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املقدمة

الإطار العام ملعايري املناهج 2014 م

الحمد لله حمًدا يوايف نعمه، ويدفع نقمه، ويكافئ مزيده، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا محمد وعىل آله وأصحابه أجمعني 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:

إن الطبيعة املتجددة للفكر البرشي تتطلب مراجعة مستمرة للوسائل التي يتم تكوينه وتشكيله من خاللها، وال سيَّام الوسائل واألساليب التي تؤثر 

يف العقل، وترتىب عليها النفس، وأهمها عىل اإلطالق مناهج التعليم التي تعد املدخل األسايس لبناء العقل وتزكية النفس عند اإلنسان منذ مراحله 

األوىل حتى نهاية حياته. وقد شهد التعليم مع نهاية القرن العرشين تطوًرا وتعدًدا وتنوًعا يف الوسائل واألدوات املستخدمة للتأثري يف النفس، أو 

لتشكيل العقل، أو اكتساب املهارات، أو غرس القيم؛ لذلك كان من الرضوري أن تكون هناك عملية مستمرة لتطوير مناهج التعليم ملواكبة التقدم 

والتطور والتجديد.

ويف سبيل االرتقاء باملخرجات التعليمية سعت وزارة الرتبية والتعليم نحو إيجاد أطر تعليمية تستند عىل معايري محددة وواضحة، حيث تعد املعايري 

املرتكز األسايس لعملية تطوير النظام التعليمي، كونها تتفق والخربات الدولية حول كيفية صياغة معايري املناهج، وتبني املهارات التي ينبغي للمتعلم 

أن يكتسبها ويتقنها، ويكون قادًرا عىل أدائها وتوظيفها بكفاءة يف نهاية كل صف درايس، كام تركز عىل املحتوى الذي يزود الطاّلب مبا يحتاجونه يف 

حياتهم املهنية وتحديات العرص يف القرن الحادي والعرشين. 

وقد وضعت وزارة الرتبية والتعليم خطة لتطوير مناهج التعليم العام، ومن ضمنها مناهج الرتبية اإلسالمية لجميع املراحل؛ بهدف إعداد الطالب 

ملواجهة تحديات املستقبل، وتزويده باملعارف واملهارات والقيم واالتجاهات الالزمة. وملا كان للرتبية اإلسالمية الدور الفعال والبارز يف بناء الشخصية 

املؤمنة بعقيدتها، وامللتزمة بقيمها، واملنفتحة بإيجابية عىل غريها، وإعداد جيل مخلص لوطنه، يحافظ عليه، ويصونه، ويشارك يف بنائه ونهضته، كان 

لزاًما عليها هذا التوّجه لتطوير مناهجها تطويرًا شامالً.

فالرتبية اإلسالمية تهدف إىل تأكيد الهوية الوطنية للمتعلمني، وتقوية أوارص املحبة واألخوة والتعاون بينهم، كام تهدف إلعداد الطّالب للمشاركة 

الفاعلة يف بناء املجتمع، وملواكبة التغريات العاملية، واالنفتاح بوعي عىل الثقافات األخرى، كام أن الرتبية اإلسالمية تشتمل عىل كل ما يرتبط بحياة 

الطّالب ووجوده وقيمه وتراثه اإلسالمي العظيم، وتوفّر له يف مرحلة ما قبل الجامعة خربات تعليمية تعلميّة تسّهل عليه اكتساب معارف ومهارات 

واتجاهات وقيم تساعده يف أن يصبح مواطًنا صالًحا مشاركًا يف تطوير مجتمعه.

ويبقى اإلسالم الركيزة األساسية لتنشئة جيل من الطاّلب املؤمنني املزودين باملعارف األساسية عن دينهم، وبالقدرة عىل تطبيقها يف حياتهم، ومن هذا 

املنطلق، فإن معايري الرتبية اإلسالمية من رياض األطفال وحتى الصف الثاين عرش – والتي طّورها فريق فني من الخرباء املتخصصني بالتعليم يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة - توفر إطاًرا يضمن سد الفجوة بني اإلميان والعمل، كام ستوفر للطالب املهارات اإلدراكية الالزمة لحل الصعوبات ومقاومة 

التحديات وحل املشكالت واملساهمة بشكل إيجايب يف املجتمع، وتركز املعايري عىل ستة مجاالت تعلم متثل مكونات املادة، وهي: الوحي اإللهي، 

والعقيدة، وقيم اإلسالم وآدابه، وأحكام اإلسالم ومقاصده، والسرية والشخصيات، والهوية وقضايا العرص، وهذه املجاالت ينضوي تحتها وتتفرع عنها 

مجموعة من املحاور، أو "املواضيع الرئيسية"، وقد تم وضع معايري خاصة بكل مرحلة صفية ضمن كل محور، يتم العمل عىل تحقيقها من خالل 

نواتج تعلم، وهي عبارة عن أهداف أكرث تحديًدا وقابلة للقياس.
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اأهمية املعايري يف العملية التعليمية التعلمية:

مرجعية بناء معايري منهج الرتبية الإ�سالمية:

َّكن كل فرد من امتالك املعارف واملهارات التي تساعده عىل  أدت التحديات التي واجهت املجتمعات إىل زيادة الحاجة إىل تطوير التعليم الذي ميمُ

تنمية ذاته، والقيام بدوره يف املجتمع. ومع ظهور بعض املتغريات، مثل:التوجه إىل تعميق مبدأ املحاسبة واملساءلة يف النظام التعليمي، وربط الثواب 

والعقاب باألداء، وظهور مفاهيم جديدة كالرتبية املستمرة والتعليم مدى الحياة، والتنمية البرشية املستدامة والرتبية املستقبلية، وحدوث طفرة 

يف طرائق التدريس وأساليبه، وتنوع مصادر التعليم والتعلم، وانتقال بؤرة االرتكاز يف العملية التعليمية من التعليم إىل التعلم، ومن املعلم إىل 

الطّالب، والتحول من قياس املدخالت إىل الرتكيز عىل النتائج، وظهرت نداءات تطالب برضورة وضع مستويات معيارية Standards يتم يف ضوئها 

تقويم وتطوير النظام الرتبوي ومكوناته املتعددة، ومن بينها املنهج الدراىس.وإّن اإلصالح القائم عىل املعايري Standards Based Reform مبثابة 

القوة الدافعة لكثري من السياسات الرتبوية التي تؤكد عىل رضورة تطوير املناهج، واالرتقاء مبستوى أداء الطالب، وتوفري الفرصة لكل طالٍب لتعلم 

املحتوى املناسب، وصوالً إىل مستوى األداء املطلوب، وانطالقًا من هذه الرؤية ظهرت حركة املعايري يف التعليم، وانترشت بقوة ىف اآلونة األخرية، 

. فمتطلبات سوق العمل، والتقدم العلمي والتكنولوجي فائق  وعليه فقد بدأ مدخل املعايري يسود الساحة الرتبوية عربيًا و عامليًا بشكٍل تنافيسٍّ

النوعية، وأثرهام عىل التعليم يفرض عىل النظم الرتبوية رفع شعار "التعليم املتميز" تحقيًقا لجودة مخرجاتها التي تتمثل مبتعلمني مؤهلني أكادمييًا، 

وأكفاء ميتلكون مهارات نوعية يف شتى املجاالت، قادرين عىل املنافسة يف املسابقات واالختبارات الكونية، وقادرين عىل املنافسة يف السوق العاملية، 

وحاصلني عىل الفرص التعليميّة والوظيفيّة، ومتفوقني يف مجال االبتكار واإلبداع؛ إىل جانب كونهم قادرين عىل مواصلة املسار العلمي األكادميي أو 

التحول إىل سوق العمل.

يرتكز بناء اإلطار العام ملعايري مناهج الرتبية اإلسالمية 2014 عىل ما ييل:

دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي ينص على أن اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة، وأن الشريعة اإلسالمية مصدر رئيس للتشريع. �

تراث الدولة وتاريخها بوصفهما جزًءا من التراث العربي اإلسالمي، مع مراعاة خصوصية بيئة الدولة. �

السياسة التعليمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تستند إلى الدين اإلسالمي باعتباره دين الدولة والعقيدة التي يؤمن بها الجميع،  �

وتوجيهات القائمين على التربية والتعليم إلى استحداث صيغ جديدة للتعليم تواكب التطورات الجارية في مجال التعليم واالرتقاء بمستواه 

من حيث كفاءته وفاعليته بما يحقق مزيًدا من المالءمة واالستجابة الحتياجات المجتمع المتجددة.

اإلستراتجية االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. �

الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2010 - 2021، وما تضمنته من أهداف إستراتيجية تتعلق بتطوير المناهج وتحقيقها جودة عالية  �

لتهيئة الطلبة لمجتمع المعرفة.

وثيقة منهج التربية اإلسالمية المعتمدة في وزارة التربية والتعليم عام 2012م. �
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منهجية بناء معايري منهج الرتبية الإ�سالمية، ومراحلها:
استعراض المعايير المحلية لتحديد المجاالت المستخدمة حالًيا، ومقارنتها مع مختلف المعايير العالمية.  �

استعراض المعايير المحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة على مستوى المحاور، ومالحظة ارتباطها بالمجال والحلقة والصف.  �

إعادة النظر في المعايير المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة من أجل تحديد المعايير لكل محور وحلقة وصف في مختلف أنظمة  �

المعايير. 

مقارنة المعايير المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة مع مختلف المعايير العالمية، وتعديل نواتج التعلم المحلية لكل معيار، مع الحرص  �

على المحاذاة العمودية واألفقية. 

وعند �شياغة املعايري ملناهج الرتبية الإ�شالمية مبراحل التعليم العام روعيت العتبارات الآتية:

تقسيم الموضوعات إلى مجاالت، والمجال إلى محاور، والمحور إلى معايير، ومن ثّم تّم تحديد ما سيتعلمه الطالب بوضوح من خالل نواتج  �

التعلم لكل معيار.

تنظيم المعايير في عدة مجاالت مميزة لطبيعة التربية اإلسالمية، وهذه المجاالت هي: )الوحي اإللهي - العقيدة اإلسالمية – قيم اإلسالم  �

وآدابه – أحكام اإلسالم ومقاصدها – السيرة والشخصيات – الهوية والقضايا المعاصرة(.

تغطية المعيار جوانب التعلم المختلفة التي تعكسها النواتج، وهذه الجوانب هي: المعرفة والمهارة والتطبيق والقيمة. �

تحديد المجاالت والمحاور التي ستنبثق عنها معايير التربية اإلسالمية في الوثيقة.  �

ترجمة المعايير في صورة نواتج لمحتوى كل مجال من المجاالت، وتوزيعها على مراحل الدراسة من رياض األطفال، مرورًا بمرحلة التعليم  �

األساسي )الحلقة األولى والحلقة الثانية(، وانتهاًء بمرحلة التعليم الثانوي.

مراعاة طبيعة المعيار في بعض المجاالت، فقد تستمر بعض المجاالت من رياض األطفال إلى نهاية مرحلة التعليم الثانوي، وبعضها قد يتأخر  �

فيبدأ من بداية الحلقة الثانية وينتهي مع نهايتها، وبعضها قد يتأخر فيبدأ من بداية مرحلة التعليم الثانوي.

التعليمية  � المراحل  في  الّطالب  نمو  وخصائص  الموضوع،  طبيعة  األول  أمران:  يراعى  اإلسالمية  للتربية  المعيارية  المستويات  توزيع  عند 

المختلفة.

� : وضع مجموعة من المنطلقات الخاصة بكل مجال من مجاالت التربية اإلسالمية في االعتبار؛ لألخذ بها عند وضع المعايير وصياغتها، وهي أنَّ

العقيدة اإلسالمية هي الركيزة األساسية للبناء العقدي والفكري، فهي متد الطّالب بتصور كامل عن الكون واإلنسان والحياة،  -

العقيدة اإلسالمية مصدرها الوحي، وتقوم عىل األدلة املستمدة منه. -

التصور اإلسالمي لإللوهية والكون والحياة واإلنسان أساسه وحدة اإلنسانية يف الجنس والطبيعة. -

الفطرة للعقيدة  - القامئة عىل الخشية والوجل واملحبة واألمن والطأمنينة، وموافقة  العبودية  العبد وربه عالقة متوازنة أساسها  العالقة بني 

والرشيعة واألخالق الساموية.

حياة اإلنسان عىل األرض ليست الحياة الوحيدة، بل هناك حياة أخرى ينتقل إليها اإلنسان بعد مامته، ومناهج الرتبية اإلسالمية تبرص الطّالب  -

باملفاهيم الصحيحة عن الدارين، وتغرس فيه القيم التي تسعده يف الدنيا واآلخرة.

الوحي والعقل والكون والحواس هي مصادر املعرفة اإلنسانية يف اإلسالم، وأدواتها النظر والتأمل والفهم والحواس والخربة، تتكامل فيام بينها  -

للوصول إىل اإلميان.

الفقه اإلسالمي رضوري ملعرفة األحكام الرشعية التي تنظم عالقة املسلم بربه ونفسه ومجتمعه، كام تنظم عالقة املجتمع اإلسالمي بغريه من  -

املجتمعات.

العلم والدين ال يتناقضان وال يتعارضان، وإمنا يرتبطان ويتكامالن للوصول إىل اإلميان وإعامر الكون. -

منهج اإلسالم يربط بني األخالق والعبادة واإلميان، وال يفصل بني أي منهام، وأن االعتقاد والعمل يف اإلسالم متالزمان لحصول كامل اإلميان. -

اإلسالم هو املنهاج األمثل للحياة يف كل زمان ومكان، وهو يلبي الحاجات اإلنسانية املرشوعة. -

التكافل االجتامعي مبدأ من مبادئ اإلسالم الذي هو دعوة عاملية ال تفريق فيها بني جنس وآخر ولون وآخر. -

األرسة هي اللبنة األوىل لبناء املجتمع، واإلسالم بتعاليمه يحميها ويربز دورها ٠ -
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اإلنسان مخلوق مكرم ومستخلف يف هذه األرض، وهو حر وسيد يف الكون، يتميز بقدرات عقلية، ومناهج الرتبية اإلسالمية تعمل عىل تنمية  -

هذه القدرات والطاقات. 

الشخصية املسلمة هي الشخصية املتزنة املفكرة املبدعة التي تتفاعل وتتعايش مع اآلخرين يف سالم واحرتام متبادل، دون استعالء عرقي أو  -

عنرصي أو ديني أو حضاري.

األخوة اإلنسانية واالنفتاح عىل العامل مبختلف بقاعه وعىل كل الناس أساس من أسس ديننا، فاإلسالم هو دعوة للخري يدعو الناس للدخول  -

فيه دون إكراه.

املجتمع اإلسالمي يرفض التعصب والغلو والتشدد ويحاربها، ويسعى إىل تحقيق التعايش عىل أساس التسامح واالعتدال والوسطية. -

 معيار التفاضل بني أفراد املجتمع اإلسالمي ليس الجنس أو اللغة أو العرق، بل التقوى، وأن التعايش واملواطنة بني أفراد املجتمع املسلم تتسع  -

لعيشنا جميًعا يف ظل مبادئ العدل واإلخاء اإلنساين واالحرتام التي وضعها اإلسالم.

تنمية امليول والقيم واالتجاهات اإلسالمية، وتقويم االنحرافات السلوكية من أجل تحقيق الذات، و الثقة بالنفس، و االتّزان للشخصية املسلمة،  -

حيث هو الهدف األسمى للرتبية اإلسالمية.

الفضيلة  - قيم  ونرش  املجتمع،  تحقيق خريية  بقصد  الجامعية؛  واملسؤولية  الفردية  املسؤولية  بني  بتوازن  الجمع  يف  اإلسالم  وسطية  تجسيد 

والعدالة والرحمة. 

اإلسالم ال يصطدم بالحضارات األخرى، وال يتعارض معها، بل يتفاعل ويتحاور مع اآلخرين يف إطار الجدال بالتي هي أحسن. -

اإلسالم هو دين الوسطية، وهو املنهج األمثل للحياة اإلنسانية يف كل زمان ومكان، وأنه املنهج الشامل لنظام الحياة كلها، وهو يلبي الحاجات  -

اإلنسانية املرشوعة، وهو القادر عىل البقاء والعطاء واالستمرار عىل اختالف العصور والبيئات بقواعده الثابتة، وفروعه املتحركة باالجتهاد 

األمني.

و�سع �سجل موا�سفات الطالب الإماراتي:
توجه البلدان التي تعتمد أنظمة تعليمية عالية الجودة النمّو املتكامل للطالب، من خالل معايري ووثائق تعليمية دقيقة ومتخصصة؛ تؤدي إىل اتساع نطاق مفهوم التعليم 

ألكرث من مجرد اكتساب للمعرفة األكادميية؛ بحيث تعالج هذه الوثائق املوضوعات عىل مستوى أوسع نطاقاً بدالً من تجزئتها ، كام يف نيوزيلندا وإيرلندا الشاملية، عىل سبيل 

املثال، حيث يحدد مديرو قطاع التعليم املوضوعات الكلية التي توجه عملية تعلم الطالب، مبا يف ذلك إدارة الذات وإقامة العالقات مع اآلخرين. 

ومن جهة أخرى، تستعرض وثيقة "املخرجات التعليمية املنشودة  يف "سنغافورة" مخرجات نواتج التعلم الرئيسية لنهاية كل حلقة تعليمية. تتناول هذه املخرجات موضوعات 

ذات صلة بالنمو املتكامل  للطفل كالقيم األخالقية واالبتكار والوالء، وتشدد بلدان أخرى عىل موضوعات معينة، مثل االندماج الكيل والعمل الجامعي وحل املشكالت 

واإلبداع، مع إبراز الصفات املهمة عامليًّا، والتي ينبغي إدراجها ضمن سجل قوي يحدد مواصفات الطالب اإلمارايت .

يحتوي سجل مواصفات الطالب اإلمارايت الوارد أدناه عىل موضوعات من شأنها توجيه النمو املتكامل للطالب، مثل التفكري الناقد وحل املشاكل واللغة الوظيفية والهوية 

الوطنية. 

ويستند هذا السجل إىل قيم وطنية منصوص عليها يف وثائق أساسية، مثل رؤية اإلمارات العربية املتحدة للعام 2021، ودستور دولة اإلمارات العربية املتحدة، ورؤية وزارة 

الرتبية والتعليم ورسالتها وقيمها، واإلسهامات التي قدمها متخصصون من وزارة الرتبية والتعليم.

 ينبغي لسجل مواصفات الطالب اإلمارايت توجيه عملية النمو املتكامل للطالب عن طريق ترسيخ القيم األخالقية والشخصية واالجتامعية التي تؤدي إىل مجتمع صحي 

وحيوي.

كام يستعرض السجل التايل السامت التي يمُتوقع من الطالب اإلماراتيني اكتسابها يف نهاية كّل من الحلقات التعليمية األربع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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يظهر معرفة أن للكون خالًقا هو الله تعاىل ويظهر حبًا له. -

يجيد قراءة وكتابة بعض الكلامت والجمل البسيطة واألرقام. -

وموقعها  - رسمها  حيث  من  اإلنجليزية  اللغة  ح��روف  بني  مييز 

واألصوات التي متثلها يف الكلمة يف اللغتني العربية واالنجليزية.

