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توزيع املقررات الدراسية للعام الدراسي

للمدارس اخلاصة التي تطبق منهاج وزارة 

التربية والتعليم العام

2017 - 2016

إدارة مناهج الطفولة املبكرة والصفوف األولى

)الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث(
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الفهرس

مقرر مادة التربية اإلسالمية

نظام الفصلني

7 الصف األول )نظام الفصلني(

8 الصف الثاني )نظام الفصلني(

9 الصف الثالث )نظام الفصلني(

نظام الثالث فصول

11 الصف األول )نظام الثالث فصول(

12 الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

13 الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

نظام األربع فصول

15 الصف األول )نظام األربع فصول(

16 الصف الثاني )نظام األربع فصول(

17 الصف الثالث )نظام األربع فصول(
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الفهرس

مقرر مادة اللغة العربية

نظام الفصلني

20 الصف األول )نظام الفصلني(

22 الصف الثاني )نظام الفصلني(

23 الصف الثالث )نظام الفصلني(

نظام الثالث فصول

25 الصف األول )نظام الثالث فصول(

27 الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

28 الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية

نظام الفصلني

31 الصف األول )نظام الفصلني(

32 الصف الثاني )نظام الفصلني(

33 الصف الثالث )نظام الفصلني(

نظام الثالث فصول

35 الصف األول )نظام الثالث فصول(

36 الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

37 الصف الثالث )نظام الثالث فصول(
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05

توزيع املقررات الدراسية للعام الدراسي 2017/2016

 للمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة الرتبية

والتعليم العام

)الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث(
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مقرر مادة التربية االسالمية

2017 - 2016

)الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث(
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نظام الفصلني
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف األول )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w الله ربي

w سورة الفاحتة

w الصدق طريق اجلنة

w أركان االسـالم

w سـورة الفيل

w  مولد الرسول صلى الله عليه

وسلم.

الوحدة األولى 

)أحب ربي(

الفصل االول

w الله الرحمن

w سورة الفلق

w دعاء النوم

w أبو هريرة رضي الله عنه

w الوضوء

w الرحمة باحليوان

الوحدة الثانية

)برحمتك أحيا(

w سورة اإلخالص

w أركان اإلميان

w آداب النظافة في اإلسالم

w املسلم عون ألخيه

w أحب أسرتي

w  رسولنا محمد صلى الله عليه

وسلم

الوحدة الثالثة

)آمنت بالله تعالى(

w اللُّه اخْلاِلُق الَْعظيُم

w  سوَرُة الّناِس

w  ُكْن ناِفًعا

w َصالتي نوُر َحياتي

w ُلِق الِْبرُّ ُحْسُن اخْلُ

w سوَرُة امْلاعوِن

الوحدة الرابعة

) أطيع ربي(

الفصل الثاني

w ُأِحبُّ َمْخلوقاِت َرّبي

w سوَرُة امْلََسِد

w  ّديِق َأْسماُء ِبْنُت َأبي َبْكٍر الصِّ

)َرِضَي اللُّه َعْنُهما(

w عاِم ِمْن آداِب الطَّ

w ْحَمِة الرَّ

الوحدة اخلامسة

) ديني يهذبني (

w سوَرُة الَْكْوَثِر

w التَّساُمُح

w ُأِحبُّ الِّزراَعَة

w َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم الُْقْرآَن َوَعلََّمُه

w سوَرُة النَّْصِر

الوحدة السادسة

) أعمل صاحلا(
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثاني )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w الله اللطيف اخلبير

w سورة العصر

w )االميان بالرسل )عليهم السالم

w سورة الكافرون

w أحب اخلير ألخي

w  قصة إثرائية )القناعة كنز ال

يفنى(

الوحدة األولى

) إمياني يهديني (

الفصل االول

w الطهارة ونواقض الوضوء

w فن وابتكار إسالمي

w سورة الشرح

w  - الرسول -صلى الله عليه وسلم

يحب العمل

w حسن الوضوء

w  علي بن أبي طالب - رضي الله

عنه

w )قصة إثرائية )طهارة القلوب

الوحدة الثانية

) أنا مسلم طاهر (

w أنا أصلي

w فضل الصالة

w الصادق األمني

w بيوت الله املقدسة

w سورة قريش

w األمانة

w أنا أصلي

w )قصة إثرائية )سيد األخالق

الوحدة الثالثة

) العبادة تهذبني (

دروس الوحدات الرابعة واخلامسة 

والسادسة قيد اإلعداد.

