
 

 

 

Key Stage 3 Curriculum Map 2020-21 

 Term 1 

:الصف بع السا  التربية اإلسالمية:المادة 
الربط باإلمارات –مهارات التعلم  قراءة إثرائية /الواجب المنزلي العنوان -الموضوع  األهداف   

 Induction, curriculum orientation and expectations 

 Baseline assessments    

.حفظ اآليات*  
تابع المرفقات على موقع*   

Microsoft Teams 

.التالوة مع أحكام التجويد*  
.إبراز دور اإلمارات في القرآن الكريم*   

بعض الحقائق عن  * يبين المتعلم
.سورة ق  

يات معاني األ المتعلم شرحي*  
كريمة وبيان المعنى العام لآليات.ال  

الكريم( )الوحي اإللهي ، القرآن 

(11-1 )سورة قلبعث والنشورا  

 

. .حفظ اآليات*   
تابع المرفقات على موقع*   

Microsoft Teams 

.التالوة مع أحكام التجويد*   
. إبراز دور اإلمارات في القرآن الكريم*   

والنشأةبيان دليل القيامة *  .  
استنتاج منهجية الحوار في اآليات*   
عض اآليات المختارة من تالوة ب*  

.جمعةسورة ال  

الكريم( )الوحي اإللهي ، القرآن 
-1 )سورة ق لبعث والنشورا ا

11)  

. 1:4الجمعة سورة *  

 النون والميم المشددتين
 

.تصميم خريطة ذهنية عن الحديث*   
تابع المرفقات على موقع*   

Microsoft Teams 

.قراءة نص الحديث باللغة العربية بشكل صحيح*   
البحث عن راوي الحديث وكتابة فقرة قصيرة عنه*   
 .تحديد دور االتحاد االفريقي في حماية خصوصية الناس* 

.وحمايتهم من اي ضرر  

المعنى العام للحديث  المتعلم شرحي* 
.الشريف  

مكانة النفس البشرية  *يوضح المتعلم .
 في اإلسالم

آثار الكلمات اللطيفة  يستنتج المتعلم*  
.على العالقات االجتماعية  

 (الوحي اإللهي الحديث الشريف)
 

 حرمة المسلم

.حفظ اآليات*  
تابع المرفقات على موقع*   

Microsoft Teams 

البحث عن أنواع الدعم الذي تقدمه دولة اإلمارات * 
.واإلسالميةالعربية المتحدة للدول العربية   

كتابة مقال عن أهمية التعاون بين الدول في مواجهة * 
.الصعوبات والمتاعب  

دور الدولة  د المتعلمحدي*   
في دعم العالمين العربي 

 واإلسالمي
 هلبلد هعن انتمائ يعبر المتعلم* 

.العربية واإلسالمية تهوأم  
عض اآليات المختارة تالوة ب* 

.جمعةمن سورة ال  

 ( المعاصرةالهوية والقضايا  ) 
 اإلمارات في خدمة العالم

 
.5:8الجمعةسورة *  

 التنوين

    
 

.عمل مشروع حول أكبر مساجد العالم*  
تابع المرفقات على موقع*   

Microsoft Teams 

.يتحدث الطالب عن دور المساجد في المجتمع*   
.يصف أهم المشاعر تجاه المساجد المقدسة*   
.اإلمارات في خدمة المساجدالبحث عن دور *  

مكانة  المتعلم شرحي*  
.المساجد في اإلسالم  

.توضيح آداب المساجد*   

 (القيم واآلداب اإلسالمية)
 آداب المساجد

Half Term 



.حفظ اآليات*  
تابع المرفقات على موقع*   

Microsoft Teams 

.التالوة مع أحكام التجويد*   
. الكريمإبراز دور اإلمارات في القرآن *   

 أهمية ذكر  يوضح المتعلم * 
السابقة.قصص األمم   

)الوحي اإللهي القرآن * 
 الكريم(

 )سورة ق لبعث والنشورا 

القلقلة - (12-30   
.حفظ اآليات*  

تابع المرفقات على موقع*   

Microsoft Teams 

.التالوة مع أحكام التجويد*   
. إبراز دور اإلمارات في القرآن الكريم*   

مظاهر علم  يبين المتعلمأن * 
.هللا وعدله  

اآليات المختارة تالوة بعض 
.جمعةمن سورة ال  

لبعث ا )الوحي اإللهي القرآن الكريم(
-12)سورة ق  والنشور

30)

 
  11:9 الجمعة سورة * 

 احكام الميم الساكنة
 

.حفظ الحديث الشريف*  
Microsoft Teams متابعة الموارد على*    

.اإلنسان في الحياةاستنتاج مسؤوليات *  
.اعصر مقال قصير عن راوي الحديث*  
إظهار جهود دولة اإلمارات في رعاية اإلنسان *

.ومساءلة الجميع  

حكمة خلق  يشرح المتعلم*  
 اإلنسان

يعدد المتعلم المواضع *  .

 المتعلقة بالحديث الشريف.

الوحي اإللهي الحديث *  
 الشريف

 المحاسبة والمسؤلية

.أعداد السجدات في القرآن الكريمالتحقق من *  
Microsoft Teams متابعة الموارد على*    

.استنتاج حكمة سجود السهو والتالوة*  
.بيان فوائد السجود في حياة المسلم*  

أنواع  يوضح المتعلم*  .

 السجدات
كيفية أداء كل  المتعلم شرحي* 

.أنواع السجدات  
 

وة اآليات المختارة من تال*  
حديدسورة ال  

 *(أحكام اإلسالم ومقاصدها) 
 

 سجود السهو وسجود التالوة
.1:5الحديد سورة   

اإلظهار  –كم النون الساكنة احا
 الحلقي

 
.كتابة مقال عن سيرة اإلمام مالك*  

تابع المرفقات على موقع*   
Microsoft Teams 

شرح مكانة العلماء في نشر الوعي والمعرفة *
.بين أفراد المجتمع  

دولة اإلمارات في مجال العلوم تقدير دور * 
.والعلماء  

الدور المهم  المتعلم شرحي* 
.للعلماء في مجتمعاتهم  

الحديث عن سيرة اإلمام * 
.مالك بن أنس رحمه هللا  

السيرة النبوية والشخصيات*   
اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا*  

.كتابة مقال عن سيرة اإلمام مالك*   
تابع المرفقات على موقع*   

Microsoft Teams 
 

شرح مكانة العلماء في نشر الوعي والمعرفة 
.بين أفراد المجتمع  

تقدير دور دولة اإلمارات في مجال العلوم * 
.والعلماء  

شرح الدور المهم للعلماء في ي* 
.مجتمعاتهم  

الحديث عن سيرة اإلمام * 
.مالك بن أنس رحمه هللا  

وة اآليات المختارة من تال
.حديدسورة ال  

السيرة النبوية والشخصيات*  .  
اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا*   

 
6:9الحديدسورة *   

اإلدغام –أحكام النون الساكنة   

.المراجعة النهائية والتقييم*  .المراجعة النهائية والتقييم*   .المراجعة النهائية والتقييم*   المراجعة النهائية والتقييم*   

                                                                                                                Winter Break 
 

 

 


