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يقرأ ويكتب ويفّسر معاني  •

آيات من القرآن الكريم 

 صحيح. بدقةّ، وبشكل
  يُطبّق بدقةّ أحكام التجويد: •

 )القلقلة.(

يسّمع بإتقان األحاديث  •

 النبوية المقررة.
يبيِّّن بدقة المعاني العامة  •

المقررة، لُُلحاديث النبوية 

 بالحياة الواقعية. ويربطها

ويفّسر يقرأ ويكتب  •

المعاني العامة آليات 

جديدة من القرآن 

الكريم بشكل صحيح 

 معظم الوقت.
يُطبّق غالبًا أحكام  •

  التجويد:
 )القلقلة.(

يسّمع بشكل صحيح  •

األحاديث النبوية 

 معظم األوقات.
يبُيِّّن بنجاح المعاني  •

العامة لُلحاديث 

المقررة، النبوية 

بالحياة  ويربطها

 الواقعية.

يقرأ ويكتب  •

ويفّسر المعاني 

العامة آليات 

جديدة من القرآن 

وجود  الكريم، مع

أخطاء وتردد بين 

 الفينة واألخرى.
يُطبّق بشكل  •

جزئي أحكام 

التجويد: 

 )القلقلة.(
يُسّمع األحاديث  •

النبوية المقّررة 

 بنجاح جزئي.
يبُيِّّن المعاني  •

العامة لُلحاديث 

الربط  النبوية، مع

بالحياة الواقعية، 

ومع وجود 

األخطاء بين 

 الفينة واألخرى.

يقرأ آيات جديدة  •

قصيرة من القرآن 

وجود  الكريم، مع

أخطاء وتردّد بين 

 الفينة واألخرى.
يطبّق بصعوبة  •

أحكام التجويد: 

 )القلقلة.(
يُسّمع األحاديث  •

النبوية المقّررة مع 

وجود أخطاء كثيرة 

 وتردّد.
ني يبُيِّّن المعا •

العامة، ولكنه يجد 

صعوبة في الربط 

بين معاني 

األحاديث النبوية 

 والحياة الواقعية.

 الخامس
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د الكتب السماوية  - يعدِّّ

بينها وبين  ويربط

 أصحابها، ويقارن

 بينها، ويرتب نزولها.

يستنتج بدقةّ أوجه  -

التشابه واالختالف بين 

الكتب السماوية والقرآن 

 الكريم.

د الكتب  - السماوية، يعدِّّ

بينها وبين  ويربط

عدم  أصحابها، مع

 وجود خطأ.

ينجح في استنتاج أوجه  -

التشابه واالختالف بين 

الكتب السماوية والقرآن 

الكريم دون الوقوع في 

 ا.الخطأ غالبً 

د الكتب  - السماوية، يعدِّّ

بينها وبين  ويربط

وجود  أصحابها، مع

 أخطاء قليلة.

يستنتج أوجه التشابه  -

واالختالف بين الكتب 

السماوية والقرآن 

الكريم، مع وجود 

 بعض األخطاء.

د الكتب  - السماوية، يعُدِّّ

عدم القدرة على  مع

الربط بينها وبين 

 أصحابها.

استنتاج أوجه  يستطيع -

االتفاق بين الكتب 

السماوية والقرآن 

ال يستطيع  الكريم، لكنه

ذكر أوجه االختالف 

 بينهما

 خامسال
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يبرهن بشكككككككل تاّم على  -

حسككككن تعامله مع الكبير 

ا  حككً والصككككككضير مو ككككككّ

 أهّميّة ذلك للمسلم.

يسككككككتخل  بشكككككككل تاّم  -

وبكككدقكككة فككوائكككد الكككككرم 

 موّ ًحا مجاالته.

يقترح بشككككككل تاّم وبدقّة  -

الوسكككككائل المعينة للنّفس 

عككلككى الككتسكككككككككامككح مككع 

ًحا أهرها  اآلخرين مو ككّ

 على المجتمع.

ّمع بشكل تامّ وبطالقة سيُ  -

دعكككاء دخككون الككمككنككزن 

ًحا والخروج  منه مو ككككّ

 المعنى العام.

ق بشككككككككككككل تكككاّم  - بككّ يككطككُ

وصككككككحيح آدا  دخون 

المنزن والخروج منكككه 

ًحا أهّميّة االلتزام  مو ككككّ

 بها.

