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ال يتصرف مبسؤولية يف أي  

 عمل يقوم به 
يتصرف مبسؤولية يف أي  

 عمل يقوم به إذا ذكر بذلك 
يتصرف مبسؤولية يف أي عمل  

 يقوم به 
يتصرف مبسؤولية يف أي  

  هو قدوة يفعمل يقوم به و 
 ذلك 

يتصرف مبسؤولية  
يف أي عمل يقوم  

 به 

 و

هدفاً وال يعمل على  حيدد  هدفاً ال حيدد 
 حتقيقه 

حيّدد هدفاً ويضع خطّة   هدفاً ويعمل على حتقيقه حيدد 
 تحقيقه ل

حيدد هدفًا ويعمل  
 لتحقيقه 

 ه 

عمله إبتقان إذا ذّكر  يؤّدي  يف عمله يهمل  
 بذلك 

يسعى إىل العمل إبتقان ويثابر  
 على ذلك 

يثابر على العمل إبتقان  
 وهو قدوة يف ذلك  

يثابر يف العمل  
 إبتقان 

 ه 

ال ميتلك انضباطا ذاتيا وال  
 يلتزم ابألنظمة والقوانني  

ميتلك انضباطا ذاتيا ويلتزم  
ابألنظمة والقوانني إذا ذّكر  

 هبا 

ميتلك انضباطا ذاتيا ويلتزم  
 ابألنظمة والقوانني 

ميتلك انضباطا ذاتيا ويلتزم  
وهو  ابألنظمة والقوانني 

 ذلك  قدوة يف 

ميتلك انضباطًا  
ذاتيا ويلتزم  

 ابألنظمة والقوانني 

 ه 

يتفّكر يف سلوكه ويعرتف   يعرتف خبطئه وال يقّومه  ال يعرتف خبطئه 
 خبطئه ويقّومه 

دائم التفّكر يف سلوكه حبيث  
 يتجّنب الوقوع يف اخلطأ 

سلوكه  يتفّكر يف 
 وحياسب نفسه 

 ه 
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ثقته بنفسه ضعيفة وال  

 يستثمر قدراته 
قدراته  يستثمر بنفسه و يثق 

 بذلك إذا ذكر 
 قدراته  يستثمر يثق بنفسه و 

 
  قدراته يستثمر يثق بنفسه و  

 ويعي نقاط قوته وضعفه  
يستثمر  يثق بنفسه و 

 قدراته  
 ه 

ال يهتم مبظهره اخلارجّي وال  
  بنظافته الشخصية

يهتم بنظافته ومظهره إذا  
  ذُكِّر بذلك

يبذل جهده ليكون نظيفا ويف  
 مظهر أفضل 

يتميز مبظهره اخلارجي  
ونظافته الشخصية وصّحته  

 اجلسديّة

حيافظ على نظافته  
الشخصّية وصّحته  

 اجلسدية  

 ه 

 حيرتم اآلخر وحقوقه وعمله   حيرتم اآلخر وحقوقه وعمله  إذا ذكِّر بذلك حيرتم اآلخر   اندراً ما حيرتم اآلخر 
 وهو قدوة يف ذلك 

حيرتم اآلخر  
 وحقوقه وعمله  

 ه 

ال ينظّم وقته وال يستثمره  
 بفعالّية 

ويرّتب أولواّيته    وقته  ينظّم بفعالّية  وقته يستثمر  إذا ذّكر بذلك  ه يستثمر وقت
 ذلك    وهو قدوة يف 

