
التوزيع الزمني للخطة الفصلية
الفصل الدراسي 2 لعام 2018

الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية

األول

اسم الدرس اسم الوحدة الحصة الدراسية األسبوع

الرس األول النقل في بالدي الوحدة األولى النقل والمهن في
بالدي

3 1

الدرس الثاني  مهن أجدادي 3 2

تابع الدرس الثاني مهن أجدادي 3 3

الدرس الثالث مهنتي عندما أكبر 3 4

تابع الدرس الثالث مهنتي عندما أكبر 3 5

الدرس األول زايد الوالد الوحدة الثانية  زايد والتراث 3 6

تابع الدرس األول زايد الوالد 3 7

الدرس الثاني  أيام أحبها 3 8

الدرس الثالث  أحب تراثي 2 9

تابع الدرس الثاني أيام أحبها 1
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الثانــــي

اسم الدرس اسم الوحدة الحصة الدراسية األسبوع

الدرس األول المياه في بالدي الوحدة األولى وطن الخيرات 3 1

تابع الدس األول المياه في بالدي 3 2

الدرس الثاني الطاقة في بالدي 3 3

الدرس الثالث ثروات بالدي 2 4

تابع الدرس الثاني الطاقة في بالدي 1

تابع الدرس الثالث ثروات بالدي 3 5

الدرس االول الباني المؤسس الوحدة الثانيةوطني هويتي 3 6

الدرس الثاني هويتي الوطنية 1 7

تابع الدرس األول الباني المؤسس 2

تابع الدرس الثاني هويتي الوطنية 3 8

الدرس الثالث وطني مسؤوليتي 3 9

مقررات التعليم العام و التعليم ا��اص املطبق مل��اج الوزارة  للفصل الدرا��� الثا�ي من العام الدرا��� 2017/2018



الثـالث

اسم الدرس اسم الوحدة الحصة الدراسية األسبوع

الدرس األول الجهات االصلية وطرق تحديدها الوحدة األولى الجهات وطرق
استخدامها

3 1

تابع الدرس األول الجهات االصلية وطرق تحديدها 3 2

الدرس الثاني خريطة بالدي 3 3

تابع الدرس الثاني خريطة بالدي 3 4

الدرس الثالث دالالت االلوان على الخريطة 3 5

الدرس االول واجباتي ومسؤولياتي تجاه بالدي الوحدة الثانية هويتي
مسؤوليتي

3 6

الدرس الثاني مجتمعي يرعاني 2 7

تابع الدرس األول واجباتي ومسؤولياتي تجاه بالدي 1

تابع الدرس الثاني مجتمعي يرعاني 1 8

الدرس الثالث تراثي هويتي 2

تابع الدرس الثالث تراثي هويتي 3 9
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الرابـــع

اسم الدرس اسم الوحدة الحصة الدراسية األسبوع

الدرس االول السكان في دولة اإلمارات العربية المتحد الوحدة األولى وطن السعادة 3 1

تابع الدرس االول السكان في دولة االمارات 3 2

الدرس الثاني األنشطة االقتصادية في دولة اإلمارات 3 3

تابع الدرس الثاني االنشطة االقتصادية في االمارات 3 4

الدرس الثالث بيئتي مسؤوليتي 3 5

الدرس األول بطوالت وأمجاد الوحدة الثانية عراقة بالدي 3 6

الدرس الثاني إمارة ومسمى 3 7

تابع الدرس الثاني إمارة ومسمى 3 8

الدرس الثالث تراثنا األصيل 3 9

الدرس الثالث تراثنا األصيل 3 10
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الخامـس

اسم الدرس اسم الوحدة الحصة الدراسية األسبوع

الدرس األول دول مجلس التعاون طبيعيا الوحدة األولى خليجنا واحد 3 1

الدرس الثاني دول مجلس التعاون تاريخيا 2 2

تابع الدرس االول دول مجلس التعاون طبيعيا 1

الدرس الثالث السكان في دول مجلس التعاون 3 3

تابع الدرس الثالث السكان في دول مجلس التعون 2 4

الدرس األول الشيخ زايد فارس البيئة الوحدة الثانية زايد والبيئة 1

تابعالدرس األول الشيخ زايد فارس البيئة 3 5

الدرس الثاني المحميات الطبيعية في بالدي 3 6

الدرس الثالث المشاريع الخضراء في بالدي 3 7

الدرس األول الدعامات االجتماعية للدستور الوحدة الثالثة ومضات من
الدستور

3 8

الدرس الثاني الحقوق والواجبات 3 9

التطبيقات 3 10
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السادس

اسم الدرس اسم الوحدة الحصة الدراسية األسبوع

الدرس األول قارة آسيا الوحدة األولى اإلمارات ودول
آسيا

3 1

الدرس الثاني جمهورية الهند 2 2

تابع الدرس األول قارة آسيا 1

تابع الدرس الثاني جمهورية الهند 3 3

الدرس الثالث جمهورية الصين الشعبية 3 4

الدرس الرابع جمهورية كوريا 3 5

الدرس الرابع جمهورية كوريا 3 6

الدرس الثاني موروث بالدي الوحدة الثانية االمارات وطني 2 7

تابع الدرس األول زايد حضارة وإنجازات 1

تابع الدرس الثاني موروث بالدي 3 8

الدرس الثالث المدرسة االماراتية 3 9

الدرس الثالث المدرسة االماراتية 3 10
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السابع

