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توزيع املقررات  الدراسية
 

                              تعليم الكبار
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مقرر مادة التربية اإلسالمية لتعليم الكبار  الصف األول  التأسيسي  

للعام الدراسي  2010 / 2011 م 

مقرر التالوة مقرر الدروس الفصل

األول
الدروس من  صفحة  8 حتى صفحة 63 

سورة الفاحتة والناس و الفلق 
واإلخالص 

الدروس من صفحة 64 حتى صفحة 125الثاني
سورة املسد والنصر

والكافرون ، الكوثر واملاعون.

الدروس من  صفحة  126 حتى صفحة 189الثالث
سورة قريش

والفيل والهمزة والعصر والتكاثر 
والقارعة

مقرر مادة التربية اإلسالمية لتعليم الكبار الصف الثاني التأسيسي 

مقرر التالوة مقرر الدروس الفصل

األول
الدروس من  صفحة  11 حتى صفحة 64

سورة العاديات 
والزلزلة والبينة والقدر 

الدروس من  صفحة  65 حتى صفحة 128الثاني
سورة العلق والتني والشرح و 

الضحى والليل

الدروس من  صفحة  129 حتى صفحة 199الثالث
سورة الشمس والبلد والفجر 

والغاشية.
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مقرر مادة التربية اإلسالمية لتعليم الكبار  الصف األول التكميلي  

مقرر التالوة مقرر الدروس الفصل

الدروس من  صفحة 7 حتى صفحة 64األول
سورة األعلى 

والطارق 

سورة البروج الدروس من  صفحة 65  حتى صفحة 121الثاني
واالنشقاق

سورة الدروس من 122 صفحة  حتى صفحة 178الثالث
المطففين

مقرر مادة التربية اإلسالمية لتعليم الكبار  الصف الثاني التكميلي  
 

مقرر التالوة مقرر الدروس الفصل

األول
الدروس من  صفحة 9 حتى صفحة 56

سورة النبأ والنازعات 

سورة عبس و التكويرالدروس من  صفحة 57 حتى صفحة 99الثاني

سورة االنفطار الدروس من 100 صفحة  حتى صفحة 145الثالث
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مقرر مادة التربية اإلسالمية لتعليم الكبار  الصف السابع  

 مقرر التالوة مقرر الدروساحملورالفصل

األول

العمل عبادة قيم اإلسالم وغاياته

سورة يوسف

 سورة الحجرات اآليات )1-5( األدب مع هللا و رسولهقيم اإلسالم وغاياته

مراقبة هللا تعالىقيم اإلسالم وغاياته

كفالة اليتيمقيم اإلسالم وغاياته

أحكام الميم الساكنةقيم اإلسالم وغاياته

من بشائر المصلين أحكام اإلسالم وآدابه

سورة الحجرات اآليات )6-8( )أدب تلقي األخبار(أحكام اإلسالم وآدابه

الغسلأحكام اإلسالم وآدابه

أحكام اإلسالم و آدابه في اللباسأحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

آداب المجلسأحكام اإلسالم وآدابه

أمتي في العالم الهوية واالنتماء

سورة الحجرات اآليات )9-10( أدب اإلصالح بين المؤمنين الهوية واالنتماء

المسؤولية التضامنية بين أفراد المجتمع.الهوية واالنتماء

الودود الرحيم جل جالله العقلية اإلميانية

اآلداب االجتماعية بين المسلمين ) سورة الحجرات 11-12(العقلية اإلميانية 

التفكر في اآلفاق واألنفسالعقلية اإلميانية 

القلب محل نظر هللا تعالى – حديث شريف - العقلية اإلميانية 

المغيث السالم جل جالله العقلية اإلميانية 

الثالث

أدب التعامل مع الناس سورة الحجرات )13-19(السيرة والشخصيات

فتح مكة السيرة والشخصيات

رحيل نبي األمة صلى هللا عليه وسلم السيرة والشخصيات

تغيير المنكر – حديث شريف - السيرة والشخصيات

القائد صالح الدين األيوبي السيرة والشخصيات

أم عمارة رضي هللا عنها السيرة والشخصيات

تعارف األمم اإلنسان والكون

التوبة : حديث شريفاإلنسان والكون

نعمة الماء اإلنسان والكون
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تعديل مقرر مادة التربية اإلسالمية لتعليم الكبار / الصف الثامن

 مقرر التالوةمقرر الدروساحملورالفصل

األول

العلم و العمل قيم اإلسالم وغاياته

 سورة الكهف

سورة ق ) اآليات 1-5(قيم اإلسالم وغاياته

طلب العلم فريضةقيم اإلسالم وغاياته

المجاهرون بالمعصية – حديث شريفقيم اإلسالم وغاياته

أحكام الراءقيم اإلسالم وغاياته

اإلخالص في العبادةقيم اإلسالم وغاياته

صالة  الضحىأحكام اإلسالم وآدابه

العمرةأحكام اإلسالم وآدابه

سورة ق )2( ) اآليات 6-15(أحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

 صالة االستخارةأحكام اإلسالم وآدابه

صنفان من أهل النار – حديث شريفأحكام اإلسالم وآدابه

 آداب عيادة المريضأحكام اإلسالم وآدابه

 آداب الضيافةأحكام اإلسالم وآدابه

سورة ق 3 ) اآليات 16-22( الهوية واالنتماء

ال تكن إمعة – حديث شريف الهوية واالنتماء

 اإليمان بالقضاء والقدر العقلية اإلميانية

الكسب الطيب – حديث شريف-العقلية اإلميانية 

مصير الكافرين : سورة  ق اآليات ) 23-30(العقلية اإلميانية 

الثالث

الرسول صلى هللا عليه وسلم أبا وجدا السيرة النبوية

جزاء المؤمنين سالم ونعيم : سورة ق اآليات )31-35( السيرة النبوية

أبو ذر الغفاري رصي هللا عنه السيرة النبوية

 أولياء هللا تعالى : حديث شريف السيرة النبوية

 تكريم اإلنساناإلنسان والكون

تحذير وتذكير : سورة ق اآليات) 36-45(اإلنسان والكون

 اإلسالم والزراعةاإلنسان والكون

أخالق المؤمنين : حديث شريفاإلنسان والكون
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مقرر مادة التربية اإلسالمية لتعليم الكبار  الصف التاسع   

 مقرر  ا لتالوة مقرر الدروساحملور الفصل

األول

الدين النصيحة قيم اإلسالم وغاياته

 سورة اإلسراء

 سورة يس اآليات )1-12( حال الرسول مع قومهقيم اإلسالم وغاياته

أحكام المدقيم اإلسالم وغاياته

العدل في اإلسالمقيم اإلسالم وغاياته

الرياءقيم اإلسالم وغاياته

الزكاةأحكام اإلسالم وآدابه

يوميات حاج 1أحكام اإلسالم وآدابه

يوميات حاج 2أحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

سورة يس)2( قصة أهل القرية)13-19(أحكام اإلسالم وآدابه

آداب الدعاءأحكام اإلسالم وآدابه

مشكلة الفقر في العالم اإلسالميالهوية واالنتماء

سورة  يس  ) اآليات 20-32 ( قصة أهل القرية)2( الهوية واالنتماء

 المسؤولية والمحاسبة العقلية اإلميانية

أحكام المد)2( العقلية اإلميانية

من دالئل قدرة هللا تعالى ووجدانيته ، سورة يس اآليات )33-47( العقلية اإلميانية

أدلة وحدانية هللا تعالى . العقلية اإلميانية

الثالث

الرسول صلى هللا عليه وسلم معلما ومربيا . السيرة والشخصيات

إنكار المشركين للبعث سورة يس اآليات )48-58( السيرة والشخصيات

سعيد بن جبير رضي هللا عنه . السيرة والشخصيات

إنكار المشركين وإعراضهم عن الهدى سورة يس اآليات )59-79 (اإلنسان والكون

 حرية االعتقاداإلنسان والكون

 موقف اإلسالم من التعصباإلنسان والكون

إقامة األدلة على قيام البعث والنشور، سورة يس)71-83(اإلنسان والكون
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توزيع محتوى كتاب التربية اإلسالمية لتعليم الكبار  الصف العاشر   

