
 

  الكتب املعتمدة ملقررات التعليم املستمر 

 2017/2018عام الدرا456 لا

 

  املرحلة التأسيسية السنة األو@ى : ( األول و الثاني )
 

 

 املادة الكتاب

  

 ال?<بية اإلسالمية تعليم الكبار -ال?<بية اإلسالمية /املستوى األول من املرحلة التأسيسية  -

 تعليم الكبار -األول من املرحلة التأسيسية  املفاهيم اللغوية / املستوى  -

 تعليم الكبار -املهارات اللغوية / املستوى األول من املرحلة التأسيسية  -
 اللغة العربية

- UAE Bridge    / Foundation level 1 

- UAE Bridge - Practice Book / Foundation level 1 
 اللغة اإلنجلMNية

 الرياضيات تعليم الكبار -املرحلة التأسيسية الرياضيات /املستوى األول من  -

 تعليم الكبار -الثقافة العامة /املستوى األول من املرحلة التأسيسية  -
الثقافة العامة/ 

 الدراسات االجتماعية

 

  



 املرحلة التأسيسية السنة الثانية : ( الثالث و الرابع )     
 

 

 املادة الكتاب

  

 ال?<بية اإلسالمية تعليم الكبار -من املرحلة التأسيسية  الثانيال?<بية اإلسالمية /املستوى  -

 تعليم الكبار -من املرحلة التأسيسية  الثانياملفاهيم اللغوية / املستوى  -

 تعليم الكبار -من املرحلة التأسيسية  الثانياملهارات اللغوية / املستوى  -
 اللغة العربية

- UAE Bridge    / Foundation level 2 

- UAE Bridge - Practice Book / Foundation level 2 
 اللغة اإلنجلMNية

 الرياضيات تعليم الكبار -من املرحلة التأسيسية  الثانيالرياضيات /املستوى  -

 تعليم الكبار -من املرحلة التأسيسية  الثانيالثقافة العامة /املستوى  -
الثقافة العامة/ 

 الدراسات االجتماعية

 

  



 املرحلة التكميلية السنة الثالثة : ( الثالث و الرابع )     
 

 

 املادة الكتاب

  

 ال?<بية اإلسالمية السنة الثالثة   -املرحلة التكميلية  -ال?<بية اإلسالمية / التعليم املستمر  -

 السنة الثالثة  -املرحلة التكميلية  -املفاهيم اللغوية  / التعليم املستمر  -

 السنة الثالثة  -املرحلة التكميلية  -املهارات اللغوية /التعليم املستمر  -
 اللغة العربية

- UAE Bridge    / Advance 3 rd year 

- UAE Bridge - Practice Book / Advance 3 rd year 
 اللغة اإلنجلMNية

 اتالرياضي السنة الثالثة   -املرحلة التكميلية  -الرياضيات / التعليم املستمر  -
 1السنة الثالثة  -املرحلة التكميلية  -العلوم العامة  / التعليم املستمر  -

 2السنة الثالثة  -املرحلة التكميلية  -العلوم العامة  / التعليم املستمر  -
 العلوم

 السنة الثالثة   -املرحلة التكميلية  -الدراسات االجتماعية  / التعليم املستمر  -
الثقافة العامة/ 

 االجتماعيةالدراسات 

 

  



 املرحلة التكميلية السنة الرابعة : ( السابع )     
 

 

 املادة الكتاب

  

 ال?<بية اإلسالمية التعليم العام -كتاب ال?<بية اإلسالمية للصف السابع  -

 اللغة العربية التعليم العام -كتاب اللغة العربية للصف السابع  -

- Bridge to Success ( Course Book )  

- Bridge to Success ( Work Book )  
 اللغة اإلنجلMNية

  كتاب الطالب -الرياضيات املتكاملة للصف السابع  -

  كتاب األنشطة للطالب - الرياضيات املتكاملة للصف السابع  -
 الرياضيات

  كتاب الطالب -العلوم املتكاملة للصف السابع  -

  للصف السابع -دليل األنشطة املخg<ية  -
 العلوم

 طالب كتاب - السابع للصف الوطنية ال?<بية و  االجتماعية الدراسات -

 ) أتعلم أن أحب(  اجتماعية دراسات - السابع للصف اثرائية قراءات -

الدراسات االجتماعية 

 و ال?<بية الوطنية

 

