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توزيع املقررات الدراسية للعام الدراسي

للمدارس اخلاصة التي تطبق منهاج وزارة 

التربية

2017 - 2016

إدارة مناهج الطفولة املبكرة والصفوف األولى

)الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث(



3

الفهرس

مقرر مادة التربية اإلسالمية

نظام الفصلني

8 الصف األول )نظام الفصلني(

9 الصف الثاني )نظام الفصلني(

10 الصف الثالث )نظام الفصلني(

نظام الثالث فصول

12 الصف األول )نظام الثالث فصول(

13 الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

14 الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

نظام األربع فصول

16 الصف األول )نظام األربع فصول(

17 الصف الثاني )نظام األربع فصول(

18 الصف الثالث )نظام األربع فصول(
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الفهرس

مقرر مادة اللغة العربية

نظام الفصلني

21 الصف األول )نظام الفصلني(

22 الصف الثاني )نظام الفصلني(

23 الصف الثالث )نظام الفصلني(

نظام الثالث فصول

25 الصف األول )نظام الثالث فصول(

27 الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

28 الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية

نظام الثالث فصول

31 الصف األول )نظام الفصلني(

32 الصف الثاني )نظام الفصلني(

33 الصف الثالث )نظام الفصلني(
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الفهرس

مقرر مادة الرياضيات

نظام الثالث فصول

36 الصف األول )نظام الثالث فصول(

40 الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

44 الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

مقرر مادة العلوم

نظام الثالث فصول

50 الصف األول )نظام الثالث فصول(

51 الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

52 الصف الثالث )نظام الثالث فصول(
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مقرر مادة التربية االسالمية

2017 - 2016

)الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث(
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نظام الفصلني
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف األول )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w الله ربي

w سورة الفاحتة

w الصدق طريق اجلنة

w أركان االسـالم

w سـورة الفيل

w  مولد الرسول صلى الله عليه

وسلم.

الوحدة األولى 

)أحب ربي(

الفصل االول

w الله الرحمن

w سورة الفلق

w دعاء النوم

w أبو هريرة رضي الله عنه

w الوضوء

w الرحمة باحليوان

الوحدة الثانية

)برحمتك أحيا(

w سورة اإلخالص

w أركان اإلميان

w آداب النظافة في اإلسالم

w املسلم عون ألخيه

w أحب أسرتي

w  رسولنا محمد صلى الله عليه

وسلم

الوحدة الثالثة

)آمنت بالله تعالى(

w اللُّه اخْلاِلُق الَْعظيُم

w  سوَرُة الّناِس

w  ُكْن ناِفًعا

w َصالتي نوُر َحياتي

w ُلِق الِْبرُّ ُحْسُن اخْلُ

w سوَرُة امْلاعوِن

الوحدة الرابعة

) أطيع ربي(

الفصل الثاني

w ُأِحبُّ َمْخلوقاِت َرّبي

w سوَرُة امْلََسِد

w  ّديِق َأْسماُء ِبْنُت َأبي َبْكٍر الصِّ

)َرِضَي اللُّه َعْنُهما(

w عاِم ِمْن آداِب الطَّ

w ْحَمِة الرَّ

الوحدة اخلامسة

) ديني يهذبني (

w سوَرُة الَْكْوَثِر

w التَّساُمُح

w ُأِحبُّ الِّزراَعَة

w َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم الُْقْرآَن َوَعلََّمُه

w سوَرُة النَّْصِر

الوحدة السادسة

) أعمل صاحلا(
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثاني )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w الله اللطيف اخلبير

w سورة العصر

w )االميان بالرسل )عليهم السالم

w سورة الكافرون

w أحب اخلير ألخي

w )قصة إثرائية )القناعة كنز ال يفنى

الوحدة األولى

) إمياني يهديني (

الفصل االول

w الطهارة ونواقض الوضوء

w فن وابتكار إسالمي

w سورة الشرح

w  الرسول -صلى الله عليه وسلم - يحب

العمل

w حسن الوضوء

w علي بن أبي طالب - رضي الله عنه

w )قصة إثرائية )طهارة القلوب

الوحدة الثانية

) أنا مسلم طاهر (

w أنا أصلي

w فضل الصالة

w الصادق األمني

w بيوت الله املقدسة

w سورة قريش

w األمانة

w أنا أصلي

w )قصة إثرائية )سيد األخالق

الوحدة الثالثة

) العبادة تهذبني (

w فضل تالوة القرآن الكرمي

w سورة القدر

w السيدة فاطمة رضي الله عنها

w سورة الضحى

w آداب الطعام

w خير األعمال في اإلسالم

w )قصة إثرائية ) صنائع املعروف

الوحدة الرابعة

الفصل الثاني

w الله اخلالق القدير

w  من أخالق املسلم

w  من أخالق النبي صلى الله عليه وسلم

w  سورة الشمس

w احترام اآلخرين

w  الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم

w  قصة إثرائية ) سيدنا يونس عليه

السالم (

الوحدة اخلامسة

w  سورة التكاثر

w نعمة النبات

w  كل أمتي يدخلون اجلنة

w  أحب جيراني

w  سورة العاديات

w ) قصة إثرائية ) النحلة والعسل

الوحدة السادسة
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثالث )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w برُّ الوالدين

w آداب التالوة

w  نزول الوحي على النبي صلى الله عليه

وسلم

w سورة العلق

w خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها

w حسن اخللق

w  قصة إثرائية: )النبي سليمان عليه

السـالم(

الوحدة األولى

)ديني يعلمني(

الفصل االول

w االميان باملالئكة

w سورة البّينة

w شروط الصالة ومبطالتها

w فضل ترتيل القرآن

w اآلذان واإلقامة

w مكّفرات الذنوب

w )قصة إثرائية )حافظ القرآن

الوحدة الثانية

)أنا مسلم عابد(

w آداب الزيارة والضيافة

w الصوم

w سورة الُهَمزة

w صفات املؤمن

w سورة الليل

w التسـّامح

w قصة إثرائية: أصحاب البسـتان

الوحدة الثالثة

)العبادة تهذبني(

w  التسامح

w العلم واملعرفة

w أبوبكر الصديق رضي الله عنه

w )سورة ) الفجر

w  الصدق

w  اإلميان بالرسل ) موسى وعيسى

عليهما السالم( 

w البحث عن املعرفة

الوحدة الرابعة

الفصل الثاني

w  سورة البلد

w  التعاون سر النجاح

w  التراحم

w  رعاية احملتاجني

w إمارات اخلير العطاء

w سورة التني

w  صلة األرحام

w ) قصة إثرائية ) نحن سعداء معا

الوحدة اخلامسة

w  نعمة املاء

w سورة الزلزلة

w  الرسول صلى الله عليه وسلم يحب

جيرانه

w  تذوق اإلميان

w  ) سورة ) القارعة

w ) قصة إثرائية ) املخترع الصغير

الوحدة السادسة
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نظام الثالث فصول
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف األول )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w الله ربي

w سورة الفاحتة

w الصدق طريق اجلنة

w أركان االسـالم

w سـورة الفيل

w  مولد الرسول صلى الله عليه

وسلم.

الوحدة األولى 

)أحب ربي(

الفصل االول

w الله الرحمن

w سورة الفلق

w دعاء النوم

w أبو هريرة رضي الله عنه

w الوضوء

w الرحمة باحليوان

الوحدة الثانية

)برحمتك أحيا(

w سورة اإلخالص

w أركان اإلميان

w آداب النظافة في اإلسالم

w املسلم عون ألخيه

w أحب أسرتي

w  رسولنا محمد صلى الله عليه

وسلم

الوحدة الثالثة

)آمنت بالله تعالى(

الفصل الثاني

w اللُّه اخْلاِلُق الَْعظيُم

w  سوَرُة الّناِس

w  ُكْن ناِفًعا

w َصالتي نوُر َحياتي

w ُلِق الِْبرُّ ُحْسُن اخْلُ

w سوَرُة امْلاعوِن

الوحدة الرابعة

) أطيع ربي(

w ُأِحبُّ َمْخلوقاِت َرّبي

w سوَرُة امْلََسِد

w  ّديِق َأْسماُء ِبْنُت َأبي َبْكٍر الصِّ

)َرِضَي اللُّه َعْنُهما(

w عاِم ِمْن آداِب الطَّ

w ْحَمِة الرَّ

الوحدة اخلامسة

) ديني يهذبني (

الفصل الثالث

w سوَرُة الَْكْوَثِر

w التَّساُمُح

w ُأِحبُّ الِّزراَعَة

w َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم الُْقْرآَن َوَعلََّمُه

w سوَرُة النَّْصِر

الوحدة السادسة

) أعمل صاحلا(
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w الله اللطيف اخلبير

w سورة العصر

w )االميان بالرسل )عليهم السالم

w سورة الكافرون

w أحب اخلير ألخي

w )قصة إثرائية )القناعة كنز ال يفنى

الوحدة األولى

) إمياني يهديني (

الفصل االول
w الطهارة ونواقض الوضوء

w فن وابتكار اسالمي

w سورة الشرح

w  الرسول -صلى الله عليه وسلم - يحب

العمل

w حسن الوضوء

w علي بن أبي طالب - رضي الله عنه

w )قصة إثرائية )طهارة القلوب

الوحدة الثانية

) أنا مسلم طاهر (

w أنا أصلي

w فضل الصالة

w الصادق األمني

w بيوت الله املقدسة

w سورة قريش

w األمانة

w أنا أصلي

w )قصة إثرائية )سيد األخالق

الوحدة الثالثة

) العبادة تهذبني (

الفصل الثاني

w فضل تالوة القرآن الكرمي

w سورة القدر

w السيدة فاطمة رضي الله عنها

w سورة الضحى

w آداب الطعام

w خير األعمال في اإلسالم

w )قصة إثرائية ) صنائع املعروف

الوحدة الرابعة

w الله اخلالق القدير

w  من أخالق املسلم

w  من أخالق النبي صلى الله عليه وسلم

w  سورة الشمس

w احترام اآلخرين

w  الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم

w  قصة إثرائية ) سيدنا يونس عليه

السالم (

الوحدة اخلامسة

الفصل الثالث

w  سورة التكاثر

w نعمة النبات

w  كل أمتي يدخلون اجلنة

w  أحب جيراني

w  سورة العاديات

w ) قصة إثرائية ) النحلة والعسل

الوحدة السادسة
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w برُّ الوالدين

w آداب التالوة

w  نزول الوحي على النبي صلى الله عليه

وسلم

w سورة العلق

w خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها

w حسن اخللق

w  قصة اثرائية: النبي سليمان عليه

السـالم

الوحدة األولى

) ديني يعلمني (

الفصل االول

w االميان باملالئكة

w سورة البّينة

w شروط الصالة ومبطالتها

w فضل ترتيل القرآن

w اآلذان واإلقامة

w مكّفرات الذنوب

w )قصة اثرائية )حافظ القرآن

الوحدة الثانية

) أنا مسلم عابد(

w آداب الزيارة والضيافة

w الصوم

w سورة الُهَمزة

w صفات املؤمن

w سورة الليل

w التسـّامح

w )قصة اثرائية )أصحاب البسـتان

الوحدة الثالثة

) العبادة تهذبني(
الفصل الثاني

w  التسامح

w العلم واملعرفة

w أبوبكر الصديق رضي الله عنه

w )سورة ) الفجر

w  الصدق

w  اإلميان بالرسل

w  )موسى وعيسى عليهما السالم (

w البحث عن املعرفة

الوحدة الرابعة

الفصل الثالث

w  سورة البلد

w  التعاون سر النجاح

w  التراحم

w  رعاية احملتاجني

w إمارات اخلير العطاء

w سورة التني

w صلة األرحام

w ) قصة إثرائية ) نحن سعداء معا

الوحدة اخلامسة

w  نعمة املاء

w سورة الزلزلة

w  الرسول صلى الله عليه وسلم يحب

جيرانه

w  تذوق اإلميان

w ) سورة ) القارعة

w ) قصة إثرائية ) املخترع الصغير

الوحدة السادسة
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نظام األربع فصول
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف األول )نظام األربع فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w الله ربي

w سورة الفاحتة

w الصدق طريق اجلنة

w أركان االسـالم

w سـورة الفيل

w  مولد الرسول صلى الله عليه

وسلم.

