
 

 

 

T2 Curriculum Mapping Master KS4 2020-21 

 الدراسي الثانيالفصل  

 Islamic A: مادةال العاشر : صفال
 روابط اإلمارات العربية المتحدة  الموضوع /عنوانال

HPL - VVAs@ ACPs 
 القراءة /التعلم المنزلي 

 ( + حكم االظهار 16-13) كهف سورة ال  الكريمة من سورة  اآليأت  حفظ اتقان
 الحجرات

  أوراق النشاط البيتي   
  األنشطة

 والمنزلية  الصفية
 واألنشطة االلكترونية   

        

  نبشير وتحذير  وما   باتقان حفظ الحديث الشريف
  تضمنه من معاني

 عدم والحرص على  بالستر   االهتمام
  إجهار الذنوب 

 أوراق النشاط البيتي   
  األنشطة

 والمنزلية   الصفية
  واألنشطة االلكترونية  

        

  حجة الوداع   يظهر اهتماما بزيارة الكعبة المشرفة 
  يستطيع أن يوضح كيفية أداء الحج

 والعمرة 

  يظهر الرغبة في مساعدة اآلخرين ألداء
 المناسك 

  النشاط البيتيأوراق   
  األنشطة

 والمنزلية   الصفية
  واألنشطة االلكترونية  

 

   وفاة الرسول  تطبيق في  والرغبة  االهتمام اظهار
    معرفة وصايا الرسول 

 ااالهتمام بالوصايا  اظها الحرص على
 الصحيحة النبوية 

  للحياة الرسول يصمم خريطة مفاهيمية
  صلى هللا عليه وسلم  

  النشاط البيتيأوراق   
  األنشطة

 والمنزلية   الصفية

 واألنشطة االلكترونية   
           

 ( + حكم االدغام22-17)  كهفسورة ال  الكريمة من سورة  اآليأت  حفظ اتقان
 الحجرات

 أوراق النشاط البيتي   
  األنشطة

 والمنزلية   الصفية
  واألنشطة االلكترونية  



   

   ال لإلنتحار  االيجابية  الحرص على  
  
  بمشاكل المجتمع اظهار االهتمام

 والمساهمة في حلها 
           

 أوراق النشاط البيتي   
  األنشطة

 والمنزلية   الصفية
  واألنشطة االلكترونية  

           

 الفصل الدراسينصف 

  ( + حكم االقالب28 -23) الكهفسورة  أحكام تطبيق مع اآليات حفظ اتقان 
 التجويد

 النشاط البيتي أوراق   
  األنشطة

 والمنزلية   الصفية
  واألنشطة االلكترونية  

 أحكام الشريعة   يظهر احتراما ألحكام الشريعة اإلسالمية  أوراق النشاط البيتي   
  األنشطة

 والمنزلية   الصفية
  واألنشطة االلكترونية  

                     

 

   أحكام الشريعة  
   يدافع عن أحكام الشريعة بشكل عقلي  أوراق النشاط البيتي   

  األنشطة
 والمنزلية   الصفية

 واألنشطة االلكترونية   
                     

  ( 35-29سورة الكهف)  أحكام تطبيق مع اآليات حفظ اتقان 
 التجويد

 أوراق النشاط البيتي   
  األنشطة

 والمنزلية   الصفية
  واألنشطة االلكترونية  

                     

 

  اإلمام أحمد بن حنبل 

  أئمة االقتداء بالالرغبة في 
 إلمام أحمد تصميم مخطط مفاهيمي ل 

 

 أوراق النشاط البيتي   
  األنشطة

 والمنزلية   الصفية

 واألنشطة االلكترونية   
           

عطلة الربيع
 

 

 



 

 

VAAs ACPs 

EMPATHETIC-Collaborative  
EMPATHEIC- Concerned for society 
EMATHETIC- Confident 
 
AGILE- Enquiring 
AGILE- Creative and enterprising 
AGILE- Open minded 
AGILE- Risk taking 
 
HARD WORKING-Practice  
HARD WORKING-Perseverance 
HARD WORKING-Resilience 
 

META-THINKING-Meta cognition 
META-THINKING-Self regulation 
META-THINKING-Strategy planning 
META-THINKING-Intellectual 
Confidence 
 
LINKING-Generalisation 
LINKING- Connection finding 
LINKING-Big picture thinking 
LINKING-Abstraction 
LINKING-Imagination 
LINKING-Seeing alternative 
perspectives 
 
ANALYSING- Critical or logical  
ANALYSING-Precision 
ANALYSING-Complex and multi-step 
problem solving 
 
CREATING- Intellectual playfulness 
CREATING-Flexible thinking  
CREATING- Fluent thinking  
CREATING- Originality 
CREATING- Evolutionary and 
revolutionary thinking 
 
REALISING-Automaticity 
REALISING-Speed and accuracy 

 


