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 اإللهي
 

Mastering  Secure  2. Developing  Emerging  

 

M1-M2 S1-S2-S3 D1-D2  E1- E2 الّصف 

يقرأ ويكتب ويفّسر  •
المعاني العامة للقرآن 
 الكريم بدقة وبنجاح.

يُطبّق بدقة أحكام  •
التجويد: الالم الشمسية 

والقمرية )الم لفظ 
 الجاللة.(

يربط ويصنّف الحديث  •
النبوي الُشريف بنجاح 

 في معظم األحيان.

يقرأ ويكتب ويفّسر  •
المعاني العامة 

الكريم للقرآن 
 بنجاح.

يُطبّق غالبًا أحكام  •
التجويد: الالم 

الشمسية والقمرية 
 )الم لفظ الجاللة.(

غالبًا ما يربط  •
الحديث النبوي 

الشريف بمجاالت 
المحتوى األخرى، 

ولكنه يُصنّف 
األحاديث مع وجود 
أخطاء بين الفينة 

 واألخرى.

يقرأ ويكتب  •
ويفّسر المعاني 
العامة للقرآن 

الكريم مع وجود 
أخطاء متكررة 

 وتردد.
يُطبّق بشكل  •

جزئي أحكام 
التجويد: الالم 

الشمسية والقمرية 
 )الم لفظ الجاللة.(

نادًرا ما يربط الحديث  -
النبوي الشريف بمجاالت 
 المحتوى األخرى بنجاح.

يقرأ سوًرا قصيرة  •
)معروفة( من 

القرآن الكريم، مع 
وجود أخطاء 
 متكررة وتردد.

يطبّق بصعوبة  •
التجويد: الالم أحكام 

الشمسية والقمرية 
 )الم لفظ الجاللة.(

يُسّمع ما يحفظه من  -
الحديث النبوي الشريف 

بدقةّ، ولكنّه يبذل جهًدا غير 
ز لربط األحاديث   ّ ّّ ُممركَّ
 بمجاالت المحتوى األخرى.

 الرابع
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د أسماء المالئكة  - يحّدِّ

وُصفاتهم وأدوارهم 

واألعمال الموكلة 

إليهم، ويوظف معرفته 

بأدوارهم فيُم تعّزيز 

 سلوكه اإليجابّي.

يعُرّف برسل هللا تعالى  -
عليهما  موسى وعيسى

 بتوسع.السالم 

يقارن بدقة بين  -

معجزتي عيسى 

 عليهما السالم وموسى

ًدا جوانب االتفّاق  محّدِّ

 واالختالف.

د أسماء المالئكة  - يحّدِّ

وُصفاتهم وأدوارهم 

دون وجود أخطاء، 

ويظهر أثًرا إيجابيًا في 

سلوكه من خالل 

 معرفته بهم.

يعُرّف برسل هللا تعالى  -

عليهما  موسى وعيسى

بنجاح  السالم 

 دون أخطاء. 

يقارن بين معجزتي  -

عيسى وموسى عليهما 

دون  السالم بنجاح 

 وجود أخطاء.

د أسماء المالئكة  - يحّدِّ

وُصفاتهم وأدوارهم، 

مع وجود أخطاء قليلة، 

ويظهر أثراً إيجابيًا 

بسيطاً في سلوكه من 

 خالل معرفته بهم.

يعُّرف برسل هللا تعالى  -

عليهما  موسى وعيسى

مع وجود بعض السالم 

 األخطاء.

رن بين معجزتي يقا -

عليهما  عيسى وموسى

مع وجود بعض  السالم

 األخطاء.

د أسماء المالئكة  - يحّدِّ

وُصفاتهم وأدوارهم، 

مع وجود أخطاء كثيرة 

وال يظهر أثراً إيجابيًا 

في سلوكه من خالل 

 معرفته بهم.

يعُّرف برسل هللا تعالى  -

عليهما  موسى وعيسى

بشكل جزئي مع  السالم

 وجود أخطاء كثيرة.

يذكر معجزتي عيسى  -

 عليهما السالم وموسى

دون قدرة على إحداث 

 المقارنة بينهما.

 رابعال
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يُعبّر بلغة سليمة وبشكل  -

ع عوون حووقوووق  موووسووووووووّ

الواجبووة عليووه الوالوودين 

ا خووطووورة  حووووً موووحوووووووووّ

 عقوقهما.

ع  - يُبرهن بشوووووكل موسوووووّ

عاون مع  ّية الت على أهّم

ا ذلوووك  اآلخرين مووودّعموووً

بووووذكر بعض المواقف 

التي تعوووواون فيهووووا مع 

 اآلخرين.

