
 

 

 

Key Stage 3 Curriculum Map 2020-21 

 Term 1 

Year Group: 9 Subject: :  Islamic A 
Focus/Topic Objectives Key Skills/ UAE Links  Home Learning/ 

Recommended 
Reading  

 Induction, curriculum orientation and expectations 

 شخيصياختبار ت       

 ( دراسة وحفظ5-1سورة الحجرات )  يفسرالمعنى االجمالي لآليات الكريمة 
 يبين سبب نزول السورة وفضلها 
  

 مهارة تالوة  اآليات الكريمة وتجويدها

  
 تابع المرفقات على موقع

Microsoft teams 
  

 ( 10-6سورة الحجرات) 

   النون  ( 6-1) القصص+ تالوة من سورة

 والميم المشددتين

 يبين دالالت اآليات  الكريمة 
  يستنتج آداب المسلم مع هللا ورسوله وولي

 .األمر

 مهارة  استنتاج المعاني واألفكار

  
  تابع المرفقات على

 موقع
Microsoft teams 

  

  الكسب الطيبحديث   المؤمنيبين أهمية التكافل االجتماعي في حياة 
  يوضح أهم األعمال التي تحقق التكافل

 االجتماعي

و األحاديث الشريفة  واتقانها مهارة حفظ 

 والتعبير عنها بأسلوبه

 مهارة  استنتاج المعاني واألفكار

  

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

  

   حديث الكسب الطيب 
  التنوين (9-7)  القصص+ تالوة من سورة 

   طلب العلميبين فضل 
 يستنتج قيمة تعلم القرآن الكريم وحفظه 

  مهارة التحدث بلغة فصيحة عن

الحديث الشريف واألحكام العامة 

 التي تستنبط منه

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

   

 نعمة األمن     يبين مفهوم التالحم 
 يحدد مجاالت التالحم 

 مهارة االستنتاج والمقارنة 
  االبداعي عن الحلول والتفكير

المناسبة للمشاكل التي تقوض وحدة 
 المجتمع  وترابطه

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

   

Half Term 
  نعمة األمن  
  ( 13-10+ تالوة من سورة القصص)- القلقلة 

 يستنتج الوسائل التي تحقق التكافل في المجتمع 
  يستنبط فوائد التالحم المجتمعي 

 مهارة االستنتاج والمقارنة 
  والتفكير االبداعي عن الحلول

المناسبة للمشاكل التي تقوض وحدة 
 المجتمع  وترابطه

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

   

  ( 13- 11سورة الحجرات)   االجمالي لآليات الكريمةيستنتج المعنى 
  يطبق بعض أحكام التجويد 

  عن مهارة التحدث بلغة فصيحة

معاني اآليات الكريمة العامة 

 واألحكام العامة للسورة

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 



   

  ( 13- 11سورة الحجرات) 

 (19-14)  القصصمن سورة  ة+ تالو - 

 احكام الميم الساكنة

   يبين أخطار األمراض االجتماعية  كالسخرية
 والغيبة واللمز على المجتمع

 المعاني واألفكارمهارة  استنتاج 

 و المقارنة بين شيئين 
 تابع المرفقات على موقع

Microsoft teams 

   

  الشفاء بنت عبد هللا العدوية  يوضح خلق الرسول مع أسرته 
 يبين أهمية استقرار األسرة على المجتمع 

  مهارة االقراءة واالستنتاج  للحوادث
والوقائع  واالقتاداء بالنبي  وسنته 

 المطهرة

 المرفقات على موقعتابع 
Microsoft teams 

   

 اإليمان بالقضاء والقدر 
 كام  -  (25-20من سورة القصص )  ة+ تالو 

 اإلدغام - أحكام النون الساكنة -

  والقدرأَْن يوضح المتعلم مفهوم القضاء. 

 ان يحدد اآلثار اإليجابية له في حياة اإلنسان 
     مهارة البحث  وااالستدالل

 واالقناع والتحليل للمواقف   
 تابع المرفقات على موقع

Microsoft teams 

   

    اإلخالص  أَْن يشرح المتعلم مفهوم اإلخالص ويبين فضائله 

 ان يستنتج العالمات الدالة على اإلخالص 

 مهارة االستنتاج والمقارنة 
  والتفكير االبداعي عن الحلول

 المناسبة

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

   

  متابعة اإلخالص 
  (28-26)  القصص+ تالوة من 

  -  اإلدغام –أحكام النون الساكنة 

 ان يستنبط المتعلم أثاره على الفرد والمجتمع 

  أَْن يوضح المتعلم األمور التي تعين على
 تحقيقه

 مهارة االستنتاج والمقارنة 
  الحلول والتفكير االبداعي عن

 المناسبة

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

                                                                                                                Winter Break 
 

 

 


