التربية اإلسالمية
مستوى تقييم مدرسة
جيمس فاوندرز

الصف السابع

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

M2

أستطيع أن أحفظ سورتي ق والرحمن مطبقا ً جميع أحكام التجويد.
أستطيع أن أصمم مجلة عن قيم اإلسالم.

M1

أستطيع أن أحفظ سورتي ق والرحمن مطبقا ً بعض أحكام التجويد.
أستطيع أن أصمم كتيبا ً الكترونيا ً عن السنة النبوية.

S3







يمكنني تصميم خريطة ذهنية لمجموعة من السور القرآنية.
أستطيع أن أكتب تقريرا عن سنن الفطرة.
يمكنني أن أخترع إعالنا عن التوبة.
أستطيع تنظيم بازار للتعريف باألعمال الخيرية و أثرها في المجتمع.
يمكن أن أقوم بتأليف مسرحية عن دور دولة اإلمارات العربية المتحدة في تيسير الهداية و العبادة

S2






يمكنني تصميم خريطة عقلية لآليات من سورة ق وسورة الرحمن.
أستطيع أن أكتب تقريرا عن سنن الفطرة.
يمكنني أن أخترع إعالنا عن التوبة
يمكن أن أشرح دور دولة اإلمارات العربية المتحدة في تيسير الهداية و العبادة

S1







أستطيع أن أحفظ اآليات من سورة ق و سورة مع تطبيق أحكام التجويد.
بإمكاني استخالص الدروس المستفادة من اآليات.
أستطيع حفظ وشرح الحديث الشريف.
بإمكاني أن أفسّر األعمال الخيرية في معرفة أسماء هللا المغيث الحليم.
يمكنني تصميم خريطة عقلية لإلمام أبو حنيفة.

D2







أستطيع حفظ بعض اآليات من سورة ق وسورة الرحمن مع تطبيق بعض أحكام التجويد.
أستطيع أن أشرح المعنى اإلجمالي لآليات.
أستطيع فرز دروس الحديث.
يمكنني تحليل الدروس المستفادة من غزوة الخندق.
أستطيع استنتاج المبادئ اإلسالمية التي تتناول اإلسراف.

D1



أستطيع أن أقرأ آيات من سورة ق وآيات مختارة من سور أخرى مع تطبيق أحكام التجويد.







أستطيع أن أصف شعب الجنة .بعض
أستطيع أن أشرح أحداث معركة الخندق.
أستطيع استنتاج خطر اإلسراف على الفرد وعلى المجتمع.
أستطيع استنتاج الدروس التي يمكن تعلمها من سيرة اإلمام أبو حنيفة.
يمكن أن أشرح العوامل التي ساهمت في ازدهار الحضارة اإلسالمية العربية.

E2







أستطيع أن أقرأ بعض اآليات من سورة ق وسورة الرحمن مع تطبيق بعض قواعد التجويد.
أستطيع أن أشرح المعنى العام للحديث.
أستطيع أن أسرد أسباب معركة الخندق.
يمكنني تحديد مظاهر الحضارة العربية اإلسالمية.
أستطيع تلخيص بعض جوانب حياة اإلمام أبو حنيفة

E1






أستطيع أن أقرأ بعض اآليات من سورة ق وسورة الرحمنز
أستطيع أن أقرأ الحديث الشريف عن اإلنفاق المعتدل.
أستطيع التعرف على اإلمام أبو حنيفة.
يمكنني تحديد مفهوم الحضارة العربية اإلسالمية.