يككبككرهككن بشكككككككككككل تكككاّم  -

وصكككككحيح على حسكككككن 

تككعكككامككلكككه مككع الكككككبككيككر 

 والصضير.

يسككككككتخل  بشكككككككل تاّم  -

 فوائد الكرم.

ة مككعككظككم  - يككقككتككرح بكككدقكككّ

الوسكككككائل المعينة للنّفس 

عككلككى الككتسكككككككككامككح مككع 

 اآلخرين.

يُسّمع بشكل تامّ وبطالقة  -

دعكككاء دخككون الككمككنككزن 

 والخروج منه.

ق بشككككككككككككل تكككاّم  - بككّ يككطككُ

وصككككككحيح آدا  دخون 

 المنزن والخروج منه.

يبرهن بشككككككككككل جزئّي  -

على حسككككككن تعامله مع 

 الكبير والصضير.

يسككتخل  بشكككل جزئّي  -

فوائككد الكرم، مع وجود 

 أخطاء.

يقترح بشككككككككككل جزئّي  -

الوسكككككائل المعينة للنّفس 

ى الككتسكككككككككامككح مككع عككلكك

 اآلخرين.

ع دعكككاء دخككون سككككككككيُ  - مككّ

المنزن والخروج منكككه 

مع وجود أخطككاء كثيرة 

 وبتردّد.

يُطّبق بشكككككككككككل جزئّي  -

آدا  دخكككون الكككمكككنكككزن 

 .والخروج منه

يبرهن بشكككككككككككل غير  -

صككككككحيح على حسككككككن 

تككعكككامككلكككه مككع الكككككبككيككر 

 والصضير.

ستخل  بشكل محدود  - ي

 فوائد الكرم.

يقترح بشكككككككككل محككدود  -

 بعض الوسكككككائل المعينة

للنّفس على التسكككامح مع 

مكككع وجكككود ، اآلخكككريكككن

 أخطاء.

ّمع بشككككككككككل غير سككككككيُ  -

ا دعككاء  صككككككحيح نهككائيكك 

دخون المنزن والخروج 

 منه.

يُطبّق بشكككككككككل محككدود  -

آدا  دخكككون الكككمكككنكككزن 

 والخروج منه.

 خامسال
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يميّز بشكل موّسع بين  -

الصلوات المفرو ة 

والسُّنن الرواتب 

 موّ ًحا ذلك باألمثلة.

يوّ ح بشكل موّسع  -

 أحكام الصيام

 ومقاصده.

يبيّن بشكل موّسع أنواع  -

الصدقة وفضلها من 

 غير أخطاء.

يميز بشكل تام ودقيق  -

بين الصلوات 

المفرو ة والسُّنن 

 الرواتب.

يوّ ح بشكل تام  -

أحكام الصيام 

 ومقاصده.

ن بشكل تاّم ودقيق يّ يب -

أنواع الصدقة وفضلها 

 من غير أخطاء.

يميّز بشكل جزئّي بين  -

الصلوات المفرو ة 

والسُّنن الرواتب مع 

 وجود أخطاء.

يوّ ح بشكل جزئّي  -

 ومقاصده. أحكام الصيام

بشكل جزئّي أنواع  يُبيّن -

 وفضلها، معالصدقة 

 وجود أخطاء.

يميّز بشكل سطحّي بين  -

الصلوات المفرو ة 

 والسُّنن الرواتب.

يذكر بشكل محدود أحكام  -

 الصيام.

يذكر بشكل محدود أنواع  -

وجود  وفضلها، معالصدقة 

 أخطاء.

 خامسال
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يستطيع التدليل على  -

صلى هللا  صبر النَّبيّ 

على قومه  عليه وسلم

بدقة، وإرادته الخير لهم 

التعبير كتابيًا  ويستطيع

صلى  عن تأّسيه بالنبيِّ 

في هقته  هللا عليه وسلم

دَّة، وفي  باهلل وقت الّشِّ

تعامله مع أصحابه 

 بأسلو  وا ح ومميز.

يدلل بدقة على حياء  -

 ر ي هللا عنهعثمان 

وإنفاقه المان في سبيل 

د سبب تسمية  هللا، ويَحدِّّ

زينب بنت خزيمة 

بأّم  هللا عنها ر ي

 المساكين بدقة.