يتعرف عادات غذائية وصحية سليمة تناسب مرحلته العمرية. -

يظهر قدرة عىل معرفة األعداد )حتى 20( ويوظفها يف حل العمليات  -

الرياضية البسيطة )الجمع / الطرح( واكتشاف األمناط.

وبعض  - جبلية،..(  بحرية،  )صحراوية،  محيطه  يف  البيئات  يتعرف 

خصائصها.

يبدي شعوًرا باالنتامء لدينه ووطنه، ويظهر سلوكًا يعكس اعتزازه  -

بعاداته.

حياته  - يف  ويطبقها  األساسية  وقيمه  اإلسالم  بأركان  معرفة  يظهر 

اليومية.

حوارية،  - وصفية،  )رسدية،  متنوعة  نصوص  قراءة  عىل  قدرة  يظهر 

قصصية، معلوماتية...( قراءة صحيحة مقرتنة بالفهم.

إمالئية  - كتابة  متنوعة  إنجليزية  نصوص  كتابة  عىل  قدرة  يظهر 

صحيحة.

وعاداته  - ولياقته  صحته  عىل  املحافظة  يف  العلمية  معرفته  يوظف 

الغذائية بشكل سليم.

يظهر معرفة باألعداد والعمليات الحسابية واألمناط وميثل البيانات  -

ويستدل من خاللها عىل بعض املفاهيم اإلحصائية.

يظهر معرفة علمية برتكيب بعض أجزاء جسمه والنباتات والحيوانات  -

وأشكال  الفضاء  مكونات  وبعض  األرض  سطح  وتركيب  حوله،  من 

الطاقة ومصادرها يف محيطه والتفاعالت التي تحدث فيه.

مبادئ  - وبعض  األساسية  اإلسالمية  العقيدة  مبكونات  فهاًم  يظهر 

املعامالت البسيطة، ويعكس وعيًا مبفهوم وطنه ونظام الحكم فيه 

تشكيل  يف  يسهم  مبا  تجاهه  وواجباته  ومسؤولياته  إليه  واالنتامء 

هويته الوطنية.

يف  - لها   ومتثالً  الجامعية  الفردية  وقيمه  وآدابه  اإلسالم  بأحكام  معرفة  يظهر 

أخالقه وسلوكه وتعامالته مع اآلخرين.

يظهر فهاًم بقواعد اللغة العربية الفصيحة وآدابها ويوظف ذلك يف التعبري عن  -

نفسه وعن قضايا مجتمعه مستخدما الصور املختلفة لألدب كالقصة والرواية 

والشعر وغريها.

إطار  - يف  املختلفة  وتراكيبه  مفرداته  ويوظف  )انجليزيًّا(  لغويًّا  معجاًم  يراكم 

صحيح من قواعد اللغة اإلنجليزية ليعرب عن نفسه بطرق مختلفة.

الصحية  - بالعادات  والوعي  وامليول  واالتجاهات  القيم  من  منظومة  يبني 

بها  املرتبطة  األمراض  من  نفسه  عىل  املحافظة  يف  ذلك  ويوظف  والغذائية 

وكذلك السارية واملنقولة بطرق مختلفة.

ومبا  - املئوية  والنسب  والحقيقية  والنسبية  الصحيحة  باألعداد  معرفة  يظهر 

يجري عليها من عمليات، ومعرفة بعض مفاهيم االحصاء واالحتامالت والتعابري 

الجربية واملعادالت واملتباينات والدوال واملفاهيم الهندسية.

يظهر فهاًم برتكيب جسم اإلنسان ووظائف األجهزة واألعضاء كام يظهر فهاًم  -

باألنظمة البيئية والحيوية وتفاعالتها ونشأة األرض وتاريخها وبعض مكونات 

الكون األخرى والتفاعل بني املادة والطاقة وصور تحوالتها ومصادرها وتركيب 

املادة وتغرياتها وتفاعالتها.

املختلفة ويوظف ذلك  - الرشيعة اإلسالمية يف مجاالتها  يعكس فهاًم مبكونات 

وطنه  مبوقع  الوعي  من  إطار  يف  سلوكه  عل�ى  ينعكس  مبا  اليومية  حياته  يف 

لتتبلور  وتاريخه  مجتمعه  ومكونات  وخصائص  االقتصادية  وقدراته  الجغرايف 

هويته الوطنية وانتامئية لدينه ووطنه وأمته.

بوعي  - واضًحا  التزاًما  يعكس  مبا  ومقاصده  اإلسالم  لترشيعات  فهاًم  يظهر 

واعتدال وتوزان بعيًدا عن اإلفراط أو التقريط.

يظهر معرفة بالفنون املختلفة يف اللغة العربية مبا ميكنه من توظيفها يف  -

فهم أو إنتاج صور اإلبداع األديب املختلفة من قصة ورواية وشعر ونرث ومبا 

ميكنه من فهم العلوم املختلفة والتعبري عنها بلغته األم بسهولة واقتدار.

التعبري عن نفسه ويف  - )االنجليزية( يف  اللغوية  يوظف معجمه وحصيلته 

الحديث عن قضايا مجتمعية وبيئية واقتصادية يف إطار من الدقة اللغوية 

املستندة إىل قواعد اللغة مبا يعكس فهاًم عميًقا لتوظيف مهاراتها األربع: 

القراءة، املحادثة، الكتابة واالستامع.

وعىل  - بانتظام  الرياضة  مامرسة  عىل  يعتمد  صحي  عيش  منط  ميارس  أن 

تناول األغذية الصحية املتوازنة.

يظهر فهاًم وإتقانًا للمفاهيم الجربية والهندسية والدوال املثلثية والتفاضل  -

والتكامل ويوظف مهاراتها يف حل مشكالت ذات سياقات مركبة.

يكامل بني معرفته باملفاهيم والقوانني يف الفيزياء والكيمياء وعلوم األرض  -

وإيجاد  وتفسريها  به  املحيطة  واألحداث  الظواهر  فهم  يف  الحياة  وعلوم 

حلول ملشكالت مركبة يف حاالت مختلفة تحدث يف محيطه الواقعي.

يظهر فهاًم واسًعا بتاريخ وجغرافية وتركيب مجتمع دولة اإلمارات العربية  -

عاملي  لنظام  بناء صورة  من  مبا ميكنه  والعاملي  العريب  ومحيطها  املتحدة 

قائم عىل التعددية الفكرية واالجتامعية والسياسية والتاريخية والدينية.

رة
ها

امل
للتعبري  - الفظي كاإلمياءات  اللفظي وغري  االتصال  يستخدم مهارات 

عن مشاعره وأفكاره.

إلجراء  - اإللكرتوين  أو  اليدوي  العداد  استخدام  عىل  قدرة  يظهر 

عمليتي الجمع والطرح ضمن العدد 10.

يظهر قدرة عىل استخدام األدوات اآلمنة يف بناء وتشكيل وتركيب  -

املجسامت والنامذج البسيطة يف العلوم والرياضيات.

يظهر مهارة أولية يف التعامل مع الحاسوب واأللواح الذكية بصورة  -

مناسبة ملرحلته النامئية.

دينه  - تجاه  وانتامءه  وتقاليده  بعاداته  التزاًما  يعكس  سلوكا  يظهر 

ووطنه.

ما  - لفهم  واإلنجليزية  العربية  اللغتني  يف  املكتسبة  خرباته  يستخدم 

يسمع ويقرأ ويتواصل إيجابيا مع محيطه يف حياته اليومية.

اليومية يف املعامالت أو  - الرياضية يف تسهيل حياته  يوظف معرفته 

االجراءات التي يقوم بها وحل املشكالت ذات الطبيعة الرياضية التي 

تواجهه يف بيئته أو محيطة القريب.

التخطيط  - يف  العلم  وعمليات  مهارات  توظيف  عىل  قدرة  يظهر 

إلجراء استقصاءات علمية بسيطة متكنه من القدرة عىل حل بعض 

املشكالت يف بيئته ومحيطه الذي يعيش فيه.

من  - بها  املوثوق  املعلومات  عىل  للحصول  البحث  مهارة  يوظف 

مصادرها املطبوعة والرقمية املتنوعة.

التطوعية  - واألع��امل  واالجتامعية  الوطنية  املناسبات  يف  يشارك 

ويعكس من خاللها وعيًا بهويته الوطنية وعاداته وتقاليده وتراثه.

التعبري عن  - واإلنجليزية يف  العربية  اللغتني  الوظيفية يف  الكتابة  يستخدم 

نفسه بصور مختلفة

يوظف معرفته الرياضية يف حل املشكالت وفهم املتغريات الكمية والتي  -

بيانية أو تناسبات طردية أو عكسية ويفرس  يمُعربَّ عنها بجداول أو رسوم 

ذلك بصورة أولية مبا يساعده عىل فهم تأثرياتها يف حياته اليومية.

يوظف مهارات البحث والتفكري الناقد يف حل مشكالت حقيقية تظهر يف  -

بيئته الواقعية مستندا إىل منهجية البحث العلمي.

يوظف مصادر املعرفة الرقمية والورقية يف إنجاز دراسات وبحوث إنسانية  -

واجتامعية ملشكالت ترتبط ببيئته ومجتمعه املحيل وتناول بعض القضايا 

البي�ئية العاملية.

يظهر قدرة عىل تحديد موقع دولته جغرافيا بطرق تقنية أو تقليدية من  -

خالل التعرف عىل أشكال الخرائط املختلفة.

واتخاذ  - املشكالت  وحل  الناقد  والتفكري  العلمي  البحث  مهارات  يوظف 

وعملية يف حدود  علمية  تقليدية( ملشكالت  )غري  إيجاد حلول  يف  القرار 

املعرفة العلمية التي ميتلكها وبتوظيف وتطبيق األدوات واملواد والتقنيات 

العلمية واملخربية.

يوظف الخربات واملهارات الرياضية املكتسبة من املعرفة الرياضية يف بناء  -

تصورات ذهنية لنامذج وأمناط وحل مشكالت قامئة عىل توظيف تقنيات 

تكنولوجية مبا يسهم يف تكوين بنية ذهنية هندسية لديه.

يكامل بني معرفته العلمية والتقنية والرياضية والهندسية يف إنجاز عمليات  -

وإجراءات ترتبط بسياقات تعليمية مختلفة تظهر عىل شكل نتاجات تقنية 

أو تكنولوجية بسيطة.

مع  - تتوافق  تقنيات  تطبيق  يف  والورقية  الرقمية  املعرفة  مصادر  يوظف 

متطلبات القرن 21 ويف إنجاز دراسات وبحوث إنسانية واجتامعية ملشكالت 

ترتبط ببيئته ومجتمعه املحيل وتناول بعض القضايا البي�ئية العاملية.

يظهر سلوكًا قوميًا يستند إىل تعاليم الدين الحنيف واملوروث الشعبي من  -

لوطنه  وانتامءه  الوطنية  هويته  تفرّد  يعكس  مبا  وتراث  وتقاليد  عادات 

وبذل كل جهد لخدمته.

�سمات الطالب الإماراتي بنهاية كل مرحلة تعليمية:
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امل
 

يظهر معرفة أن للكون خالًقا هو الله تعاىل ويظهر حبًا له. -

يجيد قراءة وكتابة بعض الكلامت والجمل البسيطة واألرقام. -

وموقعها  - رسمها  حيث  من  اإلنجليزية  اللغة  ح��روف  بني  مييز 

واألصوات التي متثلها يف الكلمة يف اللغتني العربية واالنجليزية.

يتعرف عادات غذائية وصحية سليمة تناسب مرحلته العمرية. -

يظهر قدرة عىل معرفة األعداد )حتى 20( ويوظفها يف حل العمليات  -

الرياضية البسيطة )الجمع / الطرح( واكتشاف األمناط.

وبعض  - جبلية،..(  بحرية،  )صحراوية،  محيطه  يف  البيئات  يتعرف 

خصائصها.

يبدي شعوًرا باالنتامء لدينه ووطنه، ويظهر سلوكًا يعكس اعتزازه  -

بعاداته.

حياته  - يف  ويطبقها  األساسية  وقيمه  اإلسالم  بأركان  معرفة  يظهر 

اليومية.

حوارية،  - وصفية،  )رسدية،  متنوعة  نصوص  قراءة  عىل  قدرة  يظهر 

قصصية، معلوماتية...( قراءة صحيحة مقرتنة بالفهم.

إمالئية  - كتابة  متنوعة  إنجليزية  نصوص  كتابة  عىل  قدرة  يظهر 

صحيحة.

وعاداته  - ولياقته  صحته  عىل  املحافظة  يف  العلمية  معرفته  يوظف 

الغذائية بشكل سليم.

يظهر معرفة باألعداد والعمليات الحسابية واألمناط وميثل البيانات  -

ويستدل من خاللها عىل بعض املفاهيم اإلحصائية.

يظهر معرفة علمية برتكيب بعض أجزاء جسمه والنباتات والحيوانات  -

وأشكال  الفضاء  مكونات  وبعض  األرض  سطح  وتركيب  حوله،  من 

الطاقة ومصادرها يف محيطه والتفاعالت التي تحدث فيه.

مبادئ  - وبعض  األساسية  اإلسالمية  العقيدة  مبكونات  فهاًم  يظهر 

املعامالت البسيطة، ويعكس وعيًا مبفهوم وطنه ونظام الحكم فيه 

تشكيل  يف  يسهم  مبا  تجاهه  وواجباته  ومسؤولياته  إليه  واالنتامء 

هويته الوطنية.

يف  - لها   ومتثالً  الجامعية  الفردية  وقيمه  وآدابه  اإلسالم  بأحكام  معرفة  يظهر 

أخالقه وسلوكه وتعامالته مع اآلخرين.

يظهر فهاًم بقواعد اللغة العربية الفصيحة وآدابها ويوظف ذلك يف التعبري عن  -

نفسه وعن قضايا مجتمعه مستخدما الصور املختلفة لألدب كالقصة والرواية 

والشعر وغريها.

إطار  - يف  املختلفة  وتراكيبه  مفرداته  ويوظف  )انجليزيًّا(  لغويًّا  معجاًم  يراكم 

صحيح من قواعد اللغة اإلنجليزية ليعرب عن نفسه بطرق مختلفة.

الصحية  - بالعادات  والوعي  وامليول  واالتجاهات  القيم  من  منظومة  يبني 

بها  املرتبطة  األمراض  من  نفسه  عىل  املحافظة  يف  ذلك  ويوظف  والغذائية 

وكذلك السارية واملنقولة بطرق مختلفة.

ومبا  - املئوية  والنسب  والحقيقية  والنسبية  الصحيحة  باألعداد  معرفة  يظهر 

يجري عليها من عمليات، ومعرفة بعض مفاهيم االحصاء واالحتامالت والتعابري 

الجربية واملعادالت واملتباينات والدوال واملفاهيم الهندسية.

يظهر فهاًم برتكيب جسم اإلنسان ووظائف األجهزة واألعضاء كام يظهر فهاًم  -

باألنظمة البيئية والحيوية وتفاعالتها ونشأة األرض وتاريخها وبعض مكونات 

الكون األخرى والتفاعل بني املادة والطاقة وصور تحوالتها ومصادرها وتركيب 

املادة وتغرياتها وتفاعالتها.

املختلفة ويوظف ذلك  - الرشيعة اإلسالمية يف مجاالتها  يعكس فهاًم مبكونات 

وطنه  مبوقع  الوعي  من  إطار  يف  سلوكه  عل�ى  ينعكس  مبا  اليومية  حياته  يف 

لتتبلور  وتاريخه  مجتمعه  ومكونات  وخصائص  االقتصادية  وقدراته  الجغرايف 

هويته الوطنية وانتامئية لدينه ووطنه وأمته.

بوعي  - واضًحا  التزاًما  يعكس  مبا  ومقاصده  اإلسالم  لترشيعات  فهاًم  يظهر 

واعتدال وتوزان بعيًدا عن اإلفراط أو التقريط.

يظهر معرفة بالفنون املختلفة يف اللغة العربية مبا ميكنه من توظيفها يف  -

فهم أو إنتاج صور اإلبداع األديب املختلفة من قصة ورواية وشعر ونرث ومبا 

ميكنه من فهم العلوم املختلفة والتعبري عنها بلغته األم بسهولة واقتدار.

التعبري عن نفسه ويف  - )االنجليزية( يف  اللغوية  يوظف معجمه وحصيلته 

الحديث عن قضايا مجتمعية وبيئية واقتصادية يف إطار من الدقة اللغوية 

املستندة إىل قواعد اللغة مبا يعكس فهاًم عميًقا لتوظيف مهاراتها األربع: 

القراءة، املحادثة، الكتابة واالستامع.

وعىل  - بانتظام  الرياضة  مامرسة  عىل  يعتمد  صحي  عيش  منط  ميارس  أن 

تناول األغذية الصحية املتوازنة.

يظهر فهاًم وإتقانًا للمفاهيم الجربية والهندسية والدوال املثلثية والتفاضل  -

والتكامل ويوظف مهاراتها يف حل مشكالت ذات سياقات مركبة.

يكامل بني معرفته باملفاهيم والقوانني يف الفيزياء والكيمياء وعلوم األرض  -

وإيجاد  وتفسريها  به  املحيطة  واألحداث  الظواهر  فهم  يف  الحياة  وعلوم 

حلول ملشكالت مركبة يف حاالت مختلفة تحدث يف محيطه الواقعي.

يظهر فهاًم واسًعا بتاريخ وجغرافية وتركيب مجتمع دولة اإلمارات العربية  -

عاملي  لنظام  بناء صورة  من  مبا ميكنه  والعاملي  العريب  ومحيطها  املتحدة 

قائم عىل التعددية الفكرية واالجتامعية والسياسية والتاريخية والدينية.

رة
ها

امل

للتعبري  - الفظي كاإلمياءات  اللفظي وغري  االتصال  يستخدم مهارات 

عن مشاعره وأفكاره.

إلجراء  - اإللكرتوين  أو  اليدوي  العداد  استخدام  عىل  قدرة  يظهر 

عمليتي الجمع والطرح ضمن العدد 10.

يظهر قدرة عىل استخدام األدوات اآلمنة يف بناء وتشكيل وتركيب  -

املجسامت والنامذج البسيطة يف العلوم والرياضيات.

يظهر مهارة أولية يف التعامل مع الحاسوب واأللواح الذكية بصورة  -

مناسبة ملرحلته النامئية.

دينه  - تجاه  وانتامءه  وتقاليده  بعاداته  التزاًما  يعكس  سلوكا  يظهر 

ووطنه.

ما  - لفهم  واإلنجليزية  العربية  اللغتني  يف  املكتسبة  خرباته  يستخدم 

يسمع ويقرأ ويتواصل إيجابيا مع محيطه يف حياته اليومية.