الوحدة األولى 

)أحب ربي(

الفصل االول

w الله الرحمن

w سورة الفلق

w دعاء النوم

الوحدة الثانية

)برحمتك أحيا(

w أبو هريرة رضي الله عنه

w الوضوء

w الرحمة باحليوان

الوحدة الثانية

)برحمتك أحيا(

الفصل الثاني

w سورة اإلخالص

w أركان اإلميان

w آداب النظافة في اإلسالم

w املسلم عون ألخيه

w أحب أسرتي

w  رسولنا محمد صلى الله عليه

وسلم

الوحدة الثالثة

)آمنت بالله تعالى(

w اللُّه اخْلاِلُق الَْعظيُم

w  سوَرُة الّناِس

w  ُكْن ناِفًعا

w َصالتي نوُر َحياتي

w ُلِق الِْبرُّ ُحْسُن اخْلُ

w سوَرُة امْلاعوِن

الوحدة الرابعة

) أطيع ربي(

الفصل الثالث

w ُأِحبُّ َمْخلوقاِت َرّبي

w سوَرُة امْلََسِد

الوحدة اخلامسة

) ديني يهذبني (

w  ّديِق َأْسماُء ِبْنُت َأبي َبْكٍر الصِّ

)َرِضَي اللُّه َعْنُهما(

w عاِم ِمْن آداِب الطَّ

w ْحَمِة الرَّ

الوحدة اخلامسة

) ديني يهذبني (

سوَرُة الَْكْوَثِر wالفصل الرابع

w التَّساُمُح

w ُأِحبُّ الِّزراَعَة

w َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم الُْقْرآَن َوَعلََّمُه

w سوَرُة النَّْصِر

الوحدة السادسة

) أعمل صاحلا(
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثاني )نظام األربع فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w الله اللطيف اخلبير

w سورة العصر

w )االميان بالرسل )عليهم السالم

w سورة الكافرون

w أحب اخلير ألخي

w )قصة إثرائية )القناعة كنز ال يفنى

الوحدة األولى

) إمياني يهديني (

الفصل األول

w الطهارة ونواقض الوضوء

w فن وابتكار اسالمي

w سورة الشرح

w  الرسول -صلى الله عليه وسلم - يحب

العمل

الوحدة الثانية

) أنا مسلم طاهر (

w حسن الوضوء

w علي بن أبي طالب - رضي الله عنه

w )قصة إثرائية )طهارة القلوب

الوحدة الثانية

) أنا مسلم طاهر (

الفصل الثاني

w أنا أصلي

w فضل الصالة

w الصادق األمني

w بيوت الله املقدسة

w سورة قريش

w األمانة

w أنا أصلي

w )قصة إثرائية )سيد األخالق

الوحدة الثالثة

) العبادة تهذبني (

w فضل تالوة القرآن الكرمي

w سورة القدر

w السيدة فاطمة رضي الله عنها

w سورة الضحى

w آداب الطعام

w خير األعمال في اإلسالم

w الله اخلالق القدير

w  من أخالق املسلم

w  من أخالق النبي صلى الله عليه وسلم

w )قصة إثرائية ) صنائع املعروف

الوحدة الرابعة 

) القرآن كتابي (
الفصل الثالث

w  سورة الشمس

w احترام اآلخرين

w  الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم

w  قصة إثرائية ) سيدنا يونس عليه

السالم (

الوحدة اخلامسة 

) الله معنا(

سورة التكاثر  wالفصل الرابع

w نعمة النبات

w  كل أمتي يدخلون اجلنة

w  أحب جيراني

w  سورة العاديات

w ) قصة إثرائية ) النحلة والعسل

الوحدة السادسة

) بيئتنا مسؤوليتنا(
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثالث )نظام األربع فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w برُّ الوالدين

w آداب التالوة

w  نزول الوحي على النبي صلى الله عليه

وسلم

w سورة العلق

w خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها

w حسن اخللق

w  قصة إثرائية: النبي سليمان عليه

السـالم

الوحدة األولى

) ديني يعلمني (
الفصل االول

w االميان باملالئكة

w سورة البّينة

w شروط الصالة ومبطالتها

w فضل ترتيل القرآن

w اآلذان واإلقامة

w مكّفرات الذنوب

w )قصة إثرائية )حافظ القرآن

الوحدة الثانية

) أنا مسلم عابد(

الفصل الثاني
w آداب الزيارة والضيافة

w الصوم

w سورة الُهَمزة

w صفات املؤمن

w سورة الليل

w التسـّامح

w )قصة إثرائية )أصحاب البسـتان

الوحدة الثالثة

) العبادة تهذبني(

w العلم واملعرفة

w  أبوبكر الصديق رضي الله عنه

w )سورة ) الفجر

w  الصدق

w  اإلميان بالرسل ) موسى وعيسى

عليهما السالم( 

w البحث عن املعرفة

w  سورة البلد

w  التعاون سر النجاح

w التراحم

w ) قصة إثرائية ) القراءة سر جناحي

الوحدة الرابعة 

) أنا مسلم صادق (

الفصل الثالث

الوحدة اخلامسة

)املؤمنون أخوة( 

w  رعاية احملتاجني

w إمارات اخلير العطاء

w سورة التني

w صلة األرحام

w  نعمة املاء

w سورة الزلزلة

w  الرسول صلى الله عليه وسلم يحب

جيرانه

w  تذوق اإلميان

w ) سورة ) القارعة

w ) قصة إثرائية ) نحن سعداء معا

الوحدة اخلامسة

)املؤمنون أخوة( 

الفصل الرابع

الوحدة السادسة 

)بيئتنا مسؤوليتنا(
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مقرر مادة اللغة العربية

2017 - 2016

)الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث(



20

نظام الفصلني
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مقرر مادة اللغة العربية )الكتاب األول - كتاب التلميذ/ كتاب التدريبات( - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف األول )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس التاسع عشر: حرفا اخلاء + الظاء

الدرس العشرون: حرفا الواو + الياء

قصصي املمتعة: في حديقة احليوان

الوحدة األولى

)حروف لغتي(

الفصل الثاني

الدرس األول: أنا

الدرس الثاني: أنا وأسرتي

الدرس الثالث: بيتي

الدرس الرابع: نشيد ) أمي وأبي (

التعزيز واإلثراء األول

الوحدة الثانية

)بيتي وأسرتي(

الدرس األول: مدرستي

الدرس الثاني: صفي

الدرس الثالث: معلمي ومعلمتي

الدرس الرابع: نشيد ) يا مدرستي (

التعزيز واإلثراء الثاني

الوحدة الثالثة

)مدرستي(

الدرس األول: أنا صادق

الدرس الثاني: أنا متعاون

الدرس الثالث: أنا شهم

الدرس الرابع: نشيد ) أنا أحب (

التعزيز واإلثراء الثالث

الوحدة الرابعة

)قيمي وأخالقي(

الفصل الثالث

الدرس األول: يوم العلم

الدرس الثاني: ) اإلمارات وطني (

الدرس الثالث: معالم من وطني

الدرس الرابع: نشيد ) اجلندي (

التعزيز واإلثراء الرابع

الوحدة اخلامسة

)وطني(
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مقرر مادة اللغة العربية )الكتاب األول - كتاب التلميذ/ كتاب التدريبات( - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثاني )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول: عاملي اجلديد

الدرس الثاني: سفينة الفضاء

الدرس الثالث: األقمار الصناعية

الدرس الرابع: مدينة مصدر

القصة: ماجد رائد الفضاء

مشروع الوحدة الثالثة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الثالثة

الفصل الثاني

الدرس األول: اإلطفائي الشجاع

الدرس الثاني: نحن األطفال 

الدرس الثالث: خلق وتسامح

الدرس الرابع: أنتم في قلوبنا

القصة: آسف أنا مشغول 

مشروع الوحدة الرابعة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الرابعة

الدرس األول: ساعة األرض

الدرس الثاني: البيئة خيًرا تعطينا

الدرس الثالث: احملميات الطبيعية

الدرس الرابع: صديقة البيئة

القصة: كوكبنا يبكي 

مشروع الوحدة اخلامسة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة اخلامسة الفصل الثالث

الدرس األول: عالم الديناصورات

الدرس الثاني: علمتني النملة 

الدرس الثالث: انتصار الصغار

الدرس الرابع: قنديل البحر 

القصة: الطائر املساعد

مشروع الوحدة السادسة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة 

السادسة
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مقرر مادة اللغة العربية )الكتاب األول - كتاب التلميذ/ كتاب التدريبات( - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثالث )نظام الفصلني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول: االستماع ) الكرة في بيت اجليران(

احملادثة ) أختار صفاتي (

الدرس الثاني: أنشودة: جوهر االنسان

الدرس الثالث: جزاء االحسان

الدرس الرابع: االبتسامة شريان احلياة

قصصي املمتعة:) اليس هناك ما يساعدني (

مشروع الوحدة الثالثة

الوحدة الثالثة

)قيمي وأخالقي(

الفصل الثاني

الدرس األول: أياد من ذهب 

الدرس الثاني: أرباب احلرف 

الدرس الثالث: طريق املستقبل 

الدرس الرابع: املسعف الصغير 

القصة: أبي بحار رائع / عالم ألعاب السيارات 

منوذج من االختبارات الدولية

الوحدة الرابعة

الدرس األول: جائزة نوبل 

الدرس الثاني: علماء ومخترعون 

الدرس الثالث: توماس أديسون

الدرس الرابع: شخصيات أعجبتني 

القصة: املخترع الصغير

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة اخلامسة

الفصل الثالث
الدرس األول: بالطعام الصحي ننمو ونكبر 

الدرس الثاني: سالمتي مسؤوليتي 

الدرس الثالث: نصيحة غالية 

الدرس الرابع: سعادتي في سالمتي

القصة: حلوى ... حلوى ..... حلوى 

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة 

السادسة
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نظام الثالث فصول
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مقرر مادة اللغة العربية )الكتاب األول - كتاب التلميذ/ كتاب التدريبات( - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف األول )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

التهيئة القرائية والكتابية

نشيد: لغتي اجلميلة

الدرس األول: حرف الباء

الدرس الثاني: حرف امليم

قصصي املمتعة: ملاذا مرض دبدوب؟

الدرس الثالث: حرف الدال

الدرس الرابع: حرف الراء

الدرس اخلامس: حرف التاء

الدرس السادس: حرف اجليم

الدرس السابع: حرف الالم

املراجعة األولى

الدرس الثامن: حرف العني

الدرس التاسع: حرف احلاء 

الدرس العاشر: حرف الفاء

قصصي املمتعة: أنظف جسمي

الدرس احلادي عشر: حرف النون

نشيد األرنب

الدرس الثاني عشر: حرف الهمزة

الدرس الثالث عشر: حرفا الزاي + الصاد

الدرس الرابع عشر: حرفا السني + الهاء

املراجعة الثانية

الدرس اخلامس عشر: حرفا القاف + الطاء

الدرس السادس عشر: حرفا الشني + الدال

الدرس السابع عشر: حرفا الكاف + الضاد

قصصي املمتعة: املاء نعمة وأمانة

الدرس الثامن عشر: حرفا الغني  + الثاء

الوحدة األولى

)حروف لغتي(
الفصل االول
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الصف األول )نظام الثالث فصول(

الدرس التاسع عشر: حرفا اخلاء + الظاء

الدرس العشرون: حرفا الواو + الياء

قصصي املمتعة: في حديقة احليوان

الوحدة األولى

)حروف لغتي(

الفصل الثاني

الدرس األول: أنا

الدرس الثاني: أنا وأسرتي

الدرس الثالث: بيتي

الدرس الرابع: نشيد ) أمي وأبي (

التعزيز واإلثراء األول

الوحدة الثانية

)بيتي وأسرتي(

الدرس األول: مدرستي

الدرس الثاني: صفي

الدرس الثالث: معلمي ومعلمتي

الدرس الرابع: نشيد ) يا مدرستي (

التعزيز واإلثراء الثاني

الوحدة الثالثة

)مدرستي(

الدرس األول: أنا صادق

الدرس الثاني: أنا متعاون

الدرس الثالث: أنا شهم

الدرس الرابع: نشيد ) أنا أحب (

التعزيز واإلثراء الثالث

الوحدة الرابعة

)قيمي وأخالقي(

الفصل الثالث

الدرس األول: يوم العلم

الدرس الثاني: ) اإلمارات وطني (

الدرس الثالث: معالم من وطني

الدرس الرابع: نشيد ) اجلندي (

التعزيز واإلثراء الرابع

الوحدة اخلامسة

)وطني(
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مقرر مادة اللغة العربية )الكتاب األول - كتاب التلميذ/ كتاب التدريبات( - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

التهيئة اللغوية: القرائية

الدرس األول: مدرستي اجلميلة

الدرس الثاني: مدرستي

الدرس الثالث: العودة إلى املدرسة

الدرس الرابع: في غرفة املصادر

القصة: كل شئ جديد

مشروع الوحدة األولى

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة األولى

الفصل االول

الدرس األول: ذكرى خالدة

الدرس الثاني: نحن فداه

الدرس الثالث: اليوم الوطني

الدرس الرابع: يوم الشهيد

القصة: وطني وردتي

مشروع الوحدة الثانية

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الثانية

الدرس األول: عاملي اجلديد

الدرس الثاني: سفينة الفضاء

الدرس الثالث: األقمار الصناعية

الدرس الرابع: مدينة مصدر

القصة: ماجد رائد الفضاء

مشروع الوحدة الثالثة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الثالثة

الفصل الثاني
الدرس األول: اإلطفائي الشجاع

الدرس الثاني: نحن األطفال 

الدرس الثالث: خلق وتسامح

الدرس الرابع: أنتم في قلوبنا

القصة: آسف أنا مشغول 

مشروع الوحدة الرابعة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الرابعة

الدرس األول: ساعة األرض

الدرس الثاني: البيئة خيًرا تعطينا

الدرس الثالث: احملميات الطبيعية

الدرس الرابع: صديقة البيئة

القصة: كوكبنا يبكي 

مشروع الوحدة اخلامسة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة اخلامسة

الفصل الثالث
الدرس األول: عالم الديناصورات

الدرس الثاني: علمتني النملة 

الدرس الثالث: انتصار الصغار

الدرس الرابع: قنديل البحر 

القصة: الطائر املساعد

مشروع الوحدة السادسة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة 

السادسة
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مقرر مادة اللغة العربية )الكتاب األول - كتاب التلميذ/ كتاب التدريبات( - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول: االستماع ) لعبة بألوان قوس قزح(

احملادثة ) حتدي القراءة العربي (

الدرس الثاني: أنشودة: القارئ الصغير

الدرس الثالث: الرياضة هوايتي

الدرس الرابع: الروبوت

قصصي املمتعة: ) هواية أحمد املفضلة (

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة األولى

) مواهبي 

وهواياتي (

الدرس األول: االستماع ) محبة الوطن (الفصل االول

احملادثة ) واحة ليوا (

الدرس الثاني: أنشودة وطني احلبيب

الدرس الثالث: يوم العلم

الدرس الرابع: مدينة العني

قصصي املمتعة: القائدان البطالن

مشروع الوحدة الثالثة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الثانية

)وطني(

الدرس األول: االستماع ) الكرة في بيت اجليران(

احملادثة ) أختار صفاتي (

الدرس الثاني: أنشودة: جوهر االنسان

الدرس الثالث: جزاء االحسان

الدرس الرابع: االبتسامة شريان احلياة

قصصي املمتعة:) اليس هناك ما يساعدني (

مشروع الوحدة الثالثة

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة الثالثة

) قيمي 

وأخالقي(

الفصل الثاني

الدرس األول: أياد من ذهب 

الدرس الثاني: أرباب احلرف 

الدرس الثالث: طريق املستقبل 

الدرس الرابع: املسعف الصغير 

القصة: أبي بحار رائع / عالم ألعاب السيارات 

منوذج من االختبارات الدولية

الوحدة الرابعة

الدرس األول: جائزة نوبل 

الدرس الثاني: علماء ومخترعون 

الدرس الثالث: توماس أديسون

الدرس الرابع: شخصيات أعجبتني 

القصة: املخترع الصغير

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة اخلامسة

الفصل الثالث
الدرس األول: بالطعام الصحي ننمو ونكبر 

الدرس الثاني: سالمتي مسؤوليتي 

الدرس الثالث: نصيحة غالية 

الدرس الرابع: سعادتي في سالمتي

القصة: حلوى ... حلوى ..... حلوى 

منوذج من االختبارات الوطنية

الوحدة 

السادسة
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مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية

2017 - 2016

)الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث(



30

نظام الثالث فصول
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الصف االول )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول : أسرتي وأقاربي.

