
W15

مرجعة سورة التين

الهدف

W31

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

W9 W10 W11 W12 W13 w14 W15 W16

الهدف

W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24

W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32

W3W2W1

يشكر هللا عىل نعمة المال يتجنب التقليل من شأن الناس أن يسمع الحديث تسميعا سليما ي نرصة اإلسالم
 
يتعرف دور أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ف

:الهدف  الهدف

يطبق قيمة الرحمة في حياته

  يفسر المفردات في اآليات

اتق هللا حيثما كنت

يسمع الحديث الشريف غيبًا يوضح أهمية تطبيق الكالم على الفرد والمجتمع

الهدف

يشرح المعنى اإلجمالي للسورة يشكر هللا على نعمة األكل والشربيوضح الخطوات بنقاط محددة

             مراجعة              

يكتب عنها ملخًصا

أسماء بنت أبي بكر التواضع  اإليمان بالكتب السماوية

يبين أهمية محبة األبناء ورعايتهم في حياة األسرة المسلمة

يحدد أمثلة ألشخاص أو مجموعة كان لها تأثير على تاريخ العالم

ي صىل هللا عليه وسلم تزين بالرفقحب النب 

  الهدف

أن يتلو الطالب سورة الفاتحة تالوة سليمة يحفظ الحديث الشريف

يشرح المعنى اإلجمالي للحديث

يعبر بأسلوبه عن قيمة االحترام

مراجعة

يوضح المعنى اإلجمالي للحديث وفضل العلم يطبق آداب الكالم يبين مهمة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم

الهدف

W4

W23

  الهدف

يسمع السورة غيبًا

يظهر فهًما أكبر لكيفية تاثير أفعاله على مشاعر اآلخرين

يطبق قيمة الرحمة في حياته

يسمع اآليات غيبًا

آداب المنزل هللا السميع البصير

يسمع اآليات تسميعًا غيبيًا

يقارن بين أحوال أهل الجنة وأهل النار

W6W5

الهدف الهدف :الهدف 

يقتدي بسنة النبي في تحصين نفسه من كل شر

يقتدي بأخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم

يستخلص أهمية االحترام في حياته

يشرح الحديث الشريف

سورة األعلى  مراجعة سورة األعلى أهل الذكر معاملة الرسول صلى هللا عليه وسلم ألصحابه

سورة  الفلق

Term 2مراجعة              

مراجعة سورة الفلق كفى بالمرء إثًما أن يحدث بكل ما سمع

الهدف الهدف الهدف

Term 2

يسمع اآليات القرانية غيبًا

GR3 Y3

الهدف

آداب الزيارة

الهدف الهدف

  الهدف الهدف

الهدف الهدف

يستنتج أهميةة التحلي باألخالق الكريمة في األقوال واألفعال على الفرد 

يبين المعنى اإلجمالي للحديث

يعبر بأسلوبه عن قيمة االحترام

يستخلص أداب الزيارة

يذكر آداب الزيارة

يلتزم آداب الزيارة

يستخلص آداب الضيافة

يذكر آداب الضيافة

يلتزم آداب الضيافة

يتعرف جوانب من معاملة الرسول صلى هللا عليه وسلم للنساء

يقتدي بالرسول صلى هللا عليه وسلم في معامالته مع النساء

مراجعة ماتم دراسته

Term 1

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

مراجعة سورة العاديات

الهدف

Term 1

يميز بين الصلوات المفروضة

يطبق آداب الطريق في حياته

يوضح أهمية االلتزام بالصالة

يتلو اآليات تالوة سليمة

يشرح المعنى اإلجمالي للسورة

آداب الضيافة

الصلوات المفروضة والسنن الرواتب مراجعة ماسبق دراستهمراجعة سورة العاديات

مراجعة سورة الغاشية ا
ً
ا وال متفحش

ً
لم يكن الرسول فاحش ام االحتر

Term 3

W25 W26

الهدف الهدف  الهدف الهدف  الهدف

الهدف

يبين أهمية العلم

  الهدف

بيتعرف آداب الكالم

  الهدف

يذكر قصة نزول الوحي على سيدنا محمد

  الهدف

يتلو سورة القدر تالوة سليمة 

  الهدف

يتعرف أساليب الرسول صلى هللا عليه وسلم في تعليم الناس

سورة الهمزة مراجعة سورة الهمزة

يسمع السورة غيبًا

W17 W18 W19

من سلك طريقًا فيه علم آداب الكالم نزول الوحي 

يطبق آداب المنزل في حياته

W21 W22

يعبر عن حبه هلل الذي يسمعه ويراه وال يخفى عليه شيء من أمره

إن هللا ليرضى عن العبد رسول هللا معلمنا

W20

يشكر هللا تعالى على نعمه

  الهدف

يسمع السورة غيبًا يشرح المعنى اإلجمالي للحديث الشريف

W10 W11 W12

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم

Term 2

يحافظ على أداء كل الصلوات في وقتها يبين صفات المجتمع المسلم الذي يقوم على الرحمة والتواصل  يوضح أهمية تطبيق آداب المنزل على الفرد والمجتمع يظهر فهًما أكبر لكيفية تاثير أعماله على مشاعر اآلخرين يستنتج نتيجة اإليمان وعمل الصالحات في حياة اإلنسان يبين المعنى االجمالي للسورة

يتلو اآليات تالوة سليمة

يشرح المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة

GR3

  الهدف

يستدل على معنى اسم البصير والسميع

يتعرف آداب المنزل

االهداف

Y3

W24

  الهدف

يراجع كل ما سبق دراسته 

GR3 Y3

يعدد أركان اإلسالم الخمسة

  الهدف

يتلو اآليات تالوة سليمة

يذكرمعاني المفردات الواردة في السورة

يشرح بلغته المعنى اإلجمالي للسورة يؤمن بان هللا ال يضيع أجر من أحسن عماًل يحرص على التمسك بالرفق في كل شؤون حياته

يسمع  الحديث الشريف

يشرح معنى الحديث الشريف

الهدف    الهدف

يقتدي بهدي الرسول صلى هللا عليه وسلم في تعامله مع أهله وأقاربه

مراجعة

يطبق آداب المنزل في حياته 

مراجعة وتجهيز للالمتحانات 

يبين المعنى اإلجمالي لاليات الكريمة

مراجعة سورة الليل مراجعة سورة الماعون

يحرص على ان يكون إنسانًا صالًحا

الهدف

W8

الهدف

يتعرف مظاهر محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم ألبنائه

يذكر كيفية معاملة الرسول صلى هللا عليه وسلم ألبنائه

  الهدف

Long Plan  Islamic A  2022/ 2023

مراجعة ما سبق دراسته

معرفة مدى حفظ الطالب واختبار تشخيصي شفوى

يتلو السورة تالوة سليمة

W7 W8

GR2 Y2

Term 1 W1 W2 W3 W6

يشرح المعنى اإلجمالي للسورة

يستخلص أهمية البعد عن التباهي بالجاه والمال يشغله عن عبادة 

مراجعة سورة التكاثر

يستدل على أن الحياة الدنيا فانية

يشرح معنى الحديث الشريف

يحفظ الحديث الشريف

الهدفالهدفالهدف

ء ي
مراجعة ما سبق دراسته سورة التكاثرهل يبقر من درنه ش 

W5W4

اإليمان بصفات هللا

الهدف

سورة العرص

الهدف

Term 2 W20 W21 W22

الهدف

W14

W19W18W17

الهدف

يسمع الحديث الشريف

يستنتج أهم الهدايات النبوية الت يتضمنها الحديث

من قرأ حرفًا كم كتاب هللا

الهدف

مراجعةاختبار

الهدف

GR2 Y2

Term 1 W9

يستنتج األعمال التي تؤدي إلى الفوز بالجنة

الهدف

يوضح أجر من يقرأ القرآن الكريميبين قيمة التواضع في الحياة

يوضح معاني كلمات سورة العصريعدد الصفات التي تميز بها سيدنا عمريميل إلى التواضع والبعد عن الكبر

أن يسمع الطالب سورة العصريتعرف شخصية سيدنا عمريعدد األخالق الحسنة والقيم اإلسالمية

W29

W23

ي هللا عنها
السيدة عائشة رض  سورة الشمس

الهدف

W9 W10 W11 W12 W13 W14

يتعرف معنى اسم السميع والبصير من أسماء هللا

  الهدف

سورة التين

مراجعة سورة الليل معنى الرحمة

الهدف

سورة قريشمراجعة سورة قريشالرحمة تهزم العاصفة

W27 W28

يشرح المعنى اإلجمالي للسورة

اختبار تحديد المستوى-يبين كيفية الوضوء 

يسمع السورة

  الهدف

يستخلص أهمية الرحمة في حياة الفرد والمجتمع

يتعرف حقوق الجار 

W30

الهدفالهدف

يشرح بلغته المعنى اإلجمالي للسورة

أن يتلو الطالب سورة الشمس تالوة سليمة 
يفرس مفردات سورة الشمس

يستنتج أن االعمال الصالحة تطهر نفس اإلنسان

يبي   نسب السيدة عائشة
يعدد صفات السيدة عائشة

يعت  عن اقتداءه بها

  الهدف

W27W26W25Term 2

يبين المعنى اإلجمالي للسورة

يشكر هللا على نعمه

W16

مراجعة سورة الماعون

Term 1

الهدف الهدف

يعدد أركان اإلسالم الخمسة

يذكر أسماء الصلوات الخمس

اختبار المستوى- يتلو بعض السور مثل الفاتحة 

يتلو اآليات تالوة سليمة

يشرح المعنى اإلجمالي للسورة

يحسن العمل في الدنيا

يسمع اآليات الكريمة غيبًا

يتخلص أن العمل الصالح في الدنيا سبيل لدخول الجنة

يحفظ الحديث الشريف غيبًا

يشرح المعنى اإلجمالي للحديث يطبق قيمة االحترام في حياته

Y2GR2

الهدف الهدف الهدف

ي سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم
يتعرف قصبر

انه يذكر كيفية معاملة الرسول صىل هللا عليه وسلم لجت 
انه ي تعامله مع جت 

 
يفقتدي بهدي الرسول صىل هللا عليه وسلم ف

يتلو سورة قريش تالوة سليمة

بفسر المفردات الواردة في السورة

اإليمان بالرسل انه الرسول الكريم يحب جت 

الهدفالهدف
يستنتج الحكمة من  إرسال الرسل

يف قراءة صحيحة أن يقرأ الطالب الحديث الرس 
يف ي يعرضها الحديث الرس 

يبي   الفكرة الرئيسة البر
ي تعود عىل الفرد عندما يصىلي عىل الرسول صىل هللا عليه وسلم