اليومية يف املعامالت أو  - الرياضية يف تسهيل حياته  يوظف معرفته 

االجراءات التي يقوم بها وحل املشكالت ذات الطبيعة الرياضية التي 

تواجهه يف بيئته أو محيطة القريب.

التخطيط  - يف  العلم  وعمليات  مهارات  توظيف  عىل  قدرة  يظهر 

إلجراء استقصاءات علمية بسيطة متكنه من القدرة عىل حل بعض 

املشكالت يف بيئته ومحيطه الذي يعيش فيه.

من  - بها  املوثوق  املعلومات  عىل  للحصول  البحث  مهارة  يوظف 

مصادرها املطبوعة والرقمية املتنوعة.

التطوعية  - واألع��امل  واالجتامعية  الوطنية  املناسبات  يف  يشارك 

ويعكس من خاللها وعيًا بهويته الوطنية وعاداته وتقاليده وتراثه.

التعبري عن  - واإلنجليزية يف  العربية  اللغتني  الوظيفية يف  الكتابة  يستخدم 

نفسه بصور مختلفة

يوظف معرفته الرياضية يف حل املشكالت وفهم املتغريات الكمية والتي  -

بيانية أو تناسبات طردية أو عكسية ويفرس  يمُعربَّ عنها بجداول أو رسوم 

ذلك بصورة أولية مبا يساعده عىل فهم تأثرياتها يف حياته اليومية.

يوظف مهارات البحث والتفكري الناقد يف حل مشكالت حقيقية تظهر يف  -

بيئته الواقعية مستندا إىل منهجية البحث العلمي.

يوظف مصادر املعرفة الرقمية والورقية يف إنجاز دراسات وبحوث إنسانية  -

واجتامعية ملشكالت ترتبط ببيئته ومجتمعه املحيل وتناول بعض القضايا 

البي�ئية العاملية.

يظهر قدرة عىل تحديد موقع دولته جغرافيا بطرق تقنية أو تقليدية من  -

خالل التعرف عىل أشكال الخرائط املختلفة.

واتخاذ  - املشكالت  وحل  الناقد  والتفكري  العلمي  البحث  مهارات  يوظف 

وعملية يف حدود  علمية  تقليدية( ملشكالت  )غري  إيجاد حلول  يف  القرار 

املعرفة العلمية التي ميتلكها وبتوظيف وتطبيق األدوات واملواد والتقنيات 

العلمية واملخربية.

يوظف الخربات واملهارات الرياضية املكتسبة من املعرفة الرياضية يف بناء  -

تصورات ذهنية لنامذج وأمناط وحل مشكالت قامئة عىل توظيف تقنيات 

تكنولوجية مبا يسهم يف تكوين بنية ذهنية هندسية لديه.

يكامل بني معرفته العلمية والتقنية والرياضية والهندسية يف إنجاز عمليات  -

وإجراءات ترتبط بسياقات تعليمية مختلفة تظهر عىل شكل نتاجات تقنية 

أو تكنولوجية بسيطة.

مع  - تتوافق  تقنيات  تطبيق  يف  والورقية  الرقمية  املعرفة  مصادر  يوظف 

متطلبات القرن 21 ويف إنجاز دراسات وبحوث إنسانية واجتامعية ملشكالت 

ترتبط ببيئته ومجتمعه املحيل وتناول بعض القضايا البي�ئية العاملية.

يظهر سلوكًا قوميًا يستند إىل تعاليم الدين الحنيف واملوروث الشعبي من  -

لوطنه  وانتامءه  الوطنية  هويته  تفرّد  يعكس  مبا  وتراث  وتقاليد  عادات 

وبذل كل جهد لخدمته.
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ومناسبه  - بسيطة  أدائية  مهام  تنفيذه  عند  واإلتقان  التنظيم  يظهر 

ملرحلته النامئية والعمرية.

ا باملسؤوليته تجاه البيئة التي يعيش فيها . - يبدي حسًّ

ينفذ مشاريع علمية تعليمية تحت إرشاف مبارش ويتوصل إىل نتاج  -

ذا مالمح محددة ضمن الرشوط املتفق عليها مسبقا.

يظهر وعيًا مبسؤولياته وأدواره وأدوار اآلخرين عند املشاركة يف أي  -

فريق عمل ويبدي احرتاما والتزاما بذلك حتى إنجاز املهمة.

محددة  - مسؤوليات  ذات  عمل  فرق  من خالل  مشاريع  تنفيذ  يف  يشارك 

وأدوار مميزة بحد أدىن من اإلرشاف املبارش.

يعكس سامت قيادية تربز االستقاللية يف حل املشكالت البسيطة واتخاذ  -

القرارات ذات العالقة بحياته ومستقبله العميل والعلمي.

إنجاز مرشوع علمي بشكل مستقل وبالحد األدىن من  -  يظهر قدرة عىل 

اإلرشاف من اآلخرين.

يشارك يف برامج تدريبية ومعسكرات تعليمية إلعداده وتأهيله للمشاركة  -

يف املسابقات واملنافسات الوطنية واإلقليمية والدولية.

مل
لع

ة ا
بيئ

ع 
 م

عل
فا

يظهر ميالً للعمل أو اللعب يف مجموعات منظمة صغرية يف سياق  -الت

تعليمي أو ريايض يف األركان التعليمية أو ملعب املدرسة.

يتعرف األرسة ومكوناتها وعالقته بها وأهمية انتامئه إليها. -

يلتزم بتنفيذ أدواره ومهامه التي يكلف بها ضمن فرق العمل و يف  -

إطارها الزمني وضمن املنهجية املخطط لها.

يعمل من خالل فرق العمل أو بصورة مستقلة عىل حل مشكالت  -

الواقعية موظفا ما ميتلكه من معارف ومهارات  ببيئته  ذات عالقة 

وسامت شخصية.

أو بصورة مستقلة عىل حل مشكالت ذات  - العمل  يعمل من خالل فرق 

وسامت  ومهارات  معارف  من  ميتلكه  ما  موظفا  الواقعية  ببيئته  عالقة 

شخصية.

يشارك يف تنفيذ الرحالت العلمية وإجراء الدراسات املسحية البسيطة حول  -

بعض القضايا البي��ئية من خالل املشاركة يف فرق العمل املتخصصة يف إطار 

علمي واجتامعي محدد.

يظهر قدرة يف التأثري عىل اآلخرين من خالل السامت الشخصية والقيادية  -

عند  املتعاونه  واملجموعات  العمل  فرق  يف  مشاركته  أثناء  يعكسها  التي 

إنجاز املشاريع والبحوث والدراسات الجامعية.

ت
ذا

 ال
ير

طو
ت

يوظف القصص املصورة الكرتونيًّا أو ورقيًّا ويكتسب معارف وميول  -

علمية من خاللها تحت إرشاف مبارش.

والصحية  - والدينية  والرياضية  العلمية  معارفه  بحدود  وعيًا  يظهر 

الوعي  عىل  قامئا  منظام  سلوكا  يحقق  مبا  ذلك  إطار  يف  ويترصف 

مبكوناته الشخصية.

من  - بها  املوثوق  املعلومات  عىل  للحصول  البحث  مهارة  يوظف 

مصادرها املطبوعة والرقمية املتنوعة.

اتخاذ قرارات يف رسم املالمح  - يظهر وعيًا بقدراته ومهاراته مبا ميكنه من 

األولية ملستقبله املهني والعلمي.

يشارك يف املعسكرات والندوات التي تقود إىل متكينه من بعض السامت  -

الشخصية والسلوكية التي تنعكس مستقبالً عىل بروز االستقاللية يف تقديم 

رأيه عند تناول بعض القضايا واألفكار وبحد أدىن من التوجيه واإلرشاف.

عن  - بعيدة  مستقلة  بطريقة  وأفكاره  آراءه  عن  التعبري  عىل  قدرة  يظهر 

القيم  إىل  ومستندا  باملوضوعية  متسلحا  دين  أو  جنس  او  لعرق  التحيز 

واملثل التي يؤمن بها.

ينخرط يف برامج وأنشطة ومشاريع يف مؤسسات تدريبية وتعليمية متكنه  -

يف  منتجة  بصورة  توظيفها  إىل  ليصار  والتقنية  األدائية  مهاراته  من صقل 

حياته اليومية.

تابع/ �سمات الطالب الإماراتي بنهاية كل مرحلة تعليمية:
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ومناسبه  - بسيطة  أدائية  مهام  تنفيذه  عند  واإلتقان  التنظيم  يظهر 

ملرحلته النامئية والعمرية.

ا باملسؤوليته تجاه البيئة التي يعيش فيها . - يبدي حسًّ

ينفذ مشاريع علمية تعليمية تحت إرشاف مبارش ويتوصل إىل نتاج  -

ذا مالمح محددة ضمن الرشوط املتفق عليها مسبقا.

يظهر وعيًا مبسؤولياته وأدواره وأدوار اآلخرين عند املشاركة يف أي  -

فريق عمل ويبدي احرتاما والتزاما بذلك حتى إنجاز املهمة.

محددة  - مسؤوليات  ذات  عمل  فرق  من خالل  مشاريع  تنفيذ  يف  يشارك 

وأدوار مميزة بحد أدىن من اإلرشاف املبارش.

يعكس سامت قيادية تربز االستقاللية يف حل املشكالت البسيطة واتخاذ  -

القرارات ذات العالقة بحياته ومستقبله العميل والعلمي.

إنجاز مرشوع علمي بشكل مستقل وبالحد األدىن من  -  يظهر قدرة عىل 

اإلرشاف من اآلخرين.

يشارك يف برامج تدريبية ومعسكرات تعليمية إلعداده وتأهيله للمشاركة  -

يف املسابقات واملنافسات الوطنية واإلقليمية والدولية.
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يظهر ميالً للعمل أو اللعب يف مجموعات منظمة صغرية يف سياق  -الت

تعليمي أو ريايض يف األركان التعليمية أو ملعب املدرسة.

يتعرف األرسة ومكوناتها وعالقته بها وأهمية انتامئه إليها. -

يلتزم بتنفيذ أدواره ومهامه التي يكلف بها ضمن فرق العمل و يف  -

إطارها الزمني وضمن املنهجية املخطط لها.

يعمل من خالل فرق العمل أو بصورة مستقلة عىل حل مشكالت  -

الواقعية موظفا ما ميتلكه من معارف ومهارات  ببيئته  ذات عالقة 

وسامت شخصية.

أو بصورة مستقلة عىل حل مشكالت ذات  - العمل  يعمل من خالل فرق 

وسامت  ومهارات  معارف  من  ميتلكه  ما  موظفا  الواقعية  ببيئته  عالقة 

شخصية.

يشارك يف تنفيذ الرحالت العلمية وإجراء الدراسات املسحية البسيطة حول  -

بعض القضايا البي��ئية من خالل املشاركة يف فرق العمل املتخصصة يف إطار 

علمي واجتامعي محدد.

يظهر قدرة يف التأثري عىل اآلخرين من خالل السامت الشخصية والقيادية  -

عند  املتعاونه  واملجموعات  العمل  فرق  يف  مشاركته  أثناء  يعكسها  التي 

إنجاز املشاريع والبحوث والدراسات الجامعية.

ت
ذا

 ال
ير

طو
ت

يوظف القصص املصورة الكرتونيًّا أو ورقيًّا ويكتسب معارف وميول  -

علمية من خاللها تحت إرشاف مبارش.

والصحية  - والدينية  والرياضية  العلمية  معارفه  بحدود  وعيًا  يظهر 

الوعي  عىل  قامئا  منظام  سلوكا  يحقق  مبا  ذلك  إطار  يف  ويترصف 

مبكوناته الشخصية.

من  - بها  املوثوق  املعلومات  عىل  للحصول  البحث  مهارة  يوظف 

مصادرها املطبوعة والرقمية املتنوعة.

اتخاذ قرارات يف رسم املالمح  - يظهر وعيًا بقدراته ومهاراته مبا ميكنه من 

األولية ملستقبله املهني والعلمي.

يشارك يف املعسكرات والندوات التي تقود إىل متكينه من بعض السامت  -

الشخصية والسلوكية التي تنعكس مستقبالً عىل بروز االستقاللية يف تقديم 

رأيه عند تناول بعض القضايا واألفكار وبحد أدىن من التوجيه واإلرشاف.

عن  - بعيدة  مستقلة  بطريقة  وأفكاره  آراءه  عن  التعبري  عىل  قدرة  يظهر 

القيم  إىل  ومستندا  باملوضوعية  متسلحا  دين  أو  جنس  او  لعرق  التحيز 

واملثل التي يؤمن بها.

ينخرط يف برامج وأنشطة ومشاريع يف مؤسسات تدريبية وتعليمية متكنه  -

يف  منتجة  بصورة  توظيفها  إىل  ليصار  والتقنية  األدائية  مهاراته  من صقل 

حياته اليومية.
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املعايري العامة ملادة الرتبية الإ�سالمية:
توثيق صلة الطّالب بالقرآن الكريم، بوصفه املصدر األول للمعرفة والسلوك والقيم والتذوق والجامل؛ وذلك لبناء عقليٍة ونفسيٍة قرآنيتني.. 1

ترسيخ قيمة العبادة – مبعناها الواسع الشامل لكل فعاليات اإلنسان وسلوكياته – كمقصد أعىل لوجود اإلنسان يف هذه الدنيا، وكغاية تتمحور . 2

حولها حياة الفرد واملجتمع.

توثيق صلة الطّالب بالسنة النبوية بوصفها املصدر الثاين للترشيع، واملبنّي واملفرّس ملا جاء يف القرآن الكريم من أحكام ومعرفة وقيم وسلوك.. 3

ترسيخ الوعي مبسائل اإلميان املبني عىل عالقة يقينية بني اإلنسان املسلم وعامل الغيب بكل مكوناته وعنارصه.. 4

تنمية العقلية النقدية التي تبحث دامئًا عن الحقيقة، وتتطلع إىل اليقني، واملتدربة عىل إدراك الّسنن الكونيّة، العاملة طبًقا لها، واملدركة أن . 5

التفكري املنهجي املنظم هو الطريق الوحيد للوصول إىل معرفة يقينية يف كل ما يتعلق بأمور الدين.

ترسيخ منظومة القيم الفردية والجامعية كمحور تدور حوله مجمل رسالة اإلسالم وتوجيهاته.. 6

ترسيخ مفهوم اآلداب يف عقل الطّالب، وتدريبه عىل مامرسة تلك اآلداب يف حياته اليومية، سواء أكان مع نفسه أم مع املجتمع املحيط به.. 7

تحقيق متام املعرفة بالرشيعة، مع رضورة الربط الدائم بني األحكام ومقاصد الرشع منها، وحكمة الشارع فيها، ثم توجيهها نحو بناء إنسان . 8

مسلم معتدل يف فكره ومظهره وسلوكه ليكون قدوة لغريه يف سلوكياته ومعامالته.

بِّ النَّبيd يف قلب الطّالب، من خالل معايشة السرية النبوية يف إيقاعاتها اليومية الشاملة مبختلف جوانب الحياة اإلنسانية، بحيث . 9 غرس حمُ

يتم تقديم حياة الرَّسول الكريمd كأسوة حسنة ومثل أعىل ِبِه يمُقتدى، ومبنهاجه يحتذى يف جميع املجاالت التي يتوقع أن ميارسها الطّالب 

يف املجتمع املعارص.

تعرّف مناذج برشية عىل مر التاريخ اإلسالمي من عهد الصحابة إىل اليوم متثل قدوًة يَِجدمُ فيها الطّالب تحقيًقا وتحقًقا لقيم اإلسالم ومثالياته.. 10

تعميق االنتامء إىل الوطن )دولة اإلمارات العربية املتحدة( كونه جزء من العامل العريب واإلسالمي من خالل بناء عقلية ونفسية فعالة مشاركة . 11

قادرة عىل التأثري اإليجايب يف بناء مجتمعها وتطويره للحفاظ عىل هويته وتفعيل دوره وتأمني مستقبله.

تكوين إنسان مسلم قادر عىل إدراك التنوع البرشي ورضورته، ويحسن التعامل مع املخالفني له يف العقيدة أو اللون أو اللغة أو الجنس، ويؤمن . 12

بأن البش�ر جميًعا إما أخ يف العقيدة أو نظري يف الَخلِْق وله حرمة وقدسية إنسانية فرضها الله سبحانه لكل نفس برشية مؤمنة وغري مؤمنة.

رَهمُ اللهمُ يف الكون، . 13 تقوية عالقة الطّالب بالكون والبيئة املحيطة به؛ لبناء عالقة إيجابية معها قوامها أسس اإلسالم ومبادئه يف التعامل مع ما سخَّ

ة. والحفاظ عليه وعدم إهداره أو تبذيره أو تدمريه، وإدراك قيمته املاديِّة والجامليَّة لإلنسانيَّة بصفة عامَّ
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يف نهاية مرحلة الروضة

سيكون الطّالب قادًرا عىل:

الشريف  � والحديث  الكريم  القرآن  سور  وإتقان  وفهم  حفظ 

المقررة

إظهار القدرة على تحديد لفظ الجاللة "الله" من بين النصوص �

معرفة فضل الله على اإلنسان من خالل التركيز على اثنين من  �

أسماء الله الحسنى هما: الخالق والرازق

استخدام اللغة المناسبة ألعمارهم؛ إلظهار الفهم بالمعتقدات  �

اإلسالمية كأركان اإليمان

األسرة  � مع  والتعاون  والمشاركة  واإليثار،  الحب  قيم  تمثل 

واألصدقاء والجيران 

البدء بتوضيح معنى االلتزام باألخالق، وتمثل قيم اإلسالم �

إعادة سرد ما يتعلق بسيرة -النبي - عليه الصالة والسالم - في  �

مرحلة الطفولة 

وانتمائهم  � سبحانه،  الله  خلقها  التي  للنِّعم  المحبة  إظهار 

لوطنهم، وللمناسبات الدينّية والوطنّية.

استخدام اللغة المناسبة لوصف أنفسهم كمسلمين �

إظهار االهتمام، والمحافظة على الحاجات األساسية من الطعام  �

واللباس والسكن.

يف نهاية الحلقة األوىل )الصفوف 1 - 5(

سيكون الطّالب قادًرا عىل:

ور القرآنية المقررة بإتقان، وتفسير  � تسميع ما يحفظونه من السُّ

كلماتها.

المقررة  � الثمانية  الشريفة  األحاديث  ما يحفظونه من  تسميع 

بإتقان، وشرح معانيها.

حفظ وإتقان وتطبيق ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله  �

.d

معرفة وفهم أركان اإليمان الستة. �

العبادة بشكل عام، وإدراك أهم تجليات  � معرفة وفهم معنى 

محاسن  والتزام  الوالدين  وبر  الله،  حب  وهي  المفهوم،  هذا 

األخالق.

الذاتية  � الفردية والجماعية والرقابة  تمثل وتطبيق قيم اإلسالم 

التي تنطلق من مفهوم اإلحسان

والصدق  � وَمِعيَِّتِه،  الله،  حب  لمعاني  والفهم  المعرفة  إظهار 

معه، والحرص على رضاه.

