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الفهرس

كتب مقرر مادة الرتبية اإلسالمية 
اسم الكتابالصف

Book : Learning Islam Level 3التاسع
Book : Learning Islam Level 4العارش

Book : Learning Islam Level 5الحادي عرش
Book : Learning Islam Level 6الثاين عرش

مقرر مادة الرتبية اإلسالمية ) نظام الفصلني (
الصفحةالصف

8التاسع

9العارش

10الحادي عرش

11الثاين عرش

مقرر مادة الرتبية اإلسالمية ) نظام الثالثة فصول (
الصفحةالصف

13التاسع

14العارش

15الحادي عرش

16الثاين عرش

مقرر مادة الرتبية اإلسالمية ) نظام األربعة فصول (
الصفحةالصف

18التاسع

19العارش

20الحادي عرش

21الثاين عرش
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الفهرس

كتاب مقرر مادة اللغة العربية
اسم الكتاب

أحب العربيه

مقرر مادة اللغة العربية ) نظام الفصلني (
الصفحةالصف

24التاسع

25العارش

25الحادي عرش

25الثاين عرش

مقرر مادة اللغة العربية  ) نظام الثالثة فصول (
الصفحةالصف

27التاسع

27العارش

28الحادي عرش

28الثاين عرش

مقرر مادة اللغة العربية  ) نظام األربعة فصول (
الصفحةالصف

30التاسع

30العارش

31الحادي عرش

31الثاين عرش
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الفهرس

كتاب مقرر الدراسات االجتامعية
اسم الكتاب

The Arabian Gulf and the Arab World

مقرر مادة الدراسات االجتامعية
الصفحةالصف

33التاسع
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مقرر مادة التربية االسالمية

2017 - 2016
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نظام الفصلني



8

الصف التاسع )نظام الفصلني(  

Chapters by page No. Unit Semester

Level 3 
U:   A & B & C

Semester 1

Ch.  D2 & D14 Level 3 
U:   D & E

Semester 2

مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية

مالحظات:
1. أشير إلى الدروس املطلوبة في كل فصل بترقيم صفحة بداية الدرس.

2. الدروس املشار إليها مع ما هو موجود في عمود الوحدات هو مقرر الفصل.
3. وجود رمز الوحدة في خانة الوحدات في اجلدول يعني أن الوحدة مطلوبة بالكامل. 

4. يراعى الترتيب والتسلسل حسب الكتاب في مقرر الفصل أثناء التدريس.
5. ال يخفض املقرر بأي نسبة كانت إال مبوافقة رسمية.

6. على جهات االختصاص متابعة تنفيذ التعليمات كل في منطقة ااختصاصه.
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الصف العاشر )نظام الفصلني(

Chapters by page No. Unit Semester

Level 4 
U:   A & B & C

Semester 1

Level 4 
U:   D & E

Semester 2

مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية

مالحظات:
1. أشير إلى الدروس املطلوبة في كل فصل بترقيم صفحة بداية الدرس.

2. الدروس املشار إليها مع ما هو موجود في عمود الوحدات هو مقرر الفصل.
3. وجود رمز الوحدة في خانة الوحدات في اجلدول يعني أن الوحدة مطلوبة بالكامل. 

4. يراعى الترتيب والتسلسل حسب الكتاب في مقرر الفصل أثناء التدريس.
5. ال يخفض املقرر بأي نسبة كانت إال مبوافقة رسمية.

6. على جهات االختصاص متابعة تنفيذ التعليمات كل في منطقة ااختصاصه.
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الصف احلادي عشر )نظام الفصلني(

Chapters by page No. Unit Semester

Level 5 
U:   A & B & C

Semester 1

Level 5 
U:   D & E

Semester 2

مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية

مالحظات:
1. أشير إلى الدروس املطلوبة في كل فصل بترقيم صفحة بداية الدرس.

2. الدروس املشار إليها مع ما هو موجود في عمود الوحدات هو مقرر الفصل.
3. وجود رمز الوحدة في خانة الوحدات في اجلدول يعني أن الوحدة مطلوبة بالكامل. 

4. يراعى الترتيب والتسلسل حسب الكتاب في مقرر الفصل أثناء التدريس.
5. ال يخفض املقرر بأي نسبة كانت إال مبوافقة رسمية.