الوحدة الرابعة

الوحدة اخلامسةالفصل الثاني

الوحدة السادسة
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثالث )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w برُّ الوالدين

w آداب التالوة

w  نزول الوحي على النبي صلى الله

عليه وسلم

w سورة العلق

w  خديجة بنت خويلد - رضي الله

عنها

w حسن اخللق

w  قصة إثرائية: )النبي سليمان عليه

السـالم(

الوحدة األولى

)ديني يعلمني(

الفصل االول

w االميان باملالئكة

w سورة البّينة

w شروط الصالة ومبطالتها

w فضل ترتيل القرآن

w اآلذان واإلقامة

w مكّفرات الذنوب

w )قصة إثرائية )حافظ القرآن

الوحدة الثانية

)أنا مسلم عابد(

w آداب الزيارة والضيافة

w الصوم

w سورة الُهَمزة

w صفات املؤمن

w سورة الليل

w التسـّامح

w قصة إثرائية: أصحاب البسـتان

الوحدة الثالثة

)العبادة تهذبني(

دروس الوحدات الرابعة واخلامسة 

والسادسة قيد اإلعداد.

الوحدة الرابعة

الوحدة اخلامسةالفصل الثاني

الوحدة السادسة
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نظام الثالث فصول
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف األول )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w الله ربي

w سورة الفاحتة

w الصدق طريق اجلنة

w أركان االسـالم

w سـورة الفيل

w  مولد الرسول صلى الله عليه

وسلم.

الوحدة األولى 

)أحب ربي(

الفصل االول

w الله الرحمن

w سورة الفلق

w دعاء النوم

w أبو هريرة رضي الله عنه

w الوضوء

w الرحمة باحليوان

الوحدة الثانية

)برحمتك أحيا(

w سورة اإلخالص

w أركان اإلميان

w آداب النظافة في اإلسالم

w املسلم عون ألخيه

w أحب أسرتي

w  رسولنا محمد صلى الله عليه

وسلم

الوحدة الثالثة

)آمنت بالله تعالى(

الفصل الثاني

w اللُّه اخْلاِلُق الَْعظيُم

w  سوَرُة الّناِس

w  ُكْن ناِفًعا

w َصالتي نوُر َحياتي

w ُلِق الِْبرُّ ُحْسُن اخْلُ

w سوَرُة امْلاعوِن

الوحدة الرابعة

) أطيع ربي(

w ُأِحبُّ َمْخلوقاِت َرّبي

w سوَرُة امْلََسِد

w  ّديِق َأْسماُء ِبْنُت َأبي َبْكٍر الصِّ

)َرِضَي اللُّه َعْنُهما(

w عاِم ِمْن آداِب الطَّ

w ْحَمِة الرَّ

الوحدة اخلامسة

) ديني يهذبني (

الفصل الثالث

w سوَرُة الَْكْوَثِر

w التَّساُمُح

w ُأِحبُّ الِّزراَعَة

w َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم الُْقْرآَن َوَعلََّمُه

w سوَرُة النَّْصِر

الوحدة السادسة

) أعمل صاحلا(
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w الله اللطيف اخلبير

w سورة العصر

w )االميان بالرسل )عليهم السالم

w سورة الكافرون

w أحب اخلير ألخي

w  قصة إثرائية )القناعة كنز ال

يفنى(

الوحدة األولى

) إمياني يهديني (

الفصل االول
w الطهارة ونواقض الوضوء

w فن وابتكار اسالمي

w سورة الشرح

w  - الرسول -صلى الله عليه وسلم

يحب العمل

w حسن الوضوء

w  علي بن أبي طالب - رضي الله

عنه

w )قصة إثرائية )طهارة القلوب

الوحدة الثانية

) أنا مسلم طاهر (

w أنا أصلي

w فضل الصالة

w الصادق األمني

w بيوت الله املقدسة

w سورة قريش

w األمانة

w أنا أصلي

w )قصة إثرائية )سيد األخالق

الوحدة الثالثة

) العبادة تهذبني (

الفصل الثاني

دروس الوحدات الرابعة واخلامسة 

والسادسة قيد اإلعداد.