يدلل بذكر مواقف  -

حقيقية على اتصافه 

بالحياء وبرحمة 

المساكين اقتداًء بعثمان 

ر ي هللا  وأّم المساكين

 .عنها

يستطيع التدليل على  -

صلى هللا  بر النَّبيّ ص

على قومه  عليه وسلم

وإرادته الخير لهم 

 بنجاح، ويستطيع

التعبير كتابيًا عن تأّسيه 

صلى هللا عليه  بالنبي

في هقته باهلل وقت  وسلم

دَّة، وفي تعامله مع  الّشِّ

 أصحابه بنجاح.

يدلل بنجاح على حياء  -

 ر ي هللا عنهعثمان 

وإنفاقه المان في سبيل 

سبب تسمية  دهللا، ويَحدِّّ 

زينب بنت خزيمة 

بأّم  هللا عنها ر ي

 المساكين.

يدلل بنجاح على اتصافه  -

بالحياء وبرحمة 

المساكين اقتداًء بعثمان 

ر ي هللا وأّم المساكين 

  عنهما.

يستطيع التدليل على  -

صلى هللا  صبر النَّبيّ 

على قومه  عليه وسلم

 لهم، معوإرادته الخير 

 وجود بعض األخطاء،

يستطيع التعبير  وال

 كتابيًا عن تأّسيه بالنبي

في  صلى هللا عليه وسلم

دَّة،  هقته باهلل وقت الّشِّ

 وفي تعامله مع أصحابه.

يدلل على حياء عثمان  -

وإنفاقه  ر ي هللا عنه

هللا، المان في سبيل 

د سبب تسمية  ويحدِّّ

زينب بنت خزيمة 

بأّم  هللا عنها ر ي

وجود  المساكين، مع

 أخطاء كثيرة.

لل على اتصافه يد -

بالحياء وبرحمة 

المساكين اقتداًء بعثمان 

ر ي هللا وأّم المساكين 

مع وجود بعض  ،عنهما

 األخطاء.

ال يستطيع التدليل بنجاح  -

صلى  على صبر النَّبيّ 

وعلى  هللا عليه وسلم

قومه وإرادته الخير 

لهم، وال يستطيع التعبير 

 كتابيًا عن تأّسيه بالنَّبيِّ 

في  صلى هللا عليه وسلم

هقته باهلل وقت الّشدّة وفي 

 تعامله مع أصحابه.

يستطيع أن يدلل على  ال -

ر ي هللا حياء عثمان 

وإنفاقه المان في  عنه

دسبيل  سبب  هللا، ويَحدِّّ

تسمية زينب بنت 

 هللا عنها خزيمة ر ي

 بأّم المساكين.

أن يدلل على  عال يستطي -

اتصافه بالحياء وبرحمة 

ن اقتداًء بعثمان المساكي

ر ي هللا وأّم المساكين 

 عنهما

 خامسال
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ة المرافق يصف بدقّ  -

ويشرح  العامة،

أهميتها، ويقترح 

الخطط المناسبة 

ويربط ذلك  الستدامتها،

بالمبادئ واألحكام 

اإلسالمية والقوانين 

 الوطنية.

يحل بدقة مشكالت  -

اجتماعية وبيئية، بناء 

على المبادئ واألحكام 

 اإلسالمية، ويقترح حاًل 

 لها.

يصف المرافق العامة،  -

أهميتها، ويشرح 

ا للحفاظ خططً  ويقترح

عليها بناء على المبادئ 

واألحكام اإلسالمية 

 والقوانين الوطنية.

كالت اجتماعية يحل مش -

وبيئية بناء على المبادئ 

واألحكام اإلسالمية، مع 

وجود أخطاء بسيطة 

 بين الفينة واألخرى،

يصف بشكل مستمر  -

العامة، المرافق 

، ويجد وأهميتها

صعوبة في اقتراح 

الخطط المناسبة 

 للمحافظة عليها.

يصف بشكل مستمر  -

بيئية، قضايا وتحديات 

يجد صعوبة في  ولكنه

اقتراح الحلون المناسبة 

لها بناء على المبادئ 

 واألحكام اإلسالمية.

المرافق  -غالبًا -يصف  -

وأهميتها، وال  العامة،

يتمكن من اقتراح 

الخطط المناسبة لها 

بناًء على المبادئ 

 .واألحكام اإلسالمية

قضايا  -غالبًا -يذكر  -

وتحديات بيئية، وال 

يتمكن من اقتراح 

ن المناسبة لها بناء الحلو

على المبادئ واألحكام 

 اإلسالمية.

 خامسال


