
 

 

 

- 
ٌّة  - ٌّة  –أن تشتمل على موارد مختلفة واردة فً المنهاج ) معرف ٌّة ( حسب مٌادٌن المادة. –منهج  قٌم
ٌّة للمٌادٌن ، واألهداف المسّطّرة فً المنهاج. -  أن تتوافق مع الكفاءات الختام
 أن تكون واضحة ودقٌقة ، بعٌدة عن الّتؤوٌل. -
 أن تقٌس المستوٌات الّتالٌة من صنافة بلوم:  -

 ٌتذكر( مٌدان "القرآن الكرٌم والحدٌث الّنبوّي الّشرٌف" –ٌحفظ  –: )ٌستظهر  المعرفة -أ 
 ٌقارن(. –ٌصّنف  -ٌعطً مثاال –: ) ٌشرح الفهم -ب

ٌّن الحكم  ،.االصطالحًٌستخرج المفهوم سهم، ٌستنبط، ب، ٌصّنف، ٌربط  ٌمارس ،ٌستخدم ٌنجز،: )الّتطبٌق -ج ٌب
ٌّن الحكمة من ..، شرعً بدلٌل ٌستشهد....  (  فً ... المتّضمنة ، ٌستخرج القٌم ٌتب

 .واحدأو موضوع   ، وغٌر محصورة  فً مٌدانفً الوضعٌتٌنأن تكون األسئلة متنوعة  -
 .الوقت المخّصص للحّصة الّتقوٌمٌة مع مراعاة وضعٌتٌن، الفرض  ٌتضمن  -

 

 

 

 

 

 

ٌّة  10)  األولىالوضع نقاط (  

 قدرة المتعلّم على الحفظ واالستظهار الكتابً  اس فٌهوتقا القرآن الكرٌم والحدٌث  الّنبوّي الّشرٌف ؛ تشمل مٌدان
: ، حٌث ٌطلب منهوٌمكن أن تتوّسع إلى مٌدان آخر لهما وفهمهما   

فً المنهاج  كتابة الّنّص الّشرعً ) قرآنا أو حدٌثا( كامال، أو جزءا منه، حسب ما هو مقّرر المعرفة / الّتذكر: –أ 
 .نقاط (  05إلى  04 من) ، مع ضبطه بالّشكل الّتام

 

 سندات الحفظ واالستظهار الكتابً " الفصل األول"
متوّسط 4الّسنة  متوّسط 3الّسنة   متوّسط 2الّسنة   متوّسط 1الّسنة    

(22-1سورة الّتكوٌر) سورة عبس سورة الّنبإ  سورة الّطارق 

(46-1سورة الّنازعات)  حدٌث جبرٌل ) بٌنما نحن.. (12-1سورة االنفطار)  (12-1سورة البروج )   

 

"الّثانًسندات الحفظ واالستظهار الكتابً " الفصل   
متوّسط 4الّسنة  متوّسط 3الّسنة   متوّسط 2الّسنة   متوّسط 1الّسنة    

 الحدٌث الّنبوّي 
...فٌها كاذب(  ًّ  ) جاء أعراب

 الحدٌث النبوي
اإلٌمان() الطهور شطر   

(36-1سورة المطففٌن) (36-1سورة  االنشقاق)   

 

ن 22 ( مفردات ة) ال تتعدى ثالثً الّنص الّشرعً شرح المفردات الواردة ف -   الفهم -ب 

ن 22 من 2 إلى 3 أسئلة ًّ استخراج  بعض التّ  -  وجٌهات ، أو الفوائد من الّنّص الّشرع  
ن 22 الفهم. المعرفة  أو سإال من مٌدان آخر فً مستوى ٌمكن إضافة -   

ٌّة  ٌّةالوضع 10)  الّثان نقاط (  

ٌّةالتشمل  :، حٌث ٌطلب منه لّتطبٌقاس قدرة المتعلّم على اٌقالهدف منها ؛ و مٌادٌن الباق  

