
 

 

 

 

 

 

 

البرشاء( –مدرسة جيمس فاوندرز )  

الصف العاشر   -داء      معايير األ   

  



Mastering Secure Developing 

 

Emerging الّصف المجال 

M1-M2  S1-S2-S: D1-D2 E1- E2 

يُسّمع بإتقان السُّور  -
 القرآنية المقّررة.

ر بدقةّ المعاني  - يفُّسِّ
العامة آليات 
السُّور القرآنية 

 المقّررة.
يُطبق بدقةّ أحكام  -

 التالوة والتجويد.
ص بدقةّ  - يلُّخِّ

مراحل جمع 
 القرآن الكريم.

يفرّق بدقةّ بين  -
القرآن المّك 

 والمدني.
بدقةّ مكانة يشرح  -

السنّة النبوية 
وجهود علماء 

ة في تدوينها  األمُّ
 والمحافظة عليها.

يعّد تقريًرا دقيقًا عن  -
أقسام السنّة بالنسبة 

 للقرآن الكريم.

يُسّمع بشكٍل صحيح  -
السُّور القرآنية 
المقّررة معظم 

 األوقات.
ر بنجاح المعاني  - يفُّسِّ

العامة آليات السُّور 
 القرآنية المقّررة.

بّق غالبًا أحكام يطُ  -
 التالوة والتجويد.

ص بشكل جزئّي  - يلُّخِّ
مراحل جمع القرآن 

 الكريم.
يفرّق بنجاح بين  -

 القرآن المّك والمدني.
يشرح بشكل جزئي  -

مكانة السنّة النبوية 
ة  وجهود علماء األمُّ

في تدوينها 
 والمحافظة عليها.

يعّد تقريًرا بنجاح عن  -
أقسام السنّة بالنسبة 

 الكريم.للقرآن 

يُسّمع السُّور القرآنية  -
 المقّررة بنجاح جزئّي.

يربط بين معاني  -
اآليات مع وجود 
األخطاء بين الفينة 

 واألخرى.
يُطبّق بشكل جزئّي  -

أحكام التالوة 
 والتجويد.

ص مراحل جمع  - يلُّخِّ
القرآن الكريم مع 

وجود أخطاء بين الفينة 
 واألخرى.

يفرّق بين القرآن المّك  -
ود والمدني مع وج

 أخطاء.
يشرح مكانة السنّة  -

النبوية وجهود علماء 
ة في تدوينها  األمُّ

والمحافظة عليها مع 
وجود أخطاء بين الفينة 

 واألخرى.
يعّد تقريًرا عن أقسام  -

السنّة بالنسبة للقرآن 
الكريم مع وجود 

 أخطاء.

يُسّمع السُّور القرآنية  -
المقّررة مع وجود 
 أخطاء كثيرة وترّدد.

ر المعاني  - العاّمة، يفُّسِّ
يجد صعوبة  ولكنّه

في الربط بين معاني 
 اآليات.

يُطبّق بصعوبة أحكام  -
 التالوة والتجويد.

يعرض لمحة عن  -
مراحل جمع القرآن 
الكريم مع وجود 
 أخطاء متكّررة.

يفرّق بصعوبة بين  -
 القرآن المّك والمدني.

يشرح بصعوبة مكانة  -
السنّة النبوية وجهود 

ة في علماء  األمُّ
تدوينها والمحافظة 

 عليها.
يحاول إعداد تقرير  -

عن أقسام السنّة 
بالنسبة للقرآن الكريم 

مع وجود أخطاء 
 متكررة.

 العاشر الوحي اإللهي

يشرح معنى اسمين  -

من أسماء هللا 

 –الغفور )الحسنى 

 االعدل( شرحً 

 اجتماعيًا وافيا
يلقي بارتجال  -

وطالقة كلمة عن 

 التخلق بمقتضى اسم

 هللا الغفور.
يعُّد تقريًرا استقصائيًا 
عن نماذج للعدل اإللهّي 
في التجربة التاريخية 
ويلّخص نتائج 
البحث  
باستخدام الوسائط 
 المتعددة.

يشرح معنى اسمين من  -

أسماء هللا الحسنى 

 (العدل –الغفور )
يلقي كلمة مناسبة عن  -

التخلق بمقتضى اسم 

 هللا الغفور.
يعُّد تقريراً استقصائيًا عن 
نماذج للعدل اإللهّي في 

التاريخية، التجربة 
نتائج البحث. ويلّخص  

يُوّضح معاني أسماء  -

هللا تعالى الحسنى 

يلقي  (العدل –الغفور )

كلمة قصيرة عن 

التخلق بمقتضى اسم 

 هللا الغفور، مع تردد.
يقدم تقريراً مبسطاً عن 
نماذج العدل اإللهّي في 

اإلنسانية عبر  التجربة
 التاريخ.