اسم الدرس اسم الوحدة الحصة الدراسية األسبوع

الدر س األول نظم المعلومات الجغرافية الوحدة األولى مصادر
المعلومات الجغرافية الحديثة

3 1

الدرس الثاني االستشعار عن بعد 3 2

الدرس الثالث نظام تحديد المواقع العالمية 3 3

الدرس األول الخصائص الطبيعية لدولة االمارات الوحدة الثانية اماراتي الحبيبة 3 4

الدرس الثاني الخصائص البشرية لدولة االمارات 1 5

تابع الدرس األول الخصائص الطبيعية لدولة االمارات 2

تابع الدرس الثاني الخصائص البشرية لدولة االمارات 3 6

الدرس الثالث التاريخ الحديث والمعاصر لدولة االمارا 3 7

الدرس الرابع زايد والتاريخ 3 8

الدرس الخامس العالقات االماراتية االوروبية 3 9

تابع الدرس الخامس العالقات االماراتية االوروبية 3 10
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الثامـن

اسم الدرس اسم الوحدة الحصة الدراسية األسبوع

الدرس األول الدولة األموية الوحدة األولى تاريخنا حاضر 2 1

ومضات من فكر الفروسية والشعر والقيادة 1

ومضات من فكر المركز األول في سباق القدرة 1 2

الدرس الثاني الدولة اإلسالمية في العصر العباسي 1

تابع الدرس االول الدولة االموية 1

تابع درس  الدولة االسالمية في العصر العباسي 2 3

ومضات من فكر قدوتي 1

ومضات من فكر إدارة الوقت وأهميته 1 4

الدرس الثالث الحضارة العربية االسالمية 2

ومضات من فكر االبداع واالبتكار 1 5

تابع الدرس الثالث الحضارة العربية االسالمية 2

ومضات من فكر رؤية اإلمارات 2020 1 6

الدرس الرابع زايد وحلم الشباب 2

الدرس األول االمارات من سفينة الصحراء الى مسبار ال الوحدة الثانية آفاق مستقبلية 2 7

ومضات من فكر المخاطرة 1

ومضات من فكر التحديات 1 8

تابع درس  االمارات من سفينة الصحراء إلى مسبار الفض 2

ومضات من فكر المستحيل 1 9

الدرس الثاني االقتصاد األخضر 2

الدرس الثالث االمارات عاصمة االقتصاد االسالمي 3 10
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التاسع

اسم الدرس اسم الوحدة الحصة الدراسية األسبوع

رؤيتي1 الوحدة األولى المالمح البشرية
للوطن العربي

1 1

الدرس األول سكان الوطن العربي 2

الدرس الثاني قضايا سكانية معاصر 2 2

رؤيتي2 1

الدرس األول خليجنا عربي الوحدة الثانية تاريخ الوطن
العربي الحديث والمعاصر

2 3

رؤيتي3 1

رؤيتي 4 1 4

الدرس الثاني التاريخ فكر يتحدث 2

الدرس األول االمارات واالقتصاد المعرفي الوحدة الثالثة االمارات
اقتصاد معرفيا ومنارا ثقافي

2 5

رؤيتي 5 1

رؤيتي 6 1 6

تابع الدرس األول االمارات واالقتصاد المعرفي 1

الدرس الثاني قبة النور 1

تابع الدرس الثاني قبة النور 2 7

رؤيتي 7 1

الدرس األول زايد والمرأة االماراتية الوحدة الربعة زايد هوية
ومواقف مشهودة

2 8

رؤيتي 8 1

رؤيتي 9 1 9

الدرس الثاني المسؤولية 2

التطبيقات 3 10
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العاشــر عام

اسم الدرس اسم الوحدة الحصة الدراسية األسبوع

الرؤية1 االطار النظري للتنمية الوحدة األولى التنمية
المستدامة اطار نظري عام

2 1

الكتاب العام الفيدرالية في دولة االمارات 1 1

الكتاب العام الفيدرالية في دولة االمارات 2 1 2

الرؤية2 عناصر ومؤشرات التنمية المستدامة 2

الرؤية3 استراتيجية التنمية المستدامة 2 3

الكتاب العام الفيدرالية في دولة االمارات 3 1

الرؤية1 المؤشرات االقتصادية للتنمية الوحدة الثانية مؤشرات
التنمية المستدامة في االمارا

