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Course Title:     Gr : 10 
 

Head of Department: Dr. Ibrahim Ghannam 
 

Teacher(s) + e-mail:  
محمد عدنان الكالو/ mohd.kal@greenwood.sch.ae 

Cycle/Division:  
 

Grade Level: العاشر 
 

Credit Unit: 
 

 دقيقة 125

Duration: 
 

 طول العام 

Course Prerequisites:  
 

 
 

 

Department’s 
Vision: 

  تطلع قسم المواد العربية إلى أن يكون متميزا يخرج كفاءات علمية
 متميزة في مجال اللغة العربية .

 
 
 

Department’s 
Mission: 

 في المحافظة على اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، واالهتمام  اإلسهام
بها وتعزيز قيمتها في نفوس أبنائها وإعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة 
في مجال اللغة العربية وآدابها ، الذين يخدمون وطنهم ودينهم ولغتهم 
 وأمتهم .  

 
 
 

 

COURSE DESCRIPTION: 
 

يوازن منهج التربية اإلسالمية بين المعرفة الدينية واألنشطة التعليمية حيث يقدم المعارف والمفاهيم الدينية الالزمة للطالب، ويفتح 
لهم باب االستزادة واإلثراء عبر األنشطة التعليمية الصفية في الوقت نفسه، كما  يستهدف منهج التربية اإلسالمية سمات الطالب 

زز والءه وانتماءه لوطنه، وتحصينه من أفكار التطرف واإلرهاب وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، ومهارات اإلماراتي ويع
معاصرة، بطها بحياتهم الفاهيم التي يحتاجها الطالبة، ورالتفكير، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. كما يركز على المعارف والم

ة باالعتدال والتوازن والتوسط والتسامح، والحب والسالم، والتالحم والوئام، واحترام الكرامة حة المتسموفق تعاليم اإلسالم السم
 اإلنسانية 

ونبذ العنف والكراهية، وتأكيد اإليجابية والمسؤولية الفردية والمجتمعية، كما يهتم بتنمية المهارات األدائية الخاصة بالتربية 
ناء شخصيات واعية تتمسك بدينها وتعتز بتراثها وتسهم في بناء وطنها، وتفتح آفاق التعاون اإلسالمية، ويعتني بالقيم اإلسالمية لب
 لتعزيز القيم اإلنسانية لدى المتعلمين.
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GENERAL COURSE LEARNING OBJECTIVES: 
 س ي "ألسستشعار وجداني، وتصديق سلوكب عقلي، واسعى المنهج إلى صياغة شخصية  مسلمة: قوامها استيعاي

سعى ر منهجي ين، ذات تفككالمالزمان وا سان المسلم فيربة اإلنتج فيتمثلة لم، مدركة للحركة التاريخية له وا"اإلسالم

ا من الوعي بسنن هللا الكونية، ذات وع وصوالا ة للبحث عن الحقيق بالكون  رةبصا، متت هويتهقومابمي إلى اليقين انطالقا

سواء ان" ساإلن"ا ب أعينهصعة نضماية، واستوجب الحمد والحمال، ويالجو للتذوق مجاالا  سخرات تمثلوما فيه من م

 ة التعامل معهلق ومنهجيأكان ا أخا في الدين أم كان نظيرا في الخ
 1 - لتشريع، اكمة من الحشريعة وصد العليا للقال، العقيدة، اسس النظرية لإلسالم هي: القرآن الكريم، السنة النبويةاأل

 يم(اإلحسان )األخالق والق، لشرعيةم ااألحكا
 2 -تذى بهاثل قدوة يحتمالتاريخية التي  لبشريةسنة، والنماذج الحثل األسوة اسيرة النبوية التي مال.  

 .المجتمع المحلي، األمة، والحضارةمقومات الهوية: اللغة، الثقافة -. 3
 هسان في هذوجود اإلنكمقصد أعلى ل –وسلوكياته سان ت اإلنسيخ قيمة العبادة بمعناها الواسع الشامل لكل فعالياتر 

 .جتمعلمالدنيا وكغاية تتمحور حولها حياة الفرد وا

 سالة اإلسالم وتوجيهاتهمل ره جسيخ منظومة القيم الفردية والجماعية كمحور تدور حولتر. 