  مقرر التالوةمقرر الدروساحملور الفصل

األول

 الوقف في خدمة اجملتمعقيم اإلسالم وغاياته

 سورة لقمان )1 ( اآليات )1-11(قيم اإلسالم وغاياته

احملاسبة الذاتية للنفسقيم اإلسالم وغاياته

العفةقيم اإلسالم وغاياته

 الكبائر و الصغائر أحكام اإلسالم وآدابه

سورة لقمان 2اآليات ) 12-19(أحكام اإلسالم وآدابه

اجلهاد في سبيل اهللأحكام اإلسالم وآدابه

أحكام اجلهادأحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

آداب األماكن العامةأحكام اإلسالم وآدابه

سورة لقمان ) 3 (  اآليات )20-43( الهوية واالنتماء

 الوحدة اإلسالميةالهوية واالنتماء

الشرع والعقل العقلية اإلميانية

القرآن هو احلق سورة السجدة اآليات)1-9(العقلية اإلميانية

أقسام احلديث العقلية اإلميانية

القرآن ومنهجية التفكير العقلية اإلميانية

الرسول صلى اهلل عليه وسلم زوجا.السيرة والشخصيات

أحوال الكافرين واملؤمنني سورة السجدة اآليات ) 10-22(السيرة والشخصيات

الثالث

عبد اهلل بن املبارك – رحمه اهلل -السيرة والشخصيات

سكينة بنت احلسني رضي اهلل عنهاالسيرة والشخصيات

حقوق أهل الكتاب )1( اإلنسان والكون

حقوق أهل الكتاب )2( اإلنسان والكون

القصد في االستهالكاإلنسان والكون

النجاة في القصد  اإلنسان والكون

اإلسالم وحماية البيئة اإلنسان والكون
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توزيع محتوى كتاب التربية اإلسالمية لتعليم الكبار  الصف احلادي عشر   

مقر التالوة مقرر الدروساحملورالفصل

األول

 العلماء ورثة األنبياء قيم اإلسالم وغاياته

سورة األحزاب. 1 .

2.  مراجعة عامة 
لألحكام التجويدية الواردة 

في كتاب المنهاج المفيد 
ألحكام التجويد.

سورة األحزاب 1 اآليات )1-8(قيم اإلسالم وغاياته

تطبيقات الشورىقيم اإلسالم وغاياته

 القناعة و الرضاقيم اإلسالم وغاياته

 الزواج أحكام اإلسالم وآدابه

سورة األحزاب 2  اآليات ) 9-20(أحكام اإلسالم وآدابه

 اختالف الفقهاءأحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

سورة األحزاب 3 )21-27(أحكام اإلسالم وآدابه

 أدب الخالفأحكام اإلسالم وآدابه

أدب الحوارأحكام اإلسالم وآدابه

 األقليات المسلمةالهوية واالنتماء

 النقد البناءالعقلية اإلميانية

 إعجاز القرآن الكريمالعقلية اإلميانية

سورة األحزاب اآليات )36-48(العقلية اإلميانية

الثالث

اإلعجاز العلمي للقرآن الكريمالعقلية اإلميانية

 المنهج النبوي في الدعوةالسيرة والشخصيات 

سورة األحزاب اآليات 49-62السيرة والشخصيات 

اإلمام الشافعيالسيرة والشخصيات 

آداب التعامل مع غير المسلمين في السلماإلنسان والكون

 منهج اإلسالم في الحفاظ على البيئةاإلنسان والكون

السنة النبوية مصدر للتشريعاإلنسان والكون
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مقرر مادة التربية اإلسالمية لتعليم الكبار  الصف الثاني عشر 
 

 مقرر التالوةمقرر الدروساحملور الفصل

األول

األسرة أساس اجملتمعقيم اإلسالم وغاياته

سورة النور  1 .

) 64 – 1 (

مراجعة عامة  2 .
لألحكام التجودية 

الواردة في كتاب 
املنهاج املفيد 

ألحكام التجويد.

أدب التعامل بني الزوجنيقيم اإلسالم وغاياته

آداب اجتماعية نحو حياة فاضلة , سورة النورقيم اإلسالم وغاياته

املسؤولية الفردية في اإلسالمقيم اإلسالم وغاياته

املسؤولية اجلماعية في اإلسالمقيم اإلسالم وغاياته

تزكية النفس إلى مقام اإلحسانقيم اإلسالم وغاياته

وقاية اجملتمع من اجلرائم األخالقية : سورة النور , اآليات ) 1 – 10 (قيم اإلسالم وغاياته

الفراق بني الزوجني : الطالقأحكام اإلسالم وآدابه

الفراق بني الزوجني : اخللع والقضاءأحكام اإلسالم وآدابه

حديث اإلفك .. عظة وعبرة : سورة النور , اآليات  ) 11 – 26 ( أحكام اإلسالم وآدابه

النظام اإلقتصادي في اإلسالمأحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

آداب طالب العلمأحكام اإلسالم وآدابه

اللغة العربيةالهوية واالنتماء

سورة النور , اآليات ) 27 – 31 (الهوية واالنتماء

رسالة املسلم في العالم املعاصرالهوية واالنتماء

السنن الشرطية في السنة النبويةالعقلية اإلميانية

االتباع والتقليدالعقلية اإلميانية

االجتهادالعقلية اإلميانية

الزواج طريق االستعفاف , سورة النور , اآليات  ) 32 – 34 (العقلية اإلميانية

املنهج القرآني في محاجة املشركنيالعقلية اإلميانية

هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم في الرعاية الصحيةالعقلية اإلميانية

الثالث

اهلل نور السماوات واألرض , سورة النور , اآليات  ) 35 – 45 (السيرة النبوية والشخصيات

الرسول صلى اهلل عليه وسلم قائداً سياسياًالسيرة النبوية والشخصيات

الرسول صلى اهلل عليه وسلم قائداً عسكرياًالسيرة النبوية والشخصيات

محمد الفاحتالسيرة النبوية والشخصيات

الطاعة واإلمتثال طريق اإلميان , سورة النور , اآليات ) 46 – 57 (السيرة النبوية والشخصيات

عائشة عبدالرحمن ) بنت الشاطئ (السيرة النبوية والشخصيات

محمد إقبالالسيرة النبوية والشخصيات

آداب اإلستئذان داخل البيوت , سورة النور , اآليات ) 58 – 61 (اإلنسان والكون

آداب التعامل مع غير املسلمني في احلرباإلنسان والكون

األدب مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم , سورة النور اآليات ) 62 – 64 (اإلنسان والكون
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توزيع مقررات اللغة العربية
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مقررات الفصل
 الدراسي الثالث

مقررات الفصل
 الدراسي الثاني

 مقررات الفصل
الدراسي األول الكتــــــــاب الصـــف

 الوحدتان
) 6 - 5 (

 الوحدتان
) 4 - 3 (

الوحدتان
) 2 - 1 (

اللغة العربية
املستوى األول

من املرحلة التأسيسية

الدروس )21 - 30 ( الدروس ) 11 - 20 ( الدروس  ) 1 - 10 ( اللغة العربية
املستوى الثاني

من املرحلة التأسيسية

الدروس )19 - 28 ( الدروس ) 10 - 18 ( الدروس  ) 1 - 9 ( اللغة العربية

املستوى األول

من املرحلة التكميلية

من 15 ، 20 من 8 ، 14 من 1 ، 7 التطبيقات اللغوية

الدروس 18 ، 24 الدروس 9 ، 17 الدروس 1 ، 8 اللغة العربية

املستوى الثاني

من املرحلة التكميلية

من 11 ، 14 من 6 ، 10 من 1 ، 5 التطبيقات اللغوية

توزيع المقرر الدراسي لمادة اللغة العربية للصفوف من األول حتى الثاني عشر لتعليم الكبار
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مقررات الفصل
 الدراسي الثالث

