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 /محددات توصيفسالمية                 مستويات توصيفمادة التربية اإل

 الوحدة التعلمية الثالثة للصف األول معايير المنهج

 

 

 

 

 

 

 نقطة( 0) غير مقبول
لم يحقق الحد األدنى 

 من مستوى األداء 

 نقطة( 1مقبول )
حقق الحد األدنى من 

 مستوى األداء

 (تانطنق/ 2) جيد
حقق مستوى متوسط من 

 األداء

 نقاط( 3) جيد جدا  
حقق مستوى عاليا من 

 األداء

 نقاط( 4ممتاز )
حقق مستوى متميز من 

 األداء

 المعيار
 على: أن يكون المتعلم قادرا  

التعرف على  قادر غير 

على بعض الجوانب 

األساسية في العقيدة 

 اإلسالمية 

التعرف على على قادر 

بعض الجوانب األساسية 

 اإلسالميةفي العقيدة 

 بمساعدة معلمه 

التعرف على على قادر 

بعض الجوانب األساسية 

 اإلسالمية منفي العقيدة 

خالل تعدادها بشكل 

 مستقل.

التعرف على على قادر 

بعض الجوانب األساسية 

 منفي العقيدة اإلسالمية 

خالل ضرب األمثلة وبيان 

   .أثرها

 مجال الحقائق

التعرف على بعض الجوانب   /     1.1
األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ 

 بالحسبان قدراته الشخصية

ضرب  على قادرغير  

على كيفية تطبيق  أمثلة 
المبادئ األخالقية 

 .    اإلسالمية 

 ضرب أمثلة  على قادر
على كيفية تطبيق 
المبادئ األخالقية 

بمساعدة     اإلسالمية 

 معلمه .

 ضرب أمثلة  على قادر
على كيفية تطبيق 
المبادئ األخالقية 

من خالل ذكر  اإلسالمية 

مواقف حياتية  بشكل 

 مستقل.

 ضرب أمثلة  على قادر
على كيفية تطبيق 
المبادئ األخالقية 

من خالل     اإلسالمية 

ذكر مواقف حياتية مع 

 بيان أثرها.

 مجال العمليات واالرتباط
اإلسالمية من تطبيق المبادئ األخالقية /  2.1

خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج 

 المدرسة بالتعاون مع األخرين.

اظهار على  غير قادر 
االهتمام بالجوانب السلوكية 

 .للمسلم 

اظهار االهتمام على  قادر
بالجوانب السلوكية للمسلم 

المستمدة من األدلة 
 بمساعدة معلمه .  الشرعية

اظهار االهتمام على  قادر
بالجوانب السلوكية للمسلم 

المستمدة من األدلة 
بالتعبير عن  الشرعية

 أهميتها بشكل مستقل  . 

اظهار االهتمام على  قادر
بالجوانب السلوكية للمسلم 

المستمدة من األدلة 
ببيان أثرها وانكار  الشرعية

 السلوكيات المخالفة 

 مجال االتجاهات

السلوكية ظهار االهتمام بالجوانب إ  /  3.1

 للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.



2 

 

 مستويات توصيف معايير المنهجتربية اآلسالمية                 مادة ال
 الوحدة التعلمية الثالثة للصف الثاني 

                   

 

 

 

 

 نقطة( 0) غير مقبول
لم يحقق الحد األدنى من 

 مستوى األداء 

 نقطة( 1مقبول )
حقق الحد األدنى من 

 األداءمستوى 

 (تاننقاط 2) جيد
حقق مستوى متوسط من 

   األداء

 نقاط( 3) جيد جدا  
من  عال   حقق مستوى  

   األداء

 نقاط( 4ممتاز )
 من األداء متميز   حقق مستوى  

  

 المعيار
 على: أن يكون المتعلم قادرا  

شرح  على قادرغير  

جوانب محددة للعقيدة 

  .   اإلسالمية

شرح جوانب  على قادر

 محددة للعقيدة اإلسالمية

كلمات واضحة من خالل 

بمساعدة معلمه  ومحددة 

. 

شرح جوانب  على قادر  

 محددة للعقيدة اإلسالمية

 مثلة من خالل ضرب األ

  من حياته اليومية . 

شرح جوانب محددة  على قادر

ذكر  من خالل للعقيدة اإلسالمية

 مواقف من قصص األنبياء مع

 بيان أثرها . 

 
 مجال الحقائق

شرح جوانب محددة   1.1
 للعقيدة اإلسالمية

 
  

تطبيق غير قادر على  
تعاليم الدين اإلسالمي في 

ة في مواقف حياتية متعدد
مجتمعه بالتعاون مع 

وفقا للضوابط  األخرين

 الشرعية .

تطبيق تعاليم على  قادر
الدين اإلسالمي في 
 ة فيمواقف حياتية متعدد
مجتمعه بالتعاون مع 

وفقا لتوجيهات  األخرين

 اآلخرين .