تمثل وتطبيق بعض آداب اإلسالم المتعلقة بالحياة اليومية. �

معرفة أحكام الطهارة والعبادات المفروضة )الصالة والصوم(،  �

وشروط قبولها وأدائها

تبعه  � ومن   dالله برسول  واالقتداء  والتأّسي  الحب  إظهار 

بإحسان من النماذج البشرية من األّمة اإلسالمية.

وبرزت  � تميزت  التي  واإلنسانية  االجتماعية  المجاالت  تحديد 

فيها معرفة بعض الشخصيات اإلسالمية على الصعيدين المحلي 

والعالمي. 

فهم وإدراك للقضايا المعاصرة من خالل وصف قضايا المجتمع  �

المحلي ومشكالته وتقييمها وفًقا لمبادئ اإلسالم.

معايري مادة الرتبية الإ�سالمية بح�سب احللقة:
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يف نهاية الحلقة الثانية )الصفوف 6 - 9(

سيكون الطّالب قادًرا عىل:

ور القرآنّية المقّررة وتفسير مفرداتها وتراكيبها.  � إتقان وحفظ السُّ

شرح أحكام التجويد، وأهميتها، وكيفية تطبيقها أثناء التالوة. �

وشرح  � لكل صف،  المقررة  الثمانية  الشريفة  األحاديث  حفظ 

معانيها، وتوظيفها في الحياة.

معرفة صفات أهل الجنة وأهل النار، ومفاهيم القضاء والقدر،  �

ومسؤولية اإلنسان عن أفعاله.

بالمسجد  � المتعلقة  الجماعية  اإلسالم  آداب  من  بعًضا  تطبيق 

والمجلس والسفر.

تمثل قيم الهمة والنشاط والتواضع واألخوة والعدل واإلخالص  �

والنفور من أضدادها.

نن والنوافل، ومعرفة أحكام الجهاد والعقود في  � إتقان أداء السُّ

اإلسالم.

المدينة  � في   d الكريم  الرَّسول  سيرة  من  طرٍف  سرد  إعادة 

المنورة مع التركيز على أهم أدواره كأب وجد ومعلم ومرب.

من  � منها  أربع  اإلسالمّية،  الشخصّيات  من  ثماٍن  سيرة  معرفة 

النساء وأربع منها من الرجال.

شرح موقع اللغة العربية من القرآن الكريم، وأثر القرآن فيها. �

معرفة واقع األمة اإلسالمية، ودور دولة اإلمارات فيها. �

معرفة قيمة وأهمية التنوع البشري واحترام المخالفين لهم في  �

الرأي والعقيدة.

تصنيف آيات الله في البيئات المختلفة واآلداب اإلسالمية في  �

التعامل معها.

يف نهاية الحلقة الثالثة )الصفوف 10 - 12(

سيكون الطّالب قادًرا عىل:

ور القرآنّية المقّررة، وإتقان تالوتها، ومعرفة  � حفظ وتفسير السُّ

مناهج فهم القرآن الكريم.

استخدام  � كيفية  على  والتدرب  الحديث،  مصطلحات  معرفة 

الّسنة كمصدر للتشريع والعلم والمعرفة.

الشورى  � ة والمسؤولية، والتدرب على ممارسة  الِعفَّ تمثل قيم 

والديمقراطية.

المناهج  � التعلم والتعليم، واستخدام  تطبيق آداب اإلسالم في 

العقلية في إثبات قضايا اإليمان.

إدراك أن نشر العلم والمشاركة في تأسيس مجتمع قوي من  �

خالل أسرة ناجحة عبادة ال تقل عن الصوم والصالة.

قيم  � والتزام  واالستعفاف،  الذاتية  المحاسبة  أهمية  توضيح 

اإلحسان في العبادة.

وال��زواج  � الحج  أحكام  وشرح  والحرام،  الحالل  بين  التمييز 

والفراق.

تحديد أهم مالمح سيرة الرَّسول الكريم d من كافة الجوانب  �

التربوية والدعوية والمجتمعية.

من  � منها  ثالث  اإلسالمية،  الشخصيات  من  سٍت  ِسَيِر  معرفة 

الرجال، وثالث منها من النساء.

بعض  � وش��رح  عنها،  والدفاع  العربية،  اللغة  أهمية  إدراك 

الجماليات التي أضفاها القرآن الكريم عليها.

ووضع  � اإلسالمية،  األمة  مشاكل  على  للتغلب  خطة  تصميم 

الحلول لمعالجتها، وتطبيق آداب اإلسالم وتعاليمه في التعامل 

مع غير المسلمين واحترام حقوقهم.

المشاركة في حماية البيئة والمحافظة عليها على المستويين  �

المحلي والدولي.
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جمالت الرتبية الإ�سالمية وحماورها:

املحاذاة الأفقية عرب ال�شفوف ملجالت وحماور الرتبية الإ�شالمية:

الصفوف

املجاالت

روضة 

أوىل

روضة 

ثانية
العارشالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثايناألول

الحادي 

عرش

الثاين 

عرش

الوحي اإللهي
القرآن الكريم وعلومه 

الحديث الرشيف وعلومه

العقيدة
العقيدة اإلميانية

العقلية اإلميانية

قبم اإلسالم 

وآدابه

قيم اإلسالم

آداب اإلسالم

أحكام اإلسالم 

ومقاصدها

فقه العبادات

فقه املعامالت

قواعد األحكام

السرية 

والشخصيات 

 السرية النبوية

الشخصيات اإلسالمية

الهوية 

والقضايا 

املعارصة 

الهوية واالنتامء

البيئة )من محور قضايا معارصة(

القضايا املعارصة
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عالقة الرتبية الإ�سالمية بالعلوم الأخرى:
الرتبية الإ�شالمية واللغة العربية:

الرتبية اإلسالمية واللغة العربية صنوان ال يفرتقان، والعالقة بينهام وثيقة ودامئة، وال ميكن الفصل بينهام، فالقرآن الكريم منبع اللغة العربية األول؛ 

فظت اللغة العربية كونه وعاؤها. ألنه نزل بها، ورشفها الله تعاىل بهذا الكتاب العزيز الذي تكفل عزَّ وَجلَّ بحفظه، وبحفظه حمُ

واللغة العربية رضورية لفهم كتاب الله تعاىل مبا فيه من معان ودالالت قطعية وظنية، وهي متد العامل وطالب العلم مبا يحتاج إليه للقيام بأمور 

دينه ورشيعته يف جميع املجاالت وامليادين، كالتفسري والفقه وأصوله، والحديث وعلومه، والسرية النبوية، واألخالق واآلداب، والدعوة إىل الله تعاىل 

والحوار مع اآلخرين.

ومرجع الفصاحة والبيان والبالغة يف اللغة العربية، كان وال يزال وسيبقى هو القرآن الكريم، قال تعاىل: وإن كنتم يف ريب مام نزلنا عىل عبدنا فأتوا 

بسورة من مثله.

الرتبية الإ�شالمية والتاريخ واجلغرافيا:
إن ما تقدمه الرتبية اإلسالمية من معلومات يف التاريخ والجغرافيا مام ورد يف كتاب الله العزيز، والسنة النبوية، ميثل حقائق ال يرقى إليها الشك،، 

كأخبار األمم السابقة، ومجريات التاريخ وحوادثه يف الحقب املاضية، وإنَّ ما بنّي القرآن الكريم والسنة النبوية من سنن اجتامعية وآداب وأخالق 

وقيم، تتفق كلها مع مفهوم املواطنة الصالحة.

ر الله لإلنسان يف األرض والسامء، فقد جعلها الله سبحانه وتعاىل محل  أّما ما يتعلق بجغرافية األرض، والظواهر الطبيعة التي تطرأ عليها، وما سخَّ

اهتامم املؤمن عندما دعاه إىل النظر والتأمل واالعتبار من كل ذلك، فال بمُدَّ من دراستها والتعمق فيها للوقوف عىل جوانب عظمة الخالق عز وجل 

وإبراز مظاهر قدرته.

الرتبية الإ�شالمية والعلوم:
َنن الكون ونواميس الحق فيه، بكل ما َسّخر   يف القرآن الكريم الكثري من اآليات التي تحث عىل العلم والبحث والنظر، وهي دعوة إىل اكتشاف سمُ

الله – تعاىل - فيه من مخلوقات لبني آدم، هذا يجعل العلوم الطبيعية امليدان األول للبحث والتجريب واالكتشاف، فكل آية من تلك اآليات تحثُّ 

اإلنسان عىل السعي الدائم ملعرفة قوانني املادة ليحقق لنفسه السعادة والطأمنية واالستقرار من خالل االنسجام مع حركة الكون من حوله، ويف 

إطار تحقيق خالفة اإلنسان يف عامرة األرض، وتحقيق العبودية لله؛ ليكون من العلامء الذين كرمهم الله َعزَّ وجلَّ بقوله: يرفع الله الذين أمنوا منكم 

والذين أوتوا العلم درجات.

الرتبية الإ�شالمية والريا�شيات:
الحاجة إىل علوم  العرب منها، فضالً عن  النتائج وتحليلها الستخالص  للوقوف عىل  أساليب اإلحصاء،  والتأمل والبحث يحتاج إىل  النظر  أن  ال شك 

الرياضيات يف علم الفرائض )املواريث(، وحساب الزكاة ونسبها ومصارفها، وحساب مواقيت العبادات، وضبط الوقت يف املعامالت، والرتقيم والتنظيم 

والرتتيب؛ ماّم يجعل الرياضيات حاجة ورضورة تنضبط بها العبادات من صالة وزكاة وحج وصوم، وكذلك ضبط املعامالت املالية ومعرفة أحكام 

با يف اإلسالم، ومعرفة حساب النقود وأمثان األشياء، وإجراء العقود واملحتوى املايل لكل عقد منها، فتحفظ بها الحقوق يف الحلول واألجل،  الرصف والرِّ

وكذا يف الزواج واملهر والعدة، فتكون سببًا يف استقرار العالقات بني الناس.
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الرتبية الإ�شالمية واللغات الأجنبية:
َه الله - سبحانه وتعاىل - األمر للمؤمنني بتبليغ الدعوة وبيان الحق للناس كافة، ومن خالل الحوار واملجادلة بالتي هي أحسن، ظهرت  منذ أن َوجَّ

َل املؤمنون منذ عهد الرّسوِلd األمانة تجاه إخوتهم يف اإلنسانيّة، وتعلموا لغاتهم؛  الحاجة إىل خطاب الناس باللسان الذي يفهمونه، وقد تََحمَّ

ليسهل عليهم أداء األمانة، ونرش الخري يف كل مكان.

ة، ومناظرة باألدلة؛ لذلك نجد أن تعلم لغة عرصية واسعة االنتشار كاللغة  جَّ ويف ظل ثورة االتصال بني أبناء هذا العامل، يحتاج اإلنسان إىل حواٍر بالحمُ

اإلنجليزية، يدعم قدرات الفرد عىل التعبري عن فكره بصورة سليمة، وطرح وجهة نظره بشكل حضاري، وهذا يتطلب دراسة اللغة والتمكن منها 

كتابة وقراءة ومحادثة لتحقيق الهدف.

واللغات عىل اختالفها وتنوعها تمَُعدُّ آية معجزة من آيات الله - تبارك وتعاىل: "ومن آياته اختالف ألسنتكم وألوانكم" )22 الروم(، وتكمن أهمية 

تعلمها يف اإلفادة منها يف طلب العلم والتبادل التجاري والتعاون بني األمم. فاإلسالم دين عاملي حضاري إنساين، يسعى للتأثري واالنفتاح عىل اآلخر، 

ونرش قيمه وتعاليمه السمحة، كام يسعى لإلفادة مام لدى األمم األخرى من منجزات ومعطيات علمية ومدنية تخدم ديننا ومجتمعاتنا، وتنسجم 

مع طبيعة ديننا ومبادئه وأحكامه، وتضعنا عىل طريق التقدم والنهوض، ومتكننا من امتالك ناصية العلم ومقوماته، ومعرفة أدوات تحصيله، وأهمها 

اللغة.

الرتبية الإ�شالمية والتكنولوجيا:
إن الرتبية اإلسالمية بأهدافها العظيمة، وخصائصها املميزة، وشموليتها لجميع جوانب السلوك اإلنساين، ومثاليتها وواقعيتها، وثباتها ومرونتها، تسعى 

رمُ أدواته ووسائله وأساليبه لخدمة غاياتها الكونية ومقاصدها اإلنسانية. خِّ دامئا إىل االستفادة من جميع معطيات العرص، وتستجيب ملتطلباته، َوتمُسَّ

وإنَّ ما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانات هائلة يف التواصل واالتصال، والرشح والتبسيط والتفاعل واملساعدة عىل التعليم والتعلم، يجعلها 

وتوظيف  املعلومات،  واالستقصاء وجمع  البحث  واملهارة من خالل  املعرفة  واسعًة الكتساب  آفاقًا  أمامه  تفتح  إنّها  للمتعلم؛ حيث  وسيلة هامة 

التطبيقات الحديثة يف مجاالت الرتبية اإلسالمية كافة، ماّم يسهل وييرس من طرائق اكتسابها وفهمها، ويوفر الوقت والجهد والنفقات.

وإْذ توظف مادة الرتبية اإلسالمية التكنولوجيا توظيًفا منتًجا وإيجابيًا، فإن ذلك يقتيض العمل عىل إكساب الطاّلب واملعلمني عىل حد سواء املهارات 

الالزمة، والخربات الرضورية لتطبيقها بشكل علمي صحيح يخدم الغايات واألهداف واملجاالت التي تسعى الرتبية اإلسالمية لتحقيقها ومتكني الطاّلب 

من امتالكها.
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معايري حمتوى
مناهج الرتبية الإ�سالمية
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املستوىنواتج التعلماملعيارالصف

روضة 1

ور 1.1.1 السُّ قصار  بعض  الطّالب  يمَُسّمع 

القرآنية ويظهر فهاًم مالمئًا ملعانيها. 

1.1.1.1.K1 ،والناس واإلخالص،  الفاتحة،  مجّودة:  اآلتية  القرآنيّة  ور  السُّ ع  يمَُسمِّ

واملسد.
1

2.1.1.1.K1.)ور ور )تحدد السُّ 2يعرّب بأسلوبه عن املعنى اإلجاميل وقصص بعض السُّ

روضة 2
ور 1.1.1 السُّ قصار  بعض  الطّالب  يمَُسّمع 

القرآنية ويظهر فهاًم مالمئًا ملعانيها. 

1.1.1.1.K2.ور القرآنية اآلتية مجودة: النرص والكوثر، و قريش والفيل ع السُّ 1يمَُسمِّ

2.1.1.1.K2.ور املقرَّرة 2يعرّب بأسلوبه عن املعنى اإلجاميل وقصص بعض السُّ

األول

فهاًم 2.1.1 "، ويظهر  "عمَّ الطّالب جزء  يمَُسّمع 

وتطبيًقا  وأحكامها،  سوره  ملعاين  عاًما 

آلداب تالوته.

1.2.1.1.G1 ،ور القرآنية اآلتية مجودة: الفاتحة، الناس، الفلق، اإلخالص ع السُّ يمَُسمِّ

املسد، النرص، الفيل، الكوثر، املاعون.
1

2.2.1.1.G1.2يمُفرسِّ املعنى اإلجاميل للسور املقرَّرة

الثاين

فهاًم 2.1.1 "، ويظهر  "عمَّ الطّالب جزء  يمَُسّمع 

وتطبيًقا  وأحكامها،  سوره  ملعاين  عاًما 

آلداب تالوته.

1.2.1.1.G2 ،ور القرآنية اآلتية مجودة: قريش، الكافرون، التني، العرص ع السُّ يمَُسمِّ

التكاثر، الضحى، العاديات، الزلزلة، القدر.
1

2.2.1.1.G2 .2يمُفرسِّ املعنى اإلجاميل للسور املقّررة

3.2.1.1.G2.)3يمُطبّق آداب التالوة )الخشوع واإلنصات

الثالث

فهاًم 2.1.1 "، ويظهر  "عمَّ الطّالب جزء  يمَُسّمع 

وتطبيًقا  وأحكامها،  سوره  ملعاين  عاًما 

آلداب تالوته.

1.2.1.1.G3 ،الرشح الهمزة،  العلق،  البينة،  مجودة:  اآلتية  القرآنية  ور  السُّ ع  يمُسمِّ

القارعة، الليل، الشمس، البلد، الفجر. 
1

2.2.1.1.G3.2يمُفرسِّ املعنى اإلجاميل للسور املقرَّرة

3.2.1.1.G3.)3يمُطبّق آداب التالوة )االستعاذة والبسملة

الرابع

فهاًم 2.1.1 "، ويظهر  "عمَّ الطّالب جزء  يمَُسّمع 

وتطبيًقا  وأحكامها،  سوره  ملعاين  عاًما 

آلداب تالوته.

1.2.1.1.G4 ،والطارق واألعىل،  الغاشية،  مجودة:  اآلتية  القرآنية  ور  السُّ ع  يمَُسمِّ

والربوج، واالنشقاق، واملطففني.
1

2.2.1.1.G4.2يعرّب بأسلوبه عن املعنى اإلجاميل للسور املقررة

3.2.1.1.G4.)3يمُطبّق أحكام التجويد: الالم الشمسية والقمرية )الم لفظ الجاللة

الخامس

فهاًم 2.1.1 "، ويظهر  "عمَّ الطّالب جزء  يمَُسّمع 

وتطبيًقا  وأحكامها،  سوره  ملعاين  عاًما 

آلداب تالوته.

1.2.1.1.G5 ،وَعبََس والتكوير،  االنفطار،  مجودة:  اآلتية  القرآنية  ور  السُّ ع  يمَُسمِّ

والنازعات، والنبأ.
2

2.2.1.1.G5.2يمُفرسِّ املعنى اإلجاميل للسور املقرَّرة

3.2.1.1.G5.)3يمُطبّق أحكام التجويد: )القلقلة

السادس

يظهر الطّالب حفظًا وفهاًم لثالثة أحزاب 3.1.1

الرشعية،  مبعانيها  ومعرفًة  القرآن،  من 

وتطبيًقا ألحكام تالوتها.

1.3.1.1.G6.ع سوريت الّسجدة واملممُلْك 1يمَُسمِّ

2.3.1.1.G6 .2يمُفرسِّ املعنى اإلجاميل لسوريت الّسجدة وامللك

3.3.1.1.G6.3يستخلص التوجيهات واألحكام الواردة يف سوريت الّسجدة وامللك

4.3.1.1.G6 ور اآلتية: القلم، والحاقة، واملعارج، ونوح، وذلك وفق أحكام يتلو السُّ

التجويد.
3

5.3.1.1.G6.)3يمُطبّق أحكام التجويد )النون الساكنة والتنوين

السابع

يظهر الطّالب حفظًا وفهاًم لثالثة أحزاب 3.1.1

الرشعية،  مبعانيها  ومعرفًة  القرآن،  من 

وتطبيًقا ألحكام تالوتها.

