
 

 

 

 بيان القدرة : عند هذا المستوى " يمكنني أن ..."

 
 مستوى تقييم مدرسة 

 جيمس فاوندرز

 
 التجويد أحكام تطبيق مع المختارة السور من اموغيره يسسو تي ق و حفظ يمكنني.  

  أستطيع  تصميم مجلة عن قيم اإلسالم . 
 

M2 

 

 التجويد أحكام تطبيق مع يس سورتي ق و حفظ يمكنني  
  أستطيع تصميم كتيباً عن السنة النبوية. 

 
M1 

 

 التجويد أحكام تطبيق مع المختارة السور من وغيرها يس سورة حفظ يمكنني. 

 لآليات عقلية خريطة تصميم يمكنني. 

 الثالثة المقدسة للمساجد مجسم ثالثي األبعاد تصميم يمكنني. 

 المكرمة مكة أهمية عن تقريرا أكتب أن أستطيع. 

 السفر آداب عن قصة أبتكر أن يمكنني. 

 سهال السفر لجعل اإلمارات دولة تقدمها التي الخدمات أنظم حفال أبين فيه أن أستطيع. 

S3 

 

 التجويد أحكام تطبيق مع المختارة السور من وغيرها يس سورة حفظ يمكنني. 

 لآليات ذهنية خريطة تصميم يمكنني. 

 تصميم يمكنني  ً  .الثالثة المقدسة للمساجد ملصقا

 آداب السفر. ًصمم ملصقاأستطيع أن أ 

 المكرمة مكة أهمية عن تقريرا أكتب أن أستطيع. 

 آمنا البلد لجعل اإلمارات دولة تقدمها التي الخدمات أذكر أن أستطيع. 

S2 

 

 التجويد أحكام تطبيق مع يس سورة حفظ يمكن. 

 اآليات من المستفادة الدروس استخالص يمكنني. 

 الشريف الحديث وشرح حفظ أستطيع. 

 التمثيل للشبهات. يمكنني 

 الثالثة المساجد بين المقارنة يمكنني. 

 المكرمة مكة معالم تصنيف أستطيع. 

 السفر ألداب ملصق تصميم يمكنني. 

S1 

الثامنالصف   التربية اإلسالمية  



 

 يس سورة آيات معاني أشرح أن أستطيع 
 هللا وجود ومنكرين الصالحين المؤمنين مصير بين المقارنة أستطيع. 
 الحديث دروس فرز أستطيع. 
 العمرة أركان تحليل يمكنني. 
 للمجتمع الحضاري والتقدم الغفران و التسامح بين العالقة أستنتج أن أستطيع. 
 السفر دعاء حفظ يمكنني. 

D2 

 

 التالوة أحكام تطبيق مع يس سورة من اآليات حفظ أستطيع. 

 الثالثة المساجد صفات استنتاج أستطيع. 

 المكرمة مكة فتح غزو أحداث من هللا في الثقة أهمية أستتتنتج أن أستطيع. 

 السفر بأخالق التخلق فوائد أشرح أن ستطيعأ. 

 المكرمة مكة فتح غزوة من المستفادة الدروس استخراج يمكنني. 

 العمرة أعمال أشرح أن أستطيع. 

D1 

 

 التجويد أحكام تطبيق مع يس سورة من اآلياتبعض  أقرأ أن أستطيع. 

 للحديث اإلجمالي المعنى أشرح أن أستطيع. 

 الحديبية معاهدة شروط أسرد أن أستطيع. 

 اإلسالم في السفر فوائد أشرح أن أستطيع. 

 العمرة أهمية عن التعبير يمكنني. 

E2 

 

 يس سورة من اآلياتبعض  أقرأ أن أستطيع. 

 المساجد أقدس عن الشريف الحديث أقرأ أن أستطيع. 

 المكرمة لمكة الدينية القيمة أشرح أن أستطيع. 

 السفر دعاء قراءة أستطيع 

E1 

 


