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سعسعسعسعسعسع

221211010101183(61- 51)المؤمنون  :1الدرس1

110101000110041(111- 101)المؤمنون  : 2الدرس 2

110101010000141(5- 1)سورة النور  : 3الدرس3

110111010000041 (29-27)سورة النور  :  4الدرس 4

111101110101062(31-30)سورة النور: 5الدرس5

231211000111083(46-41)سورة النور : 6الدرس6

110101100000031(59-58))سورة النور  : 7الدرس 7

121111000000042(6- 1)سورة الفرقان  :  8الدرس 8

10124104824042324114

تقويم

المجموع

تركيبتحليلتطبيق

 للصف الثاني متوسطالدراسات اإلسالميةجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

 للصف الثاني متوسطالدراسات اإلسالميةجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عادل الجهني/  أإعدادالثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(1)رقم صفحة أوال مادة التفسيرعــدد أســـــئــلــة التفسير

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
فهــــمتذكـــر
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سعسعسعسعسعسع

221211010000062االستعانة واالستعاذة : 1الدرس 1

110111000001041الذبح : 2الدرس 2

101201110100052الطواف والعكوف : 3الدرس 3

231221000001073الشفاعة والشفعاء يوم القيامة : 4الدرس 4

111101100001042أقسام الشفاعة                 :5الدرس 5

111111010000042التمائم : 6الدرس 6

111101000000031الرقى : 7الدرس 7

110101100000031الرقية الشرعية : 8الدرس 8

10106115833010303614

عدد 

الحصص

المجموع

تقويمتركيبم

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف

تذكـــر

 للصف الثاني المتوسطالدراسات اإلسالميةجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

ثانيا مادة التوحيد

عادل الجهني/  أإعدادالثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(2)رقم صفحة عــدد أســـــئــلــة التوحيد

مجموع 

األهداف
الــمــوضــــوعـات

مجموع 

األسئلة
تحليلتطبيقفهــــم
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سعسعسعسعسعسع

211201011001163تعاهد القرأن :1الدرس 1

110101000001040تالوة القرآن الكريم  : 2الدرس 2

111102100000042الحث على العمل : 3الدرس 3

110111000100041فضل الصبر على المسأله : 4الدرس 4

110101100001041تحريم الغش : 5الدرس 5

221112010110073فضل العدل : 6الدرس 6

121101100100052الرفق : 7الدرس 7

120101100000041الحلم واألناة : 8الدرس 8

10114921042131313813

 للصف الثاني متوسطالدراسات اإلسالميةجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

عادل الجهني/  أإعداد

عادل الجهني/  أإعداد

ثالثا مادة الحديثعــدد أســـــئــلــة الحديث

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف
مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

الثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

المجموع

(3)رقم صفحة 

الثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 
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سعسعسعسعسعسع

110101100110042أحكام الصيام: 1الدرس 1

231101000001162مفسدات الصيام: 2الدرس 2

121101100000042من يباح لهم الطفر في رمضان:3الدرس 3

110101111000042مستحبات الصيام: 4الدرس 4

110011010011042ليلة القدر:5الدرس5

211201011001163الحج والعمرة وفضلهما وشروطهما:6الدرس 6

111101000000031المواقيت الزمانية والمكانية : 7الدرس 7

110001011001041اإلحرام: 8الدرس 8

1011471834312423514

 للصف األول المتوسطالدراسات اإلسالميةجدول مواصفات مادة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

رابعا مادة الفقهعــدد أســـــئــلــة الفقه

الــمــوضــــوعـاتم
عدد 

الحصص

مستويـــــــــــــــــــــــــــــات األهـــــــــــــــــــــــداف
مجموع 

األهداف

مجموع 

األسئلة
تقويمتركيبتحليلتطبيقفهــــمتذكـــر

المجموع

(4)رقم صفحة 



55

المادة
عدد الحصص لكل فرع
عدد األهداف لكل مقرر

عدد أسئلة المتعدد للمقرر

عدد أسئلة الصواب والخطأ للمقرر

عدد أسئلة المقالي للمقرر

عدد األسئلة للمقرر

األسئلةاألهداف

15055

الدرجة

( أسئلة مقالية 7بمجموع )توضع سؤالين مقاليين لكل مادة عدا مادة الفقه فيوضع لها سؤال واحد :  3مالحظة 

40
150

55

36

3

2

12

7

3

2

 فقرة36 فقرات لكل فرع بدءا من  التفسير ثم التوحيد ثم الحديث ثم الفقه بمجموع 9)يتم ترتيب أسئلة المتعدد  : 1مالحظة 

( فقرة12 فقرات لكل مادة ، بمجموع 4)يتم ترتيب الصح والخطأ  :  2مالحظة 

ملخص جدول المواصفات بحسب نوع 

  التربية اإلسالميةمادة  / السؤال 

الفصل الدراسي الصف األول المتوسط 

هـ1443الثاني 

عدد 

الحصص

مجموعنـــوعـــيـــة الــــفــــقــــرات االخـــتـــبـــاريــة
مقاليصح وخطأاختيار من متعدد

 فقرات7  فقرة12 فقرة36 

13

9

10
35

14

3

2

3

1

المجموع لمادة الدراسات

10
36

9

10
38

 درجة40 درجات كل فقرة بدرجة7 درجات كل فقرة بنصف درجة6 درجة كل فقرة بثالث أرباع27

تفسير
10
41

14

99

فقهحديثتوحيد

/ أإعدادالثاني الــفــصــل الــدراســـي هـ1443الــعــام الدراسي مدارس الخندق األهلية بالمدينة المنورة 

(5)رقم صفحة عــدد األســئــلــة  خالصة أسئلة مادة الدراسات اإلسالمية

ملخص لجدول المواصفات بحسب متغير المادة واألهداف ونوع األسئلة
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