تطبيق تعاليم على  قادر
الدين اإلسالمي في 
 ة فيمواقف حياتية متعدد
مجتمعه بالتعاون مع 

 مقتديا باآلخرين   األخرين

تطبيق تعاليم الدين على  قادر
اإلسالمي في مواقف حياتية 

ة في مجتمعه بالتعاون مع متعدد
وفقا للضوابط الشرعية  األخرين

 . 

تطبيق تعاليم الدين  2.1
اإلسالمي في مواقف حياتية 

متعددة في مجتمعه بالتعاون مع 
 األخرين.

تمييز على  قادر غير 
السلوكيات واألخالقيات 

اإلسالمية عن السلوكيات 
غير الصحيحة من خالل 
 مواقف حياتية متنوعة

تمييز على  قادر
السلوكيات واألخالقيات 

اإلسالمية عن السلوكيات 
غير الصحيحة من خالل 
 مواقف حياتية متنوعة

  بمساعدة معلمه.

تمييز على  قادر
السلوكيات واألخالقيات 

اإلسالمية عن السلوكيات 
غير الصحيحة من خالل 
 مواقف حياتية متنوعة

 باصدار حكم عليها .

تمييز السلوكيات على  قادر
واألخالقيات اإلسالمية عن 

السلوكيات غير الصحيحة من 
 خالل مواقف حياتية متنوعة

بإصدار حكم عليها مع بيان 

 .أثرها

 مجال االتجاهات

تمييز السلوكيات  3.1 
واألخالقيات اإلسالمية عن 

السلوكيات غير الصحيحة من 
 خالل مواقف حياتية متنوعة.
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 مستويات توصيف معايير المنهجمادة التربية اآلسالمية                 
 الوحدة التعلمية الثالثة  السادسللصف 

                  

    

 

 

 

 

 نقطة( 0) غير مقبول
لم يحقق الحد األدنى من 

 مستوى األداء 

 نقطة( 1مقبول )
حقق الحد األدنى من 

   مستوى األداء

 (تانطنق 2) جيد
حقق مستوى متوسط من 

   األداء

 نقاط( 3) جدا  جيد 
من  عال   حقق مستوى  

 األداء

 نقاط( 4ممتاز )
من  ا  متميز حقق مستوى  

  األداء
 

 المعيار
 على: أن يكون المتعلم قادرا  

غير قادر على شرح 

األركان التي تقوم عليها 

   .العقيدة اإلسالمية

على شرح األركان  قادر

العقيدة التي تقوم عليها 

 .  اإلسالمية بمساعدة معلمه

على شرح األركان  قادر

التي تقوم عليها العقيدة 

 .بعبارات بسيطةاإلسالمية 

على شرح األركان  قادر

التي تقوم عليها العقيدة 

  .اإلسالمية وبيان أثرها

على شرح األركان  قادر

التي تقوم عليها العقيدة 

سالمية وربطها اإل

بالواجبات المفروضة 

 .عليه

 

 مجال الحقائق

/    شرح األركان التي تقوم  1.1

عليها العقيدة اإلسالمية حسب 

 قدراته الشخصية.

تطبيق    غير قادر على 

العبادات اليومية وفق 

 الشريعة اإلسالمية 

على تطبيق  قادر

اليومية وفق  العبادات

 إنالشريعة اإلسالمية 

 طلب منه

على تطبيق  قادر

اليومية وفق  العبادات

الشريعة اإلسالمية 

 بصورة غير منتظمة 

تطبيق   على  قادر

العبادات اليومية وفق 

الشريعة اإلسالمية 

 والحث على أدائها

تطبيق على  قادر

اليومية وفق  العبادات

الشريعة اإلسالمية 

وتقديم مقترحات وحلول 

  أدائها.عسين عن للمتقا

 مجال العمليات واالرتباط

تطبيق  العبادات اليومية  /   2.1

اإلسالمية بالتعاون  وفق الشريعة

 مع اآلخرين

غير قادر على االعتزاز 
ة اليومي بتطبيق العبادات

 .وفق الشريعة اإلسالمية

قادر على التجاوب 
باالعتزاز بتطبيق العبادات 

الشريعة اليومية وفق 
   . اإلسالمية بالتحدث عنها

االعتزاز بتطبيق  على قادر
العبادات اليومية وفق 

سالمية الشريعة اإل
بممارستها بحث من 

 .اآلخرين

االعتزاز    على قادر  
بتطبيق العبادات اليومية 

اإلسالمية وفق الشريعة 
 .بممارستها بشكل مستقل

االعتزاز  على قادر
بتطبيق العبادات اليومية 

سالمية وفق الشريعة اإل
 .بممارستها والدعوة إليها

 االتجاهاتمجال 

االعتزاز بتطبيق العبادات    3.1
 اليومية وفق الشريعة اإلسالمية.


