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 ل�خطة الفصلية  التوزيع الزم�ي

 2017/2018لعام  لثا�يالفصل الدرا��ي ا

 

 الدراسات االجتماعية وال��بية الوطنية

 الثا�يالفصل  

 الصف األول 
 

 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

    

 :الدرس األول : النقل �� بالدي

 النقل ال��ي. -

 النقل ا�جوي. -

 النقل البحري. -

 األو��

النقل واملهن �� 

 بالدي
3 

 األول 

14/1/2018 

18/1/2018 

 :مهن أجدادي: الدرس الثا�ي 

 صيد األسماك والغوص ع�� اللؤلؤ. -

 صيد األسماك والغوص ع�� اللؤلؤ. -

 الر�� والزراعة. -

 

3 

 الثا�ي

21/1/2018 

25/1/2018 

 :أجدادي مهن:  الثا�ي تا�ع الدرس

 .والزراعة الر�� -

 الصناعة والتجارة. -

 الصناعة والتجارة. -

 

3 

 الثالث

28/1/2018 

1/2/2018 

 مهن�ي عندما أك��::  الدرس الثالث

 مهن من بالدي. -

 مهن من بالدي. -

 مهن من العالم. -

 

3 

 الرا�ع

4/2/2018 

8/2/2018 

 مهن�ي عندما أك��::  الدرس الثالث

 .العالم من مهن -

 أحب أن أ�ون. -

 
3 

 ا�خامس

11/2/2018 

15/2/2018 
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 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

 أحب أن أ�ون. -

 عام زايد:الدرس األول : 

 زايد النشأة. -

 زايد النشأة. -

 زايد القيادة. -

 الثانية

 3 زايد وال��اث

 السادس

18/2/2018 

22/2/2018 

 عام زايد:الدرس األول : تا�ع 

 .القيادة زايد -

 زايد اإلنجازات. -

 زايد اإلنجازات. -

 

3 

 السا�ع

25/2/2018 

1/3/2018 

 أيام أح��ا:: الدرس الثا�ي 

 ا�جمعة.يوم  -

 شهر رمضان. -

 يوم العيد. -

 

3 

 الثامن

4/3/2018 

8/3/2018 

 أيام أح��ا:: الدرس الثا�ي تا�ع 

 العزائم. -

 أحب ترا�ي::  الدرس الثالث

 مال���ي رمز هو��ي. -

 أكالت من بالدي. -

 

3 

 التاسع

11/3/2018 

15/3/2018 
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 الثا�يالصف 
 

 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

    

 املياه �� بالدي:الدرس األول : 

 املياه السطحية. -

 املياه السطحية. -

 املياه ا�جوفية. -

 األو��

 وطن ا�خ��ات
3 

 األول 

14/1/2018 

18/1/2018 

 املياه �� بالدي:الدرس األول : تا�ع 

 .ا�جوفية املياه -

 أحافظ ع�� مياه بالدي. -

 أحافظ ع�� مياه بالدي. -

 

3 

 الثا�ي

21/1/2018 

25/1/2018 

 الطاقة �� بالدي::  الثا�ي الدرس

 مفهوم الطاقة. -

 مصادر الطاقة. -

 مصادر الطاقة. -

 

3 

 الثالث

28/1/2018 

1/2/2018 

 الطاقة �� بالدي::  الثا�ي الدرستا�ع 

 مدينة مصدر. -

 ثروات بالدي::  الدرس الثالث

 ال��وة الزراعية. -

 ال��وة الزراعية. -

 

3 

 الرا�ع

4/2/2018 

8/2/2018 

 ثروات بالدي::  الثالثتا�ع الدرس 

 ال��وة ا�حيوانية. -

 ال��وة ا�حيوانية -

 ال��وة السمكية. -

 

3 

 ا�خامس

11/2/2018 

15/2/2018 

 البا�ي املؤسس:الدرس األول : 

 للع�ن. -
ً
 حاكما

ً
 زايدا

 للع�ن. -
ً
 حاكما

ً
 زايدا

 ألبوظ�ي. -
ً
 حاكما

ً
 زايدا

 الثانية

 3 وط�ي هو��ي

 السادس

18/2/2018 

22/2/2018 

 البا�ي املؤسس:الدرس األول : تا�ع 

 لدولة اإلمارات. -
ً
 رئيسا

ً
 زايدا

 لدولة اإلمارات. -
ً
 رئيسا

ً
 زايدا

 :هو��ي الوطنية:  الثا�ي الدرس

 

3 

 السا�ع

25/2/2018 

1/3/2018 
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 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

 هو��ي اإلماراتية. -

 :الوطنية هو��ي: الدرس الثا�ي 

 من عادا�ي إكرام ضيفي. -

 من األلعاب الشعبية اإلماراتية. -

 األلعاب الشعبية اإلماراتية.من  -

 

3 

 الثامن

4/3/2018 

8/3/2018 

 وط�ي مسؤولي�ي::  الدرس الثالث

 األمانة. -

 الصدق. -

 التعاون. -

 