الوحدة الرابعة

الوحدة اخلامسة

الفصل الثالث

الوحدة السادسة
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w برُّ الوالدين

w آداب التالوة

w  نزول الوحي على النبي صلى الله

عليه وسلم

w سورة العلق

w  خديجة بنت خويلد - رضي الله

عنها

w حسن اخللق

w  قصة اثرائية: النبي سليمان عليه

السـالم

الوحدة األولى

) ديني يعلمني (

الفصل االول

w االميان باملالئكة

w سورة البّينة

w شروط الصالة ومبطالتها

w فضل ترتيل القرآن

w اآلذان واإلقامة

w مكّفرات الذنوب

w )قصة اثرائية )حافظ القرآن

الوحدة الثانية

) أنا مسلم عابد(

w آداب الزيارة والضيافة

w الصوم

w سورة الُهَمزة

w صفات املؤمن

w سورة الليل

w التسـّامح

w )قصة اثرائية )أصحاب البسـتان

الوحدة الثالثة

) العبادة تهذبني(
الفصل الثاني

دروس الوحدات الرابعة واخلامسة قيد 

اإلعداد.

الوحدة الرابعة

الفصل الثالث

الوحدة اخلامسة
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نظام األربع فصول
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف األول )نظام األربع فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w الله ربي

w سورة الفاحتة

w الصدق طريق اجلنة

w أركان االسـالم

w سـورة الفيل

w  مولد الرسول صلى الله عليه

وسلم.

الوحدة األولى 

)أحب ربي(

الفصل االول

w الله الرحمن

w سورة الفلق

w دعاء النوم

الوحدة الثانية

)برحمتك أحيا(

w أبو هريرة رضي الله عنه

w الوضوء

w الرحمة باحليوان

الوحدة الثانية

)برحمتك أحيا(

الفصل الثاني

w سورة اإلخالص

w أركان اإلميان

w آداب النظافة في اإلسالم

w املسلم عون ألخيه

w أحب أسرتي

w  رسولنا محمد صلى الله عليه

وسلم

الوحدة الثالثة

)آمنت بالله تعالى(

w اللُّه اخْلاِلُق الَْعظيُم

w  سوَرُة الّناِس

w  ُكْن ناِفًعا

w َصالتي نوُر َحياتي

w ُلِق الِْبرُّ ُحْسُن اخْلُ

w سوَرُة امْلاعوِن

الوحدة الرابعة

) أطيع ربي(

الفصل الثالث

w ُأِحبُّ َمْخلوقاِت َرّبي

w سوَرُة امْلََسِد

الوحدة اخلامسة

) ديني يهذبني (

w  ّديِق َأْسماُء ِبْنُت َأبي َبْكٍر الصِّ

)َرِضَي اللُّه َعْنُهما(

w عاِم ِمْن آداِب الطَّ

w ْحَمِة الرَّ

الوحدة اخلامسة

) ديني يهذبني (

سوَرُة الَْكْوَثِر wالفصل الرابع

w التَّساُمُح

w ُأِحبُّ الِّزراَعَة

w َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم الُْقْرآَن َوَعلََّمُه

w سوَرُة النَّْصِر

الوحدة السادسة

) أعمل صاحلا(



16

مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثاني )نظام األربع فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w الله اللطيف اخلبير

