
 

 

 

 

 

Key Stage 3 Curriculum Map 2019 - 2020 

    Term 2 

Year Group: 8 Subject: Islamic A 

Focus/Topic Objectives Key Skills  Home 
Learning/Recommended 

Reading  
  الوحي اإللهي : القرآن الكريم 

    ( 32-20يس)  سورة

 مؤمن آل ياسين      

  اآلياتيحلل مواقف الواردة في 

 يستنتج دالالت اآليات 
 

  اتقان حفظ  اآليأت الكريمة من
 سورة يس  

  أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 
 واالنترنت 

  الوحي اإللهي : القرآن الكريم 
    ( 32-20يس)  سورة

 مؤمن آل ياسين     

   يقارن بين كل من عاقبة الرجل الصالح
 والمكذب باهلل

  يلخص قصة أهل القرية مع الرسل 
 

  معاني اآليات اظهار  معرفة
جمالية    والقيم التي اال

  تضمنتها 

  أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 
 واالنترنت 

 الشريف :حديث الوحي اإللهي  ال 
 أقدس المساجد  

 يبين المعنى اإلجمالي للحديث 

 يستنبط فضائل المساجد الثالثة 
 

  الشريف باتقان  حفظ الحديث
 وما تضمنه من معاني

  االهتمام  بآداب المسجد
والحرص على اظهار قيمتها 

 الدينية

  أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 
 واالنترنت  

 الشريف :حديث الوحي اإللهي  ال 
 أقدس المساجد    

 

 يستنبط فضائل المساجد الثالثة 

 يبين أداب المسلم تجاه المساجد 

 

   بآداب المسجد االهتمام
والحرص على اظهار قيمتها 

 الدينية

  أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 

 واالنترنت 

  قيم اإلسالم  وآدابه 
 آداب السفر    

 يبين فوائد السفر 

 يوضح آداب السفر 

 يستنبط ثمرات التأدب بآداب السفر 

 الحرص على قول  دعاء السفر 

  اظهار االهتمام بوسائل النقل
 عليها والمحافظة

  أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 

 واالنترنت 

Mid Term Break 
 :  السيرة النبوية والشخصيات 
    تح مكةف             

 يببين القيمة الدينية لمكة 

 يعدد شروط صلح الحديبية 

  يستنتج العالقة بين العفو  والرقي الحضاري
 للمجتمع

  اظهار االهتمام  والرغبة في
 زيارة مكة 

  الحرص على اظها خلق العفو
 مع اآلخرين

  أوراق أوراق النشاط البيتي
 النشاط البيتي 

 األنشطة الصفية 
 واالنترنت 



  يصمم خريطة مفاهيمية لفتح
 مكة

 العبادات -أحكام اإلسالم و مقاصدها 
حكام العمرةأ            

 يبين مفهوم العمرة وأهميتها 

 يعبر عن فضل العمرة بأسلوبه 

 يوضح مناسك العمرة  واالعمال المتعلقة بها 

  الرغبة في أداء شعائر هللا
 تعالى ومنها  العمرة

  تصميم مخطط مفاهيمي
 ألعمال العمرة

  أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 
 واالنترنت 

  الوحي اإللهي 
   لحديث الشريف ا            
ترويع اآلمنينحرمة              

 النفس البشرية في اإلسالم حرمة ستنتج ي 
 الشريفشرح معنى الحديث ي 

  البحث عن قصص أخرى
في تخويف اآلخرين وبيان 

 نتائجها السيئة 

  أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 
 واالنترنت 

  قيم اإلسالم وآدابه 
التالحم االجتماعي            

 االجتماعي التالحمحدد مجاالت ي 
  لفرد على افوائد التماسك االجتماعي  يبين

 والمجتمع

  في دولة  أمثلة البحث عن
اإلمارات العربية المتحدة 

لإلشارة إلى الوحدة في 
 المجتمع

  أوراق أوراق النشاط البيتي
 النشاط البيتي 

 األنشطة الصفية 
 واالنترنت 

  الوحي اإللهي : القرآن الكريم 
(54 -33سورة يس )            

 يدلل على قدرة هللا تعالى  ووحدانيته 

  يستنتج األسباب المعينة على نيل رحمة هللا
 تعالى   

  اتقان حفظ اآليات الكريمة
 ومعرفة معانيها  ودالالتها

  الحرص على عمل الخير
 ونشره بين الناس

  أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 
 واالنترنت 

UAE Links across the term 

 

  والحرص على الخطاب الديني المتسامح مع كل الناس   بيان  اهتمام دولة اإلمارات ببناء المساجد داخل الدولة وخارجها  والحرص على أن تكون بأجمل شكل والعناية بنظافتها وزينتها   
 تسهيل اجراءات السفر من خالل المطارات والحدود البرية  بيان اهتمام دولة اإلمارات  بجميع وسائل النقل  وبالطرق الحديثة لتكون عونا للمسافرين وكذلك 
   راءات الحج والعمرة  ومتابعتهم خالل أثناء تأديتهم لهذه المناسك في أألماكن المقدسة اجبتيسير اهتمام دولة اإلمارات العربية 
 درجات األمن و األمان في المجتمع و في كل مجاالته    ربط حديث حرمة ترويع اآلمنين  بما تقوم به دولة اإلمارات العربية في مجال األمن من  تطبيق جميع التقنيات  المتاحة للحفاظ على أقصى 
 ي تجعل بيئة اإلمارات العربية متوحدة ومتالحمة  ) مبادرة الشيخ محمد بن زايد : البيت متوحد(ربط ما تقوم به دولة اإلمارات العربية من المحافظة على القيم والعادات األصلية الت 

 
 
 

 

 

 