3 

 التاسع

11/3/2018 

15/3/2018 
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 الثالثالصف 
 

 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

    

 وطرق تحديدها:ا�جهات االصلية الدرس األول : 

 ا�جهات االصلية. -

 ا�جهات االصلية. -

 ا�جهات الفرعية. -

 األو��

ا�جهات وطرق 

 استخدامها
3 

 األول 

14/1/2018 

18/1/2018 

 ا�جهات االصلية وطرق تحديدها:الدرس األول : تا�ع 

 ا�جهات الفرعية. -

 طرق تحديد ا�جهات االصلية -

 طرق تحديد ا�جهات االصلية -

 

3 

 الثا�ي

21/1/2018 

25/1/2018 

 خر�طة بالدي::  الثا�ي الدرس

 الصورة وا�خر�طة. -

 عناصر ا�خر�طة. -

 عناصر ا�خر�طة. -

 

3 

 الثالث

28/1/2018 

1/2/2018 

 خر�طة بالدي::  الثا�ي الدرستا�ع 

 خر�طة وط�ي. -

 خر�طة وط�ي. -

 التطبيقات. -

 

3 

 الرا�ع

4/2/2018 

8/2/2018 

 دالالت األلوان ع�� ا�خر�طة::  الدرس الثالث

 ال�حراء . -

 ا�جبال. -

 السهول الساحلية. -

 

3 

 ا�خامس

11/2/2018 

15/2/2018 

 واجبا�ي ومسؤوليا�ي تجاه بالدي:الدرس األول : 

 واجبا�ي تجاه والداي. -

 واجبا�ي تجاه أخو�ي. -

 واجبا�ي تجاه وط�ي. -

 الثانية

 3 هو��ي مسؤولي�ي

 السادس

18/2/2018 

22/2/2018 

 ومسؤوليا�ي تجاه بالدي:واجبا�ي الدرس األول : تا�ع 

 .وط�ي تجاه واجبا�ي -

 :مجتم�� يرعا�ي:  الثا�ي الدرس

 امل�جد. -

 ا�حديقة -

 

3 

 السا�ع

25/2/2018 

1/3/2018 
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 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

 :يرعا�ي مجتم��: الدرس الثا�ي تا�ع 

 املدرسة. -

 :ترا�ي هو��ي:  الثالث الدرس

 تراث بالدي. -

 تراث بالدي. -

 

3 

 الثامن

4/3/2018 

8/3/2018 

 :ترا�ي هو��ي:  الثالثتا�ع الدرس 

 صيد الصقور. -

 دولتنا تر�� تراثنا. -

 مهمات أدائية. -

 

3 

 التاسع

11/3/2018 

15/3/2018 
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 الرا�عالصف 
 

 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

    

 :الس�ان �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدةالدرس األول : 

 س�ان بالدي. -

 س�ان بالدي  -

 الس�ان �� بالدي. توزيع -

 األو��

 وطن السعادة
3 

 األول 

14/1/2018 

18/1/2018 

 :الس�ان �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدةالدرس األول : تا�ع 

 �عداد الس�ان �� بالدي. -

 �عداد الس�ان �� بالدي. -

 التطبيقات. -

 

3 

 الثا�ي

21/1/2018 

25/1/2018 

األ�شطة االقتصادية �� دولة اإلمارات العر�ية  :  الثا�ي الدرس

 :املتحدة

 الصناعة والتجارة. -

 الصناعة والتجارة. -

 الزراعة وال��وة السمكية وا�حيوانية. -

 

3 

 الثالث

28/1/2018 

1/2/2018 

 اإلمارات دولة �� االقتصادية األ�شطة:  الثا�ي الدرستا�ع 

 :املتحدة العر�ية

 .وا�حيوانية السمكية وال��وة الزراعة -

 السياحة. -

 السياحة. -

 

3 

 الرا�ع

4/2/2018 

8/2/2018 

 :بيئ�ي مسؤولي�ي:  الدرس الثالث

 التلوث. -

 االزدحام املروري. -

 جهود دولة اإلمارات �� حماية البيئة. -

 

3 

 ا�خامس

11/2/2018 

15/2/2018 

 :بطوالت وأمجادالدرس األول : 

 انتشار االسالم �� منطقة اإلمارات. -

 مدينة دبا. -

 .املهلب بن أ�ي صفرة -

 الثانية

 3 عراقة بالدي

 السادس

18/2/2018 

22/2/2018 

 :إمارة ومس�ى:  الثا�ي الدرس -

 إمارة أبوظ�ي. -

 إمارة د�ي . -

 
3 

 السا�ع

25/2/2018 

1/3/2018 
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 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

 إمارة الشارقة. -

 :ومس�ى إمارة: الدرس الثا�ي تا�ع 

 إمارة رأس ا�خيمة. -

 إمارة الفج��ة. -

 إمارة أم القيو�ن. -

 

3 

 الثامن

4/3/2018 

8/3/2018 

 تراثنا األصيل::  الدرس الثالث

 ال��اث املادي وغ�� املادي. -

 ا�حفاظ ع�� ال��اث ( املتاحف ). -

 تراث اإلمارات. -

 

