
Y10Term 1 Plan-       عاشرالتربية اإلسالمية للصف ال 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   –م كتاب سيرة الرسول صلى هللا عليه وسل –الشبكة المعلوماتية   –كتب أحاديث صحيح البخاري ومسلم  والمناسبات التراثية

 اإلسالمية  

Pos Ed/ Moral Education links 
 الربط مع التربية اإليجابية  

هللا نشر ثقافة التسامح واالقتداء برسولنا الكريم صلى   -السالم، القيادة، المرح، السعادة، الشجاعة، الوفاء، العطاءالتعاون، 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، المعرفة البيئية، المعرفة المجتمعيةالوعي العالمي، 
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  –التربية األخالقية، التربية االجتماعية، اللغة العربية ، العلوم  

Resources 
 المصادر 

الشرائح، عارض  المواقع اإللكترونية، المعاجم ،    واألقالم، المطبوعات، الوسائل اإللكترونية، الحاسوب، السبورة 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

e/apps/details?id=thecoderx.mnf.islamicstoriesvoichttps://play.google.com/stor 

Assessment and Dates 
ومواعيدها   االختبارات   

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

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 داللة قوله تعالى  س/ 
)ياأيها الذين ءامنوا ( فى  

بداية الخطاب ؟ 

يتلَو اآلياِت الكريمِة تالوةً مجودةً- 1

)يتلو بعض الطلبة والبقية يتم توجيهم 

للتعلم ذاتيا  

يفّسَر معانَي المفردات القرآنية. - 2

يبيَّن المعنى اإلجماليَّ لآلياِت- 3

الكريمِة.

ع   2.1.1  يَُسّمِّ

الطاّلب جزء "عمَّ"،  
ويظهر فهماً عاًما  

لمعاني سوره  
وتطبيقًا  وأحكامها، 

 آلداب تالوته. 

الوحي األلهي  
 القرآن الكريم  

سورة الحجرات(  )
( )مع هللا  10- 1)

ورسوله وولي  
 األمر( 

األسبوع الثالث 

(12-9- 16-9)

تعاون مع  س/ 
زمالئك في استنتاج  
المقصود بصطلح  
)متفق عليه ( ؟ 

نشاط أقرأ وأجيب  
 نشاط أقرأ وأستنتج 
 نشاط أربط وأستنتج 
نشاط أتعاون مع  

زمالئي
نشاط أجيب بمفردى  

هى أسباب الوقوع   ماس/ 
 فى الذنوب والمعاصي؟ 

 

يقرأ الحديث الشريف قراءة- 1

- سليمة

يبين داللة الحديث الشريف  -2

يعلل سبب تسمية الذنوب - 3

بالموبقات ؟

يظهر الطالب    2.2.1

حفظاً لألحاديث النّبوية  
الشريفة، وفهماً  
لمعانيها، وتطبيقًا  

  ألحكامها. 

الوحي اإللهي   
حديث شريف 

السبع الموبقات( )

األسبوع الرابع 
(19-9-23-9)

أهمية   س/ ما
النصيحة كواجب  

إسالمي ؟ 

س/ وضح المقصود  
 بمفهوم التناصح ؟ 

نشاط أقرأ وأجيب  
نشاط أقرأ وأستنتج 
نشاط أربط وأستنتج 
نشاط أتعاون مع  

زمالئي

بالتعاون مع زمالئي  س/ 
أقدم مجموعة من  

للحفاظ على  النصائح 
جودة التعليم فى الفصل . 

بين أهمية التناصح كواجبي  - 1

 إسالمي .

يستنتج معنى النصيحة . - 2

ي عدد آداب التناصح .  - 3

ي وضح ثمرات التناصح - 4

والمجتمع .وآثاره على الفرد  - 

يظهر الطاّلب    2.1.2

وعيًا وإيماناً بأسس  
اإليمان باهلل تعالى  
وصفاته ومالئكته  

 وكتبه ورسله. 

قيم اإلسالم وآدابه  

لتناصح في  ا )

اإلسالم (

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

علل : أمر هللا  س/ 
المسلم بكثرة االستغفار  

نشاط أنظم مفاهيمي  
نشاط أضع بصمتي
نشاط أجيب بمفردى  
نشاط أثري خبراتي  

نشاط أقيم ذاتي  

أذكر سبب وصف  س/ 
أسماء هللا تعالى بالحسنى  

 ؟

س/ ما المقصود بقوله  
)أحصاها (؟ 

ي وضح المتعلم مفهوم اسم هللا- 1

الغفور واسم هللا العدل . 

ي بين خصائص مغفرة هللا تعالى - 2

ي حدد مجاالت العدل اإللهي  - 3

 2.1.2 

يظهر الطاّلب وعيًا  
وإيماناً بأسس اإليمان  
باهلل تعالى وصفاته  
ومالئكته وكتبه  

 ورسله. 