يذكر معاني أسماء هللا  -

الغفور )تعالى بإيجاز 

 (.العدل –
يجد صعوبة في إلقاء  -

كلمة عن التخلق 

بمقتضى اسم هللا 

 الغفور.
يجد صعوبة في كتابة 
التقارير ونادًرا ما يقدم 
 تقريًرا متكامالً.

العقيدة 
 االسالمية

 

يعُّد تقريًرا بنجاح تاّم  -

اإليجابيّة حول اآلثار 

للنصييييحة على الفرد 

ا  والمجتمع مييييدعمييييً

 ذلك باألدلةّ.

ّد تقريًرا بنجيياح تيياًم  - يعييُ

ة  حول اآلثييار اإليجييابيييّ

للنصييييييييحيية على الفرد 

 والمجتمع.

تقريًرا حول اآلثار يعّد  -

ة للنصييييييييحيية  اإليجييابيييّ

على الفرد والمجتمع، 

 مع وجود أخطاء.

يحييياول إعيييداد تقرير  -

ّية  جاب حول اآلثار اإلي

للنصيييييييحة على الفرد 

والمجتمع.  مع وجود 

 أخطاء متكّررة.

قيم اإلسالم 
 وآدابه

 



ع  - يربط بشيييكل موسيييّ

بييييين الييعييييدل وقييّوة 

كه  المجتمع وتماسييييييي

 مدعًما ذلك باألدلةّ.

يسييتخلص بشييكل تاّم  -

وصييييييييحيييح اآلثييييار 

ّية للتسييييييييامح  اإليجاب

 الفكرّي.

يصيييييييّمم بنجيياح تيياّم  -

توضييح  تثقيفيّةنشييرة 

ّوق  آداب اليييييتسييييييييييييّ

والتعامل مع المرافق 

ا العييياميييّ  حيييً ة موضيييييييّ

 أهّميّة االلتزام بها.
ينتقد بشكل تاّم وصحيح 
الممارسات غير الالئقة 
في التسوق والتعامل 
 مع المرافق العامة.

 يربط بشكل عميق وتام   -

بييييييييين الييييعييييدل وقييييّوة 

 المجتمع وتماسكه.

يسيييييييتخلص بشيييييييكييييل  -

 اآلثار صحيح معظم 

ة للتسيييييييييامح  اإليجيييابييييّ

 الفكرّي.

يصييّمم بنجاح تاّم نشييرة  -

ة توضيييييييح آداب  تثقيفيييّ

ّوق والتعامل مع  التسيييييييّ

 المرافق العامة.
ينتقد بشكل صحيح معظم 
الممارسات غير الالئقة 
في التسوق والتعامل مع 
 المرافق العامة.

يربط بشيييييكل سيييييطحّي  -

بييييييييين الييييعييييدل وقييييّوة 

 المجتمع وتماسكه.

يستخلص بشكل جزئّي  -

اآلثار اإليجابيّة للتسامح 

 الفكرّي.

ّمم نشيييييرة تثقيفّية صييييييُ  -

ّوق  توضييييح آداب التسييييّ

والتعييياميييل مع المرافق 

مييع وجييود ، الييعيييياميييية

 .أخطاء
ينتقد بشكل جزئّي 
الممارسات غير الالئقة 
في التسوق والتعامل مع 

مع وجود  المرافق العامة،
 أخطاء.

نييييادًرا مييييا يربط بين  -

العييييدل وقّوة المجتمع 

 وتماسكه.

يسيييييييتخلص بشيييييييكييل  -

اآلثييييييار مييييييحييييييدود 

ة للتسييييييييامح  اإليجييابيييّ

 الفكرّي.

يحاول تصيييميم نشيييرة  -

تثقيفيّة توضييييييح آداب 

التسييييّوق والتعامل مع 

المرافّق العيييياميييية مع 

 وجود أخطاء متكررة.
ينتقد بشكل غير صحيح 
الممارسات غير الالئقة 
في التسوق والتعامل مع 
 المرافق العامة.

بشكل موّسع بيّن ي -
الزكاة أحكام 

ومقاصدها الشرعية 
موضًحا ذلك 

 باألمثلة.
يقّدم تقريًرا بنجاح  -

تاّم عن دور الزكاة 
في عالج مشاكل 
الفقر في العالم 

اإلسالمي مدعماً 
 ذلك باألدلة.

