
Y7Term  1  Plan-      التربية اإلسالمية للصف السابع  نظرة عامة على منهج

Subject  / المادة 
 اللغة العربية للناطقين بها

Year الدراسية / السنة   2021-2022 
Term/ No of weeks 
 الفصل / عدد األسابيع 

أسبوًعا 15/   ولالفصل الدراسي األ  
Key skills developed 
 مهارات التعلم  

الهوية والقضايا المعاصرة  –أحكام اإلسالم ومقاصدها  –السيرة والشخصيات  – قيم اإلسالم وآدابه   –العقيدة اإلسالمية   – الوحي اإللهي

UAE / Real world links 
 الربط بمجتمع اإلمارات وحياة المتعلم 

الشعائر الدينية واالحتفاالت   -الخطب الدينية في المساجد – التزاصل مع وزارة األوقاف اإلماراتية ، الصحف اإلماراتية، أهم المشايخ واألئمة في دولة اإلمارات 
كتب من سير الصحابة والشخصيات   –كتاب سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم  –الشبكة المعلوماتية   –كتب أحاديث صحيح البخاري ومسلم  والمناسبات التراثية

 اإلسالمية  

Pos Ed/ Moral Education links 
 الربط مع التربية اإليجابية  

نشر ثقافة التسامح واالقتداء برسولنا الكريم صلى هللا  -لسعادة، الشجاعة، الوفاء، العطاءالسالم، القيادة، المرح، االتعاون، االحترام، اإلخالص، الصدق، الحب، 
 عليه وسلم 

Critical Thinking 
 التفكير الناقد  

النقد وإبداء الرأي  –حل المشكالت   –التحليل  –التوقع    –المقارنة  –حل المشكالت  –المالحظة والتصويب   –البحث واالستكشاف   –العصف الذهنى  

21st Century Skills 
 مهارات القرن الواحد والعشرين 

 والتّكيف، المرونة، االتصال والتعاون، التعلم واالبتكار، التفكير الناقد وحل المشكالت، المعرفة اإلعالمية، الوعي العالمي، المعرفة البيئية، المعرفة المجتمعية
في والمعرفة الوسائط،   مجال في  والمعرفة المعلوماتية،   المعرفة، والمسؤولية  القيادة  والمساءلة،  اإلنتاجية والثّقافية،  االجتماعية المهارات الذاتي،  والتّوجيه والمبادرة

 . واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال

Enhancing citizenship concepts 
 تعزيز المواطنة 

المواطنة، االنتماء،   المحافظة على الهوية الوطنية، تعزيز دور اآلباء المؤسسين، احترام العمل، المحافظة على الموارد، تجويد العمل، المسؤولية المجتمعية، 
 المشاركة الفعّالة، المسؤولية االجتماعية، الوطن، التعاون 

Enhancing sustainability concepts 
دامة تعزيز التنمية المست  

االقنتداء بالسنة النبوية في حياتنا -استغالل وحماية الموارد االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، جودة العلم والتعلم المشاركة واالنخراط فيه، تنفيذ مشروع استقصائي

Learning Strategies 
 استراتيجيات التعلم  

جمع المعلومات والنماذج، القراءة الحرة، العرض، المجموعات  االستقراء واالستنباط، المناقشة والحوار،  واالستقصاء، ، البحث الجمعي والثنائي التعلم التعاوني 
   لعاب والمسابقاتالمتناظرة، حلقات النقاش، التعلم باألقران، األ

Cross curricular links 
 التكامل مع المواد األخرى 

نالربط باللغات األجنبية -التربية الوطنية -علم النفس  –الرياضيات   –التكنولوجيا  –، اللغة العربية ، العلوم  التربية األخالقية، التربية االجتماعية 

Resources 
 المصادر 

الشرائح، عارض  المواقع اإللكترونية، المعاجم ،    المطبوعات، الوسائل اإللكترونية، الحاسوب، السبورة واألقالم، البطاقات،   الرسومات واألشكال،  الصور،
 الكتاب المدرسي، أوراق العمل المخططات والخرائط الذهنية، 

Trips 
 الرحالت  

نالربط باللغات األجنبية  -التربية الوطنية -علم النفس  –الرياضيات   –التكنولوجيا  –التربية األخالقية، التربية االجتماعية، اللغة العربية ، العلوم  

Web links/ flip learning 
 التعلم المقلوب، و روابط المواقع اإللكترونية  

      www.youtube.comموقع يوتيوب       www.google.com محرك البحث 
:   المكتبة اإلسالمية الصوتية للمساعدة فى تفسير اآليات القرآنية

https://play.google.com/store/apps/details?id=thecoderx.mnf.islamicstoriesvoic 

Assessment and Dates 
ومواعيدها   االختبارات   

Formative and summative assessments    28  اختبارات نهاية الفصل الدراسي  األول  2021نوفمبر

