
Module 3: Curriculum Design 

Guidance material 
3.2.4 UK Curriculum Map Exemplar – Senior 

years 

What is the purpose of this 

material? 
To outline a “model school” exemplar for the mapping 
of the SCF onto the UK curriculum. 

When to use this material? This exemplar can be used when introducing teachers 
to the process of mapping the SCF onto the existing 
school curriculum during staff meetings or department 
meetings. 

With whom to use this material?  SIG team members 

 Year and subject level coordinators 

 Teachers 

How to use this material?  As an introduction to the process of undertaking 
curriculum mapping. 

When using this guidance material 

with teachers you are practicing 

the competences of: 

 Critical thinking 

 Communication 

 Problem solving 

What resources or equipment are 

needed? 

 Copies of this exemplar for those attending 
curriculum mapping meetings or workshops. 

What next?  Follow up with staff who were absent from 
curriculum mapping. 

Related resources 3.1 What is curriculum mapping 

3.2 How to map to the UK Curriculum 

3.2.1    UK Curriculum Map Exemplar – Kindergarten  

3.2.2 UK Curriculum Map Exemplar – Primary years 

3.2.3 UK Curriculum Map Exemplar – Middle years  
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آيات التدبر والتفكر 

* أن يستوعب اآليات 

 القرآنية 

 *أن يحلل اآليات الكريمة

فهم النص 

القرآني 

وتحليله 

التفسير والتحليل  –التالوة   

 التعلم التعاوني 

التعلم باألقران

القرآن وكتب 

التفسير 

البحث عن آيات 

التدبر والتفكر في 

القرآن الكريم 

 التفكير النقدي 

واإلبداعي

 

فضل هللا على 

خلقه في 

الخلق 

واالبداع  

* مقال علمي    *ان يفهم النص واستيعابه 

*أن يتعرف أساليب الكتابة 

وبخاصة العلمي المتأدب

فهم النص والتعرف 

على أساليب الكتابة 

وخصائصها 

 التعلم التعاوني 

 البحث واإلكتشاف

 اإلستخالص   

المراجع وكتب األدب  حل ورقة عمل   التعلم التعاوني  

حل المشكالت   

التعاون 

ادوات الشرط الجازمة *أن يتتعرف أدوت الشرط 

الجازمة .*أن يتتعرف معاني 

أدوات الشرط الجازمة .

تتعرف عناصر أسلوب *أن ي

الشرط .

معرفة أدوات الشرطة 

الجازمة ومعانيها 

وتوظيفها في جمل 

وإعرابها 

 

 الطريقة اإلستقرائية  

الطريقة القياسية   

اإلستنباط  –التعلم الذاتي 

كتاب 

المدرسة كتب 

النحو  

اختبار بسيط عن 

أدوات الجزم 

والشرط    

 العصف الذهني

التفكير النقدي   

 –التعاون 

المرونة    

التمييز  *أن يتتعرف أدوت الشرط 

الجازمة .*أن يتتعرف معاني 

أدوات الشرط الجازمة .

معرفة أدوات الشرطة 

الجازمة ومعانيها 

وتوظيفها في جمل 

وإعرابها 

 

 الطريقة اإلستقرائية 

الطريقة القياسية   

التعلم التعاوني  اإلستنباط 

كتاب  

 المدرسة 

كتب النحو 

حل ورقة العمل   التفكير النقدي 

التوجيه الذاتي  

 –االحترام 

التعاون   



* أنشطة بالغية 

تعزيزية
*أن يحدد طرفي أسلوب القصر .

*أن يحدد مواضع اإليجاز 

واإلطناب في النصوص التي 

يقرؤها  .

يوظف اإليجاز واإلطناب فيما *أن 

يتحدث فيه أو يغبر عنه كتابة

تحديد أسلوب القصر 

واإليجاز واإلطناب 

ويوظفهما 

 

–الحوار والمناقشة   

ا لتعلم  –التعلم الذاتي  

التعاوني

 كتب البالغة 

 وكتاب المدرسة

اختبار عن األنشطة 

البالغية التي 

درست من قبل    

التفكير النقدي  قيمة البالغة 

في القرآن  

الكريم  

 

البحر المتدارك البحر المتدارك .*أن يتعرف 

*أن يزن أبياتا شعرية من 

البحر المتدارك 

معرفة التقطيع 

العروضي والوزن 

 

التعلم  –التعلم التعاوني 

 الذاتي 

المحاكاة   –اإلستنتاج 

كتاب المدرسة وكتب 

 العروض 

 وكتب البالغة

حل ورقة عمل  العصف الذهني   

لتفكير النقدي ا

 االحترام 

التعاون 

* الطمأنينة واألمن  يشرح الحديث ويحدد مواطن  .