الوحدة األولى

) األسرة االماراتية (

الفصل االول

الدرس الثاني : أنا وجيراني

الدرس الثالث : االمارات اسرتنا 

الكبيرة.

الدرس األول : منزل جدي

الوحدة الثانية 

) مسكني اآلمن (
الدرس الثاني : وطني مسكني.

الدرس الثالث : منزل املستقبل.

الدرس األول : مالبسي رمز هويتي.

الوحدة الثالثة 

) تراثي هويتي (

الدرس الثاني : أكالت أحبها من 

بالدي.

الدرس الثالث : أوقات أحبها.

الدرس األول: العمل .

الوحدة األولى

 ) مهن في بيئات بالدي (

الفصل الثاني

الدرس الثاني : مهن األجداد.

الدرس الثالث : التجارة في بالدي

الدرس األول : بالعلم أبني وطني.

الوحدة الثانية 

) خدمات تقدمها بالدي (
الدرس الثاني : بالدي ترعاني

الدرس الثالث : وطني يحميني .

الدرس األول : أحب ان أكون. الوحدة الثالثة

الدرس الثاني: أحترم جميع املهن. ) مهنتي عندما أكبر (

الدرس األول: سواحل بالدي.

الوحدة األولى

 ) ما أجمل بالدي (

الفصل الثالث

الدرس الثاني : بالدي الشامخة

الدرس الثالث  : واحات بالدي.

الدرس األول : نصنع لنرتقي الوحدة الثانية

الدرس الثاني  : النقل في بالدي ) إماراتي وأفتخر (

الدرس األول : مستقبل بالدي

الوحدة الثالثة

 ) أحب بالدي (
الدرس الثاني : أمني وسالمتي

الدرس الثالث : بالدي ملتقى العالم

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم العام
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الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول : وطني مسؤوليتي.

الوحدة األولى

) أحب وطني (

الفصل االول

الدرس الثاني : مشروعي .

الدرس الثالث : ميزانيتي

الدرس األول : دولتي قبل االحتاد الوحدة الثانية

الدرس الثاني : احتاد االمارات .) قصة وطن (

الدرس الثالث : قادة اماراتي احلبيبة.

الدرس األول : علم اماراتي احلبيبة .

الوحدة الثالثة

) إماراتي احلبيبة (

الدرس الثاني : الساحل الشرقي في 

بالدي.

الدرس الثالث : الساحل الغربي في 

بالدي.

جميع دروس الوحدة
الوحدة األولى

) شعب اإلمارات (

جميع دروس الوحدةالفصل الثاني
الوحدة الثانية

) وطن الثروات (

جميع دروس الوحدة
الوحدة الثالثة

) نبني الوطن (

دروس الوحدات قيد اإلعداد.

الوحدة األولى

الوحدة الثانيةالفصل الثالث

الوحدة الثالثة

للمدارس اخلاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم العام

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية - 2017-2016
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الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول : دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

الوحدة األولى

) إماراتي وأفتخر (

الفصل االول

الدرس الثاني : مجتمع اإلمارات قبل 

االحتاد.

الدرس الثالث : اإلمارات قبل االحتاد.

الدرس األول : الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان -رحمه الله -. الوحدة الثانية

الدرس الثاني: يوم غير التاريخ.) وطني اإلمارات (

الدرس الثالث: حدث وذكرى.

الدرس األول : الزراعة في بالدي.

الوحدة الثالثة

) نهضة بالدي (
الدرس الثاني : الصناعة في بالدي.

الدرس الثالث : إماراتنا اليوم.

جميع دروس الوحدة
الوحدة األولى

) أعتز بإماراتي (

جميع دروس الوحدةالفصل الثاني
الوحدة الثانية

) سلطات الدولة (

جميع دروس الوحدة
الوحدة الثالثة

) كوكبنا كيف نحميه (

دروس الوحدات قيد اإلعداد.

الوحدة األولى

الوحدة الثانيةالفصل الثالث

الوحدة الثالثة

للمدارس اخلاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم العام

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية - 2017-2016
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مقرر مادة الرياضيات

2017 - 2016

)الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث(



35

نظام الثالث فصول
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مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف األول )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w 3 عد 1و2 و
w 3 اقرأ واكتب 1و2 و
w 5 عد 4 و
w 5 اقرأ و اكتب 4 و
w قراءة الصفر و كتابته
w يساوي
w أكبر من
w  أقل من
w 5 قارن االعداد من 0  إلى
w واحد إضافي
w  استراتيجية حل المسائل: رسم

مخطط بياني
w تلخيص الدرس

A الوحدة

الفصل االول

w البدء
w 7 العددان 6 و
w 8 العدد
w 8 اقرأ واكتب 6 و 7 و
w 9 العدد
w 10 العدد
w 10 اقرأ واكتب 9 و
w  استراتيجية حل المسائل: تمثيلها

بنفسك
w 10 قارن األعداد من 0 إلى
w  واحد إضافي مع األعداد حتى

10
w األعداد الترتيبية حتى خمسة
w األعداد الترتيبية حتى عشرة
w تلخيص الدرس

B الوحدة

w البدء
w 12 العددان 11 و
w 14 العددان 13 و
w 15 العدد
w 17 العددان 16 و
w 19 العددان 18 و
w 20 العدد
w  استراتيجية حل المسائل : رسم

مخطط بياني
w 50 العد باآلحاد حتى العدد
w 100 العد باآلحاد حتى العدد
w 100 العد بالعشرات حتى العدد
w تلخيص الدرس

C الوحدة
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الصف األول )نظام الثالث فصول(

w  البدء
w مسائل كالمية في الجمع
w تمثيل الجمع
w جمل الجمع العددية
w 0 جمع
w الجمع الرأسي
w  استراتيجية حل المسائل::  كتابة

جملة عددية
w 5 طرق تكوين العددين 4 و
w 7 طرق تكوين العددين 6 و
w 8 طرق تكوين العدد
w 9 طرق تكوين  العدد
w 10 طرق تكوين  العدد
w  إيجاد األجزاء الناقصة من العدد

10
w العبارات الصحيحة و الخاطئة
w تلخيص الدرس

الوحدة األولى

البدء wالفصل االول
w مسائل الطرح الكالمية
w تمثيل الطرح
w مسائل الطرح العددية
w طرح 0 و الكل
w الطرح الرأسي
w  استراتيجية حل المسائل: الرسم

التخطيطي
w مقارنة المجموعات
w 5 الطرح من 4 و
w 7 الطرح من 6 و
w 8 الطرح من
w 9 الطرح من
w 10 الطرح من
w ربط الجمع و الطرح
w العبارات الصحيحة والخاطئة
w تلخيص الدرس

الوحدة الثانية

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم
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الصف األول )نظام الثالث فصول(

w البدء
w  2 العد التصاعدي بمقدار 1 أو

أو 3
w  العد التصاعدي باستخدام

الفلسات
w  استخدام خط األعداد في عملية

الجمع
w  استخدام المضاعفات في عملية

الجمع
w استخدام شبه المضاعفات للجمع
w  استراتيجية حل المسائل : تمثيلها

بنفسك
w تكوين 10 للجمع
w الجمع بأي ترتيب
w جمع ثالثة أعداد
w تلخيص الدرس

الوحدة الثالثة:

استراتيجيات اجلمع 

حتى 20 

الفصل الثاني

w البدء
w  العد التنازلي بمقدار 1 أو 2 أو

3
w  استخدام خط األعداد في عملية

الطرح
w  استخدام المضاعفات في عملية

الطرح
w  استراتيجية حل المسائل : كتابة

جملة عددية
w تكوين 10 للطرح
w  استخدام الحقائق المترابطة

للجمع والطرح
w مجموعة الحقائق
w الحدود الجمعية الناقصة
w تلخيص الدرس

الوحدة الرابعة:

استراتيجيات اجلمع 

حتى 20

w البدء
w 10 األعداد الترتيبية إلى
w 19 األعداد 11 إلى
w العشرات
w  10 العد بالعشرات باستخدام

فلسات
w العشرة واألعداد الزائدة عليها
w العشرات واآلحاد
w  استراتيجية حل المسائل : رسم

جدول
w 100 األعداد حتى

الوحدة اخلامسة: 

القيمة املكانية

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم
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الصف األول )نظام الثالث فصول(

w  الزيادة بالعشرات ، النقصان
بالعشرات

w العد بالخمسة باستخدام 5 فلسات
w استخدام النماذج لمقارنة األعداد
w استخدام الرموز لمقارنة األعداد
w 120 األعداد إلى
w 120 العد حتى
w قراءة األعداد إلى 120 وكتابتها
w تلخيص الدرس

الفصل الثاني

w البدء
w جمع العشرات
w  العد التصاعدي للعشرات

واآلحاد
w جمع العشرات واآلحاد
w  ،استراتيجية حل المسائل : خمن

تحقق، راجع
w  جمع العشرات واآلحاد مع إعادة

التجميع
w طرح العشرات
w العد التنازلي بالعشرات
w ربط جمع العشرات وطرحها
w تلخيص الدرس

الوحدة السادسة :

جمع االعداد املكونة من 

رقمني وطرحها

w قيد اإلعداد الفصل الثالث

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم
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مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w البدء
w خصائص الجمع
w العّد التصاعدي للجمع
w المضاعفات وشبه المضاعفات
w 10 تكوين العدد
w جمع ثالثة أعداد
w  استراتيجية حل المسائل: كتابة

جملة عددية
w العد التنازلي للطرح
w طرح الكل وطرح صفر
w استخدام المضاعفات للطرح
w الربط بين الجمع والطرح
w . الحدود الجمعية الناقصة
w مجموعات المعطيات
w  المسائل الكالمية المكونة من

خطوتين
w تلخيص الدرس

الوحدة األولى

الفصل االول

w البدء
w العد بالتجاوز على لوحة المئة
w  العد بالتجاوز بمقدار 2 و 5 و

10
w  استراتيجية حل المسائل: البحث

عن  نمط
w الجمع المتكرر
w  الجمع المتكرر باستخدام

المصفوفات
w األعداد الزوجية والفردية
w مجموع األعداد المتساوية
w تلخيص الدرس

الوحدة الثانية

w البدء
w تفكيك العشرات للجمع
w إعادة تجميع اآلحاد كعشرات
w الجمع إلى عدد مكون من رقمين
w جمع األعداد المكونة من رقمين
w  إعادة كتابة مسألة جمع األعداد

المكونة من رقمين
w  جمع ثالثة وأربعة أعداد مكونة

من رقمين
w  استراتيجية حل المسائل: تكوين

نموذج
w تلخيص الدرس

الوحدة الثالثة
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الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

w البدء
w  مجموعة الحقائق المكونة من

رقمين
w تفكيك العشرات للطرح
w  إعادة تجميع عشرة في صورة

آحاد
w الطرح من عدد مكون من رقمين
w طرح األعداد المكونة من رقمين
w  إعادة كتابة طرح األعداد

المكونة من رقمين
w التحقق من الطرح
w  استراتيجية حل المسائل: كتابة

جملة عددية
w  المسائل الكالمية المكونة من

خطوتين
w تلخيص الدرس

الوحدة الرابعة

الفصل االول

w البدء
w المئات
w المئات و العشرات و اآلحاد
w 1000 وضع القيمة المكانية إلى
w  استراتيجية : حل المسائل

استخدام التفكير المنطقي
w 1000 قراءة وكتابة األعداد إلى
w 100 العد بمقدار 5و 10 و
w 1000 مقارنة االعداد حتى
w األعداد الترتيبية
w تلخيص الدرس

الوحدة اخلامسة

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم
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الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

w البدء
w تكوين مئة للجمع
w جمع المئات
w جمع 10 أو 100 ذهنيا
w  إعادة تجميع اآلحاد إلجراء

عملية الجمع
w  إعادة تجميع العشرات إلجراء

عملية الجمع
w  جمع األعداد المكونة من ثالثة

أرقام
w  إعادة كتابة مسألة جمع األعداد

المكونة من ثالثة أرقام
w  : استراتيجية حل المسائل

التخمين والتحقق والمراجعة
w تلخيص الدرس

الوحدة السادسة :