1.3.1.1.G7.)ع سوريت )ق، الرحمن 1يمَُسمِّ

2.3.1.1.G7)2يمُفرسِّ املعنى اإلجاميل لسوريت )ق، الرحمن

3.3.1.1.G7.3يمُطبّق أحكام امليم الساكنة

4.3.1.1.G7.3يتلو اآليات من سور )النجم، القمر، اإلنسان( وفق أحكام التجويد

الثامن

للقرآن 4.1.1 متقًنا  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وعلومه،  مبعانيه  ومعرفًة  الكريم، 

وتطبيًقا ألحكامه.

1.4.1.1.G8.)ع سورة )يس 1يمَُسمِّ

2.4.1.1.G8.)2يمُفرسِّ املعنى اإلجاميل لسورة )يس

3.4.1.1.G8.3يمُطبّق أحكام املّد بقسميه األصيل والفرعي

4.4.1.1.G8.3يتلو اآليات من سور )الَفتْح، والذاريات، والطور( وفق أحكام التجويد

املجال 1: الوحي الإلهي
املحور  1.1: القراآن الكرمي وعلومه
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املجال 1: الوحي الإلهي
املحور  1.1: القراآن الكرمي وعلومه

املستوىنواتج التعلماملعيارالصف

التاسع

للقرآن 4.1.1 متقًنا  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وعلومه،  مبعانيه  ومعرفًة  الكريم، 

وتطبيًقا ألحكامه.

1.4.1.1.G9.)جرات، والواقعة ع سوريت )الحمُ 1يمَُسمِّ

2.4.1.1.G9.)جرات، والواقعة 2يمُفرسِّ املعنى اإلجاميل لسوريت )الحمُ

3.4.1.1.G9.3يمُطبّق أحكام الرّاء، وأحكام الوقف

4.4.1.1.G9 أحكام وفق  األحقاف(  والّسجدة،  )لمُقامن،  سور  من  اآلي��ات  يتلو 

التجويد.
3

العارش

للقرآن 4.1.1 متقًنا  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وعلومه،  مبعانيه  ومعرفًة  الكريم، 

وتطبيًقا ألحكامه.

1.4.1.1.G10.)ع سورة )الكهف 1يمَُسمِّ

2.4.1.1.G10.)2يمُفرسِّ املعنى اإلجاميل لسورة )الكهف

3.4.1.1.G10.3يتلو اآليات من سورة )يوسف( وفق أحكام التجويد

4.4.1.1.G10.1يمُبنيِّ مراحل جمع القرآن الكريم

5.4.1.1.G10.2مييز بني القرآن املّك واملدين

الحادي عرش

للقرآن 4.1.1 متقًنا  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وعلومه،  مبعانيه  ومعرفًة  الكريم، 

وتطبيًقا ألحكامه.

1.4.1.1.G11.)ع سورة )األحزاب 1يمَُسمِّ

2.4.1.1.G11.)2يمُفرسِّ املعنى اإلجاميل لسورة )األحزاب

3.4.1.1.G11.3يتلو اآليات من سورة )اإلرساء( وفق أحكام التجويد

4.4.1.1.G11.1يتعرّف عىل اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم

الثاين عرش

للقرآن 4.1.1 متقًنا  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وعلومه،  مبعانيه  ومعرفًة  الكريم، 

وتطبيًقا ألحكامه.

1.4.1.1.G12.)ع سورة )النور 1يمَُسمِّ

2.4.1.1.G12.)2يمُفرسِّ املعنى اإلجاميل لسورة )النور

3.4.1.1.G12.3يتلو اآليات من سورة )مريم( وفق أحكام التجويد

4.4.1.1.G12 التفسري بالرأي،  التفسري  باملأثور،  )التفسري  التفسري  أنواع  بني  يقارن 

التحلييل، التفسري املوضوعي(.
2
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املجال 1: الوحي الإلهي
املحور  2.1: احلديث ال�شريف وعلومه

املستوىنواتج التعلماملعيارالصف

روضة 1

األحاديث 1.2.1 لبعض  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وتطبيًقا  ملعانيها،  الرشيفة، وفهاًم مالمئًا 

آلدابها.

1.1.2.1.K1:ع أربعًة من األحاديث النبويّة الرشيفة يمَُسمِّ

إفشاء السالم. -

ك يف وجه أخيك صدقة. - ممُ تَبَسُّ

تهادوا تحابوا. -

من دل عىل خري فله مثل أجر فاعله. -

1

2.1.2.1.K13يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث الرشيفة

روضة 2

األحاديث 1.2.1 لبعض  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وتطبيًقا  ملعانيها،  الرشيفة، وفهاًم مالمئًا 

آلدابها.

1.1.2.1.K1:ع أربعة من األحاديث النبوية الرشيفة يمَُسمِّ

بمُني اإلسالم عىل خمس.

ياغالم: سمِّ اللَه وكمُل بيمينك.

الكلمة الطيبة صدقة.

لمٍُق َحَسن. خالِِق النَّاَس بخمُ

1

2.1.2.1.K13يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث الرشيفة

األول

النبوية 2.2.1 لألحاديث  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وتطبيًقا  ملعانيها،  وفهاًم  الرشيفة، 

ألحكامها.

1.2.2.1.G1:ع مثانيًة من األحاديث النبوية الرشيفة يمَُسمِّ

ما عاب رسول اللهd طعاًما قَّط. -

باسِمَك ريب وضعت جنبي. -

دخلت امرأة الّنار يف هرّة. -

من ال يَرحم ال يمُرحم. -

الرِبُّ حسن الخلق. -

من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. -

ْسِن إسالم املرِء تَرْكمُهمُ ما ال يعنيه. - من حمُ

الله يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه. -

1

2.2.2.1.G1.3يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث الرشيفة

الثاين

النبوية 2.2.1 لألحاديث  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وتطبيًقا  ملعانيها،  وفهاًم  الرشيفة، 

ألحكامها.

1.2.2.1.G2:ع مثانيًة من األحاديث النبوية الرشيفة يمَُسمِّ

أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم. -

خريكم من تعلم القرآن وعلمه. -

ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه. -

ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء. -

َمْن قرأ حرفًا من كتاب الله. -

أَ فأحسن الوضوء ثم قال. - َمْن توضَّ

إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان. -

أّي اإلسالم خري قال: تطعم الطعام وتقرأ السالم. -

1

2.2.2.1.G2.3يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث
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الثالث

النبوية 2.2.1 لألحاديث  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وتطبيًقا  ملعانيها،  وفهاًم  الرشيفة، 

ألحكامها.

1.2.2.1.G3:ع مثانيًة من األحاديث النبوية الرشيفة يمَُسمِّ

الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه. -

إن الصدق يهدي إىل الرِبِّ. -

َمثَلمُ املؤمنني يف توادهم وتراحمهم. -

الصلوات الخمس والجمعة إىل الجمعة. -

ما من يشء أثقل يف ميزان العبد املؤمن. -

البخيل َمْن ذمُكِرْتمُ عنده فلم يمُصلِّ عيّل. -

ال يدخل الجنة قاطع رحم. -

عن أنس: أرََسَّ إيّل نبي اللهd رًسا. -

1

2.2.2.1.G3.3يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث الرشيفة

الرابع

النبوية 2.2.1 لألحاديث  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وتطبيًقا  ملعانيها،  وفهاًم  الرشيفة، 

ألحكامها.

1.2.2.1.G4.ع مثانية من األحاديث النبوية الرشيفة يمَُسمِّ

املؤمن القوي خرٌي وأحبُّ عند الله. -

َث بكل ما سمع. - كفى باملرء كذبًا أن يمَُحدِّ

صالة الجامعة أفضل من صالة الفذ. -

ال تمُْنزع الرحمة إال من شقي. -

ومل يكن رسول اللهd فاحًشا وال متفحًشا وكان يقول:d إن من  -

خياركم أحسنكم أخالقًا.

اتق الله حيثام كنت وأتبع السيئة الحسنة. -

عن أنسl قال: قال رسول اللهd : إن الله لرَيىض عن العبد  -

بة فيحمده عليها. أن يأكل األَكلة، فيَحمده عليها، أو يرشب الرشَّ

إن الرّفق ال يكون يف يشء إال زانه. -

1

2.2.2.1.G4.3يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث الرشيفة

الخامس

النبوية 2.2.1 لألحاديث  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وتطبيًقا  ملعانيها،  وفهاًم  الرشيفة، 

ألحكامها.

1.2.2.1.G5.ع مثانية من األحاديث النبوية الرشيفة يمَُسمِّ

أتدرون َمِن املفلس فينا. -

أي األعامل أحبُّ إىل الله، قال: أدومها وإن قّل. -

ْتَهمُ بأمه؟ إنك. - يا أبا ذر أََعريَّ

إياكم والغلو يف الدين. -

من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليكرم ضيفه. -

ما خري رسول اللهd بني أمرين قط. -

اقرؤا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيًعا ألصحابه. -

عن ربيعة بن كعب األسلميn قال: كنت أبيت مع رسول الله -

d فأتيته بوضوئه وحاجته فقال يل: "َسْل فقلت أسألك مرافقتك 
يف الجّنة".

1

2.2.2.1.G5.3يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث الرشيفة
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السادس

النبوية 2.2.1 لألحاديث  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وتطبيًقا  ملعانيها،  وفهاًم  الرشيفة، 

ألحكامها.

1.2.2.1.G6:ع مثانيًة من األحاديث النبوية الرشيفة يمَُسمِّ

ال تزول قََدما َعبٍْد يوم القيامة حتى يمُسأل. -

عجبًا ألمر املؤمن. -

يا غالم إيّن أعلمك كلامت احفظ الله يحفظك. -

مثل الجليس الصالح والجليس. -

آية املنافق ثالث. -

ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبًدا بعفو إال عزًا. -

كان رسول اللهd يف سفر فصام بعض وأفطر بعض. -

باب املسلم فمُسوق وقتاله كفر. - سمُ

1

2.2.2.1.G6.3يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث الرشيفة

السابع

النبوية 2.2.1 لألحاديث  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وتطبيًقا  ملعانيها،  وفهاًم  الرشيفة، 

ألحكامها.

1.2.2.1.G7:ع مثانية من األحاديث النبوية الرشيفة يمَُسمِّ

إن الله يبسط يده بالليل. -

إن الدين يرس. -

ِ املّشائني يف الظُّلم. - برَشِّ

مثل القائم عىل حدود الله. -

أنا وكافل اليتيم. -

إن الله ال ينظر إىل أجسامكم. -

كلوا وارشبوا والبسوا وتصدقوا يف غري إرساف وال مخيلة. -

َسبَْعٌة يمُِظلُّهم الله يف ِظلِّه. -

1

2.2.2.1.G7.3يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث الرشيفة

الثامن

النبوية 2.2.1 لألحاديث  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وتطبيًقا  ملعانيها،  وفهاًم  الرشيفة، 

ألحكامها.

1.2.2.1.G8:ع مثانيًة من األحاديث النبوية الرشيفة يمَُسمِّ

ال تمَُشّد الرّحال. -

ما تََقرََّب إيّل عبدي بيشء أحب إيّل مام افرتضته عليه. -

إمنا األعامل بالنيات. -

َعة. - ال يكن أحدكم إِمَّ

أيها الناس: إّن الله طَيِّب ال يقبل إال طيِّبًا. -

َس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. - َمْن نَفَّ

َمْن أََحبَّ أن يبسط له يف رزقه. -

ال يشري أحدكم عىل أخيه بالّسالح. -

1

2.2.2.1.G8.3يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث الرشيفة

التاسع

النبوية 2.2.1 لألحاديث  حفظًا  الطّالب  يظهر 

وتطبيًقا  ملعانيها،  وفهاًم  الرشيفة، 

ألحكامها.

1.2.2.1.G9:ع مثانيًة من األحاديث النبوية الرشيفة يمَُسمِّ

السبع املوبقات.

إن الحالل بنّي وإن الحرام بنّي.

الّدين النصيحة.

لعن الله الرجال املتشبهني بالنساء.

عاىف إال املجاهرين. كمُلُّ أمتي ممُ

َمْن تَرَّدى من جبل.

الرضر وال رِضار.

حّق املسلم عىل املسلم ست.

1

2.2.2.1.G9.3يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث الرشيفة

املجال 1: الوحي الإلهي
املحور 2.1 : احلديث ال�شريف وعلومه
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العارش

السنة 3.2.1 مبكانة  معرفة  الطّالب  يظهر 

لعلومها،  وفهاًم  الترشيع،  من  النبوية 

وتقديرًا لجهود العلامء يف تدوينها.

1.3.2.1.G10 يستخلص مكانة السنة النبوية الرشيفة كمصدر من مصادر الترشيع

اإلسالمي، وجهود علامء األّمة يف تدوينها واملحافظة عليها.
3

2.3.2.1.G10.2يمُوّضح أقسام السنة بالنسبة للقرآن الكريم

الحادي عرش

السنة 3.2.1 مبكانة  معرفة  الطّالب  يظهر 

لعلومها،  وفهاًم  الترشيع،  من  النبوية 

وتقديرًا لجهود العلامء يف تدوينها.

1.3.2.1.G11 :يقارن بني أنواع الحديث من حيث القبول والرد والصحة والضعف

2)املتواتر، اآلحاد، الصحيح، الحسن، الضعيف، املوضوع(.

الثاين عرش

السنة 3.2.1 مبكانة  معرفة  الطّالب  يظهر 

لعلومها،  وفهاًم  الترشيع،  من  النبوية 

وتقديرًا لجهود العلامء يف تدوينها.

1.3.2.1.G12.3يستخلص السنن الرشطية يف السنة النبوية

2.3.2.1.G12.يف الرعاية الصحية dيرشح هدي النبي
3

املجال 1: الوحي الإلهي
املحور  2.1: احلديث ال�شريف وعلومه
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املجال 2: العقيدة الإ�شالمية
املحور  1.2: العقيدة الإميانية

املستوىنواتج التعلماملعيارالصف

روضة 1

تعاىل 1.1.2 الله  بوجود  وعيًا  الطّالب  يظهر 

التأمل يف  الودود( من خالل  )الخالق – 

مخلوقاته، ويظهر اإلميان به عز وجل. 

1.1.1.2.K1.1يتحدث عن عدد من مخلوقات الله تعاىل يف عامل الطبيعة من حوله
2.1.1.2.K1.يعرّب عن حبه لله خالقه وخالق الكون

2

روضة 2

تعاىل 1.1.2 الله  بوجود  وعيًا  الطّالب  يظهر 

التأمل يف  الودود( من خالل  )الخالق – 

مخلوقاته، ويظهر اإلميان به عز وجل. 

1.1.1.2.K2.1يذكر أمثلة عىل رزق الله تعاىل ملخلوقاته

2.1.1.2.K2.يتحدث بأسلوبه عن مظاهر رحمة الله تعاىل يف خلقه
3

األول

يظهر الطّالب وعيًا وإميانًا بأسس اإلميان 2.1.2

وكتبه  ومالئكته  وصفاته  تعاىل  بالله 

ورسله.

1.2.1.2.G1 .1يذكر أمثلة عىل ربوبية الله ورحمته من خالل خلقه عّز وجّل

2.2.1.2.G1.2يعرّب عن حبه لله - تعاىل - الربُّ الرّحمن

3.2.1.2.G1.1يمُوّضح أركان اإلميان الستة

الثاين

يظهر الطّالب وعيًا وإميانًا بأسس اإلميان 2.1.2

وكتبه  ومالئكته  وصفاته  تعاىل  بالله 

ورسله.

1.2.1.2.G2.2يستدل عىل صفات الله تعاىل )اللطيف، القادر( من خالل مخلوقاته

2.2.1.2.G2)1يعرِّف باثنني من أويل العزم من الرُّسل )نوح، و إبراهيم

3.2.1.2.G2.1يردِّد نشيًدا عن األنبياء

الثالث

يظهر الطّالب وعيًا وإميانًا بأسس اإلميان 2.1.2

وكتبه  ومالئكته  وصفاته  تعاىل  بالله 

ورسله.

1.2.1.2.G3.د أسامء بعض املالئكة وصفاتهم وأدوارهم 1يمُحدِّ

2.2.1.2.G3.3يوظف معرفته بأدوار املالئكة يف تعزيز سلوكه اإليجايب

3.2.1.2.G3.)x1يعرِّف باثنني من أويل العزم من الرُّسل )موىس وعيىس

4.2.1.2.G3.x2يقارن بني معجزيت عيىس وموىس

الرابع

يظهر الطّالب وعيًا وإميانًا بأسس اإلميان 2.1.2

وكتبه  ومالئكته  وصفاته  تعاىل  بالله 

ورسله.

1.2.1.2.G4.y1يعدد الكتب الساموية، وعىل من أمُنزلت َمْن الرُّسل

2.2.1.2.G4.يستنتج أوجه التشابه واالختالف بني الكتب الساموية والقرآن الكريم
2

الخامس

يظهر الطّالب وعيًا وإميانًا بأسس اإلميان 2.1.2

وكتبه  ومالئكته  وصفاته  تعاىل  بالله 

ورسله.

1.2.1.2.G5.2يقارن بني صفات أهل الّنعيم يف الجّنة، وصفات أهل الشقاء يف النار

2.2.1.2.G5.يستنتج أثر اإلميان باليوم اآلخر عىل سلوك املؤمن
2

السادس

يظهر الطّالب وعيًا وإميانًا بأسس اإلميان 2.1.2

وكتبه  ومالئكته  وصفاته  تعاىل  بالله 

ورسله.

1.2.1.2.G6.ا لها إىل أحداث ومظاهر كونية َصنَِّفً 2يستقيص أرشاط الساعة الكربى ممُ

2.2.1.2.G6.1يرشح مفهوم املسؤولية يف اإلسالم

3.2.1.2.G6 يربط بني مفهوم املسؤولية وبني مفهوم املحاسبة عن األفعال يف اليوم

اآلخر.
2

4.2.1.2.G6.3يمُطبّق مبادئ املسؤولية يف مواقف حياتية

السابع

يظهر الطّالب وعيًا وإميانًا بأسس اإلميان 2.1.2

وكتبه  ومالئكته  وصفاته  تعاىل  بالله 

ورسله.

1.2.1.2.G7.)2يرشح اثنني من أسامء الله الحسنى )املغيث، الحليم

2.2.1.2.G7.3يستقيص مظاهر الِحلِْم اإللهي من خالل الواقع اإلنساين

3.2.1.2.G7.3يشارك يف تصميم مرشوع إغايث

الثامن

يظهر الطّالب وعيًا وإميانًا بأسس اإلميان 2.1.2

وكتبه  ومالئكته  وصفاته  تعاىل  بالله 

ورسله.

1.2.1.2.G8.3يحلل أثر اإلميان بالقضاء والقدر يف التأثري اإليجايب عىل النفس املؤمنة

2.2.1.2.G8.ينقد األخطاء الفعلية والقولية الشائعة بني الناس يف باب الَقَدِر
3
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التاسع

يظهر الطّالب وعيًا وإميانًا بأسس اإلميان 2.1.2

وكتبه  ومالئكته  وصفاته  تعاىل  بالله 

ورسله.