 الجمال فيه .
تحديد مواطن البالغة 

 في الحديث الشريف
التعلم التعاوني –التحليل   

البحث واإلكتشاف   

حل ورقة العمل    التفكير النقدي 

المحيط الخارجي 

األمن 

واألمان 

* شععععععععر حععديععث  البنععت 

الصرخة
اآلبيات.تشرح 

تحلل األبيات .

تتعرف الحكاية في الشعر *

شرح األبيات وتحليلها 

والتعرف على الحكاية 

في الشعر 

التعلم التعاوني  –البحث 

 والجمعي 

الحوار والمناقشة  –التحليل 

كتاب المدرسة 

ديوان  –المراجع 

الشاعر

اختبار بسيط     العصف الذهني 

العالقات االجتماعية 

 الرعاية 

التعاون 

ادوات الشرط 

الجازمة  
*أن يتتعرف أدوت الشرط 

الجازمة .

التعرف على أدوات 

الشرط ومعانيها 

واعرابها 

التعلم  –اإلستقراء 

التعلم  –التعاوني 

الذاتي 

كتاب 

المدرسة 

وكتب النحو 

حل ورقة العمل   –حل المشكالت 

العصف 

الذهني            

 التعاون 

االحترام 



تتعرف معاني أدوات *أن ي

الشرط الجازمة .

*أن يتتعرف عناصر أسلوب 

الشرط .

 المهارات القرائية 

" الوثائق الرسمية "

يحلل التنظيم والبنية في 

وثائق رسمية تستخدم في 

 مجال التوظيف 

 يقوم الوثائق 

يحصر المهارات المطلوبة في 

 المتقدم 

 

التعرف على 

كيفيةالتنظيم 

في الوثائق 

 الرسمية 

التعلم الذاتي  –التحليل   

التعلم التعاوني     

كتاب المدرسة 

–المراجع 

حل ورقة عمل  التفكير  -االبداع  

النقدي  

 

المحيط 

 الخارجي 

التواصل 

 

السيرة الغيرية 

 أن يكتب سيرة غيرة بحيث 

 *يصف تتابع األحداث 

ينقل خصوصية تلك األحداث 

 إلى القارئ 

التعرف على 

السيرة الغيرية 

وكيفية تتابع 

 األحداث 

 التعلم الذاتي 

 الحوار والمناقشة  

التعلم التعاوني – 

كتاب 

المدرسة 

والمراجع  

كتابة سيرة غيرية  االبداع التوجيه 

الذاتي  

 

 التواصل 

االبداع 

 

أس التلالطريق إلى ر  *أن يشرح االبيات ويحللها .

يكتشف سمة الغموض *أن 

 الشعر الحديث

شرح األبيات وتحليلها 

ومعرفة سمة الغموض 

في الشعر وأسبابه 

 –الشرح واإللقاء 

التحليل البحث 

 واإلكتشاف 

 التعلم التعاوني 

التعلم الذاتي 

كتاب المدرسة 

ديوان  –المراجع 

 الشاعر

 

اختبار قصير 

 –المحيط الخارجي 

التفكير 

النقدي            

العالقات 

 االجتماعية 

المحيط 

الخارجي 

* النحو  أسلوب 

القسم  
*أن يتتعرف أدوات القسم .

معرفة أسلوب القسم 

وعناصره واعرابه 
كتاب  –االستقراء 

المدرسة 

اختبار قصير  العصف  التعاون 



*أن يتعرف عناصر القسم .

عرب أسلوب القسم أن ي

اإلعراب –التعيين   

 –التعلم الذاتي 

التعلم التعاوني 

 الذهني  وكتب النحو

حل المشكالت 

البالغة 

*يعزز خبراته البالغية في 

مجال البيان .