3 

 التاسع

11/3/2018 

15/3/2018 

 التطبيقات
 

3 
 العاشر

18/3/2018 

22/3/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 ا�خامسالصف 
 

 األسبوع الدراسيةا�حصة  الوحدة الدرس

    

دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية ( الدرس األول : 

 طبيعيا):

 املوقع ا�جغرا�� -

 التضاريس. -

 التضاريس. -

 األو��

 خليجنا واحد

3 

 األول 

14/1/2018 

18/1/2018 

دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية الدرس األول : تا�ع 

 ( طبيعيا):

 الطبي��.املناخ والنبات  -

دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية :  الثا�يالدرس 

 (تار�خيا):

 خطوات قيام مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية. -

 األهداف واإلنجازات. -

 

3 

 الثا�ي

21/1/2018 

25/1/2018 

دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية :  الثا�يالدرس تا�ع 

 (تار�خيا):

 التطبيقات. -

الس�ان �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج  :  الثالث الدرس

 العر�ية:

 نمو الس�ان. -

 توزيع الس�ان. -

 ال��كيب الس�ا�ي. -

 

3 

 الثالث

28/1/2018 

1/2/2018 

الس�ان �� دول مجلس التعاون لدول  :  الثالث الدرستا�ع 

 ا�خليج العر�ية:

 ال��كيب الس�ا�ي. -

 التطبيقات. -

 فارس البيئة:الشيخ زايد الدرس األول : 

 زايد. البيئة ملهمة -

 

 

 

 الثانية

 زايد والبيئة

3 

 الرا�ع

4/2/2018 

8/2/2018 

 الشيخ زايد فارس البيئة:الدرس األول : تا�ع 

 البيئة ملهمة زايد. -

 البيئة �عمة وأمانة. -

 
3 

 ا�خامس

11/2/2018 

15/2/2018 
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 األسبوع الدراسيةا�حصة  الوحدة الدرس

 بصمة زايد البيئية. -

 بالدي:ا�حميات الطبيعية �� : الثا�يالدرس 

 مفهوم ا�حميات الطبيعية وأهمي��ا. -

 ا�حميات البحر�ة. -

 ا�حميات ال��ية. -

 

3 

 السادس

18/2/2018 

22/2/2018 

 املشاريع ا�خضراء �� بالدي::  الثالث الدرس

 مصادر الطاقة. -

 وقود املركبات. -

 تدو�ر النفايات.

 

3 

 السا�ع

25/2/2018 

1/3/2018 

 :االجتماعية للدستور الدعامات :  ول الدرس األ 

 املساواة والعدالة االجتماعية. -

 توف�� األمن والطمأنينة. -

 األسرة أساس ا�جتمع. -

 الوحدة الثالثة

ومضات من 

 الدستور 
3 

 الثامن

4/3/2018 

8/3/2018 

 :الدرس الثا�ي : ا�حقوق والواجبات

 ا�حقوق. -

 الواجبات. -

 حقوق داعمة أل�حاب الهمم. -

 

3 

 التاسع

11/3/2018 

15/3/2018 

 التطبيقات
 

3 
 العاشر

18/3/2018 

22/3/2018 
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 السادسالصف 
 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

    

 قارة آسيا:الدرس األول : 

- .
ً
 آسيا طبيعيا

- .
ً
 آسيا �شر�ا

- .
ً
 آسيا تار�خيا

 األو��

اإلمارات ودول 

 آسيا
3 

 األول 

14/1/2018 

18/1/2018 

 آسيا:قارة الدرس األول : تا�ع 

 .التطبيقات -

 جمهور�ة الهند::  الثا�يالدرس 

 املالمح الطبيعية. -

 املالمح الطبيعية. -

 

3 

 الثا�ي

21/1/2018 

25/1/2018 

 جمهور�ة الهند::  الثا�يالدرس تا�ع 

 املالمح البشر�ة. -

 العالقة مع دولة اإلمارات العر�ية املتحدة. -

 .التطبيقات -

 

3 

 الثالث

28/1/2018 

1/2/2018 

 جمهور�ة الص�ن الشعبية: :  لثالثا الدرس

 املالمح الطبيعية. -

 املالمح البشر�ة. -

 العالقة مع دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.

 

3 

 الرا�ع

4/2/2018 

8/2/2018 

 جمهور�ة �ور�ا( ا�جنو�ية )::  الرا�ع الدرس

 املالمح الطبيعية. -

 املالمح البشر�ة. -

 املتحدة.العالقة مع دولة اإلمارات العر�ية  -

 

3 

 ا�خامس

11/2/2018 

15/2/2018 

 زايد...حضارة وإنجازات::  الدرس األول 

 النشأة والقيادة. -

 رجل اإل�سانية. -

 اإلنجازات.

 الثانية

 3 اإلمارات وط�ي

 السادس

18/2/2018 

22/2/2018 

 زايد...حضارة وإنجازات:الدرس األول : تا�ع 

 اإلنجازات + التطبيقات -

 :بالدي موروث:  الثا�ي الدرس

 املفهوم واألهمية + ال��اث املادي واملعنوي. -

 

3 

 السا�ع

25/2/2018 

1/3/2018 
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 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

 ال��اث املادي واملعنوي.