w سورة العصر

w )االميان بالرسل )عليهم السالم

w سورة الكافرون

w أحب اخلير ألخي

w  قصة إثرائية )القناعة كنز ال

يفنى(

الوحدة األولى

) إمياني يهديني (

الفصل األول

w الطهارة ونواقض الوضوء

w فن وابتكار اسالمي

w سورة الشرح

w  - الرسول -صلى الله عليه وسلم

يحب العمل

الوحدة الثانية

) أنا مسلم طاهر (

w حسن الوضوء

w  علي بن أبي طالب - رضي الله

عنه

w )قصة إثرائية )طهارة القلوب

الوحدة الثانية

) أنا مسلم طاهر (

الفصل الثاني

w أنا أصلي

w فضل الصالة

w الصادق األمني

w بيوت الله املقدسة

w سورة قريش

w األمانة

w أنا أصلي

w )قصة إثرائية )سيد األخالق

الوحدة الثالثة

) العبادة تهذبني (

دروس الوحدات قيد اإلعداد.

الفصل الثالث

الفصل الرابع
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثالث )نظام األربع فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w برُّ الوالدين

w آداب التالوة

w  نزول الوحي على النبي صلى الله

عليه وسلم

w سورة العلق

w  خديجة بنت خويلد - رضي الله

عنها

w حسن اخللق

w  قصة إثرائية: النبي سليمان عليه

السـالم

الوحدة األولى

) ديني يعلمني (
الفصل االول

w االميان باملالئكة

w سورة البّينة

w شروط الصالة ومبطالتها

w فضل ترتيل القرآن

w اآلذان واإلقامة

w مكّفرات الذنوب

w )قصة إثرائية )حافظ القرآن

الوحدة الثانية

) أنا مسلم عابد(

الفصل الثاني
w آداب الزيارة والضيافة

w الصوم

w سورة الُهَمزة

w صفات املؤمن

w سورة الليل

w التسـّامح

w )قصة إثرائية )أصحاب البسـتان

الوحدة الثالثة

) العبادة تهذبني(

دروس الوحدات قيد اإلعداد.

الفصل الثالث

الفصل الرابع
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مقرر مادة اللغة العربية

2017 - 2016

)الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث(
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نظام الفصلني
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مقرر مادة اللغة العربية )الكتاب األول - كتاب التلميذ/ كتاب التدريبات( - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف األول )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

التهيئة القرائية والكتابية

نشيد: لغتي اجلميلة

الدرس األول: حرف الباء

الدرس الثاني: حرف امليم

قصصي املمتعة: ملاذا مرض دبدوب؟

الدرس الثالث: حرف الدال

الدرس الرابع: حرف الراء

الدرس اخلامس: حرف التاء

الدرس السادس: حرف اجليم

الدرس السابع: حرف الالم

املراجعة األولى

الدرس الثامن: حرف العني

الدرس التاسع: حرف احلاء 

الدرس العاشر: حرف الفاء

قصصي املمتعة: أنظف جسمي

الدرس احلادي عشر: حرف النون

نشيد األرنب

الدرس الثاني عشر: حرف الهمزة

الدرس الثالث عشر: حرفا الزاي + الصاد

الدرس الرابع عشر: حرفا السني + الهاء

املراجعة الثانية

الدرس اخلامس عشر: حرفا القاف + الطاء

الدرس السادس عشر: حرفا الشني + الدال

الدرس السابع عشر: حرفا الكاف + الضاد

قصصي املمتعة: املاء نعمة وأمانة

الدرس الثامن عشر: حرفا الغني  + الثاء

الدرس التاسع عشر: حرفا اخلاء + الظاء

الدرس العشرون: حرفا الواو + الياء

قصصي املمتعة: في حديقة احليوان

الوحدة األولى

)حروف لغتي(

الفصل االول

الدرس األول: أنا

الدرس الثاني: أنا وأسرتي

الدرس الثالث: بيتي

الدرس الرابع: نشيد ) أمي وأبي (

التعزيز واإلثراء األول

الوحدة الثانية

)بيتي وأسرتي(
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مقرر مادة اللغة العربية )الكتاب األول - كتاب التلميذ/ كتاب التدريبات( - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف األول )نظام الفصلني(

