئلة 
 الدرجة  األسئلة 

 القرآن الكريم وعلومه 01

 )تفسير( سورة الغاشية -التذكير بآيات هللا تعالى 

9 

- - 
1 

2 
 –قتارن  -فستتتتتتتتتتتتتر   –استتتتتتتتتتتتتتنبط   -علتل  -عرف 
 عالم يدل؟ –عدد 

 1 2 1 )تفسير( سورة املطففين - عاقبة املطففين

 2 1 2 1 املَّكي واملََدني في القرآن الكريم 

02 
الحديث الشريف  

 وعلومه

 )شرح وحفظ( التراحم بين املسلمين 
8 

ــــت ب     -علـــل    -عرف   2 1 2 1 ـــ ـــ ــــر    –اســ ـــ ـــ  -عـــدد  -فســ
 2 1 2 1 )شرح وحفظ( فضل الحياء  أكمل كتابة الحديث

 العقيدة اإلسالمية  03
 توحيد هللا تعالى 

6 
ــــت ب     -علــل    -عرف   2 1 - - ـــ ـــ ــــر    -اســ ـــ ـــ  –قــارن  -فســ

  1 2 1 2نبي هللا موس ى   عالم يدل؟ –عدد 

04 
الفقه اإلسالمي  

 وأصوله 

 أحكام االستنجاء واالستجمار 
8 

 -دلـل   عـدد  –اذكر   –مـا الحكم؟  –عرف  2 1 2 1
 2 1 2 1 أحكام الصالة عالم يدل؟ –است ب  -قارن  –علل 

05 
السيرة والبحوث  

 اإلسالمية 

 تأسيس دولة املدينة املنورة
6 

علل   –اذكر عدد   –قارن    –ماذا يســتفاد؟  2 1 - -
 2 1 2 1 مكانة الطفولة في السيرة النبوية عالم يدل؟ -است ب  

06 
اآلداب واألخالق  

 اإلسالمية 

 فضل تالوة القرآن الكريم وآداب تالوته
7 

- - 
1 

ــتفــــاد؟   2 ــ ـــ ـــ ــاذا يســ ــارن    –مـ ــدد  -اذكر    –قـ  –عـ
ــــار  عالم يدل؟ –است ب  –علل   3 2 1 اإليثــ

 12 مجموع املوضوعات 
6+44 

50 
9 18 11 26 

ــةلة املقالية   ملحوظة: صـــــيئ األســـ
 لالسترشاد بها

 الخامس التربية اإلسالمية للصفملادة جدول املواصفات 

 م2023-2022هـ / 1444للعام األكاديمي – األول الفصل الدراس ي  نهاية اختبار



 

 

 

 شروط تصميم االختبار

 عند تصميم االختبار يجب مراعاة اآلتي:

 يكون االختبار في املوضوعات املقررة حسب الخطة املرسلة من إدارة التوجيه التربوي.   .1

 تكون األسئلة املوضوعية واملقالية في ورقة االختبار متتالية؛ بعضها تلو بعض في جميع املجاالت.   .2

 يجب أن تغطي  أسئلة االختبار جميع الدروس املحددة تحت كل مجال.   .3
 بنائها؛ من حيث سالمة تركيبها؛ ووضوح صياغتها، وتركيزها على األهداف واملهارات واملعارف التي يراد إكسابها الطالب.يراعى في األسئلة جودة  .4
 التنويع في صياغات األسئلة وعدم التركيز على صياغة واحدة. .5

 درجات(.  4%) 10العليا درجة(، املهارات 18%)40درجة(، ال ه   22%) 50أن تراعي األسئلة مستويات العمق املعرفي، التذكر  .6
 ترصد لكل سؤال موضوعي درجتان.  .7
 تشتمل األسئلة املوضوعية على االختيار من متعدد فقط. .8

 من الحديث الشريف، ترصد له درجة واحدة.  بت ملة جزءيخصص من األسئلة املقالية سؤال يتعلق   .9

 ،  وال يصح وضع ¼ أو¾.27.5بل ت تب نصف درجة مثال  ،فال تجبر عند الجمع النهائيال تجبر أنصاف الدرجات املمنوحة عند التصحيح: فإذا ت  منح نصف درجة  .10

 السؤال املقالي املكون من ثالث  درجات هو ثالثة  أسئلة مكونة من )أ، ب،ج(.  .11

  سؤال املقارنة  بدرجتين. .12

 (. للتالوة 3 –للح ظ   3درجة االختبار الش وي ست درجات ) .13
            

 م في االختبار الش وي. 2023 -2022آلية التقيي  املستمر املعتمدة من قس  التربية اإلسالمية للعام الدراس ي تطبق  مالحظة:

            
 



 

 
 
 
 