6. على جهات االختصاص متابعة تنفيذ التعليمات كل في منطقة ااختصاصه.
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الصف الثاني عشر )نظام الفصلني(

Chapters by page No. Unit Semester

 Ch.   A2  - A64 / & C2
& C12

Level 6 
U:   B

Semester 1

Ch.   A64 & C20 –C40 Level 6 
U:   D & E

Semester 2

مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية

مالحظات:
1. أشير إلى الدروس املطلوبة في كل فصل بترقيم صفحة بداية الدرس.

2. الدروس املشار إليها مع ما هو موجود في عمود الوحدات هو مقرر الفصل.
3. وجود رمز الوحدة في خانة الوحدات في اجلدول يعني أن الوحدة مطلوبة بالكامل. 

4. يراعى الترتيب والتسلسل حسب الكتاب في مقرر الفصل أثناء التدريس.
5. ال يخفض املقرر بأي نسبة كانت إال مبوافقة رسمية.

6. على جهات االختصاص متابعة تنفيذ التعليمات كل في منطقة ااختصاصه.
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نظام الثالث فصول
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الصف التاسع )نظام الثالث فصول(

Chapters by page No. Unit Semester

Level 3 
U:   A & B

Semester 1

Ch.   D2 & D14 Level 3 
U:   C

Semester 2

Ch.   D22 & D30 & 
D41 & D46 & D53 & 

D62 & D66 

Level 3 
U:   E

Semester 3

مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية

مالحظات:
1. أشير إلى الدروس املطلوبة في كل فصل بترقيم صفحة بداية الدرس.

2. الدروس املشار إليها مع ما هو موجود في عمود الوحدات هو مقرر الفصل.
3. وجود رمز الوحدة في خانة الوحدات في اجلدول يعني أن الوحدة مطلوبة بالكامل. 

4. يراعى الترتيب والتسلسل حسب الكتاب في مقرر الفصل أثناء التدريس.
5. ال يخفض املقرر بأي نسبة كانت إال مبوافقة رسمية.

6. على جهات االختصاص متابعة تنفيذ التعليمات كل في منطقة ااختصاصه.
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الصف العاشر )نظام الثالث فصول(

Chapters by page No. Unit Semester

Ch.   B2 & B8 Level 4 
U:   A

Semester 1

Ch.   B16 & D2 Level 4 
U:   C

Semester 2

Ch.   D10 & D20 Level 4 
U:   E

Semester 3

مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية

مالحظات:
1. أشير إلى الدروس املطلوبة في كل فصل بترقيم صفحة بداية الدرس.

2. الدروس املشار إليها مع ما هو موجود في عمود الوحدات هو مقرر الفصل.
3. وجود رمز الوحدة في خانة الوحدات في اجلدول يعني أن الوحدة مطلوبة بالكامل. 

4. يراعى الترتيب والتسلسل حسب الكتاب في مقرر الفصل أثناء التدريس.
5. ال يخفض املقرر بأي نسبة كانت إال مبوافقة رسمية.

6. على جهات االختصاص متابعة تنفيذ التعليمات كل في منطقة ااختصاصه.
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الصف احلادي عشر )نظام الثالث فصول(

Chapters by page No. Unit Semester

Ch.   A2 - A74 Level 5 
U:   

Semester 1

Ch.   A54 & A62 Level 5 
U:   B & C

Semester 2

Level 5 
U:   D & E

Semester 3

مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية

مالحظات:
1. أشير إلى الدروس املطلوبة في كل فصل بترقيم صفحة بداية الدرس.

2. الدروس املشار إليها مع ما هو موجود في عمود الوحدات هو مقرر الفصل.
3. وجود رمز الوحدة في خانة الوحدات في اجلدول يعني أن الوحدة مطلوبة بالكامل. 

4. يراعى الترتيب والتسلسل حسب الكتاب في مقرر الفصل أثناء التدريس.
5. ال يخفض املقرر بأي نسبة كانت إال مبوافقة رسمية.

6. على جهات االختصاص متابعة تنفيذ التعليمات كل في منطقة ااختصاصه.
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الصف الثاني عشر )نظام الثالث فصول(

Chapters by page No. Unit Semester

 Ch.   A2 - A59 Level 6 
U:   

Semester 1

Ch.   A60 - A63 Level 6 
U:   B & C

Semester 2

Ch.   A64 Level 6 
U:   D & E

Semester 3

مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية

مالحظات:
1. أشير إلى الدروس املطلوبة في كل فصل بترقيم صفحة بداية الدرس.