الدرس األول: مدرستي

الدرس الثاني: صفي

الدرس الثالث: معلمي ومعلمتي

الدرس الرابع: نشيد ) يا مدرستي (

التعزيز واإلثراء الثاني

الوحدة الثالثة

)مدرستي(

الفصل الثاني

الدرس األول: أنا صادق

الدرس الثاني: أنا متعاون

الدرس الثالث: أنا شهم

الدرس الرابع: نشيد ) أنا أحب (

التعزيز واإلثراء الثالث

الوحدة الرابعة

)قيمي وأخالقي(

الدرس األول: يوم العلم

الدرس الثاني: ) اإلمارات وطني (

الدرس الثالث: معالم من وطني

الدرس الرابع: نشيد ) اجلندي (

التعزيز واإلثراء الرابع

الوحدة اخلامسة

)وطني(
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مقرر مادة اللغة العربية )الكتاب األول - كتاب التلميذ/ كتاب التدريبات( - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثاني )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

التهيئة اللغوية: القرائية

الدرس األول: مدرستي اجلميلة

الدرس الثاني: مدرستي

الدرس الثالث: العودة إلى املدرسة

الدرس الرابع: في غرفة املصادر

القصة: كل شئ جديد

مشروع الوحدة األولى

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة األولى

الفصل االول

الدرس األول: ذكرى خالدة

الدرس الثاني: نحن فداه

الدرس الثالث: اليوم الوطني

الدرس الرابع: يوم الشهيد

القصة: وطني وردتي

مشروع الوحدة الثانية

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الثانية

الدرس األول: عاملي اجلديد

الدرس الثاني: سفينة الفضاء

الدرس الثالث: األقمار الصناعية

الدرس الرابع: مدينة مصدر

القصة: ماجد رائد الفضاء

مشروع الوحدة الثالثة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الثالثة

دروس الوحدات الرابعة واخلامسة والسادسة قيد 

اإلعداد.

الوحدة الرابعة

الوحدة اخلامسةالفصل الثاني

الوحدة 

السادسة
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مقرر مادة اللغة العربية )الكتاب األول - كتاب التلميذ/ كتاب التدريبات( - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثالث )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول: االستماع ) لعبة بألوان قوس قزح(

احملادثة ) حتدي القراءة العربي (

الدرس الثاني: أنشودة: القارئ الصغير

الدرس الثالث: الرياضة هوايتي

الدرس الرابع: الروبوت

قصصي املمتعة: ) هواية أحمد املفضلة (

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة األولى

) مواهبي 

وهواياتي (

الفصل االول

الدرس األول: االستماع ) محبة الوطن (

احملادثة ) واحة ليوا (

الدرس الثاني: أنشودة وطني احلبيب

الدرس الثالث: يوم العلم

الدرس الرابع: مدينة العني

قصصي املمتعة: القائدان البطالن

مشروع الوحدة الثالثة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الثانية

)وطني(

الدرس األول: االستماع ) الكرة في بيت اجليران(

احملادثة ) أختار صفاتي (

الدرس الثاني: أنشودة: جوهر االنسان

الدرس الثالث: جزاء االحسان

الدرس الرابع: االبتسامة شريان احلياة

قصصي املمتعة:) اليس هناك ما يساعدني (

مشروع الوحدة الثالثة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الثالثة

)قيمي وأخالقي(

دروس الوحدات الرابعة واخلامسة والسادسة قيد 

اإلعداد.

الوحدة الرابعة

الوحدة اخلامسةالفصل الثاني

الوحدة 

السادسة
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نظام الثالث فصول
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مقرر مادة اللغة العربية )الكتاب األول - كتاب التلميذ/ كتاب التدريبات( - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف األول )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

