التربية اإلسالمية
مستوى تقييم مدرسة
جيمس فاوندرز

الصف التاسع

بيان القدرة  :عند هذا المستوى " يمكنني أن "...
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.أستطيع تصميم ملصق ألعمال الحج 
يمكنني أن أنظم نشاطا مدرسيا ألبين لألطعمة والمشروبات المسموح بها والممنوعة
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أستطيع أن ألقي كلمة عن الحالل و الحرام .
.يمكنني كتابة مقال عن جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة لتحقيق األمن
.
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يمكنني تصميم خريطة عقلية لمجموعة من السور القرآنية.
أستطيع أن أكتب تقريرا عن الزكاة و أهميتها
يمكنني تصميم خريطة عقلية ألسماء هللا الحسن  ،و كذلك لإلمام مسلم.
أستطيع تصميم ملصق للنصيحة .
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يمكنني تصميم خريطة عقل لآليات من سورة الواقعة.
يمكنني تصميم خريطة عقلية لإلمام مسلم.
يمكنني كتابة مقال عن جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة لتحقيق األمن.
أستطيع تصميم ملصق ألعمال الحج.
أستطيع أن ألقي كلمة عن وفاة النبي.
يمكنني تصميم ملصق لألطعمة والمشروبات المسموح بها والممنوعة.
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أستطيع أن أحفظ اآليات من سورة الواقعة وآيات مختارة أخرى مع تطبيق أحكام التجويد.
بإمكاني استخالص الدروس المستفادة من اآليات.
أستطيع حفظ وشرح الحديث الشريف.
أستطيع أن أشرح معنى آيات مختارة من سورة الحجرات.
يمكنني استنتاج المخاطر المرتبطة بالتشبّه بالجنس اآلخر.
أستطيع أن أسرد قواعد السماح أو منع بعض األطعمة والمشروبات
أستطيع فرز الدروس المستفادة من حياة اإلمام مسلم.
يمكنني تطبيق أركان الحج.
يمكنني كتابة مقال يصف وفاة النبي.
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أستطيع حفظ آيات من سورة الواقعة مع تطبيق أحكام التجويد.







أستطيع أن أشرح المعنى اإلجمالي لآليات.
أستطيع فرز دروس الحديث.
أستطيع استنتاج فضائل الحج.
يمكنني أن استخلص الدروس المستفادة من حجة الوداع.
يمكنني تحليل وسائل تحقيق األمن.
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أستطيع أن أقرأ آيات مختارة من سورة الواقعة مع تطبيق أحكام التجويد.
أستطيع أن أحفظ الحديث الشريف.
أستطيع أن أشرح أهمية األمن لألفراد والمجتمع.
أستطيع أن أسرد خصائص اإلمام مسلم.
يمكنني أن أفسر الشروط المسبقة للصيد.
أستطيع تحديد أركان الحج وسننه وواجباته
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أستطيع أن أقرأ آيات مختارة من سورة الواقعة بشكل صحيح.
أستطيع أن أشرح أهمية الحديث.
يمكنني التعرف على أنواع الحج و األركان المرتبطة بها.
أستطيع أن أصف مواقف الصحابة عند سماع خبر وفاة النبي.
يمكنني مقارنة األطعمة والمشروبات المسموح بها والممنوعة.
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أستطيع أن أقرأ بعض اآليات من سورة الواقعة.
أستطيع أن أقرأ األحاديث المقررة قراءة صحيحة.
أستطيع تحديد أركان الحج.
أستطيع أن أذكر النقاط الهامة من حجة الوداع.
أستطيع أن أشرح مفهوم األمن في اإلسالم.
أستطيع أن أعدد أسماء هللا الحسنى
أستطيع أن أوضح مفهوم الزكاة.

