
 

 

 

 

 

 

 

البرشاء( –مدرسة جيمس فاوندرز )  

(اآلداء قياسمعايير المستويات المعيارية )  

     -الثامنالصف  -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مستوى متقدم  (4) ضمن المستوى  (3)  المستوى دون  (2)   الّصف المجال دون المستوى بكثير 
الطاّلب المشمول 

4ضمن المستوى   
 يمكنه أن:

الطاّلب المشمول 
3ضمن المستوى   

 يمكنه أن:

الطاّلب المشمول ضمن 
2المستوى   

 يمكنه أن:

الطاّلب المشمول 
1ضمن المستوى   

 يمكنه أن:

يُسّمع بإتقان  -

السُّور القرآنية 

 المقّررة.

ر  - بدقةّ يفُّسِّ

المعاني العامة 

آليات السُّور 

 القرآنية المقّررة.

يُطبّق بدقة أحكام  -

 المّد.

يُسّمع بإتقان  -

األحاديث النبوية 

 المقّررة.

ر بدقةّ  - يفُّسِّ

المعاني العامة 

لألحاديث النبوية 

المقّررة، 

بالحياة  ويربطها

 الواقعية.

يُسّمع بشكل صحيح  -

السُّور القرآنية 

المقّررة معظم 

 ت.األوقا

ر بنجاح  - يفُّسِّ

المعاني العامة 

آليات السُّور 

 القرآنية المقّررة.

يُطبّق غالبًا أحكام  -

 المّد.

يسّمع بشكل صحيح  -

األحاديث النبوية 

 معظم األوقات.

ر بنجاح  - يفُّسِّ

المعاني العامة 

لألحاديث النبوية 

 المقّررة، ويربطها

 بالحياة الواقعية.

يُسّمع السُّور  -

القرآنية المقّررة 

 جاح جزئي.بن

يربط بين معاني  -

اآليات مع وجود 

األخطاء بين الفينة 

 واألخرى.

يُطبّق بشكل جزئّي  -

  أحكام

 المّد. -

يُسّمع األحاديث  -

النبوية المقّررة 

 بنجاح جزئي.

ر المعاني  - يفُّسِّ

العامة لألحاديث 

النبوية مع الربط 

الواقعية، بالحياة 

وجود أخطاء  ومع

بين الفينة 

 واألخرى.

سُّور يُسّمع ال -

القرآنية المقّررة 

مع وجود أخطاء 

 كثيرة وترّدد.

ر المعاني  - يفُّسِّ

يجد  العاّمة، ولكنه

صعوبة في الربط 

 بين معاني اآليات.

يُطبّق بصعوبة  -

 أحكام المّد.

يُسّمع األحاديث  -

النبوية المقررة مع 

وجود أخطاء 

 كثيرة وترّدد.

ر المعاني  - يفُّسِّ

يجد  العاّمة، ولكنّه

ط صعوبة في الرب

بين معاني 

األحاديث النبوية 

 والحياة الواقعية.

 الثامن الوحي اإللهي

يشرح معنى  -

اسمين من أسماء 

هللا الحسنى 

 –المغيث )

 االحليم( شرحً 

 اجتماعياً وافيا.

يستقصي  -

باستفاضة مظاهر 

لم اإللهّي في  الحِّ

 الواقع اإلنساني.

يقود المشاريع 
 الخاصة بالمادة.

يشرح معنى اسمين  -

من أسماء هللا 

 -المغيث )الحسنى 

 (الحليم.

يستقصي بعض  -

لم  مظاهر الحِّ

اإللهّي في الواقع 

 اإلنساني.

يساهم في مشاريع 
األنشطة المدرسية 
 الخاصة بالمادة.

يُوّضح معاني  -

أسماء هللا تعالى 

 –المغيث )الحسنى 

يستقصي  (الحليم

مظاهر محدودة 

لم اإللهّي في  للحِّ

 اإلنساني. الواقع

يشارك في مشاريع 
األنشطة المدرسية 
 الخاصة بالمادة.

يذكر معاني أسماء  -

بإيجاز هللا تعالى 

 (الحليم. -)المغيث 

يجد صعوبة في  -

القيام بعملية 

 االستقصاء.

بتشجيع مع المعلم 
يشارك في مشاريع 
 األنشطة المدرسية.

  العقيدة االسالمية

يررربررط بشرررررررركررررل  -

ع بين العمل  موسرررّ

والررررعرررربررررادة فرررري 

ًحا  اإلسرر م موضررّ

يربط بشررررركل عميق  -

عمررررل  ل ين ا ب وتررررام 

والرررررعررررربرررررادة فررررري 

 اإلس م.