التهيئة القرائية والكتابية

نشيد: لغتي اجلميلة

الدرس األول: حرف الباء

الدرس الثاني: حرف امليم

قصصي املمتعة: ملاذا مرض دبدوب؟

الدرس الثالث: حرف الدال

الدرس الرابع: حرف الراء

الدرس اخلامس: حرف التاء

الدرس السادس: حرف اجليم

الدرس السابع: حرف الالم

املراجعة األولى

الدرس الثامن: حرف العني

الدرس التاسع: حرف احلاء 

الدرس العاشر: حرف الفاء

قصصي املمتعة: أنظف جسمي

الدرس احلادي عشر: حرف النون

نشيد األرنب

الدرس الثاني عشر: حرف الهمزة

الدرس الثالث عشر: حرفا الزاي + الصاد

الدرس الرابع عشر: حرفا السني + الهاء

املراجعة الثانية

الدرس اخلامس عشر: حرفا القاف + الطاء

الدرس السادس عشر: حرفا الشني + الدال

الدرس السابع عشر: حرفا الكاف + الضاد

قصصي املمتعة: املاء نعمة وأمانة

الدرس الثامن عشر: حرفا الغني  + الثاء

الوحدة األولى

)حروف لغتي(
الفصل االول
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الصف األول )نظام الثالث فصول(

الدرس التاسع عشر: حرفا اخلاء + الظاء

الدرس العشرون: حرفا الواو + الياء

قصصي املمتعة: في حديقة احليوان

الوحدة األولى

)حروف لغتي(

الفصل الثاني

الدرس األول: أنا

الدرس الثاني: أنا وأسرتي

الدرس الثالث: بيتي

الدرس الرابع: نشيد ) أمي وأبي (

التعزيز واإلثراء األول

الوحدة الثانية

)بيتي وأسرتي(

الدرس األول: مدرستي

الدرس الثاني: صفي

الدرس الثالث: معلمي ومعلمتي

الدرس الرابع: نشيد ) يا مدرستي (

التعزيز واإلثراء الثاني

الوحدة الثالثة

)مدرستي(

الدرس األول: أنا صادق

الدرس الثاني: أنا متعاون

الدرس الثالث: أنا شهم

الدرس الرابع: نشيد ) أنا أحب (

التعزيز واإلثراء الثالث

الوحدة الرابعة

)قيمي وأخالقي(

الفصل الثالث

الدرس األول: يوم العلم

الدرس الثاني: ) اإلمارات وطني (

الدرس الثالث: معالم من وطني

الدرس الرابع: نشيد ) اجلندي (

التعزيز واإلثراء الرابع

الوحدة اخلامسة

)وطني(
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مقرر مادة اللغة العربية )الكتاب األول - كتاب التلميذ/ كتاب التدريبات( - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

التهيئة اللغوية: القرائية

الدرس األول: مدرستي اجلميلة

الدرس الثاني: مدرستي

الدرس الثالث: العودة إلى املدرسة

الدرس الرابع: في غرفة املصادر

القصة: كل شئ جديد

مشروع الوحدة األولى

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة األولى

الفصل االول

الدرس األول: ذكرى خالدة

الدرس الثاني: نحن فداه

الدرس الثالث: اليوم الوطني

الدرس الرابع: يوم الشهيد

القصة: وطني وردتي

مشروع الوحدة الثانية

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الثانية

الدرس األول: عاملي اجلديد

الدرس الثاني: سفينة الفضاء

الدرس الثالث: األقمار الصناعية

الدرس الرابع: مدينة مصدر

القصة: ماجد رائد الفضاء

مشروع الوحدة الثالثة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الثالثة

الفصل الثاني

دروس الوحدات الرابعة واخلامسة والسادسة قيد 

اإلعداد.

الوحدة الرابعة

الوحدة اخلامسة

الوحدة 

السادسة
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مقرر مادة اللغة العربية )الكتاب األول - كتاب التلميذ/ كتاب التدريبات( - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول: االستماع ) لعبة بألوان قوس قزح(

