
 الوحدة التعلمية الثالثة للصف الأول  مادة الدراسات القرآنية                 مستويات توصيف معايير المنهج
                  

     

   

  

 نقطة(0غير مقبول)

لم يحقق الحد األدنى من 
 مستوى األداء 

 نقطة(1مقبول )

حقق الحد األدنى من 
 مستوى األداء

 نقاط(2جيد)

حقق مستوى متوسط من 
 األداء

متى ما طلب منه 
 وبمساعدة المعلم

 نقاط(3جيد جدا)

حقق مستوى عاليا من 
 األداء

 
بشكل مستقل  واعطاء 
األمثلة وتطبيق متى ما 

 طلب

 نقاط(4ممتاز )

حقق مستوى متميز من 
 األداء
 

 مقترحات وحلول وربط
وتطبيق بمبادرة منه 

وابداء الرأي وقادر بشكل 
 مستمر 

 المعيار

 أن يكون المتعلم قادرا على:

التعرف  غير قادرا على  

على القرآن الكريم 

 . ومدى أهميته

التعرف على  قادرا على 

القرآن الكريم ومدى 

بكلمة بسيطة  أهميته

 .بمساعدة معلمه 

التعرف على  قادرا على 

القرآن الكريم  وذكر 

 مثاال على مدى أهميته

 وأثره في حياتنا

التعرف على قادرا على 

القرآن الكريم  وذكر 

ثلة على مدى عدة أم

وأثره في حياتنا  أهميته

. 

 

 مجال الحقائق

التعرف على القرآن  /     1.1
 .الكريم ومدى أهميته

غير قادرحفظ السور  
 المقررة .

قادرا على حفظ السور 
المقررة  وترديدها 
 بمساعدة معلمه . 

قادرا على حفظ السور 
المقررة حفظا سليما 

 مجودا محاكيا معلمه مع

مراعاة اخراج بعض 

الحروف من مخارجها 

 الصحيحة. 

قادرا على حفظ السور 
المقررة حفظا سليما 
مجودا محاكيا معلمه 
مراعيا إخراج جميع 

الحروف من مخارجها 
 الصحيحة.

 مجال العمليات واالرتباط

حفظ السور المقررة حفظا   /   2.1
سليما مجودا محاكيا معلمه بالتعاون 

 مع اآلخرين

االهتمام   غير قادرعلى  
بمعرفة اسم السورة 

وفضلها وسبب نزولها إن  
 .وجد

االهتمام   قادرعلى 
بمعرفة اسم السورة 

وفضلها وسبب نزولها إن  
من خالل االنصات وجد 

 لشرح معلمه .  .

االهتمام   قادرعلى 
بمعرفة اسم السورة 

وفضلها وسبب نزولها 
 من خالل مناقشة معلمه . 

الهتمام اقادرا على 
بمعرفة اسم السورة 

وفضلها وسبب نزولها إن  
وجد بالمبادرة بسرد 

 أحداثها . 

 مجال االتجاهات

االهتمام بمعرفة اسم     3.1
السورة وفضلها وسبب نزولها إن  

 وجد



 الوحدة التعلمية الثالثة للصف الثاني  مادة الدراسات القرآنية                 مستويات توصيف معايير المنهج
                  

     

   

  

 نقطة(0غير مقبول)

لم يحقق الحد األدنى من 
 مستوى األداء 

 نقطة(1مقبول )

حقق الحد األدنى من 
 مستوى األداء

 نقاط(2جيد)

حقق مستوى متوسط من 
 األداء

متى ما طلب منه 
 وبمساعدة المعلم

 نقاط(3جيد جدا)

حقق مستوى عاليا من 
 األداء

 
مستقل  واعطاء بشكل 

األمثلة وتطبيق متى ما 
 طلب

 نقاط(4ممتاز )

حقق مستوى متميز من 
 األداء
 

 مقترحات وحلول وربط
وتطبيق بمبادرة منه 

وابداء الرأي وقادر بشكل 
 مستمر 

 المعيار

 أن يكون المتعلم قادرا على:

غير قادرحفظ السور  

 . المقررة

قادرا على حفظ السور 

المقررة  وترديدها 

دون ضبط بمساعدة معلمه 

.  

قادرا على حفظ السور 

المقررة حفظا سليما 

مجودا محاكيا معلمه مع 

مراعاة اخراج بعض 

الحروف من مخارجها 

  .الصحيحة

قادرا على حفظ السور 

المقررة حفظا سليما 

مجودا محاكيا معلمه 

مراعيا إخراج جميع 

خارجها الحروف من م

 .الصحيحة

 

 مجال الحقائق

لسور  المقررة احفظ  /    1.1
 . حفظا سليما مجودا محاكيا معلمه

غيرقادرا على تطوير  

قدراته الشخصية على 

حفظ السور المقررة حفظا 

 سليما مجودا  

قادرا على تطوير قدراته 

الشخصية على حفظ 

السور المقررة حفظا 

سليما مجودا متى ما طلب 

 بالتعاون مع معلمهمنه 

قادرا على تطوير قدراته 

الشخصية على حفظ 

السور المقررة حفظا 

سليما مجودا باتباع 

 توجيهات معلمه. 