2 4

الكتاب العام الفيدرالية في دولة االمارات 4 1

تابع الرؤية 1 المؤشرات االقتصادية للتنمية 2 5

الكتاب العام الفيدرالة في دولة االمارات 5 1

الكتاب العام الفيدرالية في دولة االمارات 6 1 6

الرؤية2 المؤشرات االجتماعية للتنمية 2

تابع الرؤية2 المؤشرات االجتماعية للتنمية 2 7

الكتاب العام الفيدرالية في دولة االمارات 7 1

الكتاب العام الفيدرالية في دولة االمارات 8 1 8

الرؤية3 المؤشرات البيئية والمأسسية للتنمية 2

الرؤية1 تحديات التنمية المستدامة في االمارات الوحدة الثالثة تحديات وجهود
دولة االمارات في تحقيق

2 9

الكتاب العام الفيدرالية في دولة االمارات 9 1

الكتاب العام الفيدرالية في دولة االمارات 10 1 10

الرؤية2 جهود االمارات في تحقيق التنمية المستدامة 2
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الحادي عشر عام

اسم الدرس اسم الوحدة الحصة الدراسية األسبوع

الرؤية1 األمن المائي واألمن الغذائي في الخليج الوحدة األولى األمن المائي في
عالم متغير

1 1

الرؤية2 حالة الغموض الهدروجي والتغيرات المناخية 1

الكتاب العام الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات 1 1

الكتاب العام الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات 2 1 2

الرؤية3 التحديات التي تواجه ادارة موارد المياه 1

الرؤية4 ادارة المياه في المناطق الحضرية 1

الرؤية1 ندرة المياه في الخليج العربي الوحدة الثانية حالة األمن
المائي في منطقة الخليج ا

1 3

الرؤية2 األبعاد الجيوسياسية لندة المياه 1

الكتاب الثالث الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات3 1

الكتاب الثالث الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات4 1 4

الرؤية3 الموارد المائية واستخدامات المياه 1

الرؤية4 أهم التحديات والقضايا المائية التي تواجه 1

الرؤية1 المؤشر االقتصادي لألمن المائي الوحدة الثالثة ادارة الموارد
المائية في منطقة

1 5

الرؤية2 سياسات األمن المائي الوطنية 1

الكتاب الثالث الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات5 1

الرؤية3 مستقبل امدادات المياه والطلب 1 6

الرؤية1 الدوافع الرئيسية المدادات الغذاء العالمية الوحدة الرابعة األمن الغذائي
عالميا واقليميا

1

الكتاب الثالث الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات6 1

الكتاب الثالث الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات7 1 7

الرؤية2 األمن الغذائي في منطقة الخليج العربي 1

الرؤية3 نظام البحث والتطوير الزراعي 1

الرؤية4 العالقة بين المياه واألمن الغذائي 1 8

الكتاب الثالث الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات8 الوحدة الخامسة األمن المائي
والغذائي والتنمية المس

1

الرؤية1 األمن المائي في دولة االمارات الفرص 1

الرؤية2 الطلب على موارد المياه في االمارات 1 9

الرؤية3 أزمة المياه العالمية 2008 ورد فعل 1

الكتاب الثالث الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات9 1

الكتاب الثالث الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات 1 10

الرؤية4 األمن الغذائي والمائي في دولة االمارات 2
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الثاني عشر عام

اسم الدرس اسم الوحدة الحصة الدراسية األسبوع

الرؤية1 الوصول االلكتروني الوحدة األولى الثورة الرقمية 2 1

الكتاب العام بقوة االتحاد 1 1

تابع الرؤية األولى الوصول االلكتروني 1 2

الكتاب العام بقوة االتحاد 2 1

الرؤية2 محو األمية االلكترونية 1

تابع الرؤية2 محو األمية االلكترونية 2 3

الكتاب العام بقوة االتحاد 3 1

الكتاب العام بقوة االتحاد 4 1 4

الرؤية3 القواعد واألمان االلكتروني 2

تابع الرؤية3 القواعد واألمان االلكتروني 2 5

الكتاب العام بقوة االتحاد 5 1

الرؤية1 التفاعل والتعاون االلكتروني الوحدة الثانية االستخدام
اآلمن واألخالق للتقنيات

2 6

الكتاب العام بقوة االتحاد 6 1

الرؤية2 المشروعات االلكترونية 2 7

الكتاب العام بقوة االتحاد 7 1

الكتاب العام بقوة االتحاد 8 1 8

الرؤية3 الرعاية االلكترونية 2

الرؤية4 المحاسبة االلكترونية 2 9

الكتاب العام بقوة االتحاد 9 1

الكتاب العام بقوة االتحاد 10 2 10

تطبيقات على الوحدة 1
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