يستنتج اآلثار اإليجابية البر

يبي   صفات األنبياء والرسل 

عمر بن الخطاب

مراجعة

مراجعة سورة العرص

الهدف

يسمع سورة التكاثر غيبًا

يشرح المعنى اإلجمالي للسورة

مراجعة

الهدف

مراجعة

يف يسمع الحديث الرس 
يعدد صفات السيدة عائشة

ي صىل هللا عليه وسلم مع الخدم يذكر مواقف من رحمة النب 
الهدف

صفة الصالة

الهدف

الهدف الهدف

يستخلص فضل الصلوات الخمس

W15 W16

يطبق صفة الصالة بطريقة صحيحة

يستدل على حسن تعليم النبي صلى هللا عليه وسلم

W30 W31W28 W29

الهدف

W13

من خالل مخلوقاته(الخبير-اللطيف)يستدل على صفات هللا تعالى 

يعدد صفات هللا

يوضح معنى اللطيف والخبير

 اإلجمالي للسورة
ح المعب  يرس 

ي سورة الشمس
 
ي أقسم بها ف

يتعرف مخلوقات هللا البر

يتعرف أهمية الصالة في حياته

يستخلص صفة الصالة الصحيحة

يطبق صفة الصالة بطريقة صحيحة

يحرص على تالوة القرآن الكريم باستمرار

هللا صفات يعدد

يف يحفظ الحديث الرس 
 اإلجمالي للحديث

ح المعب  يرس 
يستدل عىل حرص اإلسالم عىل سالمة الصدور من األحفاد

W32

الهدف

الهدف

W24

ال يتناج  رجالن دومن اآلخر

يتلو سورة العصر تالوة صحيحة

يبين المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة

يستنتج أن اإليمان باهلل وعمل الصالحات ونصح اآلخرين بعمل الخير 

الهدف

الهدف

يتلو سورة الماعون تالوة سليمة 

W32

يحفظ سورة الشمس

الهدف الهدف

يتعرف كيفية بدأ الرسول يدعو إلى اإلسالم
GR3 Y3

GR4 Y4

Y4GR4

Y4GR4
يتلو االيات تالوة سليمة

يعبر عن المعنى اإلجمالي لآليات

Y2

بدء الدعوة إلى اإلسالم

  الهدف

يبادر بعمل الحسنات ليكفر عن أي سيئة

يتعرف آداب الطريق

يطبق آداب الطريق في حياته

يوضح أهمية تطبيق آداب الطريق على الفرد والمجتمع

GR1

يستنتج أن تفكير وتدبر في خلق هللا يدله على عظيم قدرته

الهدف

آداب الطريق

الهدف

الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف

معاملة الرسول صىل هللا عليه وسلم للنساء

سورة الغاشية

ي السورة
 
ي الكلمات ف

 
يفرس معان

يحفظ األذكار الشرعية التي يحصن بها نفسه

يحفظ الحديث الشريف

يفهم الحديث الشريف

 الهدف

يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

يذكر أول من أمن بدعوة الرسول من أهله وأصحاب

يتعرف المقصود بالسنن والرواتب

يميز بين الصلوات المفروضة 

يبين أهمية االلتزام بالصالة المفروضة وبالسنن الرواتب

يبين المعنى االجمالي لآليات

يحرص على الطاعة والعبادة

يحفظ الحديث الشريف

يشرح المعنى اإلجمالي للحديث

W7

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

GR1 Y1

مراجعة ما سبق دراسته  سورة الفاتحة مراجعة سورة الفاتحة الرحمة صفة المسلم اإليمان باهلل: الركن األول  اإليمان بصفات هللا وتدبرها مراجعة سورة اإلخالص

الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف

مراجعة ما سبق دراسته يتلو السورة تالوة سليمة يسمع سورة الفاتحة غيًبا يف يحفظ الحديث الرس  يستنتج أن هللا هو رب هذا الكون كله يتعرف صفة الخالق يسمع سورة الفاتحة يتلو سورة اإلخالص تالوة صحيحة 

معرفة مدى حفظ الطالب واختبار تشخيصي شفوى يحفظ سورة الفاتحة ي السورة
 
يوضح المفاهيم والمصطلحات الواردة ف يذكر أمثلة عىل الرحمة يستدل على أن هللا مالك الملك وهو الخالق الرزاق يتعرف صفة الرزاق يعت  عن حبه هلل الخالق الرزاق   اإلجمالي للسورة

ح المعب  يرس 

ي مفرداتها
 
 اإلجمالي لسورة الفاتحة ومعان

يفرس المعب  يتأدب بآداب تالوة القرآن الكريم يتحىل بالرحمة مع المخلوقات يذكر أن هللا هو ربه ورب العالمين يعت  عن حبه هلل الخالق الرزاق يك له يسمع حديث الرحمة غيًبايؤمن أن هللا واحد ال ش 

Term 1 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16

GR1 Y1

مراجعة سورة اإلخالص أركان اإلسالم مراجعة مولد الرسول صىل هللا عليه وسلم ي رعاية جده ثم عمه
 
رسول هللا ف مراجعة اختبار  مراجعة

الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف

يحفظ سورة اإلخالص يحفظ حديث أركان اإلسالم  يسمع حديث أركان اإلسالم
ا
ي محمد صىل هللا عليه وسلم كامًل يحفظ اسم النب  يرسد قصة كفالة الرسول صىل هللا عليه وسلم من قبل جده وعمه ي محمد صىل هللا عليه وسلم يسمع اسم النب 

ي المفردات 
 
يحفظ معان ا لكل ركن

ً
ا بسيط

ً
ح ح معب  الحديث ويذكر ش  يرس  يوضح معب  الحديث  ي صىل هللا عليه وسلم ونشأته األول يعيد شد قصة مولد النب  يستنتج صفات الرسول صىل هللا عليه وسلم وبره بأهله يرسد قصة كفالة الرسول صىل هللا عليه وسلم من قبل جده وعمه

ي قضاء حاجاته
 
يقصد هللا ف يذكر أركان اإلسالم يعدد أركان اإلسالم يعت  عن حبه لرسول هللا صىل هللا عليه وسلم ي طالب ة كفالة عمه أن 

ي فتر
 
يذكر العمل الذي عمل به رسول هللا صىل هللا عليه وسلم ف يعت  عن حبه لرسول هللا صىل هللا عليه وسلم

Term 2 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24

GR1 Y1

مراجعة ما سبق دراسته  سورة الفيل مراجعة سورة الفيل حسن الخلق احرص أن تكون من الصادقي   سورة الناس مراجعة سورة الناس عاقبة القسوة

الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف
مراجعة ما سبق دراسته  يتلو السورة تالوة سليمة ا تاًما

ً
يحفظ سورة الفيل حفظ يف يحفظ الحديث الرس  ي حياته

 
يستخلص أهمية الصدق ف يتلو السورة تالوة سليمة يحفظ سورة الناس  يف يحفظ الحديث الرس 

معرفة مدى حفظ الطالب  اإلجمالي للسورة
ح المعب  يرس  ي مواجهة األعداء

 
يستنتج أن الشجاعة مهمة ف يف ح معب  الحديث الرس  يرس  يقارن بي   نتائج الصدق والكذب من حيث أثرهما عىل الفرد والمجتمع  اإلجمالي للسورة

ح المعب  يرس   اإلجمالي للسورة
ح المعب  يرس  يف ح الحديث الرس  يرس 

يستنتج أن مكانة الكعبة عظيمة عند هللا  اإلجمالي للسورة
يبي   المعب  ي كل أفعاله وأقواله

 
يتمسك بحسن الخلق ف ي عليه وعىل المجتمع يبي   أثر الصدق اإليجان  يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم دائًما يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم يتحىل بالرحمة مع كل المخلوقات

Term 2 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32

GR1 Y1

آداب الطعام مراجعة مراجعة

الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف
يتعرف آداب الطعام يعدد آداب الطعام

ي حياته
 
يطبق آداب الطعام ف يف يسمع الحديث الرس 

يوضح أهمية تطبيق آداب الطعام عىل صحة الفرد وسالمة المجتمع يتحىل بالرحمة مع كل المخلوقات
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W1 W2 W3 W4 W5 W6 w7 W8

GR5 Y5

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

GR6 Y6

GR6 Y6

GR6 Y6

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

GR 7 Y7

GR 7 Y7

GR\7 Y7

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

GR8 Y 8

يتلو اآليات تالوة سليمة                        

W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16

GR8 Y8

GR8 Y8 :الهدف  :الهدف 

يبي   حاالت المؤمن وأن كلها خت 

كفالة اليتيم

Term 1

W1

:الهدف  :الهدف  الهدف :الهدف 

Term 2

يوضح الحكمة من خلق اإلنسان

يستنتج مسؤوليات اإلنسان في الحياة

W16

W8

الهدف 

يبين نسب السيدة عائشة رضي هللا عنها

يبين دور السيدة عائشة في استقرار األسرة النبوية

الهدف 

أن يدلل على دليل التمانع

أن يوضح بأمثلة المقصود بدليل التسخير

أن يبين الطالب مفهوم مراقبة هللا تعالى

               يوضح مظاهر علم هللا تعالى و عدله

W8

الهدف

صيام التطوع السيدة عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها مراجعة

W13

W6

يوضح مفهوم سنن الفطرة

سنن الفطرة

 يفسر معاني المفردات في اآليات

أن يدلل على أن اإلسالم ينبذ التشدديعدد العلوم التي تلقتها السيدة عائشة رضي هللا عنها

