
 

 

 

 

 

 

 

البرشاء( –مدرسة جيمس فاوندرز )  

(اآلداء قياسمعايير المستويات المعيارية )  
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Mastering Secure Developing 

 
Emerging الّصف المجال 

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

يُسّمع بإتقان  •
السُّور 

القرآنية 
 المقّررة.

ر  • بدقةّ يفُّسِّ
المعاني 

العامة آليات 
السُّور 

القرآنية 
 المقّررة.

يُطبّق بدقةّ  •
أحكام الراّء 

 والوقف.
يُسّمع بإتقاٍن  •

األحاديث 
النبوية 

 المقّررة.
ر بدقةّ المعاني العامة  يفُّسِّ
لألحاديث النبوية 

بالحياة  المقررة، ويربطها
الواقعية ويوظفّها بشكل 

 صحيح.

يُسّمع بشكل  •
صحيح السُّور 

لقرآنية المقّررة ا
 معظم األوقات.

ر بنجاح  • يفُّسِّ
المعاني العاّمة 

آليات السُّور 
القرآنية 
 المقررة.

يُطبّق غالبًا  •
أحكام الراّء 

 والوقف.
يسّمع بشكل  •

صحيح 
األحاديث 

النبوية معظم 
 األوقات.

ر بنجاح المعاني العامة  يفُّسِّ
المقّررة، لألحاديث النبوية 

بالحياة الواقعية. ويربطها  

يُسّمع السُّور  •
القرآنية المقّررة 

بنجاح جزئّي 
 ومحدود.

يربط بين معاني  •
اآليات مع وجود 

األخطاء بين 
 الفينة واألخرى.

يُطبّق بشكل  •
جزئّي أحكام 

 الراّء والوقف.
يُسّمع األحاديث  •

النبوية المقّررة 
 بنجاح جزئّي.

ر المعاني العامة  يفُّسِّ
لألحاديث النبوية مع الربط 

الواقعية، ومع وجود بالحياة 
األخطاء بين الفينة 

 واألخرى.

يُسّمع السُّور  •
القرآنية المقّررة 

مع وجود 
أخطاء كثيرة 

 وترّدد.
ر المعاني  • يفُّسِّ

 العامة، ولكنه
يجد صعوبة في 

الربط بين 
 معاني اآليات.

يُطبّق بصعوبة  •
أحكام الراّء 

 والوقف.
يُسّمع األحاديث  •

النبوية المقّررة 
مع وجود 

كثيرة  أخطاء
 وتردد.

ر المعاني  العامة، يفُّسِّ
يجد صعوبة في  ولكنه

الربط بين معاني األحاديث 
 النبوية والحياة الواقعية.

 التاسع  الوحي اإللهي

يحلل بعمق أثر  -

اإليمان اإليجابي 

بالقضاء والقدر 

على النفس 

 المؤمنة.

ينقد بعمق األخطاء 
الفعلية والقولية 
الشائعة بين الناس 

القدر.في مجال   

يظهر قدرة جيدة  -

في تحليل أثر 

اإليمان اإليجابي 

بالقضاء والقدر 

على النفس 

 المؤمنة.

يظهر قدرة جيدة على 
نقد األخطاء الفعلية 
والقولية الشائعة بين 
الناس في مجال 

 القدر..

يظهر قدرة مبسطة  -

في تحليل أثر 

اإليمان اإليجابي 

بالقضاء والقدر 

على النفس 

 المؤمنة.

قدرة مبسطة يظهر 
على نقد األخطاء 
الفعلية والقولية 
الشائعة بين الناس في 

 مجال القدر.

يجد صعوبة في  -

تحليل أثر اإليمان 

اإليجابي بالقضاء 

والقدر على النفس 

 المؤمنة.

يجد صعوبة في نقد 
األخطاء الفعلية 
والقولية الشائعة بين 
الناس في مجال 

 القدر.

  العقيدة االسالمية

بنجاح تاّم ّمم ص    يُ  -

تعّمق  ب ة و وب    دق    ّ

حول  ا  عرض          ً

ة ال   ع   ل   م  ي    ّ أه   م   ّ

ًحا  والعلماء موض  ّ

دورهم في تطّور 

 المجتمع.
ميّز بشكل موّسع يُ  -

ب   ي   ن اإلخ      

  ً وال  ري    اء م    دل  ّ

تاّم ص       يُ  - جاح  مّم بن

ا حول أهّميّة عرض   ً 

ال  ع  ل  م وال  ع  ل  م    اء 

ًحا فيه دورهم  موض  ّ

 ّور المجتمع.في تط
ميّز بش       ك   ل ت   اّم يُ  -

ودق     ي     ق ب     ي     ن 

 اإلخ   والرياء.

ًضا حول صيُ  - ّمم عر

ة ال    ع    ل    م  ي    ّ أه    م    ّ

ماء، مع وجود  والعل

 أخطاء.
ميّز بش     كل جزئّي يُ  -

ب     ي     ن اإلخ        

والري  اء، مع وجود 

 أخطاء.