سطحّي يربط بشكل  -

بين العمررل والعبررادة 

 في اإلس م.
يسرررررتخلل بشررررركل  -

جزئّي أثر مراقبررررة 

نادًرا ما يربط بين  -

بادة في  العمل والع

 اإلس م.
يسررررتخلل بشرررركل  -

بة  محدود أثر مراق

  قيم اإلسالم وآدابه



أثره على تطّور 

 المجتمع.
يسرررتخلل بشررركل  -

تاّم وصرررررحيح أثر 

مراقبررة هللا تعررالى 

على السررررلوك من 

خرررر ل مرررروقرررر  

 قصصّي.
يبرهن بشررررررركررررل  -

موّسع على فضل 

ا مً التواضررررررع مدعّ 

ذلررك بررذكر بعض 

الررمررواقرر  الررترري 

ل عرررررلرررررى  تررررردلرررررّ

 تواضعه.
يدّلل بشررررررركل تاّم  -

وصرررررررحيح على 

الررتررزامرررره قرريررمررررة 

امررح فرري الررتسرررررررررر

مررررررعررررررامرررررر ترررررره 

وع قاته موّضًحا 

أهّميّة التسامح مع 

 اآلخرين.
ّمع بشرررركل تاّم سرررريُ  -

وبط قررررة دعرررراء 

مجل   ل ارة ا كفررررّ

ًحا المعنى  موضررررررّ

 العام.
يشرح بشكل موّسع 
آداب المجال  
موّضًحا أهّميّة 
 االلتزام بها.

بشررررركل  يسرررررتخلل -

ظم أثر صررررررحيح مع

مراقبررررة هللا تعررررالى 

على السرررررررلوك من 

خررررر ل مررررروقررررر  

 قصصّي.
تاّم  - كل  يبرهن بشررررررر

عرررررلرررررى فضرررررررررررل 

 التواضع.
يدلّل بشرركل صررحيح  -

وتررراّم على التزامررره 

قيمة التسررررررررامح في 

ته  عام ته وع قا م

 اإلنسانيّة.
ّمع بشرررررركل تاّم سرررررريُ  -

وبط قة دعاء كفّارة 

 المجل .
يشرح بشكل تاّم آداب 
 المجال .

هللا ترررعررررالرررى عرررلررى 

السرررررررلوك من خ ل 

موق  قصرررررصرررررّي، 

 مع وجود أخطاء.
يبرهن بشكل جزئّي  -

عرررررلرررررى فضرررررررررررل 

 التواضع.
يدلّل بشرررررركل جزئّي  -

على التزامررره قيمرررة 

الررررتسررررررررررامررررح فرررري 

ته  عام ته وع قا م

 اإلنسانيّة.
ّمع دعاء كفّارة سرررررريُ  -

  مع وجود المجل

أخررررطرررراء كررررثرررريرررررة 

 وبترّدد.
يشرح بشكل جزئّي 
 آداب المجال .

هللا تررعررررالررى عررلررى 

السررررلوك من خ ل 

 موق  قصصّي.
برهن بشرررررررركررررل  - ي

ضررريّق على فضرررل 

 التواضع.
يدّلل بشررررررركل غير  -

صرررررررررحرريررح عررلررى 

الرررترررزامرررره قررريرررمررررة 

فررري الرررتسررررررررررامرررح 

معام ته وع قاته 

 اإلنسانيّة.
ّمع بشررركل غير سررريُ  -

صحيح نهائيًّا دعاء 

 كفّارة المجل .
يذكر بشكل محدود 
 آداب المجال .

يربط بشكل  -
موّسع بين أحكام 

الرخل في 
الطهارة والص ة 

ومقاصدها 
 الشرعية، ويقارن

 بينها.

يشرح بشكل  -
موّسع ُسنن 

يربط بشكل عميق  -
وتاّم بين أحكام 
الرخل في 

الطهارة والص ة 
ومقاصدها 
 الشرعية.

يشرح بشكل تاّم  -
ُسنن الفطرة وأحكام 

 الغُسل.

يربط بشكل سطحّي  -
بين أحكام الرخل 

في الطهارة 
والص ة ومقاصدها 

 الشرعية.

يشرح بشكل جزئّي  -
ُسنن الفطرة وأحكام 

 الغُسل.

يذكر بعض أحكام  -
الرخل في 

 الطهارة والص ة.

يذكر بشكل محدود  -
ُسنن الفطرة 

 وأحكام الغُسل.

يذكر بشكل جزئّي 
 أنواع ص ة التطّوع.

  أحكام اإلسالم



الفطرة وأحكام 
 الغُسل.

ن بشكل موّسع يّ يب
أنواع ص ة التطّوع 
وأثرها في حياة 
المسلم موضًحا ذلك 
 باألمثلة.

ن بشكل تاّم ودقيق يّ يب
أنواع ص ة التطّوع 

حياة وأثرها في 
 المسلم.

ن بشكل جزئّي يّ يب
أنواع ص ة التطّوع 
وأثرها في حياة 
 المسلم.

يستطيع تلخيص  -

غزوة األحزاب 

 وصلح الحديبية بدقَّة.

يستخلص بدقَّة  -

مواقف حقن الدماء 

وتعزيز السالم غزوة 

األحزاب وصلح 

 الحديبية.