احملادثة ) حتدي القراءة العربي (

الدرس الثاني: أنشودة: القارئ الصغير

الدرس الثالث: الرياضة هوايتي

الدرس الرابع: الروبوت

قصصي املمتعة: ) هواية أحمد املفضلة (

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة األولى

) مواهبي 

وهواياتي (

الفصل االول

الدرس األول: االستماع ) محبة الوطن (

احملادثة ) واحة ليوا (

الدرس الثاني: أنشودة وطني احلبيب

الدرس الثالث: يوم العلم

الدرس الرابع: مدينة العني

قصصي املمتعة: القائدان البطالن

مشروع الوحدة الثالثة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الثانية

)وطني(

الدرس األول: االستماع ) الكرة في بيت اجليران(

احملادثة ) أختار صفاتي (

الدرس الثاني: أنشودة: جوهر االنسان

الدرس الثالث: جزاء االحسان

الدرس الرابع: االبتسامة شريان احلياة

قصصي املمتعة:) اليس هناك ما يساعدني (

مشروع الوحدة الثالثة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الثالثة

) قيمي 

وأخالقي(
الفصل الثاني

دروس الوحدات الرابعة واخلامسة والسادسة قيد 

اإلعداد.

الوحدة الرابعة

الوحدة اخلامسة

الوحدة 

السادسة
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مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية

2017 - 2016

)الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث(
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نظام الفصلني
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الصف االول )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول : أسرتي وأقاربي.

الوحدة األولى

) األسرة االماراتية (

الفصل االول

الدرس الثاني : أنا وجيراني

الدرس الثالث : االمارات اسرتنا 

الكبيرة.

الدرس األول : منزل جدي

الوحدة الثانية 

) مسكني اآلمن (
الدرس الثاني : وطني مسكني.

الدرس الثالث : منزل املستقبل.

الدرس األول : مالبسي رمز هويتي.

الوحدة الثالثة 

) تراثي هويتي (

الدرس الثاني : أكالت أحبها من 

بالدي

الدرس الثالث : أوقات أحبها.

الدرس األول: العمل . الوحدة الرابعة

الدرس الثاني : مهن األجداد . ) مهن في بيئات بالدي (

الدرس الثالث : التجارة في بالدي

الدرس األول : بالعلم أبني وطني .

الوحدة اخلامسة

) خدمات تقدمها بالدي (

الفصل الثاني

الدرس الثاني : بالدي ترعاني

الدرس الثالث : وطني يحميني .

الدرس األول : أحب ان أكون . الوحدة السادسة

الدرس الثاني: أحترم جميع املهن . ) مهنتي عندما أكبر (

الدرس األول: سواحل بالدي .

الوحدة السابعة

 ) ما أجمل بالدي (
الدرس الثاني : بالدي الشامخة

الدرس الثالث  : واحات بالدي .

الدرس األول : نصنع لنرتقي الوحدة الثامنة

الدرس الثاني  : النقل في بالدي ) إماراتي وأفتخر (

الدرس األول : مستقبل بالدي

الوحدة التاسعة

 ) أحب بالدي (
الدرس الثاني : أمني وسالمتي

الدرس الثالث : بالدي ملتقى العالم

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم العام
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الصف الثاني )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول : وطني مسؤوليتي.

الوحدة األولى

) أحب وطني (

الفصل االول

الدرس الثاني : مشروعي .

الدرس الثالث : ميزانيتي

الدرس األول : دولتي قبل االحتاد الوحدة الثانية

الدرس الثاني : احتاد االمارات .) قصة وطن (

الدرس الثالث : قادة اماراتي احلبيبة.

الدرس األول : علم اماراتي احلبيبة .

الوحدة الثالثة

) إماراتي احلبيبة (

الدرس الثاني : الساحل الشرقي في 

بالدي.

الدرس الثالث : الساحل الغربي في 

بالدي.

الوحدة الرابعة

الفصل الثاني

للمدارس اخلاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم العام

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية - 2017-2016
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الصف الثالث )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول : دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

الوحدة األولى

) إماراتي وأفتخر (

الفصل االول

الدرس الثاني : مجتمع اإلمارات قبل 

االحتاد.

الدرس الثالث : اإلمارات قبل االحتاد.

الدرس األول : الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان -رحمه الله -. الوحدة الثانية

الدرس الثاني: يوم غير التاريخ.) وطني اإلمارات (

الدرس الثالث: حدث وذكرى.