حيرتم الوقت  
 ويستثمره بفعالّية 

 ه 

ال حيافظ على نظافة املكان  
 وممتلكاته   

حيافظ على نظافة املكان  
 وممتلكاته إذا وّجه لذلك 

حيافظ على نظافة املكان  
 وممتلكاته   

حيافظ على نظافة املكان 
 ذلك   وهو قدوة يفوممتلكاته 

حيرتم املكان واملوارد 
تاحة وحيافظ عليها

ُ
 امل

 ه 
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 ال يقّدر قيمة العلم
 

يقّدر قيمة العلم إذا ُوّجه  
 لذلك 

 يقّدر قيمة العلم 
 

قيمة العلم ويشّجع  يقّدر  
 اآلخرين على ذلك 

 و يقّدر قيمة العلم 

ال يثري أسئلة وال يبحث  
 عن أجوبة هلا 

يثري أسئلة ولكن ال يبحث  
 عن أجوبة هلا 

يثري أسئلة دائماً ويبحث  
 عن أجوبة هلا 

يثري أسئلة دائماً ويبحث عن  
أجوبة هلا ويشّجع اآلخرين  

 على ذلك 

يثري أسئلة دائماً  
أجوبة  ويبحث عن 

 هلا

 ه 

يسعى إىل زايدة معرفته دون   ال يهتّم اىل زايدة معرفته 
جمهود كاف يف البحث  

 والتقّصي 

يبادر إىل زايدة معرفته  
ابلبحث والتقّصي للتعّلم  

 والتطّور الذايت املستمر 

يبادر إىل زايدة معرفته  
ابلبحث والتقّصي للتعّلم  

وهو  والتطّور الذايت املستمر 
 قدوة يف ذلك 

يبادر إىل زايدة  
معرفته ابلبحث  
والتقّصي للتعّلم  

والتطّور الذايت  
 املستمر

 ه 
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عن عواطفه   حيسن التعبري ال 
 على إدارهتا  وال يقدر

يعّّب عن عواطفه إذا ُشّجع  
على ذلك وهو حباجة إىل  

 توجيه يف إدارهتا  

عن عواطفه   حيسن العبري 
 وحياول إدارهتا  

عن عواطفه  حيسن التعبري 
ر على إدارهتا يف كّل  يقدو 

 احلاالت

بشخصّية متوازنة  يتمّتع 
 عاطفّياً 

 ه 

 اآلخرين  آراء  ال يتقّبل
 البّناء  والنقد

 انتقائي يف تقبّله آلراء 
 والنقد  اآلخرين

 اآلخرين آراء يتقّبل 
 البّناء  والنقد

 والنقد اآلخرين آراء يتقّبل 
 للتحّسن  البّناء ويعّده فرصة

 اآلخرين آراء يتقّبل 
 البّناء  والنقد

 ه 

 احملاورة مهارات  ال ميتلك 
 واإلصغاء 

حباحة إىل تدريب أكثر على  
 مهارات اإلصغاء واحملاورة

حياور اآلخر إبصغاء   حياور اآلخر إبصغاء  
ويستخدم أسلوب مؤّدب  
معه مستنداً إىل احلقائق،  

 ذلك  وهو قدوة يف 

 احملاورة مهارات ميتلك 
 واإلصغاء 

 ه 

للتنوّع  يف تقبّله   انتقائي  ال يتقّبل التنوّع واالختالف 
 واالختالف 

يثّمن التنوّع واالختالف   االختالف  ع يتقّبل التنوّ 
 وهو قدوة يف ذلك 

يثّمن التنوّع  
البشري:  واالختالف 

)اللون، اللغة، العرف،  
 )... 

 و
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ال يشارك التعّلم مع  
اآلخرين وال يؤّدي دورا  

 إجيابّياً ضمن الفريق 

يشارك التعّلم مع اآلخرين  
أحياانً وحيتاج للتوجيه املستمر  

 أثناء العمل ضمن الفريق 

التعّلم مع  يشارك 
اآلخرين ويؤّدي دوراً  

 إجيابّياً ضمن الفريق 

 يشارك التعّلم مع اآلخرين 
ويعمل جاهداً إلجناح الفريق  

)يظهر مرونة  آخذاً دوراً قياداّيً 
اآلخرين  يف التعاطي حمفزًا

   ليأخذوا أدواراً متساوية(

يشارك التعّلم مع اآلخرين  
ويؤدي دورًا إجيابّياً يف  

 العمل اجلماعي

 و

عن أفكاره وآرائه   ال يعّّب 
وال يستخدم وسائل  

  التواصل 

يعّّب عن أفكاره وآرائه أحياانً  
 حمدودة  وسائل  مستخدماً 

يعّّب عن أفكاره وآرائه  
مستخدماً وسائل  

التواصل كاّفة استخداماً  
 صحيحاً وهادفاً 

يعّّب عن أفكاره وآرائه  
مستخدماً وسائل التواصل  

صحيحاً  كاّفة استخداماً  
 وهادفاً وهو قدوة يف ذلك 

يعّّب عن أفكاره وآرائه  
مستخدماً وسائل  

التواصل كاّفة استخداماً  
 صحيحاً وهادفاً 

 ه 

 
 مفّكر: ميتلك القدرة على التحليل والتفكري النقدي وتوظيف ذلك يف حّل املشكالت واختاذ القرار. 
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ضعيف يف حتليل  