مقررات الفصل
 الدراسي الثاني

 مقررات الفصل
الدراسي األول الكتــــــــاب الصـــف

من دروس الوحدة اخلامسة

)10،9،8،7،6،5،4،3،2(
من دروس الوحدة السادسة

)11،10،8،5،4،3،2،1(

من دروس الوحدة الثالثة
)11،10،9،8،7،6،5،2،1(

من دروس الوحدة الرابعة
)8،7،6،5،4،3،2،1(

من دروس الوحدة األولى
) 11،10،9،8،7،3،2،1 (

من دروس الوحدة الثانية
) 10،9،8،7،6،4،3،2،1(

اللغة العربية السابع

الدرس السادس عشر)ابن ماجد (
الدرس الثامن عشر ) في القلب يا راشد(

الدرس احلادي والعشرون)اجلزر العربية في اخلليج(

الدرس الثامن ) عجائب وغرائب (
الدرس العاشر ) في احلكمة (

الدرس الثالث عشر) صور مشرقة (
الدرس اخلامس عشر)من هدي السنة(

الدرس األول ) من هدي القرآن (
الدرس الثاني ) زايد واالحتاد (

الدرس الرابع ) حنني (
الدرس السابع ) ابتهال الفجر (

اللغة العربية

ـن
ــ

ــ
ام

لث
من ) 9 – 13 (ا من ) 5 – 8 ( من ) 1 – 4 ( التطبيقات اللغوية

كرم املصطفى -صلى اهلل عليه وسلم-
العمل في تعاليم املصطفى

-عليه السالم-
األبّوة في سيرة املصطفى

 -عليه السالم-
مع املصطفى

مطارحة شعرية أبو البنات السبع موسى والعبد الصالح االستماع والتحدث

الدرس الثامن عشر )اخلليج واإلنسان واللؤلؤ(

الدرس احلادي والعشرون )سواحل اجملد(

 الدرس احلادي والعشرون )سلوك األفراد في

اجملتمعات (

الدرس السادس والعشرون )األعمى(

الدرس الثامن ) إلى ولدي (

الدرس العاشر ) أمجاد  أّمة  (

الدرس الرابع عشر) فضل القرآن (

الدرس السابع عشر)الفارس األسير(

الدرس األول ) نور اهلل (

الدرس الثاني ) أفراح اإلمارات (

 الدرس الرابع ) اللغة العربية تعاتُب

أبناءها(

الدرس السابع ) حتية لقائد املسيرة (

اللغة العربية

ـع
ــ

ــ
ــ

س
تا

ال

من ) 1 – 4 ( من ) 5 – 8 ( من ) 9 – 12 ( التطبيقات اللغوية

شروق اإلسالم زهد عمر وتقواه قصتي مع السم األبيض
 قراءات في األدب

العربي

 تابع :      توزيع المقرر الدراسي لمادة اللغة العربية للصفوف من األول حتى الثاني عشر لتعليم الكبار
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مقررات الفصل
 الدراسي الثالث

مقررات الفصل
مقررات الفصل الدراسي األول الدراسي الثاني الكتــــــــاب الصـــف

الوحدتان 5 ، 6 الوحدتان 3 ، 4

الوحدتان 1 ، 2

اللغة العربية العاشر

رجال في الشمس

الوحدتان 5 ، 6 الوحدتان 3 ، 4 الوحدتان 1 ، 2 اللغة العربية احلادي عشر

الوحدتان 5 ، 6 الوحدتان 3 ، 4 الوحدتان 1 ، 2 اللغة العربية الثاني عشر

    تابع :  توزيع المقرر الدراسي لمادة اللغة العربية للصفوف من األول حتى الثاني عشر لتعليم الكبار



14

توزيع مقررات اللغة اإلجنليزية
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توزيع املقررات الدراسية وفق ثالثة  فصول  دراسية  
ملادة اللغة اإلجنليزية لتعليم الكبار

مقررات الفصل الثالثمقررات الفصل الثانيمقررات الفصل األولالصف

الوحدات من 7– 8الوحدات من 4– 6الوحدات من 1– 3األول تأسيسي

الوحدات من 9– 10الوحدات من 5– 8الوحدات من 1–4الثاني تأسيسي

الوحدات من  9– 10 الوحدات من 5– 8الوحدات من 1– 4األول تكميلي

الوحدات من 10– 11الوحدات من 5– 9الوحدات من 1–4 الثاني تكميلي

الوحدة  6الوحدات من 3-5الوحدات من 1 –2السابع

الوحدة 6الوحدات من 3-5الوحدات من 1 –2الثامن

الوحدات من 3-5الوحدات من 1 –2التاسع
الوحدة 6

الوحدة 6الوحدات من 3-5الوحدات من 1 –2العاشر

الوحدة 6الوحدات من 3-5الوحدات من 1 –2احلادي عشر

الوحدات من 5 – 6الوحدات من 3-4الوحدات من 1 –2الثاني عشر
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توزيع مقررات  مادة الرياضيات
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توزيع مفردات مقررات الرياضيات لتعليم الكبار

 نظام الثالثة فصول / للعام الدراسي 2010 / 2011م

ملحوظاتمقرر الفصل الدراسي الثالثمقرر الفصل الدراسي الثانيمقرر الفصل الدراسي األولالصف

الصف األول 

من المرحلة التأسيسية

الوحدتين

األولى والثانية

الوحدتين

الثالثة والرابعة

الوحدتين

الخامسة والسادسة

االلتزام    بما جاء بمحتوى 
الفصول  الثالثة  بالنسبة 
لكراسة التمارين وبنفس 

الترتيب

الصف الثاني 

من المرحلة التأسيسية

الوحدة األولى  + 
البنود1+2+3+4+5 من 

الوحدة الثانية

البند 6 من الوحدة الثانية ) قسمة 
األعداد( + البنود 1+2+3من 

الوحدة الثالثة 

البنود 4+5 من الوحدة الثالثة  
+الوحدة الرابعة

المستوى األول 

من المرحلة التكميلية
من الوحدة األولى إلى نهاية 
البند الثاني  من الوحدة الثانية

من البند الثالث من الوحدة الثانية 
الوحدة الرابعةإلى  نهاية الوحدة الثالثة

المستوى الثاني

 من المرحلة التكميلية
الوحدة األولى + البند األول من 

الوحدة الثانية 

البند الثاني من الوحدة الثانية + 
الوحدة الثالثة + البنود 1، 2 من 

الوحدة الرابعة

من البند الثالث من الوحدة  
الرابعة إلى نهاية الكتاب
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تابع : توزيع مقررات الرياضيات لتعليم الكبار 

نظام الثالثة فصول / للعام الدراسي 2010 / 2011م

ملحوظاتمقرر الفصل الدراسي الثالثمقرر الفصل الدراسي الثانيمقرر الفصل الدراسي األولالصف

السابع

من الجزء األول 

الوحدات )4-1( 

من الجزء األول

 الوحدات 5، 6 

من الجزء الثاني  

الوحدات 7، 8 

من الجزء الثاني 

الوحدات )12-9( 

االلتزام    بما جاء 
بمحتوى الفصول  

الثالثة  بالنسبة لكراسة 
التمارين وبنفس 

الترتيب

الثامن

من الجزء األول

 الوحدات )3-1( 

من الجزء األول

 الوحدات 4، 5 

 من الجزء الثاني 

 الوحدات 6، 7 

من الجزء الثاني 

الوحدات )11-8( 

التاسع

من الجزء األول

 الوحدات )4-1( 

من الجزء األول 

الوحدات 5، 6 

من الجزء الثاني  

الوحدات 7، 8 

من الجزء الثاني 

الوحدات )12-9( 

العاشر

 من الجزء األول

 الوحدتين 1، 2 

 من الجزء األول 

الوحدة 3 

 من الجزء الثاني  

 الوحدة 4 إلى نهاية  درس 
التشابه في المثلثات وبداية  درس 
التشابه في المثلثات قائمة الزاوية

من الجزء الثاني 

من درس التشابه في المثلثات 
قائمة الزاوية إلى نهاية الوحدة 

السابعة
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ملحوظاتمقرر الفصل الدراسي الثالثمقرر الفصل الدراسي الثانيمقرر الفصل الدراسي األولالصف

الحادي عشر العلمي

من الجزء األول 

الوحدات )1-3( 

من الجزء األول

 الوحدة 4 

 ) من صفحة 85 إلى 114(

من الجزء الثاني 

 الوحدة 5 

) من صفحة 2 إلى 27(

+

 البند 6.1  من الوحدة 6

من الجزء الثاني

البنود 6.2 إلى 6.4 

+

 الوحدتين 7 ،8 

 

االلتزام    بما جاء بمحتوى 
الفصول  الثالثة  بالنسبة لكراسة 

التمارين وبنفس الترتيب

الحادي عشر األدبي

الفصول 1، 2 من الكتاب 

 +

البنود 1 ، 2 ، 3 من الفصل 
الثالث

البندين 4، 5  من الفصل 
الثالث من الكتاب

+

 الفصلين 4، 5
الفصلين 6 ، 7 من الكتاب

الثاني عشر العلمي

من الجزء األول

 الوحدتين 1+2 

من الجزء األول 

الوحدة 3 

من الجزء الثاني  

الوحدة السادسة   

من الجزء الثاني 

 الوحدات 4 + 5

الثاني عشر األدبي

الفصل األول من الكتاب 

+

 البنود 1، 2، 3 من الفصل 
الثاني من الكتاب

البندين 4، 5 من الفصل 
الثاني

 

+

 الفصل الثالث من الكتاب

الفصل الرابع من الكتاب

تابع : توزيع مقررات الرياضيات لتعليم الكبار 

نظام الثالثة فصول / للعام الدراسي 2010 / 2011م
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توزيع مقررات  مادة الثقافة العامة
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 توزيع مقررات الثقافة العامة  لتعليم الكبار 

نظام الثالثة فصول / للعام الدراسي 2010 / 2011م

مقرر الفصل الدراسي الثالثمقرر الفصل الدراسي الثانيمقرر الفصل الدراسي األولالكتابالصف

السنة األولى لمحو األمية
الثقافة العامة

دليل المعلم 
الوحدة الثالثة + الوحدة الخامسة الوحدة الثانية + الوحدة الرابعةالوحدة األولى

المستوى الثاني من

المرحلة التأسيسية
الثقافة العامة 

الوحدة األولى :

 اإلنسان والكون ، النجوم ، المجموعة الشمسية ، 
كسوف الشمس ، منازل القمر ، خسوف القمر ، المد 

والجزر ، اكتشاف الكون الوحدة الثانية : 

أجهزة جسم اإلنسان ، الجهاز الهضمي ، الجهاز 
التنفسي .

