
 

 

 

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

 
 مستوى تقييم مدرسة 

 جيمس فاوندرز
 

التجويد. أحكام تطبيق مع المختارة السور من اوغيره النور سورة حفظ يمكنني*    

.*يمكنني تفسير المعاني بدقة وتفسير آيات سورة النور  

 يمكنني كتابة كتيب عن القرآن الكريم والسنة النبوية. *

 *أستطيع بدقة أن أصف هدي النبي في الرعاية الصحة.

 .مناهج المفسرينيمكنني رسم ملصق للمقارنة بين *

 دور حكومة اإلمارات في تقويم الحياة االجتماعية. تصميم مجلة عنيمكنني  *
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 . التجويد أحكام تطبيق مع  النورسورة  حفظ يمكنني* 
 يمكنني تصميم مجلة حول القرآن الكريم والسنة النبوية. *

 أنواع الفراق بين الزوجين وأحكامه في اإلسالم.كتابة كتيب عن أستطيع  *

 .مقاصد الشريعة الخمسةيمكنني تصميم ملصق عن  *
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 هللا. مبيناً ألحكام التجويد,وأن أفسر دالئل قدرة النور *أستطيع تالوة سورة

 مع القدرة على إبطال شبهات المتطرفين. التطرفأستطيع أن أثبت فهماً لمسألة  *

 .بين حسن األخالق والوقاية من الزناأستطيع تحليل العالقة  *

 في اإلسالم. مسؤولية الفردأستطيع أن أدرك أهمية  *

 وطنه.أستطيع تحليل واجبات المسلم تجاه  *
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 وأن أفسر دالئل قدرة هللا. مبيناً ألحكام التجويد  النور سورة حفظ معظم آيات*أستطيع 

 .الشيخة فاطمة بنت مباركأستطيع أن أشرح نسب  *

 .أنواع السنن الربانيةأستطيع أن أشرح  *

 .أنواع الفراق بين الزوجينيمكنني تصميم خريطة ذهنية حول *

  االجتماعية.دور الرسول صلى هللا عليه وسلم في الحياة يمكنني تلخيص  *
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 .مطبقًا ألحكام التجويد النور *أستطيع تالوة سورة
 .بعض القيم الموجودة بسورة النوريمكنني سرد  *

 .مناهج المفسرين بالقرآن الكريميمكنني تحديد  *

 .لنساءلبها  أنواع الزينة المسموحأستطيع التمييز بين  *

 .أستطيع أن أشرح البيوع المحرمة *

 .الشيخة فاطمة بنت مباركالتنشئة الدينية في حياة  أثراستنتج  أستطيع أن *
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 تالوة مجودة,مفسراً لآليات. النور*أستطيع تالوة 

 .أستطيع أن أعد تقريًرا أذكر من خالله رحمة الرسول صلى هللا عليه وسلم وصورها ومجاالتها *

 اإلسالم.أوضح جوانب المسؤولية الفردية والجماعية في  *

 أستنتج السنن الشرطية في السنة النبوية. *

 .ورد التحية( –السالم  -أطبق آداب السلوك القويم )آداب االستئذان*

 .على الفرد والمجتمع اتباع منهاج الحياة االجتماعية للرسول صلى هللا عليه وسلميمكنني استنتاج تأثير  *
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 ا.وأذكر المعنى اإلجمالي له تالوة صحيحة  النور *أستطيع تالوة سورة

 أحدد األفكار والشبهات التي يتذرع بها المتطرفون والمتشددون في تكفير المسلمين المخالفين لهم.*

 التواصل االجتماعي المراعي للقيم اإلسالمية على للمجتمع أثرأستطيع أن أشرح  *

 البيوع.أستطيع أن أشرح مفهوم  *

 .على الفرد والمجتمع الشائعاتيمكنني استنتاج تأثير  *
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 . النور سورة بعض اآليات *أستطيع تالوة 

 .بآيات سورة النور ةموجودنى اأستطيع أن أشرح مع*

 .أستطيع أن أعرف السنن الربانية *

 مناهج المفسرين. تعريفيمكنني  *

 النور.أستطيع أن أذكر قيم سورة  *
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 . النور*أستطيع تالوة بعض آيات سورة 

 .تفسير المعاني العامةأستطيع *

 .البعد عن الشائعاتيمكنني التعرف على فوائد  *

 .أحد طرق الوقاية من الزناأستطيع أن أقول  *
 

E1 

 

 التربية اإلسالمية   الثاني عشرالصف 