الدرس األول : الزراعة في بالدي.

الوحدة الثالثة

) نهضة بالدي (
الدرس الثاني : الصناعة في بالدي.

الدرس الثالث : إماراتنا اليوم.

دروس الوحدات الرابعة واخلامسة 

والسادسة قيد اإلعداد.

الوحدة الرابعة

الوحدة اخلامسة

الفصل الثاني

الوحدة السادسة

للمدارس اخلاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم العام

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية - 2017-2016
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نظام الثالث فصول
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الصف االول )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول : أسرتي وأقاربي.

الوحدة األولى

) األسرة االماراتية (

الفصل االول

الدرس الثاني : أنا وجيراني

الدرس الثالث : االمارات اسرتنا 

الكبيرة.

الدرس األول : منزل جدي

الوحدة الثانية 

) مسكني اآلمن (
الدرس الثاني : وطني مسكني.

الدرس الثالث : منزل املستقبل.

الدرس األول : مالبسي رمز هويتي.

الوحدة الثالثة 

) تراثي هويتي (

الدرس الثاني : أكالت أحبها من 

بالدي.

الدرس الثالث : أوقات أحبها.

الدرس األول: العمل .

الوحدة األولى

 ) مهن في بيئات بالدي (

الفصل الثاني

الدرس الثاني : مهن األجداد.

الدرس الثالث : التجارة في بالدي

الدرس األول : بالعلم أبني وطني.

الوحدة الثانية 

) خدمات تقدمها بالدي (
الدرس الثاني : بالدي ترعاني

الدرس الثالث : وطني يحميني .

الدرس األول : أحب ان أكون. الوحدة الثالثة

الدرس الثاني: أحترم جميع املهن. ) مهنتي عندما أكبر (

الدرس األول: سواحل بالدي.

الوحدة األولى

 ) ما أجمل بالدي (

الفصل الثالث

الدرس الثاني : بالدي الشامخة

الدرس الثالث  : واحات بالدي.

الدرس األول : نصنع لنرتقي الوحدة الثانية

الدرس الثاني  : النقل في بالدي ) إماراتي وأفتخر (

الدرس األول : مستقبل بالدي

الوحدة الثالثة

 ) أحب بالدي (
الدرس الثاني : أمني وسالمتي

الدرس الثالث : بالدي ملتقى العالم
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الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول : وطني مسؤوليتي.

الوحدة األولى

) أحب وطني (

الفصل االول

الدرس الثاني : مشروعي .

الدرس الثالث : ميزانيتي

الدرس األول : دولتي قبل االحتاد الوحدة الثانية

الدرس الثاني : احتاد االمارات .) قصة وطن (

الدرس الثالث : قادة اماراتي احلبيبة.

الدرس األول : علم اماراتي احلبيبة .

الوحدة الثالثة

) إماراتي احلبيبة (

الدرس الثاني : الساحل الشرقي في 

بالدي.

الدرس الثالث : الساحل الغربي في 

بالدي.

الفصل الثاني

الفصل الثالث
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الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول : دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

الوحدة األولى

) إماراتي وأفتخر (

الفصل االول

الدرس الثاني : مجتمع اإلمارات قبل 

االحتاد.

الدرس الثالث : اإلمارات قبل االحتاد.

الدرس األول : الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان -رحمه الله -. الوحدة الثانية

الدرس الثاني: يوم غير التاريخ.) وطني اإلمارات (

الدرس الثالث: حدث وذكرى.

الدرس األول : الزراعة في بالدي.

الوحدة الثالثة

) نهضة بالدي (
الدرس الثاني : الصناعة في بالدي.

الدرس الثالث : إماراتنا اليوم.

دروس الوحدات قيد اإلعداد.

الوحدة األولى

الوحدة الثانيةالفصل الثاني

الوحدة الثالثة

دروس الوحدات قيد اإلعداد.

الوحدة األولى

الوحدة الثانيةالفصل الثالث

الوحدة الثالثة
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 مع متنيات إدارة مناهج الطفولة املبكرة والصفوف األولى

لكم بالنجاح