 :موروث بالدي:  الثا�ي الدرستا�ع 

 مظاهر اهتمام الدولة باملوروث -

 التطبيقات. -

 التطبيقات.

 

3 

 الثامن

4/3/2018 

8/3/2018 

 املدرسة اإلماراتية:: الدرس الثالث 

 املفهوم واالهداف. -

 مراحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية املتحدة. -

 مراحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية املتحدة.

 

3 

 التاسع

11/3/2018 

15/3/2018 

 املدرسة اإلماراتية::  تا�ع الدرس الثالث

 اال�عاد التنمو�ة للتعليم �� مجتمع االمارات. -

 مجتمع االمارات. اال�عاد التنمو�ة للتعليم �� -

 التطبيقات. -

 

3 

 العاشر

18/3/2018 

22/3/2018 
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 سا�عالالصف 
 

 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

    

 نظم املعلومات ا�جغرافية:الدرس األول : 

 مفهوم نظم املعلومات ا�جغرافية وأهميتھ. -

 م�ونات نظم املعلومات ا�جغرافية . -

 خطوات التطبيق + التطبيقات -

 األو��

مصادر املعلومات 

 ا�جغرافية ا�حديثة
3 

 األول 

14/1/2018 

18/1/2018 

 االستشعار عن �عد: :  الثا�ي الدرس

املفهوم وطرق التقاط صور االستشعار عن �عد  -

 الرقمية.

 استخدامات االستشعار عن �عد  -

 االمثلة التطبيقية ع�� مشاريع فضائية إماراتية. -

 

3 

 الثا�ي

21/1/2018 

25/1/2018 

 نظام تحديد املواقع العاملي: :  لثالثا الدرس

 مفهوم نظام تحديد املواقع وم�وناتھ. -

 استخدامات نظام تحديد املواقع وآليھ عملھ. -

التطبيقات العاملية وا�حلية لنظام تحديد املواقع  -

 العاملي.

 

3 

 الثالث

28/1/2018 

1/2/2018 

االمارات العر�ية ا�خصائص الطبيعية لدولة :  ول األ  الدرس

 املتحدة:

  وأهميتھ املوقع -

  التضاريس لاأش� -

  التضاريس لاأش� -

 الثانية

 إمارا�ي ا�حبيبة 

3 

 الرا�ع

4/2/2018 

8/2/2018 

 االمارات لدولة الطبيعية ا�خصائص:  األول  الدرستا�ع 

 :املتحدة العر�ية

 . الطبي�� والنبات املناخ -

 . الطبي�� والنبات املناخ -

 العر�ية اإلمارات لدولة البشر�ة ا�خصائص: الثا�يالدرس 

 :املتحدة

 .الس�ان -

 

3 

 ا�خامس

11/2/2018 

15/2/2018 

 العر�ية اإلمارات لدولة البشر�ة ا�خصائص: تا�ع الدرس الثا�ي

 :املتحدة

 مصادر الطاقة. -

 
3 

 السادس

18/2/2018 

22/2/2018 
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 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

 اال�شطة االقتصادية. -

 + التطبيقات االقتصادية اال�شطة -

 اإلمارات لدولة واملعاصر  ا�حديث التار�خ:  الدرس الثالث

 :املتحدة العر�ية

 .واالستقرار الوحدة نواة القبلية االحالف -

 .املتحدة العر�ية اإلمارات دولة قيام -

 .واسهامات انجازات :املتحدة العر�ية اإلماراتدولة  -

 

3 

 السا�ع

25/2/2018 

1/3/2018 

 :والتار�خ زايد:  الرا�ع الدرس

 زايد واالتحاد. -

 زايد فارس التضامن العر�ي. -

 إ�سانية زايد ا�خ�� -

 

3 

 الثامن

4/3/2018 

8/3/2018 

 األورو�ية: -العالقات اإلماراتية : الدرس ا�خامس

 ال��يطانية - االماراتية العالقات-
 

3 
 التاسع

11/3/2018 

15/3/2018 

 األورو�ية: -العالقات اإلماراتية : تا�ع الدرس ا�خامس

 الفر�سية -العالقات االماراتية 

 
3 

 العاشر

18/3/2018 

22/3/2018 
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 ثامنالالصف 
 

 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

    

 :الدولة األميةالدرس األول : 

 قيام الدولة األمو�ة. -

 من خلفاء ب�ي أمية  -

قراءة إثرائية /ومضات من فكر ( الفروسية والشعر  -

 والقيادة)

 األو��

 تار�خنا حاضر

3 

 األول 

14/1/2018 

18/1/2018 

 الدولة األمية:الدرس األول : تا�ع 

 .األمو�ة الدولة و��اية ضعف عوامل -

 الدولة االسالمية �� العصر العبا��ي: :  الثا�ي الدرس

 قيام الدولة العباسية. -

املركز األول �� سباق (  فكر  من ومضات/ إثرائية قراءة -

 )القدرة

 

3 

 الثا�ي

21/1/2018 

25/1/2018 

 الدولة االسالمية �� العصر العبا��ي: :  الثا�ي الدرستا�ع 

 العصر العبا��ي األول. -

 العصر العبا��ي الثا�ي. -

 )قدو�ي(  فكر  من ومضات/ إثرائية قراءة -

 

3 

 الثالث

28/1/2018 

1/2/2018 

 ة العر�ية االسالمية:ا�حضار :  الثالث الدرس

االسالمية وعوامل خصائص ا�حضارة العر�ية  -

 ازدهارها.