Projects and Enovation 
 المشاريع واالبتكار

مشروع - مشروع مسجد في بيتي -مشروع قصص األنبياء  –مشروه الصالة    -مشروع شجرة أسماء األنبياء  –مشروع أركان اإليمان  –مشروع أركان اإلسالم  
 مكتبتي اإلسالمية في بيتي   –شجرة المصلين  - القرآن منهجنا

http://www.google.com/
http://www.youtube.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=thecoderx.mnf.islamicstoriesvoic


Scheme of Learning 
ل الخطة الفصلية للفصل الدراسي األو  

الربط 
بالمواد  
 األخرى 

Home 
Learning 

 الواجبات 

 Teaching & 
Learning Activities 

 أنشطة التعلم 

Key Questions 
 األسئلة المفتاحية  

Learning Objectives 
 أهداف التعلم 

Standard 
 المعيار

Aspect 
 المجال 

Week 
 األسبوع  

M
o

n
t

h
 

شهر 
 ال

التربية  
اإلسالمية  

علم النفس  

الجغرافيا  

التاريخ  

التربية  
األخالقية  

اإلسالمية والعقيدة  ة فروع التربيمراجعات عامة على ما سبق دراسته تركيًزا على   - االسبوع التمهيدي الستقبال الطالب 
األسبوع األول 

(29-8  -2-9)

ر  
سبتمب

االختبارات التشخيصية 
األسبوع الثاني

(5-9  - 9-9)

ورقة عمل  
 الكترونية  

ورقة عمل إثرائية  
تناقش المعنى  

اإلجمالي لآليات  
 الكريمة  

نشاط أقرأ وأجيب  
نشاط أقرأ وأستنتج 

نشاط أربط وأستنتج 
نشاط أتعاون مع  

زمالئي 

ما سبب تسمية سورة  س/ 
 السجدة بهذا اإلسم ؟ 

س/تحدث عن واجب  
المسلم تجاه الرسل  

 واألنبياء عليهم السالم  

يتلو اآليات الكريمة مجودة ) يتلو- 1

بعض الطلبة والبقية يتم توجيهم للتعلم 

 ذاتيا (

يفسر معاني المفردات القرآنية - 2

يبين المعنى اإلجمالي لآليات- 3

الكريمة

يظهر الطاّلب    2.1.2

وعيًا وإيماناً بأسس  
اإليمان باهلل تعالى  
وصفاته ومالئكته  

وكتبه ورسله. 

الوحي اإللهي /  
القرآن الكريم  

– الكتاب الحق ) 
12- 1سورة السجدة  

)

األسبوع الثالث 

(12-9- 16-9)

تعاون مع  س/ 
زمالئك في استنتاج  

أكبر عدد من  
األوامر التي يجب  

أن نطيع فيها هللا عز  
 وجل ؟ 

نشاط أقرأ وأجيب  
نشاط أقرأ وأستنتج 

نشاط أربط وأستنتج 
نشاط أتعاون مع  

زمالئي
نشاط أجيب بمفردى  

ما واجبك تجاه  س/ 
وصايا الكبار من  
المعلمين واآلباء 

واألمهات ؟ اشرح  
مستشهًدا بالمواقف  

 واألمثلة  

.يقرأ الحديث قراءة سليمة ويسمعه - 1

الشريف مجملا يتفهم معنى الحديث - 2

يوضح الوصايا الواردة في الحديث- 3

الشريف 

يعبر عن أهمية تطبيق وصايا- 4

الرسل الواردة في الحديث لحياة  

 المسلم وآخرته 

ع الطاّلب   2.1.1 يَُسّمِّ

جزء "عمَّ"، ويظهر  
فهماً عاًما لمعاني  
سوره وأحكامها،  

وتطبيقًا آلداب تالوته. 

الوحي اإللهي   
الشريف الحديث 

من وصايا الرسول  )
صلى هللا عليه وسلم  

األسبوع الرابع 

(19-9-23-9)

س/ ماذا يجب علينا  
أن نفعل فى الحاالت  

 اآلتية ؟ 
إذا علمنا أن هللا   -

يعلم مايدور فى  
نفوسنا . 