ــــــــال  الرقم  املوضوعات  املجــ
الدرجة  
 الكلية 

 األسةلة املقالية األسةلة املوضوعية 

عدد   صياغة األسةلة املقالية 
 األسةلة 

 الدرجة 
عدد  
 األسةلة 

 الدرجة 

01 
القرآن الكريم  

 وعلومه

 )تفسير( سورة لقمان-دالئل قدرة هللا تعالى 
7 

ــــت ب     -علــل    -عرف   2 1 - - ـــ ـــ ــــر    –اســ ـــ ـــ   –قــارن  -فســ
 3 1 2 1 )تفسير( سورة لقمان- وصايا لقمان البنه عالم يدل؟ –عدد 

02 
الحديث الشريف  

 وعلومه

 )شرح وحفظ( األمر بالقوة وترك العجز 
8 

ــل    -عرف   2 1 2 1 ــــت ب     -علـ ـــ ـــ ــــر    –اســ ـــ ـــ ــدد    -فســ  -عـ
 2 1 2 1 )شرح وحفظ( أثر الظلم وعاقبته  أكمل كتابة الحديث

 اإلسالمية العقيدة  03
 اإليمان باليوم اآلخر 

6 
عدد   –قارن -فســر  -اســت ب    -علل  -عرف   2 1 - -

  1 2 1 2نبي هللا تعالى شعيب   عالم يدل؟ –

04 
الفقه اإلسالمي  

 وأصوله 

 أحكام النجاسات 
7 

 -دلــل   عــدد    –اذكر    –مــا الحكم؟    –عرف   2 1 - -
 3 1 2 1 أحكام التيمم  عالم يدل؟ –است ب  -قارن  –علل 

05 
السيرة والبحوث  

 اإلسالمية 

 يوم بدر )يوم الفرقان( 
9 

ـــــتفاد؟   2 1 2 1 ـــ علل   –اذكر عدد    –قارن    –ماذا يســ
  1 2 1 3علي بن أبي طالب   عالم يدل؟ -است ب  

06 
اآلداب واألخالق  

 اإلسالمية 

 فضل الدعاء وآدابه 
7 

1 2 
1 

علل   –عدد    -اذكر   –قارن   –ماذا يستفاد؟   1
 2 2 1 الحلم وكظم الغيظ  عالم يدل؟ –است ب  –

 12 مجموع املوضوعات 
6+44 

50 
9 18 11 26 

ملحوظة: صيئ األسةلة املقالية 
 لالسترشاد بها

 السادس التربية اإلسالمية للصف ملادةجدول املواصفات 

 م2023-2022هـ / 1444للعام األكاديمي – األول الفصل الدراس ي  نهاية اختبار



 

 
 

 
 

 شروط تصميم االختبار

 عند تصميم االختبار يجب مراعاة اآلتي:

 يكون االختبار في املوضوعات املقررة حسب الخطة املرسلة من إدارة التوجيه التربوي.   .1

 تكون األسئلة املوضوعية واملقالية في ورقة االختبار متتالية؛ بعضها تلو بعض في جميع املجاالت.   .2

 يجب أن تغطي  أسئلة االختبار جميع الدروس املحددة تحت كل مجال.   .3
 بنائها؛ من حيث سالمة تركيبها؛ ووضوح صياغتها، وتركيزها على األهداف واملهارات واملعارف التي يراد إكسابها الطالب.يراعى في األسئلة جودة  .4
 التنويع في صياغات األسئلة وعدم التركيز على صياغة واحدة. .5

 درجات(.  4%)10العليا درجة(، املهارات 18%)40درجة(، ال ه   22%)50أن تراعي األسئلة مستويات العمق املعرفي، التذكر  .6
 ترصد لكل سؤال موضوعي درجتان.  .7
 تشتمل األسئلة املوضوعية على االختيار من متعدد فقط. .8

 جزء من الحديث الشريف، ترصد له درجة واحدة. بت ملةيخصص من األسئلة املقالية سؤال يتعلق   .9

 ،  وال يصح وضع ¼ أو¾.27.5بل ت تب نصف درجة مثال  ،فال تجبر عند الجمع النهائيال تجبر أنصاف الدرجات املمنوحة عند التصحيح: فإذا ت  منح نصف درجة  .10

 السؤال املقالي املكون من ثالث  درجات هو ثالثة  أسئلة مكونة من )أ، ب،ج(.  .11

  سؤال املقارنة  بدرجتين. .12

 (.     للتالوة 3 –للح ظ   3درجة االختبار الش وي ست درجات ) .13

 
 م في االختبار الش وي.2023 -2022آلية التقيي  املستمر املعتمدة من قس  التربية اإلسالمية للعام الدراس ي تطبق  مالحظة:         

 