 انتقال ا�حضارة العر�ية االسالمية. -

 )إدارة الوقت وأهميتھ(  فكر  من ومضات/ إثرائية قراءة -

 

3 

 الرا�ع

4/2/2018 

8/2/2018 

 ا�حضارة العر�ية االسالمية::  الثالث الدرستا�ع 

 انجازات ا�حضارة العر�ية االسالمية -

 التطبيقات. -

 )االبداع واالف�ار(  فكر  من ومضات/ إثرائية قراءة -

 

 

 
3 

 ا�خامس

11/2/2018 

15/2/2018 

 :زايد وحلم الشباب:  الرا�عالدرس 

 زايد األب. -

 الشباب �� فكر زايد. -

 )2021رؤ�ة االمارات (  فكر  من ومضات/ إثرائية قراءة -

 

3 

 السادس

18/2/2018 

22/2/2018 

 السا�ع 3 الثانية :الفضاءاالمارات من سفينة ال�حراء إ�� مسبار :  األول  الدرس
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 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

 النقل واملواصالت �� دولة االمارات قبل االتحاد. -

 النقل واملواصالت �� دولة االمارات قبل االتحاد. -

 )ا�خاطرة(  فكر  من ومضات/ إثرائية قراءة -

آفاق 

 مستقبلية

25/2/2018 

1/3/2018 

االمارات من سفينة ال�حراء إ�� مسبار :  األول  الدرستا�ع 

 :الفضاء

 النقل واملواصالت �� دولة االمارات �عد قيام االتحاد. -

 النقل واملواصالت �� دولة االمارات �عد قيام االتحاد. -

 )التحديات(  فكر  من ومضات/ إثرائية قراءة -

 

3 

 الثامن

4/3/2018 

8/3/2018 

 :االقتصاد االخضر:  الدرس الثا�ي

 االقتصاد االخضر( أهميتھ وم�وناتھ) -

 مبادرات وطنية نحو االقتصاد االخضر  -

 )املستحيل(  فكر  من ومضات/ إثرائية قراءة -

 

3 

 التاسع

11/3/2018 

15/3/2018 

 االمارات عاصمة االقتصاد االسالمي::  الدرس الثالث

 النظام االقتصادي االسالمي. -

 رؤ�ة عاصمة االقتصاد االسالمي. -

 التطبيقات. -

 

3 

 العاشر

18/3/2018 

22/3/2018 
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  التاسعالصف 
 

 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

    

 :العر�ي الوطن س�انالدرس األول : 

 نمو الس�ان �� الوطن العر�ي. -

 تركيب الس�ان وتوزيعهم. -

 قراءة إثرائية: رؤ��ي -

 األو��

املالمح البشر�ة 

 للوطن العر�ي

+ 

 رؤ��ي

3 

 األول 

14/1/2018 

18/1/2018 

 س�انية معاصرة:قضايا : الثا�ي الدرس

 االزدحام الس�ا�ي. -

 البطالة. -

 رؤ��ي: إثرائية قراءة -

 3 

 الثا�ي

21/1/2018 

25/1/2018 

 خليجنا عر�ي: : األول  الدرس

أهمية موقع ا�خليج العر�ي/ عرو�ة ا�خليج ( حق  -

 مثبت ).

 عرو�ة ا�خليج ع�� العصور التار�خية. -

 رؤ��ي: إثرائية قراءة -

 الثانية

تار�خ الوطن العر�ي 

 ا�حديث واملعاصر

 + رؤ��ي

3 

 الثالث

28/1/2018 

1/2/2018 

 التار�خ فكر يتحدث::  الثا�ي الدرس

العراق �� ذاكرة التار�خ/املغول أعداء ا�حضارة  -

 دمروا �غداد.

وط�ي يقرأ وط�ي يرتقي/ أيادي التخلف ��دم  -

العلوم / بالدي االمارات تحتفي بمورو��ا 

 ا�حضاري.

