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Mastering Secure Developing 

 
Emerging الّصف المجال 

M1-M2  S1-S2-S3 D1-D2 E1- E2 

 ما يحفظه  . 
ّ
يُسّمع بدقة

ويفّّس من القرآن الكريم، 
ي العامة لما يحفظ، 

المعان 
ويقرأ النصوص القرآنية 

 الطويلة بنجاح. 
 آداب التالوة

ّ
ّبق بدقة

ُ
 يط

 )الخشوع واإلنصات.(
 ما يحفظه من 

ّ
يُسّمع بدقة

يفة،  األحاديث النبوية الّسر
 مع فهم شامل لها. 

 ما يحفظه من  . 
ّ
يُسّمع بدقة

ي 
القرآن الكريم، ويفّّس المعان 

ويقرأ العامة لما يحفظ، 
النصوص القرآنية الطويلة، 

مع وجود أخطاء الفينة 
 واألخرى. 

ّبق غالًبا آداب التالوة
ُ
 يط

 )الخشوع واإلنصات(
 ما يحفظه من 

ّ
يُسّمع بدقة

يفة، مع  األحاديث النبوية الّسر
 فهم لها. 

يُسمع بدقة ما يحفظه من  
القرآن الكريم، ويفّّس 

ي العامة لما يحفظ، 
المعان 

بي   الفينة مع وجود أخطاء 
واألخرى، ويبدأ بقراءة 

ة،  النصوص القرآنية القصي 
 مع وجود أخطاء. 

ي آداب 
ّبق بشكل جزن 

ُ
يط

التالوة )الخشوع 
يسّمع ما  -واإلنصات.( 

حاديث 
ُ
يحفظه من األ

يفة بنجاح، مع  النبوية الّسر
ي لها. 

 فهم جزن 

يُسمع ما يحفظه من  . 
ي 
 
القرآن الكريم بنجاح ف
 معظم األحيان، ويقوم

احات عشوائية لتفسي  ب اقير
ي العامة لما يحفظ، 

المعان 
ويبدأ بتعلم مخارج 

 الحروف. 
ّبق بصعوبة آداب التالوة

ُ
 يط

 )الخشوع واإلنصات(. 
يسّمع ما يحفظه من 

يفة مع  حاديث النبوية الّسر
ُ
األ

وجود أخطاء بي   الفينة 
واألخرى، ولكن مع فهم 
ي الغالب. 

 
 محدود ف

لثالثا الوحي اإللهي  

عىل صفات هللا يدلل  -

اللطيف والخبي  من 

خالل مخلوقاته بتوسع 

 وطالقة. 

 ِبرُسل هللا تعاىل  -
َّ
يعرف

عليهما  نُوح وإبراهيم

 بتوسع ووضوح. السالم 

ا عن األنبياء 
ً
د نشيد

ّ
يرد

 بطالقة وصوت جميل. 

يدلل بنجاح عىل صفات  .  -

هللا اللطيف والخبي  من 

 خالل مخلوقاته. 

ف ِبرُ  - نوح ل هللا تعاىل سيُعرَّ

عليهما السالم  وإبراهيم

 بنجاح دون خطأ

ا عن األنبياء بشكل 
ً
د نشيد

ّ
يُرد

 صحيح دون خطأ. 

يظهر قدرة عىل التدليل  .  -

ي هللا اللطيف 
عىل صفتر

والخبي  من خالل 

مخلوقاته مع وجود بعض 

 أخطاء. 

ف ِبرُسل هللا تعاىل نوح  - يُعرَّ

 عليهما السالم وإبراهيم

ء من التفصيل مع  ي
بشر

 األخطاءوجود بعض 

ا عن األنبياء مع 
ً
د نشيد

ّ
يُرد

 وجود بعض األخطاء. 

يذكر أمثلة مبسطة  -

ي هللا 
لدالئل صفتر

اللطيف والخبي  من 

خالل مخلوقاته مع 

 وجود أخطاء. 

ف جزئًيا ِبُرُسل هللا  - يُعرَّ

 نوح وإبراهيم تعاىل

مع الوقوع عليهما السالم 

ي الخطأ
 
 ف

ا عن األنبياء مع 
ً
د نشيد

ّ
يُرد

ة. وجود أخطاء   كثي   

  العقيدة االسالمية

ّرق بشكل موّسع بي    -
ُ
يف

ًحا 
ّ
األمانة والخيانة موض

أثرهما عىل الفرد 

 والمجتمع. 