جمع االعداد املكونة من 

3 ارقام
 

الفصل الثاني

w البدء
w تفكيك المئات للطرح
w طرح المئات
w طرح 10 أو 100 ذهنًيا
w إعادة تجميع العشرات
w إعادة تجميع  المئات
w  إعادة كتابة مسألة طرح األعداد

المكونة من ثالثة أرقام
w  استراتيجية حل المسائل : كتابة

جملة عددية
w الطرح مع وجود األصفار
w تلخيص الدرس

الوحدة السابعة:

طرح االعداد املكونة من 

3 ارقام

w البدء
w إجراء دراسة استقصائية
w رسم تمثيل بياني مصور
w تحليل التمثيل البياني المصور
w رسم التمثيل البياني باألعمدة
w تحليل التمثيل البياني  باألعمدة
w  استراتيجية حل المسائل: رسم

جدول
w  رسم التمثيل البياني بالنقاط

المجمعة
w  تحليل التمثيل البياني بالنقاط

المجمعة
w تلخيص الدرس

الوحدة الثامنة: 

حتليل البيانات

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم
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الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

w البدء
w الوقت بالساعة
w الوقت بالنصف ساعة
w  استراتيجية حل المسائل: إيجاد

نمط
w الوقت بالربع ساعة
w الوقت بفترات مدتها خمس دقائق
w صباًحا ومساًء
w العالقات الزمنية
w استخدام التقويم
w الوحدات الزمنية
w تلخيص الدرس

الوحدة التاسعة:

الوقت

 

الفصل الثاني

w قيد اإلعداد الفصل الثالث

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم
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مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w البدء
w  القيمة المكانية حتى منزلة

اآلالف
w مقارنة األعداد
w ترتيب األعداد
w التقريب إلى أقرب عشرة
w التقريب إلى أقرب مائة
w تلخيص الدرس

الوحدة األولى:

القيمة املكانية

الفصل االول

w البدء
w خواص الجمع
w األنماط في جدول الجمع
w أنماط الجمع
w الجمع الذهني
w تقدير المجموع
w  نشاط عملي: استخدام النماذج في

عملية الجمع
w  جمع األعداد المكونة من ثالثة

أرقام
w  جمع األعداد المكونة من أربعة

أرقام
w  استقصاء حل المسائل: اإلجابات

المنطقية
w تلخيص الدرس

الوحدة الثانية:

اجلمع

w البدء
w الطرح الذهني
w تقدير الفروق
w  استقصاء حل المسائل: إجابة

تقديرية أم منطقية
w  نشاط عملي: الطرح مع إعادة

التجميع
w  طرح األعداد المكونة من ثالثة

أرقام
w  طرح األعداد المكونة من أربعة

أرقام
w الطرح مع وجود األصفار
w تلخيص الدرس

الوحدة الثالثة:

الطرح
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الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

w البدء
w  نشاط عملي : تمثيل مسائل

الضرب
w  عملية الضرب كعملية جمع

متكرر
w  نشاط عملي : الضرب باستخدام

المصفوفات
w المصفوفات و الضرب
w  استقصاء حل المسائل : رسم

جدول
w استخدام الضرب إليجاد التوافيق
w تلخيص الدرس

الوحدة الرابعة:

فهم الضرب

الفصل االول

w البدء
w  نشاط عملي : تمثيل مسائل

القسمة
w القسمة إلى أجزاء متساوية
w عالقة القسمة بالطرح
w  نشاط عملي: عالقة القسمة

بالضرب
w العمليات العكسية
w  استقصاء حل المسائل : استخدام

النماذج
w تلخيص الدرس

الوحدة اخلامسة:

فهم القسمة

w البدء
w األنماط في جدول الضرب
w 2 الضرب في
w 2 القسمة على
w 5 الضرب في
w 5 القسمة على
w  استقصاء حل المسائل : البحث

عن نمط
w 10 الضرب في
w 10 مضاعفات العدد
w 10 القسمة على
w تلخيص الدرس

الوحدة السادسة:

أمناط الضرب و القسمة

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم
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الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

w البدء
w 3 الضرب في
w 3 القسمة على
w  نشاط عملي : مضاعفة حقيقة

معروفة
w 4 الضرب في
w 5 القسمة على
w  استقصاء حل المسائل: معلومات

زائدة أو مفقودة
w 1 الضرب في 0 و
w 1 القسمة على 0 و
w تلخيص الدرس

الوحدة السابعة:

الضرب والقسمة 

الفصل الثاني

w البدء
w 6 الضرب في
w 7 الضرب في
w 7 القسمة على 6 و
w 4 الضرب في
w 9 الضرب في
w 9 القسمة على 8 و
w  استقصاء حل المسائل: إنشاء

قائمة منظمة
w 12 الضرب في 11 و
w 12 القسمة على 11 و
w تلخيص الدرس

الوحدة الثامنة:

تطبيق الضرب والقسمة

w البدء
w  نشاط عملي: تفكيك األعداد

للضرب
w خاصية التوزيع
w  نشاط عملي: ضرب ثالثة

عوامل
w خاصية التجميع
w كتابة التعابير
w إيجاد قيمة التعابير
w كتابة المعادالت
w  حل المسائل اللفظية المكونة من

خطوتين
w  استقصاء حل المسائل: استخدام

التفكير المنطقي
w تلخيص الدرس

الوحدة التاسعة: 

اخلواص واملعادالت

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم
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الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

w البدء
w كسور الوحدات
w الجزء من كل
w الجزء من مجموعة
w  استقصاء حل المسائل: رسم

مخطط
w  نشاط عملي: الكسور على خط

األعداد
w الكسور المكافئة
w الكسور كعدد واحد صحيح
w مقارنة الكسور
w تلخيص الدرس

الوحدة العاشرة:

الكسور
الفصل الثاني

w قيد اإلعداد الفصل الثالث

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم
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مقرر مادة العلوم

2017 - 2016

)الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث(
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نظام الثالث فصول
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مقرر مادة العلوم - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف األول )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w  مراجعة ما سبق دراسته في
الفصل الدراسي األول

w  الدرس األول: الطقس في كل
مكان حولنا

w الدرس الثاني: دورة الماء
w الدرس الثالث: الربيع والصيف
w  ،الدرس الرابع: الخريف والشتاء

مراجعة الوحدة، اختبار نهاية 
الفصل

الوحدة اخلامسة:

تغيرات الطقس

الفصل الثاني

w  /الدرس األول: السماء من فوقنا
بناء مهارات االستقصاء

w  /الدرس الثاني: النهار والليل
استخدام مهارات الرياضيات في 
العلوم / بناء مهارات االستقصاء

w  الدرس الثالث: القمر والنجوم
/ بناء مهارات االستقصاء/ 
مراجعة الوحدة والتحضير 

لالختبار

الوحدة السادسة:

السماء

w  الدرس األول: المصادر
األرضية / اقرأ في موضوع 

علمي
w  الدرس الثاني: بناء مأوى/ بناء

مهارات االستقصاء / التحقق 
من االستقصاء / مراجعة الوحدة 
والتحضير لالختبار / المهن في 

العلوم: حارس الحديقة

الوحدة السابعة:

استخدام املصادر 

األرضية

w  الدرس األول: المادة – التحقق
من االستقصاء

w  -الدرس الثاني: قياس المادة
أكتب في موضوع علمي 

w  -الدرس الثالث: المواد الصلبة
وحدات البناء

w  الدرس الرابع: السوائل والغازات
/ التركيز على المهارات / 

مراجعة الوحدة  / التحضير 
للمراجعة

الوحدة الثامنة:

املادة في كل مكان
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مقرر مادة العلوم - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w  مراجعة ما سبق دراسته في
الفصل الدراسي األول

w  الدرس األول: الكائنات الحية
واألشياء غير الحية/ بناء 

مهارات االستقصاء
w  الدرس الثاني: الصخور

والمعادن/ الرياضيات في العلوم
w  الدرس الثالث: التربة / التحقق

من االستقصاء
w  الدرس الرابع: استخدام المصادر

األرضية/ القراءة في العلوم 
مراجعة الوحدة، اختبار نهاية 

الفصل/ المهن في العلوم

الوحدة اخلامسة:

املصادر األرضية

الفصل الثاني

w  / الدرس األول: الطقس
الرياضيات في العلوم

w الدرس الثاني: دورة الماء
w  الدرس الثالث: تغيرات  الطقس

/ القراءة في العلوم / مراجعة 
الوحدة / التهيئة لالختبار

الوحدة السادسة:

مالحظة الطقس

w الدرس األول: الليل والنهار
w  الدرس الثاني: سبب تعاقب

الفصول/ الرياضيات في العلوم
w الدرس الثالث: القمر والنجوم
w  الدرس الرابع: النظام الشمسي

/القراءة في العلوم / مراجعة 
الوحدة / التهيئة لالختبار / المهن 

في العلوم

الوحدة السابعة:

األرض والفضاء

w  الدرس األول: الموضع والحركة
/ بناء مهارات االستقصاء

w  الدرس الثاني: القوى / بناء
مهارات االستقصاء

w  الدرس الثالث: استخدام اآلالت
البسيطة / الرياضيات 

w  الدرس الرابع: استكشاف
المغناطيسات / التحقق من 

االستقصاء / المراجعة 
والتحضير / مهن في العلوم 

الوحدة الثامنة:

كيف تتحرك األشياء
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مقرر مادة العلوم - 2017-2016

للمدارس اخلاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم

الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w  مراجعة ما سبق دراسته في
الفصل الدراسي األول

w  الدرس األول: المعادن
والصخور/ الرياضيات والعلوم

w  الدرس الثاني: التربة / بناء
مهارات االستقصاء

w  الدرس الثالث: األحافير والوقود
/ اقرأ في موضوع علمي

الوحدة السادسة:

استخدام  املصادر 

األرضية " موارد 

األرض"

الفصل الثاني

w  الدرس الرابع: مصادر الهواء
والماء/ التحقق من االستقصاء 
مراجعة الوحدة، اختبار نهاية 

الفصل/ المهن في العلوم
w  الدرس األول: الطقس / بناء

مهارات االستقصاء
w  الدرس الثاني: دورة الماء/ اقرأ

في موضوع علمي
w  الدرس الثالث: المناخ وفصول

السنة / الرياضيات والعلوم 
/ مراجعة الوحدة / التهيئة 

لالختبار

الوحدة السابعة:

الطقس

w  / الدرس األول: خواص المادة
اقرأ في موضوع علمي

w  /الدرس الثاني: قياس المادة
الرياضيات في العلوم

w  الدرس الثالث: المواد الصلبة
والسوائل والغازات / بناء 

مهارات االستقصاء/ مراجعة 
الوحدة / التهيئة لالختبار

الوحدة الثامنة:

املادة

w  / الدرس األول: تغيرات الحالة
بناء مهارات االستقصاء

w  الدرس الثاني: التغيرات
الفيزيائية / القراءة في موضوع 

علمي
w  الدرس الثالث: التغيرات

الكيميائية / التحقق من 
االستقصاء / مراجعة الوحدة 

والتحضير لالختبار

الوحدة التاسعة:

تغيرات املادة
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1437-1438هـ/2016-2017م

   توزيع املقررات الدراسية للعام الدرايس

الفصل الدراسي الثاني

الطلبة في املدارس اخلاصة التي تتبع منهج وزارة التربية والتعليم

إدارة مناهج الصفوف املتوسطة

8 - 4
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مقرر مادة التربية االسالمية

2017 - 2016
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة في املدارس اخلاصة التي تتبع منهج وزارة التربية والتعليم

مقرر التالوة الدروس املقررة الوحدة الفصل 
الدرايس

الصف

سورة األعىل

و

سورة الغاشية

السنن الرواتب

الثالثة

الثاين
الرابع

الهجرة إىل الحبشة
حسن املعاملة 

سورة األعىل 
صالة الجامعة
سورة الغاشية

الرابعة
البحث والتفكري العلمي

حمد الله عز وجل عىل نعمه
عام الحزن

أخالق املتقني

صرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص

سورة عبس

و

سورة النازعات

سورة عبس 

الثالثة

الثاين الخامس

القلقلة 
القرآن شفيعي

آداب ركوب وسائل النقل
فاطمة بنت عبدامللك _ رحمها الله تعاىل.