قادرا على تطوير قدراته 

الشخصية على حفظ 

السور المقررة حفظا 

سليما مجودا بشكل 

 بمبادرة ذاتية  .مستمر و

 مجال العمليات واالرتباط

الشخصية  تطوير قدراته   /   2.1
على حفظ السور المقررة حفظا 

 سليما مجودا بالتعاون مع اآلخرين

غير قادر على اكتشاف  
اسم السورة وفضلها 
 وسبب نزولها إن وجد

اكتشاف  اسم   قادرعلى 
السورة وفضلها وسبب 

من  وجد نزولها إن  

 خالل   معلمه .

اكتشاف اسم   قادرعلى 
السورة وفضلها وسبب 

 من خاللنزولها 

 المناقشة والحوار .

اكتشاف  اسم قادرا على 
السورة وفضلها وسبب 

وجد نزولها إن  
باستنتاجها من النص 

 المقرر . 

 مجال االتجاهات

/ الحرص على اكتشاف اسم     3.1
السورة وفضلها وسبب نزولها إن 

 وجد



الوحدة التعلمية  للصف السادس  مستويات توصيف معايير المنهجمادة الدراسات القرآنية                 

 الثالثة
                  

     

   

 نقطة(0غير مقبول)
لم يحقق الحد األدنى من 

 مستوى األداء 

 نقطة(1مقبول )
حقق الحد األدنى من 

 مستوى األداء

 نقاط(2جيد)
حقق مستوى متوسط من 

 األداء
متى ما طلب منه 
 وبمساعدة المعلم

 نقاط(3جيد جدا)
مستوى عاليا من حقق 
 األداء

بشكل مستقل  واعطاء 
األمثلة وتطبيق متى ما 

 طلب

 نقاط(4ممتاز )
حقق مستوى متميز من 

 األداء
 مقترحات وحلول وربط
وتطبيق بمبادرة منه 

وابداء الرأي وقادر بشكل 
 مستمر 

 المعيار
 أن يكون المتعلم قادرا على:

غير قادرا على الحفظ 

للنصوص القرآنية 

 المقررة

قادرا على الحفظ   

للنصوص القرآنية 

بترديدها خلف  المقررة

 معلمة .

قادرا على الحفظ 

للنصوص القرآنية 

محاكيا لمعلمه  المقررة

ومستجيبا لتنبيهات معلمه 

. 

قادرا على الحفظ 

المتقن للنصوص 

خاليا  القرآنية المقررة

  من اللحن الجلي .

قادرا على الحفظ المتقن 

للنصوص القرآنية 

قراءة متميزة  المقررة

مراعيا مخارج الحروف 

واألحكام التجويدية  خاليا 

 من اللحن بنوعيه .

 

 مجال الحقائق

الحفظ المتقن للنصوص   /     1.1
  القرآنية المقررة.

القراءة الصحيحة لآليات 
المقررة  بالتعاون مع 

 اآلخرين.

قادرا القراءة الصحيحة 
لآليات المقررة   بعد 

 محاوالت عدة  

قادرا على القراءة 
الصحيحة لآليات المقررة  

 وبمساعدة معلمه .

قادرا على القراءة 
الصحيحة لآليات المقررة  

ويساعد زمالئه بالحفظ 
 متى ما طلب منه .

قادرا على القراءة 
الصحيحة لآليات المقررة  

دة بنفسه ويبادر بمساع
 المتعثرين بالحفظ  

 مجال العمليات واالرتباط

القراءة الصحيحة لآليات    /   2.1
 المقررة  بالتعاون مع اآلخرين.

غير قادرا على االعتزاز 
بحفظ النصوص القرآنية 

   المقررة حفظا صحيحا  

قادرا على االعتزاز بحفظ 
النصوص القرآنية المقررة 

بقراءة  حفظا صحيحا  

 سليمة دون ترتيل 

قادرا على االعتزاز بحفظ 
النصوص القرآنية 

 المقررة حفظا صحيحا  

 محاكيا معلمه .

قادرا على االعتزاز بحفظ 
النصوص القرآنية 

 المقررة حفظا صحيحا  

 بتحسين الصوت  

قادرا على االعتزاز بحفظ 
النصوص القرآنية 

 المقررة حفظا صحيحا  

 مبتحسين الصوت وااللتزا

 بآداب التالوة .

 مجال االتجاهات

االعتزاز بحفظ النصوص   /   3.1
 القرآنية المقررة حفظا صحيحا  