يسوووتدل بشوووكل صوووحي   -

وتوووواّم على تسووووووووووام  

الرسووول صوولى هللا عليه 

نأ أسوواء إليه  وسوولم مع م 

 موّحًحا أهّميّة التسام .

تووواّم يُسوووووووّمع بشوووووووكووول  -

وبطالقووووة دعوووواء النوم 

ًحا  واالسوووووتيقاظ موحوووووّ

 المعنى العام.

ق بشووووووووكوووول توووواّم  - بووّ يووطووُ

وصحي  آداب النوم في 

ًحا أهّميّة  اإلسووالم موحووّ

 االلتزام بها.

يعُبّر بلغة سليمة وبشكل  -

كوووواموووول عوووون حووووقوووووق 

 الوالدين الواجبة عليه.

يُبرهن بشووووووكل تاّم على  -

ة الووتووعوووواون مووع  يووووّ أهوومووّ

 اآلخرين.

 يسوووتدل بشوووكل صوووحي  -

وتوووواّم على تسووووووووووام  

الرسووول صوولى هللا عليه 

نأ أساء إليه.  وسلم مع م 

يُسوووووووّمع بشوووووووكووول تووواّم  -

وبطالقووووة دعوووواء النوم 

 واالستيقاظ.

ق بشووووووووكوووول توووواّم  - بووّ يووطووُ

وصحي  آداب النوم في 

 اإلسالم.

يُعبّر بلغوووة منووواسوووووووبوووة  -

وبشوووووووكوووول جزئّي عن 

بة  حقوق الوالودين الواج

 عليه.

يُبرهن بشوووووووكوول جزئّي  -

عاون  ّية الت مع على أهّم

 اآلخرين.

يسووووووتدل بشووووووكل جزئّي  -

على تسوووووام  الرسوووووول 

صلى هللا عليه وسلم مع 

نأ أساء إليه.  م 

ع دعوووواء الوونوووم  - يُسوووووووومووّ

واالسوووووتيقاظ، مع وجود 

 أخطاء كثيرة، وبترّدد.

يُطبّق بشوووووووكوووول جزئّي  -

 آداب النوم في اإلسالم.

يُعبّر بلغوووة منووواسوووووووبوووة  -

وبشوووووووكوول محوودود عن 

بة  حقوق الوالودين الواج

 عليه.

كل محدود يُبرهن  - بشووووووو

عاون مع  ّية الت على أهّم

 اآلخرين.

يظهر صوووووووعوبووووة في  -

االسوووتدالل على تسوووام  

الرسووول صوولى هللا عليه 

نأ أساء إليه.  وسلم مع م 

يُسوووووووّمع بشوووووووكووول غير  -

ا دعوواء  صوووووووحي  نهووائيوو 

 النوم واالستيقاظ.

يُطبّق بشوووووووكوول محوودود  -

 آداب النوم في اإلسالم.

 رابعال
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يميّز بشكل موّسع بين  -
شروط الصالة 

ومبطالتها موحًحا ذلك 
 باألمثلة.

يقارن بشكل موّسع بين  -
األذان واإلقامة 
ويؤديهما بشكل 

 صحي .
يُبيّن بشكل موّسع  -

مفهوم الصوم وفحله 
 أخطاء.من غير 

يصمم بنجاح تاّم وبدقة  -
عرًحا توحيحيًا 

بالوسائط عن إحدى 
العبادات من غير 

 أخطاء.

يميّز بشكل تاّم ودقيق  -
بين شروط الصالة 

 ومبطالتها.
يقارن بشكل تاّم  -

ودقيق بين األذان 
واإلقامة ويؤديهما 

 بشكل صحي .
يبيّن بشكل تاّم ودقيق  -

مفهوم الصوم وفحله 
 من غير أخطاء.

جاح تاّم يصمم بن -
عرًحا توحيحيًا 

بالوسائط المتعددة عن 
إحدى العبادات من 

 غير أخطاء.

يميّز بشكل جزئّي بين  -
شروط الصالة 

ومبطالتها، مع وجود 
 أخطاء.

يقارن بشكل جزئّي بين  -
األذان واإلقامة 

 ويؤديهما مع أخطاء.
يُبيّن بشكل جزئّي مفهوم  -

الّصوم وفحله، مع 
 وجود أخطاء.

توحيحيًا يصّمم عرًحا  -
بالوسائط المتعددة عن 
إحدى العبادات، مع 

 وجود أخطاء.
 

يميّز بشكل سطحّي بين  -
 شروط الصالة ومبطالتها.

يقارن بشكل محدود بين  -
األذان واإلقامة وال يحسن 

 أداءهما.
يذكر مفهوم الصوم وفحله  -

 بشكل سطحّي ومحدود.
يحاول تصميم عرٍض  -

توحيحّيٍ بالوسائط عن 
مع وجود إحدى العبادات، 
 أخطاء متكّررة.

