
 

 

Primary Curriculum Maps 

 

 

  

  

 الوحي اإللهي )القرآن الكريم(  سورة الفيل
 أركان اإليمان - العقيدة اإليمانية

 آداب النظافة في اإلسالم - قيم اإلسالم وآدابه
 أنا أحب أسرتي:الهوية والقضايا المعاصرة)االنتماء(

 نشأة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في كفالة جدهالسيرة النبوية: 

 صالتي نور حياتي: أحكام اإلسالم ومقاصدها
     

 
YEAR 1 

 الوحي اإللهي )القرآن الكريم(  سورة الفيل
 أركان اإليمان - العقيدة اإليمانية

 آداب النظافة في اإلسالم - قيم اإلسالم وآدابه
 أنا أحب أسرتي:الهوية والقضايا المعاصرة)االنتماء(

 نشأة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في كفالة جدهالسيرة النبوية: 

 صالتي نور حياتي: أحكام اإلسالم ومقاصدها
 

 
 

YEAR 2 

ّ  الوحي اإللهي )القرآن الكريم( :درس
رس 
ُ
   آية الك

 (١درس أنا أصلي ):  مقاصدهاأحكام العبادات  
 درس فضل تالوة القرآن الكريم:  الحديث الشريف
 الصادق األمين درس: السيرة النبوية
 درس سورة قريش: القرآن الكريم

 األمانة درس: قيم اإلسالم وآدابه 
 درس سورة القدر : القرآن الكريم الوحي اإللهي

 
 
 

YEAR 3 

 
 
 

 سورة الضحي - الوحي اإللهي القرآن الكريم
 آداب الزيارة والضيافة درس قيم اإلسالم وآدابه:

 الصوم درس أحكام اإلسالم ومقاصده:
 سورة الهمزة :الوحي اإللهي القرآن الكريم

 صفات المؤمن درس: الحديث الشريف وعلومه الوحي اإللهي
 أبي بكر الصديق رضي هللا عنه. درس السيرة والشخصيات:

 

 
 

YEAR 4 

 

 أم المؤمنين السيدة زينب: والشخصياتالسيرة 
 السنن الرواتب :أحكام اإلسالم ومقاصدها

 الهجرة إلى الحبشة السيرة والشخصيات:
 صالة الجماعة أحكام اإلسالم ومقاصدها:

 سورة األعلى: القرآن الكريم الوحي اإللهي
 البحث والتفكير العلمي :العقيدة اإلسالمية

 

 
 

YEAR 5 

 

سورة عبس: وعلومه الكريم القرآن  
القلقة: وعلومه الكريم القرآن  
القرآن شفيعي: وعلومه الشريف الحديث  

آداب ركوب النقل: اإلسالم آداب  
فاطمة بنت عبدالملك اإلسالمية الشخصيات  

سورة النازعات: وعلومه الكريم القرآن  
 

 
 

YEAR 6 



 

 

 

Secondary Curriculum Maps 

 

 

 

 

 

 

 المحور / عنوان الدرس
 

 

Y 

    صفات المؤمنين وجزاؤهم: الوحي اإللهي )القرآن الكريم(
 الحياة في المدينة المنورة بعد الهجرة:الشخصياتالسيرة النبوية و 

 حكم االدغام:  الوحي اإللهي
 من عالمات الساعة: اإليمانيةالعقلية 

 أنا متسامح: قيم اإلسالم وآدابه
 غزوة بدر الكبرى: السيرة النبوية والشخصيات

 

 
YEAR 7 

 االعتدال في االنفاق: الحديث الشريف
 أحكام الميم الساكنة:الوحي اإللهي )القرآن الكريم(

 سورة الرحمن:الكريم(الوحي اإللهي )القرآن 
 التفكر في اإلسالم:العقيدة)العقلية اإليمانية(

 العمل عبادة وحضارة:قيم اإلسالم وآدابه)قيم اإلسالم(
 القلب وصالح اإلنسان:الوحي اإللهي )الحديث الشريف(

 

 
 
 

YEAR 8 

 

 (32-20قصة مؤمن آل يس )سورة يس :الوحي اإللهي )القرآن الكريم(

 آداب السفر:وآدابهقيم اإلسالم 
 (54 -33قدرة هللا تعالى )سورة يس :الوحي اإللهي )القرآن الكريم(

 تالحم المجتمع:)قيم اإلسالم وآدابه( قيم اإلسالم
 فضائل المؤمن:)الحديث الشريف( الوحي اإللهي

 أنا خيركم ألهلي:)السيرة النبوية( السيرة والشخصيات
 

 
 

YEAR 9 

 

 اإليمان فضل من هللا تعالى   (:الكريمالوحي اإللهي )القرآن 
 العدل في اإلسالم:قيم اإلسالم وآدابه

 ما يحل وما يحرم من الطعام:أحكام اإلسالم ومقاصدها
 26-1سورة الواقعة من :الوحي اإللهي )القرآن الكريم(

 ال لالنتحار:قيم اإلسالم وآدابه
 المنهج النبوي في تربية الجيل:السيرة النبوية والشخصيات

 

 
 

YEAR 10 

 

صاحب الجنتين:الوحي اإللهي )القرآن الكريم(  
آداب اللباس : قيم اإلسالم وآدابه  

الدنيا دار عمل:الوحي اإللهي )القرآن الكريم(  
العفة : قيم اإلسالم وآدابه  

أحكام الزواج : المعامالت  
         رعاية الرسول صلى هللا عليه وسلم ألهل بيته :السيرة النبوية والشخصيات

   

 
 

YEAR 11 

 االقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم:الوحي اإللهي )االقرآن الكريم (
 أدب الحوار :  قيم اإلسالم وآدابه

 منهجية اإلسالم في بناء األسرة :أحكام اإلسالم ومقاصده) المعامالت (
 ) أم سلمة رضي هللا عنها ( :السيرة النبوية والشخصيات

 وصايا وتوجيهات أخالقية:)القرآن الكريم(الوحي اإللهي 
 الشورى في اإلسالم: قيم اإلسالم وآدابه 

 المتواتر واألحاد: ) الحديث الشريف (الوحي اإللهي
 

 
 

YEAR 12  