2. الدروس املشار إليها مع ما هو موجود في عمود الوحدات هو مقرر الفصل.
3. وجود رمز الوحدة في خانة الوحدات في اجلدول يعني أن الوحدة مطلوبة بالكامل. 

4. يراعى الترتيب والتسلسل حسب الكتاب في مقرر الفصل أثناء التدريس.
5. ال يخفض املقرر بأي نسبة كانت إال مبوافقة رسمية.

6. على جهات االختصاص متابعة تنفيذ التعليمات كل في منطقة ااختصاصه.
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نظام األربع فصول
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الصف التاسع )نظام األربع فصول(

Chapters by page No. Unit Semester

Level 3 
U:   A & B

Semester 1

Level 3 
U:   C

Semester 2

Level 3 
 U:   D

Semester 3

Level 3 
U:   D & E

Semester 4

مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية

مالحظات:
1. أشير إلى الدروس املطلوبة في كل فصل بترقيم صفحة بداية الدرس.

2. الدروس املشار إليها مع ما هو موجود في عمود الوحدات هو مقرر الفصل.
3. وجود رمز الوحدة في خانة الوحدات في اجلدول يعني أن الوحدة مطلوبة بالكامل. 

4. يراعى الترتيب والتسلسل حسب الكتاب في مقرر الفصل أثناء التدريس.
5. ال يخفض املقرر بأي نسبة كانت إال مبوافقة رسمية.

6. على جهات االختصاص متابعة تنفيذ التعليمات كل في منطقة ااختصاصه.
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الصف العاشر )نظام األربع فصول(

Chapters by page No. Unit Semester

A2 –A 23 & A40 Level 4 
U:   A

Semester 1

A32 & B &C2-10 Level 4 
U:   A & B & C

Semester 2

  C20 &D Level 4 
 U:   C & D

Semester 3

Level 4 
U:   E

Semester 4

مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية

مالحظات:
1. أشير إلى الدروس املطلوبة في كل فصل بترقيم صفحة بداية الدرس.

2. الدروس املشار إليها مع ما هو موجود في عمود الوحدات هو مقرر الفصل.
3. وجود رمز الوحدة في خانة الوحدات في اجلدول يعني أن الوحدة مطلوبة بالكامل. 

4. يراعى الترتيب والتسلسل حسب الكتاب في مقرر الفصل أثناء التدريس.
5. ال يخفض املقرر بأي نسبة كانت إال مبوافقة رسمية.

6. على جهات االختصاص متابعة تنفيذ التعليمات كل في منطقة ااختصاصه.
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الصف احلادي عشر )نظام األربع فصول(

Chapters by page No. Unit Semester

   A2 - A41 Level 5 
U:   A

Semester 1

A47 & B8 Level 5 
U:   B & C

Semester 2

& E21 Level 5 
 U:   D

Semester 3

 E2 & 12 &20 &E25 &
E29

Level 5 
U:   E

Semester 4

مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية

مالحظات:
1. أشير إلى الدروس املطلوبة في كل فصل بترقيم صفحة بداية الدرس.

2. الدروس املشار إليها مع ما هو موجود في عمود الوحدات هو مقرر الفصل.
3. وجود رمز الوحدة في خانة الوحدات في اجلدول يعني أن الوحدة مطلوبة بالكامل. 

4. يراعى الترتيب والتسلسل حسب الكتاب في مقرر الفصل أثناء التدريس.
5. ال يخفض املقرر بأي نسبة كانت إال مبوافقة رسمية.

6. على جهات االختصاص متابعة تنفيذ التعليمات كل في منطقة ااختصاصه.
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الصف الثاني عشر )نظام األربع فصول(

Chapters by page No. Unit Semester

Level 6 
U:   A

Semester 1

Level 6 
U:   B & C

Semester 2

D2- D36 Level 6 
 U:   D

Semester 3

D42 – E26 Level 6 
U:   E

Semester 4

مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية

مالحظات:
1. أشير إلى الدروس املطلوبة في كل فصل بترقيم صفحة بداية الدرس.