1.2.1.2.G9 متخلًقا العدل(   - )الغفور  الحسنى  الله  أسامء  من  اثنني  يرشح 

مبقتضاهام.
2

2.2.1.2.G9.3يلقي كلمة عن التخلق مبقتيض خلق الله الغفور

3.2.1.2.G9 التجربة يف  اإللهي  العدل  مناذج  عن  استقصائية  بحثية  ورقة  يعد 

التاريخية.

العارش
مجال 3.1.2 يف  رشعية  نصوًصا  الطّالب  يحلل 

العقيدة اإلسالمية.

1.3.1.2.G10 يحلل مفاهيم اإلميان بالغيب مستخلًصا آثار اإلميان بالغيب عىل الفرد

3واملجتمع.

الحادي عرش
مجال 3.1.2 يف  رشعية  نصوًصا  الطّالب  يحلل 

العقيدة اإلسالمية.

1.3.1.2.G11 ،يحلل مناذج من الخطاب اإللهي لإلنسان عرب خواصه )العقل، العلم

النظر( ومجاالته )اإلنسان، الناس، بني آدم( مستنبطًا عاملية العقيدة 

اإلسالمية.

3

الثاين عرش
مجال 3.1.2 يف  رشعية  نصوًصا  الطّالب  يحلل 

العقيدة اإلسالمية.

1.3.1.2.G12 املتطرفون بها  يتذرع  التي  والشبهات  والحمُجج  األفكار  يناقش 

3واملتشددون يف تكفري املسلمني املخالفني لهم، ويفندها، ويرد عليها.
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روضة 1

يظهر قدرة مالمئة عىل التأمل و التفكري 1.2.2

يف  الله  وجود  آثار  من  يشاهده  فيام 

األنفمُس واآلفاق.

1.1.2.2.K1 والنبات اإلنسان  عوامل  يف  تعاىل  الله  مخلوقات  من  عدًدا  يصنف 

2والحيوان.

2.1.2.2.K1 الطعام )الحواس،  تعاىل  الله  نعم  من  اثنتني  عن  بتوسع  يتحدث 

2والرشاب(.

روضة 2

يظهر قدرة مالمئة عىل التأمل و التفكري 1.2.2

يف  الله  وجود  آثار  من  يشاهده  فيام 

األنفمُس واآلفاق.

1.1.2.2.K2.3يطرح تساؤالت تعرب عن تأمله يف نفسه واملخلوقات البيئية من حوله

2.1.2.2.K2 الله تعاىل يف عاملي الله من خالل تأمله يف مخلوقات  يستنتج قدرة 

2النبات والحيوان.

األول

عىل 2.2.2 م��المئ��ة  ق���درة  ال��طّ��ال��ب  يظهر 

االستدالل عىل وجود الله تعاىل واإلميان 

به مستخدًما أدوات البحث والتفكري.

1.2.2.2.G1 عاملي تعاىل يف  الله  مخلوقات  تأمله يف  من خالل  الله  قدرة  يستنج 

النبات والحيوان.
2

2.2.2.2.G1.3يجمع معلومات وصوًرا عن أحد مخلوقات الله تعاىل يف بيئته

الثاين

عىل 2.2.2 م��المئ��ة  ق���درة  ال��طّ��ال��ب  يظهر 

االستدالل عىل وجود الله تعاىل واإلميان 

به مستخدًما أدوات البحث والتفكري.

1.2.2.2.G2.2يستنتج قدرة الله من خالل تأمله يف عامل اإلنسان

2.2.2.2.G2.يعد عرًضا تقدمييًا مصوًرا عن خلق اإلنسان
3

الثالث

عىل 2.2.2 م��المئ��ة  ق���درة  ال��طّ��ال��ب  يظهر 

االستدالل عىل وجود الله تعاىل واإلميان 

به مستخدًما أدوات البحث والتفكري.

1.2.2.2.G3.1يمُبنيِّ قيمة العلم والبحث عن املعرفة يف اإلسالم

2.2.2.2.G3.2يعرّب عن أهمية البحث والتعلم من ذوي الخربة واالختصاص

3.2.2.2.G3.3يقّدم عرًضا تقدمييًّا عن مصادر العلم واملعرفة

الرابع

عىل 2.2.2 م��المئ��ة  ق���درة  ال��طّ��ال��ب  يظهر 

االستدالل عىل وجود الله تعاىل واإلميان 

به مستخدًما أدوات البحث والتفكري.

1.2.2.2.G4.2يمُوّضح منهجية التفكري العلمي لحل املشكالت يف اإلسالم

2.2.2.2.G4.يمُطبّق خطوات التفكري العلمي يف حل املشكالت يف مواقف مفرتضة
3

الخامس

العقل، 3.2.2 بقيمة  وعيًا  الطّالب  يظهر 

يف  أدوات��ه  ومامرسة  التفكري،  وأهمية 

الوصول إىل الحق.

1.3.2.2.G5.يرشح قيمة العقل والتفكري ومكانتهام يف اإلسالم

3

السادس

العقل، 3.2.2 بقيمة  وعيًا  الطّالب  يظهر 

يف  أدوات��ه  ومامرسة  التفكري،  وأهمية 

الوصول إىل الحق.

1.3.2.2.G6.2يستخلص قيمة البحث الحيس التجريبي يف اإلسالم

2.3.2.2.G6.يرشح أثر أساليب البحث الحيس يف الوصول إىل الحقائق
3

السابع

العقل، 3.2.2 بقيمة  وعيًا  الطّالب  يظهر 

يف  أدوات��ه  ومامرسة  التفكري،  وأهمية 

الوصول إىل الحق.

1.3.2.2.G7.2يستنتج دالئل وحدانية الله تعاىل يف األنفس

2.3.2.2.G7.يدلّل عىل عظمة الله وقدرته يف آفاق الكون
3

الثامن

العقل، 3.2.2 بقيمة  وعيًا  الطّالب  يظهر 

يف  أدوات��ه  ومامرسة  التفكري،  وأهمية 

الوصول إىل الحق.

1.3.2.2.G8.1يمُبنيِّ قيمة القراءة يف اإلسالم

2.3.2.2.G8.يربط بني القراءة وبني بناء التفكري السليم
2

التاسع

العقل، 3.2.2 بقيمة  وعيًا  الطّالب  يظهر 

يف  أدوات��ه  ومامرسة  التفكري،  وأهمية 

الوصول إىل الحق.

1.3.2.2.G9.نن االجتامعية اإللهية يف املجتمعات االنسانية 2يرشح السُّ

2.3.2.2.G9 يمُطبّق قيمة االعتبار باألمم السابقة يف تجاوز مواقع الخطأ يف مواقف

2مفرتضة.
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املجال 2: العقيدة الإ�شالمية
املحور  2.2: العقلية الإميانية

املستوىنواتج التعلماملعيارالصف

العارش

يف 4.2.2 اإلسالم  مبنهجية  وعيًا  الطّالب  يظهر 

بناء العقل املسلم، وتطبيقاتها يف مجال 

التفكري الناقد واإلبداعي.

1.4.2.2.G10.2يرشح خصائص التفكري ا ملنهجيِّ يف اإلسالم

2.4.2.2.G10.يكتب تقريرًا عن منهجية التفكري واالستدالل يف اإلسالم
3

الحادي عرش

يف 4.2.2 اإلسالم  مبنهجية  وعيًا  الطّالب  يظهر 

بناء العقل املسلم، وتطبيقاتها يف مجال 

التفكري الناقد واإلبداعي.

1.4.2.2.G11.3يرشح مفهوم التفكري الناقد يف اإلسالم

2.4.2.2.G11.1يعدد العوائق التي تعرقل عملية التفكري النقدي

3.4.2.2.G11.3ميارس النقد البناء من خالل نص يحتوي عىل حقائق متعارضة

الثاين عرش

يف 4.2.2 اإلسالم  مبنهجية  وعيًا  الطّالب  يظهر 

بناء العقل املسلم، وتطبيقاتها يف مجال 

التفكري الناقد واإلبداعي.

1.4.2.2.G12.3يدلّل عىل مهارات التفكري اإلبداعي عند علامء املسلمني

2.4.2.2.G12يربط بني العقيدة اإلسالمية وتكوين العقلية اإلبداعية

3يف اإلسالم.
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املجال 3: قيم الإ�شالم واآدابه
املحور  1.3: قيم الإ�شالم

املستوىنواتج التعلماملعيارالصف

روضة 1
اإلسالم 1.1.3 لقيم  ومتثاّلً  فهاًم  الطّالب  يظهر 

الفردية والجامعية.

1.1.1.3.K1.2يعرّب بأسلوبه عن حبه لوالديه

2.1.1.3.K1.3يمُطبّق قيمتي الصدق واألمانة يف مواقف حياتية

روضة 2
اإلسالم 1.1.3 لقيم  ومتثاّلً  فهاًم  الطّالب  يظهر 

الفردية والجامعية يف سلوكه.

1.1.1.3.K2.2يعرّب بأسلوبه عن احرتامه ألفراد أرسته

2.1.1.3.K2.3يمُطبّق قيمتي االحرتام والتعاون يف مواقف حياتية

األول
اإلسالم 1.1.3 لقيم  ومتثاّلً  فهاًم  الطّالب  يظهر 

الفردية والجامعية يف سلوكه.

1.1.1.3.G1.2يقارن بني نتائج الصدق والكذب من حيث أثرهام عىل الفرد

2.1.1.3.G1 يف اآلخرين  مشاركة  يف  تسامحه  عىل  املرتتبة  اإليجابية  اآلثار  يرشح 

ألعابه ومتاعه.
3

الثاين

اإلسالم 1.1.3 لقيم  ومتثاّلً  فهاًم  الطّالب  يظهر 

الفردية والجامعية يف سلوكه.

1.1.1.3.G2.2يقارن بني األمانة والخيانة من حيث أثرهام عىل الفرد واملجتمع

2.1.1.3.G2 خالل من  التسامح  عىل  القائم  الجامعي  اللعب  ضوابط  يستخلص 

مواقف صفية.
3

3.1.1.3.G2 يمُوّضح أهمية تحديد رغباته يف حدود احرتام رغبات اآلخرين وعدم

تجاوزها.
1

الثالث

اإلسالم 1.1.3 لقيم  ومتثاّلً  فهاًم  الطّالب  يظهر 

الفردية والجامعية يف سلوكه.

1.1.1.3.G3.2يعرّب بأسلوبه عن قيمة ِبرِّ الوالدين

2.1.1.3.G3.3يربهن عىل قيمة التعاون يف اإلسالم

3.1.1.3.G3.مع املسيئني إليه d2يدلّل عىل قيمة التسامح يف حياة الرَّسول

الرابع

اإلسالم 1.1.3 لقيم  ومتثاّلً  فهاًم  الطّالب  يظهر 

الفردية والجامعية يف سلوكه.

1.1.1.3.G4 يربهن عىل أهمية قيمة حمُسن املعاملة، وأثرها عىل املسلم يف الدنيا

واآلخرة.
3

2.1.1.3.G4.3يستخلص آثار قيمة الكرم عىل الفرد واملجتمع

3.1.1.3.G4.3يقرتح الوسائل املعينة للنفس عىل التسامح مع اآلخرين

الخامس

اإلسالم 1.1.3 لقيم  ومتثاّلً  فهاًم  الطّالب  يظهر 

الفردية والجامعية يف سلوكه.

1.1.1.3.G5.3يربط بني قيمة محبة الله - تعاىل- وطاعته

2.1.1.3.G5.3يستخلص آثار قيمة الشجاعة عىل الفرد واملجتمع

3.1.1.3.G5.3يقارن بني أثر قيمة الرفق، وسلوك الِغلظة يف التعامل مع اآلخرين

السادس

اإلسالم 1.1.3 لقيم  ومتثاّلً  فهاًم  الطّالب  يظهر 

الفردية والجامعية يف سلوكه.

1.1.1.3.G6.3يربط بني قيمة العمل التطوعي وتطور املجتمع

2.1.1.3.G6.3يدلّل عىل قيمة الدعاء يف حياة املسلم

3.1.1.3.G6.3يصمم نرشة تعزز قيمة علوِّ الهمة

4.1.1.3.G6.2يرشح جوانب التسامح يف اإلسالم

السابع

اإلسالم 1.1.3 لقيم  ومتثاّلً  فهاًم  الطّالب  يظهر 

الفردية والجامعية يف سلوكه.

1.1.1.3.G7.3يربط بني قيمة العمل والعبادة يف اإلسالم

2.1.1.3.G7 خالل من  املسلم  سلوك  عىل  تعاىل  الله  مراقبة  قيمة  أثر  يستخلص 

مواقف قصصية.
3

3.1.1.3.G7.3يربهن عىل فضائل قيمة التواضع يف اإلسالم

4.1.1.3.G7.3يستنتج آثار االلتزام بقيمة التسامح يف العالقات اإلنسانية

الثامن

اإلسالم 1.1.3 لقيم  ومتثاّلً  فهاًم  الطّالب  يظهر 

الفردية والجامعية يف سلوكه.

1.1.1.3.G8.3يصمم عرًضا حول أهمية مجالس العلم والعلامء

2.1.1.3.G8.3يقارن بني آثار قيمة اإلخالص وسلوك الرياء

3.1.1.3.G8.2يرشح مقتضيات قيمة األخوة والتالحم املجتمعي

4.1.1.3.G8.3يستخلص مبادئ اإلسالم يف حفظ حقوق األخوة والتالحم املجتمعي

التاسع

اإلسالم 1.1.3 لقيم  ومتثاّلً  فهاًم  الطّالب  يظهر 

الفردية والجامعية يف سلوكه.

1.1.1.3.G9.3يعد تقريرًا حول اآلثار اإليجابية لقيمة التناصح عىل الفرد واملجتمع

2.1.1.3.G9.3يربط بني قيمة العدل وقوة املجتمع ومتاسكه

3.1.1.3.G9.3يستخلص اآلثار اإليجابية للتسامح الفكري مع املخالفني



33

املجال 3: قيم الإ�شالم واآدابه
املحور  1.3: قيم الإ�شالم

املستوىنواتج التعلماملعيارالصف

العارش

اإلسالم 1.1.3 لقيم  ومتثاّلً  فهاًم  الطّالب  يظهر 

الفردية والجامعية يف سلوكه.

1.1.1.3.G10 خالل من  ورخائه  املجتمع  بناء  يف  املجتمعية  املشاركة  قيمة  يرشح 

األوقاف.
3

2.1.1.3.G10.3يستخلص التدابري الوقائية لحامية اإلنسان من الوقوع يف املحرمات

3.1.1.3.G10.2يمُلخِّص ضوابط التسامح وحدوده

الحادي عرش

اإلسالم 1.1.3 لقيم  ومتثاّلً  فهاًم  الطّالب  يظهر 

الفردية والجامعية يف سلوكه.

1.1.1.3.G11.3يرشح منهج اإلسالم يف االستعفاف عن املحرمات

2.1.1.3.G11.2يمُلخِّص اآلثار اإليجابية للشورى عىل الفرد واملجتمع

3.1.1.3.G11.3يدلّل عىل رضورة االلتزام بخلق اإلنصاف يف القول والعمل

الثاين عرش
اإلسالم 1.1.3 لقيم  ومتثاّلً  فهاًم  الطّالب  يظهر 

الفردية والجامعية يف سلوكه.

1.1.1.3.G12.3يمُوّضح جوانب املسؤولية الفردية والجامعية يف اإلسالم

2.1.1.3.G12 يف املخالفني  مع  السلمي  والتعايش  التسامح  أهمية  حول  بحثًا  يعد 

العقيدة.
3
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املجال 3: قيم الإ�شالم واآدابه
املحور  2.3: اآداب الإ�شالم

املستوىنواتج التعلماملعيارالصف

روضة 1
آلداب 1.2.3 وتطبيًقا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

اإلسالم.

1.1.2.3.K1.)3يمُطبّق آداب التعامل مع اآلخرين )الوالدين – األخوة

2.1.2.3.K1.2يعرّب بأسلوبه عن أهمية ذكر الله عند الطعام وبداية العمل

روضة 2
آلداب 1.2.3 وتطبيًقا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

اإلسالم.

1.1.2.3.K2.)3يمُطبّق آداب التعامل مع اآلخرين )املعلم – األقران

2.1.2.3.K2.)3يمُطبّق آداب السلوك القويم )االستئذان – السالم ورد التحية

األول
آلداب 1.2.3 وتطبيًقا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

اإلسالم.

1.1.2.3.G1.2يمُوّضح أهمية النظافة للمسلم

2.1.2.3.G1.3يستخلص آداب اإلسالم يف النظافة

الثاين
آلداب 1.2.3 وتطبيًقا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

اإلسالم.

1.1.2.3.G2.يمُطبّق آداب الطعام يف اإلسالم
3

الثالث
آلداب 1.2.3 وتطبيًقا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

اإلسالم.

1.1.2.3.G3.1يحفظ دعاء النوم واالستيقاظ

2.1.2.3.G3.3يمُطبّق آداب النوم يف اإلسالم

الرابع
آلداب 1.2.3 وتطبيًقا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

اإلسالم.

1.1.2.3.G4.1يحفظ دعاء دخول املنزل والخروج منه

2.1.2.3.G4.3يمُطبّق آداب دخول املنزل والخروج منه

الخامس

آلداب 1.2.3 وتطبيًقا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

اإلسالم.

1.1.2.3.G5.1يحفظ دعاء ركوب وسائل النقل

2.1.2.3.G5.2يمُلخِّص آداب ركوب وسائل النقل

3.1.2.3.G5.3يمُطبّق آداب الطريق

السادس
آلداب 1.2.3 وتطبيًقا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

اإلسالم.

1.1.2.3.G6.1يحفظ أذكار الصباح واملساء

2.1.2.3.G6.3يصمم عرًضا حول آداب الدعاء وآداب املسجد

السابع
آلداب 1.2.3 وتطبيًقا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

اإلسالم.

1.1.2.3.G7.1يحفظ دعاء كفارة املجلس

2.1.2.3.G7.3يرشح آداب املجالس

الثامن
آلداب 1.2.3 وتطبيًقا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

اإلسالم.

1.1.2.3.G8.3يمُصّمم نرشة تثقيفية حول آداب السفر

2.1.2.3.G8.3ينتقد املامرسات غري الالئقة يف السفر

التاسع
آلداب 1.2.3 وتطبيًقا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

اإلسالم.

1.1.2.3.G9.3يمُصّمم نرشة تثقيفية توضح آداب التسوق والتعامل مع املرافق العامة

2.1.2.3.G9 املرافق مع  التعامل  ويف  التسوق  أثناء  الالئقة  غري  املامرسات  ينتقد 

العامة.
3

العارش
آلداب 1.2.3 وتطبيًقا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

اإلسالم.

1.1.2.3.G10.يعد بحثًا حول آداب اللباس والزينة
3

الحادي عرش
آلداب 1.2.3 وتطبيًقا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

اإلسالم.