سورة النازعات

الرابعة
القلب الرحيم  

الرفق خري 
يرسوا وال تعرسوا

الهجرة إىل املدينة  

سورة الحاقة

الصرب واليقني 

الثالثة

الثاين
السادس

حكم اإلدغام 
املؤمن بني الشكر والصرب 

من عالمات الساعة 
اإلمام مالك بن أنس رحمه الله تعاىل 

سبيل الهداية

الرابعة
اإلقالب

أخالق حميدة
أنا متسامح

غزوة بدر الكربى 
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة في املدارس اخلاصة التي تتبع منهج وزارة التربية والتعليم

سورة القمر 

بشارة ومساواة

الثالثة

الثاين
السابع

أحكام امليم الساكنة
االعتدال يف اإلنفاق

اإلمام أبو حنيفة النعامن رحمه الله 
الحضارة العربية اإلسالمية

سورة الرحمن

الرابعة
القلب وصالح اإلنسان

الدين يرس
التفكر يف اإلسالم

العمل عبادة وحضارة
صالة املسافر واملريض

سورة الذاريات

قصة مؤمن آل يس 

الثالثة

الثاين
الثامن

أقدس املساجد
فتح مكة  

آداب السفر 
أحكام العمرة 

قدرة الله تعاىل 

الرابعة
املد الفرعي 

فضائل املؤمن 
تالحم املجتمع 

حرمة ترويع اإلنسان 
أنا خريكم ألهيل

مقرر التالوة الدروس املقررة الوحدة الفصل 
الدرايس

الصف
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مقرر مادة العربية لغتي

2017 - 2016
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مقرر مادة العربية لغتي - 2017-2016

للطلبة في املدارس اخلاصة التي تتبع منهج وزارة التربية والتعليم

الوحدة  الجزء اسم الكتاب الصف
الثالثة: دروس الوحدة جميعها األول

العربية لغتي الرابعة: دروس الوحدة جميعهاالرابع الثاني

الوحدة  الجزء اسم الكتاب الصف
الثالثة: دروس الوحدة جميعها األول

العربية لغتي الرابعة: دروس الوحدة جميعهاالخامس الثاني

الوحدة  الجزء اسم الكتاب الصف
الثالثة: دروس الوحدة جميعها األول

العربية لغتي الرابعة: دروس الوحدة جميعهاالسادس الثاني

الوحدة  الجزء اسم الكتاب الصف
الثالثة: دروس الوحدة جميعها األول

العربية لغتي الرابعة: دروس الوحدة جميعهاالسابع الثاني

الوحدة  الجزء اسم الكتاب الصف
الثالثة: دروس الوحدة جميعها األول

العربية لغتي الرابعة: دروس الوحدة جميعهاالثامن الثاني
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مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية

2017 - 2016
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مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية - 2017-2016

الصف الرابع

عنوان الدرسالوحدة

جميع دروس الوحدةاألوىل

عنوان الدرسالوحدة

جميع دروس الوحدةالثانية

عنوان الدرسالوحدة

جميع دروس الوحدةالثالثة

اعتامد الطبعة األوىل /الجزء الثاين

1437-1438هـ/2016-2017م

للطلبة في املدارس اخلاصة التي تتبع منهج وزارة التربية والتعليم
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عنوان الدرسالوحدة

جميع دروس الوحدةاألوىل

عنوان الدرسالوحدة

جميع دروس الوحدةالثانية

عنوان الدرسالوحدة

جميع دروس الوحدةالثالثة

اعتامد الطبعة التجريبية /الجزء الثاين

1437-1438هـ/2016-2017م

الصف اخلامس

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية - 2017-2016

للطلبة في املدارس اخلاصة التي تتبع منهج وزارة التربية والتعليم
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عنوان الدرسالوحدة

جميع دروس الوحدةاألوىل

عنوان الدرسالوحدة

جميع دروس الوحدةالثانية

عنوان الدرسالوحدة

جميع دروس الوحدةالثالثة

اعتامد الطبعة التجريبية /الجزء الثاين

1437-1438هـ/2016-2017م

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية - 2017-2016

الصف السادس

للطلبة في املدارس اخلاصة التي تتبع منهج وزارة التربية والتعليم
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مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية - 2017-2016

الصف السابع

عنوان الدرسالوحدة

جميع دروس الوحدةاألوىل

عنوان الدرسالوحدة

جميع دروس الوحدةالثانية

اعتامد الطبعة األوىل /الجزء الثاين

1437-1438هـ/2016-2017م

للطلبة في املدارس اخلاصة التي تتبع منهج وزارة التربية والتعليم
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مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية - 2017-2016

الصف الثامن

عنوان الدرسالوحدة

جميع دروس الوحدةاألوىل

عنوان الدرسالوحدة

جميع دروس الوحدةالثانية

عنوان الدرسالوحدة

جميع دروس الوحدةالثالثة

اعتامد الطبعة التجريبية )كتاب التطبيقات( 

1437-1438هـ/2016-2017م

كتاب )ومضات من فكر وكتاب التطبيقات املصاحب(

كتاب )ومضات من فكر وكتاب التطبيقات املصاحب(

كتاب )ومضات من فكر وكتاب التطبيقات املصاحب(

مالحظات:

• كتاب ومضات من فكر )27( تساؤل مقرر عىل الطالب.

• )9( تساؤالت قراءة مستقلة كام هو موضح بكتاب التطبيقات.

• موضوعات القراءة املستقلة يُكلف الطالب بها ويتابع املعلم حل أنشطتها يف الكتاب املدريس.

للطلبة في املدارس اخلاصة التي تتبع منهج وزارة التربية والتعليم





1

2017 - 2016

توزيع املقررات الدراسية للعام

للفصل الدراسي الثاني

إدارة مناهج الصفوف العليا

ملــدارس التعــليم اخلاص التي تتبع منهاج 

الوزارة
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مقرر مادة التربية اإلسالمية

2017 - 2016



5

الصف التاسع 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

اإلمياُن فضٌل مَن الّلِه تعالى الوحدة الثالثة الفصل الثاني

للمجتمِع رجاُله ونساُؤه

العدُل في اإلسالِم

ما يحلُّ وما يحرُم مَن الّطعاِم 

والّشراِب

اإلماُم مسلٌم -رحمُه الّلُه-

األمُن واألماُن

سورة الواقعة 1-26 الوحدة الرابعة

سورة الواقعة 27-56

تبشيٌر وحتذيٌر

ال... لالنتحاِر

املنهُج النبويُّ في تربيِة اجليِل

مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف العاشر

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

صاحُب اجلنتنِي الوحدة الثالثة الفصل الثاني

السنُة النبويُة

آداُب اللباِس

اختالُف الفقهاِء

منهُج النبيِّ في الدعوِة

نيا داُر عمٍل الدُّ الوحدة الرابعة

ّنِة تدويُن السُّ

العّفُة

واِج أحكاُم الزَّ

رعايُة الّرسوِل ألهِل بيِتِه

مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف احلادي عشر

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

االقتداُء برسوِل اللِّه الوحدة الثالثة الفصل الثاني

املتواتُر واآلحاُد

منهُج اإلسالِم في بناِء األسرِة

أمُّ َسلمَة -رضيَّ اللُّه عْنها-

وصايا وتوجيهاٌت أخالقّيٌة الوحدة الرابعة

أقساُم احلديِث الّشريِف 

)الّصحيُح، احلسُن، الّضعيُف(

الّشورى في اإلسالِم

القواعُد الفقهّيُة

االستدامُة في املنهِج اإلسالميِّ

مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف الثاني عشر

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الّتواصُل االجتماعيُّ - سلوٌك 

وآداٌب

الوحدة الثالثة الفصل الثاني

املنهُج الّنبويُّ في الّرعايِة الّصّحّيِة

البيوُع احملّرمُة

اخلدمُة الوطنّيُة واجٌب شرعيٌّ 

ومطلٌب وطنيٌّ

الزواُج طريُق االستعفاِف الوحدة الرابعة

التفكيُر اإلبداعيُّ في اإلسالِم

ِفقُه ترتيِب األعماِل بحسِب 

مقاصِدها

الَعوملُة

مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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مقرر مادة اللغة العربية

2017 - 2016
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الصف التاسع

عدد احلصص الدرس / املبحث / عنوان الدرس الفصل الدراسي

حصتان األّول

ُقرآن كرمي : الوصّية في الُقرآن الكرمي

الفصل الثاني

حصتان الّثاني 

نصوص أدبّية / شعر : الّناس والّزمان- 

ألبي الّطيب املُتنّبي

حصة الّثالث

 احملادثة : ِبرُّ الوالدين

ثالث حصص الّرابع

 الّنحو: األفعاُل التي تنصُب مفعولني 

أصُلهما ُمبتدٌأ وخبر

حصتان اخلامس :

نصوص أدبية / قّصة قصيرة :العباءة- 

عائشة الكعبي

حصتان السادس

 البالغة :االستعارة

حصتان السابع

نصوص أدبية/أدب الرحالت : رحلُة ابن 

بّطوطة إلى الّصني

حصة الثامن

االستماع : هل ترى احليواناُت العالََم كما 

نراُه نحُن؟

ثالث حصص التاسع

النحو : األفعاُل التي تنصُب مفعولني ليس 

أصُلهما ُمبتدٌأ وخبر

حصة العاشر

نصوص رأي / عمود صحفي : الّسعادة 

ال تضّل طريقها- ناصر الّظاهري

 

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف التاسع

عدد احلصص الدرس / املبحث / عنوان الدرس الفصل الدراسي

حصتان احلادي عشر

الكتابة : ما الّسعادُة؟

تابع / الفصل الثاني

حصة الثاني عشر

ـِ )كاريزما( أقوى، وشخصّية  االستماع : ل

أكثر تأثيرًا

حصتان الثالث عشر

نصوص أدبية /شعر : لن أبكي- فدوى 

طوقان

حصة الرابع عشر

نصوص رأي/عمود صحفي: رسالٌة 

سامية- مرمي 

مسعود الّشّحي

حصتان اخلامس عشر

احملادثة /الّتمريُض: املهنُة اإلنسانّيُة 

األولى.

حصتان السادس عشر

النحو:الّتوكيد

حصتان السابع عشر

ّكري احملادثة :َمرُض السُّ

حصتان الثامن عشر

نصوص معلوماتية: قطاُر املُستقبل من 

أبو ظبي إلى لندن- د. إبراهيم الدرمكي

حصة التاسع عشر

االستماع:كيف ُتخّطط مِلُستقبِلَك؟

ثالث حصص العشرون

الكتابة:الّشخصّية القيادّية الّناجحة

حصتان احلادي والعشرون

نصوص رأي/مقال:الّتعليم - د. خالد 

اخلاجة

 

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف العاشر )املساران العام واملتقدم(

عدد احلصص الدرس / املبحث / عنوان الدرس الفصل الدراسي

حصة األّول

قرآن كرمي:سورُة الَقلم

الفصل الثاني

حصة الّثاني

احملادثة:قصيدُة ابُن وكيٍع الّتّنيسّي

حصتان الثالث

نصوص أدبية/شعر: ُحلَُل الّربيع- ابُن 

وكيٍع الّتّنيسّي

ثالث حصص الرابع

نصوص أدبية/قّصة قصيرة:َزعتر 

وزجنبيل- د. سعاد زايد العرميي

ثالث حصص اخلامس

النحو:االستثناُء

حصتان السادس

البالغة:الّطباق واملُقابلة

حصتان السابع

نصوص رأي/مقال:الّدول بني االبتكاِر 

يُخ ُمحّمُد  واالندثاِر- صاحُب الّسموِّ الشَّ

بُن راشٍد آِل مكتوم

ثالث حصص الثامن

الكتابة:ملاذا يجُب أْن اكوَن ُمبتكرًا؟

حصة التاسع

االستماع:كيف تكوُن ُمبدعًا؟

حصة العاشر

نصوص رأي/مقال:اعترافاٌت في عاِم 

القراءِة- عبدالله الّشويخ

حصة احلادي عشر

نصوص معلوماتية :كيفّيُة تقدير الّذات- 

عائشة نوفل

حصة الثاني عشر

الكتابة:اعترافاٌت حوَل القراءِة والكتاِب

حصتان الثالث عشر

نصوص أدبية/شعر:أنا َمْن بّدَل بالُكْتِب 

حابا الصِّ

 

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف العاشر )املساران العام واملتقدم(

عدد احلصص الدرس / املبحث / عنوان الدرس الفصل الدراسي

أربع حصص الرابع عشر

      احملادثة:بعد 10 سنواٍت، َمْن أنا؟

تابع / الفصل الثاني

حصة اخلامس عشر

     النحو:أسلوُب االختصاِص

حصتان السادس عشر

نصوص أدبية/سيرة ذاتية:األّياُم - طه 

ُحسني

حصتان السابع عشر

نصوص رأي/عمود صحفّي:الفيس بوك 

والعقل اجلمعّي- د. موزة أحمد راشد 

العّبار

حصتان الثامن عشر

نصوص أدبية/قّصة قصيرة: الكرتونة- 

نايف الّنواْيَسة

حصة التاسع عشر

االستماع: ال َتْنَتِم إاّل ِلَنفِسَك.

حصة العشرون

احملادثة:ُمناظرٌة حوَل وسائِل الّتواصل 

االجتماعي.