يتعرف على 

علم البيان 

وأنواعه 

 –التعلم الذاتي 

التعلم التعاوني 

كتاب 

المدرسة 

وكتب 

 البالغة 

حل ورقة 

العمل 

 التفكير النقدي 

العصف 

الذهني 

قيمة البالغة 

في القرآن 

الكريم 

 

* العروض  البحر 

الطويل  

*أن يتعرف البحر المتدارك .

*أن يزن أبياتا شعرية من 

.البحر المتدارك 

يتعرف البحر المتدارك 

ويزن أبياتا منه 
 –المحاكاة 

 التطبيق 

التعلم التعاوني 

كتاب 

 المدرسة 

مراجع 

 للعروض 

حل ورقة 

عمل 

التوجيه الذاتي 

حل  –

المشكالت 

قيمة العروض 

في الشعر 

المهارات 

 القرائية 

شباب في مهب 

 الريح 

أن يستخرج القيم 

التي يعكسها 

 النص 

أن يطرح أسئلة 

 تعمق الموضوع 

أن يطور أفكار 

الموضوع 

التعرف على 

القيم التي 

يعكسها النص 

ويطور أفكاره 

 التعلم الذاتي 

 التعلم التعاوني 

تطوير األفكار 

كتاب 

 المدرسة 

 المراجع 

حل ورقة 

عمل 

 –االبداع 

التوجه الذاتي 

التعاون 



المهارات 

 الكتابية 

القصة 

القصيرة 

أن يتعرف الطالب على 

 عناصر كتابة القصة 

أن يكتب قصة قصيرة عن 

أسرة تحقق التوازن في 

وصف الشخصيات واألحداث 

 

التعرف الطالب على 

عناصر الكتابة ويكتب 

قصة قصيرة عن 

أسرار تحقق التوازن 

في وصف الشخصيات 

واألحداث 

التركيب  -اإلنشاء  

 –التعلم الذاتي 

 التعلم التعاوني 

كتابة قصة قصيرة  قراءة قصص  الثقة    –االبداع  التعاون 

 

* العدل في 

اإلسالم

 

*أن يشرح األيات ويستوعب 

 داللتها .

*أن يستوعب القيم التي 

وردت فيها .

 

تفسير اآليات 

واستيعاب القيم الواردة 

فيها 

 –الحفظ  –التالوة 

التحليل  –التفسير 

االستخالص  –  

التعلم التعاوني 

والذاتي 

 

 –كتاب المدرسة 

 كتب التفسير 

 

البحث عن آيات 

العدل في اإلسالم 

 –التفكير النقدي 

المحيط الخارجي      

العدل 

والتسامح  

*قصة شعبية 

جحا وفيل 

 تيمورلنك 

*أن يحلل الحكاية الشعبية . تحليل الحكاية   –االستخالص 

البحث واالكتشاف 

التعلم الذاتي –

التعلم التعاوني

 كتاب المدرسة 

 ومراجع 

حل ورقة عمل   التفكير النقدي 

 التوجيه الذاتي 

 

 التعاون 

المرونة 

المضارع 

المجزوم 

 بالطلب 

أن يتعرف الفعل المضارع 

 الواقع في جواب الطلب 

أن يعرب الفعل المضارع إذا 

 وقع في جواب الطلب 

أن يستعمل أسلوب الطلب في 

جزم الفعل الممضارع 

 

التعرف على الفعل 

المضارع الواقع في 

جواب الطلب ويعرب 

الفعل المضارع 

ويوظفه في جمل 

مفيدة 

 –االستقراء 

اإلعراب –التعيين   

 –التعلم الذاتي 

التعلم التعاوني

 كتاب المدرسة 

 مراجع نحو 

 

امتحان قصير 

 –العصف الذهني 

التفكير النقدي      

التعاون 



المهارات 

 القرائية 

االستبداد  "

والعلم "

أن يكون أسئلة عن الموضوع 

المقروء بحيث تشكل منطلقات 

 للبحث 

أن يوسع األفكار 

كيفية تطوير األسئلة 

وتوسيع األفكار من 

النص المقروء 

 –التعليل 

 ااالستخالص 

 –التعلم الذاتي 

التعلم التعاوني   

 مراجع 

 مجالت 

 

حل ورقة العمل 

 العصف الذهني

الناقدالتفكير 

التعاون 

 

 

 

 

*نشيد الجبار 
أن يشرح النص .

