
 

 

Key Stage 4 Curriculum Map 2019 - 2020 

 Term 2 

Subject: دراسات اجتماعية Year: 10 

Focus/Topic UAE Links  Home Learning / Reading 

(32  – 28إلطار النظري للتنمية المستدامة )ا  
 .تطبيقات التنمية المستدامة في دولة اإلمارات

لتحقيق بيئة  2021اإلمارات ربط بين األجندة الوطنية لرؤية 

مستدامة من حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية 
 وزيادة االعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.

  قراءة من كتاب التنمية المستدامة من      
 19 - 16صفحة 

(38 -33عناصر ومؤشرات التنمية المستدامة )   
قراءة من كتاب التنمية المستدامة من 

 24 – 20صفحة 

(42 – 39)  استراتيجية التنمية المستدامة       
قراءة من كتاب التنمية المستدامة من 

 30 – 25صفحة 

المؤشرات اإلقتصادية مؤشرات التنمية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 (5 –48المتحدة )للتنمية في دولة اإلمارات العربية 

أن تكون دولة  2021تهدف األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 

اإلمارات في قلب هذه التحوالت وأن تكون العاصمة االقتصادية 
 .والسياحية والتجارية

تواصل حكومة دولة اإلمارات جهودها في االنتقال إلى اقتصاد 
والتطوير، قائم على المعرفة، عبر تشجيع االبتكار والبحث 

وتعزيز اإلطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات 
ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة األعمال ويعزز 

 من جاذبية الدولة لالستثمارات.

قراءة من كتاب التنمية المستدامة من 
 35 – 31صفحة 

اإلمارات العربية المتحدة )  المؤشرات اإلقتصادية للتنمية المستدامة في دولةتابع: 
)53 – 51 

قراءة من كتاب التنمية المستدامة من 
 40 – 36صفحة 

 -54لمؤشرات اإلجتماية للتنمية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ) ا
57 )  

قراءة من كتاب التنمية المستدامة من 
 45 – 41صفحة 

 Mid Term Break  
المؤشرات البيئية والمؤسسية للتنمية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 (60 – 65 ) أن تكون اإلمارات الدولة األولى :مستهدفات األجندة الوطنية 
عالمياً في تقديم الخدمات الذكية الحكومية عبر الهواتف 

تحويل جميع المدارس والمناهج والطالب للتعلم  المتحركة
ومضاعفة االستثمارات الحكومية في رياض األطفال  الذكي

أن تكون اإلمارات البقعة األكثر أماناً في  ألهميتها الخاصة
دقائق  4العالم .. واالستجابة لكافة مكالمات الطوارئ خالل 

زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي بنسبة  فقط.
عالمياً في أن نكون األول . % خالل السبع سنوات القادمة65

البنية التحية براً وبحراً وجواً .. واألول عالمياً في سهولة 
الوصول بإسكان الشباب لرقم عالمي .. حيث ممارسة األعمال.

 يتم تلبية كافة طلبات اإلسكان خالل سنتين فقط من التقديم

قراءة من كتاب التنمية المستدامة من 
 93 – 85صفحة 

العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامةتحديات وجهود دولة اإلمارات   
( 77 – 70تحديات التنمية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة )   

قراءة من كتاب التنمية المستدامة من 
 100 – 94صفحة 

( 80 – 78جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة )   
قراءة من كتاب التنمية المستدامة من 

 108 – 102صفحة 

قراءة من كتاب التنمية المستدامة من  تحديات التنمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ) 81 – 85(
 117 – 109صفحة 

(88 – 85تابع: تحديات التنمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة )   

عمل تلخيص لما تم قراءته  من كتاب 
 120– 83التنمية المستدامة من صفحة 

Assessment Weeks 

                                                                                                                          Spring Break 

 