2. الدروس املشار إليها مع ما هو موجود في عمود الوحدات هو مقرر الفصل.
3. وجود رمز الوحدة في خانة الوحدات في اجلدول يعني أن الوحدة مطلوبة بالكامل. 

4. يراعى الترتيب والتسلسل حسب الكتاب في مقرر الفصل أثناء التدريس.
5. ال يخفض املقرر بأي نسبة كانت إال مبوافقة رسمية.

6. على جهات االختصاص متابعة تنفيذ التعليمات كل في منطقة ااختصاصه.



22

مقرر مادة اللغة العربية

2017 - 2016
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نظام الفصلني
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الصف التاسع )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس االول

الدرس الثاني

الدرس الثالث 

الدرس الرابع

الدرس اخلامس

 الوحدة الثالثة

)الكتاب الرابع(

الفصل االول

الدرس االول

الدرس الثاني

الدرس الثالث 

الدرس الرابع

الدرس اخلامس

 الوحدة الثالثة

)الكتاب الرابع(

الفصل الثاني

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية
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الصف العاشر )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 من الدرس االول إلى 

الدرس الثامن والعشرين

 من الوحدة األولى إلى

  الوحدة السابعة

)الكتاب اخلامس(

الفصل االول

من الدرس التاسع والعشرين إلى 

الدرس الثاني واخلمسني

 من الوحدة الثامنة 

 إلى الوحدة الثالثة عشرة

)الكتاب اخلامس(

الفصل الثاني

الصف احلادي عشر )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

من الدرس الثالث واخلمسني إلى 

الدرس الثمانني

 من الوحدة الرابعة عشرة 

 إلى الوحدة العشرين

)الكتاب اخلامس(

الفصل االول

 من الدرس االول إلى 

الدرس الرابع والعشرين

 من الوحدة األولى إلى 

 الوحدة السادسة

)الكتاب السادس(

الفصل الثاني

الصف الثاني عشر )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 من الدرس اخلامس والعشرين 

إلى الدرس الثاني واخلمسني

 من الوحدة السابعة إلى 

 الوحدة الثالثة عشرة

)الكتاب السادس(

الفصل االول

 من الدرس الثالث واخلمسني

إلى الدرس الثمانني

 من الوحدة الرابعة عشرة 

 إلى الوحدة العشرين

)الكتاب السادس(

الفصل الثاني

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية
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نظام الثالث فصول
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الصف التاسع )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس االول

الدرس الثاني

الدرس الثالث 

الدرس الرابع

 الوحدة الثالثة

)الكتاب الرابع(

الفصل االول

الدرس اخلامس  الوحدة الثالثة

)الكتاب الرابع(

الفصل الثاني

الدرس االول

الدرس الثاني

الدرس الثالث

 الوحدة الرابعة

)الكتاب الرابع(

الدرس الرابع

الدرس اخلامس

 الوحدة الرابعة

)الكتاب الرابع(

الفصل الثالث

الصف العاشر )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 من الدرس االول إلى 

الدرس العشرين

 من الوحدة األولى 

 إلى الوحدة اخلامسة

)الكتاب اخلامس(

الفصل االول

 من الدرس الواحد والعشرين

إلى الدرس السادس والثالثني

 من الوحدة السادسة 

 إلى الوحدة التاسعة

)الكتاب اخلامس(

الفصل الثاني

 من الدرس السابع والثالثني 

إلى الدرس الثاني واخلمسني

 من الوحدة العاشرة 

 إلى الوحدة الثالثة عشرة

)الكتاب اخلامس(

الفصل الثالث

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

للطلبة الغير ناطقني باللغة العربية
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الصف احلادي عشر )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 من الدرس الثالث واخلمسني 

إلى الدرس الثاني والسبعني

 من الوحدة الرابعة عشرة

 إلى الوحدة الثامنة عشرة

)الكتاب اخلامس(

الفصل االول

 من الدرس الثالث والسبعني

إلى الدرس الثمانني

 من الوحدة التاسعة عشرة

 إلى الوحدة العشرين

)الكتاب اخلامس(

الفصل الثاني

 من الدرس االول إلى 

الدرس الثامن

 من الوحدة األولى 

 إلى الوحدة الثانية

)الكتاب السادس(

 من الدرس التاسع

إلى الدرس الرابع والعشرين

من الوحدة الثالثة

 إلى الوحدة السادسة

)الكتاب السادس(

الفصل الثالث

الصف الثاني عشر )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 من الدرس اخلامس والعشرين