*أن يستنبط قيما جمالية  

وشعرية .

*أن  يصنف النص حسب 

اتجاهه                 

شرح القصيدة 

واستنباط القيم 

الجمالية وتصنيف 

النص حسب اتجاهه

 

 –استمطار األفكار 

 البحث   

التعلم التعاوني 

 

كتاب المدرسة 

ديوان  –المراجع 

الشاعر

 

حل ورقة عمل 

 التفكير النقدي 

التواصل    

العالقات االجتماعية 

 التقمص 

 التسامح 

النحو: أسلوب 

 -المدح والذم

*أن  يحدد أفعال المدح والذم

*أن  يميز األسلوبين من 

غيرهما من األساليب .

مكونات جملة *أن  يعرب 

المدح والذم إعرابا صحيحا .

*أن  يوظف أسلوب المدح 

والذم توظيفا سليما .

تحديد عناصر المدح 

والذم واعرابهما 
الحوار –االستقراء 

التعلم  –والمناقشة 

الذاتي التعلم 

التعاوني 

 كتاب المدرسة 

مراجع نحو

اختبار قصير   العصف الذهني 

التفكير النقدي  

التعاون 



 

اسلوب 

االختصاص

*أن يتعرف أسلوب 

االختصاص .

*أن يحدد مكوناته .

*أن يعرب أسلوب 

االختصاص 

*أن يوظف أسلوب 

االختصاص .

 

معرفة أسلوب 

اإلختصاص واعرابه 

 

الحوار –االستقراء 

التعلم  –والمناقشة 

الذاتي التعلم 

التعاوني

 كتاب المدرسة 

مراجع نحو

حل ورقة العمل    العصف الذهني 

التفكير النقدي  

التعاون 

 

العروض: 

البحر الرجز 

*أن يتعرف البحرالرجز  .

*أن يزن أبياتا شعرية من 

البحر الرجز  .

يتعرف البحرالرجز  

ويزن أبياتا منه 

  

التطبيق  –المحاكاة 

–  

التعلم التعاوني 

حل ورقة عمل   حل المشكالت 

التفكير النقدي  

التعاون 

قصيدة أبي  *أن يشرح النص 

 *أن يحلل النص تحليال أدبيا 

أن يحدد الوزن العروضي 

 للقصيدة 

*أن يستنتج بعض مالمح 

الشعر المعاصر " النزعة 

الدرامية "

 

تحليل النص واستنتاج 

مالمح الشعر المعاصر 

البحث  –التحليل  

 واإلكتشاف 

التعلم التعاوني 

الثنائي والجمعي 

اختبار قصير    -التفكير النقدي

العالقات االجتماعية  

 قيمة األب 

 االحترام 

العطاء 



  

" خاطرة 

أ

 ان يشرح الخاطرة 

 أن يحلل الخاطرة 

أن يكتشف بعض المالمح 

الفنية للخاطرة " الفكرة "

 

شرح  الخاطرة ويحلل 

الخاطرة ويكتشف 

بعض المالمح الفنية 

للحاطرة 

–االستخالص  

 التصنيف 

 –التعلم الذاتي 

التعلم التعوني 

 

 كتاب المدرسة 

والمراجع

حل ورقة عمل  العالقات  –االبداع 

االجتماعية  

 

 الرعاية 

األمانة 

والصدق 

أسلوب 

اإلستثناء

 أن يتعرف أسلوب اإلستثناء 

 أن يتعرف أدوات اإلستثناء

 أن يتعرف أنواع المستثنى 

أن يوظف اإلستثناء في 

 أسلوبه 

أن يعرب المستثنى إعرابا 

سليما

التعرف على أسلوب 

اإلستثناء

التعرف على أنواع 

 المستثنى 

واعرابه

الحوار –االستقراء 

التعلم  –والمناقشة 

الذاتي التعلم 

التعاوني

 كتاب المدرسة 

ومراجع النحو 

اختبار قصير    العصف الذهني 

التفكير النقدي  

 

التعاون 
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