يح    اول تص       ميم  -

عرٍض حول أهّميّة 

مع ، العلم والعلم اء

وج    ود أخ    ط    اء 

 متكّررة وخلط.
ميّز بشكل سطحّي يُ  -

ب    ي    ن اإلخ       

 والرياء.

  قيم اإلسالم وآدابه



على اتّص          اف   ه 

 باإلخ  .
يش       رح بش       كل  -

ع مقتض  يات  موس  ّ

ق  ي  م    ة ال  ت   ح  م 

ال    م    ج    ت    م    ع    ي 

ّية  ًحا أهّم موض       ّ

 االلتزام بها.
يس   تخل  بش   كل  -

ي ح ح ت    اّم وص        

مبادئ اإلس م في 

حفظ الحقوق من 

ال       نص             و  

 الشرعيّة.
يص    ّمم بنجاح تاّم  -

حول  تثقيفيّةنشرة 

آداب الس           ف    ر 

ّية  ًحا أهّم موض       ّ

 االلتزام بها.
ينتقد بشكل معمَّق 
وصحيح الممارسات 
غير ال ئقة في 

 السفر.

يش     رح بش     كل تاّم  -

مقتض       ي   ات قيم   ة 

 األُخّوة.
يس     تخل  بش     كل  -

ص        ح  ي  ح م  ع  ظ  م 

مبادئ اإلس      م في 

من  لح ق وق  حف ظ ا

ال         نص                و  

 الشرعيّة.
تاّم  - جاح  يص       ّمم بن

حول  تثقيفيّةنش     رة 

 آداب السفر.
ينتقد بشكل صحيح 
معظم الممارسات 

في السفر.غير ال ئقة   

شكل جزئّي  - شرح ب ي

مقتض       ي   ات قيم   ة 

 األُخّوة.
يس     تخل  بش     كل  -

ج    زئ    ّي م    ب    ادئ 

اإلس        م في حفظ 

ال     ح     ق     وق م     ن 

ال         نص                و  

 الشرعيّة.
ّمم نش  رة تثقيفيّة ص  يُ  -

 لس     فر،حول آداب ا

 مع وجود أخطاء.
ينتقد بشكل جزئّي 
الممارسات غير 

مع  ال ئقة في السفر،
 وجود أخطاء.

يذكر بشكل محدود  -

مقتض       ي  ات قيم  ة 

 األُخّوة.
يس    تخل  بش    كل  -

م   ب    ادئ م   ح    دود 

اإلس       م في حفظ 

ال     ح     ق     وق م    ن 

ال        نص              و  

 الشرعيّة.
يح    اول تص       ميم  -

نش   رة تثقيفيّة حول 

آداب الس       فر، مع 

وج    ود أخ    ط    اء 

 متكّررة.
ينتقد بشكل غير 
صحيح الممارسات 
غير ال ئقة في 

 السفر.

ق بشكل كامل بّ يط -
الصلوات ذوات 

األسباب في 
مواقف افتراضية 
من غير أخطاء، 

مع القدرة على 
توضيحها 

 لزم ئه.

يطبّق بشكل كامل  -
أحكام العمرة في 

مواقف افتراضية 
أخطاء، من غير 

القدرة على  مع
 توضيحها

 لزم ئه.

يستخل  بشكل  -
تاّم وصحيح 

المقاصد الشرعية 
 ألحكام العمرة.

ق بشكل كامل بّ يط -
الصلوات ذوات 

األسباب في مواقف 
افتراضية من غير 

 أخطاء.

يطبّق بشكل كامل  -
أحكام العمرة في 

مواقف افتراضية 
 من غير أخطاء.

يستخل  بشكل  -
صحيح معظم 

المقاصد الشرعية 
 ألحكام العمرة.

يبيّن بشكل تاّم ودقيق 
أحكام األيَْمان 

 والنُّذور.

يطبّق بشكل كامل  -
الصلوات ذوات 

مواقف األسباب في 
افتراضية، مع 

 وجود أخطاء.

يطبّق بشكل كامل  -
أحكام العمرة في 

افتراضية، مواقف 
 وجود أخطاء. مع

يستخل  بشكل  -
جزئّي المقاصد 

الشرعية ألحكام 
العمرة مع وجود 

 أخطاء.

يبيّن بشكل جزئّي  -
 أحكام 

والنُّذور. مانيْ األ  

يطبّق بشكل جزئّي  -
الصلوات ذوات 

األسباب في 
 افتراضية.مواقف 

يطبّق بشكل جزئّي  -
أحكام العمرة في 

 مواقف افتراضية.

يستخل  بشكل  -
محدود المقاصد 
الشرعية ألحكام 

 العمرة.

يذكر بشكل جزئّي 
ان مأليْ اأحكام 

 والنُّذور.

  أحكام اإلسالم



 

ن بشكل موّسع يّ يب
أحكام األيَْمان 

ويقارن  ،روالنُّذو
 بينهما.

