
 

 

 

Key Stage 3 Curriculum Map 2020-21 

 Term 1 

Year Group: 8 Subject: Islamic A 
Focus/Topic Objectives Key Skills/ UAE Links  Home Learning/ 

Recommended Reading  
 Induction, curriculum orientation and expectations 

  اختبار تشخيصي        

 )ِصدُق الرسول)صلى هللا عليه وسلم 

 (5-1سورة يس) 
 .أَْن يُفسر المتعلم معاني اآليات 

 .أَْن يستنتج المتعلم الحكمة ِمْن إرساِل الُرسُل 

 .أَْن يَُدِلل المتعلم على ِصدق رسالة سيدنا محمد 

 وتجويدهامهارة تالوة  اآليات الكريمة 

 مهارة  استنتاج المعاني واألفكار 
 تابع المرفقات على موقع

Microsoft teams 
 

 )ِصدُق الرسول)صلى هللا عليه وسلم 
 (  12-6)سورة يس

  النون والميم  (6-1) الفتح+تالوة من سورة

 المشددتين

  أَْن يقارن المتعلم بين مواقف الناس ِمْن رسالة
 اإلسالم.

  أهم هدايات السورة الكريمة.أن يستنتج المتعلم 

مهارة التحدث بلغة فصيحة عن معاني 
اآليات الكريمة العامة واألحكام العامة 

 للسورة

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

  بّشر المشائين (حديث شريف (    فضائل امشي إلى المساجديوضح 
  فضائل المحافظة على صالتي الفجر يستنتج

    والعشاء

مهارة حفظ و األحاديث الشريفة  واتقانها 
 والتعبير عنها بأسلوبه

 مهارة  استنتاج المعاني واألفكار 

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

 ادلة وحدانية هللا تعالى 
 (14-7) الفتح+تالوة من سورة + تالوة من 

 التنوين

  يوضح مفهوم دليل الفطرة 
  بالفطرة والعقليبرهن على وحدانية هللا 

 مهارة االستنتاج والمقارنة 
 والتفكير االبداعي 

  

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

  

 ادلة وحدانية هللا تعالى   يبين كيفية بناء الحجة على وحدانية هللا تعالى 
 يستدل على وحدانية هللا تعالى من خالل الكون 

  مهارة التفكير االبداعي وايجاد
 واعطاء وبيان اآلدلةالحلول 

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

Half Term 
 ( 19-12سورة يس) 

   القلقلة -(17-15) الفتح+تالوة من سورة 

  أَْن يستنبط المتعلم أهمية التوكل على هللا ِمْن
 أحداث فتح مكة.

 

 مهارة  استنتاج المعاني واألفكار

  مهارة التحدث بلغة فصيحة عن
اآليات الكريمة العامة معاني 

 واألحكام العامة للسورة

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

  

 ( 19-12سورة يس   أَْن يستنتج المتعلم العالقة بين العفو والرقي
 الحضاري للمجتمع.

 مهارة تالوة  اآليات الكريمة وتجويدها

 مهارة  استنتاج المعاني واألفكار 
 تابع المرفقات على موقع

Microsoft teams 

   

  اإلمام أبو حنيفة  -فضل العلم في االسالم
 النعمان

 التابعين  صفات  أن يذكر بعضا من 
 .يستنتج جوانب االفتداء بهؤالء العلماء 

  التأسي  بأخالق العلماء
 -والصالحين   وتقدير جهودهم 

 نقل األخبار اجتناب الشائعات في

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 



  احكام الميم  - (24-18) الفتحتالوة من سورة

 الساكنة

  حديث يسر اإلسالم   يستنتج بعض مظاهر التيسير والسماحة في
 االسالم

  يميز بين اليسر في اإلسالم والتساهل في العبادة
يدلل على أن التشدد والت طرف ليس من 

 اإلسالم

و األحاديث الشريفة  واتقانها مهارة حفظ 

 عنها بأسلوبهوالتعبير 

  

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

   

 المسح على الخفين 
  +  حكام  - (26-25) الفتحتالوة من سورة

 اإلظهار الحلقي –النون الساكنة 

  يوضح مفهوم المسح على الخفين 
  يستنتج شروط المسح 
 يبين الحكمة من المسح 

 مهارة االستنتاج والمقارنة 
  

 موقع تابع المرفقات على
Microsoft teams 

   

 مراقبة هللا عز وجل    يبين مفهوم مراقبة هللا لالنسان 
  يستنبط آثار مراقبة هللا للفرد في سلوكه 

  ممارسة التفكير االبداعي والربط
 والمقارنة بين األشياء 

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

   

  مراقبة هللا عز وجل 
 +  أحكام   (29-27) الفتحتالوة من سورة

 اإلدغام –النون الساكنة 

  يوضح األسباب المعينة على مراقبة هللا    مهار االستنتاج وابداء الرأي
 وتوضيح االسباب وتعليلها  

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

                                                                                                                Winter Break 
 

 

 


