
 

 

 

Key Stage 4 Curriculum Map 2020 - 2021 

 Term 1 

Subject:  Islamic A Year:  10 
Focus/Topic UAE Links  Home Learning / Reading 

 : يبين الطالب دور دولة االمارات في االهتمام  ( 8-1القرآن وعلومه :سورة الكهف )   الوحي اإللهي
 بالقرآن الكريم 

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

 : ( 8-1القرآن وعلومه  :سورة الكهف )   الوحي اإللهي 

  النون والميم المشددتين (5-1) االنبياء+ تالوة من سورة 

يبين الطالب مظاهر اهتمام دولة اإلمارات 
 بالبيئة العربية المتحدة 

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

  يبين دور دولة  االمارات العربية في  الحالل بيّن: حديث
االهتمام بالمؤسسات التي تهتم بتوجيه 

 األفراد لألفضل   

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

 لزكاة في االسالما 
   التنوين (10-6) االنبياء+ تالوة من سورة 

يبين دور صندوق الزكاة في التخفيف عن 
 الناس في آداء فريضة الزكاة 

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

 يبين دور االمارات في دعم الجمعيات  الزكاة في اإلسالم
الخيرية التي ترفد صناديق الزكاة و تساهم 

 في ترابط المجتمع

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

  يبين دور دولة اإلمارات في االهتمام بقطاع  النصيحةحديث الدين
 التربية والتعليم   

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

 حديث الدين النصيحة 
   القلقلة - (15-11) االنبياء+تالوة من سورة 

يربط بين تطور التعليم في دولة اإلمارات 
العربية و المكانة التي وصلت إليها الدولة 

 في العلم 

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

Half Term 
 : دور  االمارات العربية المتحدة  يبين (18-9سورة الكهف  ) القرآن وعلومه  :   الوحي اإللهي

 باالهتمام بالشباب 
 المرفقات على موقعتابع 

Microsoft teams 
 

 : يبين الطالب مظاهر اهتمام دولة اإلمارات  (27-19سورة الكهف  ) القرآن وعلومه  :   الوحي اإللهي
 العربية المتحدة بالمساجد

 تابع المرفقات على موقع



Microsoft teams 
 

  العدل في اإلسالم 
  اإلظهار الحلقي –حكام النون الساكنة  (20-16) االنبياء+ تالوة من سورة 

يكتب تقريرا عن دور االمارات العربية  في 
تحقيق العدل من خالل االهتمام  بمؤسسات 

 القضاء واجراءاته  

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

  -  يكتب تقريرا عن  مظاهر اهتمام دولة  الحج
اإلمارات العربية المتحدة بالخدمات التي 

 تقدمها للحجاج والمعتمرين

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

يبين الطالب مظاهر اهتمام دولة اإلمارات  (25-21) االنبياء+ تالوة من سورة الحج متابعة  
 العربية المتحدة 

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

 فتح مكة 
يبين حرص دولة االمارات على احالل قيم الصلح  

 والتسامح 

 تابع المرفقات على موقع
Microsoft teams 

 

  فتح مكة 
 ( 29-26+ تالوة من سورة االنبياء) 

  -  اإلدغام –أحكام النون الساكنة 

يكتب تقريرا عن دور دولة االمارات في تحقيق السلم 
 والعدل الدوليين  

 موقعتابع المرفقات على 
Microsoft teams 

 

                                                                                               Winter Break 
 