 

  



 املنازل      -الصف الثامن / املسار األكاديمي 
 

 

 املادة الكتاب

  

 ال?<بية اإلسالمية الثامن األساqrsال?<بية اإلسالمية للصف  -

- qrsاللغة العربية كتاب اللغة العربية للصف الثامن األسا 

- Bridge to Success ( Course Book )  

- Bridge to Success ( Work Book )  
 اللغة اإلنجلMNية

 كتاب طالب -الدراسات االجتماعية و ال?<بية الوطنية للصف الثامن  -

 ومضات من فكر -

 تحليلية وتطبيقية لكتاب ومضات من فكرراسة د -

الدراسات االجتماعية 

 و ال?<بية الوطنية

  كتاب الطالب -الرياضيات املتكاملة للصف الثامن  -

  كتاب األنشطة للطالب - الرياضيات املتكاملة للصف الثامن  -
 الرياضيات

  كتاب الطالب -العلوم املتكاملة للصف الثامن  -

 للصف الثامن -دليل األنشطة املخg<ية  -
 العلوم

 

 لطالب الدراسة املMyلية ملادة العلوم مالحظة :  ال يدرس كتاب األنشطة املخg<ية

 

 

  



 املنازل      -الصف التاسع / املسار األكاديمي 
 

 

 املادة الكتاب

  

 ال?<بية اإلسالمية ال?<بية اإلسالمية للصف التاسع -

  كتاب التطبيقات اللغوية للصف التاسع -

 كتاب النصوص األدبية للصف التاسع -
 اللغة العربية

- Bridge to Success ( Course Book )  

- Bridge to Success ( Work Book )  
 اللغة اإلنجلMNية

 كتاب الطالب -الدراسات االجتماعية و ال?<بية الوطنية للصف التاسع  -

 رؤي|q -كتاب القراءة الذاتية  -
الدراسات االجتماعية 

 الوطنية و ال?<بية
  كتاب الطالب -الرياضيات املتكاملة للصف التاسع  -

  كتاب األنشطة للطالب - الرياضيات املتكاملة للصف التاسع  -
 الرياضيات

  كتاب الطالب -العلوم املتكاملة للصف التاسع  -

 للصف التاسع -دليل األنشطة املخg<ية  -
 العلوم

 

 لطالب الدراسة املMyلية ملادة العلوم مالحظة :  ال يدرس كتاب األنشطة املخg<ية

 

  



 املنازل      -الصف العاشر العام / املسار األكاديمي 
 

 

 املادة الكتاب

  

 ال?<بية اإلسالمية ال?<بية اإلسالمية للصف العاشر -

 كتاب التطبيقات اللغوية للصف العاشر -

 كتاب النصوص األدبية للصف العاشر -
 اللغة العربية

- Bridge to Success ( Course Book )  

- Bridge to Success ( Work Book )  
 اللغة اإلنجلMNية

 بية الوطنية كتاب النشاط للطالبالدراسات االجتماعية و ال?<  -

 العمق التاري�ي للفكر االتحادي �ي دولة اإلمارات العربية املتحدة  -

 النظرية و الواقع و املستقبل  –لفيدرالية �ي اإلمارات ا -

الدراسات االجتماعية 

 و ال?<بية الوطنية

  كتاب الطالب -الرياضيات املتكاملة للصف العاشر العام  -

  دليل الطالب التفاع�ي - العاشر العام  الرياضيات املتكاملة للصف 
 الرياضيات

 كتاب الطالب  -الفMNياء للصف العاشر العام  -

  للصف العاشر العام  - ءفMNيادليل األنشطة املخg<ية  -
 الفMNياء

 كتاب الطالب  -األحياء للصف العاشر العام  -

  للصف العاشر العام  -ليل األنشطة املخg<ية أحياء د -
 األحياء

- Health Sciences Grade 10 العلوم الصحية 

 