تابع الوحدة الثانية :

 الجهاز الدوري ، الهيكل الهضمي  ، 
العضالت ، اإلسعافات األولية ، الخدمات 

الصحية التي تقدمها الدولة .

الوحدة الثالثة  كاملة

الوحدة الرابعة كاملة .
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الفصل الدراسيالمــحــتــوىالوحــــــدات

الوحدة األولى

ظهور اإلسالم وانتشاره

    أواًل    : العرب قبل اإلسالم .

الفصــل األول      ثانياً   : ظهور اإلسالم .

     ثالثاً   : قيام الدولة اإلسالمية وانتشار اإلسالم .

الفصــل الثانـــــــي      رابعاً : إسهام الحضارة العربية اإلسالمية في الحضارة اإلنسانية .

الوحدة الثانيـة                                               
شخصيات إسالمية

     أواًل    : أحمد بن ماجد .

الفصــل الثالـــــث

     ثانياً    : المهلب بن أبي صفرة .

     ثالثاً    : الحسن بن الهيثم .

     رابعاً   : ابن سينا .

     خامساً : اإلدريسي .

      سادساً : ابن خلدون .

 تابع : توزيع املقررات الدراسية ملنهج  الثقافة العامة

 الدراسات االجتماعية للعام الدراسي 2010 – 2011 م

الصف : املستوى الول من املرحلة التكميلية
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الفصل الدراسيالمــحــتــوىالوحــــــدات

الوحدة األولى

جغرافية الوطن العرب

أواًل : مفاهيم جغرافية .

1 - الخريطة .

الفصــل األول

2 - خطوط الطول ودوائر العرض

ثانياً : جغرافية الوطن العربي .

1 - الموقع الجغرافي للوطن العربي .

2 ـ تضاريس الوطن العربي .

3 ـ مناخ الوطن العربي .

4 ـ سكان الوطن العربي .

الفصــل الثانـــــــي

5 ـ األهمية الحضارية والدينية للوطن العربي .

6 ـ األهمية االقتصادية للوطن العربي .

                                                الوحدة الثانيـة
 األخطار والمشكالت التي

تواجه الوطن العربي

أواًل : مشكلة المياه في الوطن العربي .

ثانياً : مشكلة التصحر في الوطن العربي .

الفصــل الثالـــــث
ثالثاً : االستعمار األوروبي للوطن العربي ..

رابعاً : الخطر الصهيوني والقضية الفلسطينية .

  تابع : توزيع املقررات الدراسية ملنهج  الثقافة العامة

الدراسات االجتماعية للعام الدراسي 2010 – 2011 م

الصف :  املستوى الثاني من املرحلة التكميلية
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الفصل الدراسي الثالث الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول الصفوف

املستوى األول من 
املرحلة التكميلية

الوحدة األولى : 

القوة ، الشغل ،طاقة احلركة ، طاقة الوضع 
، مصادر الطاقة،  أنواع الوقود ، صور الطاقة 

وحتوالتها ، الطاقة الكهربائية ، الطاقة 
الشمسية.

تابع الوحدة األولى:

 طاقة النفط والفحم ، طاقة 
الرياح ، طاقة املياه اجلارية، أزمة 

الطاقة في العالم ، أسئلة الوحدة 
 .

الوحدة الثانية : الفصل األول : 
الصوت ، الضوء ، الصوت ، كيف 

ينشأ الصوت ، انتقال الصوت ، 
صدى الصوت  ، السمع والعناية 

باألذن ، أسئلة الفصل .

تابع الوحدة الثانية: الفصل 
الثاني:  ، الضوء : الضوء ومصادره 
، انعكاس الضوء ، املرايا ، انكسار 

الضوء  العدسات ، أسئلة الفصل .

 

املستوى الثاني من 
املرحلة التكميلية 

الوحدة األولى :التلوث البيئي

مفهوم البيئة والتلوث ، تصنيف امللوثات 
، تلوث الهواء اجلوي ، تلوث املياه ، تلوث 

اليابسة .

تابع الوحدة األولى : التلوث البيئي 

التلوث اإلشعاعي ، تلوث 
الضوضائي ، مكافحة التلوث على 

املستوي اإلقليمي والعاملي ، التقومي 
، النشاط احلر .

الوحدة الثانية : خواص املادة 

مفهوم املادة ، تصنيف املادة 
وتركبيها .

تابع الوحدة الثانية : خواص املادة 

حجم املادة وقياسها ووحداتها ، 
حاالت املادة ، تغير حالة املادة وبعض 

تطبيقاتها ، التقومي ، النشاط احلر .

تابع:  توزيع املقررات الدراسية ملنهج الثقافة العامة

ملادة العلوم للتعليم الكبار للعام الدراسي 2011/2010
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 توزيع املقررات الدراسية ملناهج

) الدراسات االجتماعية ـ التاريخ - اجلغرافيا ـ االقتصاد ـ علم االجتماع ـ علم النفس (

 لتعليم الكبــار .. للعام الدراسي 2010 / 2011 م
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توزيع منهج الدراسات االجتماعية للصف السابع لتعليم الكبـار

  

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصـف

السـابع

 الدرس األول : موقع العالم

اإلسالمي وأهميته.

 الدرس الثاني: تضاريس العالم

اإلسالمي.

   الدرس الثالث : مناخ العالم

اإلسالمي وأقاليمه.

 الدرس الرابع : منو السكان في

العالم اإلسالمي.

 الدرس اخلامس : توزيع السكان

في العالم اإلسالمي.

 الدرس السادس: األنشطة

االقتصادية في العالم اإلسالمي

  الدرس السابع :

 أمناط األنشطة االقتصادية.

 الدرس الثامن : العالم ُقبيل

بعثة الرسول )ص(.

 الدرس التاسع : الدولة

 اإلسالمية زمن الرسول)ص(، نشأة

الرسول )ص( ونزول الوحي.

 الدرس العاشر: الهجرة وقيام

الدولة اإلسالمية.

الدرس احلادي عشر:

اخللفاء الراشدون.

الدرس الثاني عشر:

عصر الدولة األموية.

الدرس الثالث عشر:

عصر الدولة العباسية.
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 توزيع المقررات الدراسية لمناهج  التربية الوطنية

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصف

السابع

الوحدة األولى

) الوطن والهوية الوطنية(

الدرس األول

الدرس الثاني

الدرس الثالث

الوحدة األولى

) الوطن والهوية الوطنية(

الدرس الرابع

الدرس الخامس

الوحدة الثانية

)الدستور والخدمات الحكومية(

الثامن
الوحدة األولى

 )مجتمع اإلمارات العربية
المتحدة (

الوحدة الثانية

)التضامن العربي (

الوحدة الثالثة

) نماذج من التضامن العربي(

التاسع
الوحدة األولى

) قضايا من مجتمع اإلمارات(

الوحدة الثانية

) نظام الحكم في اإلمارات(

الوحدة الثالثة

 ) دستور دولة اإلمارات العربية
المتحدة (

الوحدة الرابعة

 ) التنمية البشرية في دولة
اإلمارات (
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توزيع المقررات الدراسية لمناهج التاريخ

 

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصف

الثامن

الوحدة األولى

 ) الدولة العربية اإلسالمية
 في العصرين األموي

والعباسي (

الوحدة الثانية

 ) الفتوحات اإلسالمية والمواجهة مع الروم البيزنطيين في
العصرين األموي والعباسي (

الدرس األول والثاني والثالث

الوحدة الثالثة

 ) دور الدول اإلسالمية في مواجهة الغزو الخارجي
الصليبي - المغولي( الدرس األول والثالث