يستخلص بشكل تاّم،  -

ة ضوابط اللعب 
ّ
وبدق

الجماعي من خالل 

 . ّ  موقف قصصي

ح بشكل موّسع  -
ّ
ُيوض

ي 
 
أهّمّية تحديد رغباته ف

ام رغبات  حدود احير

 
ً
هن ا عىل اآلخرين، مير

امه  بذلك من خالل الير 

مثلة الواقعّية. 
ُ
 األ

ُيسّمع بطالقة وبشكل  -

 ّ تاّم دعاء الطعام القبىلي

ًحا 
ّ
والبعدّي موض

 المعت  العام. 

ّبق بشكل تاّم وصحيح  -
ُ
يط

ي اإلسالم 
 
آداب الطعام ف

ام بها.   وأهّمّية االلير 

ّرق بشكل تاّم بي   األمانة  -
ُ
يف

ًحا أثرهما 
ّ
والخيانة موض

عىل الفرد والمجتمع، مع 

 وجود أخطاء. 

يستخلص بشكل تاّم  -

ضوابط اللعب الجماعي 

 ، ّ من خالل موقف قصصي

 مع وجود أخطاء. 

ة  -
ّ
ح بشكل تاّم وبدق

ّ
يوض

ي 
 
أهّمّية تحديد رغباته ف

ام رغبات  حدود احير

 اآلخرين. 

ُيسّمع بشكل تاّم وبطالقة  -

 ّ دعاء الطعام القبىلي

 والبعدّي. 

ّبق بشكل تاّم وصحيح 
ُ
يط

ي 
 
اإلسالم. آداب الطعام ف  

ّرق بشكل عميق بي    -
ُ
يف

ًحا 
ّ
األمانة والخيانة موض

أثرهما عىل الفرد، مع 

 وجود أخطاء. 

-  ّ ي
يستخلص بشكل جزن 

 ّ ضوابط اللعب الجماعي

 . ّ  من خالل موقف قصصي

ح بشكل عميق أهّمّية  -
ّ
ُيوض

ي حدود 
 
تحديد رغباته ف

ام رغبات اآلخرين، مع  احير

 وجود أخطاء. 

-  ّ  ُيسّمع دعاء الطعام القبىلي

والبعدّي، مع وجود أخطاء 

د. 
ّ
د ة، وبير  كثي 

ّ آداب  ي
ّبق بشكل جزن 

ُ
يط

ي اإلسالم. 
 
 الطعام ف

ّ بي    -  يفّرق بشكل سطحي

مانة والخيانة.  -
ُ
 األ

يستخلص بشكل محدود  -

ضوابط اللعب الجماعي 

من خالل موقف 

، مع وجود  ّ قصصي

 أخطاء. 

ح بشكل محدود  -
ّ
ُيوض

ي 
 
أهّمّية تحديد رغباته ف

ام رغبات  حدود احير

 اآلخرين. 

ُيسّمع بشكل غي  صحيح  -

 ّ ا دعاء الطعام القبىلي
نهائيًّ

 والبعدّي. 

يطّبق بشكل محدود آداب 
ي اإلسالم. 

 
 الطعام ف

  قيم اإلسالم وآدابه

يربط بشكل موّسع بي    -
الطهارة والعبادة 

 موضًحا ذلك باألمثلة. 

يربط بشكل عميق وتاّم  -
 بي   الطهارة والعبادة. 

  بشكل تاّم ودقيق بي    -
ّ
يمي 

 أنواع الطهارة. 

ّ بي    - يربط بشكل سطحي
 الطهارة والعبادة. 

ّ بي   أنواع  - ي
ّ  بشكل جزن  يمي 

 الطهارة، مع وجود أخطاء. 

نادًرا ما يربط بي   الطهارة  -
 والعبادة. 

-   ّ ّ بي   يمي  بشكل سطحي
 أنواع الطهارة. 

  أحكام اإلسالم



 

  بشكل موّسع بي    -
ّ
يمي 

أنواع الطهارة موضًحا 
 ذلك باألمثلة. 

تاّم  يستخلص بشكل -
وصحيح نواقض 
ي 
 
الوضوء متوّسًعا ف

 األمثلة. 
ّبق بشكل كامل صفة 

ُ
يط

الصالة من غي  أخطاء، مع 
القدرة عىل توضيحها 

 لزمالئه. 

يستخلص بشكل صحيح  -
نواقض الوضوء من غي  

 أخطاء. 
ّبق بش

ُ
كل كامل صفة يط

 الصالة من غي  أخطاء. 

-  ّ ي
يستخلص بشكل جزن 

نواقض الوضوء، مع وجود 
 أخطاء. 

ّبق بشكل كامل صفة 
ُ
يط

 الصالة، مع وجود أخطاء. 