يستطيع تلخيص  -

مواقف العفو 

والتسامح من خالل 

فتح مكة وغزوة 

 .ُحنين بدقة

يستخلص بدقة  -

الدروس والعبر 

المستفادة من فتح 

ُحنين مكة وغزوة 

 سيرة النَّبي   ومن

 صلى هللا عليه وسلم

األب المرب ي والجد  

 الرحيم.

يستطيع التحدث بدقة  -

عن جوانب من سيرة 

فاء بنتالسيدة   الش ِّ

 هللارضي عبد هللا 

واإلمام  عنها

 الشافعي.

يستخلص بدقة الدروس 

والعبر المستفادة من 

فاء بنتسيرة السيدة   الش ِّ

 عبد هللا العدوية رضي

واإلمام  هللا عنها

 الشافعي.

يستطيع وصف مواقف  -

العفو والتسامح من 

خالل فتح مكة وغزوة 

 .ُحنين بدقة

يستطيع استخالص  -

بعض الدروس والعبر 

المستفادة من فتح مكة 

 ُحنين ومنوغزوة 

صلى هللا  بي  سيرة النَّ 

األب المرب ي  عليه وسلم

 والجد  الرحيم.

يستطيع التحدث بنجاح  -

عن جوانب من سيرة 

فاء بنتالسيدة  عبد  الش ِّ

 عنها هللارضي هللا 

 واإلمام الشافعي.

يستطيع استخالص بعض 

الدروس والعبر المستفادة 

فاء من سيرة السيدة  الش ِّ

عبد هللا العدوية  بنت

واإلمام  هللا عنها رضي

 الشافعي.

يستطيع وصف مواقف  -

العفو والتسامح من 

خالل فتح مكة وغزوة 

مع وجود أخطاء  ُحنين،

 بسيطة.

يجد صعوبة في  -

استخالص الدروس 

والعبر المستفادة من 

ُحنين فتح مكة وغزوة 

صلى  سيرة النَّبي   ومن

األب  هللا عليه وسلم

 المرب ي والجد  الرحيم.

ال يستطيع التحدث  -

بنجاح عن بعض 

جوانب سيرة السيدة 

فاء بنت عبد هللا  الش ِّ

واإلمام  عنها هللارضي 

 الشافعي.

يجد صعوبة في 

استخالص الدروس 

والعبر المستفادة من سيرة 

فاء بنتالسيدة  عبد هللا  الش ِّ

 هللا عنها العدوية رضي

 واإلمام الشافعي.

يستطيع سرد مواقف  -

 العفو والتسامح من

خالل فتح مكة وغزوة 

مع وجود خلط  ُحنين،

 وأخطاء كثيرة.

ال يمكنه استخالص  -

الدروس والعبر 

المستفادة من فتح مكة 

 ُحنين ومنوغزوة 

صلى هللا  سيرة النَّبي  

األب  عليه وسلم

 المرب ي والجد  الرحيم.

يستطيع سرد جوانب  -

فاء من سيرة السيدة  الش ِّ

 هللارضي عبد هللا  بنت

الشافعي، م واإلما عنها

وجود خلط  مع

 وأخطاء كثيرة.

ال يستطيع استخالص 

الدروس والعبر المستفادة 

فاء من سيرة السيدة  الش ِّ

عبد هللا العدوية  بنت

واإلمام  هللا عنها رضي

 الشافعي.

السيرة 
 والشخصيات

 

د بدقة أهمية  - يحّدِّ

وّضح األمن ويُ 

المسؤولية الفردية 

والجماعية عنه، 

بيّن أهمية ويُ 

الطاعة والتعاون 

 لتحقيقه.

يصف بدقة قضايا 
وتحديات اجتماعية 
كبيرة، ويحل 
المشك ت بناء على 
المبادئ واألحكام 

 اإلس مية والوطنية.

فّسر ضرورة يُ  -

 األمن، ويُحّدد

بوضوح المسؤولية 

الفردية والجماعية 

 عن األمن

يصف قضايا 
وتحديات اجتماعية 
كبيرة، ويحل 
المشك ت وفق 

واألحكام المبادئ 
 اإلس مية والوطنية،

مع وجود أخطاء من 
 حين آلخر.

يدرك أهمية األمن  -

يشكل عاّم، لكنه 

حّدد المسؤولية يُ 

الفردية والجماعية 

عن األمن 

 بصعوبة.

يصف بين الحين 
واآلخر قضايا 
وتحديات اجتماعية 
كبيرة، ويجد صعوبة 
في اقتراح الحلول 
بناًء على المبادئ 

 واألحكام اإلس مية
 والوطنية.

يدرك أهمية األمن  -

يشكل عاّم، لكنّه ال 

حّدد يقدر أن يُ 

المسؤولية الفردية 

والجماعية عن 

 األمن.

نادًرا ما يصف 
قضايا وتحديات 
كبيرة، وال يمتلك 
القدرة على اقتراح 
الحلول بناًء على 
المبادئ واألحكام 

 اإلس مية والوطنية.

الهوية والقضايا 
 المعاصرة

 