1.1.2.3.G11.3يمُصّمم عرًضا بالوسائط املتعددة حول آداب الحوار

2.1.2.3.G11.3يرشح آداب استخدام وسائل التواصل اإللكرتوين

الثاين عرش
آلداب 1.2.3 وتطبيًقا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

اإلسالم.

1.1.2.3.G12.يمُصّمم عرًضا حول آداب اإلسالم يف الرؤى واألحالم
3
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روضة 1
د أركان اإلسالم الخمسة.K1.1.1.1.4يظهر الطّالب معرفة مالمئة بالعبادات.1.1.4 1يمُحدِّ

2.1.1.4.K1.2يتحدث بلغة مناسبة عن مبادئ طهارته الشخصية

روضة 2
2يتحدث بلغة مناسبة عن أركان اإلسالم العملية.K2.1.1.1.4يظهر الطّالب معرفة مالمئة بالعبادات.1.1.4

2.1.1.4.K2.2يربط بني النظافة واإلسالم

األول

العبادات 2.1.4 بأحكام  معرفة  الطّالب  يظهر 

ويؤديها بطريقة صحيحة.

1.2.1.4.G1.1يمُوّضح أهمية أركان اإلسالم العملية

2.2.1.4.G1.3يمُطبّق الوضوء بطريقة صحيحة

3.2.1.4.G1.د أوقات الصلوات املفروضة، وعدد ركعاتها 1يمُحدِّ

الثاين

العبادات 2.1.4 بأحكام  معرفة  الطّالب  يظهر 

ويؤديها بطريقة صحيحة.

1.2.1.4.G2.2يربط بني الطهارة والعبادة

2.2.1.4.G2.)2مييز بني أنواع الطهارة )الحدث والخبث

3.2.1.4.G2.3يستخلص نواقض الوضوء

4.2.1.4.G2.3يمُطبّق صفة الصالة بطريقة صحيحة

الثالث

العبادات 2.1.4 بأحكام  معرفة  الطّالب  يظهر 

ويؤديها بطريقة صحيحة.

1.2.1.4.G3.2مييز رشوط الصالة، ومبطالتها

2.2.1.4.G3.2يقارن بني األذان واإلقامة ويحسن أداءهام

3.2.1.4.G3.1يمُبنيِّ مفهوم الصوم وفضله

4.2.1.4.G3 العبادات إحدى  عن  املتعددة  بالوسائط  توضيحيًا  عرًضا  يمُصّمم 

)الطهارة والصالة والصوم(.
3

الرابع

العبادات 2.1.4 بأحكام  معرفة  الطّالب  يظهر 

ويؤديها بطريقة صحيحة.

1.2.1.4.G4.نن الرواتب 2مييز بني الصلوات املفروضة والسُّ

2.2.1.4.G4.2يمُوّضح أحكام الصيام ومقاصده الرشعية

3.2.1.4.G4.1يمُبنيِّ أنواع الصدقة وفضلها

الخامس

العبادات 2.1.4 بأحكام  معرفة  الطّالب  يظهر 

ويؤديها بطريقة صحيحة.

1.2.1.4.G5.1يبنيِّ أحكام صالة الجامعة ومقاصدها

2.2.1.4.G5.3يقارن بني أحكام صالة الجمعة والعيدين

3.2.1.4.G5 يمُصّمم عرًضا محفزًا بالوسائط املتعددة عن إحدى العبادات )الصالة

والصيام والصدقة(.
3

السادس

العبادات 3.1.4 بفقه  معرفة  الطّالب  يظهر 

ويؤديها بطريقة صحيحة.

1.3.1.4.G6.َنٍن ومكروهات 2يصنف أعامل الصالة إىل أركاٍن وسمُ

2.3.1.4.G6.1يمُبنيِّ أنواع السجود وأحكامها ومقاصدها الرشعية

3.3.1.4.G6.3يستنتج أنواع صيام التطوع من أدلتها الرشعية

السابع

العبادات 3.1.4 بفقه  معرفة  الطّالب  يظهر 

ويؤديها بطريقة صحيحة.

1.3.1.4.G7 عىل واملسح  )التيمم  والصالة  الطهارة  يف  الرخص  أحكام  بني  يربط 

الخفني، صالة املسافر واملريض( ومقاصدها الرشعية.
2

2.3.1.4.G7.سل نَن الفطرة وأحكام الغمُ 2يرشح سمُ

3.3.1.4.G7 يمُبنيِّ أنواع صالة التطوع وأثرها يف حياة املسلم )الضحى، والوتر، وقيام

الليل(.
1

الثامن

العبادات 3.1.4 بفقه  معرفة  الطّالب  يظهر 

ويؤديها بطريقة صحيحة.

1.3.1.4.G8 ،الكسوف( افرتاضية  مواقف  يف  األسباب  ذوات  الصلوات  يمُطبّق 

والخسوف، واالستسقاء، واالستخارة(.
3

2.3.1.4.G8.مرة يف مواقف افرتاضية 3يمُطبّق أحكام العمُ

3.3.1.4.G8.مرة 2يستخلص املقاصد الرشعية ألحكام العمُ

4.3.1.4.G8.ور 1يمُبنيِّ أحكام األمَْيان والنُّذمُ



36

املستوىنواتج التعلماملعيارالصف

التاسع

العبادات 3.1.4 بفقه  معرفة  الطّالب  يظهر 

ويؤديها بطريقة صحيحة.

1.3.1.4.G9.1يمُبنيِّ أحكام الزكاة ومقاصدها الرشعية

2.3.1.4.G9.2يقّدم تقريرًا عن دور الزكاة يف عالج مشاكل الفقر يف العامل اإلسالمي

3.3.1.4.G9.3يمُطبّق أحكام الحج يف مواقف افرتاضية

4.3.1.4.G9.2مييز بني ما يحلُّ وما ال يحلُّ من األطعمة يف اإلسالم

5.3.1.4.G93يمُصّمم عرًضا بالوسائط املتعددة حول املقاصد الترشيعية للعبادات

املستوىنواتج التعلماملعيارالصف

العارش
املعامالت 1.2.4 بفقه  معرفة  الطّالب  يظهر 

ويستخلص أثرها يف املجتمع.

1.1.2.4.G10.يرشح أحكام الزواج ومقاصده الرشعية
2

الحادي عرش

املعامالت 1.2.4 بفقه  معرفة  الطّالب  يظهر 

ويستخلص أثرها يف املجتمع.

1.1.2.4.G11.3يقيم العقود املالية املعارصة وفق ضوابط وأحكام اإلسالم

2.1.2.4.G11.2يستخلص منهج اإلسالم يف بناء األرسة

3.1.2.4.G11.2مييز بني أنواع املحرمات من النساء

الثاين عرش

املعامالت 1.2.4 بفقه  معرفة  الطّالب  يظهر 

ويستخلص أثرها يف املجتمع.

1.1.2.4.G12.2يربط بني أحكام الفراق بني الزوجني ومقاصدها الرشعية

2.1.2.4.G12.3يدلّل عىل حرمة بعض املبادالت املالية موّضًحا آثارها عىل املجتمع

3.1.2.4.G12.3يحلل األسس واملبادئ التي يقوم عليها النظام االقتصادي يف اإلسالم

املستوىنواتج التعلماملعيارالصف

التاسع
يظهر الطّالب معرفة وفهاًم 1.3.4

لقواعد األحكام الرشعية.

1.1.3.4.G9.مييز بني أنواع الحكم الرشعي
2

العارش

يظهر الطّالب معرفة وفهاًم 1.3.4

لقواعد األحكام الرشعية.

1.1.3.4.G10.3يحلل أسباب ظهور املدارس الفقهية

2.1.3.4.G10.3يستخلص أسباب االختالف الفقهي بني املذاهب األربعة

2.1.3.4.G10.2يربط أحكام الجهاد يف اإلسالم بالضوابط واملقاصد الرشعية

الحادي عرش
يظهر الطّالب معرفة وفهاًم 1.3.4

لقواعد األحكام الرشعية.

1.1.3.4.G11.2يرشح القواعد الفقهية الكربى ومكانتها يف الترشيع

2.1.3.4.G11.3يقارن بني مصادر الرشيعة اإلسالمية

الثاين عرش
يظهر الطّالب معرفة وفهاًم 1.3.4

لقواعد األحكام الرشعية.

1.1.3.4.G12.3يربط بني الرضورات الخمس وفقه األولويات واملوازنات

2.1.3.4.G12.2مييز بني االجتهاد والتقليد يف املذاهب الفقهية

املجال 4: اأحكام الإ�شالم ومقا�شدها
املحور  1.4: اأحكام العبادات

املحور  2.4: اأحكام املعامالت

املحور  3.4: قواعد الأحكام
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روضة 1

1.1.5 dيظهر الطّالب معرفة مالمئة بالرسول

من حيث نسبه وميالده.

1.1.2.5.K1.d1يذكر بيانات أساسية عن نسب النبي

2.1.2.5.K1.ولصفاته: الصادق، األمني dبَّه للرسول 2يعرّب بأسلوبه عن حمُ

3.1.2.5.K1.)طلع البدر علينا( .d2يردد نشيًدا يحفظه عن النبي

روضة 2

1.1.5 dيظهر الطّالب معرفة مالمئة بالرسول

من حيث نسبه وميالده.

1.1.2.5.K2. d1يتحدث بلغة مالمئة عن نسب الرَّسول

2.1.2.5.K2.ه له وقصة عام الفيل 2يرسد بإيجاز قصة مولد النبيd حتى كفالة َجدِّ

3.1.2.5.K2.)ولصفاته: الصادق، األمني، مبارك، مطيع dبَّه للرسول 2يعرّب بأسلوبه عن حمُ

4.1.2.5.K2. d2يردد نشيًدا يحفظه عن النبي

األول

2.1.5 dالنبي بسرية  معرفة  الطّالب  يظهر 

يًا  تأسِّ من مولده وحتى هجرته، ويظهر 

مبواطن االقتداء من شخصيته.

1.2.2.5.G1.من مولده وحتى كفالة جده d1يذكر أهم معامل حياة الرَّسول

2.2.2.5.G1 يف طفولته: طفل مبارك، محب dيستخلص بعًضا من صفات النبي

ملن حوله، رقيق القلب، فصيح اللسان.
3

3.2.2.5.G1 ،يف تعامله مع َمْن لهم فضل عليه: والدته dيستنتج أدب الرَّسول

جده، مربيته، حاضنته.
3

4.2.2.5.G1. d2يعرّب بلغة مناسبة عن حبه للنبي

الثاين

2.1.5 dالنبي بسرية  معرفة  الطّالب  يظهر 

يًا  تأسِّ من مولده وحتى هجرته، ويظهر 

مبواطن االقتداء من شخصيته.

1.2.2.5.G2 وهو يف كنف عمه )عمله dد أهم األعامل التي قام بها النبي  يمُحدِّ

بالرعي والتجارة(.
1

2.2.2.5.G2 ،بداية نشأته: صادق، أمني النبيd يف  بعًضا من صفات  يستخلص 

رحيم، محب للعمل، حليم، صبور(.
3

3.2.2.5.G2.يف إعادة بناء الكعبة d2يستدّل عىل سبب مشاركة النبي

4.2.2.5.G2 وكيفية تأسيه به يف ، dيتحدث بلغة مناسبة للتعبري عن حبه للنبي

تعامله مع أقربائه وأهله.
2

الثالث

2.1.5 dالنبي بسرية  معرفة  الطّالب  يظهر 

يًا  تأسِّ من مولده وحتى هجرته، ويظهر 

مبواطن االقتداء من شخصيته.

1.2.1.5.G3.بعد نزول الوحي عليه يف غار حراء d2يتحدث عن سرية النبي

2.2.1.5.G3.يف تعامله مع الجار dيعرّب عن كيفية التأيّس بالرسول محمد
2

الرابع

2.1.5 dالنبي بسرية  معرفة  الطّالب  يظهر 

يًا  تأسِّ من مولده وحتى هجرته، ويظهر 

مبواطن االقتداء من شخصيته.

1.2.2.5.G4.عىل قومه وإرادته الخري لهم d3يدلّل عىل صرب النبي

2.2.2.5.G4 يف بحكمته   dبالنبي تأّسيه  كيفية  عن  معربًا  مناسبة  بلغة  يكتب 

3الدعوة إىل الله وأبرز صفاته األخرى.

الخامس

2.1.5 dالنبي بسرية  معرفة  الطّالب  يظهر 

يًا  تأسِّ من مولده وحتى هجرته، ويظهر 

مبواطن االقتداء من شخصيته.

1.2.1.5.G5.يف الدعوة إىل الله تعاىل d3يدلّل عىل حكمة الّنبّي

2.2.1.5.G5.بالرعاية واالهتامم d3يستخلص دالئل تأييد الله للرسول

3.2.1.5.G5 يف الحكمة يف dيكتب بلغة مناسبة معربًا عن كيفية تأسيه بالنبي

الدعوة إىل الله، وأبرز صفاته األخرى.
3
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السادس

والعرب 3.1.5 املباديء  أهم  الطّالب  يستخلص 

وحتى  هجرته  من   dالنبي سرية  من 

وفاته.

1.3.1.5.G6 يف املدينة، وأسلوبه dيستخلص أهم األعامل التي قام بها الرَّسول

يف معامله أهلها.
3

2.3.1.5.G6.وبعدها d3يقارن بني الحياة يف يرثب قبل هجرة النبي

3.3.1.5.G6 األحداث أهم  من  واإلنسانية  والرحمة  التسامح  مواقف  يستخلص 

السنة  وحتى  الثانية  السنة  من   dالرَّسول خاضها  التي  والغزوات 

ٍد(. الثالثة للهجرة )غزوة بدٍر وأمُحمُ

2

4.3.1.5.G6.عىل التخطيط الجيد d3يدلّل عىل قدرة النبي

5.3.1.5.G6 بأفراد صلته  يف   dبالنبي تأسيه  تظهر  حياته  من  مواقف  يكتب 

املجتمع من حوله.
2

السابع

والعرب 3.1.5 املباديء  أهم  الطّالب  يستخلص 

وحتى  هجرته  من   dالنبي سرية  من 

وفاته.

1.3.2.5.G7 عىل حقن الدماء وتعزيز السالم dيستخلص مواقف حرص الرَّسول

والسادسة  الخامسة  السنتني  خالل  وقعت  التي  األحداث  خالل  من 

ديبية(. للهجرة )غزوة األحزاب، وصلح الحمُ
3

الثامن

والعرب 3.1.5 املباديء  أهم  الطّالب  يستخلص 

وحتى  هجرته  من   dالنبي سرية  من 

وفاته.

1.3.2.5.G8 والثامنة السابعة  السنتني  خالل  وقعت  التي  األحداث  أهم  يمُلخِّص 

نني(. للهجرة )فتح مّكة وغزوة حمُ
2

2.3.2.5.G8 وقعت التي  األحداث  خالل  من  والتسامح  العفو  مواقف  يستخلص 

خالل السنتني السابعة والثامنة للهجرة. )فتح مكة، وغزوة حنني(
3

3.3.2.5.G8 ،املريب األب   dالنبي املستفادة من سرية  والعرب  املواعظ  يستخلص 

والَجّد الرّحيم.
3

التاسع

يظهر الطّالب معرفة وتأسيًا 4.1.5

بشخصية الرَّسولd حيث إنّه النموذج 

جوانب  يف  الحسنة  واألس��وة  الكامل 

الحياة اإلنسانية كافة.

1.4.1.5.G9 يتحدث عن أهم األحداث التي وقعت خالل السنتني العارشة والحادية

عرشة للهجرة )وفاة النبيd ، وحجة الوداع(.
2

2.4.1.5.G9 يستخلص الدروس والعرب املستفادة من األحداث التي وقعت خالل

وحجة   ،  dالنَّبّي )وفاة  للهجرة  عرشة  والحادية  العارشة  السنتني 

الوداع(.

3

3.4.1.5.G9.يف الرتبية والتعليم d3يرشح هدي الرَّسول

العارش

يظهر الطّالب معرفة وتأسيًا 4.1.5

بشخصية الرَّسولd حيث إنّه النموذج 

جوانب  يف  الحسنة  واألس��وة  الكامل 

الحياة اإلنسانية كافة.

1.4.1.5.G10.الزوجية d3يستنتج مقومات حياة الرَّسول

2.4.1.5.G10 يف الدعوة إىل الله تعاىل بالحكمة واملوعظة dيمُلخِّص منهج الرَّسول

3الحسنة والحوار اإليجايب.

الحادي عرش

يظهر الطّالب معرفة وتأسيًا 4.1.5

بشخصية الرَّسولd حيث إنّه النموذج 

جوانب  يف  الحسنة  واألس��وة  الكامل 

الحياة اإلنسانية كافة.

1.4.2.5.G11.dيستخلص معامل التخطيط يف سرية الرَّسول

2

الثاين عرش

بشخصية 4.1.5 وتأسيًا   معرفة  الطّالب  يظهر 

الكامل  النموذج  إنّه  حيث   dالرَّسول

الحياة  جوانب  يف  الحسنة  واألس���وة 

اإلنسانية كافة.

1.4.2.5.G12 اإلداري من سرية القائد  مواصفات  استقصائية عن  بحثية  ورقة  يعد 

. dالنَّبّي
3

املجال 5: ال�شرية وال�شخ�شيات
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املجال 5: ال�شرية وال�شخ�شيات
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املستوىنواتج التعلماملعيارالصف

األول

يظهر الطّالب معرفة واقتداًء 1.2.5

بشخصيات إسالمية بارزة لها 

دورها يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

1.1.2.5.G1 يف رحمته وعطفه lيتحدث عن مواقف تظهر اقتداءه بأيب هريرة

عىل الحيوان.
2

2.1.2.5.G1.يف الهجرة m3يستخلص دور أسامء

الثاين

يظهر الطّالب معرفة واقتداًء 1.2.5

بشخصيات إسالمية بارزة لها 

دورها يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

1.1.2.5.G2.n3يستخلص أهم صفات عيل بن أيب طالب وفاطمة الزهراء

2.1.2.5.G2 يف رحمتهام nيتحدث عن مواقف تعرب عن اقتدائه بعيل وفاطمة

2بالفقري.

الثالث

يظهر الطّالب معرفة واقتداًء 1.2.5

بشخصيات إسالمية بارزة لها 

دورها يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

1.1.2.5.G3.وتصديقه dبالنبي l3يستخلص أثار إميان أيب بكر الصديق

2.1.2.5.G3 وقت dيف مساندة الرَّسول mيستخلص دور خديجة بنت خويلد

ّدة. الشِّ
3

3.1.2.5.G3.2يكتب قامئة ببعض األعامل التي يستطيع من خاللها خدمة اإلسالم

الرابع

يظهر الطّالب معرفة واقتداًء 1.2.5

بشخصيات إسالمية بارزة لها 

دورها يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

1.1.2.5.G4.وإنفاقه املال يف سبيل الله l3يدلّل عىل حياء عثامن

2.1.2.5.G4.بأم املساكني m3يستنتج سبب تسمية أم املؤمنني زينب بنت خزمية

3.1.2.5.G4.n3يدلّل عىل اقتدائه بعثامن بن عفان و أم املساكني

الخامس

يظهر الطّالب معرفة واقتداًء 1.2.5

بشخصيات إسالمية بارزة لها 

دورها يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

1.1.2.5.G5 وزهده، وتفقده لرعيته وخوفه lيدلّل عىل عدل عمر بن الخطاب

من الله تعاىل، وفاطمة بنت عبدامللكBيف وفائها.
3

2.1.2.5.G5 يف الخوف من الله ورعاية lيدلّل عىل اقتدائه بعمر بن الخطاب

الضعفاء واملحتاجني، وفاطمة بنت عبدامللكB يف الخوف من الله 

تعاىل ورعاية الضعفاء واملحتاجني.