 رؤ��ي: إثرائية قراءة -

 

3 

 الرا�ع

4/2/2018 

8/2/2018 

 اإلمارات واالقتصاد املعر��::  الدرس األول 

 االقتصاد املعر��( مفهومھ ور�ائزه وسماتھ) -

 اإلمارات : اقتصاد معر�� تناف��ي. -

 رؤ��ي: إثرائية قراءة -

 الثالثة

 
ً
اإلمارات: اقتصادا

 ومنارة 
ً
معرفيا

 ثقافية + رؤ��ي

3 

 ا�خامس

11/2/2018 

15/2/2018 

 اإلمارات واالقتصاد املعر��:الدرس األول : تا�ع 

 اإلمارات : اقتصاد معر�� تناف��ي. -

 قبة النور::  الثا�ي الدرس

 
3 

 السادس

18/2/2018 

22/2/2018 
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 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

 عاصم�ي النور يلتقيان �� قبة النور. -

 رؤ��ي: إثرائية قراءة -

 :قبة النور : الدرس الثا�ي تا�ع 

 التواصل ا�حضاري ع�� التار�خ. -

 اللوفر إ�� العالم.رسالة  -

 رؤ��ي: إثرائية قراءة -

 

3 

 السا�ع

25/2/2018 

1/3/2018 

 :زايد واملرأة اإلماراتية:  الدرس األول 

- .
ً
 دور املرأة �� مجتمع اإلمارات قديما

- .
ً
 دور املرأة �� مجتمع اإلمارات حديثا

 .رؤ��ي: إثرائية قراءة -

 الرا�عة

زايد هو�ة ومواقف 

 مشهودة

+ 

 رؤ��ي

3 

 الثامن

4/3/2018 

8/3/2018 

 املسؤولية::  الدرس الثا�ي

 التعر�ف والشروط واألهمية. -

 األدوار. -

 .رؤ��ي: إثرائية قراءة -

 

3 

 التاسع

11/3/2018 

15/3/2018 

 التطبيقات
 

3 
 العاشر

18/3/2018 

22/3/2018 
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 :                             العاشر الصف 
 

 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

    

  للتنمية النظري  االطار :  االو�� الرؤ�ة -

 املستدامة للتنمية النظري  االطار :  االو�� تا�ع الرؤ�ة -

الكتاب العام :الفيدرالية �� دولة االمارات العر�ية  -

 املتحدة.

 األو��

 املستدامة التنمية

 عام نظري  إطار : 
3 

 األول 

14/1/2018 

18/1/2018 

 املستدامة التنمية ومؤشرات عناصر :  الثانية الرؤ�ة -

 التنمية ومؤشرات عناصر :  الثانية تا�ع الرؤ�ة -

 املستدامة

الكتاب العام :الفيدرالية �� دولة االمارات العر�ية  -

 املتحدة.

 

3 

 الثا�ي

21/1/2018 

25/1/2018 

 املستدامة التنمية اس��اتيجية:  الثالثة الرؤ�ة -

 املستدامة التنمية اس��اتيجية:  الثالثة تا�ع الرؤ�ة -

الكتاب العام :الفيدرالية �� دولة االمارات العر�ية  -

 املتحدة.

 

3 

 الثالث

28/1/2018 

1/2/2018 

 للتنمية االقتصادية املؤشرات:  االو�� الرؤ�ة -

 املتحدة العر�ية االمارات دولة �� املستدامة

 للتنمية االقتصادية املؤشرات:  االو�� الرؤ�ة تا�ع ا -

 املتحدة العر�ية االمارات دولة �� املستدامة

الكتاب العام :الفيدرالية �� دولة االمارات العر�ية  -

 املتحدة.

 الثانية

 التنمية مؤشرات

 دولة �� املستدامة

 العر�ية اإلمارات

 املتحدة

3 

 الرا�ع

4/2/2018 

8/2/2018 

 للتنمية االقتصادية املؤشرات:  االو�� الرؤ�ةتا�ع  -

 املتحدة العر�ية االمارات دولة �� املستدامة

 للتنمية االقتصادية املؤشرات:  االو�� الرؤ�ة تا�ع ا -

 املتحدة العر�ية االمارات دولة �� املستدامة

الكتاب العام :الفيدرالية �� دولة االمارات العر�ية  -

 املتحدة.

 

3 

 ا�خامس

11/2/2018 

15/2/2018 

 للتنمية االجتماعية املؤشرات:  يةنالثا الرؤ�ة -

 املتحدة العر�ية االمارات دولة �� املستدامة

 للتنمية االجتماعية املؤشرات:  الثانية تا�ع الرؤ�ة -

 املتحدة العر�ية االمارات دولة �� املستدامة

 

3 

 السادس

18/2/2018 

22/2/2018 
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 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

الكتاب العام :الفيدرالية �� دولة االمارات العر�ية  -

 املتحدة.

 للتنمية االجتماعية املؤشرات:  يةنالثا الرؤ�ةتا�ع  -

 املتحدة العر�ية االمارات دولة �� املستدامة

 للتنمية االجتماعية املؤشرات:  الثانية تا�ع الرؤ�ة -

 املتحدة العر�ية االمارات دولة �� املستدامة

الكتاب العام :الفيدرالية �� دولة االمارات العر�ية  -

 املتحدة.

 

3 

 السا�ع

25/2/2018 

1/3/2018 

 للتنمية واملؤسسية البيئية املؤشرات:  الثالثة الرؤ�ة -

 املتحدة العر�ية االمارات دولة �� املستدامة

 واملؤسسية البيئية املؤشرات:  الثالثة تا�ع الرؤ�ة -

 املتحدة العر�ية االمارات دولة �� املستدامة للتنمية

الكتاب العام :الفيدرالية �� دولة االمارات العر�ية  -

 املتحدة.

