
 

 ل�خطة الفصلية  التوزيع الزم�ي

 –الفصل الثا�ي  – الطلبة العرب باملدراس األجنبيةمقررات 

 2017/2018عام الدرا��ي لا 

 

 الدراسات االجتماعية و ال��بية الوطنية 
 

  الصف األول 
 

 الفصل الوحدة الدرس مالحظات

    

 عدد ا�حصص األسبوعية: حصة واحدة

 األو�� النقل �� بالدي الدرس األول : 

 
 الثا�ي

 الدرس الثالث : مهن�ي عندما أك��

 الدرس األول : عام زايد
 الثانية

 الدرس الثالث : أحب ترا�ي

 

 لصف الثا�ي ا
 

 الفصل الوحدة الدرس مالحظات

    

 عدد ا�حصص األسبوعية: حصة واحدة

 األو�� الدرس األول : املياه �� بالدي 

 
 الثا�ي

 الدرس الثا�ي : الطاقة �� بالدي

 الدرس األول : البا�ي املؤسس
 الثانية

 الدرس الثا�ي : هو��ي الوطنية: 

 

  



 الصف الثالث 
 

 الفصل الوحدة الدرس مالحظات

    

 عدد ا�حصص األسبوعية: حصة واحدة

 الثا�ي األو�� خر�طة بالدي الثا�ي:الدرس  

واجبا�ي ومسؤوليا�ي تجاه  :الدرس األول 

 الثانية بالدي
 ترا�ي هو��ي الثالث:الدرس 

 

 الصف الرا�ع 
 

 الفصل الوحدة الدرس مالحظات

    

 عدد ا�حصص األسبوعية: حصة واحدة

� دولة اإلمارات الدرس األول : الس�ان � 

 األو�� العر�ية املتحدة

 الدرس الثالث : بيئ�ي مسؤولي�ي الثا�ي

 الدرس الثا�ي : إمارة ومس�ى
 الثانية

 الدرس الثالث : تراثنا األصيل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصف ا�خامس 
 

 الفصل الوحدة الدرس مالحظات

    

 عدد ا�حصص األسبوعية: حصة واحدة

ن لدول الدرس األول : دول مجلس التعاو  

 ا�خليج العر�ية ( طبيعيا)
 األو��

 الثا�ي
ن لدول دول مجلس التعاو  الدرس الثا�ي :

 ا�خليج العر�ية (تار�خيا)

 األول : الشيخ زايد فارس البيئة الدرس
 الثانية

 الديبالدرس الثا�ي: ا�حميات الطبيعية �� 

 

 الصف السادس 
 

 الفصل الوحدة الدرس مالحظات

    

 عدد ا�حصص األسبوعية: حصة واحدة

 الدرس األول : قارة آسيا 
 األو��

 الثا�ي
 الدرس الثا�ي : جمهور�ة الهند

 الثانية س األول : زايد...حضارة وإنجازاتالدر 

 الثالثة الدرس الثا�ي : موروث بالدي

 تانحصعدد ا�حصص األسبوعية: 

 الدرس األول : قارة آسيا 

 األو��

 الثا�ي

 الدرس الثا�ي : جمهور�ة الهند:

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

 س األول : زايد...حضارة وإنجازاتالدر 

 الدرس الثا�ي : موروث بالدي الثانية

 الدرس الثالث : املدرسة اإلماراتية:

 

  



 الصف السا�ع 
 

 الفصل الوحدة الدرس مالحظات

    

 عدد ا�حصص األسبوعية: حصة واحدة

 نظم املعلومات ا�جغرافية األول :الدرس  

 األو��

 الثا�ي

ث :  نظام تحديد املواقع الدرس الثال

 العاملي

 الدرس األول : ا�خصائص الطبيعية

 لدولة االمارات العر�ية املتحدة

 الثانية

 الدرس الرا�ع : زايد والتار�خ

 حصتانعدد ا�حصص األسبوعية: 

 األو�� نظم املعلومات ا�جغرافية األول :الدرس  

 الثا�ي

ث :  نظام تحديد املواقع الدرس الثال

 العاملي

 الدرس األول : ا�خصائص الطبيعية

 لدولة االمارات العر�ية املتحدة

 الثانية

ة لدول الدرس الثا�ي: ا�خصائص البشر�ة

 اإلمارات العر�ية املتحدة

 الثالثة

 زايد والتار�خ: الدرس الرا�ع :

 

 

 

 

 

 

  



 الصف الثامن 
 

 الفصل الوحدة الدرس مالحظات

    

 عدد ا�حصص األسبوعية: حصة واحدة

الث : ا�حضارة العر�ية الدرس الث 

 األو�� االسالمية

 الثا�ي

 الدرس الرا�ع : زايد وحلم الشباب

سفينة  الدرس األول : االمارات من

 ال�حراء إ�� مسبار الفضاء

 الثانية

المارات عاصمة الدرس الثالث : ا

 االقتصاد االسالمي

 حصتانعدد ا�حصص األسبوعية: 

الث : ا�حضارة العر�ية الدرس الث 

 األو�� االسالمية

 الثا�ي

 الدرس الرا�ع : زايد وحلم الشباب

سفينة  الدرس األول : االمارات من

 ال�حراء إ�� مسبار الفضاء

 الدرس الثا�ي : االقتصاد االخضر الثانية

المارات عاصمة الدرس الثالث : ا

 االقتصاد االسالمي

 

من الوحدة الثانية لكتاب (ومضات من فكر)  إثراءيھحصة أسبوعية كقراءة تخصص مالحظة: 

 هللا رعاه–لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

 

 

 

 

 

 



 الصف التاسع 
 

 الفصل الوحدة الدرس مالحظات

    

 عدد ا�حصص األسبوعية: حصة واحدة

 األو�� الدرس األول : س�ان الوطن العر�ي 

 الثا�ي
 الثانية الدرس األول : خليجنا عر�ي

 الثالث ول : اإلمارات واالقتصاد املعر��الدرس األ 

 الرا�عة األول : زايد واملرأة اإلماراتيةالدرس 

 حصتانعدد ا�حصص األسبوعية: 

 األو�� الدرس األول : س�ان الوطن العر�ي 

 الثا�ي

 درس الثا�ي: قضايا س�انية معاصرةال

 الثانية الدرس األول : خليجنا عر�ي

 ول : اإلمارات واالقتصاد املعر��الدرس األ 
 الثالثة

 الدرس الثا�ي : قبة النور 

 الرا�عة زايد واملرأة اإلماراتية األول :الدرس 

 

 

) لصاحب السمو الشيخ محمد بن رؤ��يلكتاب ( إثراءيھحصة أسبوعية  كقراءة تخصص مالحظة: 

 هللا رعاه–راشد آل مكتوم 

 

 

 

 


