
 

 

 

 

 

Key Stage 3 Curriculum Map 2019 - 2020 

    Term 2 

Year Group: 7 Subject: Islamic A 

Focus/Topic Objectives Key Skills  Home 
Learning/Recommended 

Reading  
 

  أن يتلو الطالب اآليات تالوة صحيحة خالية من األخطاء - 45:30سورة ) ق ( اآليات من 
الطالب العبرة من ذكر األمم السابقةأن يبين  -  

 * التدرب على التجويد بصوت حسن.
 *حفظ السورة.

*المتابعة عبر ماي ليرننج   

 أن يستنبط خطر اإلسراف على الفرد والمجتمع . - االعتدال في االنفاق 
أن يستخلص مبادئ اإلسالم في عالج  -

 اإلسراف .

كيف ينفق مصروفه اليومي بطريقة * 
 .مفيدةمتّزنة و 

.* يحفظ الحديث الشريف  

*المتابعة عبر ماي ليرننج   

 

 التفكر في اإلسالم 
 أن يستنتج مجاالت التفكر . -
أن يبين ثمرات التفكر في آيات هللا تعالى.-  

 أن يبين ويعدد المجاالت التي يفكر فيها*
 

*المتابعة عبر ماي ليرننج   

 

 .العمل عبادة وحضارة 
 الصالح وفوائده .أن يبين شروط العمل  -
أن يحدد واجبات العامل وحقوقه . -  

* يشرح مفهوم العمل وفوائده على الفرد 
 والمجتمع .

 

*المتابعة عبر ماي ليرننج   

 

 صالة المسافر والمريض 
 يدلل على أن التشدد والغلو ليسا من اإلسالم.أن -
يفرق بين اليسر في اإلسالم وبين أن -

 التساهل في العبادة.

*مسابقة بحث عن دالئل اليسر في 
 اإلسالم.

*المتابعة عبر ماي ليرننج   

  أن يحلل معنى اآليات الكريمة . - "13:1سورة الرحمن "اآليات 
أن يستنتج أدلة قدرة هللا في الكون.-  

* يحفظ اآليات مطبًق ألحكام 
 التالوة.

*المتابعة عبر ماي ليرننج   

Mid Term Break 
 

  14:25سورة الرحمن "اآليات" 
أن يبن الحرص على الطاعة والفوزبرضا هللا  -

 تعالى .
أن يبين العبرة من زكر األمم السابقة. -  

* يكتب قصة عن الفرق بين القلب 
 الصالح والقلب المريض.

*المتابعة عبر ماي ليرننج   

  .العربية أن يوضح عوامل مظاهر الحضارة  - الحضارة والقضايا المعاصرة
 واإلسالمية.

أن يبين دور دولة اإلمارات في الحفاظ على  -
 الحضارة العربية واإلسالمية .

* يوضح ماذا يفعل أثناء السفر 
 إذا أراد أن يصلي.

*المتابعة عبر ماي ليرننج   

  المتابعة عبر ماي ليرننج  عرف عن األئمة األربعة* ماذا ي .أن يذكر بعضا من التابعين و ذكر مآثرهم -    اإلمام أبو حنيفة النعمان*  



الدروس المستفادة من سيرة أن يعدد العبر و  -
.هذا العالم الجليل  

كتابة تقرير عن اإلمام  *
 أبوحنيفة.

UAE Links across the term 
 *يبرز الطالب اهتمام دولة اإلمارات بسياسة الترشيد في استخدام الماء والكهرباء.

دعم دولة اإلمارات للموهوبين والمتفوقين.*يدلل الطالب على   
 *يعرض الطالب بعض صور التقدم الحضاري في دولة اإلمارات.

 

 

 

 