ي مجتمعاتهم
 
يوضح أهمية دور العلماء ف

ة الذاتية لإلمام مالك بن أنس يذكر الست 

يبين مكانة اإلمام مالك في الثقافة اإلسالمية

(اإلظهار)أحكام النون الساكنة و التنوين 

أن يستنتج أثر األخالق في توطيد العالقات

اإليمان باليوم اآلخر

يبين العالقة بين النون الساكنة و التنوين

يحدد أحكام النون الساكنة و التنوين

يطبق أحكام النون الساكنة و التنوين

يفسر مفردات الحديث الشريف

يتجمل بالصبر في الضراء- يعبر عن أهمية الشكر هلل تعالى 

التفكير العلمي

الهدف الهدف الهدف

يعرف بشخصية السيدة فاطمة بنت عبد الملك

يستنبط الدروس المستفادة من سيرة فاطمة بنت عبد الملك

                يميز بين القلقلة الصغرى و الكبرى

يستنبط األعمال التي تؤدي إلى الجنة

يعدد ثمرات االجتهاد

الهدف

يسروا  وال تعسروا الهجرة إلى المدينة

الهدف الهدف الهدف الهدف

الهدف

 يفسر معاني المفردات في اآليات

يبين عدل هللا تعالى في الجزاء

يوضح الصفات االشخصية لسيدنا عمر

                           عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

يستنتج دالئل قدرة هللا في الكون

W16

آداب الدعاء

مراجعة ما سبق دراسته  ( 16-1سورة ق )البعث و النشور  1أدلة وحدانية هللا تعالى 

:الهدف 

W15

الهدف 

w16

مراجعة

يوضح أهمية البحث في تحصيل المعرفة

يعدد شروط البحث العلمي

ي
 
ي التقدم و الرف

ن
ن أثر االكتشاف و االبتكار ف يبير

حاسبوا أنفسكم

الهدف

يبين نسب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

أن يبين أهمية العقل لإلنسان

W15

W7

يستنتج أهمية االلتزام بآداب ركوب وسائل النقل

الهدف الهدف

(16- 1سورة االنبأ  )هللا القادر الطريق إلى الجنة نعمة العقل

فاطمة بنت عبد الملك

يتلو اآليات تالوة سليمة

يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

(سورة السجدة )صفات المؤمنين و جزاؤهم 

                                    مراجعة                               

            يستنبط الدروس المستفادة من سيرته رضي هللا عنه

الهدف

الهدف

يعبر بأسلوبه عن قيمة التواضع

:الهدف               الهدف 

:الهدف 

(30-16سورة ق )الخالق العليم 

:الهدف  :الهدف  :الهدف 

W5

يوضح معنى الحديث الشريف

يميز بين الصاحب الصالح و الصاحب السيء

يبين أثر الصديق في شخصية اإلنسان و أخالقه

    يبي   حروف اإلقالب

يعدد أمثلة لحكم اإلقالب    

   يبين أسباب غزوة بدر الكبرى

  يوضح أحداث غزوة بدر

  يستنتج أهمية الحوار

يسر اإلسالم

الهدف  الهدف 

يتلو اآليات تالوة سليمة و يفسر معاني المفردات

  يدلل بالحجة على قدرة هللا تعالى

غزوة أحد بيئتي أمانة (35-25سورة الملك )دروس وعير 

الهدف

يحفظ اآليات- يتلو اآليات تالوة سليمة 

يبين معاني المفردات في اآليات الكريمة

يستنتج عاقبة المؤمنين وجزاء الكافرين

الهدف

يتعرف شخصية أسماء بنت أبي بكر

يتعرف دور أسماء بنت ابي بكر في هجرة الرسول

يقارن بين الكتب السماوية و القرءان الكريم

يستدل على حفظ هللا تعالى للقرءان الكريم

سورة األعلى

(رضي هللا عنها  )يوضح نسب السيدة زينب بنت خزيمة يعدد أسماء الكتب السماوية

الهدف

:الهدف 

W7W1 W8

أن يوضح األسباب المعينة على مراقبة هللا تعالى

أن يستنبط اآلثار المترتبة عن مراقبة هللا تعالى يستنتج الحكمة من مشروعية سنن الفطرة

الهدف الهدف

يفسر معاني المفردات في الحديث الشريف

يبين األمور التي تعين على التوبة

أن يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

يستنتج شروط التوبة النصوح

يوضح العالقة بين اإلسراف والخيالء- أن يبين الطالب حكم اإلسراف 

االعتدال في اإلنفاق

الهدف

( 37- 31ق  )بشارة و مواساة  أحكام الميم الساكنة

:الهدف 

أن يستنبط خطر اإلسراف على الفرد و المجتمع

يبرهن على وحدانية هللا تعالى بالفطرة

  يستدل على وحدانية هللا تعالى من خالل الكون و نظامه

W11 W12

يشرح مفهوم البيئة ويستنتج أهمية مكوناتها

يبين ضوابط اإلسالم في الحفاظ على البيئة

يعدد سبل العناية بالثروة المائية و الحيوانية و النباتية

الهدف 

يتلواآليات تالوة سليمة 

 يفسر معاني المفردات

 يستنتج العالقة بي   اإليمان و التوكل  

:الهدف 

يوضح أهمية الدعاء

يعدد آداب الدعاء

Term 2

يعدد صور إغاثة هللا تعالى لعباده- يوضح مفهوم المغيث  جل جالله 

يوضح مفهوم الحليم جل جالله

يوضح أحداث غزوة األحزاب

يستحضر أدلة البعث و النشور

يقارن بين التيمم و المسح على الخفين

الهدف

أن يبين أسباب غزوة بدر وغزوة أحد

يستنتج أسباب الهزيمة في غزوة أحد

                     الهدف               

يفسرمعاني مفردات الحديث الشريف

الهدف

GR7 Y7

W2 W3 W4

Term 1

   يبين أسباب غزوة أحد

  يوضح أحداث غزوة أحد

Term 2

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

الهدف  الهدف  الهدف  :الهدف  :الهدف 

من عالمات الساعة

يوضح مفهوم اإلدغام و حروفه

يمين بين نوعي اإلدغام

يحدد حروف اإلدغام

يتلو اآليات تالوة سليمة و يفسر معاني المفردات

يوضح وجه الشبه بين القرءان الكريم و التوراة

يستنبط مؤهالت القيادة و الدعوة إلى هللا

غزوة بدر الكبرى (24-15سورة الملك )قدرة هللا تعالى

يستنبط الحكمة من مشروعية سجود السهو

يبين كيفية آداء سجود السهو وسجود التالوة

:الهدف  :الهدف 

يبين مكانة المسجد في اإلسالميعدد أنواع السجود

     يحدد آداب المسجد قبل وبعد دخوله

يستنبط ثمرات التأدب بآداب المسجد      

يف يفرس مفردات الحديث الرس 

مراجعة ما سبق دراسته  (14-1سورة السجدة )الكتاب الحق 

الهدف

فرائض الصالة وسننها ومكروهاتها

يبين أحكام صالة الجمعة وعلى من تجب

يوضح أهمية صالة الجمعة 

                      يحدد كيفية صالة الجمعة 

Term 1

W9

آداب المسجد الحياة في المدينة المنورة بعد الهجرة سجود السهو وسجود التالوة ( 30-23السجدة  )الصبر و اليقين  حكم اإلدغام اإلمام مالك

W12

Term 2

Term 1

W1

GR6 Y6

W3 W4 W5

اإلمارات في خدمة العالم

:الهدف  الهدف الهدف 

Term 2

يبين أحداث رحلة اإلسراء و المعراج

يوضح األعمال التي تؤدي إلى الجنة

  يقارن بين صالة الجمعة و صالة العيدين   

Term 1

يوضح أسلوب الرسول صلى هللا عليه و سلم في دعوتهم

يبين عزيمة الرسول صلى هللا عليه و سلم و صبره عليهم

يتلو اآليات تالوة سليمة

أن يستنبط ثمرات التمسك بكتاب هللا تعالى

الهدف الهدف الهدف الهدف الهدف

w13 w14 w15

يستنبط أحداث قيام الساعة

يتلو اآليات تالوة سليمة 

يقارن بين األبرار و الفجار

يفسر مفردات الحديث الشريف

يوضح مفهوم المفلس الحقيقي

يقارن بين المفلس في الدنيا و المفلس في اآلخرة

الهدف الهدف 

أن يوضح الطالب مفهوم شفاعة القران الكريم يبين دعاء ركوب وسائل النقل

يوضح آداب ركوب وسائل النقل

يبين أحكام صالة الجماعة

يبين أحكام صالة المسبوق

w12

                  يبين الهدف من دعوة أهل الطائف

يبين معاني المفردات في اآليات الكريمة

الهدف

( 26-1 )سورة النازعات  ( 46-27 )سورة النازعات  الرفق خير

يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

يفسر مفردات الحديث الشريف

w9 w10 w11

يوضح مفهوم القلقلة

يعدد حروف القلقلة وشروطها

صالة الجماعة اإلسراء و المعراج ( 23   -  1) 1سورة عبس  ( 42 -  24  ) 2سورة عبس  القلقلة القرءان شفيعي آداب ركوب وسائل النقل

يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة يستنتج ثمرات المداومة على العمل الصالح

          يوضح األسباب المعينة على العمل الصالح

                  يبين أن الحسنات يذهبن السيئات

يفسر معاني المفردات في اآليات- يتلو اآليات تالوة سليمة 

يبين نعم هللا على اإلنسان

يستنبط أقسام وجوه الناس يوم القيامة

W1 W2 W3 W4 W5 W6

الهدف

الهدف الهدف الهدف

يقارن بين التقي و الشقي

يستنبط حكمة هللا و عدله في إيجاد اليوم اآلخر             (ص)  يدلل على مكانة جبريل عليه السالم وصدق الرسول

يوضح مفهوم اليوم اآلخر

يبين أهمية اليوم اإليمان باليوم اآلخر

يستنتج داللة وجود اليوم اآلخر

الهدف

                          يوضح أحكام الصيام

يتلو اآليات تالوة سليمة 

الهدف الهدف 

يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

يقارن بين المجرمين و المؤمنين- يعدد صفات األبرار 

الهدف

يفسر مفردات الحديث الشريف

يعدد بعض الصفات  و األخالق الحسنة

يستنبط أن اإليمان باهلل و اليوم اآلخر يؤدي إلى عمل الصالحات

أن يبين الطالب المعنى العام للحديث الشريف

مراجعة

W11 W12

الهدف

يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

يقارن بين الصالح و العاصي- يبين أحداث يوم القيامة 

يتلو اآليات تالوة سليمة

يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

يبين أن اإليمان بالكتب السماوية من أركان اإليمان

الهدف

يسمع السورة غيبًا

مراجعة ما سبق دراسته آداب  دخول المنزل و الخروج منه

يحفظ الحديث الشريف

يشرح الحديث الشريف

الهدف

مراجعة

الهدف الهدف

يبين أهمية الصالة المفروضة

يعدد آداب الصالة

يفسر مفردات الحديث الشريف

يعدد بعض الصفات الحسنة

يحدد أوقات السنن الرواتب

يميز بين الصالة المفروضة و السنة الراتبة

الهدف

يقتدي بالرسول صلى هللا عليه وسلم في معامالته مع أصحابه

مراجعة ماتم دراسته

Term 1

GR4 Y4

:الهدف 

يتلو االيات تالوة سليمة

يفهم معاني المفردات الواردة في السورة

المؤمن القوي أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي هللا عنها اإليمان بالكتب السماوية من أحكام التجويد حكم الم لفظ الجاللةسورة الطارق

يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

يفكر في عظيم خلق هللا

الهدف

يذكر أمثلة على أهمية األذكار

:الهدف 

يتعرف جوانب من معاملة الرسول صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه

يستنتج أثر االلتزام بآداب الدخول و الخروج من المنزل

مراجعة سورة التين و الفجر

يوضح آداب تالوة القرءان الكريم

الهدف 

يبين أسباب هجرة المسلمين إلى الحبشة

يستنتج المعاملة الحسنة بين المسلمين و غير المسلمين

الهدف 

يوضح أثر الصدق في حياة المؤمن

يفسر معاني المفردات في الحديث الشريف

يبين أهمية صالة الجماعة

يعدد األماكن التي تؤدى فيها صالة الجماعة

يدلل على صبر النبي صلى هللا عليه وسلم 

يدلل من السيرة على صبر الصحابة رضوان هللا عليهم

يعدد أحداث يوم القيامة من خالل السورتين الكريمتين

يبين المعنى اإلجمالي للحديث الشريف

الهدف

يشرح بلغته المعنى اإلجمالي للسورة

أن يسمع الطالب سورة الطارق تسميعا سليما

سورة البروج

الهدف

يحفظ اآليات-  يتلو اآليات تالوة سليمة  

يبين معاني المفردات في اآليات الكريمة

يستنتج عاقبة المؤمنين و جزاء الكافرين 

يستنتج أهمية التثبت من األخبار قبل نقلها

أن يسمع الطالب سورة البروج تسميعا سليما

الهدف

أهمية الصالة المفروضة وآدابها

البحث و التفكير العلمي

لهدفا

يستنتج أهمية اإللتزام بآداب الصالة يستنتج أثر حسن الخلق يستنتج فائدة تأدية السنن الرواتب

صالة الجماعة سورة الغاشية

اختبار المستوى- يبين صور بر الوالدين

أن يبين الطالب المعنى اإلجمالي للحديث الشريف

أن يستنتج كيف يكون مؤمنا قويا ينفع الناس

أن يوضح أثر الصلة باهلل على قوة المؤمن

يستنتج أن البحث يؤدي إلى المعرفة

يبين منهج التفكير العلمي في البحث

التثبت من األخبار مراجعة سورتي البروج و الطارق

الهدف الهدف

يبين الالم الشمسية و الالم القمرية

يعدد حاالت أحكام لفظ الجاللة

يطبق أحكام الالم الشمسية و القمرية ولفظ الجاللة

الهدف الهدف 

الهدف لهدفا

أحسنكم أخالقا السنن الرواتب

أن يذكر الطالب دعاء دخول المنزل

يبين آداب دخول المنزل و الخروج منه

مراجعة ما سبق دراسته  ( 8  - 1 ) 1سورة االنفطار 

W1 W2

يبين أهمية المحافظة على نظافة البيئة 

يعدد بعض طرق التخلص من النفايات

الهدف الهدف

أن يستنبط مواقف يستحب فيها الحمد

يوضح أن الكرم و الحياء من صفات المؤمنين

الهدف الهدف

W7

أحب العمل إلى هللا دعوة أهل الطائف سورة التكوير

يوضح دور العمل التطوعي في المحافظة على البيئة

يبين صفات سيدنا عثمان رضي هللا عته

يذكر مواقف من كرمه رضي هللا عنه

W3 W4 W5 W6

( 36 - 18 )  2سورة المطففين              ( 17 - 1 ) 1سورة المطففين   من كمال اإليمان بيئتي مسؤوليتي

( 19  -  9 ) 2سورة االنفطار المفلس الحقيقي

الهدف

يبين فضائل شهر رمضان الكريم

W10

المرافق العامة

يتلو اآليات تالوة سليمة 

يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

يبين من هم الفجار- يستنتج معنى التطفيف وعاقبته 

الهدف

يتلو اآليات تالوة سليمة 

يستنتج جزاء الصابرين من خالل النصوص الكريمة

يتلو اآليات تالوة سليمة

الهدف

حمد هللا عز وجل على نعمه صبر النبي صلى هللا عليه وسلم ( 15 - 1 ) 1سورة االنشقاق 

يبن مفهوم المرافق العامة

يوضح كيفية المحافظة على المرافق العامة

يستنتج األضرار المترتبة على إهمال المرافق العامة

الهدف

W13 W14 W15

عثمان ذو النورين رضي هللا عنه

ان يستنتج جزاء الحامدين

(25 -  16 ) 2سورة االنشقاق 

يوظف التفكير العلمي في البحث عن المعرفة يستنتج عاقبة الكافرين- يعدد المقسم به في اآليات 

W16

GR5 Y5

يدلل على أن اإلسالم هو دين المساواة

يوضح أحكام الصيام

يصنف فوائد الصيام

الهدف 

يعدد أنواع الصدقات

يبين آداب الصدقة

يستنتج فضل الصدقة

يبين جوانب من حياة السيدة زينب بنت خزيمة

يستنتج الدروس المستفادة من سيرة السيدة زينب بنت خزيمة

يستنتج فضل صالة الجماعة

يبين معنى اإلسراء و المعراج

يستنتج الحكمة من اإلسراء و المعراج

يدلل على أهمية الصالة من خالل رحلة ااإلسراء و المعراج

يفسر معاني المفردات في اآليات- يتلواآليات تالوة سليمة 

يبين سبب نزول سورة عبس

أن يسمع الحديث الشريف تسميعا صحيحاس

الهدف

Term 1

يتلواآليات تالوة سليمة و يفسر معاني المفردات

يقارن بين ثواب أهل الجنة و عقاب أهل النار

Term 2

يتلو سورة الغاشية و يقارن بين أهل الجنة و أهل النار

الهدف 

Term 1

GR5 Y5

صيامي لربي Term 2في ظل صدقتي

W9

يستنتج الدروس المستفادة من قصة موسى وفرعون     

يفسر معاني المفردات في اآليات- يتلو اآليات تالوة سليمة 

يبين قدرة هللا تعالى في خلق السموات واألرض

يستنتج الفرق بين السعداء و األشقياء في يوم القيامة     

أن يشرح مفهوم الرفق يفسر مفردات الحديث الشريف

يوضح مظاهر يسر اإلسالم

يعبر عن أهمية اختيار أيسر األمور

أن يبين الطالب أسباب الهجرة إلى المدينة المنورة

آداب الطريق

يستنبط ثمرات التأدب بآداب الطريق

الهدف

يفسر مفردات الحديث الشريف

W10 W11 W12

      يستنتج جزاءالمؤمني  

يوضح مفهوم اإلقالب

                     الهدف               

ان يستنتج الدروس و العبر من الهجرة النبوية

               الهدف 

يستنتج العالقة بي   نهاية الكون و اإليمان باليوم اآلخر

ية عن معرفة وقت قيام الساعة يدلل عىل عجز البرس 

يبين عالمات قيام الساعة

يوضح األسباب المعينة على التحلي بالرفق

يستنتج فوائد الرفق للفرد و المجتمع

يستنتج اآلثاراإليجابية لصالة الجمعة و العيدين

يفسر معاني المفردات في اآليات- يتلو اآليات تالوة سليمة 

يبين أنواع المالئكة المذكورة في اآليات

يستنتج دالئل وحدانية هللا تعالى

(ص)من وصايا الرسول 

الهدف

W10 W11

(14- 1سورة الملك  )سبيل الهداية  حكم اإلقالب

أن يعدد الطالب درجات الجنة

أن يستنبط أسس الحوار البناء

الهدف

أن يستنتج مظاهر عناية هللا باإلنسان

يوضح مكانة اإلنسان في الكون

يبين مهمة اإلنسان في الكون

حكم اإلخفاء الحقيقي اختيار الجليس

              يوضح كيفية الشكر على النعم

  يوضح مفهوم اإلخفاء 

    يعدد حروف اإلخفاء

    يعدد أمثلة لحكم اإلخفاء

W13 W14 W15

يستنتج األعمال المكروهة في الصالة

أن يوضح أهمية األخذ باألسباب مع التوكل على هللا

 يفسر معاني المفردات في اآليات

يفسر مفردات الحديث الشريف

يوضح الوصايا الواردة في الحديث الشريف

(ص)يعبر عن أهمية تطبيق وصايا الرسول 

يصنف فرائض الصالة إلى قولية وفعلية

يبين سنن الصالة ومايترتب على ترك بعضها

أن يستنتج أحداث يوم القيامة من خالل اآليات الكريمة

أن يوضح عاقبة أعمال الخير و أعمال الشر

الهدف

يتلو اآليات تالوة سليمة

W6

الهدف 

المؤمن بين الشكر و الصبر

يتلو اآليات تالوة سليمة 

W9

الهدف

يوضح آداب الطريق في اإلسالم

يبين نتائج إفشاء السالم على الفرد والمجتمع

الهدف

يبين آداب صالة العيد

يوضح كيفية صالة العيد

أن يتلو اآليات تالوة سليمة

ي  ي قام بها النب 
ي المدينة (ص)يبي   الخطوات البر

 
ف

ي المدينة بعد الهجرة
 
يحدد مالمح الحياة ف

يبين أهمية الوحدة في المجتمع  و أثر التراحم

يتلو اآليات تالوة سليمة

ي اآليات الكريمة     
 
ي المفردات ف

 
يفرسمعان

الهدف 

يصنف مشكالت دول العالم العربي واإلسالمي

يحدد دور اإلمارات في مؤازرة الدول العربية و اإلسالمية

يستنتج فوائد التعاون على الخير

1صالة الجمعة وصالة العيدين  2صالة الجمعة وصالة العيدين   ( 40 - 17)سورة النبأ )هللا الحكم العدل                          مع رسولي في الجنة