الوحدة الرابعة

 ) مظاهر الحضارة العربية
اإلسالمية (

الدرس األول

الدرس الثاني

التاسع

الوحدة األولى

 ) الدولة العثمانية واألطماع
 االستعمارية  ( الدرس األول

والثاني الرابع والخامس

الوحدة الثانية

 ) التاريخ الحديث والمعاصر لدول منطقة الخليج العربي
وشبه الجزيرة العربية (

الدرس األول والثاني والثالث الرابع

الوحدة الثالثة

 ) التاريخ الحديث والمعاصر
 لبعض دول الوطن العربي(

 الدرس األول والثاني والثالث
   والخامس
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توزيع المقررات الدراسية لمناهج التاريخ

 

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصف

العاشر

الوحدة األولى ج1
 )كيف تصبح مؤرخاً ؟(

 الدرس األول
الدرس الثاني
 الدرس الثالث

الوحدة الثانية ج1
 )حضارة اإلسالم تشرق على العالم (

الدرس الثالث

الوحدة الرابعة ج2
)الحربان العالميتان (

الوحدة الثانية ج1
)حضارة اإلسالم تشرق على العالم (

 الدرس األول
الدرس الثاني

الوحدة الثالثة ج2
الوحدة الخامسة ج2)أوروبا والعالم (

الحادي عشر

الوحدة األولى ج1

  )التواصل الحضاري بين الحضارات
 اإلنسانية (

الوحدة الثانية ج1

) قضايا عالمية معاصرة (
الدرس الثاني

الوحدة الرابعة

) تفاعل الثقافات (

الوحدة الثانية  ج1
 ) قضايا عالمية معاصرة(

 الدرس األول

الوحدة الثالثة ج2
 ) نظام الحكم في تاريخ العالم الحديث

والمعاصر (

الوحدة الخامسة

) الثورة المعلوماتية (

الثاني عشر

 الوحدة األولى

  )قيام الدولة العثمانية وتوسعها
الوحدة الثالثةواإلطماع االستعمارية

 ) التاريخ الحديث والمعاصر لمنطقة
الخليج العربي وشبة الجزيرة العربية (

الوحدة الرابعة

 ) التاريخ الحديث والمعاصر
للدول العربية (

الوحدة الثانية

) الوطن العربي واالستعمار األوربي (
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   منهج اجلغرافيـا للصف الثامـن لتعليم الكبـار

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصـف

الثامـن

الوحدة األولـى

اخلريطــة

الوحدة الثانيـة

الســكان

الوحدة الثالثـة

 األنشـطة االقتصادية

والطاقـــة

منهج اجلغرافيـا للصف التاســع لتعليم الكبـار

 

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصـف

التاسـع

الوحدة األولـى

 قارة آسيا ودولة اإلمارات

العربية املتحدة منوذجاً

الوحدة الثانيـة

قارتا أوروبا واستراليا

الوحدة الثالثـة

 قارتا أمريكا الشماليـة

وأمريكا الالتينيـة

منهج اجلغرافيـا للصف العاشـر لتعليم الكبـار

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصـف

العاشر

اجلزء

األول  والثاني

 الوحدة األولـى

علم اجلغرافيا وأهميته

علم  • الدرس األول:•	

اجلغرافيا، تطوره وأهميته.

•	عالقة علم •الدرس الثالث:•
اجلغرافيا بالعلوم األخرى.

•الوحدة الثالثـة
•املصادر التقنيـــــــــة للمعلومات

اجلغرافية
• • الدرس األول:	
االستشعار عن بعد.

•الدرس الثاني: 	

•نظم املعلومات اجلغرافية 
وتطبيقاتها.

•الدرس الثالث : مناذج  	
ملشروعات وطنية “إياست”.

الوحدة اخلامسـة

•األنشطة االقتصادية بدولة اإلمارات
العربية املتحدة

• • الدرس األول :	
االقتصاد في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

مناذج  • الدرس الثاني :•	
من األنشطة االقتصادية في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة

الوحدة الثانيــة
•مصادر املعلــــــومات

اجلغرافيــــة
الكتب  • الدرس األول :•	
واملراجع واملوسوعات واألطالس

• • الدرس الثاني :	
اخلرائــط.

•	الصور اجلويــة الدرس الثالث :

الوحدة الرابعــة
•تطبيقات جغرافيـــــــــة

•الستخدام األرض في دولـــــة
اإلمــــــــارات

التخطيط  • الدرس األول :•	
الستخدام األمثل لألرض 

اختيار  • الدرس الثاني :•	
املوقع األنسب إلقامة املشاريع.

•الدرس الثالث : مناذج  	
ملشاريع صناعية إلقامة املشروع. 

•الوحدة السادسـة
البيئـــــــة والتنميــــــــة

• • الدرس األول :	

البيئــــة  والتنميــــــة.

الدرس الثاني :•قضايا بيئيــة
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 منهج اجلغرافيـا للصف احلادي عشـر / األدبـي لتعليم الكبـار

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصـف

احلادي عشر

الوحدة األولـى

اآلثار السلبية للبيئة على اإلنسـان

الوحدة الرابعـة

التقانـة والبيئـــة

الوحدة الثالثـة

آثار النمو العمراني على البيئــة

الوحدة الثانيـة

اآلثار السلبية لإلنسان في البيئـة

الوحدة اخلامسـة

 جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة

في البيئة

 منهج اجلغرافيـا للصف الثانـي عشـر / األدبـي لتعليم الكبـار

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصـف

الثاني عشر

الوحدة األولـى

 موقع الوطن العربي

وأهميتـه

الوحدة الثالثـة

 املناخ والنبات الطبيعي في

الوطن العربي

الوحدة اخلامسـة

 اإلنتاج الزراعي في الوطن

العربـي

الوحدة الثانيـة

 البنية والتضاريس في

الوطن العربـي

الوحدة الرابعـة

السكان في الوطن العربـي

الوحدة السادسـة

 الطاقة والثروة املعدنية في

الوطن العربـي
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 منهج االقتصـاد للصف احلادي عشـر / األدبـي لتعليم الكبـار

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصـف

احلادي عشـر

الوحدة األولـى
المشكلة االقتصاديـة

•الدرس األول : الحاجات 	

•الدرس الثالث : السلع  	
والخدمات

•الدرس الرابع : عوامل  	
اإلنتاج

الوحدة الثالثـة
الطلـب والعـــرض

•الدرس األول : الطلب. 	

•الدرس الثاني : العوامل  	
المؤثرة في الطلب.

•الدرس الثالث : العـرض. 	

•الدرس الرابع : العوامل  	
المؤثرة في العرض.

الوحدة الخامسـة
المصــارف

•الدرس الثاني : أنواع  	
المصارف ووظائفها.

•الدرس الثالث :  	
المصارف في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

الوحدة الثانيـة
النظم االقتصاديـة

•الدرس األول : النظام  	
االقتصادي وأنواعه.

•الدرس الثالث: النظام  	
االقتصادي الرأسمالي )الحر(.

•الدرس الخامس:  	
االقتصاد في اإلسالم.

•الدرس السادس: النظام  	
االقتصادي المختلط.

الوحدة الرابعـة
النقــــود

•الدرس األول : نشأة  	
النقود وتطورها.

•الدرس الثالث: وظائف  	
النقـــود.

الوحدة السادسـة
الدخل واإلنفاق واالدخار
•الدرس األول : الدخــل 	

•الدرس الثاني : اإلنفــاق 	

•الدرس الثالث : االدخـــار 	

منهج االقتصـاد للصف الثانـي عشـر / األدبـي لتعليم الكبـار

 

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصـف

الثاني عشر

الوحدة األولـى

الناجت احمللي والناجت القومــي

الوحدة الثانيـة

املاليــة العامــة

الوحدة الرابعـة

التكتالت االقتصادية

الوحدة الثالثـة

التجارة الدولية )اخلارجية(

الوحدة اخلامسـة

التنميــة
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 منهج علـم االجتمـاع للصف احلادي عشـر / األدبـي لتعليم الكبـار

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصـف

احلادي عشـر األدبي

  اجلـزء األول والثاني

الوحدة األولـى

املدخل إلى علم االجتماع

الوحدة الرابعـة

الهويـة الوطنية

الوحدة السابعـة

التنمية االجتماعيــة

الوحدة الثانيـة

 علم االجتماع بني النشأة

والتطور

الوحدة اخلامسـة

النظم االجتماعية

الوحدة الثامنـة

الضبـط االجتماعــي

منهج علـم النفــس للصف الثانـي عشـر / األدبـي لتعليم الكبـار

 