ثالث حصص احلادي والعشرون

الكتابة:الّصغيران

حصتان الثاني والعشرون

نصوص أدبية/قّصة قصيرة:الّشاعُر 

النَِّمر- تاكا شيماتون

 

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف احلادي عشر والثاني عشر ) املسار العام (

عدد احلصص الدرس / املبحث / عنوان الدرس الفصل الدراسي

حصة األّول

حديث شريف:مثل هذه األمة مثل أربعة 

نفٍر

الفصل الثاني

حصتان الّثاني

نصوص أدبّية/شعر:أراك عصي الدمع- 

أبو فراس احلمداني

ثالث حصص الّثالث

الّنحو:أفعال املقاربة والرجاء والشروع

حصتان الّرابع

نصوص أدبية/قّصة قصيرة:حتى آخر 

رمق- عائشة الزعابي

حصتان اخلامس

الكتابة:كتابة قصة من وجهة نظر أخرى

حصة السادس

االستماع:إدارة الوقت وأهميته

حصتان السابع

الّنحو:الّنداء

حصتان الثامن

نصوص أدبية/شعر:الطني - إيليا أبو 

ماضي

حصتان التاسع

البالغة:التشبيه الضمني

حصتان العاشر

نصوص معلوماتية:حضن الطبيعة

ثالث حصص احلادي عشر

نصوص رأي/مقال:احلالق املثقف- ياسر 

حارب

ثالث حصص الثاني عشر

الكتابة:منزلنا القدمي

حصة الثالث عشر

احملادثة:دارنا الدمشقية

 

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف احلادي عشر والثاني عشر ) املسار العام (

عدد احلصص الدرس / املبحث / عنوان الدرس الفصل الدراسي

ثالث حصص الرابع عشر

نصوص أدبية/سيرة ذاتية:دارنا 

الدمشقية - نزار قباني

تابع / الفصل الثاني

حصتان اخلامس عشر

النحو:الَبَدل

ثالث حصص السادس عشر

نصوص أدبية/قّصة قصيرة:غطاء 

الفراش- جورج برنارد شو

حصة السابع عشر

نصوص رأي/عمود صحفي:يوجعني 

نصف اإلنسان- صالة عبيد

حصتان الثامن عشر

نصوص معلوماتية: كيف نحيا بال 

بالستيك

حصة التاسع عشر

االستماع:ثالث عشرة عادة خطأ

حصة العشرون

احملادثة:ملاذا يجب أن تكون قارئًا من 

اآلن؟

 

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف احلادي عشر والثاني عشر ) املسار املتقدم (

عدد احلصص الدرس / املبحث / عنوان الدرس الفصل الدراسي

حصة األّول

حديث شريف:مثل هذه األمة مثل أربعة 

نفٍر

الفصل الثاني

حصتان الّثاني

نصوص أدبّية/شعر:أراك عصي الدمع- 

أبو فراس احلمداني

ثالث حصص الّثالث

الّنحو:أفعال املقاربة والرجاء والشروع

حصتان الّرابع

نصوص أدبية/قّصة قصيرة:حتى آخر 

رمق- عائشة الزعابي

حصتان اخلامس

الكتابة:كتابة قصة من وجهة نظر أخرى

حصة السادس

االستماع:إدارة الوقت وأهميته

حصتان السابع

الّنحو:الّنداء

حصتان الثامن

نصوص أدبية/شعر:الطني - إيليا أبو 

ماضي

حصتان التاسع

البالغة:التشبيه الضمني

ثالث حصص العاشر

نصوص رأي/مقال:احلالق املثقف- ياسر 

حارب

ثالث حصص احلادي عشر

الكتابة:منزلنا القدمي

حصة الثاني عشر

احملادثة:دارنا الدمشقية

 

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف احلادي عشر والثاني عشر ) املسار املتقدم (

عدد احلصص الدرس / املبحث / عنوان الدرس الفصل الدراسي

ثالث حصص الثالث عشر

نصوص أدبية/سيرة ذاتية:دارنا 

الدمشقية - نزار قباني

تابع / الفصل الثاني

حصتان الرابع عشر

النحو:الَبَدل

حصة اخلامس عشر

نصوص رأي/عمود صحفي:يوجعني 

نصف اإلنسان- صالة عبيد

حصتان السادس عشر

نصوص معلوماتية: كيف نحيا بال 

بالستيك

حصة السابع عشر

احملادثة:ملاذا يجب أن تكون قارئًا من 

اآلن؟

 

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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 مقرر مادة الدراسات االجتماعية

والتربية الوطنية

2017 - 2016
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الصف التاسع / كتاب أم اإلمارات فاطمة بنت مبارك ) مبادئ و اجنازات (

املوضوعات الوحدة العام الدراسي

الرؤية األولى: التعليم بداية 

الطريق

الرؤية الثانية: تطور منظومة 

العمل النسائي

الرؤية الثالثة: حق املرأة فى دولة 

اإلمارات العربية املتحدة

األولى : التعليم والعمل النسائي 

في فكر أم اإلمارات

الفصل الثاني

الرؤية األولى: رعاية األمومة 

والطفولة

الرؤية الثانية: الرعاية االجتماعية 

والصحية

الثانية : األمومة و الطفولة و 

الرعاية االجتماعية

الرؤية األولى: مشاركة املرأة فى 

التمنية

الرؤية الثانية: املواقف واملبادرات 

اإلنسانية

الرؤية الثالثة: عطاء بال حدود

الرؤية الرابعة: الرعاية واملشاركة

الثالثة : الدور الفاعل للمرأة في 

دولة اإلمارات العربية املتحدة

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف التاسع / كتاب القراءة الذاتية ) رؤيتي (

املوضوعات اجلزء العام الدراسي

الفصل األول - الغزال و األسد االول 2017-2016
الفصل الثاني : الرؤية  

الفصل الثالث : القيادة  

الفصل الرابع : اإلدارة  

الفصل اخلامس : القرار و فريق 

العمل

 الثاني

" مقومات صناعة التنمية "

الفصل السادس :ضفاف اخلور 

الفصل السابع :التنقيب في 

احلقول 

الفصل الثامن :الساسة و 

السياسة 

الفصل التاسع :الطاقة اإليجابية 

و الطاقة السلبية

 الثالث 

" التنمية في سبيل البقاء "

الفصل العاشر :مفهوم االمتياز 

في رؤية دبي التنموية 

الفصل احلادي عشر : صنع في 

دبي  

الفصل الثاني عشر :مأسسة 

االمتياز

 الرابع

 " االمتياز في التنمية""

الفصل الثالث عشر : سباق األمم 

و الشعوب

 اخلامس

" الطريق إلى املستقبل"

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف التاسع / كتاب القراءة الذاتية ) بصمات خالدة (

املوضوعات اجلزء العام الدراسي

صانع التاريخ

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

قائد مرحلة التمكني

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زاي آل 

نهيان

قائد ال يعرف املستحيل

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم

فخر االمارات

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان

أم اإلنسانية

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

امللك املؤسس

عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

زعيم قومي أدرك خطر التطرف باكرا

جمال عبدالناصر حسني

رجل املرحلة

عبدالفتاح السيسي

ملك احلكمة والتوازن

احلسني الثاني

صانع منوذج الدولة العربية احلديثة

محمد علي باشا

رجل بحجم أمة

عمر املختار

"أبو األمة" الهندية

املهامتا غاندي

مؤسس الصني احلديثة

ماوتسي تونغ

مؤسس الواليات املتحدة األمريكي

جورج واشنطن

"أيقونة" النضال للتحرر الوطني

نيلسون مانديال

األب الروحي لسنغافورة

لي كوان يو

رمز وحدة بريطانيا

إليزابيث الثانية

صانع " احللم األمريكي" 

مارتن لوثر كينج

املرأة احلديدية

مارجريت هيلدا تاتشر

رائد العلوم احلديثة

ألبرت أينشتاين

مخرج القرن العشرين

ألفريد سير جوزيف هيتشكوك

العبقري الذي غير حياة البشرية

ستيف بول جوبز

كتاب بصمات خالدة 2017-2016

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف العاشر  / العام + املتقدم : كتاب العمق التاريخي للفكر االحتادي في 

دولة اإلمارات العربية املتحدة

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الرؤية األولى: الفكر االحتادي 

في منطقة اإلمارات

الرؤية الثانية: موقع اإلمارات 

العربية املتحدة اإلستراتيجي 

واألطماع االستعمارية

 األولى 

" الفكر االحتادي في اإلمارات 

قبل قيام االحتاد " 

الفصل الثاني

الرؤية األولى: بوادر الفكر 

االحتادي

الرؤية الثانية: مظاهر الفكر 

االحتادي في إمارات الساحل

الرؤية الثالثة: مقومات االحتاد

الثانية 

" انطالق الروح الوطنية 

اإلماراتية واحللم املبكر باالحتاد 

  "

الرؤية األولى: الشيخ زايد بطل 

حتويل الفكر االحتادي إلى واقع

الرؤية الثانية: الفكر االحتادي 

عند الشيخ زايد، والعوامل التي 

شكلت شخصيته القيادية

الرؤية الثالثة: الشخصية القيادية 

للشيخ زايد - رحمه الله

الرؤية الرابعة: الشيخ زايد 

ومرحلة التمهيد لالحتاد

الرؤية اخلامسة: الشيخ زايد 

وتفعيل الفكر االحتادي بعد قيام 

الدولة

الرؤية السادسة: ثمار الفكر 

االحتادي

الثالثة 

" الفكر االحتادي عند الشيخ 

زايد مؤسس االحتاد " 

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016
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الصف العاشر/ كتاب القراءة الذاتية ) الفيدرالية في االمارات(

املوضوعات الباب العام الدراسي

نظرية الفيدرالية 2016-2017 االول

الفيدرالية اإلماراتية الثاني

مستقبل الفيدرالية االماراتية الثالث

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف احلادي عشر / العام - املتقدم : كتاب ذكريات اإلمارات

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الرؤية األولى: تراث دولة اإلمارات 

العربية املتحدة ثروة من األفكار

واملوارد »جمعة املاجد «

الرؤية الثانية: تفاعل األجداد مع 

البيئة

الرؤية الثالثة: أرض اإلمارات طيبة: 

فالبحر لؤلؤ ونفط

الرؤية الرابعة: ذاكرة اإلمارات من 

السرد الشفاهي )خميس الرميثي( 

الرؤية اخلامسة: رمز الذاكرة 

الشعبية في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة )جمعة بن حميد(

 االولى

" دولة اإلمارات العربية املتحدة- 

البدايات "

الفصل الثاني

الرؤية األولى: من االمارات 

املتصاحلة الى دولة االمارات 

العربية املتحدة ) 1953-1972 (

الرؤية الثانية: ذكريات قوة ساحل 

عمان

الرؤية الثالثة: االنتداب البريطاني 

وقوة ساحل عمان

 الثانية

" الدور البريطاني واحلياه 

العسكرية في االمارات العربية 

املتحدة   "

الرؤية األولى: اخلدمات الصحية في 

أبو ظبي األيام األولى عام ) 1966 

) 1970 -

ر  الرؤية الثانية: التعليم املبكِّ

والتدريب املهني في أبو ظبي قبل 

قيام االحتاد

الرؤية الثالثة: املصارف ومجتمع 

األعمال

الرؤية الرابعة: النظرة إلى املستقبل

الرؤية اخلامسة: مرحلة التطور التي 

شهدتها أبو ظبي ودبي في الشيخ 

زايد بن سلطان

آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد 

آل مكتوم  رحمهما الله

الثالثة 

" الرعاية الصحية والتعليم املبكر 

واملصارف واحلياة االجتماعية 

في أبو ظبي قدمًيا " 

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف احلادي عشر/ كتاب القراءة الذاتية ) اجلزر الثالث احملتلة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة(

املوضوعات القسم العام الدراسي

الفصل األول : اجلزر منذ التاريخ 

القدمي و حتى حكم القواسم  

الفصل الثاني : اجلزر خالل عهد 

احلماية البريطانية  

الفصل الثالث : االنسحاب 

البريطاني و االحتالل اإليراني 

للجزر  

الفصل الرابع : اجلزر منذ قيام 

دولة اإلمارات العربية املتحدة

 االول

" السجل التاريخي "

2017-2016

الفصل اخلامس : وجهة نظر 

قانونية حول قضية اجلزر 

الفصل السادس : احتالل اجلزر 

و عدم االستقرار اإلقليمي

 الثاني

" املنظوران القانوني و 

االستراتيجي "

الفصل السابع : ردود فعل العالم 

العربي على احتالل الشاه  للجزر 

الفصل الثامن : ردود فعل العالم 

العربي جتاه سلوك اجلمهورية 

اإلسالمية اإليرانية

 الثالث

" التداعيات اإلقليمية "

الفصل التاسع : املجتمع الدولي 

و نزاع اجلزر في الستينات 

الفصل العاشر : املجتمع الدولي 

و نزاع اجلزر في السبعينات 

الفصل احلادي عشر : املجتمع 

الدولي و نزاع اجلزر منذ عام 

1979

 الرابع

" املخاوف الدولية "

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016
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الصف الثاني عشر/ العام- املتقدم : ) كتاب التكنولوجيا و مستقبل الطاقة (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الرؤية األولى: التغيرات في 

ميزان العرض والطلب العاملي 

على الطاقة

الرؤية الثانية: تأثير تطور تقنيات 

الطاقة في مستقبل اإلنتاج 

العاملي للنفط

الرؤية الثالثة: أثر االبتكار 

التكنولوجي في قطاعي النفط 

والغاز الطبيعي

الرؤية الرابعة: السياسات 

العامة واجتاهات االستثمار في 

تكنولوجيا الطاقة

 االولى

" التغيرات في ميزان العرض 

والطلب العاملي على الطاقة. "

الفصل الثاني

الرؤية األولى: احلد من استهالك 

الطاقة في التصنيع: الفرص 

والتحديات

الرؤية الثانية : التحديات و 

الفرص التكنولوجيه في قطاع 

توليد الكهرباء

الرؤية الثالثة : التحديات و 

الفرص التكنولوجيه في قطاعي 

النقل و االتصاالت

 الثانية

" التحديات والفرص في 

القطاعات ذات االستخدام 

الكثيف للطاقة "

الرؤية األولى : اآلفاق 

التكنولوجية للطاقة املتجددة 

الرؤية الثانية : توطني تكنولوجيا 

الطاقة من الطريقة الكورية إلى 

التجربة اإلماراتية 

الرؤية الثالثة : االنبعاثات 

الكربونية و املدن املستدامة في 

دول اخلليج العربية

رؤية أبوظبي االقتصادية 2030

 الثالثة

" اآلفاق التكنولوجية للطاقتني: 

النووية واملتجددة واملدن

املتسدامة "

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016
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الصف الثاني عشر / كتاب القراءة الذاتية ) بقوة االحتاد( 

املوضوعات القسم العام الدراسي

الفصل األول :القبيلة العربية 

الفصل الثاني :عصر عاصف 

الفصل الثالث : ممثل احلاكم في 

العني 

 االول

" التراث "

2017-2016

الفصل الرابع : حتمية التغيير 

الفصل اخلامس مبايعة حاكم 

جديد 

الفصل السادس : بناء "أبوظبي" 

جديدة

 الثاني

" التحول "

الفصل السابع : مولد دولة 

الفصل الثامن :بناء الدولة 

الفصل التاسع :الدفاع عن الدولة 

و احملافظة على منجزاتها 

الفصل العاشر : بقوة االحتاد

 الثالث

" االحتاد "

الفصل احلادي عشر: بناء املدن 

الفصل الثاني عشر: الغرض 

األخالقي من الثروة 

الفصل الثالث عشر :احملافظة 

على احلياة الطبيعية

 الرابع

"  اإلرث الطيب "