املشكالت املعّقدة  
 وتفكيكها 

ميتلك القدرة على حتليل  
املشكالت وتفكيكها ولكّنه  

حيتاج للتدريب والدعم يف  
 ذلك 

ميتلك القدرة على حتليل  
املشكالت وإجياد حلول  

 متنوعة هلا 

ميتلك القدرة على حتليل  
املشكالت وإجياد حلول  

متنوعة هلا ويساعد اآلخرين  
 يف ذلك 

ميتلك القدرة على حتليل  
املشكالت وإجياد حلول  

 هلا

 ه 

ميتلك القدرة على التفكري   ضعيف يف التفكري النقدي 
النقدي وتقييم املعلومات  

واألفكار ولكّنه حيتاج إىل  
 التدريب والدعم  

ميتلك القدرة على  
م  التفكري النقدي وتقيي
 املعلومات واألفكار 

ميتلك القدرة على التفكري  
النقدي وتقييم املعلومات  

واألفكار ويساعد اآلخرين  
 يف ذلك 

ميتلك القدرة على  
التفكري النقدي وتقييم  

 املعلومات واألفكار 

 ه 

اخلروج   ضعيف يف 
 ابستنتاجات واختاذ قرارات 

  

يتدّرب على اخلروج  
 ابستنتاجات واختاذ قرارات 

ميتلك القدرة على  
اخلروج ابستنتاجات  

 واختاذ قرارات 

اخلروج  ميتلك القدرة على 
  ابستنتاجات واختاذ قرارات
 ويساعد اآلخرين يف ذلك 

اخلروج   ميتلك القدرة على
ابستنتاجات واختاذ  

 قرارات  

 ه 
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حيتاج إىل توجيه ليقوم   ال يقوم أبفعاله بدوافع احملّبة 

أبفعاله ويتواصل مع اآلخرين  
 بدوافع احملّبة 

يقوم مببادراته وأفعاله  
اآلخرين  ويتواصل مع 

 بدوافع احملّبة 

يقوم مببادراته وأفعاله ويتواصل 
مع اآلخرين بدوافع احملّبة 

 ويؤثّر فيهم إجياابً 

يقوم مببادراته وأفعاله  
ويتواصل مع اآلخرين  

 بدوافع احملّبة  

 و
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خيجل يف التصريح عن والئه  
 لألّمة اإلسالمّية 

