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 الفصل الدراسي الثاني

  2الخطة الفصلية  :الموضوع التاسع :مجموعة السنة

المهارات الرئيسية / روابط اإلمارات العربية  االهداف الموضوع
 المتحدة

HPL VVAs و ACPs  

/ القراءة الموىص بها لي
ز   التعلم المنز

  سورة الحجرات
(14-15  + )

 حكم االظهار

 يحلل المواقف الواردة في اآليات  
  يستنتج دالالت اآليات

 

 الكريمة من سورة  اآليأت  حفظ اتقان
 الحجرات

  أوراق النشاط البيتي   
  والمنزلية  الصفيةاألنشطة 
  االلكترونيةواألنشطة   

        
  حديث أقدس

 المساجد

 يبين المعنى اإلجمالي للحديث  
 يستنبط فضائل المساجد الثالثة  
  

 

 وما تضمنه من   باتقان حفظ الحديث الشريف
  معاني

 المسجد والحرص على  بآداب  االهتمام
  اظهار قيمتها الدينية

 

 أوراق النشاط البيتي   
 والمنزلية   األنشطة الصفية 
  واألنشطة االلكترونية  
 

 فتح مكة  القيمة الدينية لمكة يببين  
 يعدد شروط صلح الحديبية  
 

 

 في زيارة مكة والرغبة  االهتمام اظهار   
 خلق العفو مع اآلخرين اظها الحرص على  
 يصمم خريطة مفاهيمية لفتح مكة  

 

 أوراق النشاط البيتي   
 والمنزلية   األنشطة الصفية 
  االلكترونيةواألنشطة   

           

 فتح مكة  
  الحضاري  والرقي  العفو بينيستنتج العالقة

  للمجتمع
 

 في زيارة مكة والرغبة  االهتمام اظهار   
 خلق العفو مع اآلخرين اظها الحرص على  
 يصمم خريطة مفاهيمية لفتح مكة  
 

 أوراق النشاط البيتي   
 والمنزلية   األنشطة الصفية 
  االلكترونيةواألنشطة   

 

  ( سورة الحجرات
 ( + حكم16-18

 االدغام

   يحلل المواقف الواردة في اآليات  

 يستنتج دالالت اآليات  

 يطبق المواقف التي تضمنتها اآليات الكريمة 
 

 الكريمة من سورة  اآليأت  حفظ اتقان
 الحجرات

 أوراق النشاط البيتي   
 والمنزلية   األنشطة الصفية 
  واألنشطة االلكترونية  
 

  تالحم المجتمع  االجتماعي التالحم يحدد مجاالت  
 على الفرد  التماسك االجتماعي فوائد  يبين

  والمجتمع

 

 اإلمارات       دولة  في  أمثلة البحث عن

  العربية المتحدة لإلشارة إلى الوحدة في المجتمع

 أوراق النشاط البيتي   
 والمنزلية   األنشطة الصفية 
  واألنشطة االلكترونية  

                     



 نصف المدة

 ( 1سورة الواقعة-
( + حكم 10

 االقالب

 .يبين فضل سورة الواقعة  
 .يفسر المعني االجمالي لآليات  
 يقارن بين أنواع أحوال الناس يوم القيامة 

 

            التجويد أحكام تطبيق مع اآليات حفظ اتقان   البيتيأوراق النشاط   
 والمنزلية   األنشطة الصفية 
  واألنشطة االلكترونية  
                      

   الصلوات ذات
  –األسباب 

  صالة الكسوف
 والخسوف

  يبين صفة كل من صالة الكسوف
 والخسوف  والحكمة منهما  

 يقارن بين الصالتين  

  تطبيق الصالة   وتعويد اللجوء الى هللا
 تعالى في الشدائد 

 أوراق النشاط البيتي   
 والمنزلية   األنشطة الصفية 
 واألنشطة االلكترونية   

                     

   الصلوات ذات
  –األسباب 

  صالة  االستخارة
 واالستسقاء

 ن يبيّن معنى االستسقاءأ 

  أن يوّضح كيفية صالة االستسقاء 

  أن يبيّن معنى االستخارة وحكمها 

  االستخارة أن يوّضح كيفية صالة
 وفوائدها

  

  تطبيق الصالة   وتعويد اللجوء الى هللا
 تعالى في الشدائد

 أوراق النشاط البيتي   

 والمنزلية   األنشطة الصفية 
 واألنشطة االلكترونية 

 

   كم ألهلي   أنا خنر

  يوضح خلق الرسول صلى هللا عليه وسلم
 مع أقراد أسرته

  يبين دور الرسول صلى هللا عليه وسلم
 استقرار ـأسرتهفي 

 

 ة الرسول صلى  يوضح باألمثلة من سنر

ي األبوة    هللا عليه وسلم
تحقيق معانز

ي 
 هابأسىم معانز

 أوراق النشاط البيتي   
 والمنزلية   األنشطة الصفية 
 واألنشطة االلكترونية   

                      

  سورة الواقعة
(10-26) 

.  
 .يفسر المعني االجمالي لآليات  
 أنواع أحوال الناس يوم القيامة يقارن بين 
 

 أحكام تطبيق مع اآليات حفظ اتقان 
 التجويد

 أوراق النشاط البيتي   
 والمنزلية   األنشطة الصفية 
  واألنشطة االلكترونية  
                      

 عطلة الربيع                                                                                                               

  

  

      

VAAs ACPs 

EMPATHETIC-Collaborative  
EMPATHEIC- Concerned for society 
EMATHETIC- Confident 
 
AGILE- Enquiring 
AGILE- Creative and enterprising 
AGILE- Open minded 
AGILE- Risk taking 

META-THINKING-Meta cognition 
META-THINKING-Self regulation 
META-THINKING-Strategy planning 
META-THINKING-Intellectual Confidence 
 

LINKING-Generalisation 
LINKING- Connection finding 
LINKING-Big picture thinking 
LINKING-Abstraction 



 
HARD WORKING-Practice  
HARD WORKING-Perseverance 
HARD WORKING-Resilience 
 

LINKING-Imagination 
LINKING-Seeing alternative perspectives 
 

ANALYSING- Critical or logical  
ANALYSING-Precision 
ANALYSING-Complex and multi-step 
problem solving 
 

CREATING- Intellectual playfulness 
CREATING-Flexible thinking  
CREATING- Fluent thinking  
CREATING- Originality 
CREATING- Evolutionary and revolutionary 
thinking 
 

REALISING-Automaticity 
REALISING-Speed and accuracy 

 

 