ٌّة المقترحة. -أ ن 02  الّتركٌز الّتعرٌف االصطالحً ) الّشرعً( للمفهوم الذي تتناوله الوضع
على مستوى  

 الّتطبٌق
 )من 3 إلى 4 أسئلة(

ٌّة ،  -ب ن 03  والحكمة منه.بٌان الحكم الّشرعً المتعلّق بالوضع

 الّشرعً ، أو القٌم المتضمنة فٌه االستشهاد بدلٌل شرعً مناسب للحكم – ج ن 03

ن   02  بمٌدان من المٌادٌن.أحكام تتعلق  – د 

ةال بناء ٌّ ٌّة اإلسالم فرض فً مادة الّترب  

ٌ   ةابقالسّ  الّسنةمن  الخاصة بالفصل الثالث الّتعلمات المستدركة -1 ، وال نستهدف إالّ الّتعلمات  اختبارقّوم فٌها المتعلّم فً  فرض أو ال 

ٌ   -2 المقّررة لكلّ مستوى. قبل منه ولو لم ٌكن أّي سند شرعً )آٌة أو حدٌث( ٌستشهد به المتعلم وٌكون صحٌحا ،مناسبا للحكم، 

ٌّة فً توزٌع الّنقاط لألستاذتبقى  – 4 .مٌادٌن عّدة وأن تستهدف ،ٌستحسن تنوٌع األسئلة فً الوضعٌتٌن  -3 مدروسا.  الّسلطة الّتقدٌر

ٌّة اإلسالمٌةال  – 5 ٌّة )الفروض( فً مادة الّترب ٌّة  فً الوقفات الّتقوٌم ٌّة اإلدماج  االستثنائًمخطط الّتقوٌم ّص علٌه حسب ما ن) وجود للوضع



 

 

 

 

 عّده هللا للمتقين، وما توّعد به المكّذبين يوم القيامة.تذكرنا سورة الّنبإ بما أ        

 { َعَذاّبا ِإال َنِزيَدُكِن َفَلِن َفُذوُقوا..............َيِوَم ُينَفُخ ِفي الصُّوِرقال هللا تعالى:} 

 ( 03-81اآلية    –سورة النّبإ    )                                                

 ن 04......................../ استظهر كتابٌا اآلٌات الكرٌمات، واضبطها بالّشكل الّتام.1

 ن 02...........................................................غساقا. –مآبا ما معنى:  / 2

 ن 02.............................................ما مصٌر المكذبٌن بالبعث ٌوم القٌامة/ 3

 ن 02...........................................................عّدد مظاهر الٌوم اآلخر / 4

 

 

.الحّج يقّوي اإليمان، ويعين على تجديد العهد مع هللا عّز وجلّ            

 ن 03.....................................................اصطالحا و عّرف الحّج لغة - 1

 ن 03..... .............................؟دلٌله من القرآن الكرٌم ماما حكمه الّشرعً؟  -2

 ن 02حّدد أركان الحّج ..................................................................  -3
  

 ن 02.............................. :................................ أتمم الجدول اآلتً -4 

 العبرة المستفادة الموقف
  سٌدنا نوح )علٌه الّسالم( مع ابنه

أبٌه)علٌه الّسالم( مع  إبراهٌمسٌدنا    
 

متوسط الّرابعة الّسنة  المؤسسة  المستوى 

 الّتارٌخ  المــــّدة دقٌقة 45

ٌّة  األول فً مادة الفصل فرض ة الّترب ٌّ اإلسالم  

 (ن 10) الفهم  – املعرفة  : ة األولىالوضعّي

 ن( 10)  ...التّطبيق : انيةة الّثالوضعّي

مٌدان القرآن 

بويوالحدٌث النّ   

العقٌدةأسس مٌدان   

  مٌدان العبادات

الّسٌرة مٌدان   

  والقصص

لالستئناسنموذج   