إلى الدرس األربع واألربعني

 من الوحدة السابعة

 إلى الوحدة احلادي عشر

)الكتاب السادس(

الفصل االول

 من الدرس اخلامس واألربعني

إلى الدرس األربع والستني

 من الوحدة الثانية عشرة

إلى الوحدة السادسة عشر

)الكتاب السادس(

الفصل الثاني

 من الدرس اخلامس والستني

إلى الدرس الثمانني

 من الوحدة السابعة عشر

 إلى الوحدة العشرين

)الكتاب السادس(

الفصل الثالث
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نظام األربع فصول
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الصف التاسع )نظام األربع فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس االول

الدرس الثاني

الدرس الثالث 

 الوحدة الثالثة

)الكتاب الرابع(

الفصل االول

الدرس الرابع

الدرس اخلامس

 الوحدة الثالثة

)الكتاب الرابع(

الفصل الثاني

الدرس االول

الدرس الثاني

الدرس الثالث

 الوحدة الرابعة

)الكتاب الرابع(

الفصل الثالث

الدرس الرابع

الدرس اخلامس

 الوحدة الرابعة

)الكتاب الرابع(

الفصل الرابع

الصف العاشر )نظام األربع فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 من الدرس االول

إلى الدرس السادس عشر

 من الوحدة األولى 

 إلى الوحدة الرابعة

)الكتاب اخلامس(

الفصل االول

 من الدرس السابع عشر

إلى الدرس الثامن والعشرين

 من الوحدة اخلامسة

 إلى الوحدة السابعة

)الكتاب اخلامس(

الفصل الثاني

 من الدرس التاسع والعشرين

إلى الدرس األربعني

 من الوحدة الثامنة

 إلى الوحدة العاشرة

)الكتاب اخلامس(

الفصل الثالث

 من الدرس الواحد واألربعني

إلى الدرس الثاني واخلمسني

 من الوحدة احلادية عشرة

 إلى الوحدة الثالثة عشرة

)الكتاب اخلامس(

الفصل الرابع
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الصف احلادي عشر )نظام األربع فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 من الدرس الثالث واخلمسني

إلى الدرس الثامن والستني

 من الوحدة الرابعة عشرة

 إلى الوحدة السابعة عشرة

)الكتاب اخلامس(

الفصل االول

 من الدرس التاسع والستني

إلى الدرس الثمانني

 من الوحدة الثامنة عشرة

 إلى الوحدة العشرين

)الكتاب اخلامس(

الفصل الثاني

 من الدرس االول 

إلى الدرس الثاني عشر

 من الوحدة األولى

 إلى الوحدة الثالثة

)الكتاب السادس(

الفصل الثالث

 من الدرس الثالث عشر

إلى الدرس الرابع والعشرين

 من الوحدة الرابعة 

 إلى الوحدة السادسة

)الكتاب السادس(

الفصل الرابع

الصف الثاني عشر )نظام األربع فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 من الدرس اخلامس والعشرين

إلى الدرس األربعني

 من الوحدة السابعة 

 إلى الوحدة العاشرة

)الكتاب السادس(

الفصل االول

 من الدرس الواحد واألربعني

إلى الدرس الثاني واخلمسني

 من الوحدة احلادي عشر

 إلى الوحدة الثالثة عشرة

)الكتاب السادس(

الفصل الثاني

 من الدرس الثالث واخلمسني

إلى الدرس الثامن والستني

 من الوحدة الرابعة عشر 

 إلى الوحدة السابعة عشر

)الكتاب السادس(

الفصل الثالث

 من الدرس التاسع والستني

إلى الدرس الثمانني 

 من الوحدة الثامنة عشر

 إلى الوحدة العشرين 

)الكتاب السادس(

الفصل الرابع
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مقرر مادة الدراسات االجتامعية
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الصف التاسع

Chapter Unit  Semester

Chpter 3 Unit 2 Semester 1

Chapter 1 Unit 3 Semester 2

Chapter 2 Unit 3 Semester 3
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 مع متنيات إدارة مناهج الصفوف العليا

لكم بالنجاح