يطبّق بشكل كامل  -
أحكام الحّج في 

مواقف افتراضية 
 أخطاء، معمن غير 

القدرة على 
 توضيحها لزمالئه.

يميّز بشكل موسع  -
يحل وما ال  بين ما

يحل من األطعمة 
في اإلسالم موضًحا 
 ذلك بأمثلة معاصرة.

يصّمم بنجاح تاّم  -
وبدقةّ عرًضا 

بالوسائط المتعددة 
يبرز فيه جمالية 
اإلسالم حول 

المقاصد التشريعية 
 إلحدى العبادات،
 من غير أخطاء.

يميز بشكل موّسع بين 
 أنواع الحكم الشرعي.

ن بشكل تاّم ودقيق يّ يب -
الزكاة أحكام 

 ومقاصدها الشرعية.
بنجاح تاّم ًرا يقّدم تقري -

عن دور الزكاة في 
عالج مشاكل الفقر في 

 العالم اإلسالمي.
يطبّق بشكل كامل  -

أحكام الحّج في مواقف 
افتراضية من غير 

 أخطاء.
يميّز بشكل تام ودقيق  -

بين ما يحل وما ال 
يحل من األطعمة في 

 اإلسالم.
يصّمم بنجاح تام  -

بالوسائط عرًضا 
المتعددة يبرز فيه 

جمالية اإلسالم حول 
المقاصد التشريعية 
من ، إلحدى العبادات
 غير أخطاء.

يميز بشكل تاّم ودقيق بين 
 أنواع الحكم الشرعي.

ن بشكل جزئي يّ يب -
أحكام الزكاة 

 ومقاصدها الشرعية.
يقّدم تقريًرا عن دور  -

الزكاة في عالج 
مشاكل الفقر في العالم 

وجود  اإلسالمي، مع
 أخطاء.

ق بشكل كامل بّ يط -
أحكام الحّج في مواقف 
افتراضية، مع وجود 

 أخطاء.
يميّز بشكل جزئّي بين  -

ما يحل وما ال يحل 
من األطعمة في 

اإلسالم، مع وجود 
 أخطاء.

يصّمم عرًضا  -
بالوسائط المتعددة 
يبرز فيه جمالية 

اإلسالم حول المقاصد 
التشريعية إلحدى 

مع وجود ، العبادات
 أخطاء.

يميز بشكل جزئّي بين 
 الشرعي، معأنواع الحكم 

 وجود أخطاء.

يذكر بشكل جزئي  -
 أحكام الزكاة.

ًرا يحاول أن يقّدم تقري -
عن دور الزكاة في 
عالج مشاكل الفقر 
في العالم اإلسالمي، 
مع وجود أخطاء 

 متكررة.
يطبّق بشكل جزئّي  -

أحكام الحّج في 
 مواقف افتراضية.

يميّز بشكل سطحّي  -
بين ما يحل وما ال 

يحل من األطعمة في 
 اإلسالم.

يحاول تصميم عرٍض  -
بالوسائط المتعددة 
يبرز فيه جمالية 
اإلسالم حول 

التشريعية  المقاصد
مع ، إلحدى العبادات
وجود أخطاء 

 متكررة.
يميز بشكل سطحّي بين 
 أنواع الحكم الشرعي.

  أحكام اإلسالم



 

يستطيع التحدث بلغة  -

 النَّبي  مناسبة عن وفاة 

 صلى هللا عليه وسلم

ة الَوداع.  وَحجَّ

يستخلص بدقة  -

الدروس والعبر 

المستفادة من حادثة 

صلى هللا  وفاة النَّبي  

ة  عليه وسلم وَحجَّ

 الَوداع.

يشرح بدقة وصايا  -

سول صلى هللا  الرَّ

في حجة  عليه وسلم

 الوداع.

يستطيع التحدث بدقة  -

عن أبرز المواقف 

من سيرة اإلمام مسلم 

بن الحجاج واإلمام 

أحمد بن حنبل رضي 

 عنهما.هللا 

ويستخلص بدقة 

الدروس والعبر 

المستفادة من سيرة 

اإلمام مسلم بن الحجاج 

واإلمام أحمد بن حنبل 

عنهما.رضي هللا   

يستطيع التحدث بلغة  -

 مناسبة عن وفاة النَّبي  

  عليه وسلمصلى هللا

ة الَوداع.  وَحجَّ

يستطيع استخالص  -

بعض الدروس والعبر 

المستفادة من حادثة 

صلى هللا  وفاة النَّبي  

ة  عليه وسلم وَحجَّ

 الَوداع.