 ةو كذلك مادة العلوم الصحي لطالب الدراسة املMyلية للمواد العلمية مالحظة :  ال يدرس كتاب األنشطة املخg<ية

 

 

  



 املنازل      -الصف الحادي عشر العام / املسار األكاديمي 
 

 

 املادة الكتاب

  

 ال?<بية اإلسالمية ال?<بية اإلسالمية للصف الحادي عشر -

 كتاب التطبيقات اللغوية للصف الحادي عشر  -

 كتاب النصوص األدبية للصف الحادي عشر  -
 اللغة العربية

- Bridge to Success ( Course Book )  

- Bridge to Success ( Work Book )  
 اللغة اإلنجلMNية

 الدراسات االجتماعية و ال?<بية الوطنية كتاب النشاط للطالب -

 كتاب القراءة الذاتية "الجزر الثالث املحتلة لدولة االمارات العربية املتحدة" -

 كتاب "ذكريات اإلمارات"

الدراسات االجتماعية 

 و ال?<بية الوطنية

  كتاب الطالب -املتكاملة للصف الحادي عشر العام الرياضيات  -

  دليل الطالب التفاع�ي - الرياضيات املتكاملة للصف الحادي عشر العام  -
 الرياضيات

 كتاب الطالب  -الفMNياء للصف الحادي عشر العام  -

  للصف الحادي عشر العام  -دليل األنشطة املخg<ية فMNياء  -
 الفMNياء

 كتاب الطالب  -الكيمياء للصف الحادي عشر العام  -

  للصف الحادي عشر العام  -دليل األنشطة املخg<ية كيمياء  -
 الكيمياء

- Health Sciences Grade 11 العلوم الصحية 

 

 ةو كذلك مادة العلوم الصحي لطالب الدراسة املMyلية للمواد العلمية مالحظة :  ال يدرس كتاب األنشطة املخg<ية

 

  



 املنازل      -الصف الثاني عشر العام / املسار األكاديمي 
 

 

 املادة الكتاب

  

 ال?<بية اإلسالمية ال?<بية اإلسالمية للصف الثاني عشر -

 كتاب التطبيقات اللغوية للصف الثاني عشر  -

 للصف الثاني عشر  قصصيةكتاب النصوص ال -

 كتاب التطبيقات النحوية -

  تتخيلهاكتاب أشياء لن تستطيع أن  -

 تاب النصوص الشعريةك -

 اللغة العربية

- Bridge to Success ( Course Book )  

- Bridge to Success ( Work Book )  
 اللغة اإلنجلMNية

 الدراسات االجتماعية و ال?<بية الوطنية كتاب النشاط للطالب -

 طيب هللا ثراه" - الشيخ زايد ن سطان -كتاب القراءة الذاتية "بقوة االتحاد  -

 كتاب "سرد الذات" -

الدراسات االجتماعية 

 و ال?<بية الوطنية

  كتاب الطالب -الرياضيات املتكاملة للصف الثاني عشر العام  -

  دليل الطالب التفاع�ي - الرياضيات املتكاملة للصف الثاني عشر العام  -
 الرياضيات

 كتاب الطالب  -الفMNياء للصف الثاني عشر العام  -

  للصف الثاني عشر العام  -ليل األنشطة املخg<ية فMNياء د -
 الفMNياء

 كتاب الطالب  -الكيمياء للصف الثاني عشر العام  -

  للصف الثاني عشر العام  -دليل األنشطة املخg<ية كيمياء  -
 الكيمياء

 كتاب الطالب  -األحياء للصف الثاني عشر العام  -

  الثاني عشر العام للصف  -دليل األنشطة املخg<ية أحياء  -
 األحياء

- Health Sciences Grade 12 العلوم الصحية 

 

 ةو كذلك مادة العلوم الصحي لطالب الدراسة املMyلية للمواد العلمية مالحظة :  ال يدرس كتاب األنشطة املخg<ية

 

 


