
 

 

 

 التربية اإلسالمية   الحادي عشرالصف 

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

 
 مستوى تقييم مدرسة 

 جيمس فاوندرز
 

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

 ايجابيات وسلبيات الحوارعن  مطويةيمكنني كتابة  *

 عقود التعويضات وعقود التبرعاتيمكنني رسم ملصق للمقارنة بين *

 أهمية اإلعجاز العلمي في القرآن الكريميمكنني تصميم مجلة عن  *
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 التجويد  أحكام تطبيق مع  األحزابسورة  حفظ * يمكنني

 حول أهمية استنتاج األحكام الشرعية.يمكنني تصميم مجلة  *

 فيه منهجية التخطيط التي اتبعها النبي في دعوته. بحث يوضحأستطيع كتابة  *

 .أسباب بعد العقل عن النقليمكنني تصميم ملصق عن  *
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 أضح مقترحات لموضوع التبني.مبيناً ألحكام التجويد,وأن  األحزاب *أستطيع تالوة سورة

 لذلك.لمشكلة الغضب واإلنفعال في الحوار وأن أضح حلوال أستطيع أن أثبت فهماً  *

 .معالم التخطيط في منهج الدعوة من خالل بعض النماذج والشواهد من سيرة المصطفى. اكتشافأستطيع  *

 أدلل على اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم.أستطيع أن  *

 أستطيع تحليل واجبات المسلم تجاه السنة النبوية *
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 .دالئل محبة هللا لنبيهمبيناً ألحكام التجويد,وأن أفسر   األحزاب سورة حفظ معظم آيات*أستطيع 

 أوضح أقسام العقود المالية من حيث المشروعية والغاية.أستطيع أن  *

 نظرة اإلسالم لتحدي العقل البشريأستطيع أن أشرح  *

 .مصادر التشريع اإلسالمييمكنني تصميم خريطة ذهنية حول *

 مصغر. يمكنني تلخيص غزوة األحزاب في كتيب *
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 .مطبقًا ألحكام التجويد األحزاب *أستطيع تالوة سورة
 .زيد بن حارثة وموضع التبني.بعض الدروس من قصة يمكنني سرد * 

 يمكنني تحديد السنة النبوية وموقعها فيما يتعلق بالقرآن. *

 أستطيع أن أصمم نشرة دعوية بأدب الحوار وأعرضها على زمالئي بالمدرسة. *

 أستطيع أن أشرح موقف السنة النبوية فيما يتعلق بالقرآن *

 أبين لزمالئي )لماذا اإلعجاز العلمي( ؟ أستطيع أن *
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 تالوة مجودة,مفسراً لآليات.  سورة األحزاب*أستطيع تالوة 

 أستطيع التعرف على جوانب تكريم العقل في اإلسالم.* 

 اإلعجاز العلمي.يمكنني تحديد مفهوم  *

 خصائص القرآن الكريم.أستطيع التعرف على  *

 أن أبين الفلسفة التي يقوم عليها التخطيط في اإلسالم.أستطيع *

 الرد على من يقول )أن اإلعجاز العلمي في العصر الحديث غير مؤثر(.يمكنني  *
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 وأذكر المعنى اإلجمالي لهما. تالوة صحيحة  األحزاب *أستطيع تالوة سورة

 تقديم دليل على مكانة السنة النبويةيمكنني *

 أوضح اإلجراء العملي في تعليم الصالة والحج للمسلمين.أستطيع أن  *

 أحدد أركان العقود المالية وشروطها.أستطيع أن  *

 اقتراح حلوال آلفات الحوار والقضاء عليها.يمكنني  *
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 . األحزاب سورةمن  بعض اآليات *أستطيع تالوة 

 أن أذكر ثالث ضوابط لإلعجاز العلمي في القرآن.أستطيع *

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

 يمكنني توضيح اإلعجاز العلمي في خلق السماء واألرض.  *

 األحزاب.أستطيع أن أذكر قيم سورة  *
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