يصف بشكل كامل  -

سول صلى  وصايا الرَّ

في حجة  هللا عليه وسلم

 الوداع.

يستطيع التحدث بنجاح  -

عن أبرز المواقف من 

سيرة اإلمام مسلم بن 

الحجاج واإلمام أحمد 

بن حنبل رضي هللا 

 عنهما.

يستطيع استخالص بعض 

الدروس والعبر المستفادة 

من سيرة اإلمام مسلم بن 

الحجاج واإلمام أحمد بن 

عنهما.حنبل رضي هللا   

يستطيع التحدث عن  -

صلى  حادثة وفاة النَّبي  

ة   عليه وسلمهللا وَحجَّ

وجود خلط  الَوداع، مع

 وأخطاء بسيطة.

يجد صعوبة في  -

استخالص الدروس 

والعبر المستفادة من 

صلى  حادثة وفاة النَّبي  

ة  هللا عليه وسلم وَحجَّ

 الَوداع.

يصف بشكل جزئي  -

سول صلى  وصايا الرَّ

في حجة  هللا عليه وسلم

 الوداع.

ال يستطيع التحدث  -

بنجاح عن أبرز 

مواقف من سيرة ال

اإلمام مسلم بن الحجاج 

واإلمام أحمد بن حنبل 

 عنهما.رضي هللا 

يجد صعوبة في 

استخالص الدروس 

والعبر المستفادة من سيرة 

اإلمام مسلم بن الحجاج 

واإلمام أحمد بن حنبل 

عنهما.رضي هللا   

يستطيع سرد حادثة  -

صلى هللا  وفاة النَّبي  

ة  عليه وسلم وَحجَّ

الَوداع.، مع وجود 

 خلط وأخطاء كثيرة.

ال يمكنه استخالص  -

الدروس والعبر 

المستفادة من حادثة 

صلى هللا  وفاة النَّبي  

ة  عليه وسلم وَحجَّ

 الَوداع.

يستطيع بشكل محدود  -

سول  شرح وصايا الرَّ

 صلى هللا عليه وسلم

 في حجة الوداع.

يستطيع سرد أبرز  -

المواقف من سيرة 

سلم بن اإلمام م

الحجاج واإلمام أحمد 

بن حنبل رضي هللا 

مع وجود خلط  عنهما،

 وأخطاء كثيرة.

ال يستطيع استخالص 

الدروس والعبر المستفادة 

من سيرة اإلمام مسلم بن 

الحجاج واإلمام أحمد بن 

عنهما.حنبل رضي هللا   

السيرة 
 والشخصيات

 

حّدد أنواع األمن يُ  -

بيّن بدقة، ويُ 

عواملها، 

حّدد ويُ ، ويحللها

أولوياتها ويصّمم 

 برنامًجا متكاماًل 

 . عنهاوشاماًل 

يناقش قضايا التقليد 
بدقة ويربطها 
 بأسبابها ونتائجها،
د الفئات  ويحّدِّ

 ويضعُ  المعنيّة،
ًرا لتوجيه تصوّ 

الفئات المقصودة 
ا من المبادئ انطالقً 

ة والثوابت اإلسالميّ 
ة.الوطنيّ   

األمن، حّدد أنواع يُ  -

، عواملها ويُبيّن

 حّدد أولوياتها،ويُ 

ويصّمم برنامًجا 

 ا عنها.مناسبً 

يناقش قضايا التقليد، 
ويربطها بأسبابها 

حّدد ونتائجها، ويُ 
الفئات التي تمارس 

ويْنقُد سلوكها، التقليد،  

حّدد أنواع األمن، يُ  -

بيّن وغالبًا ما يُ 

حّدد عواملها ويُ 

أولوياتها ويضع لها 

برنامًجا، مع وجود 

 أخطاء.

بشكل جزئّي يناقش 
قضايا التقليد، وغالبًا 
ما يربطها بأسبابها 
 ونتائجها.

حّدد أنواع األمن، يُ  -

بيّن وغالبًا ما يُ 

عواملها، لكنه ال 

يتمكن من تحديد 

أولوياتها، أو 

عرضها في 

 برنامج متكامل.

يدرك بعض قضايا 
التقليد بشكل عام، 
وال يستطيع استنتاج 
خطرها على الفرد 
 والمجتمع.

الهوية 
والقضايا 
 المعاصرة

 