يعتّز بوالئه لألّمة اإلسالمّية  
ولكّنه قد يتأثّر سلباً من  

 بعض التحّدايت والظروف 

يعتز بوالئه لألّمة اإلسالمية   لألّمة اإلسالمّية يعتز بوالئه  
 ويدعو إىل ذلك 

يعتز بوالئه لألّمة  
 اإلسالمية  

NA for cycle 1&2 

 و

ال يهتّم لإلسهام يف تطوير  
 املدرسة

يسهم يف تطوير املدرسة  
 وحتسينها إذا وّجه إىل ذلك 

يسهم يف تطوير املدرسة  
وحتسينها واختاذ قرارات  

 حلاجاهتا وإجياد حلول 

يسهم يف تطوير املدرسة  
وحتسينها واختاذ قرارات  

وإجياد حلول حلاجاهتا وهو  
 قيادّي يف ذلك 

يسهم يف تطوير املدرسة  
وحتسينها واختاذ قرارات  

 وإجياد حلول حلاجاهتا 

 ه 

يسهم يف خدمة جمتمعه   ال يسهم يف خدمة جمتمعه  
والتغيري اإلجيايب فيه إذا وّجه  

 إىل ذلك 

ة جمتمعه  يسهم يف خدم 
 والتغيري اإلجيايب فيه 

يسهم يف خدمة جمتمعه  
والتغيري اإلجيايب فيه وهو  

 قدوة يف ذلك  

يسهم يف خدمة جمتمعه  
 والتغيري اإلجيايب فيه 

 ه 

ال يُسهم يف نشر ثقافة  
التغيري ضمن اجملتمع  

 املدرسي وخارجه 
 

يُسهم يف نشر ثقافة التغيري  
ضمن اجملتمع املدرسي  

 وّجه إىل ذلك وخارجه إذا 
 

يُسهم يف نشر ثقافة التغيري  
ضمن اجملتمع املدرسي  

 وخارجه 
 

يُسهم يف نشر ثقافة التغيري  
ضمن اجملتمع املدرسي  

 وخارجه 
 قدوة يف ذلك  ووه

يُسهم يف نشر ثقافة  
التغيري ضمن اجملتمع  

 املدرسي وخارجه 
NA for cycle 1&2 

 ه 
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ال حُيسن الربط بني املعارف  
 املتدّرجة يف مراحل تعّلمه 

املعارف املتدرجة  يربط بني 
ويعمل على توظيفها بني  

املواد التعلمية ولكّنه حيتاج  
 إىل التدريب والدعم يف ذلك 

يربط بني املعارف املتدّرجة  
يف مراحل التعليم وحُيسن  
 توظيفها بني املواّد التعلمّية 

يربط بني املعارف املتدّرجة  
يف مراحل التعليم وحُيسن  

ملواّد التعلمّية  ا توظيفها بني 
 ويساعد اآلخرين يف ذلك 

يربط بني املعارف  
املتدّرجة يف مراحل  

التعليم وحُيسن توظيفها  
 بني املواّد التعلمّية 

 ه 

غري قادر على استثمار  
املعارف والعلوم يف إنتاج  

 أّي عمل جديد 

يستثمر معارفه وعلومه يف  
إنتاج أفكار وأعمال مألوفة  

 ومتوّقعة 

يستثمر معارفه وعلومه يف  
إنتاج أفكار جديدة،  

وأعمال ُمبدعة تتخّطى  
 املتوّقع واملألوف 

يستثمر معارفه وعلومه يف  
إنتاج أفكار جديدة،  

وأعمال ُمبدعة تتخّطى  
املتوّقع واملألوف ويساعد  

 اآلخرين يف ذلك 

يستثمر معارفه وعلومه  
يف إنتاج أفكار جديدة،  
وأعمال ُمبدعة تتخّطى  

 املتوّقع واملألوف 

 ه 

 
 
 



 . : يتبىن ويتمثل مبادئ اإلسالم يف فكره وأخالقه وأعماله مستقيم 
  املكّوانت \العناصر  : جتاوز التوقعات 4 : حّقق التوقعات 3 : حّقق التوقعات جزئّياً 2 : مل حيّقق التوقعات 1

ال يتمّثل أخالق اإلسالم  
 ومبادئه يف أقواله وتصرفاته 

 

يتمّثل بعض أخالق  
اإلسالم ومبادئه يف أقواله  

  وتصرفاته

يتمّثل أخالق اإلسالم  
 ومبادئه يف أقواله وتصرفاته 

يتمّثل أخالق اإلسالم  
ومبادئه يف أقواله وتصرفاته  

 وهو قدوة يف ذلك 

يتمّثل أخالق اإلسالم  
ومبادئه يف أقواله  

 وتصرفاته 

 ه 

ال ينتمي إىل بيئة دعوية  
 ُتسهم يف تقوية إميانه وفكره

ينتمي إىل بيئة دعوية ُتسهم  
تقوية إميانه وفكره من  يف 

 وقت إىل آخر 

ينتمي إىل بيئة دعوية ُتسهم  
 يف تقوية إميانه وفكره 

ينتمي إىل بيئة دعوية ُتسهم  
يف تقوية إميانه وفكره ومبادر  

 يف قيادة حلقات دعويّة 

ينتمي إىل بيئة دعوية  
ُتسهم يف تقوية إميانه  

 وفكره

 ه 

 