3

3.1.2.5.G5.2يكتب قامئة بأعامل متكنه من خدمة اإلسالم واملسلمني

السادس

يظهر الطّالب معرفة واقتداًء 1.2.5

بشخصيات إسالمية بارزة لها 

دورها يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

1.1.2.5.G6.ورحلته يف طلب العلم ،q3يستخلص أهم معامل سرية مالك بن أنس

2.1.2.5.G6.بأول عاملة يف اإلسالم m3يمُعلِّل تسمية السيدة عائشة

3.1.2.5.G6.يف طلب العلم qومالك بن أنس m3يدلّل عىل اقتدائه بالسيدة عائشة

السابع

يظهر الطّالب معرفة واقتداًء 1.2.5

بشخصيات إسالمية بارزة لها 

دورها يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

1.1.2.5.G7 واإلمام أيب ،mيمُلخِّص جوانب من حياة الصحابية رفيدة األسلمية

.qحنيفة النعامن
2

2.1.2.5.G7 يستخلص الدروس والعرب املستفادة من سرية كل من السيدة رفيدة

.qواإلمام أيب حنيفة النعامن mاألسلمية
3

الثامن

يظهر الطّالب معرفة واقتداًء 1.2.5

بشخصيات إسالمية بارزة لها 

دورها يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

1.1.2.5.G8 ،mالله بنت عبد  فاء  الشِّ السيدة  يتحدث عن جوانب من سرية   

.qومحمد بن إدريس الشافعي
2

2.1.2.5.G8 بنت فاء  الشِّ السيدة  من سرية  املستفادة  والعرب  الدروس  يستخلص   

.qومحمد بن إدريس الشافعي ،mعبد الله
3

التاسع

يظهر الطّالب معرفة واقتداًء 1.2.5

بشخصيات إسالمية بارزة لها 

دورها يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

1.1.2.5.G9 يتحدث عن أبرز املواقف من سرية اإلمام مسلم بن الحجاج واإلمام

.Cأحمد بن حنبل
2

2.1.2.5.G9 يستخلص الدروس املستفادة من سرية اإلمام مسلم بن الحجاج واإلمام

.Cأحمد بن حنبل
3

العارش

يظهر الطّالب معرفة واقتداًء 1.2.5

بشخصيات إسالمية بارزة لها 

دورها يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

1.1.2.5.G10 بنت كينة  سمُ السيدة  سرية  من  املستفادة  والعرب  الدروس  يستخلص 

 .mالحسني
3

2.1.2.5.G10 دولة يف  الرشعي  التعليم  رواد  من  عدد  سرية  من  جوانب  يمُلخِّص 

اإلمارات )أحمد بن عبد العزيز بن حمد املبارك(.
2
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الحادي عرش

يظهر الطّالب معرفة واقتداًء 1.2.5

بشخصيات إسالمية بارزة لها 

دورها يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

1.1.2.5.G11 mيستخلص الدروس والعرب املستفادة من سرية السيدة أم سلمة

.dزوجة الرَّسول
3

2.1.2.5.G11 يف qيستخلص الدروس والعرب املستفادة من سرية اإلمام البخاري

خدمة الحديث الرشيف.
3

الثاين عرش

يظهر الطّالب معرفة واقتداًء 1.2.5

بشخصيات إسالمية بارزة لها 

دورها يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

1.1.2.5.G12 يعد الطّالب عرًضا بالوسائط املتعددة حول دور أم اإلمارات الشيخة

فاطمة بنت مبارك يف خدمة اإلسالم. 
3

2.1.2.5.G12 يحلل شخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة اإلمارات

العربية املتحدةq، ودوره يف خدمة اإلسالم واملسلمني.
3

3.1.2.5.G12 الشيخ القائد املؤسس  الدروس والعرب املستفادة من سرية  يستخلص 

زايدq، وأم اإلمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك.
3

املجال 5: ال�شرية وال�شخ�شيات
املحور  2.5: ال�شخ�شيات الإ�شالمية



41

املجال 6: الهوية والق�شايا املعا�شرة
املحور  1.6: الهوية والنتماء

املستوىنواتج التعلماملعيارالصف

روضة 1

يظهر الطّالب اعتزازه بشخصيته وهويته 1.1.6

ووطنه، وتقديره لرتاثه وثقافته، والتزامه 

بثوابته وعاداته وتقاليده.

1.1.1.6.K1.1يمُبنيِّ نعمة الله يف خلق األرض لنا لنعيش عليها، ونحافظ عىل ما فيها

2.1.1.6.K1.يمُبنيِّ مظاهر جامل وطنه اإلمارات
1

روضة 2

يظهر الطّالب اعتزازه بشخصيته وهويته 1.1.6

ووطنه، وتقديره لرتاثه وثقافته، والتزامه 

بثوابته وعاداته وتقاليده.

1.1.1.6.K2.2يصف بعض املناسبات الدينية والوطنية

2.1.1.6.K2.يعرّب بلغة مناسبة عن حبه لوطنه وقيادته
3

األول

يظهر الطّالب اعتزازه بشخصيته وهويته 1.1.6

ووطنه، وتقديره لرتاثه وثقافته، والتزامه 

بثوابته وعاداته وتقاليده.

1.1.1.6.G1.2 يمُبنيِّ واجبات أفراد األرسة وحقوقهم

2.1.1.6.G1.يدلّل عىل تعاونه مع أعضاء أرسته، وحبه لهم بذكر أمثلة واقعية
3

الثاين

يظهر الطّالب اعتزازه بشخصيته وهويته 1.1.6

ووطنه، وتقديره لرتاثه وثقافته، والتزامه 

بثوابته وعاداته وتقاليده.

1.1.1.6.G2.3 يرشح بعض آداب الِجوار باألمثلة والقصة

2.1.1.6.G2.يدلّل عىل احرتامه لجريانه ورفضه اإلساءة للجوار 
3

الثالث

يظهر الطّالب اعتزازه بشخصيته وهويته 1.1.6

ووطنه، وتقديره لرتاثه وثقافته، والتزامه 

بثوابته وعاداته وتقاليده.

1.1.1.6.G3.2يمُوّضح أهمية رعاية املحتاج، وسّد حاجاته ماديًا ومعنويًا

2.1.1.6.G3.3يرشح طريقتني يختارهام ملساعدة ذوي الحاجة

3.1.1.6.G3.3يعرّب بلغة مناسبة عن دور وطنه يف مساعدة املحتاجني

الرابع

يظهر الطّالب اعتزازه بشخصيته وهويته 1.1.6

ووطنه، وتقديره لرتاثه وثقافته، والتزامه 

بثوابته وعاداته وتقاليده.

1.1.1.6.G4.3يعرّب بلغة مناسبة عن مدى الحاجة لألماكن العامة

2.1.1.6.G4 العامة املرافق  توفري  يف  الدولة  جهود  لحامية  يضعها  خطًة  يرشح 

3والحفاظ عليها.

الخامس

يظهر الطّالب اعتزازه بشخصيته وهويته 1.1.6

ووطنه، وتقديره لرتاثه وثقافته، والتزامه 

بثوابته وعاداته وتقاليده.

1.1.1.6.G5.2يمُبنيِّ موقف دولة اإلمارات من قضايا املسلمني يف العامل

2.1.1.6.G5 دولة تطلقها  التي  اإلنسانية  خدمة  برامج  يف  املشاركة  واجب  يمُعلِّل 

اإلمارات. 
3

3.1.1.6.G5.3يصف بلغة صحيحة شعوره تجاه إسهامات الدولة اإلنسانية

السادس

يظهر الطّالب اعتزازه بشخصيته وهويته 1.1.6

ووطنه، وتقديره لرتاثه وثقافته، والتزامه 

بثوابته وعاداته وتقاليده.

1.1.1.6.G6 ،بدقة عربيًّا  ودورها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مكانة  يحدد 

دورها،  عن  متكامالً  مرشوًعا  ويصمم  وإسهاماتها،  مكانتها  ويعلل 

ويربطه بواجبها.

3

2.1.1.6.G6 يمُصّمم عرًضا عن دور اإلمارات يف وحدة األمة والحفاظ عليها انطالقًا

من دينها.
3

السابع

يظهر الطّالب اعتزازه بشخصيته وهويته 1.1.6

ووطنه، وتقديره لرتاثه وثقافته، والتزامه 

بثوابته وعاداته وتقاليده.

1.1.1.6.G7.2يستنتج املبادئ التي قامت عليها الحضارة اإلسالمية

2.1.1.6.G7 يمُصّمم عرًضا لنامذج من الفنون اإلسالمية القدمية والحديثة يف الدولة

3يف مختلف املجاالت.

الثامن

يظهر الطّالب اعتزازه بشخصيته وهويته 1.1.6

ووطنه، وتقديره لرتاثه وثقافته، والتزامه 

بثوابته وعاداته وتقاليده.

1.1.1.6.G8.3يرشح مفهوم نعمة األمن وأهميتها

2.1.1.6.G8 د دور الفرد يف تحقيق األمن ملجتمعه ووطنه وفق مبادئ اإلسالم يمُحدِّ

2وأحكامه.

التاسع

يظهر الطّالب اعتزازه بشخصيته وهويته 1.1.6

ووطنه، وتقديره لرتاثه وثقافته، والتزامه 

بثوابته وعاداته وتقاليده.

1.1.1.6.G9.3يرشح عوامل األمن االجتامعي والغذايئ والفكري والنفيس

2.1.1.6.G9.يمُصّمم برنامًجا لتحقيق أحد أنواع األمن يف املجتمع
3
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العارش

يظهر الطّالب اعتزازه بشخصيته وهويته 1.1.6

ووطنه، وتقديره لرتاثه وثقافته، والتزامه 

بثوابته وعاداته وتقاليده.

1.1.1.6.G10 ،وبها يرشح معنى طاعة ويل األمر، مربهًنا عىل أهميتها، مدلالً عىل وجمُ

محدًدا أبعادها.
3

2.1.1.6.G10.3يمُصّمم عرًضا عن نعمة وجود الحاكم ومخاطر الخروج عليه

الحادي عرش

يظهر الطّالب اعتزازه بشخصيته وهويته 1.1.6

ووطنه، وتقديره لرتاثه وثقافته، والتزامه 

بثوابته وعاداته وتقاليده.

1.1.1.6.G11.يرشح دوره يف حامية ثقافته وترسيخها وإعالء شأنها

3

الثاين عرش

يظهر الطّالب اعتزازه بشخصيته وهويته 1.1.6

ووطنه، وتقديره لرتاثه وثقافته، والتزامه 

بثوابته وعاداته وتقاليده.

1.1.1.6.G12 عىل اآلخرين  محفزًا  الوطنية  الخدمة  عن  متكامالً  مرشوًعا  يمُصّمم 

3االنخراط فيها وفق مبادئ اإلسالم.



43

املجال 6: الهوية والق�شايا املعا�شرة
املحور  2.6: الق�شايا املعا�شرة

املستوىنواتج التعلماملعيارالصف

روضة 1

والتحديات 1.2.6 للقضايا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

وإيجاد  تحليلها،  عىل  وقدرة  املعارصة، 

حلول لها، معتمًدا عىل املبادئ واألحكام 

اإلسالمية.

1.1.2.6.K1.2يعرّب عن حبه لخالق النعم

2.1.2.6.K1.يعرّب بلغته عن احرتامه ملخلوقات الله تعاىل

2

روضة 2

والتحديات 1.2.6 للقضايا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

وإيجاد  تحليلها،  عىل  وقدرة  املعارصة، 

حلول لها، معتمًدا عىل املبادئ واألحكام 

اإلسالمية.

1.1.2.6.K2 واللباس الطعام  من  األساسية  حاجاته  عىل  املحافظة  كيفية  يرشح 

واملسكن.
3

األول

والتحديات 1.2.6 للقضايا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

وإيجاد  تحليلها،  عىل  وقدرة  املعارصة، 

حلول لها، معتمًدا عىل املبادئ واألحكام 

اإلسالمية.

1.1.2.6.G1.2يمُبنيِّ أهمية البيئة الزراعية لحياة اإلنسان والحيوان

2.1.2.6.G1.يربط بني طاعة الله تعاىل والحفاظ عىل البيئة

3

الثاين

والتحديات 1.2.6 للقضايا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

وإيجاد  تحليلها،  عىل  وقدرة  املعارصة، 

حلول لها، معتمًدا عىل املبادئ واألحكام 

اإلسالمية.

1.1.2.6.G2.3يمُوّضح الحكمة من تنوع النبات واختالف ألوانه وأنواعه

2.1.2.6.G2.يصف بلغة مناسبة دوره يف حامية النباتات يف البيت واملدرسة

3

الثالث

والتحديات 1.2.6 للقضايا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

وإيجاد  تحليلها،  عىل  وقدرة  املعارصة، 

حلول لها، معتمًدا عىل املبادئ واألحكام 

اإلسالمية.

1.1.2.6.G3 يستنتج العالقة بني املاء والنبات والحياة عىل األرض )كنعم من الله

تعاىل(.
3

2.1.2.6.G3.يقرتح طرائق للمحافظة عىل املاء
3

الرابع

والتحديات 1.2.6 للقضايا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

وإيجاد  تحليلها،  عىل  وقدرة  املعارصة، 

حلول لها، معتمًدا عىل املبادئ واألحكام 

اإلسالمية.

1.1.2.6.G4.3يستنتج العالقة بني نظافة البيئة وسعادة اإلنسان

2.1.2.6.G4.3يقرتح طريقتني للتخلص من النفايات

3.1.2.6.G4.يدلّل عىل حبه للنظافة من خالل املشاركة بعمل تطّوعي مناسب
3

الخامس

والتحديات 1.2.6 للقضايا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

وإيجاد  تحليلها،  عىل  وقدرة  املعارصة، 

حلول لها، معتمًدا عىل املبادئ واألحكام 

اإلسالمية.

1.1.2.6.G5.3يرشح الخطوات العملية لشكر النعم

2.1.2.6.G5.يستنتج الحكمة من خلق مسخرات الكون

3

السادس

والتحديات 1.2.6 للقضايا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

وإيجاد  تحليلها،  عىل  وقدرة  املعارصة، 

حلول لها، معتمًدا عىل املبادئ واألحكام 

اإلسالمية.

1.1.2.6.G6.3يمُطبّق مبادئ اإلسالم يف التعامل مع البيئة

2.1.2.6.G6 ،يمُصّمم عرًضا يظهر األخطار املهددة للبيئة وطرائق مواجهتها )التلوث

3الهدر( وفق مبادئ اإلسالم.

السابع

والتحديات 1.2.6 للقضايا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

وإيجاد  تحليلها،  عىل  وقدرة  املعارصة، 

حلول لها، معتمًدا عىل املبادئ واألحكام 

اإلسالمية.

1.1.2.6.G7.3يرشح مخاطر الفقر عىل الفرد واملجتمع والبيئة

2.1.2.6.G7.3يمُوّضح مبادئ اإلسالم يف معالجة الفقر، والحّد من آثاره

3.1.2.6.G7.يمُصّمم عرًضا يرشح جهود الدولة يف محاربة الفقر يف العامل
3
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الثامن

والتحديات 1.2.6 للقضايا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

وإيجاد  تحليلها،  عىل  وقدرة  املعارصة، 

حلول لها، معتمًدا عىل املبادئ واألحكام 

اإلسالمية.

1.1.2.6.G8.2يمُبنيِّ العالقة بني ظهور املرض وانتشاره وبني سلوك اإلنسان

2.1.2.6.G8.3يرشح منهج اإلسالم يف الحّد من ظهور األمراض، والحد من انتشارها

3.1.2.6.G8 يمُصّمم عرًضا يرشح جهود الدولة املتامشية مع مبادئ دينها يف الرعاية

3الصحية.

التاسع

والتحديات 1.2.6 للقضايا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

وإيجاد  تحليلها،  عىل  وقدرة  املعارصة، 

حلول لها، معتمًدا عىل املبادئ واألحكام 

اإلسالمية.

1.1.2.6.G9.3يرشح أنواع التقليد يف السلوك )السلويك( وأسبابه ومظاهره و ونتائجه

2.1.2.6.G9 يعرّب بلغة صحيحة عن موقفه من التقليد مدعاًم باألدلة من ثوابت

3مجتمعه.

العارش

والتحديات 1.2.6 للقضايا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

وإيجاد  تحليلها،  عىل  وقدرة  املعارصة، 

حلول لها، معتمًدا عىل املبادئ واألحكام 

اإلسالمية.

1.1.2.6.G10.3يرشح أهمية التنمية البرشية وأهدافها وفق مبادئ اإلسالم

2.1.2.6.G10.3يمُصّمم عرًضا محفزًا اآلخرين عىل االنخراط يف التنمية

3.1.2.6.G10 مجتمع لقيام  القيادية(  )الشخصية  اإلنسان  وبناء  التنمية  بني  يربط 

3مزدهر.

الحادي عرش

والتحديات 1.2.6 للقضايا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

وإيجاد  تحليلها،  عىل  وقدرة  املعارصة، 

حلول لها، معتمًدا عىل املبادئ واألحكام 

اإلسالمية.

1.1.2.6.G11.3يربهن عىل أهمية االستدامة إلعامر األرض وبقاء الحياة

2.1.2.6.G11.يربط بني االستدامة وبني إدارة املعرفة للحّد من الِبطالة ومخاطرها

3

الثاين عرش

والتحديات 1.2.6 للقضايا  فهاًم  الطّالب  يظهر 

وإيجاد  تحليلها،  عىل  وقدرة  املعارصة، 

حلول لها، معتمًدا عىل املبادئ واألحكام 

اإلسالمية.

1.1.2.6.G12.يرشح إيجابيات وسلبيات العوملة موضًحا سبل الحفاظ عىل الهوية

2.1.2.6.G12 عىل للحفاظ  والتواصل  االتصال  وسائل  فيه  يوظف  مرشوًعا  يمُصّمم 

ثقافته وتراثه يف ظل العوملة.

3.1.2.6.G12 الفرد واملجتمع األدوات واآلثار عىل  املعرفة من حيث  اقتصاد  يمُقيّم 

وفق أحكام اإلسالم ومبادئه.

املجال 6: الهوية والق�شايا املعا�شرة
املحور  2.6: الق�شايا املعا�شرة