 هللاب حنابعة من تية الاقبة الذاؤولية والمرمفاهيم المسق يشتمل عليه من تعمي يخ مفهوم اإلحسان واالستقامة بماستر 

ا وحب   .س وجنبات الوجدانحنايا النف فييتغلغل رسوله حبا

  لية قعوذلك لبناء  الجمال،سلوك والقيم والتذوق وة والصلة المتعلم بالقرآن الكريم  بوصفه المصدر األول للمعرفتوثيق

 .ينة قرآنيتونفسي
  ن من الكريم ي القرآوالمبين والمفسر لما جاء ف لتشريعل الثاني صلة المتعلم بالحديث الشريف بوصفه المصدروثيق

 .سلوكم ومعرفة وقيم وأحكا
 
 

 

I.  

STANDARDS/BENCHMARKS: 
 

 

 
 وتفسير مفرداتها ومعناها اإلجمالي ىالسور من كتاب هللا تعال لبعض متعلمون حفظا ليظهر ا. 
 مصلى هللا عليه وسل -سنة رسوله تعالى و وحفظا لكتاب هللا وامتثاالا تعلمون فهما ا لميظهر ا. 
 جتمعلمم و آدابه التهذيبية مع النفس واالستعلمون تطبيقا ألحكام اإللميظهر ا. 
 .تمثل قيم العفة والمسؤولية 
 .التمييز بين القرآن المكي والمدني وشرح أحكام الزواج 
 يرانهم.دقائهم وجصتعلمون حبهم أللميظهر ا 
 ماء لوطنهميظهر المتعلمون حبا وانت. 
 لهم هللاتعلمون حبهم للنعم التي خلقها لمظهر اي. 
 نس والسكن الطعام واللباساسية محافظة على حاجاتهم األلمتمام واالهتعلمون المظهر اي. 
 ةسبات الدينية والوطنيتعلمون حبهم وانتماءهم للمنالميظهر ا. 
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II.  

RESOURCES: 
 

 

 القرآن الكريم 
 الكتاب المدرسي 
  المعلوماتيةالشبكة 
 مكتبة المدرسة 

 
 

 

III.  

COURSE OUTLINE: 
 

Semester 1: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 الوحدة األولى 1

  8-1سورة الكهف 

 القرآن المكي والمدني 

 سكينة بنت الحسين 
 

 الوحدة الثانية 2
 أصحاب الكهف 

 الوقف عطاء ونماء 
 

Semester 2: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 الوحدة الثالثة 1
 صاحب الجنتين 

 آداب اللباس 
 اختالف الفقهاء 

 الوحدة الرابعة 2
 الدنيا دار عمل 

 العفة 

 أحكام الزواج 
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 الوحدة الخامسة 3
 

 موسى نبي هللا 

 اإليمان بالغيب 
  طاعة ولي األمر 
 العزيز آل مبارك الشيخ أحمد بن عبد  الوحدة السادسة 4

 

IV.  

GRADING: 
 

 

: Grading Policy/ Assessment Tools 
 التقويمات الفصلية 
 أعمال الطالب الصفية 
 األسئلة الشفهية 
 أوراق العمل التقويمية 
 االمتحانات النهائية 

 

 

Grade Distribution:  

Semester -1- Semester-2- 
Final Exam 

Assessment Points/Weight Assessment Points/Weight 

 15 اختبار أول 15 اختبار أول

30 

 15 اختبار ثاني 15 اختبار ثاني

 5 حديث 5 حديث

 10 قرآن 10 قرآن

 5 واجب 5 واجب

 5 مشاركة 5 مشاركة

 5 تالوة 5 تالوة

 10 أنشطة 10 أنشطة

 

 

Cross-Curricular Project(s): 
ا فيما يتعلق بمناسك الح -  .جالربط بمادة الدراسات االجتماعية من خالل التعريف باألماكن المقدسة وخصوصا
 .السليمة من األخطاءوالربط بمادة اللغة العربية من خالل األبحاث وااللتزام باللغة الفصيحة  -
 عدد الركعات والصلوات.الربط بمادة الرياضيات من خالل حساب  -

-  
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