
 

 

 

Key Stage 3 Curriculum Map 2021-22 

Term 2 

Subject: Year:  7  
Focus/Topic       UAE Links HPL Links       Home Learning / Guided 

Reading 
 القرآن  -الوحي اإللهي   •

 (30:  27 ق) سورة 
 حكم اإلظهار 

 القدرة على التدرب واالستعداد من خالل تكرار • وتوفر أماكن كثيرة لذلك  . دولة اإلمارات بتحفيظ القرآن الكريمال اهتمام  •
 العمليات لتصبح أكثر براعة  نفس  

 متابعة الواجبات على  •
Phoenix Classroom 

 الحديث  –الوحي اإللهي  •
 (الجليس الصالح  )  

 

 الحرص على وحدة الدولة والتعايش السلمي  •
 بين الناس ووحدة الدولة 

 القدرة على توظيف التجارب السابقة للتّنبؤ 
 بما يمكن أن يحدث في مواقف مشابهة )للتعميم( •

 متابعة الواجبات على  •
Phoenix Classroom 

 قيم اإلسالم وآدبه  •
 ) أنا متسامح ( 

 

 الحرص على وحدة الدولة والتعايش السلمي  •

 بين الناس ووحدة الدولة  •
 القدرة على توظيف التجارب السابقة للتّنبؤ  •

 بما يمكن أن يحدث في مواقف مشابهة )للتعميم(

 متابعة الواجبات على  •
Phoenix Classroom 

 القرآن -الوحي اإللهي  •
 ( 35:  31) سورة ق 

 حكم اإلدغام بغنة 

 القدرة على التدرب واالستعداد من خالل • اإلمارات في توفير المراكز   لتحفيظ القرآن الكريم . جهود دولة •
 العمليات لتصبح أكثر براعة  تكرارنفس  

 متابعة الواجبات على  •
Phoenix Classroom 

 العقيدة اإليمانية  •
 ( من عالمات الساعة  )  

 

 الحرص على وحدة الدولة والتعايش السلمي  •
 لة الناس ووحدة الدوبين 

 القدرة على توظيف التجارب السابقة للتّنبؤ  •
 بما يمكن أن يحدث في مواقف مشابهة )للتعميم(

 متابعة الواجبات على  •
Phoenix Classroom 

 السيرة النبوية   •
 ) الحياة في المدينة المنورة  

 بعد الهجرة  (
 

 القدرة على توظيف التجارب السابقة للتّنبؤ  • ووحدة الدو الحرص على وحدة الدولة والتعايش السلمي   بين الناس •

 بما يمكن أن يحدث في مواقف مشابهة )للتعميم( •

 متابعة الواجبات على  •
Phoenix Classroom 

Break 

 القرآن  –الوحي اإللهي  •
 ( 40:  36) سورة ق  

 اإلدغام بدون غنة حكم 

العمليات نفس   القدرة على التدرب واالستعداد من خالل تكرار • القرآن الكريم .جهود دولة اإلمارات في توفير المراكز  لتحفيظ  •
 لتصبح أكثر براعة  

 متابعة الواجبات على  •
Phoenix Classroom 



  

 

 

 

 

 الحديث  –الوحي اإللهي  •
 ( أخالق حميدة )  
 

مناهج التفكير   القدرة على تعمد استخدام مجموعة واسعة من  • اهتمام الدولة بالعلماء في كافة المجاالت  . •
 ونقل المعرفة من ظرف إلى آخر

 متابعة الواجبات على  •
Phoenix Classroom 

 السيرة النبوية   •
 ) غزوة بدر الكبرى  (

مناهج التفكير   القدرة على تعمد استخدام مجموعة واسعة من  • اهتمام الدولة بالعلماء في كافة المجاالت  . •
 ونقل المعرفة من ظرف إلى آخر

 متابعة الواجبات على  •
Phoenix Classroom 

 القرآن  -الوحي اإللهي   •
 (45– 41) سورة ق   

 حكم اإلقالب  •

   القدرة على التدرب واالستعداد من خالل تكرار • وتوفر أماكن كثيرة لذلك دولة اإلمارات بتحفيظ القرآن الكريم ال اهتمام •
 العمليات لتصبح أكثر براعة  نفس 

 متابعة الواجبات على  •
Phoenix Classroom 

 الهوية واإلنتماء •
 ) اإلمارات في خدمة العالم(      (
 اهتمام الدولة في رعاية كل المقيمين على   •
 أرضها وخارج الوطن   . 
 

 إظهار المواطنة والشعور بأخالقيات المجتمع •
 التعرف على التشابه واالختالف بين الناس والشعوب 

 متابعة الواجبات على  •
Phoenix Classroom 

  •  • اختبار نهاية الفصل الدراسي األول  •  •