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصـف

الثاني عشـر األدبي

اجلـزء األول والثاني

الوحدة األولــى

مدخل في علم النفس

الوحدة الثالثـة

التعـلـم

الوحدة السادسـة

الدافعيـة

الوحدة الثانيـة

اإلحساس واإلدراك

الوحدة الرابعـة

البرمجة اللغوية العصبية

الوحدة السابعـة

سيكولوجية املراهقـة

الوحدة اخلامسـة

مهارات التفكيــر

الوحدة الثامنـة

التوافـق النفســي
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توزيع مقررات  املواد العلمية
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الفصل الدراسي الثالث الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول الصفوف

من ف 5 إلى ف 9من ف 1 إلى ف4السابع
 من ف 10 إلى ف 13

ف12 + ف 13+ ف 15+ ف 16+ ف17ف 6+ف 7+ف 8+ ف9ف1 + ف 2+ف 3+ ف5الثامن

من ف 11 إلى ف 15من ف 6 إلى ف 10من ف 1 إلى ف 5التاسع

مادة العلوم العامة   من  7 - 9

 تابع : توزيع املقررات الدراسية ملادة العلوم للتعليم الكبار
للعام الدراسي 2011/2010



36

 تابع : توزيع املقررات الدراسية ملادة العلوم للتعليم الكبار
للعام الدراسي 2011/2010

مادة  الفيزياء

الصف العاشر

الفصل الدراسي األول

مالحظاتالمحتوى

 كاماًل ) علم الفيزياء (الفصل  1

القسمان 1-2 ، 2-2 أي لنهاية معادالت الحركة على خط مستقيم.   الفصل 2

الفصل الدراسي الثاني
 

مالحظاتالمحتوى

القسم 2-3 ) السقوط الحر (الفصل  2

كاماًل ) قوانين نيوتن (الفصل 3

كاماًل ) ديناميكا الموائع (الفصل 4

الفصل الدراسي الثالث 

مالحظاتالمحتوى

كاماًل ) اعكاس الضوء وانكساره (الفصل  5
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      تابع :   توزيع مادة  الفيزياء

 احلادي عشر العلمي

الفصل الدراسي األول
 

مالحظاتالمحتوى

كاماًل ) الحركة في بعدين والمتجهات (الفصل  1

كاماًل ) القوة في حياتنا (الفصل 2

الفصل الدراسي الثاني 

مالحظاتالمحتوى

كاماًل ) الحركة الدورانية وقانون الجاذبية (الفصل  3

كاماًل ) الشغل والطاقة (الفصل 4

كاماًل ) كمية الحركة والتصادمات (الفصل 5

الفصل الدراسي الثالث 

مالحظاتالمحتوى

كاماًل ) الحرارة والديناميكا الحراريـة  (الفصل  6

كاماًل )االهتزازات و الموجات (

كاماًل )  الموجات الصوتية (الفصل 8
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      تابع :   توزيع مادة  الفيزياء

         الصف الثاني عشر علمي

 الفصل الدراسي األول

مالحظاتالمحتوى

القوى والمجاالت الكهربائيةالفصل  1

الطاقة الكهربائية والمكثفات الفصل 2

التيار والمقاومة الكهربائيةالفصل 3

الفصل الدراسي الثاني

مالحظاتالمحتوى

الدوائر الكهربائيةالفصل  3

القوى والمجاالت المغناطيسيةالفصل 4

الحث الكهرومغناطيسيالفصل 5

 الفصل الدراسي الثالث

مالحظاتالمحتوى

التداخل والحيودالفصل  6

الفيزياء الذرية و النووية

األلكترونياتالفصل 8
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      تابع :   توزيع مادة  الفيزياء

الصف احلادي عشر األدبي

الفصل الدراسي األول

الموضوعالفصل

الفيزياء والعلم والحياة1

الحركة2

القوى في السيارة3
التصادمات4

قطار التعرج5

الفصل الدراسي الثاني

الموضوعالفصل

القرص  الدوار والدوالب6

األرجوحة7

من الطاقة الميكانيكية إلى الكهربائية8

البرق والتيار الكهربائي9

الهوائيات11

الفصل الدراسي الثالث

الموضوعالفصل

األدوات واألجهزة الكهربائية10

األصوات والموسيقا12

الهاتف النقال واالتصاالت الفضائية13
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      تابع :   توزيع مادة  الفيزياء

الصف الثاني عشر األدبي

                                        الفصل الدراسي األول

الموضوعالفصل

الظواهر الحرارية1

التطبيقات الحرارية2

االحتباس الحراري3

األلوان4

                                      الفصل الدراسي الثاني

الموضوعالفصل

المرايا5

العدسة واألجهزة البصرية6

األشعة السينية7

الليزر8

                                        الفصل الدراسي الثالث

الموضوعالفصل

النواة والطاقة النووية.9

األقمار الصناعية.10

نحن واألجرام السماوية.11

تطور النجوم والكون.12
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 تابع : توزيع املقررات الدراسية ملادة العلوم للتعليم الكبار
للعام الدراسي 2011/2010

مادة الكيمياء

     الصف العاشر 

القسمالفصلالفصل الدراسي  

ول
األ

ي 
س

درا
 ال

صل
لف

ا

الكيمياء علم فيزيائيالقسم    1  - 1الفصل  1   : املادة والتغيرات

املادة وخواصهاالقسم    1  - 2

العناصرالقسم    1  - 3

مراجعة وتقوميمراجعة وتقومي

 وحدات القياسالقسم    2  - 2الفصل  2   :  القياسات واحلسابات

استعمال القياسات العلميةالقسم    2  - 3

مراجعة وتقوميمراجعة وتقومي

ي
ثان

 ال
ي

س
درا

 ال
صل

لف
ا

بنية الذرةالقسم    3  - 2الفصل  3   :  الذرات وحدات بناء املادة

تعداد الذرات القسم    3 – 3

مراجعة وتقوميمراجعة وتقومي

تطور منوذج جديد للذرةالقسم    4  - 1الفصل  4   : ترتيب اإللكترونات في الذرات

منوذج الكم للذرةالقسم    4  - 2

ترتيب اإللكتروناتالقسم    4  - 3

مراجعة وتقوميمراجعة وتقومي

ث
ثال

 ال
ي

س
درا

 ال
صل

لف
ا

تاريخ اجلدول الدوريالقسم    5  - 1الفصل  5   :  القانون الدوري

 الترتيب اإللكتروني واجلدول الدوريالقسم    5  - 2

الترتيب اإللكتروني واخلواص الدوريةالقسم    5  - 3

مراجعة وتقوميمراجعة وتقومي

مقدمة للترابط الكيميائيالقسم    6  - 1الفصل  6   :  الترابط الكيميائي

الرابطة التساهمية واملركبات اجلزيئيةالقسم    6  - 2

الرابطة األيونية واملركبات األيونية القسم    6 – 3

الرابطة الفلزيةالقسم    6 -  4

مراجعة وتقوميمراجعة وتقومي
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تابع : توزيع مادة الكيمياء

الصف احلادي عشر العلمي

القسمالفصل الفصل الدراسي

الفصل الدراسي األول

األول : الصيغ واملركبات الكيميائية

أسماء وصيغ كيميائية

  أعداد األكسدة1

استعمال الصيغ الكيميائية

تعيني الصيغ الكيميائية

الثاني : املعادالت والتفاعالت الكيميائية

   وصف املعادالت الكيميائية

  أنواع التفاعالت الكيميائية

  سلسلة نشاطية العناصر

الفصل الدراسي الثاني

الثالث  : احلسابات الكيميائية

مقدمة في احلسابات الكيميائية

احلسابات الكيميائية النظرية

املتفاعالت احملددة والنسبة املئوية للمردود

الرابع: اخلصائص الفيزيائية للغازات

نظرية احلركة اجلزيئية للمادة

الضغط 

   قوانني الغازات

الفصل الدراسي الثالث

اخلامس التركيب اجلزيئي للغازات

عالقات احلجم –الكتلة للغازات

  قانون الغــــاز املثــالي

احلسابات الكيميائية للغازات

التدفق  االنتشار

السادس : السوائل واملواد الصلبة

الســـوائل

املواد الصلبة

تغير احلالة

املاء
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تابع : توزيع مادة الكيمياء

الصف الثاني عشر العلمي

التجاربمؤشرات األداءعدد الحصصنواتج التعلمالفصلالفصل الدراسي

ول
األ

ل [
الي

مح
 ال

ل ]
ألو

ل ا
ص

الف

- يعبر عن التركيز بالموالرية  
2والمواللية مع حساباتها.

J يحسب تركيز محلول معين مستخدماً كتلة المذاب 

وحجم المذيب.

J يحدد كمية المذاب في كمية محددة من المحلول مستخدماً 
تركيز المحلول.