W13 W14

الهدف 

W9 W10 W14

             الهدف 

W2

الحضارة العربية اإلسالمية ((25-1)سورة الرحمن

:الهدف  :الهدف 

يحدد حاالت الميم الساكنة في التالوة

يطبق أحكام الميم الساكنة

           يقارن بين حاالت الميم الساكنة وحاالت مشابهة

:الهدف :الهدف 

القلب و صالح اإلنسان العمل عبادة و حضارة صالة المسافر و المريض

2أدلة وحدانية هللا تعالى   مراقبة هللا تعالى

أن يوضح مفهوم الفطرة

التوبة فرصة العمر المغيث الحليم جل جالله  التيمم و المسح على الخفين غزوة األحزاب

W2 W3 W4

 الرحمن ظل في المستظلون

أن يتلو اآليات تالوة سليمة

اإلمام أبو حنيفة النعمان

:الهدف 

ان يستنتج الدروس المستفادة من غزوة بدر و أحد 

يدلل على وحدانية هللا تعالى وقدرته في الكون

:الهدف 

ح طرقا لكظم الغيظ  ي صىل هللا عليه وسلم-         يقتر يدلل عىل حلم النب 

القيامة يوم هللا بظل الفوز أسباب يبين

يستنتج أثر التقوى في حياة الفرد

أن يبين المقصود بدليل التمانع

أن يبين الطالب سماحة ويسر اإلسالم

أن يستنتج أسباب الرخصة في اإلسالم

:الهدف 

يبين نتائج غزوة األحزاب

يستنبط الدروس و العبر من غزوة األحزاب

يتلو اآليات تالوة سليمة و يفسر معاني المفردات

يبين جزاء المتقين وصفاتهم

يصف  حال أهل الجنة

يوضح مفهوم التيمم و المسح على االخفين

W5 W6

                         يستنتج الحكمة من التيمم

يعدد أنواع صيام التطوع

يدلل على أهمية األخذ باألسباب مع الدعاءيستنتج ثمرات صيام التطوع

يبين مفهوم صيام التطوع

W7

يصنف سنن الفطرة

  أن يستخلص مباديء اإلسالم في عالج اإلسراف

(53-26سورة الرحمن )نعيم الحياة 

                     الهدف               

يوضح وسائل تنمية العقل

الهدف 

W8

W16

W7

يستنتج آثار استخدام العقل

الهدف

W8

يستخلص أهمية التواضع في حياة الفرد والمجتمع

يطبق قيمة التواضع في حياته يذكر أسماء بعض الكتب السماوية 

يقارن بين الكتب السماوية و القرآن الكريم

الهدف

مراجعة

اإلنسان و الكون

يقرأ اآليات قراءة سليمة

يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

الهجرة إلى الحبشة

يستنتج جمال اإلسالم في حوار جعفر بن أبي طالب
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يستنبط فوائد العمل التطوعي

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

GR9 Y9

GR9 Y9

GR9 Y9

GR9 Y9

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

GR10 Y10

GR10 Y10

GR10 Y10

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

GR11 Y11

             يفسر معاني المفردات في اآليات

GR11 Y11

يوضح موقف المسلم من اختالف الفقهاء           يوضح عالقة السنة بالقرءان الكريم                                    أن يلخص قصة صاحب الجنتي  

العفة
GR11 Y11 :الهدف 

أن يوضح الطالب مفهوم العفة

أن يحدد أنواع العفة

ي تعامل الرسول 
 
ز جوانب المودة و الرحمة ف مع زوجاته (ص)  أن يت  أن يستنتج فضل حفظ السنة النبوية                       

GR11 Y11

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

GR12 Y12

GR12 Y12

يحدد كفارة اليمين

أن يبين كيفية آداء العمرة

:الهدف 

يعبر عن أهمية االعتدال في الطعام و الشراب 

:الهدف 

يدلل على تحريم اإلسالم لكل مايضربالصحة

يبين ترغيب اإلسالم في ممارسة الرياضة

       يستنتج أهمية االستقرار األسري في توازن المجتمع

يفسر معاني المفردات-  أن يتلو اآليات تالوة سليمة 

:الهدف 

يبين أهمية العلم في حياة المسلم

يشرح أدب التعامل مع العلماء و المعلمين

(68-55سورة يس)الطريق إلى الجنة األيمان و النذور

يوضح أنواع األيمان- يبين مفهوم اليمين 

تالحم المجتمع أنا خيركم ألهلي

W10

يبين األعمال التي تهدم التالحم بين أفراد المجتمع

يدلل على حث اإلسالم على التالحم بين الحاكم والشعب

يبين الوسائل التي تحقق الوقاية من األمراض النفسية 

أن يحدد المواقيت المكانية لإلحراميوضح فوائد إعمال العقل 

W7 W8

:الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف 

W13 W14 W15 W16

(30-20يس )قصة مؤمن ال يس 

W11

يستنبط الدروس المستفادة من غزوة حنين

يعدد صور التالحم بين أفراد المجتمع- يشرح مفهوم التالحم 

يستنتج أنواع النذر

يحدد أسباب غزوة حنين و يذكر أحداثها

يبين نتيجة غزوة حنين

:الهدف  :الهدف  :الهدف 

أن يوضح فضل العمرة مع أفراد أسرته (ص)يوضح خلق الرسول 

في استقرارأسرته (ص)يبين دور الرسول 

غزوة حنين

أن يبين موقف المكذبين من األدلة على الوحدانية

:الهدف 

أن يتلو اآليات تالوة سليمة

أن يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

أن يوضح األدلة العقلية في الرد على منكري البعث

:الهدف 

أن يبين الطالب فضل صلة الرحم في اإلسالم

أن يوضح دور صلة الرجم في بناء مجتمع مترابط

أن يستنبط ثواب صلة الرحم في الدنيا و اآلخرة

يوضح عوامل المحافظة على أمن المجتمعات

:الهدف 

(19-13)أصحاب القرية سورة يس 

:الهدف  :الهدف 

اإلخالص الكسب الطيب

يبين مفهوم الكسوف و الخسوف

يوضح كيفية آداء صالة الكسوف

يستنتج الحكمة من صالتي الكسوف و الخسوف

يستنتج األعمال التي تقربنا إلى هللا تعالى

W1 W2 W3 W4 W5 W6

:الهدف  :الهدف 

W12

آداب السفر مراجعة

يتلو اآليات تالوة سليمة و يفسر معاني المفردات

يبين طريقة محاورة الرجل ألهل القرية

GR8 Y8

(الضىح و الليل  )صالة التطوع  الفتح المبي   

يحدد مفهوم الفقر و يبين مخاطره

يحلل أسباب الفقر

Term 2

Term 1

:الهدف 

يبي   أسباب الفوز بالجنة

ي الضىح و الليل
ر
يبي   فضل صالن يوضح مفهوم اإلحسان 

يبي   أنواع المجالس

يوضح آداب المجالس

يبين موقف أهل القرية من رسل هللا تعالى

يستنتج عاقبة الصراع بين الخير و الشر

نعمة األمن

يشرح مفهوم اإلخالص ويبين فضائله

األعمال بالنيات

يستنبط أثر األمن واالستقرار في حضارة الدول

يبين مفهوم صالة االستخارة و صالة االستسقاء

يوضح األمور التي ال تصح فيها االستخارة

أن يبين فوائد السفر في اإلسالم

أن يوضح آداب السفر

يفسر مفردات االحديث الشريف

يبين مفهوم كفالة اليتيم 

يوضح أنواع المجالس ويستنبط ثمرات آداب المجالس

يقرأ اآليات قراءة سليمة و يفسر معاني المفردات

يستنتج الحكمة من إرسال الرسل عليهم  السالام

:الهدف 

أن يستنتج أسباب قبول الدعاء

يعدد بنود صلح الحديبية- يوضح القيمة الدينية لمكة

يستنبط أهمية التوكل على هللا من خالل العبر من فتح مكة

يبين القيم الحضارية من خالل فتح مكة

يبين أقسام المد

يقارن بين المد الواجب المنفصل و المد الجائز المتصل

يفسر مفردات الحديث الشريف

يبين مفهوم الهجرة

يستنتج العالقة بين إخالص النية وقبول العمل

:الهدف 

يبين مفهوم القضاء و القدر

يوضح مفهوم المد وحروفه

اإليمان بالقضاء و القدر 1الصلوات ذات األسباب  الشفاء بنت عبد هللا العدويةفتح مكة

مراجعة ما سبق دراسته  (12-1)سورة يس  (ص)صدق الرسول

W1 W2 W8

W9 W10 W11 W12

التعايش بي   الناس

ي الضىح و الليل
ر
               يوضح أحكام صالن

:الهدف 

يف ي مفردات الحديث الرس 
 
ح الطالب معان أن يرس 

ي المجتمع
 
أن يبي   حدود حريته ف

:الهدف :الهدف 

W4 W5 W6

ي عالج الفقر
 
يوضح مباديء اإلسالم ف

يبي   سبب خروج المسلمي   إل مكة وفوائد صلح الحديبية

:الهدف  :الهدف 

Term 1

:الهدف :الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف 

يوضح منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في الدعوة

يبين أسباب اختالف الفقهاء

يتلو اآليات تالوة سليمة

  يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

W16

أدب الحوار مصادر التشريع اإلسالمي معالم التخطيط في سيرة الرسول صلى هللا عليه و سلم ( 27-12األحزاب  )االقتداء بالرسول صلى هللا عليه و سلم المتواتر و اآلحاد منهج اإلسالم في بناء األسرة أم سلمة رضي هللا عنها (35-28سورة األحزاب)وصايا و توجيهات أخالقية 

يبين مجاالت االستعفاف

يوضح أثر االستعفاف على الفرد و المجتمع

يستنتج أهمية تنظيم العقود المالية- يبين معنى العقود 

يحدد خصائص الثقافة العربية 

يبين جهود دولة اإلمارات في الحفاظ على الثقافة العربية

يتلو اآليات تالوة سليمة

 يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

W13

يبين خطأ بعض العادات الجاهلية

يوضح نظرة اإلسالم لتحدي العقل- يبين دور العقل اتجاه النقل 

يستنتج أهداف تحدي العقل البشري

يستنتج عالمية اإلسالم- يبين سبب بعد العقل عن النقل 

يوضح مفهوم االستعفاف و عالقته بالمروءة

W9 W10 W11 W12 W14 W15

W8

اللغة والثقافة العربية (20-9سورة األحزاب )غزوة األحزاب  القرءان الكريم و اإلعجاز العلمي

:الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف 

مراجعة ما سبق دراسته (8-1سورة األحزاب )الثبات على الحق 

يحدد أركان وشروط العقود المالية

يبين خصائص العقود المالية- يوضح أقسام العقود المالية 

يبين أهمية اللغة العربية و مكانتها

االستعفاف

يبين فضل هللا على المؤمنين في انتصارهم علي األحزاب

يحدد مفهوم اإلعجاز العلمي وفوائده

يدلل على اإلعجاز العلمي في القرءان الكريم

يحدد ضوابط التفسير العلمي للقرءان الكريم

العقل و النقل

:الهدف 

يبين أحداث قصة ذي القرنين الرجل الصالح

W16

ألهل بيته (ص)رعاية الرسول  (82-60)موسى نبي هللا  سورة الكهف  اإليمان بالغيب طاعة ولي األمر

التسامح أحكام النون الساكنة والتنوين: تجويد  Term 2مراجعة

W9 W10 W11 W12

يبين أهمية طاعة ولي األمر 

يربط بين طاعة ولي األمر و الرقي الحضاري

يميز بين مصنفات الحديث-يبين مراحل تدوين السنة النبوية

يوضح جهود العلماء في تدوين السنة

أن يعدد الطالب شروط الزواج

       يستنتج حقوق الزوج و الزوجة

:الهدف  :الهدف  :الهدف 

يتلو اآليات تالوة سليمة

 يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

يوضح موقف سيدنا موسى من الخضر عليه السالم

الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل مبارك

تدوين السنةجهود العلماء في حفظ السنة أحكام الزواج

W16

المدارس الفقهية منهجية التفكير في اإلسالم

الوقف عطاء ونماء السنة النبوية آداب اللباس في اإلسالم

السيدة سكينة بنت الحسين

اختالف الفقهاء مراجعة

:الهدف  :الهدف 

W9

أن يحرص على المشاركة المجتمعية اإليجابية

W5 W6 W7 W8

:الهدف 

أن يعدد بعض السنن االجتماعية الواردة في القرءان الكريم

الهدف

يبين جهود جمع القرءان

يوضح المقصود بالمكي و المقصود بالمدني

يستنتج فوائد االعلم بالمكي و المدني يقارن بين خصائص مدرسة المدينة خصائص مدرسة العراق

(8-1)سورة الكهف 

يستنتج الدروس و العبر المستفادة من حياة السيدة سكينة

مراحل جمع القرءان الكريم

يتلو اآليات تالوة سليمة

يحلل أسباب ظهور المدارس الفقهية

:الهدف 

منهج النبي صلى هللا عليه و سلم في الدعوة

:الهدف

العقود المالية في اإلسالم

Term 1

Term 1

W1 W2 W3 W4

W13 W14 W15

Term 1

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7

(1)الجهاد في سبيل هللا 

يحلل مقاصد أنواع الجهاد

يبين المقصود بتدوين السنة النبوية

W10 W11 W12

Term 2

W1 W2 W3

:الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف 

( 44-28الكهف  )صاحب الجنتين 

:الهدف  :الهدف 

يوضح أصناف الناس في يوم القيامة

يقارن بين اإلنذار و البشارة

يوضح مراحل جمع القرءان الكريم 

يبين منهج جمع القرءان في عهد سيدنا أبي بكر

أن يتلو الطالب اآليات تالوة سليمة

    يفسر معاني المفردات في اآليات

يقارن بين دور سيدنا أبي بكروسيدنا عثمان في جمع القرءان

يوضح مفهوم الوقف

:الهدف 

يبين مكانة القرءان الكريم و حفظ هللا له

GR10 Y10

يستنتج أهمية  التأدب بآداب المرافق العامة

:الهدف 

يبين آداب السوق أن يوضح مفهوم التسامح الفكري

:الهدف 

أن يبين أثر التسامح الفكري على الفرد و المجتمع

:الهدف 

أن يحدد مفهوم السنن االجتماعية

أن يبين أثر السنن االجتماعية اإللهية على المجتمعات

يبين مفهوم المدارس الفقهية 

القرءان المكي و القرءان المدني

يستنتج مزايا األحكام الشرعية في اإلسالميستنتج مخاطر التقليد األعمى على الفرد و المجتمع

مراجعة ما سبق دراسته أصحاب الكهف

 يحفظ دعاء دخول السوق

يحدد نسب اإلمام أحمد بن حنبل 

 يوضح رحلة اإلمام أحمد في طلب العلم

يبين كيف نتأدب مع الرسول صلى هللا عليه و سلم في حياته و 

:الهدف 

السنن االجتماعية في القرءان الكريم الحكم الشرعي حق المسلم على المسلم آداب السوق و المرافق العامة اإلمام أحمد بن حنبل التقليد األعمى التسامح الفكري مراجعة

(ص)يحدد دالالت موقف الصحابة عند خبر وفاة الرسول 

يحدد حاالت الترقيق لحرف الراء

يبين نسب اإلمام مسلم و أهم صفاته الشخصية

يعدد أهم الصفات الشخصية لإلمام مسلم

يستنبط الدروس و العبر من حياة اإلمام مسلم

Term 2

W9 W10 W11 W12

Term 2

W13 W14 W15 W16

يستنتج أهمية النصيحة يحدد المواقيت المكانية لإلحرام

ان يستنتج سبل تحقيق األمن يوضح أصناف الناس في يوم القيامة يستنبط أنواع نعيم أصحاب اليمين و عذاب أصحاب الشمال أن يستنتج حلوال لمشكلة االنتحار أن يكتشف بعض األساليب التي قامت عليها التربية النبوية أن يستنتج مظاهر قدرة هللا تعالى من خالل اآليات

يبين أركان الحج

يوضح واجبات الحج

يعدد أعمال الحج في أوقاتها

يوضح أهم بنود حجة الوداع

يستنتج الدروس و العبر من حجة الوداع

يوضح معنى التفخيم و الترقيق

يحدد حاالت التفخيم  لحرف الراء

يعدد من توجه لهم النصيحة

:الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف 

ال لالنتحار (56-27)سورة الواقعة  المنهج النبوي في تربية الجيل ( 74 - 57 )سورة الواقعة  اإلمام مسلمأحكام الراء األمن و األمان  (26-1)سورة الواقعة

أن يوضح مفهوم األمن في اإلسالم

أن يبين أهمية األمن في حياة الفرد و المجتمع

يتلو اآليات تالوة سليمة

 يفسر معاني المفردات

يتلو اآليات تالوة سليمة

 يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

أن يفسر معاني مفردات الحديث الشريف

أن يبين مكانة النفس اإلنسانية في اإلسالم

أن يبين مفهوم التربية و أهميتها في اإلسالم

أن يوضح األسس و المباديء التي قامت عليها التربية النبوية

يبين اثر الذنوب الموبقات على الفرد و المجتمع

يبين مفهوم اسم هللا الغفور و العدل

يبين خصائص مغفرة هللا تعالى

:الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف 

:الهدف  :الهدف  :الهدف 

يضرب أمثلة على أنواع األطعمة الحالل و الحرام

يحدد أنواع المحرمات

يستنتج قواعد إباحة أو تحريم األطعمة

:الهدف  :الهدف  :الهدف 

W9 W10 W11

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

:الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف 

يبين آداب النصيحة

Term 1 الدين النصيحة 1الحج  2الحج  (ص)حجة الوداع و وفاة النبي  (الحجرات  )اإليمان فضل من هللا  (حديث شريف  )للمجتمع رجاله ونساؤه  ما يحل وما يحرم من الطعام و الشراب مراجعة

:الهدف 

يشرح مباديء اإلسالم في الوقاية من األمراض

:الهدف 

يستنبط أثر العلم النافع في بناء الحضارة اإلنسانية

:الهدف 

يحدد السمات الشخصية لإلمام الشافعي

يبين عوامل نبوغ اإلمام الشافعي في العلم

يستنتج أهمية رسالة العلماء في خدمة المجتمع

:الهدف :الهدف 

يستنتج أثر أمر اإلسالم بالتداوي وتجنب أماكن األمراض

الحالل بين و الحرام بين

:الهدف 

الغفور العدل سبحانه

يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

في حياته و بعد وفاته (ص )يبين كيف نتأدب مع الرسول 

السبع الموبقات

الهدف

يبين سبب تسمية هذه الذنوب بالموبقات

يعدد االلذنوب السبع الموبقات

يفسر معاني المفردات- يتلو اآليات تالوة سليمة 

يدلل على صدق نبوة الرسول صلى هللا عليه وسلم

(الحجرات )سالمة المجتمع ووحدة أبنائه 

W13 W14 W15 W16

1صحتي مسؤوليتي  2صحتي مسؤوليتي  (76-69سورة يس) 1أدلة وحدانية هللا وقدرته  (83- 77سورة يس ) 2أدلة وحدانية هللا وقدرته  صلة األرحام العلم نور ورفعة اإلمام الشافعي مراجعة

يفسر مفردات الحديث الشريف

Term 2

W9 W10 W11 W12

Term 1

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7

1الزكاة في اإلسالم  2الزكاة في اإلسالم 

يوضح مفهوم الزكاة في اإلسالم

أن يستنبط ثمرات التأدب بآداب السفر

يستنبط الدروس المستفادة من سيرة الشفاء العدوية

المد األصلي: أوال : - أحكام المد 

يشرح مفهوم األمن في اإلسالم

W16

مشكلة الفقر في العالم اإلسالمي

يوضح الصفات الشخصية للشفاء بنت عبد هللا العدوية

يعدد نماذج لإلخالص- يستنتج عالمات اإلخالص  أن يبين العالقة بين الكسب الطيب وقبول العمل