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016
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مقرر مادة اللغة اإلجنليزية

2017 - 2016
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الصف التاسع 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

All subjects in the unit  Unit 6:People and
their jobs

Semster 2

All subjects in the unit Unit 7 :Shops and-
services

All subjects in the unit  Unit 8 : Possessions
and

personal space
All subjects in the unit Unit 9 : Natural di-

sasters

مقرر مادة اللغة اإلجنليزية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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Grade 10 General /Advance  الصف العاشر- املسار العام و املتقدم

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

All subjects in the unit Unit 1 : Education Semster 2

All subjects in the unit Unit 2 : Family

All subjects in the unit   Unit 3 : Technology
in our lives

All subjects in the unit  Unit 4 :Cultures and
  traditions

مقرر مادة اللغة اإلجنليزية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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مقرر مادة اللغة اإلجنليزية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

 Grade 11 General الصف احلادي عشر - املسار العام

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

All subjects in the unit  Unit5_Term1 : Film
and media

Semster 2

All subjects in the unit  Unit1_Term 2 :
 Looking back

All subjects in the unit  Unit2_Term2 : Our
country today

 Grade 11 Advance  الصف احلادي عشر - املسار املتقدم

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

All subjects in the unit  Unit1_Term 2 :
 Looking back

Semster 2

All subjects in the unit  Unit2_Term2 : Our
country today

All subjects in the unit Unit3_Term2: To-
morrow calling

All subjects in the unit  Unit4_Term2 : The
world of work
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مقرر مادة اللغة اإلجنليزية - 2017-2016
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 Grade 12 General الصف الثاني عشر  - املسار العام

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

All subjects in the unit Unit5_Term1 : Mov-
ies and celebrities

Semster 2

All subjects in the unit  Unit6_Term2 : 21st
Century teenagers

All subjects in the unit Unit7_Term2 : Entre-
 preneruship  and
business

Grade 12 Advance  الصف الثاني عشر املسار املتقدم

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

All subjects in the unit  Unit6_Term2 : 21st
Century teenagers

Semster 2

All subjects in the unit Unit7_Term2 : Entre-
 preneruship  and
business

All subjects in the unit  Unit8_Term2:
Weather

All subjects in the unit Unit9_Term2 : Mon-
 ey
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مقرر مادة الرياضيات

2017 - 2016
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الصف التاسع 

املوضوعات الباب الفصل الدراسي

 Equations of Linear
 functions

   معادالت الدوال اخلطية 

CH 04 الفصل الثاني

 Linear Inqualities
املتباينات اخلطية 

CH 05 

 Systems of Linear
Equations and In-

                                                 equalities
أنظمة املعادالت واملتباينات 

اخلطية

CH 06 

 Exponents and
Exponential Func-

tions
األسس والدوال األسّية

CH 07 

 Radical Functions
and Geometry
الدوال اجلذرية و الهندسة

CH 08 

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016
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35

الصف العاشر العام

املوضوعات الباب الفصل الدراسي

 Exponential and
 Logarithmic

 Functions and
 Relations

الدوال والعالقات األّسية 

واللوغاريتمية 

CH 04 الفصل الثاني

 Reasoning and
Proof

االستنتاج و البرهان

CH 05 

Congruent Trian-
gles

املثلثات املتطابقة 

CH 06 

Relations in Triangle
عالقات املثلثات

CH 07 

Quadrilaterals
األشكال الرباعية

CH 08 

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016
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الصف العاشر املتقدم

املوضوعات الباب الفصل الدراسي

الدوال والعالقات العكسية 

واجلذرية               

Inverse and Radical Func� 
tions  & Relations

 CH 04 الفصل الثاني

 االحتماالت والقياس
Probability & Measurement

CH 05 

الدوال األسية واللوغاريتمية

 Exponential and logarithmic
 functions

CH 06 

 Rational Functions
and Relations
الدوال و العالقات النسبية

CH 07 

 القطوع املخروطية
 Conic Sections

CH 08 

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص



37

الصف احلادي عشر العام 

املوضوعات الباب الفصل الدراسي

 Polynomials
 and Polynomial

Functions
   كثيرات احلدود والدوال 

كثيرات احلدود  

CH 04 الفصل الثاني

Inverses and Rad-
 ical Functions and

Relations
الدوال والعالقات العكسية

واجلذرية  

CH 05 

 Exponential and 
Logarithmic Func-

 tions and  Relations
الدوال والعالقات األسية

واللوغاريتمية   

CH 06 

 Rational Functions
and Relations

الدوال و العالقات النسبية

CH 07 

Conic Sections
القطوع املخروطية

CH 08 

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016
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الصف احلادي عشر املتقدم

املوضوعات الباب الفصل الدراسي

املتطابقات و املعادالت

 Trigonometric Identities  &
Equations

 CH 04 الفصل الثاني

أنظمة املعادالت و املصفوفات

 Systems of  Equations &
 Matrices

CH 05 

القطوع املخروطية و املعادالت 

الوسطية 

Conic Sections & Paramet�
ric Equations

CH 06 

املتجهات

 Vectors
CH 07 

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016
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الصف الثاني عشر العام

املوضوعات الباب الفصل الدراسي

Trigonometric 
Functions
الدوال املثلثية

CH 04 الفصل الثاني

Trigonometric Iden-
 tities and Equations

املتطابقات واملعادالت املثلثية

CH 05 

Systems of Equa-
tions and Matrices
أنظمة املعادالت واملصفوفات  

CH 06 

 Conic Sections
 and Parametric

Equations
القطوع املخروطية واملعادالت 

الوسيطية  

CH 07 

Vectors
املتجهات

CH 08 

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016
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الصف الثاني عشر املتقدم

املوضوعات الباب الفصل الدراسي

النهايات واالتصال

Limits & Continuity
 CH 04 الفصل الثاني

التفاضل

Differentiation
CH 05 

تطبيقات االشتقاق

Applications of  Differenti�
ation

CH 06 

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016
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مقرر املواد العلمية

2017 - 2016
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الصف التاسع - العلوم

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع دروس الوحدة مبادئ علم البيئة الفصل الثاني

جميع دروس الوحدة املجتمعات األحيائية األقاليم 

األحيائية و األنظمة البيئية

جميع دروس الوحدة التنوع األحيائي واحلفاظ عليه

جميع دروس الوحدة تركيب الذرة

جميع دروس الوحدة االلكترونات في الذرات

مقرر املواد العلمية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف العاشر العام - العلوم

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع دروس الوحدة دراسة احلياة الفصل الثاني

جميع دروس الوحدة مبادئ علم البيئة

جميع دروس الوحدة التنوع األحيائي و احملافظة عليه

جميع دروس الوحدة التكاثر اجلنسي و علم الوراثة

مقرر املواد العلمية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف العاشر املتقدم - فيزياء

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع أقسام الوحدة اإلزاحة و القوى في بعدين الفصل الثاني

جميع أقسام الوحدة احلركة في بعدين 

جميع أقسام الوحدة اجلاذبية

مقرر املواد العلمية - 2017-2016
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الصف العاشر املتقدم - كيمياء

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع أقسام الوحدة الفلزات واملركبات األيونية الفصل الثاني

األقسام 1 و 2 و  3 فقط الترابط التساهمي
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الصف احلادي عشر العام - علوم

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

القسمني األول والثاني فقط احلسابات الكيميائية الفصل الثاني

األقسام 1 و 2 و 3 فقط  حاالت املادة 

القسمني األول والثاني فقط الغازات

القسم 1 

القسم 2 ) املوالرية فقط )-214

))218
القسم 3

املخاليط و احملاليل

األقسام 1 و 2 و 3 فقط  سرعة التفاعالت الكيميائية 
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الصف احلادي عشر املتقدم - فيزياء

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع أقسام الوحدة احلركة الدورانية الفصل الثاني

جميع أقسام الوحدة الزحم وحفظه

جميع أقسام الوحدة الطاقة وحفظها

الصف احلادي عشر املتقدم - كيمياء 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع أقسام الوحدة الغازات الفصل الثاني

األقسام 1 و 2 و  3 فقط املخاليط و احملاليل

سرعة التفاعالت الكيميائية جميع أقسام الوحدة

الصف احلادي عشر املتقدم - أحياء 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع أقسام الوحدة املجتمعات األحيائية واألقاليم 

األحيائية واألنظمة البيئية

الفصل الثاني

جميع أقسام الوحدة التنوع األحيائي واحملافظة علية

جميع أقسام الوحدة التكاثر اجلنسي وعلم الوراثة



47

الصف الثاني عشر العام - العلوم

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الكهرباء الساكنة الفصل الثاني

جميع موضوعات الوحدة املجاالت الكهربائية

جميع موضوعات الوحدة التيار الكهربائي

جميع موضوعات الوحدة املجاالت املغناطيسية

مقرر املواد العلمية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص
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الصف الثاني عشر املتقدم - فيزياء

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع أقسام الوحدة الكهرباء الساكنة الفصل الثاني

جميع أقسام الوحدة املجاالت الكهربائية

جميع أقسام الوحدة التيار الكهربائي

جميع أقسام الوحدة دوائر التوالي و التوازي

مقرر املواد العلمية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف الثاني عشر املتقدم - كيمياء

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع أقسام الوحدة الطاقة و التغيرات الكيميائية الفصل الثاني

جميع أقسام الوحدة تفاعالت األكسدة و االختزال

جميع أقسام الوحدة الكيمياء الكهربائية 

الصف الثاني عشر املتقدم - أحياء

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع أقسام الوحدة الكيمياء في علم األحياء الفصل الثاني

جميع أقسام الوحدة الطاقة احليوية

جميع أقسام الوحدة التكاثر اخللوي
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مقرر مادة علوم الكمبيوتر

2017 - 2016



50

مقرر مادة علوم الكمبيوتر - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف العاشر

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

01. 
COMPUTERS & 
PROGRAMMING 
LANGUAGES 

Problem Solving in 
JAVA ( 1 )

الفصل الثاني

02. PROGRAMS 
, ALGORITHMS 
AND 
FLOWCHARTS 
03. OUTPUT 
STATEMENTS 
04. VARIABLES 
AND DATA TYPES 
05. ARITHMETIC 
OPERATIONS & 
ASSIGNMENT 
STATEMENTS 
06. PRACTICAL 
ACTIVITIES 
07. INPUT 
STATEMENTS 
08. PRACTICAL 
ACTIVITIES 
09. PRACTICAL 
ACTIVITIES 
10. PROJECT 
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مقرر مادة علوم الكمبيوتر - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف احلادي عشر/ الثاني عشر

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

01. ARRAYS 1 Problem Solving in 
JAVA (2 ) 

الفصل الثاني

02. ARRAYS 2 

03. ARRAYS 3 

04. ARRAYS 4 

05. ARRAYS 5 

06. FILE INPUT/ 
OUTPUT 1 
07. FILE INPUT/ 
OUTPUT 2 
08. PREDEFINED 
METHOD 
09. PRACTICAL 
ACTIVITY 
10. 
CRYPTOGRAPHY 
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مقرر مادة التصميم والتكنولوجيا

2017 - 2016
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مقرر مادة التصميم والتكنولوجيا - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف التاسع

املوضوعات اجلزء الفصل الدراسي

All lessons in the 
Unit

Unit 1: Introduction 
to Edison

Second term

All lessons in the 
Unit

Unit 2: Flash LED 
Lights

All lessons in the 
Unit

Unit 3: Beep!!

All lessons in the 
Unit

Unit 4: Robots 
Make Music Too!

All lessons in the 
Unit

Unit 5: Let’s Get 
Moving
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مقرر مادة التصميم االبداعي واالبتكار

2017 - 2016
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مقرر مادة التصميم االبداعي واالبتكار - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف العاشر

املوضوعات اجلزء الفصل الدراسي

All lessons in the 
Unit

Unit 1 - Exploring 
3D

Second term

All lessons in the 
Unit

Unit 2 - Quick Start

All lessons in the 
Unit

Unit 3 - Primitive 
Shapes and Basic 

Operations
All lessons in the 

Unit
Unit 4 - Basic 

Operations Cont. 
and Sketch Tools

All lessons in the 
Unit

Unit 5 - 
Construction and 

Modifying
All lessons in the 

Unit
Unit 6 - Modifying, 

Patterns and 
Finishing Touches
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مقرر مادة التصميم االبداعي واالبتكار - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف احلادي عشر

املوضوعات اجلزء الفصل الدراسي

All lessons in the 
Unit

Unit 1 - Exploring 
3D

Second term

All lessons in the 
Unit

Unit 2 - Quick Start

All lessons in the 
Unit

Unit 3 - Primitive 
Shapes and Basic 

Operations
All lessons in the 

Unit
Unit 4 - Basic 

Operations Cont. 
and Sketch Tools

All lessons in the 
Unit

Unit 5 - 
Construction and 

Modifying
All lessons in the 

Unit
Unit 6 - Modifying, 

Patterns and 
Finishing Touches
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مقرر مادة إدارة األعمال

2017 - 2016



58

مقرر مادة إدارة األعمال - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف العاشر

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

4.1Recognising a 
Business Opportunity

Business Oppor-
tunities – The Risks 

and Rewards

Second term

4.2 How to Research a 
Business Opportunity
4.3 Understanding the 
Risks Involved
4.4 Understanding 4.5 
the Rewards Involved
4.6 Assessing Risk

4.7 Managing Risk

5.1 A Business Plan 
and its Features

Business Plans – 
Documenting and 
Financing a Busi-

ness
5.2 The Importance of 
a Business Plan
5.3 The Sources of 
Finance
5.4 Advantages and 
Disadvantages of the 
Sources of Finance
5.5 Financial Support 
and Guidance
5.6 Role of 
Government 
Programmes and 
Initiatives
6.1 What is Marketing? Marketing – Mar-

keting a New Busi-
ness

6.2 How to Promote a 
Business
6.3 Identifying the 
characteristics of a
Successful Marketing 
Campaign
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مقرر مادة إدارة األعمال - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف احلادي عشر