ي 
ت ف

ونا
ألي

] ا
ي 

ثان
 ال

صل
الف

ص 
صائ

لخ
وا

ة 
ائي

الم
ل 

الي
مح

ال
ة [

يعي
جم

الت

 - يصف تفكك المركبات 
األيونية وتأين بعض المركبات 
الجزيئية لدى ذوبانها في الماء 

، مميزاً بين اإللكتروليتات 
القوية والضعيفة.

5

J يكتب معادالت تمثل ذوبان المركبات األيونية القابلة للذوبان في الماء 
.

J يتوقع إمكانية تكون راسب عندما تمزج محاليل مركبات أيونية قابلة 
للذوبان في الماء ، موضحاً ذلك بالمعادالت األيونية الصرفة لتفاعالت 

الترسيب .

J يقارن تفكك المركبات األيونية بتأين المركبات الجزيئية .

تجربة 3

تجربة 4

د [
اع

قو
وال

ض 
حما

األ
 [ 

لث
لثا

ل ا
ص

الف

 - يصف األحماض والقواعد: 
أحماض وقواعد أرهينيوس، 
تسمية األحماض والقواعد، 
األحماض والقواعد القوية 

والضعيفة.

4

J يذكر الخصائص العامة لمحاليل األحماض والقواعد المائية

J يسمي بعض األحماض الثنائية الشائعة ، وبعض األحماض 
األكسجينية اعتماداً على صيغها الكيميائية.

J يذكر خمسة أحماض شائعة االستعمال في الصناعة والمختبر ، ويقدم 
خاصيتين لكل منها .

J يعرف الحمض والقاعدة وفقاً لنظرية أرهينيوس للتأين .

تجربة 5

 - يصف نظرية برونشتد - 
2لوري ونظرية لويس

J يعرف أحماض وقواعد برونشتد - لوري .

J يعرف حمض وقاعدة لويس .

J يسمي المركبات التي تعتبر أحماضاً بحسب تعريف لويس لكنها 

- يفسر الفاعالت التي تحصل 
بين األحماض والقواعد في 

المحاليل المائية
4

J يصف الحمض المرافق والقاعدة المرافقة والمركب األمفوتيري .

J يعرف عملية التعادل .

J يعرف المطر الحمضي ، ويعطي أمثلة غلى المركبات التي تسبب 

تجربة 6

دة 
اع

الق
 - 

ض
حم

 ال
رة

عاي
 م

ع ]
راب

 ال
صل

الف
ي [

جين
رو

هيد
 ال

قم
لر

وا

- يستقصي عملية تأين الماء     
الماء ويعبرعن مفهوم الرقم 

الهيدروجيني رياضياً
3

J يصف عملية التأين الذاتي للماء .

J يعرف الرقم الهيدروجيني ويحدد قيمته في محلول متعادل عند درجة 
.25°C  حرارة

J يفسر سلم الرقم الهيدروجيني مبيناً كيفية استخدامه.

- يفسر كيفية عمل كواشف 
األحماض-القواعد ، وطريقة 

استخدامها لتحديد الرقم 
الهيدروجيني للمحاليل أثناء 

المعايرات المختلفة

5

J يصف آلية عمل كاشف الحمض - القاعدة .

J يوضح آلية تنفيذ معايرة حمض - قاعدة .

J يحسب موالرية المحلول مستخدماً بيانات المعايرة 

تجربة 7

تجربة 8
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تابع : توزيع مادة الكيمياء

الصف الثاني عشر العلمي

                         

التجاربمؤشرات األداءعدد الحصصنواتج التعلمالفصلالفصل الدراسي

ني
لثا

ا

س 
خام

 ال
صل

الف

ت[
عال

تفا
 ال

قة
طا

[

-  يعرف احلرارة ودرجة احلرارة والتغير  
في احملتوى احلراري وحرارة التفاعل 

وحرارة التكوين وحرارة االحتراق
4

J يعرف درجة الحرارة ويحدد الوحدات التي تقاس بها. 

J يعرف الحرارة ويحدد وحداتها. 

J يجري حسابات حول الحرارة النوعية.

J يوضح المقصود بكل من: التغير في المحتوى الحراري ، حرارة 

تجربة 9

س 
ساد

 ال
صل

الف

ت [
غال

تفا
 ال

عة
سر

 [

-  يوظف نظرية التصادم وطاقة 
التنشيط لتوصيف اآلليات التي 

مبوجبها جتري التفاعالت الكيميائية
2

J يوضح المقصود بآلية التفاعل. .

J يوظف نظرية التصادم لتفسير التفاعالت الكيميائية. 

J يعرف المعقد المنشط.                              

- يوضح أثر العوامل املؤثرة على 
سرعة التفاعل الكيميائي ، ويبني 

كيفية توصيف هذه السرعة 
باالعتماد على البيانات التجريبية

5

J يعرف الكيمياء الحرارية ويوضح شرطي حدوث التفاعل الكيميائي .

J يوضح العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي

J يعرف الحفاز واصفاً نوعين مختلفين منه .

J يربط بين رتبة التفاعل وقانون سرعة ذلك التفاعل .

تجربة 11

تجربة 12

ي [
يائ

يم
الك

ن 
تزا

اال
 [ 

بع
سا

 ال
صل

الف

- يعرف التفاعالت االنعكاسية 
.K  وحالة االتزان وثابت االتزان

2

J يعرف االتزان الكيميائي .

J يفسر طبيعة االتزان .

J يكتب تعبير ثابت االتزان الكيميائي وجري حسابات تتضمن هذا التعبير. 

-  يستقصي أثر العوامل التي 
تسبب اضطراب االتزان . ويفسر 

تأثير األيون  املشترك
3

J يستقصي أثر العوامل التي تسبب اضطراب االتزان .

J يستقصي الظروف التي تجعل التفاعل تاماً .

J يفسر تأثير األيون المشترك .

تجربة 1

- يتعرف اتزانات األحماض ، 
والقواعد ، واألمالح ، واحمللول 

املنظم ، والتميؤ .
2

J يوضح مفهوم ثابت تأين األحماض ويكتب تعبير 

ثا بت االتزان لألحماض .

J يفسر عمل المحاليل المنظمة.

- يوضح املقصود بثابت حاصل اإلذابة 
ويجري احلسابات املتعلقة به

3

J يوضح المقصود بثابت حاصل االذابة ويحسب قيمته .

J يحسب الذوبانية باستخدام ثابت حاصل االذابة .

J يجري حسابات لتوقع تكون راسب عندما تمزج المحاليل . 

تجربة 3

ل [
تزا

الخ
وا

دة 
كس

األ
ت 

عال
تفا

 [ 
من

لثا
ل ا

ص
الف

? يعرف تفاعالت األكسدة واالختزال 
ويوظف قواعد حلساب أعداد األكسدة

2
J يعين أعداد األكسدة ألنواع المتفاعالت والنواتج .    J يعرف األكسدة 

واالختزال

J يفسر المقصود بتفاعل األكسدة - اختزال .

- يزن معادالت األكسدة – االختزال 
باستخدام طريقة التفاعل النصفي

2

J يكتب التفاعالت النصفية لكل من األكسدة واالختزال .

J يطبق حفظ الكتلة والشحنة في معادالت األكسدة واالختزال .

J يزن معادالت األكسدة – اختزال باستخدام طريقة التفاعل النصفي .

تجربة 4

-يوضح دور كل من العامل املؤكسد 
والعامل اخملتزل في تفاعل أكسد - اختزال.

2
J يربط النشاطية الكيميائية بقوة العامل المؤكسد والعامل المختزل . 

J يفسر مفهوم عدم التناسب .
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تابع : توزيع مادة الكيمياء

الصف الثاني عشر العلمي

الفصل 
التجاربمؤشرات األداءعدد الحصصنواتج التعلمالفصلالدراسي

لث
لثا

ا

ة [
ائي

رب
كه

 ال
اء

مي
لكي

] ا
ع 

اس
الت

ل 
ص

الف

- يوضح المبادئ العلمية التي تقوم 
1عليها الخاليا الكهروكيميائية

J يحدد أجزاء الخلية الكهروكيميائية. 

J يكتب التفاعالت النصفية الحادثة عند كل من األنود والكاثود.

- يصف اخللية الفولتية ، موضحاً 
التآكل ، وجهد القطب

3

J يصف كيفية عمل الخاليا الفولتية بما فيها الخاليا الجافة  وبطارية السيارة وخاليا الوقود.

J يحدد الظروف التي تؤدي إلى التآكل وطرق منعه. 

J يصف العالقة بين الجهد وحركة اإللكترونات.         

تجربة 5

- يصف اخللية اإللكتروليتية ، موضحاً 
التحليل الكهربائي ، واالستخدامات 

العملية للخاليا اإللكتروليتية
3

J يقارن بين الخاليا اإللكتروليتية والخاليا الفولتية .