  يستنتج جزاء رفض القرية لدعوة الرجل

Term 2

:الهدف  :الهدف 

أحكام العمرة

:الهدف 

Term 1

W9

المد الفرعي

يستنتج أهمية اإليمان بالقضاء و القدر 

يبين كيفية صالة االستسقاء

:الهدف  :الهدف  :الهدف 

2الصلوات ذات األسباب 

يوضح أحوال القلب 

يعدد طرق تزكية القلوب

يستنتج أثر كفالة اليتيم في المجتمع

 يفسر معاني المفردات في اآليات

يحدد سبيل الفوز في الحياة

:الهدف 

يحدد مالمح شخصية السيدة رفيدة األسلمية

 يوضح أهمية دور المرأة في المجتمع

مراجعة                  

:الهدف :الهدف 

يميز بين أحكام الجمع و القصر في الصالة

المجالس و آدابها السيدة رفيدة األسلمية

يقرأ اآليات قراءة سليمة و يفسر معاني المفردات

W7

يتلو اآليات تالوة سليمة و يفسر معاني المفردات

يستنبط ثمرات التأدب بآداب المجالس

أن يفسر الطالب معاني المفردات في الحديث الشريف

يستنبط الدروس والعبر المستفادة من حياة أبي حنيفة

يبين مفهوم الحضارة العربية اإلسالمية

يعدد عوامل ازدهار الحضارة العربية اإلسالمية

ي الحفاظ عىل الحضارة العربية
 
يوضح دور دولة اإلمارات ف

يتلو اآليات تالوة سليمة

 يفسر معاني المفردات في اآليات

يتلو اآليات تالوة سليمة

يستنتج مظاهر رحمة هللا تعالى

يفسر مفردات الحديث الشريف

يوضح أحوال القلب 

يعدد طرقا لتر كية القلوب

يبين شروط العمل الصالح

يستنبط فوائد العمل للفرد و المجتمع و حضارة الدول

يحدد واجبات العامل و حقوقه

يحدد مسافة القصر

يبين كيفية صالة المريض

يمت   بي   أنواع صالة التطوع

(78-54سورة الرحمن )جزاء اإلحسان

W13 W14 W15

الهدف

يلخص جوانب من حياة اإلمام أبي حنيفة النعمان

يوضح المقصود بالفقه االفتراضي وأهميته

W15W12

:الهدف 

W8

يوضح الصلوات ذات األسباب وكيفية آداء بعضها

يبين أهمية نعمة األمن في بناء المجتمعع

يتلو اآليات تالوة سليمة

يبين مجاالت العدل اإللهي يوضح المصطلحات الخاصة بالزكاة

أن يتلو الطالب اآليات تالوة سليمة

أن يفسر المفردات في اآليات الكريمة

يحدد مصارف الزكاة

W13

:الهدف  :الهدف 

مراجعة ما سبق دراسته   (سورة الحجرات)مع هللا و رسوله وولي األمر 

يبين بعض أمراض القلوب 

يستنتج أهمية البعد عن الشبهات

يستنتج فوائد تأدية الزكاة

يحدد نصاب األموال التي تجب فيها الزكاة

يبين شروط الزكاة

أن يتلو الطالب اآليات تالوة سليمة

أن يفسر معاني المفردات في اآليات

يوضح فضل هللا علينا بالهداية- أن يبين أركان اإليمان 

أن يشرح الطالب معاني مفردات الحديث الشريف

يستنتج فضائل آداء فريضة الحجأن يحدد مظاهر التشبه باآلخر

يبين معنى الحج

أن يستنتج مخاطر التشبه باآلخر

يبين أدوات كل نوع من أنواع الجهاد

:الهدف 

أن يشرح مفهوم التسامح

يوضح خصائص المنهج النبوي في الدعوة

يعدد أساليب المنهج النبوي في الدعوة  

يستنتج أثر المنهج النبوي في الدعوة على حياة المسلم 

W8

أن يوضح سبل العفة

:الهدف 

الزوجية (ص)أن يستنتج الطالب مقومات حياة الرسول 

:الهدف :الهدف 

يوضح مفهوم الحكم الشرعي 

يبين أقسام األحكام الشرعية في اإلسالم

:الهدف 

يبين موقف اإلسالم من التقليد األعمى

يحدد أسباب انتشار التقليد األعمى

:الهدف 

أن يشرح الطالب مفردات الحديث الشريف

أن يبين حقوق المسلم على أخيه المسلم

:الهدف 

يوضح نسب السيدة سكينة و أثر النشأة الدينية في حياتها

يلخص الصفات األخالقية في شخصية السيدة سكينة

:الهدف 

W13 W14 W15

يتلو اآليات تالوة سليمة

يفسر معاني المفردات في اآليات

يبين أهمية الوقف في اإلسالم

يميز بين أنواع الوقف

يبين مكانة السنة في التشريع ااإلسالمي

يدلل على حجية السنة النبوية

يوضح أهمية اللباس لإلنسان

يبين ما يحل من اللباس والزينة للرجل و للمرأة

يوضح مقاصد الجهاد

:الهدف 

(ص)أن يدلل على التسامح بمواقف من حياة الرسول 

ألسرته (ص)أن يبين رعاية الرسول 

يحدد أحكام الجهاد- يبين مسؤولية الجهاد 

يستنتج فوائد االلتزام بآداب اللباس و الزينة يستنتج أهمية العمل في الدنيا للفوز في اآلخرة

يستنتج العبر من القصة- يشرح قصة ذي القرنين 

أن يميز اإلسناد عن المتن

أن يبين جهود العلماء في تدوين السنة

(110 - 83سورة الكهف )ذو القرنين الرجل الصالح

يحدد مالمح شخصية الشيخ أحمد بن عبد العزيز و إنجازاته

يبين أهمية دور القدوة في بناء شخصية الفرد

أن يستنتج أهمية التسامح للفرد و المجتمع

يستنتج أسباب االختالف الفقهي بين المذاهب األربعة

يبرهن على أن االختالف سنة كونية

W4 W5 W6 W7

:الهدف 

يحدد أنواع الجهاد- يوضح مفهوم الجهاد 

يتعرف العقود المستحدثة في الزواج

يتلو اآليات تالوة سليمة

يفسر معاني المفردات في الىيات الكريمة

يبين عالقة الصلح باألمن و السلم

أن يحدد أسس التعايش بي   الناس

يقرأ اآليات قراءة سليمة و يفسر معاني المفردات

يدلل على قدرة هللا تعالى ووحدانيته

ان يبين الطالب أقسام المد الفرعي بسبب السكون

أن يميز أقسام المد الالزم و المد العارض للسكون

أن يطبق أحكام المد الفرعي بشكل سليم

(54-33سورة يس  )قدرة هللا تعالى

يوضح أهمية التخطيط و األخذ باألسباب

يستنبط القيم الحضارية أثناء فتح مكة

W3

:الهدف 

يعدد احكام النون الساكنة والتنوين

يميز بين نوعي اإلدغام

يحدد حرف اإلقالب وحروف اإلخفاء

(59-45سورة الكهف )الدنيا دار عمل

:الهدف 

يفسر معاني المفردات- يتلو اآليات تالو سليمة 

يلخص قصة أصحاب الكهف

يحلل بعض مواقف القصة

:الهدف

أن يضرب أمثلة على تسامح المسلمين مع مخالفيهم عبر العصور

:الهدف

W16W14

يحدد مواضع المد ونوعه في اآليات

يتلو اآليات تالوة سليمة و يفسر معاني المفردات

يستنتج معاني تكريم هللا لإلنسان

أنواع المدود: تجويد 

:الهدف 

يبين أنواع المد الطبيعي

يميز بين المد الواجب المتصل و الجائز المنفصل

:الهدف 

يعدد فضائل المجاهدين

:الهدف 

يوضح مفهوم منهجية التفكيرفي اإلسالم

يحدد خصائص التفكير المنهجي في اإلسالم

يستنتج أثر التفكير المنهجي على الفرد و المجتمع

:الهدف

يوضح أهمية اإليمان بالغيب

يشرح مفهوم اإليمان بالغيب 

يدلل على سعة علم هللا تبارك و تعالى

:الهدف 

يحدد مفهوم طاعة ولي األمر

:الهدف 

( 2 )الجهاد في سبيل هللا 

يستنبط السمات األخالقية لإلمام أحمد بن حنبل
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GR12 Y12

GR12 Y12

Benchmarks / Standards / Scheme of  work

A'Level Y13

A'Level Y13

A'Level Y13

A'Level

Y13

آداب اإلسالم في الرؤى واألحالم النظام االقتصادي في اإلسالم (61-58سورة النور)بيوت طاهرة  االتباع و التقليد الشيخ زايد بن سلطان رحمه هللا مراجعة أحكام المد