يستخلص بشكل  -
محدود نواقض 

 الوضوء. 
ّ صفة  ي

ّبق بشكل جزن 
ُ
يط

 الصالة. 

يستخدم لغة صحيحة  -

ة ليذكر أهم معالم  ومعير

 ّ ي تر
َّ
صىل هللا - حياة الن

بعد كفالة  -عليه وسلم

عّمه له وعمله بالرعي 

والتجارة بدقة موضًحا 

ا  ً بعض صفاته، ومعير

عن حّبه له وكيفية 

ي تعامله مع 
 
تأسيه به ف

أهله وأقربائه بذكر 

مواقف حقيقية من 

 حياته. 

يتحدث بدقة عن  -

مواقف واقعية تظهر 

رحمته وعطفه عىل 

 الفقراء. 

يتحدث بدقة عن صفات 
ي طالب وفاطمة  عىلي بن أنر

ي هللا عنهما-الزهراء 
. -رض   

يستخدم لغة مناسبة  -

ليذكر أهم معالم حياة 

 ّ ي تر
َّ
صىل هللا عليه - الن

بعد كفالة عّمه له  -وسلم

وعمله بالرعي والتجارة 

بنجاح، موضًحا بعض 

ا عن حّبه له  ً صفاته، ومعير

ي تعامله 
 
وكيفية تأّسيه به ف

 وأقربائه. مع أهله 

يتحدث عن مواقف تظهر  -

رحمته وعطفه عىل الفقراء 

 بنجاح. 

يتحدث بنجاح عن صفات 
ي طالب وفاطمة  عىلي بن أنر

ي هللا عنهما-الزهراء
 -رض 

. بنجاح  

يستطيع ذكر بعض معالم  -

 ّ ي تر
َّ
صىل هللا عليه - حياة الن

بعد كفالة عّمه له  -وسلم

واشتغاله بالرعي والتجارة، 

مع وجود بعض األخطاء، 

وال يستطيع التعبي  بنجاح 

ي   عن كيفية تأّسيه بالنتر

 . صىل هللا عليه وسلم

ال يستطيع التحدث عن  -

مواقف تظهر رحمته 

وعطفه عىل الفقراء 

 بنجاح. 

يستطيع التحدث عن بعض 
ي طالب  صفات عىلي بن أنر

ي هللا -وفاطمة الزهراء
رض 

، مع بعض األخطاء. -عنهما  

يستطيع ذكر بعض معالم  -

صىل هللا عليه - حياة

بعد كفالة عمه له  -وسلم

واشتغاله بالرعي 

والتجارة، مع وجود 

ة، وال يستطيع  أخطاء كثي 

التعبي  عن كيفية تأّسيه 

ي  صىل هللا عليه - بالنتر

 . -وسلم

ال يستطيع التحدث عن  -

مواقف تظهر رحمته 

 وعطفه عىل الفقراء. 

ال يستطيع التحدث بنجاح 
ي  عن صفات عىلي بن أنر

ي -طمة الزهراءطالب وفا
رض 

. -هللا عنهما  

السيرة 
 والشخصيات

 

د معت  الجوار  -
ّ
ُيحد

بدقة، ويبي ّ  الحقوق 

والواجبات، ويرتب 

ان حسب الحقوق  الجي 

 والبعد والقرب. 

د مكونات البيئة 
ّ
ُيحد

ح مظاهر 
ّ
الزراعية، وُيوض

عظمة الخالق فيها، 
ويربطها بالرحمة والعطاء 

 والمحبة

د معت  الجوار،  -
ّ
ويبي ّ  ُيحد

الحقوق والواجبات، 

د أنواع 
ّ
ويستطيع أن ُيحد

ا يرتبهم 
ً
الجوار، وأحيان

 حسب األهمية. 

يصف مكونات البيئة الزراعية، 
ح مظاهر عظمة الخالق 

ّ
ويوض

 فيها، ويربطها بالحياة

-ُيفّّس معت  الجوار، ويبي ّ   -

بعض الحقوق  -غالًبا

والواجبات، وال يستطيع 

د أنواع الجوار. 
ّ
 أن ُيحد

يصف بشكل مستمر  -

مكونات البيئة الزراعية، 

ح
ّ
 وُيوض

مظاهر عظمة الخالق  -أحيانا-
 فيها. 

معت   -غالًبا-يفّّس  -

 الجوار، ويبي   

بعض الحقوق  -بصعوبة-

 والواجبات. 

ا-يصف 
ً
عنارص البيئة  -أحيان

ن من 
ّ
الزراعية، وال يتمك

توضيح مظاهر عظمة 
 الخالق من خاللها. 

الهوية والقضايا 
 المعاصرة

 