J يصف عملية التحليل الكهربائي في تفكك الماء وفي انتاج الفلزات .

J يفسر عملية الطالء الكهربائي .     

تجربة 6

ت [
ونا

رب
وك

ير
له

وا
ن 

بو
كر

 ال
ر ]

اش
الع

ل 
ص

الف

- يسمي الهيدروكربونات املشبعة 
موضحاً العالقة بني التراكيب البنائية 

لأللكانات وبعض استخداماتها
1

J يربط بين قدرة ذرة الكربون لتكوين روابط تساهمية وتركيبها اإللكتروني واألفالك 
المهجنة .

J يتعرف الصور التآصلية للكربون واختالف تركيبها البنائي .

- يكتب الصيغ البنائية ويحدد الفرق 
بني األيزومرات البنائية واأليزومرات 

الهندسية
2

J يفسر كيف تؤدي بنية الكربون وترابطه إلى تنوع المركبات العضوية وعددها الهائل .

J يفسر أهمية الصيغ البنائية والجزيئية .

J يقارن بين األيزومرات الهندسية واأليزومرات البنائية .

- يسمي الهيدروكربونات املشبعة 
موضحاً العالقة بني التراكيب البنائية 

لأللكانات وبعض استخداماتها.
3

J يتعرف ميزات التركيب البنائي للهيدروكربونات المشبعة ، األلكانات  .

J يكتب الصيغ البنائية لأللكانات ويسميها.

J يجد العالقة بين التركيب البنائي لأللكانات وخصائصها.

- يسمي الهيدروكربونات غير 
املشبعة ويتعرف خصائصها

3

J يميز بين التراكيب البنائية لأللكينات واأللكاينات والهيدروكربونات االروماتية  .

J يسمي الهيدروكربونات غير المشبعة ويكتب صيغها البنائية .

J يفسر كيف تؤثر التراكيب البنائية للهيدروكربونات غير المشبعة في خصائصها 

تجربة 7

ى [
خر

ة أ
وي

ض
 ع

ات
ركب

 م
ر ]

عش
ي 

حاد
 ال

صل
الف

- يعرف اجملموعات الوظيفية وأصنافاً معينة 
من املركبات العضوية تشمل الكحوالت ، 

وهاليدات األلكيل ، واإليثرات
2

J يعرف المجموعة الوظيفية موضحاً أهميتها .    

J يتعرف الكحوالت وهاليدات األلكيل واإليثرات اعتماداً على المجموعات الوظيفية 
الموجودة في كل منها .

- يستقصي خصائص واستخدامات 
كل من األلدهيدات والكيتونات 

واألحماض الكربوكسيلية واإلسترات 
واألمينات

2

J يتعرف األلدهيدات والكيتونات واألحماض الكربوكسيلية واالسترات واألمينات اعتماداً 
على المجموعة الوظيفية .

J يسمي األلدهيدات والكيتونات واألحماض الكربوكسيلية واالسترات واألمينات ويكتب 
الصيغ البنائية .

تجربة 8

- يصنف التفاعالت العضوية الرئيسة إلى 

) االستبدال ، اإلضافة ، احلذف ، التكاثف (
2

J يميز بين التفاعالت العضوية التالية : االستبدال ، اإلضافة ، التكاثف ، الحذف . 

J يعطي أمثلة على التفاعالت العضوية : االستبدال ، اإلضافة ، التكاثف ، الحذف.

- يتعرف األنواع اخملتلفة للبوليمرات 
ويصف تراكيبها البنائية وخصائصها

2

J يفسر العالقة بين البوليمرات والمونومرات . 

J يفس أثر اختالف البناء التركيبي العام للبوليمرات على خصائصها

J يحدد نوعي البوليمر الرئيسين ) اإلضافة والتكاثف ( وكيفية الحصول عليهما
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 تابع : توزيع املقررات الدراسية ملادة العلوم للتعليم الكبار
للعام الدراسي 2011/2010

مادة األحياء

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصف

شر
عا

ال

املوضوعاملوضوعاملوضوع

ف1+ف2+ ف3

-عالم األحياء

الكيمياء اإلحيائية

-اخلاليا 

ف4+ ف5 + ف6

-تكاثر اخلاليا

-علم البيئة 

-اجلماعة اإلحيائية

ف7+ ف8 + ف9 

-اجملتمع اإلحيائي

-النظم البيئية 

- احمليط البيئي 
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تابع : توزيع مادة األحياء

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصف

مي
عل

 1
1

الموضوعالموضوعالموضوع

 الفصل األول

االتزان الداخلي والنقل

الفصل الخامس

الفيروسات

الفصل التاسع

 النبات تصنيفه وتركيبه ووظائفه

الفصل الثاني

البناء الضوئي

الفصل السادس

البكتيريا

 الفصل العاشر

تكاثر النبات

 الفصل الثالث

التنفس الخلوي 
     الفصل السابع 

الطالئعيات

الفصل الحادي عشر

استجابات النبات

 الفصل الرابع

علم التصنيف

الفصل الثامن 

الفطريات 



48

تابع : توزيع مادة األحياء

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصف

مي
عل

 1
2

الموضوعالموضوعالموضوع

 الفصل رقم  )1(

الجهاز الهيكلي والعضلي

• تنظيم جسم اإلنسان

• الجهاز الهيكلي

• الجهاز العضلي

الفصل ) 4 (

الجهاز العصبي

• الخاليا العصبية والسياالت 

 تركيب الجهاز العصبي

• أعضاء الحس

• العقاقير والجهاز العصبي

الفصل رقم ) 8 (

األحماض النووية وبناء البروتين

DNA اكتشاف •

DNA تركيب •

DNAتضاعف •

• بناء البروتينات

الفصل رقم ) 2 (

اجلهاز الدوري والتنفسي

• اجلهاز الدوري

• الدم

• اجلهاز التنفسي

الفصل رقم ) 5 (

جهاز الغدد الصماء

• الهرمونات

• الغدد الصماء

الفصل رقم ) 9 (

أنماط التوارث وعلم الوراثة عند اإلنسان

• الكرموسومات والتوارث

• علم الوراثة عند اإلنسان

الفصل رقم  ) 3 (

األجهزة الدفاعية للجسم

• الدفاعات العامة

• الدفاعات الخاصة

• مرض اإليدز

الفصل  رقم ) 6 (

• الجهاز التناسلي الذكري

• الجهاز التناسلي األنثوي

• الحمل والوالدة

الفصل رقم ) 10 (

تقنية الجينات

DNA تقنية •

• مشروع الجينوم

• هندسة الجينات

الفصل رقم  )  7 (

أسس علم الوراثة

أعمال مندل  •

التزاوجات الوراثية  •
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تابع : توزيع مادة األحياء

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصف

ي 
دب

األ
 1

1

املوضوعاملوضوعاملوضوع

الفصل األول

 املواد الغذائية

الفصل الثالث

اجلهاز الدوري

الفصل السابع

الدواء

الفصل الثاني

اجلهاز الهضمي

الفصل الرابع

اجلهاز التنفسي

الفصل الثامن

حتسني االنتاج النباتي واحليواني

الفصل اخلامس

اجلهاز البولي

الفصل التاسع

تقنيات حديثة في الوراثة

الفصل السادس

اجلهاز التناسلي

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصف

ي
دب

األ
 1

2

املوضوعاملوضوعاملوضوع

الفصل األول 

علم األحياء في حياتنا 
اليومية

الفصل الثالث  جهاز 
الغدد الصماء

الفصل اخلامس

مبادئ الوراثة      

الفصل الثاني اجلهاز 
العصبي

 الفصل الرابع املرض
واملناعة

الفصل السادس 

الوراثة واإلنسان
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 توزيع   مادة اجليولوجيا

الصف العاشر 

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

إلىمنإلىمنإلىمن

بداية املنهاج

 )علم اجليولوجيا
وفروعه(

)نهاية التجوية() الشمس() نهاية الكويكبات(

بداية الفصل الرابع

نهاية املنهاج) التعرية (

الصف احلادي عشر – علمي

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

إلىمنإلىمنإلىمن

 بداية الفصل األول

)املعادن(

نهاية الفصل الثانى

)البلورات(

 بداية الفصل
الثالث

)التعدين(

 نهاية هجرة
النفط

)4-4( 

 شروط جتمع
النفط

  نهاية الفصل اخلامس

)املياه اجلوفية(

الصف الثاني عشر – علمي

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

الجيولوجيا التركيبية

األحافير

الخرائط

البيئات

قياس الزمن

سلم الزمن الجيولوجي