 العقيدة اإلسالمية  
الغفور العدل سبحانه  

األسبوع السادس 

(3-10-7-10)

ماالوسائل المعينة  س/ 
 على صالح القلب ؟ 

س/ ما النتائج المتوقعة  
لمن ال يتقي الشبهات ؟ 

أالحظ وأجيب نشاط 
نشاط أستمع وأحفظ  
 نشاط أقرأ وأجيب 

نشاط أتعاون مع زمالئى  
 نشاط أفكر ألبدع  

نشاط أستمع وأقتدي  

قال تعالى ) ويحل  س/ 
لهم الطيبات ويحرم عليهم  
الخبائث( أكتب أكبر عدد  
من الطيبات وأكبر عدد  
 من الخبائث خالل دقيقة . 

يقرأ الحديث قراءة سليمة معِبّرة- 1

الهدايا الواردة فى الحديثيبين - 2

الشريف . 

يكتشف أهمية تجنب الشبهات .  - 3

يٌبين الهدايا الواردة فى الحديث - 4

الشريف . 

 .

يظهر    2.2.1

الطالب حفظاً  
لألحاديث النّبوية  
الشريفة، وفهماً  
لمعانيها، وتطبيقًا  

 ألحكامها. 

الوحي اإللهي 
حالُل بيُن ال

األسبوع السابع

(10-10- 14 -10)

ر 
أكتوب

أجازة منتصف الفصل الدراسي األول 
األسبوع الثامن 

(17-10-21-10)

س/ قدم أربعة مقترحات  
لصنوق الزكاة ليحقق  
دوره فى بناء مجتمع  
متالحم محافظ على  

 هويته  

 قراءة النص  
كتب التفسير نشاط المفردات و
   اآليات أنشطة تحليل   

 أنشطة الربط بحياة المتعلم  
 أنشطة مابعد النّص 

الغرض من التشبيه في وكتابة 

س/ ما أنواع اإلنفاق في  
 سبيل هللا ؟

زكاة لغةيوضح مفهوم ال -1

واصطالحا . 

ي حدد مصارف الزكاة .  - 2

يستنتج ثمار وفوائد الزكاة على - 3

الفرد والمجتمع 

يظهر الطاّلب   2.1.4

معرفة بأحكام العبادات  
ويؤديها بطريقة  

 صحيحة. 

أحكام اإلسالم ومقاصدها   
الزكاة في اإلسالم  

األسبوع التاسع

 (24-10-28-10)



س/ دلل : النبي صلى  
هللا عليه وسلم نعى  

نفسة فى خطبة الوداع  
؟

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

ما داللة خروج العدد   س/ 
الكبير مع النبي محمد  
 صلى هللا عليه وسلم ؟ 

وضح أهم بنود حجة الوداع  ي   - 1  

يستنتج الدروس والعبر من   - 2

 حجة الوداع  

قتداء بالنبي  يحرص على اال  - 3

 محمد صلى هللا عليه وسلم  

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  
حجة الوداع ووفاة النبي )

محمد صلى هللا عليه وسلم  
) 

األسبوع العاشر

(31-10- 4-11)

س/ ما المقصود  
باإلحرام ؟ 

س/ ما المقصود  
بالمواقيت المكانيةة ؟ 

نشاط أالحظ وأتوقع  
 نشاط أتلو وأحفظ  
 نشاط أتلو وأحفظ  
 نشاط أقرأ وأجيب  
نشاط أقرأ وأستنتج 
نشاط أربط وأستنتج 

نشاط أتعاون مع زمالئي

لماذا اختص هللا  س/ 
تعالى مكة دون غيرها  

بالحج؟

الحج وحكمه . ي بين معنى - 1

ي حدد أنواع الحج ومناسكه .  - 2

ي بين أركان الحج وواجباته - 3

وسنته . 

يستنتج فضائل الحج .  - 4

يظهر الطاّلب   2.1.4

معرفة بأحكام  
العبادات ويؤديها  
بطريقة صحيحة. 

أحكام اإلسالم ومقاصدها 

)الحج ( 

األسبوع الحادي 
عشر

 (7-11-11 -11)

ر 
نوفمب

النهي عن  س/ علل :  
السخرية من اآلخرين . 

جعل هللا تعالى الناس   -
شعوبا وقائل . 

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  
الكريم ؟ وهل لديك خطة  

تعينك على تحقيق  عملية 
 إتقان التالوة والتجويد ؟ 

ي سمع اآليات الكريمة مراعيا- 1

أحكام التالوة الصحيحة . 

ي فسر المفردات الواردة فى - 2

اآليات . 

يستنتج بعض دالالت اآليات - 3

الكريمة 

ع الطاّلب   2.1.1 يَُسّمِّ

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

 تالوته. 

الوحي اإللهي   

سالمة المجتمع ووحدة   
أبنائه  

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  