إذا علمنا أن هللا   -
لطيف بعباده 

نشاط أقرأ وأجيب  
نشاط أقرأ وأستنتج 

نشاط أربط وأستنتج 
نشاط أتعاون مع  

زمالئي

ما هو جزاء الذي  س/ 
يجمع بين اإليمان والعمل  

 الخيري ؟ 
س/ ماذا تعرف عن  

 العمل التطوعي ؟ 

يقرأ الحديث الشريف قراءة - 1

ي  يبين أهمية التواصل الحضار

سمع النا  

يستنتج أثر الكلمة الطيبة- 2

العلقات االجتماعيةعلى  -3

يوضح مكانة النفس البشرية  

م في اإلسل  

يسمع الحديث الشريف- 4

-بشكٍل سليٍم ) للتعلم الذاتي (

يظهر الطاّلب    2.1.2

وعيًا وإيماناً بأسس  
اإليمان باهلل تعالى  
وصفاته ومالئكته  

 وكتبه ورسله. 

قيم اإلسالم وآدابه 

التطوع عبادة  )
( وانتماء 

األسبوع  
الخامس 

(26-9-30-09)



Home 
Learning 

 الواجبات 

 Teaching & Learning 
Activities 
 أنشطة التعلم 

Key Questions 
 األسئلة المفتاحية  

Learning Objectives 
 أهداف التعلم 

Standard 
 المعيار

Aspect 
 المجال 

Week 
 األسبوع  

M
o

n
th

 
شهر 

 ال

س/ ماذا تتوقع أن  
يحدث إذا لم يهتم  
المسلم بالطهارة  

والنظافه  فى بدنه  
ومالبسه ومكانه ؟ 

س/ أبحث عن فوائد  
الوضوء الصحية . 

نشاط أنظم مفاهيمي  
نشاط أضع بصمتي

نشاط أجيب بمفردى  
نشاط أثري خبراتي  

نشاط أقيم ذاتي  

س/ هل تعرف كيفية  
 الوضوء الصحيح ؟ 

الطهارة ؟ س/ ما معنى 
س/ رتب أعضاء  

الوضوء ترتيبا صحيحا ؟ 

يوضح فرائض الصلة- 1

هاوسننها ومكروهات   

يطبق فرائض الصلة- 2

3-وسننها ويجتنب مكروهاتها

يستنتج أهمية تطبيق أقوال  

هالصلة وأفعال  - 

يظهر   2.1.4     

الطاّلب معرفة بأحكام  

العبادات ويؤديها  

 بطريقة صحيحة. 

اإلسالم مقاصدها أحكام 

فرائض الصالة وسننها  
 ( ومكروهاتها 

األسبوع السادس 

(3-10-7-10)

ما هي أوجه  س/ أُ 
الخير التي بادرت بها  
دولة اإلمارات لحماية  
الالجئين في األردن ؟ 

س/ وضح المعنى  
اإلجمالى للحديث  

 الشريف ؟ 

نشاط أالحظ وأجيب 
نشاط أستمع وأحفظ  

 نشاط أقرأ وأجيب 
نشاط أتعاون مع زمالئى  

 نشاط أفكر ألبدع  
نشاط أستمع وأقتدي  

س/ ماذا يجب علينا أن  
نفعل مع صديقنا المريض  

؟
س/ ماذا يجب علينا أن  
نفعل .إذا حصل صديقنا  

على أعلى الدرجات ؟ 

يصف المشكلت التي تعاني- 1

منها دول العالم العربي واالسلمي 

مؤازرةيحدد دور االمارات في - 2

الدول العربية واإلسلمية 

يعبر عن انتمائه لوطنه وأمته- 3

العربية واإلسلمية 

 .

يظهر    2.2.1

الطالب حفظاً  
لألحاديث النّبوية  
الشريفة، وفهماً  

لمعانيها، وتطبيقًا  
 ألحكامها. 

القضايا المعاصرة والهوية  
اإلمارات في خدمة العالم  ) 
)

األسبوع السابع

(10-10- 14 -10)

ر 
أكتوب

أجازة منتصف الفصل الدراسي األول 
األسبوع الثامن 

(17-10-21-10)

ما األمور التي سيسأل  
عنها اإلنسان يوم القيامة  

؟

 قراءة النص  
كتب التفسير نشاط المفردات و

   اآليات أنشطة تحليل   
 أنشطة الربط بحياة المتعلم  

 أنشطة مابعد النّص 
التشبيه في الغرض من وكتابة 

صف حال المؤمنين وحال  
المجرمين حين يتسلمون  

كتبهم ؟

يقرأ الحديث الشريف قراءة -1

 صحيحة

يوضح الحكمة من خلق اإلنسان -2

يعدد األمور الواردة في الحديث-3

يستنتج مسؤوليات اإلنسان في الحياة -4

يقرأ القرآن ويتعرف  .
 معانيه  

يحفظ اآليات القرانية  
يفهم الغرض القرآني  

 من اآليات  
 يتفهم أثر التشبيه 

الوحي اإللهي ) حديث  
 0شريف(

( .خاسبوا أنفسكم

األسبوع التاسع

 (24-10-28-10)



