
٤٠

سعسعسعسعسعسع

٢٣٠٥١٤١١٠١٠١٠١١٣شبه الجزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم١

٢١٠٣١٣١١٠١٠٠٠٩٢حياة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة٢

٢١٠١٠١٠١٠١٠١١٦٣نزول الوحي والدعوة٣

١١٠٢١١٠١١١٠١٠٧٢هجرة النبي محمدملسو هيلع هللا ىلص٤

٣٠٠١٠١١١٠٠٠٠٠٣٤غزوات النبيملسو هيلع هللا ىلص٥

٢٣١٣٠٤١١٠١٠١٠١٣٣شمائل النبيملسو هيلع هللا ىلص٦

٢٢١٢٠١٠١١١٠١٠٨٤حجة الوداع ووفاة النبي محمدملسو هيلع هللا ىلص٧

الخلفاء الراشدون ملسو هيلع هللا ىلص أخالقهم ٨
٢٢١٢٠٣١١٠١٠٠٠٩١وخالفتهم

٢٢٠٢٠٤١١٠١٠١٠١١٢أعمال الخلفاء الراشدونملسو هيلع هللا ىلص٩

١٨١٥٣٢١٣٢٢٦٩٢٨٠٦١٧٧٢٤

مالحظات :  ع = عدد األهداف في كل مستوى ،  س = عدد األسئلة في الفصل بحسب مستوى األهداف   . بحسب الجدول يجب االلتزام بالعدد المطلوب في كل موضوع

وال بد من وضع أسئلة مقالية باإلضافة إلى األسئلة الموضوعية ويجب أن ال تقل درجات األسئلة المقالية عن سدس الدرجة . ويراعى أن تُوضع األسئلة المقالية لتقيس
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جهود الخلفاء الراشدونملسو هيلع هللا ىلص في نشر ١٠
١١٠٢٠٣١١٠١٠١٠٩٦اإلسالم

المبادئ والقيم اإلسالمية في عصر الخلفاء ١١
٢١١١٠١٠١٠١٠٠٠٥٠الراشدين

٢٢١١٠١٠١٠٠٠١٠٦٠مفهوم األمن الوطني١٢

١٢٠٣٠٢٠١٠١٠٠٠٩٠ركائز األمن الوطني١٣

١١٠١٠٢١١٠١٠١٠٧٢مجاالت األمن الوطني١٤

١١٠١٠٠٠٠٠٠٠١٠٣٣مؤسسات األمن الوطني١٥

١١٠٠٠١٠٠٠١٠٠٠٣٣المواطن األمن الوطني١٦

١١٠٠٠١٠٠١٠٠٣٠الهوية الذاتية١٧

٢٠١١١٠١٠١٠١٠١٠٢١التنمية الذاتية١٨

١٢١٠١٠١٠١٠١١٠٢١التفاعل االجتماعي١٩

١٣١٠٤١٠١١١٠٤٦١٥٢٦٠٤٧١٦
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٣١٢٥٧٣١١٤٣٢١٠١٥٣١٣٢١٢١١٢٤٤٠

األسئلةاألهداف
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