 

3 

 الثامن

4/3/2018 

8/3/2018 

 دولة �� املستدامة التنمية تحديات:  االو�� الرؤ�ة -

 املتحدة العر�ية االمارات

 �� املستدامة التنمية تحديات:  االو�� تا�ع الرؤ�ة -

 املتحدة العر�ية االمارات دولة

الكتاب العام :الفيدرالية �� دولة االمارات العر�ية  -

 املتحدة.

 الثالثة

 وجهود تحديات

اإلمارات  دولة

 �� املتحدة العر�ية

 التنمية تحقيق

 املستدامة

3 

 التاسع

11/3/2018 

15/3/2018 

 املتحدة العر�ية االمارات دولة جهود:  الثانية الرؤ�ة -

 املستدامة التنمية تحقيق ��

 العر�ية االمارات دولة جهود الرؤ�ة الثانية: تا�ع -

 املستدامة التنمية تحقيق �� املتحدة

العام :الفيدرالية �� دولة االمارات العر�ية الكتاب  -

 املتحدة.

 

3 

 العاشر

18/3/2018 

22/3/2018 
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                   ا�حادي عشر الصف 

 ) لدولة اإلمارات العر�ية املتحدةا�حتلة  الثالث ا�جزر (لكتاب املسار العام سبوعيا أتخصص حصة واحدة *

 لكتاب املسار املتخصص حصت�ن شه**
ً
للصف ) ا�جزر الثالث ا�حتلة لدولة اإلمارات العر�ية املتحدةتقدم (ر�ا

 . املتقدم
 

ا�حصة  الوحدة الدرس

 الدراسية

 األسبوع

    

 .العر�ي ا�خليج �� الغذائي واألمن املائي األمنالرؤ�ة األو��:  -

 والتغ��ات الهيدرولو�� الغموض حالةالرؤ�ة الثانية:  -

 .العر�ي ا�خليج دول  �� املناخية

 اإلمارات لدولة ا�حتلة الثالث ا�جزر  الكتاب العام : -

 .املتحدة العر�ية

 األو��

 عالم �� املائي األمن

 3 متغ��

 األول 

14/1/2018 

18/1/2018 

 .املياه موارد إدارة تواجھ ال�ي التحدياتالرؤ�ة الثالثة:  -

 .ا�حضر�ة املناطق �� املياه إدارةالرؤ�ة الرا�عة:  -

 اإلمارات لدولة ا�حتلة الثالث ا�جزر  : الكتاب العام -

 .املتحدة العر�ية

 

3 

 الثا�ي

21/1/2018 

25/1/2018 

 .العر�ية ا�خليج دول  �� املياه ندرةالرؤ�ة األو��:  -

 .املياه لندرة ا�جيوسياسية األ�عادالرؤ�ة الثانية:  -

 اإلمارات لدولة ا�حتلة الثالث ا�جزر  الكتاب العام : -

 .املتحدة العر�ية

 الثانية

 املائي األمن حالة

 ا�خليج بمنطقة

 العر�ي

3 

 الثالث

28/1/2018 

1/2/2018 

 دول  �� املياه واستخدامات املائية املواردالرؤ�ة الثالثة:  -

 .التعاون  مجلس

 تواجھ ال�ي املائية والقضايا التحديات أهمالرؤ�ة الرا�عة:  -

 .التعاون  مجلس دول 

 اإلمارات لدولة ا�حتلة الثالث ا�جزر  الكتاب العام : -

 .املتحدة العر�ية

 

3 

 الرا�ع

4/2/2018 

8/2/2018 

 دول  �� املائي لألمن االقتصادي املؤشر الرؤ�ة األو��:  -

 .العر�ية ا�خليج

 �� واإلقليمية الوطنية املائي األمن سياساتالرؤ�ة الثانية:  -

 .العر�ية ا�خليج دول 

 اإلمارات لدولة ا�حتلة الثالث ا�جزر  الكتاب العام : -

 .املتحدة العر�ية

 الثالثة

 املوارد إدارة

 منطقة �� املائية

 العر�ي ا�خليج
3 

 ا�خامس

11/2/2018 

15/2/2018 
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ا�حصة  الوحدة الدرس

 الدراسية

 األسبوع

 �� عل��ا والطلب املياه إمدادات مستقبلالرؤ�ة الثالثة:  -

 .العر�ية ا�خليج لدول  التعاون  مجلس دول 

 .العاملية الغذاء إلمدادات الرئيسية الدوافعالرؤ�ة األو��:  -

 اإلمارات لدولة ا�حتلة الثالث ا�جزر  الكتاب العام : -

 .املتحدة العر�ية

 

 