يوضح أسس اإلقتصاد اإلسالمي- يقارن بين النظم اإلقتصادية 

يدلل على عدم اقتصارالشيخة على العمل داخل اإلمارات

يبين األلقاب و الجوائز التي حصلت عليها

يعدد احكام النون الساكنة والتنوين

يميز بين نوعي اإلدغام

يحدد حرف اإلقالب وحروف اإلخفاء

يفسر معاني المفردات- يتلو اآليات تالوة سليمة 

يستنتج تدابير مكافحة جريمة الزنا

يوضح دور ولي األمر واآلباء في تيسير أمور الزواج

يستنتج أثر اإلسالم على اإلبداع- يبين مفهوم التفكير اإلبداعي 

يعلل مشروعية الخلع و التفريق بأمر القاضي

يستدل بأحاديث على حرص الرسول على بناء مجتمع متماسك

يبين االستراتيجيات التي استخدمها الرسول لبناء المجتمع

يربط بين السلم االجتماعي و تطور الدولة

يفسر معاني المفردات في اآليات- يتلو اآليات تالوة سليمة 

:الهدف :الهدف 

مراجعة

W5 W6 W7 W8

:الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف 

أن يبين ضوابط دخول بيوت اآلخرين

يبين أهمية الصحة- يحدد مفهوم الرعاية الصحية 

في الصحة الجسمانية و النفسية (ص)يبين منهج النبي 

يستنتج التدابير الوقائية من خالل األحاديث النبوية

يذكر صورا للبيوع المحرمة- يبين بعض البيوع المحرمة 

البيوع المحرمة

(45-35سورة النور)هللا نور السموات و األرض

يوضح األدلة على تحريم هذه البيوع

يستنتج الحكمة من تحريم هذه البيوع

يوضح مفهوم الخدمة الوطنية

يبين أهمية الخدمة الوطنية للفرد و المجتمع

يستحضر من التراث القديم و الحديث صورا للخدمة الوطنية

W9 W10 W11 W12

:الهدف 

يوضح المقصود بالرؤى و األحالم و يفرق بين الحلم و الرؤيا

يحدد أنواع ما يراه النائم في نومه

يستنتج آداب الرؤى و األحالم للرائي و للمفسر

:الهدف 

يبين المقصود بالنظام اإلقتصادي في اإلسالم

ي اإلسالم           ي
 
ستنتج أهداف النظام اإلقتصادي ف

:الهدف 

أن يتلو الطالب اآليات تالوة سليمة

 يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

يبين أثر اإللتزام بأحكام الشريعة في حفظ المجتمع

:الهدف 

يتلو اآليات تالوة سليمة

 يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

كونه حاكما (ص)ان يستنتج أدب التعامل مع الرسول 

:الهدف 

:الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف

فقه ترتيب األعمال بحسب مقاصدها العولمة

يفسر معاني المفردات في اآليات- يتلو اآليات تالوة سليمة 

(57-46النور  )الطاعة واالمتثال طريق اإليمان 

أن يبين الطالب مفهوم فقه ترتيب األعمال

أن يستنتج أهمية فقه ترتيب األعمال

أن يذكر نماذج لفقه ترتيب األعمال                        

يبين مفهوم العولمة و يحدد مجاالتها

يستنتج إيجابيات و سلبيات العولمة 

(34-32النور)الزواج طريق االستعفاف التفكير اإلبداعي في اإلسالم

:الهدف 

(64-62)سورة النور (ص)األدب مع الرسول 

:الهدف 

يوضح األمور التي تعين على اإلبداع

يدلل على مهارات التفكير اإلبداعي عند المسلمين

يبين معنى اإلتباع و التقليد و يوضح نتيجة االتباع

يحدد مخاطر التقليد

:الهدف 

يفسر معاني المفردات-  أن يتلو اآليات تالوة سليمة 

ان يعدد التدابير الوقائية من جريمة الزنا

:الهدف 

Term 2التسامح مع المخالفين في العقيدة

W1 W2 W3 W4

أن يمثل للمسؤولية الجماعية من مؤسسات اإلمارات

أحكام النون الساكنة و التنوين: تجويد 

:الهدف

:الهدف 

يستنتج أهمية تشريع حفظ المال- يبين مفسدات العقل 

Term 1

W9 W10 W11

أن يوضح مجاالت المسؤولية الفردية

(ص)يبين معالم التخطيط في سيرة النبي 

يعدد القواعد الفقهية الكبرى

يبين ضوابط التفسير العلمي للقرءان

يفسر معاني المفردات-  أن يتلو اآليات تالوة سليمة 

يقارن بين القذف العام و القذف الخاص

يستنتج معنى اللعان و الحكمة منه

:الهدف 

يوضح المقصود بمناهج المفسرين

المصالح - سد الذرائع - الضرورة :يوضح المقصود بمصطلحات 

:الهدف  :الهدف 

Term 1

يقارن بين التفسير بالمأثور و التفسير بالمنقول

يستنتج وسائل للحفاظ على الضرورات الخمس

يحدد التفسير المناسب حسب موضوع البحث

أن يميز الطالب بين المسؤولية الفردية و الجماعيةيبين العوامل المؤثرة في شخصية الشيخة فاطمة

مراجعة على ماسبق دراسته

المسؤولية في اإلسالم مقاصد التشريع الخمسة الشيخة فاطمة بنت مبارك

يستنتج فضل أم المؤمنين عائشة- يبين معنى اإلفك  يبين خصائص السنن الربانية

يستنتج الدروس المستفادة من حادثة اإلفك

يوضح مفهوم السنن الربانية و أقسامها

و الحياة االجتماعية (ص)رسول هللا  (26-11النور )حديث اإلفك عبرة وعظة  السنن الربانية

أن يبين مخاطر نشر الحديث الموضوع يحدد صفات أهل الشورى

W9 W10 W11 W12

(10-1سورة النور )وقاية المجتمع من الجرائم األخالقية  اإلسالم ينبذ التطرف

W5 W6

يعدد أمثلة معاصرة لتطبيق القواعد الفقهية يستنتج أهمية االستدامة

الفراق بين الزوجين

يبين معنى التطرف و يستنبط أسبابه

يستننتج طرقا لمواجهة التطرف

:الهدف 

W13 W14

يبين أنواع المحرمات من النساءحرمة مؤقتة يعدد خصائص رحمة الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يتلو الطالب اآليات تالوة سليمة أن يتلو اآليات تالوة سليمة يحدد مهارات التفكير الناقد في اإلسالم أن يوضح الطالب موقف اإلسالم من التواصل االجتماعي

يبين أنواع الفراق بين الزوجين

يوضح آداب اإلسالم وأحكامه في الطالق

مناهج المفسرين

(31-27النور )التواصل االجتماعي سلوك وآداب 

:الهدف 

W7 W8W1 W2 W3 W4

:الهدف  :الهدف 

يعدد أدلة وأمثلة للوسطية و االعتدال

أن يبين الطالب الفرق بين الحديث الصحيح و الحسن و الضعيف

ان ينقد األحبار التي تصله مستفيدا من علم الحديث

يوضح مفهوم الشورى ويدلل عليه

يستنتج فوائد الشورى

يبين المقصود بالقواعد الفقهية

أن يستنتج مخاطر غياب اإلنصاف

يبين أنواع المحرمات من النساء

يبين أقسام المحرمات من النساء حرمة مؤبدة

يعدد من يحرمن بالمصاهرة- يوضح شروط الحرمة من الرضاع 

يعدد من يحرمن بسبب الجمع يبين صورا من رحمة الرسول صلى هللا عليه وسلم

يوضح من يحرمن بسبب عارض يستنتج آثار صفة الرحمة أن يبين بعض أذى المنافقين- أن يحدد شروط الحجاب  أن يصف أحوال الكافرين يوم القيامة يبين أهداف التفكير الناقد في اإلسالم أن يحدد آداب التواصل االجتماعي أن يستنتج العبر من حياة اإلمام البخاري

:الهدف  :الهدف  :الهدف 

يوضح مجاالت اإلنصاف- أن يبين الطالب مفهوم اإلنصاف 

يبين األمور المعينة على اإلنصاف- أن يحدد آثار اإلنصاف 

يوضح مفهوم االستدامة

يعدد مرتكزات نظرة المسلم تجاه الكون

يتلو اآليات تالوة سليمة و يفسر معاني المفردات

يعدد نماذج لمعالم التخطيط من السيرة النبوية

ان يميز الطالب بين الحديث المتواتر وحديث اآلحاد

ان يستنبط شروط الحديث المتواتر

أن يميز بين أنواع حديث اآلحاد

يوضح مظاهر اهتمام اإلسالم باألسرة

يحدد وظائف األسرة في اإلسالم

يستنتج أسس بناء األسرة في اإلسالم

يبين نسب السيدة أم سلمة رضي هللا عنها 

:الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف 

Term 2

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

يبين المقصود بأدب الحوار 

 يحدد صفات المحاور

يعدد أدب االستماع و فوائد اإلصغاء

يبين المقصود بمصادر التشريع اإلسالمي

 يوضح حجية السنة النبوية الشريفة

يستنتج أهمية االجتهاد في استنباط األحكام الشرعية

يبين أهمية التخطيط في تحقيق األهداف

(ص)يوضح منهجية التخطيط التي اتبعها الرسول 

يتلو اآليات تالوة سليمة

 يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

يستنتج مجاالت االقتداء بالرسول صلى هللا عليه و سلم

يعدد مناقب السيدة أم سلمة رضي هللا عنها

يستنتج الدروس من سيرة السيدة أم سلمة رضي هللا عنها

أقسام الحديث الشريف الشورى في اإلسالم القواعد الفقهية

يبين موقف اإلسالم من قضية التبني

يستنتج بدائل التبني التي تحقق اآلثار اإليجابية

يتلو اآليات تالوة سليمة

 يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

(ص)أن يذكر آداب الدخول لبيت النبي 

يتلو اآليات تالوة سليمة

 يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة

يوضح التوجيهات األخالقية للنساء من سورة األحزاب

:الهدف 

االستدامة في المنهج اإلسالمي  (48-36سورة األحزاب )رسول هللا خاتم النبيين أحكام وآداب بيت النبوة اإلنصاف في اإلسالم المحرمات من النساء

يستنتج أهمية القواعد الفقهية

الخدمة الوطنية واجب شرعي المنهج النبوي في الرعاية الصحيةمراجعة                                

W13 W14 W15 W16W12

يفسر ما يترتب على بعض السنن الشرطية

W15 W16

أن يبين الطالب نسب اإلمام البخاري رحمه هللا

يستنتج أهمية التفكير الناقد يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة يفسر معاني المفردات في اآليات الكريمة أن يستنتج أهمية التواصل االجتماعي أن يوضح صفات اإلمام البخاري واجتهاده في طلب العلم

يبين نوعي التقليد في األحكام الشرعية

يحدد موقف اإلسالم من العولمة

يبين مكانة المساجد في اإلسالم

يدلل على قدرة هللا و عظمته في خلقه

يفسر معاني المفردات في اآليات- يتلو اآليات تالوة سليمة 

أن يقارن بين موقف المؤمن وموقف المنافق تجاه اوامر هللا

أن يستنتج الطريقة التي يتحقق بها وعد هللا للمؤمنين

يبين موقف اإلسالم من اختالف الناس في العقيدة

يذكر مظاهر التسامح مع المخالفين في العقيدة

ي تؤدي لإلختالف بي   العقائدي
وضح بعض األسباب البر

:الهدف 

يوضح أثر النشأة في شخصية الشيخ زايد رحمه هللا

يحدد جهود الشيخ في خدمة اإلسالم 

ة الشيخ زايد رحمه هللاي ستخلص الدروس المستفادة من ست 

:الهدف 

أن يبين أنواع المد الطبيعي وملحقاته

أن يميز بين المد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل

أن يوضح أقسام المد الالزم

:                                     الهدف 

W13 W14 W15 W16

Term 2 المحرمات من النساء صلى هللا عليه وسلممن معالم رحمة الرسول  (62-57األحزاب  )ضوابط اجتماعية  ( 73- 63األحزاب  )اإلنسان و األمانة  منهج التفكير في اإلسالم اإلسالم والتواصل االجتماعي اإلمام البخاري مراجعة

:الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف  :الهدف 
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