يستطيع تلخيص  -

جوانب من  

حياة الصحابية رفيدة 

رضي هللا األسلمية 

واإلمام أبي  عنها

 حنيفة بدقة.

يستخلص بدقة الدروس 

والعبر المستفادة من 

سيرة الصحابية رفيدة 

رضي هللا  األسلمية

واإلمام أبي حنيفة. عنها  

يستطيع وصف غزوة  -

األحزاب وصلح 

 الحديبية بدقة.

يستطيع استخالص  -

 مواقف حرص النَّبي  

 صلى هللا عليه وسلم

على حقن الدماء 

وتعزيز السالم من 

الل غزوة األحزاب خ

 وصلح الحديبية.

يستطيع التحدث بلغة  -

مناسبة عن جوانب من 

رفيدة  حياة الصحابية

رضي هللا  األسلمية

 واإلمام أبي حنيفة. عنها

يستطيع استخالص بعض 

الدروس والعبر المستفادة 

من سيرة الصحابية رفيدة 

 رضي هللا عنها األسلمية

 واإلمام أبي حنيفة.

يستطيع وصف غزوة  -

األحزاب وصلح 

وجود  الحديبية، مع

 أخطاء بسيطة.

يجد صعوبة في  -

استخالص مواقف 

صلى هللا  حرص النَّبي  

على حقن  عليه وسلم

الدماء وتعزيز السالم 

من خالل غزوة 

األحزاب وصلح 

 الحديبية.

يستطيع سرد جوانب  -

من حياة الصحابية 

رضي رفيدة األسلمية 

بي واإلمام أ هللا عنها

 حنيفة.

يجد صعوبة في 

استخالص الدروس 

والعبر المستفادة من سيرة 

 الصحابية رفيدة األسلمية

واإلمام  رضي هللا عنها

 أبي حنيفة.

يستطيع سرد غزوة  -

األحزاب وصلح 

وجود  الحديبية، مع

 خلط وأخطاء كثيرة.

ال يمكنه استخالص  -

 مواقف حرص النَّبي  

 صلى هللا عليه وسلم

على حقن الدماء 

وتعزيز السالم من 

خالل غزوة األحزاب 

 وصلح الحديبية.

يستطيع سرد جوانب  -

من حياة الصحابية 

رضي رفيدة األسلمية 

واإلمام أبي  هللا عنها

حنيفة، مع وجود خلط 

 وأخطاء كثيرة.

يستطيع استخالص  ال

الدروس والعبر المستفادة 

من سيرة الصحابية 

 رضي هللا رفيدة األسلمية

واإلمام أبي حنيفة. عنها  

السيرة 
 والشخصيات

 

حّدد معنى يُ  -

الحضارة بدقة 

ويربط بين نتائج 

الحضارة 

اإلس مية 

ومبادئها التي 

قامت عليها 

م مشروًعا ويصمّ 

 عن شامً  

الحضارة 

 اإلس مية في

 اإلمارات.

صّمم بدقة مشروًعا يُ 
بالوسائط المتعددة 
إلجراء المقارنة بين 

وحياة حياة األغنياء 

يدرك معنى  -

الحضارة بوضوح 

ويربط بين سمات 

الحضارة اإلس مية 

والمبادئ التي 

م قامت عليها ويصمّ 

 مشروًعا متكامً  

عن الحضارة 

 اإلس مية.

فّسر بشكل كامل يُ 
 الفجوة بين األغنياء/

ومفهوم الزكاة الفقراء 
والصدقة، ولكنه يجد 
صعوبة في تصميم 
مشروع بالوسائط 
المتعددة إلجراء 

يدرك معنى  -

 الحضارة عموًما،

 ويستنتج 

المبادئ  -غالبًا-

التي قامت عليها 

الحضارة 

صّمم اإلس مية، ويُ 

مشروًعا شكليًا عن 

الحضارة 

 اإلس مية.

ّسر بشكل جزئي فيُ 
 الفجوة بين األغنياء/
الفقراء ومفهوم الزكاة 
والصدقة، ولكنه يجد 
صعوبة في تصميم 
مشروع بالوسائط 

يدرك معنى  -

 الحضارة عموًما،

وبصعوبة يستنتج 

المبادئ التي قامت 

عليها الحضارة 

اإلس مية، وال 

يستطيع تصميم 

مشروع عن 

 الحضارة.

يدرك الفجوة بين 
الفقراء  األغنياء/

ومفهوم الزكاة 
والصدقة ولكنه ال 
يستطيع تصميم 
مشروع بالوسائط 
المتعددة إلجراء 

الهوية والقضايا 
 المعاصرة

 



 

نتج يستو الفقراء،
األسباب، ويقترح 

 للمشكلة على حلوالً 
أسا  موروثه 
.الوطنيّ   

المقارنة بين حياة 
األغنياء وحياة 
.الفقراء  

المتعددة إلجراء 
المقارنة بين حياة 

اء وحياة ياألغن
 الفقراء.

المقارنة بين حياة 
األغنياء وحياة 
 الفقراء.


