
 

 

 

 التربية اإلسالمية  الصف العاشر 

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

 
 مستوى تقييم مدرسة 

 جيمس فاوندرز
 

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

 يمكنني كتابة كتيب عن القرآن الكريم والسنة النبوية. *

 رسم ملصق للمقارنة بين مدرسة الفقه القديمة ومدرسة الفقه الحديث.يمكنني *

 يمكنني تصميم مجلة عن دور حكومة اإلمارات تجاه مؤسسات الوقف *
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 التجويد  أحكام تطبيق مع سورة الكهف  حفظ * يمكنني

 يمكنني تصميم مجلة حول القرآن الكريم والسنة النبوية. *

 أهمية الزواج في االسالم.أستطيع كتابة كتيب عن  *

 يمكنني تصميم ملصق عن القصص األربعة في سورة الكهف. *
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 مبيناً ألحكام التجويد,وأن أفسر دالئل قدرة هللا.الكهف  *أستطيع تالوة سورة

 أستطيع أن أثبت فهماً لمسألة التنمية البشرية والتحديات المعاصرة وقدرتها على التحليل وإيجاد الحلول *

 أستطيع تحليل العالقة بين التنمية وخالفة اإلنسان على األرض. *

 أستطيع أن أدرك أهمية الفرد البشري في اإلسالم. *

 أستطيع تحليل واجبات المسلم تجاه السنة النبوية *
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 مبيناً ألحكام التجويد,وأن أفسر دالئل قدرة هللا.الكهف   سورة حفظ معظم آيات*أستطيع 

 أشرح نسب سكنة بنت الحسين رحمه هللا. أستطيع أن *

 أستطيع أن أشرح مراحل جمع القرآن الكريم. *

 يمكنني تصميم خريطة ذهنية حول القرآن والسنة النبوية لمحمد.*

 يمكنني تلخيص قصة صاحب الجنتين من سورة الكهف  *
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 .الكهف مطبقًا ألحكام التجويد *أستطيع تالوة سورة
 بعض الدروس من قصة صاحب الجنتين من سورة الكهف.يمكنني سرد * 

 يمكنني تحديد السنة النبوية وموقعها فيما يتعلق بالقرآن. *

 .أستطيع التمييز بين المالبس المسموح بها للرجال والنساء *

 أستطيع أن أشرح موقف السنة النبوية فيما يتعلق بالقرآن *

 في حياة سكينة بنت الحسين.استنتج أثر التنشئة الدينية  أستطيع أن *
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 تالوة مجودة,مفسراً لآليات.الكهف  *أستطيع تالوة 

 أستطيع التعرف على جوانب تكريم العقل في اإلسالم.* 

 يمكنني تحديد مفهوم منهجية التفكير *

 أستطيع التعرف على خصائص منهجية التفكير في اإلسالم *

 أستطيع تحليل آثار العفة على المجتمع*

 يمكنني استنتاج تأثير منهجية التفكير على الفرد والمجتمع *
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 وأذكر المعنى اإلجمالي لهما. تالوة صحيحةالكهف   *أستطيع تالوة سورة

 يمكنني تقديم دليل على مكانة السنة النبوية*

 أستطيع أن أشرح أهمية اللباس لإلنسان *

 أستطيع أن أشرح مفهوم العفة *

 تأثير منهجية التفكير على الفرد والمجتمعيمكنني استنتاج  *
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 الكهف . سورةبعض اآليات *أستطيع تالوة 

 أستطيع أن أشرح معنى "تسجيل السنة".*

 أستطيع أن أعرب عن تقديري للجهود التي بذلها العلماء في تسجيل السنة. *

 يمكنني المقارنة بين المكي والمدني  من آيات القرآن الكريم *

 أستطيع أن أذكر قيم سورة الكهف *
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