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

1.1 What is a Business? Business and 
Entrepreneurship in 

the UAE

Second term

1.2 Business 
Development  
1.3 Development 
of the UAE Tourism 
Industry  
1.4 What is 
Entrepreneurship?  
1.5 What drives an 
Entrepreneur?  
1.6 Impact of 
Entrepreneurship on 
the Economy  
1.7 Impact of 
Entrepreneurship on 
the development of 
the UAE
2.1 What is a business?  Business Activity

2.2 Needs and Wants  

2.3 The Economic 
Problem  
 2.4 Factors of 
Production  
2.5 Opportunity Cost  

 2.6 Specialisation  

 2.7 Added Value  

3.1 Classification of 
businesses  

Classification of 
Business

3.2 Chain of 
production
3.3 The private and 
public sectors
3.4 The changing 
importance of 
business classification
3.5 Measure the size 
of a business
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مقرر مادة إدارة األعمال - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف الثاني عشر

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

5.1What is a Business? The Concepts of 
Business

Second term

5.2 Entrepreneurship in 
the UAE
5.3 Globalisation and 
Business
6.1 Business 
Opportunities in the 
UAE

Business 
Opportunities

6.2 Taking Advantage 
of UAE Business 
Opportunities
6.3 Research Business 
Opportunities
6.4 Identifying and 
Reviewing Goals
6.5 Conduct a 
Feasibility Study
7.1 The Entrepreneur 
as a Risk Taker

Risks in Business

7.2 Risks and 
Rewards of Business 
Opportunities
7.3 Assessing and 
Managing Risks
8.1 Manager or 
Leader?

People in Business

8.2 Motivation in the 
Workplace
8.3 Recruitment, 
Selection, and 
Induction
8.4 Effective 
Communication
8.5 The Importance of 
Networking
8.6 Ethics in Business
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مقرر مادة العلوم الصحية

2017 - 2016



62

مقرر مادة العلوم الصحية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف العاشر

املوضوعات الفصل الفصل الدراسي

ما املجتمع

أثر املسؤولية الشخصية و 

االجتماعية على صحة املجتمع و 

عافيته

الدعوة و التمكني لتعزيز صحة 

املجتمع و عافيته

االول

صحة املجتمع و عافيته

الفصل الثاني

دماغ املراهق

ما املخاطر

ما رأيك في اخلطر

املواد الضارة :الكحول و التبغ

املواد الضارة : ما الذي أحتاج 

آيضا إلى معرفته

قضايا الشباب

تقدمي التكليف البحثي 

الثاني

السالمة الشخصية

ما التعدي

التعدي اإللكتروني

سلوك املتفرجات أثناء التعدي

استراتيجيات للتعامل مع التعدي

اتخاذ موقف ضد التعدي

الثالث 

التعدي

ما النزاع و ما الذي يؤدي إليه

حل النزاع 

اتخاذ قرارات جيدة

الرابع

حل النزاعات و صنع القرار
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مقرر مادة العلوم الصحية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف احلادي عشر/ الثاني عشر

املوضوعات الفصل الفصل الدراسي

املشهد البيئي املتغير لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة

تأثير العوامل البيئية على الصحة 

والعافية الشخصية وعلى صحة

املجتمع وعافيته

إستراتيجيات لتعزيز املسؤولية 

االجتماعية والصحة البيئية

) الوحدة اخلامسة ( 

 الفصل االول

الصحة البيئية واملسؤولية 

االجتماعية

الفصل الثاني

الفرق بني األمراض املنقولة وغير 

املنقولة

األمراض غير املنقولة 

انتقال وعالج األمراض املنقولة

إستراتيجيات احلد من ظهور 

األمراض

) الوحدة اخلامسة ( 

الفصل الثاني 

األمراض املنقولة و غير املنقولة

االحتياجات والرغبات وسلوكات 

طلب املساعدة

تقييم املعلومات الصحية وخدمات 

الدعم

) الوحدة اخلامسة ( 

الفصل الثالث 

اخلدمات الصحية و الدعم

تقييم مشهد احلادث

تقييم املصاب - اجلزء 1

تقييم املصاب - اجلزء 2

) الوحدة السادسة ( 

الفصل األول

تقييم املصاب 

مجرى الهواء العلوي

فتح مجرى الهواء

التنفس االصطناعي

) الوحدة السادسة ( 

الفصل الثاني

التحكم مبجرى الهواء
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مقرر مادة مهارات احلياة

2017 - 2016
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مقرر مادة مهارات احلياة - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف العاشر

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

1.1 Describe what 
leadership is
1.2 Describe the 
characteristics of 
good leadership
1.3 Identify the 
different styles of 
leadership
1.4 Identify the 
leaders of the UAE 
and explain their roles
1.5 Demonstrate 
effective leadership 
skills
1.6 Evaluate your own 
leadership skills

Leadership الفصل الثاني

2.1 Describe the 
process of goal 
setting
2.2 Describe what 
SMART goal setting is
2.3 Identify the 
benefits of SMART 
goal setting
2.4 Explain how to set 
a SMART goal
2.5 Demonstrate 
personal SMART goals
2.6 Describe short, 
medium, and long 
term goal setting
2.7 Describe how you 
could achieve SMART 
goals in the UAE
2.8 Describe how you 
could achieve SMART 
goals as part of a 
team

Goal setting
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مقرر مادة مهارات احلياة - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف العاشر

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

3.1 Describe what 
motivation is
3.2 Identify and 
explain what 
motivates you
3.3 Identify the 
difference between 
intrinsic and extrinsic 
factors
3.4 Explain how to 
motivate yourself and 
others
3.5 Demonstrate 
a motivated 
atmosphere
3.6 Describe 
personality traits 
and identify own 
personality traits

Motivation الفصل الثاني

4.1What is a 
community?
4.2 Explain how 
you can serve your 
community
4.3 Identify and 
explain the role 
of public service 
departments
4.4 Describe the 
Federal National 
Cabinet (FNC) and 
UAE Law
4.5 Explain the UAE 
National Values

Serving your 
community
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مقرر مادة مهارات احلياة - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف احلادي عشر والثاني عشر

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

1.1Describe what a crowd is and 
how they are formed
1.2Explain what crowd control is
1.3 Describe modern technology 
used for crowd control
1.4 Describe techniques used for 
effective crowd control
1.5 Describe possible incidents 
where there is little crowd control
1.6 Demonstrate crowd risk 
solutions for fire escape

Crowd control الفصل الثاني

2.1 Explain different types of 
disasters 
2.2 Describe the effects of natural 
disasters
2.3 Explain how to prepare for a 
disaster 
2.4 Describe the National 
Emergency Crisis and Disasters 
Management Authority (NCEMA) 
and their role 
2.5 Demonstrate an emergency 
plan in preparation for a disaster 

Dealing with 
emergency 
situations - 
Advanced

3.1 Describe the need for Road 
Traffic Safety in the UAE
3.2 Explain the importance of 
using a safety belt
3.3 Describe the different 
government initiatives to improve 
road safety
3.4 Describe stopping distances 
in different conditions
3.5 Introduction to the dangers of 
off-roading
3.6 Describe search and rescue 
and the responsibility of the 
different organisations
3.7 Explain the theory of Lost 
Person Behaviour

Road traffic safety 
in the UAE

4.1 Introduction to the laws 
around First Aid in the UAE
4.2 Explain the vascular system 
and the procedure for deep 
laceration
4.3 Describe the importance of 
protective clothing
4.4 Explain the sequence of 
events upon discovering an 
accident scene
4.5 Demonstrate different 
bandaging techniques
4.6 Demonstrate the correct use 
of slings and splints

Intermediate First 
Aid
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مقرر مادة التربية البدنية والصحية

2017 - 2016
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مقرر مادة التربية البدنية والصحية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف التاسع ) ذكور ( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

All lessons in the 
Unit

 Unit 1 : Fitness Testing
and training types

الفصل الثاني

All lessons in the 
Unit

 Unit 2 : Exercise and
Participation

All lessons in the 
Unit

 Unit 3 : Healthy Active
 Lifestyle

All lessons in the 
Unit

Unit 4 : Cultural , so-
cial and sports partici-

 pation factors affecting
performance

الصف التاسع ) اناث ( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

All lessons in the 
Unit

 Unit 1 : Fitness Testing
and training types

الفصل الثاني

All lessons in the 
Unit

 Unit 2 : Exercise and
Participation

All lessons in the 
Unit

 Unit 3 : Healthy Active
 Lifestyle

All lessons in the 
Unit

Unit 4 : Cultural , so-
cial and sports partici-

 pation factors affecting
performance
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مقرر مادة التربية البدنية والصحية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف العاشر ) ذكور ( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

All lessons in the 
Unit

 Unit 1 : Fitness Testing الفصل الثاني

All lessons in the 
Unit

 Unit 2 : Health and
safety in sport

All lessons in the 
Unit

Unit 3 : Fitness Train-
 ing

All lessons in the 
Unit

Unit 4 : Body in Action

الصف العاشر ) اناث ( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

All lessons in the 
Unit

 Unit 1 : Fitness Testing الفصل الثاني

All lessons in the 
Unit

 Unit 2 : Health and
safety in sport

All lessons in the 
Unit

Unit 3 : Fitness Train-
 ing

All lessons in the 
Unit

Unit 4 : Body in Action
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مقرر مادة التربية البدنية والصحية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف احلادي عشر ) ذكور ( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

All lessons in the 
Unit

 Unit 1 : Fitness Testing الفصل الثاني

All lessons in the 
Unit

 Unit 2 : Health and
safety in sport

All lessons in the 
Unit

Unit 3 : Fitness Train-
 ing

All lessons in the 
Unit

 Unit 4 : Anatomy and
Physiology

الصف احلادي عشر ) اناث ( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

All lessons in the 
Unit

 Unit 1 : Fitness Testing الفصل الثاني

All lessons in the 
Unit

 Unit 2 : Health and
safety in sport

All lessons in the 
Unit

Unit 3 : Fitness Train-
 ing

All lessons in the 
Unit

 Unit 4 : Anatomy and
Physiology
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مقرر مادة التربية البدنية والصحية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف الثاني عشر ) ذكور ( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

All lessons in the 
Unit

 Unit 1 : Fitness Testing الفصل الثاني

All lessons in the 
Unit

 Unit 2 : Health and
safety in sport

All lessons in the 
Unit

 Unit 3 : Fitness Train
 ing and Programming

All lessons in the 
Unit

 Unit 4 : Physiology 
and fitness

الصف الثاني عشر ) اناث ( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

All lessons in the 
Unit

 Unit 1 : Fitness Testing الفصل الثاني

All lessons in the 
Unit

 Unit 2 : Health and
safety in sport

All lessons in the 
Unit

 Unit 3 : Fitness Train
 ing and Programming

All lessons in the 
Unit

 Unit 4 : Physiology 
and fitness
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مقرر مادة الفنون البصرية والتربية املوسيقية

2017 - 2016
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مقرر مادة الفنون البصرية والتربية املوسيقية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف التاسع )الفنون البصرية(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

األول : مدينتي بعد خمسني عامًا  األولى:االجتاهات الفنية 

واإلبداعية في اإلمارات “ 

املدرســــة املستقبليـــــة “

الفصل االول

الثاني: التصميم الفني وفن 

الديكور 

الثالث :تشكيل وتركيب قطعة 

أثاث 

األول :معاجلة الصور باستخدام 

احلاسوب )أساسيات برنامج 

الفوتوشوب( 

الثانية :) الرسم والتصميم 

باستخدام احلاسوب (

الفصل الثاني

الثاني : الكوالج اليدوي 

الثالث :فن الكوالج اإللكتروني 

والطباعة الرقمية 

 Art( الرابع :فن امللصقات

 ) Posters

األول :قضايا مجتمعية )الفن 

املفاهيمي(             

الثالثة :املشاريع التطبيقية 

واإلبداعية في اإلمارات

الفصل الثالث

الثاني : مشروع نفعي فني مبتكر 

باخلامات
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مقرر مادة الفنون البصرية والتربية املوسيقية - 2017-2016

ملدارس التعليم اخلاص

الصف التاسع )التربية املوسيقية(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول: نشيد يوم الشهيد  الوحدة االولى الفصل االول

الدرس الثاني: التالفات الثالثية 

الدرس الثالث: فن االهاال 

الدرس الرابع: عالمات التحويل العربية 

الدرس اخلامس: املقامات العربية 

)مقام البياتي ( 

الدرس السادس: التدوين املوسيقي 

الرقمي 

الدرس السابع: تعدد التصويت 

الدرس األول: تقنيات التسجيالت 

الصوتية ) املسارات املتعددة (  

 Multi-Tracks

الوحدة الثانية الفصل الثاني

الدرس الثاني: قوالب التأليف الغنائي 

الغربي 

) األوبرا - األوبريت ( 

الدرس الثالث: قصيدة يوم املستقبل 

الدرس الرابع: االيقاعات العربية 

الدرس اخلامس: مقام احلجاز كار 

الدرس السادس: فن الونة وفن الرواح 

الدرس السابع: البحوث املوسيقية 

الدرس األول : نشيد ملاذا اجلفاء؟  الوحدة الثالثة الفصل الثالث

 الدرس الثاني: تطبيقات ذكية 

Garage Band

الدرس الثالث: املقامات العربية ) مقام 

الهزام ( 

الدرس الرابع: الفرق املوسيقية العربية 

أنواعها ومكوناتها

الدرس اخلامس: اساسيات العزف 

على آلة العود 
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