‘Islamic Studies’ Progression of Skills

المجاالت
Strands

Year 1
القراءة :يقرأ السور القرآنية
قراءة صحيحة مراعيًا ضبط
الكلمات.

تالوتي

الكتابة :يكتب بعض الكلمات
القرآنية التي تعلمها.
التواصل الشفهي :يس ّمع
السور القرآنية الكريمة التي
حفظها.

Year 2

Year 3

Year 4

القراءة :يتلو السور القرآنية
المقررة تالوة صحيحة مراعيًا
أحجام التجويد التي تعلمها (المد
الطبيعي).

القراءة :يتلو السور القرآنية المقررة تالوة
صحيحة مراعيًا أحجام التجويد التي تعلمها
(المد الطبيعي والغنة).

القراءة :يتلو السور القرآنية المقررة
تالوة صحيحة مراعيًا أحجام التجويد
التي تعلمها (المد الطبيعي والغنة والم
لفظ الجاللة).

التقدير والتقييم :يقارن تالوته
بالتالوة النموذجية التي يسمعها.
الكتابة :يكتب بعض اآليات
الكريمة من السور المقررة.

التالوة والتجويد

التواصل الشفهي :يس ّمع السور
القرآنية الكريمة التي حفظها.

مصحفي

تجويدي

مهارة الحساب:
يتعرف عدد أجزاء لمصحف
الشريف واحزابه.
يتعرف عالمة اآلية وموضعها
منها
يتعرف عالمة الجزء والحزب
في المصحف الشريف.

ال ينطبق

مهارة الحساب :يتعرف عدد
سور القرآن الكريم.
يتعرف عالمة السجدة في
المصحف الشريف.

التواصل الشفهي والقراءة:
يتعرف معنى المد الطبيعي
وحروفه.
يقارن بين حروف المد وغيرها
من حيث إمكانية إطالة الصوت.
يحدد مقدار المد الواجب التزامه
في المد الطبيعي
يطبق المد الطبيعي عند تالوته
للكلمات القرآنية الواردة فيها.

يصحح بعض األخطاء التي يقع فيها
زمالؤه عند تالوة السور المقرّ رة.
الكتابة :يكتب بعض اآليات الكريمة من
السور المقررة.
التواصل الشفهي :يس ّمع السور القرآنية
الكريمة التي حفظها.
التواصل الشفهي :يتعرف موضع تصنيف
السورة (مكي ،مدني).
مهارة الحساب يتعرف ترتيب السور في
المصحف الشريف.

التواصل الشفهي والقراءة :يتعرف مفهوم
الغنة وصوتها.

يصحح بعض األخطاء التي يقع فيها
زمالؤه عند تالوة السور المقرّ رة.
الكتابة :يكتب بعض اآليات الكريمة
من السور المقررة مضبوطة بالشكل
التواصل الشفهي :يس ّمع اآليات
القرآنية الكريمة التي حفظها.

Year 5
القراءة :يتلو السور القرآنية المقررة
تالوة صحيحة مراعيًا أحجام التجويد
التي تعلمها.
التقدير والتقييم :يقارن تالوته بالتالوة
النموذجية التي يسمعها.
يصحح بعض األخطاء التي يقع فيها
زمالؤه عند تالوة السور المقرّ رة.
التواصل الشفهي :يس ّمع اآليات
القرآنية الكريمة التي حفظها.

يتعرف دالالت األلوان الواردة في
مقرر التالوة والحفظ في الكتاب
المدرسي.

التواصل الشفهي:
يتعرف أحكام الميم الساكنة
يميز بين أحكام الميم الساكنة
يتعرف معنى القلقلة وحروفها
يقارن بين أنواع القلقلة

يميز المصود بلفظ الجاللة
يميز حاالت تفخيم الم لفظ الجاللة من
حاالت ترقيقها.

يلتزم بأحكام التالوة التي تعلمها
يطبق أحكام الميم الساكنة والقلقلة عند
تالوة القرآن الكريم.

Year 6
القراءة :يتلو السور القرآنية المقررة تالوة
صحيحة مراعيًا أحجام التجويد التي تعلمها.
التقدير والتقييم :يقارن تالوته بالتالوة
النموذجية التي يسمعها.
يصحح بعض األخطاء التي يقع فيها
زمالؤه عند تالوة السور المقرّ رة.
التواصل الشفهي :يس ّمع اآليات القرآنية
الكريمة التي حفظها.

التواصل الشفهي:
يتعرف أحكام النون الساكنة والتنوين
يميز بين أحكام النون الساكنة وأحكام
التنوين

يلتزم بأحكام التالوة التي تعلمها
يحرص على تطبيق أحكام النون الساكنة
وأحكام التنوين.

يتعرف المقدار الصحيح للغنة.
يبين أحكام الغنة في تالوة القرآن الكريم.
يطبق المد الطبيعي عند تالوته للكلمات
القرآنية الواردة فيها.

يطبق أحكام الم لفظ الجاللة في تالوة
القرآن الكريم.

يطبق أحكام حكام النون الساكنة وأحكام
التنوين عند تالوة القرآن الكريم.

القرآن الكريم وعلومه

قرآني

يتعرف معاني المفردات
والتراكيب القرآنية
المقررة.

يتعرف معاني المفردات
والتراكيب القرآنية
المقررة.

يعبّر عن فهمه لمعاني
اآليات القرآنية بلغته
مستعينًا بالصور
والرسومات

يستعين بالقصص القرآنية
في فهمه لنعلني بعض
السور القرآنية.