 رابعال
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يستطيع التحدث عن  -
صلى - بداية نبّوة النبيّ 
ونزول  -هللا عليه وسلم

الوحي بدقة، ويستطيع 
التعبير عن كيفية تأّسيه 

صلى هللا عليه - بالنبي
في تعامله مع  -وسلم

جيرانه بسرد مواقف 
 حقيقية من حياته.

يتحدث بدقة عن أثر  -
أبي بكر الصديق 

رحي هللا -وخديجة 
في مساندة    -عنها
صلى هللا عليه - النَّبيّ 
واإليمان به  -وسلم

 وتصديقه.
تتحمن أكثر  يعّد قائمة

من عشر من األعمال 

التي تعبر عن خدمة 

 اإلسالم ويشرحها.

يستطيع التحدث عن  -

صلى -بداية نبّوة النَّبّي 

ونزول  -هللا عليه وسلم

الوحي بنجاح، ويعبر 

عن كيفية تأّسيه بالنبي 

 -صلى هللا عليه وسلم-

في تعامله مع جيرانه 

 بذكر بعض المواقف.

يتحدث بنجاح عن  -

ي بكر الصديق أثر أب

رحي هللا -وخديجة 

في مساندة    -عنهما

صلى هللا عليه -النبّي 

واإليمان به  -وسلم

 وتصديقه.

يعّد قائمة  -

تتحمن أكثر من سبع 

من األعمال التي تعبر 

 عن خدمة اإلسالم.

يستطيع التحدث عن  -
ة النَّبيّ  صلى - بداية نبُوَّ
ونزول  -هللا عليه وسلم

الوحي، مع وجود 
بعض األخطاء، وال 

يستطيع التعبير بنجاح 
 عن كيفية تأّسيه بالنبي

 -صلى هللا عليه وسلم-
 في تعامله مع جيرانه.

يتحدث بنجاح عن أثر  -
أبي بكر الصديق 

رحي هللا -وخديجة 
في مساندة    -عنها
صلى هللا عليه - النبيّ 
واإليمان به  -وسلم

وتصديقه، مع وجود 
 .أخطاء

يعّد قائمة تتحمن أقل  -

من خمس من األعمال 

التي تعبر عن خدمة 

اإلسالم، مع وجود 

 بعض األخطاء.

ة  - يتحدث عن بداية نبوَّ
صلى هللا عليه - النَّبيّ 
ونزول الوحي،  -وسلم

مع وجود أخطاء كثيرة، 
وال يستطيع التعبير 

بنجاح عن كيفية تأّسيه 
صلى هللا عليه - بالنَّبيّ 
مع  في تعامله -وسلم

 جيرانه.
ال يستطيع التحدث بنجاح  -

عن أثر أبي بكر الصديق 
رحي هللا -وخديجة 
 مساندة النَّبيّ  في -عنهما

 -صلى هللا عليه وسلم-
 واإليمان به وتصديقه.

يجد صعوبة في إعداد  -

قائمة تتحمن بعض 

األعمال التي تعبّر عن 

خدمة اإلسالم مع وجود 

 أخطاء كثيرة ومتكررة.

 رابعال
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يحّدد معنى المحتاج  -

وأنواع المحتاجين، 

ويُحّدد حقوقهم وطرق 

مساعدتهم ويُحّدد 

 أولوياتهم.

يُفّسر العالقة بين الماء  -

والنبات ويربطها 

حاجة بعظمة هللا ويُعلّل 

اإلنسان إليهما، وواجبه 

 نحوهما.

يُعّرف المحتاج وأنواع  -

المحتاجين، ويُحّدد 

حقوقهم وطرقًا 

 لمساعدتهم.

يُفّسر العالقة بين الماء  -

والنبات ويربطها 

بعظمة هللا، ويبين 

عالقتهما بحياة 

 اإلنسان.

يُبيّن معنى المحتاج،  -

وأحيانًا أنواع المحتاجين، 

ويتردد في تحديد 

وال يستطيع حقوقهم، 

 تحديد طرق مساعدتهم.

العالقة بين  -غالبًا-يُفّسر  -

الماء والنبات، ويربطها 

بعظمة هللا، ويبين 

 مصلحة اإلنسان أحيانًا.

يُبيّن معنى المحتاج  -

أحيانًا، وال يستطيع 

 تحديد حقوقه.

يُفّسر جزئيًا العالقة بين  -

الماء والنبات، وأحيانًا 

يُبيّن عظمة الخالق، وال 

إدراك مصلحة  يستطيع

 اإلنسان في ذلك.

 رابعال



 


