
 

 

 

 

 

Key Stage 3 Curriculum Map 2019 - 2020 

    Term 2 

Year Group: 9 Subject: Islamic A 

Focus/Topic Objectives Key Skills  Home 
Learning/Recommended 

Reading  
 الوحي اإللهي : القرآن الكريم 

 سورةالحجرات
( اإليمان فضل من هللا تعالى14-18)    

  الواردة في اآلياتيحلل المواقف 
 يستنتج دالالت اآليات

 

    اتقان حفظ  اآليأت الكريمة من
 سورة الحجرات

  أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 
 واالنترنت 

  الوحي اإللهي : القرآن الكريم 
 سورةالحجرات

( اإليمان فضل من هللا تعالى14-18)    

 يطبق القيم التي تناولتها اآليات 
 مفاهيمية لآلياتيصمم خريطة 

  اظهار معرفة بمعانيها
االجمالية    والقيم التي 

 تضمنتها اآليات الكريمة 

  أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 
 واالنترنت 

  الوحي اإللهي : الحديث الشريف 
 حديث للمجتمع رجاله ونساؤه 

 يبين المعنى اإلجمالي للحديث 

 يحدد مظاهر التشبه باآلخر 

  التشبه وطرق الوقاية منهايستنتج مخاطر 

   حفظ الحديث الشريف باتقان
 وما تضمنه من معاني

   الحرص على االقتداء بالسنة
 الشريفة  واالعتزاز بخلقه 

  أوراق النشاط البيتي 
 ا األنشطة الصفية 
 واالنترنت 

  أحكام اإلسالم : ما يحل وما يحرم  من الطعام
 والشراب 

 هللا واألخرى  يذكر أمثلة عن األطعمة التي أحلها
 التي حرمها هللا

  يستنتج قواعد اإلباحة والتحريم من خالل
 النصوص الشرعية

   

  الحرص على الحالل الطيب
 واجتناب الحرام الخبيث

  أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 
 واالنترنت 

 أحكام اإلسالم : 
 ما يحل وما يحرم  من الطعام والشراب 

  المحرماتيحلل أسباب النهي عن بعض 
 يطبق قواعد الحل والتحريم في حياته 

  الحرص على الحالل الطيب
  واجتناب الحرام الخبيث

 

   أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 
 واالنترنت 

Mid Term Break 
 

العدل في اإلسالم قيم اإلسالم :   
 يبين مفهوم العدل في االسالم 
  يحدد مجاالت العدل 
 يحرص على احترام  -يستنتج ثمرات العدل

 حقوق اآلخرين

  تطبيق مفهوم العدل في كل
 جوانب حياته 

  المحافظة على حقوق
 اآلخرين وحاجاتهم

   أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 
 واالنترنت 



 القضايا المعاصرة : 
 ألمن واألمانا  : 

 يوضح أهمية األمن في حياة الفرد والمجتمع 
 يحدد مجاالت األمن 

  لمجتمعه الذي توفير  األمن
 يعيش فيه

   أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 
 واالنترنت 

 القضايا المعاصرة : 
 األمن واألمان 

 يستنتج سبل تحقيق األمن 
 يسعى للمحافظةعلى أمن وسالمة مجتمعه 

  تقدير كل من يقوم على نعمة
األمن ومساندتهم في تطبيق 

 القوانين 

   أوراق النشاط البيتي 
  الصفيةاألنشطة 
 واالنترنت 

 السيرة والشخصيات : اإلمام مسلم   يستنتج أهم صفات اإلمام مسلم 
  يوضح إسهامات اإلمام مسلم في خدمة

يحرص على اإلقتداء  -الحديث الشريف
 باإلمام مسلم باقباله على العلم

  الحرص على رواية
األحاديث الصحيحة  وتقدير 

 -جهود العلماء العاملين 
اجتناب  التحري و الدقة و

 الشائعات في نقل األخبار

   أوراق النشاط البيتي 
 األنشطة الصفية 
 واالنترنت 

UAE Links across the term 

 

  والمقيمينلكل المرافق المختصة بتقديم الطعام  وتوفيره للمواطنين بتوفير الطعام الصحي من خالل المراقبة المستمرة من األجهزة المختصة اهتمام دولة اإلمارات   يبين     
  توسيع المحاكم  وتسهيل  على حصول جميع المواطنين والمقيمين  على حقوقهم كاملة من خالل تشريع القوانين التي تكفل للجميع هذا الحق وما يتعلق بتطبيقها وكذلك  اهتمام دولة اإلمارات يبين

   اجراءات التقاضي
 ال األمن من  تطبيق جميع التقنيات  المتاحة للحفاظ على أقصى درجات األمن و األمان في المجتمع و في كل مجاالته   ربط حديث بما تقوم به دولة اإلمارات العربية في مج 
  ع التقدم الحضاري في جميع الجوانب محافظة على تقاليدها بما يتوافق مربط ما تقوم به دولة اإلمارات العربية من المحافظة على القيم والعادات األصلية التي تجعل بيئة اإلمارات العربية متوحدة 

 

 

 

 