س/ أبحث عن المهن  
التى عمل بها األنبياء  

شعيب  -داوُد  -)موسى 
عليهم السالم (-

س/ أكتب بعض من  
هللا  صفات النبي صلى  

عليه وسلم ؟ 

 نشاط أالحظ وأتفكر  
 نشاط أقرأ وأجيب  

 نشاط أتخيل وأجيب 
 نشاط أالحظ وأقتدي  
نشاط أضع بصمتي  
نشاط أجيب بمفردى  

ما هي أسباب هجرة  س/ 
الصحابة من المكة إلى  

 المدينة ؟ 
س/كيف كان استقبال  

األنصار للمهاجرين الذين  
 جاءوا من مكة ؟ 

النبي صلى هللا  يٌبين المتعلم أن  - 1

عليه وسلم عمل فى بداية حياته  

 برعي الغنم.

يُحدد المتعلم بعض صفات النبي-2

صلى هللا عليه وسلم فى العمل . 

يظهر    2.1.5

الطاّلب معرفة بسيرة  
النبي صلى هللا عليه  

وسلم من مولده  
وحتى هجرته،  

يًا بمواطن   ويظهر تأّسِّ
 االقتداء من شخص 

 السيرة والشخصيات  
الحياة في المدينة المنورة  )

(   بعد الهجرة

األسبوع العاشر

(31-10- 4-11)

ما رأيك في سلوك  
هؤالء الذين  

يصطحبون أطفالهم  
الصغار للمساجد  

ويظلوا يصرخون  
 ويلعبون ؟ 

بم تنصحهم ؟ 

نشاط أالحظ وأتوقع  
 نشاط أتلو وأحفظ  
 نشاط أتلو وأحفظ  
 نشاط أقرأ وأجيب  

نشاط أقرأ وأستنتج 
نشاط أربط وأستنتج 

نشاط أتعاون مع زمالئي

س/ ماذا أفعل فى  
المواقف اآلتية : 

سافر والدى فى رحلة   -
عمل إلى الخارج وغاب  
عن المنزل فترة طويلة . 

شعرت بالضيق لعد   -
حصولى على الدرحة  

 التى أريدها . 

يبين مكانة المسجد في اإلسلم  -1

المسجد يوضح آداب - 2

يستنبط ثمرات التأدب بآداب- 3

المسجد 

يسمع دعاء دخول المسجد- 4

والخروج منه 

ع الطاّلب   2.1.1 يَُسّمِّ

جزء "عمَّ"، ويظهر  
فهماً عاًما لمعاني  
سوره وأحكامها،  

وتطبيقًا آلداب  
 تالوته. 

قيم اإلسالم وآدابه  
(  آداب المسجد )

األسبوع الحادي 
عشر

 (7-11-11 -11)

ر 
نوفمب

ما هي أشكال التنوين  .
وأنواعه في القرآن  

الكريم ؟ موضًحا إجابتك  
 الألمثلة  

نشاط أالحظ وأتوقع  
 نشاط أتلو وأحفظ  
 نشاط أتلو وأحفظ  
 نشاط أقرأ وأجيب  

نشاط أقرأ وأستنتج 
نشاط أربط وأستنتج 

نشاط أتعاون مع زمالئي

اذكر فضل ترتيل القرآن  
خطة  الكريم ؟ وهل لديك  

عملية تعينك على تحقيق  
 إتقان التالوة والتجويد ؟ 

يستنتج العلقة بين النون الساكنة- 1

والتنوين 

يحدد أحكام النون الساكنة- 2

والتنوين 

يوضح مفهوم اإلظهار وحروفه - 3

ا لحكم- 4 يتلو اآليات الكريمة مطبقا

اإلظهار بشكٍل سليم

ع الطاّلب   2.1.1 يَُسّمِّ

ويظهر  جزء "عمَّ"،  
فهماً عاًما لمعاني  
سوره وأحكامها،  

وتطبيقًا آلداب  
 تالوته. 

الوحي اإللهي ) قرآن   
أحكام النون   كريم ( 

 الساكنة والتنوين 

األسبوع الثاني عشر
(14-11- 18-11)

. مراجعات على ما سبق تعلمه استعداًدا الختبارات نهاية الفصل الدراسي األول  

األسبوع الثالث عشر

(21-11-25-11)

بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول  
األسبوع الرابع عشر 

(28-11- 2-12)

فروع اللغة االسالمية  تحليل نتائج االختبارات ، مراجعات عامة وأنشطة اثرائية على 
األسبوع الخامس 

عشر

(5-12-9-12)    

ديسمبر 

إجازة نهاية الفصل الدراسي األول  




