
 

 

 

Key Stage 4 Curriculum Map 2019 - 2020 

 Term 2 

Subject:  Islamic  A Year:   10 

Focus/Topic UAE Links  Home Learning / Reading 

 ( صاحب الجنتين44-28سورة الكهف ) - لهيالوحي اإل 

  يربط بما تقوم به دولة اإلمارات  من اشاعة
روح  التسامح في المجتمع بكل أطيافه  

وتحقيق ذلك من خالل تشريع بعض القوانين 
وإشاعة أالتي تمنع التحريض على التفرقة 

  العدواة والبغضاء   من منطلق قوله تعالى 
 ) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ( 

  حل ورقة النشاط البيتي 

 ( صاحب الجنتين44-28سورة الكهف ) -لهي الوحي اإل 
 

 يربط بما تقوم به دولة اإلمارات من  
التشجيع على فضل الغراس والزرع  من 
  خالل زرع أكثر من مليون شجرة نخيل 
مشاريع ومساهمات كثيرة لحفظ نعم هللا 

اعادة  -تعالى ) مثل أعادة توزيع  المالبس
توزيع الطعام الفائض على المحتاجين  

 وغيرها ...(  

  حل ورقة النشاط البيتي 

 السنة النبوية: لهيالوحي اإل  . 
  يربط بما تقوم به دولة اإلمارات العربية من

إعادة طباعة كثير من كتب السنة الشريفة 
 وتوزيعها مجانا أو بأسعار رمزية    

  حل ورقة النشاط البيتي 

 السنة النبوية: لهي الوحي اإل 
  مراكز االفتاء وتيسير سبل المعرفة بأحكام

 الشريعة اإلسالمية لكل يريد االستبصار  والمعرفة
 ل ورقة النشاط البيتي ح 

 آداب اللباس : لهيالوحي اإل 
  يستخلص الطالب أهم مميزات ثياب رجال

 ونساء دولة اإلمارات
  حل ورقة النشاط البيتي 

 Mid Term Break  

  :منهج الرسول صلى هللا عليه وسلم بالدعوةالشخصيات 
  أن يستخلص الطالب أهم األساليب التي

 شعبه غرسها الشيخ زايد في أبناء
  حل ورقة النشاط البيتي 

 اختالف الفقهاء قيم وأخالق اإلسالم : 
  أن يستنبط الطالب أهم أسباب إنشاء دار

 اإلفتاء في دولة اإلمارات.
  حل ورقة النشاط البيتي 

 الهوية والقضايا المعاصرة: جهود العلماء في المحافظة على السنة 
  يستنتج الطالب دور اإلمارات في الحفاظ

 السنة النبويةعلى 
  حل ورقة النشاط البيتي 



 :الوقف عطاء ونماء  العقيدة اإلسالمية 
  أن يعدد الطالب أهم األوقاف الخيرية في

 دولة اإلمارات والهدف منها.
  حل ورقة النشاط البيتي 

Assessment Weeks 

                                                                                                                          Spring Break 
 