 الرا�عة

 الغذائي األمن

ا ا عاملي�  وإقليمي�

3 

 السادس

18/2/2018 

22/2/2018 

 .العر�ي ا�خليج منطقة �� الغذائي األمنالرؤ�ة الثانية:  -

 .الزرا�� والتطو�ر  البحث نظامالرؤ�ة الثالثة:  -

 اإلمارات لدولة ا�حتلة الثالث ا�جزر  الكتاب العام : -

 .املتحدة العر�ية

 

3 

 السا�ع

25/2/2018 

1/3/2018 

 .الغذائي واألمن املياه ب�ن العالقةالرؤ�ة الرا�عة:  -

 املتحدة العر�ية اإلمارات دولة �� املائي األمن الرؤ�ة األو��: -

 والتحديات الفرص

 اإلمارات لدولة ا�حتلة الثالث ا�جزر  الكتاب العام : -

 .املتحدة العر�ية

 

 ا�خامسة

 املائي األمن

 والغذائي

 والتنمية

 املستدامة

 اإلمارات دولة ��

 املتحدة العر�ية

3 

 الثامن

4/3/2018 

8/3/2018 

 اإلمارات دولة �� املياه موارد ع�� الطلبالرؤ�ة الثانية:  -

 .املتحدة العر�ية

 فعل ورد م 2008 عام العاملية الغذاء أزمةالرؤ�ة الثالثة:  -

 .املتحدة العر�ية اإلمارات دولة

 اإلمارات لدولة ا�حتلة الثالث ا�جزر  الكتاب العام : -

 .املتحدة العر�ية

 

3 

 التاسع

11/3/2018 

15/3/2018 

 اإلمارات دولة �� واملائي الغذائي األمن الرؤ�ة الرا�عة: -

 العمل. وخطة االق��احات �عض املتحدة العر�ية

 اإلمارات دولة �� واملائي الغذائي األمن الرؤ�ة الرا�عة: -

 العمل. وخطة االق��احات �عض املتحدة العر�ية

 اإلمارات لدولة ا�حتلة الثالث ا�جزر  الكتاب العام : -

 .املتحدة العر�ية

 

3 

 العاشر

18/3/2018 

22/3/2018 
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 . )(بقوة االتحاد لكتاب املسار العام سبوعيا أتخصص حصة واحدة **       الثا�ي عشر الصف 

 شه تخصص حصت�ن**                                       
ً
 . للصف املتقدم) االتحاد بقوة تقدم (لكتاب املسار املر�ا

 
 

 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

    

 الرؤ�ة األو��: الوصول االلك��و�ي 

 الفجوة الرقمية. -

 االلك��و�ي.الوصول  -

 الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) -

 األو��

 الثورة الرقمية
3 

 األول 

14/1/2018 

18/1/2018 

 ت�افؤ الفرص االلك��ونية أل�حاب الهمم. -

 ةااللك��وني الرؤ�ة الثانية: محو األمية 

 أدوات محو األمية الرقمية. -

 الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) -

 

3 

 الثا�ي

21/1/2018 

25/1/2018 

 ةااللك��وني تا�ع الرؤ�ة الثانية: محو األمية 

 قضايا التكنولوجيا الرقمية. -

 التنمر االلك��و�ي -

 الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) -

 

3 

 الثالث

28/1/2018 

1/2/2018 

 واألمان االلك��و�ي: دالرؤ�ة الثالثة: القواع

 ا�جرائم االلك��ونية -

 ا�حقوق القانونية �حماية امللكية الفلكية. -

 الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) -

 

3 

 الرا�ع

4/2/2018 

8/2/2018 

 :االلك��و�ي واألمان القواعد: الثالثة الرؤ�ةتا�ع 

 األمان االلك��و�ي. -

 الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) -

 التطبيقات -

 

3 

 ا�خامس

11/2/2018 

15/2/2018 

 الرؤ�ة األو��: التفاعل والتعاون االلك��و�ي:

 التكنولوجيا �� حياتناأثر  -

 أخالقيات استخدام التكنولوجيا �� حياتنا -

 الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) -

 الثانية

االستخدام اآلمن 

واألخال�� 

 للتقنيات

3 

 السادس

18/2/2018 

22/2/2018 



24 
 

 األسبوع ا�حصة الدراسية الوحدة الدرس

  املشروعات االلك��ونية:الرؤ�ة الثانية: 

 املعامالت التجار�ة ع�� االن��نت. -

 بممارسة املعامالت ع�� االن��نت.القضايا املتعلقة  -

 الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) -

 

3 

 السا�ع

25/2/2018 

1/3/2018 

 :الرعايا االلك��ونيةالرؤ�ة الثالثة: 

 بيئة العمل ال�حية. -

 مشكالت بيئة العمل  -

 الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) -

 

3 

 الثامن

4/3/2018 

8/3/2018 

 االلك��ونيةالرؤ�ة الرا�عة: ا�حاسبة 

 سياسة االستخدام املقبول  -

 التعدي ع�� ا�حقوق امللكية -

 الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) -

 

3 

 التاسع

11/3/2018 

15/3/2018 

 ع�� الوحدة الثانية التطبيقات

 الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) -

 
3 

 العاشر

18/3/2018 

22/3/2018 

 