يبدا التالوة باالستعاذة
والبسلملة

يعبّر عن فهمه لمعاني
اآليات القرآنية بلغته
مستعينًا بالصور
والرسومات
يتمثل المعاني والتعاليم
القرآنية الوارة في السور
المقررة

الفاتحة ،الناس ،الفلق،
االخالصن المسد،
النصر ،الكافرون،
الكوثر ،الماعون،
العاديات ،الزلزلة ،البينة،
قريش ،الفيل ،الهمزة،
العصر ،التكاثر ،القارعة القدر ،العلق ،التين،
الشرح ،الضحى ،الليل،
الشمس
يعبر بأسلوبه عن المعنى
اإلجمالي

الحديث النبوي وعلومه

يتعرف تحية اإلسالم من
خالل الحديث النبوي
المقرر

الحديث
النبوي
الشريف فهم المعنى اإلجمالى
لألحاديث النبوية
الشريفة المقررة
وحفظها.

تمثل اآلداب واألحكام
اإلسالمية الواردة في
األحاديث النبوية الشريفة
المقررة.

يتعرف آداب المجلس،
وآداب الطريق .وبر
الوالدين ،وااللتزام
باألحكام اإلسالمية العامة
الواردة في األحاديث
الشريفة المقررة
يعبر بأسلوبه عن المعنى
اإلجمالي
تمثل اآلداب واألحكام
اإلسالمية الواردة في
األحاديث النبوية الشريفة
المقررة.

يتعرف معاني المفردات والتراكيب
القرآنية المقررة.

يتعرف معاني المفردات
والتراكيب القرآنية المقررة.

يتعرف معاني المفردات
والتراكيب القرآنية المقررة.

يتعرف معاني المفردات والتراكيب
القرآنية المقررة.

يستعين بالقصص القرآنية في فهمه
لنعلني بعض السور القرآنية.

يقرأ بعض الجمل المعبرة عن
مدلول اآليات القرآنية ويعبر
عن فهمه لها.

يعرف مناسب نزول اآليات.
يستنتج المضامين التي شملتها
السور القرآنية الكريمة.

يعرف مناسب نزول اآليات
مستعينًا بالقصص القرآني في فهم
المعنى.

يربط بعض السور القرآنية
بقصصها وأسباب نزولها.
القرآنية.

يشرح اآليات الكريمة بصورة
مبسطة.

يستنتج المضامين التي شملتها
السور القرآنية الكريمة.

يستخلص الدروس المستفادة

يشرح اآليات الكريمة بصورة
مبسطة.

يعبّر عن فهمه لمعاني اآليات
القرآنية بلغته مستعينًا بالصور
والرسومات
يتمثل المعاني والتعاليم القرآنية
الوارة في السور المقررة
تنفيذ مقرر التالوة للسور القرآنية.
حفظ بعض السور السور القرآنية
الكريمة بحسب الخط الدراسية
للمرحلة.
البلد ،الفجر ،الغاشية ،األعلى،
الطارق ،البروج ،االنشقاق

يعبّر عن فهمه لمعاني اآليات
القرآنية بلغته.
يستخلص الدروس المستفادة
تنفيذ مقرر التالوة للسور
القرآنية .حفظ بعض السور
السور القرآنية الكريمة بحسب
الخط الدراسية للمرحلة.

المرسالت ،اإلنسان ،القيامة

المطففين ،االنفطار ،التكوير،
عبس ،النازعات ،النبأ.

يتعرف األفكار الرئيسة الوارة في
األحاديث الشريفة المقررة .أركان
اإليمان ،سن التكليف بالصالة،
كافل اليتيم ،التسبيح

يتعرف األفكار الرئيسة الوارة
في األحاديث الشريفة المقررة.
الرفق ،آداب المسجد ،صفات
المجتمع المسلم ،الصدقة.

االلتزام باألحكام اإلسالمية العامة
الواردة في األحاديث الشريفة
المقررة.

االلتزام باألحكام اإلسالمية
العامة الواردة في األحاديث
الشريفة المقررة.

يعبر بأسلوبه عن المعنى اإلجمالي

يعبر بأسلوبه عن المعنى
اإلجمالي

تمثل اآلداب واألحكام اإلسالمية
الواردة في األحاديث النبوية
الشريفة المقررة.

تنفيذ مقرر التالوة للسور
القرآنية .حفظ بعض السور
السور القرآنية الكريمة بحسب
الخط الدراسية للمرحلة.

تمثل اآلداب واألحكام
اإلسالمية الواردة في األحاديث
النبوية الشريفة المقررة.

يستخلص الدروس المستفادة
تنفيذ مقرر التالوة للسور القرآنية.
حفظ بعض السور السور القرآنية
الكريمة بحسب الخط الدراسية
للمرحلة.
المدثر ،المزمل ،الجن ،نوح

يتعرف األفكار الرئيسة الوارة
في األحاديث الشريفة المقررة.
فضل طلب العلم ،الخشوع في
الصالة ،سلوك المسلم في
التعامل ،حفظ األمانة ،الصديق
الصالح.

يتعرف األفكار الرئيسة الوارة في
األحاديث الشريفة المقررة .آثار
التهاجر ،صفات المنافقين ،آداب
الطعام والشراب،
االلتزام باألحكام اإلسالمية العامة
الواردة في األحاديث الشريفة
المقررة.

االلتزام باألحكام اإلسالمية
العامة الواردة في األحاديث
الشريفة المقررة.

يعبر بأسلوبه عن المعنى اإلجمالي

يعبر بأسلوبه عن المعنى
اإلجمالي ،وتمثل اآلداب
واألحكام اإلسالمية الواردة في
األحاديث النبوية الشريفة.

تمثل اآلداب واألحكام اإلسالمية
الواردة في األحاديث النبوية
الشريفة المقررة.

