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

للطلبة العرب في املدارس األجنبية

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 اْلاِلُق الَْعظيُم

w  سوَرُة الّناِس

w  ُكْن ناِفًعا

w َصالتي نوُر َحياتي

w ُلِق الِْبرُّ ُحْسُن اْلُ

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 الامسة

) 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

للطلبة العرب في املدارس األجنبية

الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w الله اللطيف البير

w سورة العصر

w )االميان بالرسل )عليهم السالم

w سورة الكافرون

w أحب الير 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 مراجعة

الوحدة الرابعة

الوحدة الامسة

الفصل الثالث

الوحدة السادسة
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة العرب في املدارس األجنبية

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 اللق

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

دروس الوحدات الرابعة والامسة قيد 

اإلعداد.

الوحدة الرابعة

الفصل الثالث

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

للطلبة العرب في املدارس األجنبية

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 اْلاِلُق الَْعظيُم

w  سوَرُة الّناِس

w  ُكْن ناِفًعا

w َصالتي نوُر َحياتي

w ُلِق الِْبرُّ ُحْسُن اْلُ

w سوَرُة امْلاعوِن

الوحدة الرابعة

) أطيع ربي(

الفصل الثالث

w ُأِحبُّ َمْخلوقاِت َرّبي

w سوَرُة امْلََسِد

الوحدة الامسة

) ديني يهذبني (

w  ّديِق َأْسماُء ِبْنُت َأبي َبْكٍر الصِّ

)َرِضَي اللُّه َعْنُهما(

w عاِم ِمْن آداِب الطَّ

w ْحَمِة الرَّ

الوحدة الامسة

) 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

للطلبة العرب في املدارس األجنبية

الصف الثاني )نظام األربع فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

w الله اللطيف البير

w سورة العصر

w )االميان بالرسل )عليهم السالم

w سورة الكافرون

w أحب الير 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 (

دروس الوحدات قيد اإلعداد.

الفصل الثالث

الفصل الرابع
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مقرر مادة التربية االسالمية - 2017-2016

للطلبة العرب في املدارس األجنبية

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 اللق

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(

دروس الوحدات قيد اإلعداد.

الفصل الثالث

الفصل الرابع
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مقرر مادة اللغة العربية

2017 - 2016

)الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث(
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نظام الثالث فصول
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الصف األول )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

التهيئة القرائية والكتابية

الدرس األول: حرف الباء

الدرس الثاني: حرف الميم

الدرس الثالث: حرف الدال

الدرس الرابع: حرف الراء

الدرس الخامس: حرف التاء

الدرس السادس: حرف الجيم

الدرس السابع: حرف الالم

المراجعة األولى

الدرس الثامن: حرف العين

الدرس التاسع: حرف الحاء 

الدرس العاشر: حرف الفاء

الدرس الحادي عشر: حرف النون

الدرس الثاني عشر: حرف الهمزة

الدرس الثالث عشر: حرفا الزاي + الصاد

الدرس الرابع عشر: حرفا السين + الهاء

المراجعة الثانية

الدرس الخامس عشر: حرفا القاف + الطاء

الدرس السادس عشر: حرفا الشين + الدال

المراجعة الثالثة

الوحدة األولى

)حروف لغتي(

الفصل االول

الدرس السابع عشر: حرفا الكاف + الضاد

الدرس الثامن عشر: حرفا الغين  + الثاء 

الدرس التاسع عشر: حرفا الخاء + الظاء

الدرس العشرون: حرفا الواو + الياء

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 ) الجندي (

التعزيز واإلثراء الرابع

الوحدة الامسة

)وطني(

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

للطلبة العرب في املدارس األجنبية
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مقرر مادة اللغة العربية )الكتاب األول - كتاب التلميذ/ كتاب التدريبات( - 2017-2016

للطلبة العرب في املدارس األجنبية

الصف الثاني )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

التهيئة اللغوية: القرائية

الدرس األول: مدرستي الجميلة

الدرس الثاني: مدرستي

الدرس الثالث: العودة إلى المدرسة

الدرس الرابع: في غرفة المصادر

الوحدة األولى

الفصل االول

الدرس األول: ذكرى خالدة

الدرس الثاني: نحن فداه

الدرس الثالث: اليوم الوطني

الدرس الرابع: يوم الشهيد

القصة: وطني وردتي

الوحدة الثانية

الدرس األول: عالمي الجديد

الدرس الثاني: سفينة الفضاء

الدرس الثالث: األقمار الصناعية

الدرس الرابع: مدينة مصدر

الوحدة الثالثة

الفصل الثاني

الدرس الثاني: نحن األطفال 

الدرس الثالث: خلق وتسامح

الدرس الرابع: أنتم في قلوبنا

الوحدة الرابعة

الدرس األول: ساعة األرض

الدرس الثاني: البيئة خيًرا تعطينا

الدرس الثالث: المحميات الطبيعية

الوحدة الامسة

الفصل الثالث

الدرس األول: عالم الديناصورات

الدرس الثاني: علمتني النملة 

الدرس الثالث: انتصار الصغار

الدرس الرابع: قنديل البحر 

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

للطلبة العرب في املدارس األجنبية

الصف الثالث )نظام الثالث فصول(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول: االستماع ) لعبة بألوان قوس قزح (

المحادثة ) تحدي القراءة العربي (

الدرس الثاني: أنشودة: القارئ الصغير

الدرس الثالث: الرياضة هوايتي

الدرس الرابع: الروبوت

الوحدة األولى

) مواهبي 

وهواياتي (

الفصل االول

الدرس الثاني: أنشودة وطني الحبيب

الدرس الثالث: يوم العلم

الدرس الرابع: مدينة العين

قصصي الممتعة: القائدان البطالن

الوحدة الثانية

)وطني(

الدرس األول: االستماع ) الكرة في بيت الجيران (

المحادثة ) أختار صفاتي (

الدرس الثاني: أنشودة: جوهر االنسان

الدرس الرابع: االبتسامة شريان الحياة

قصصي الممتعة:) أليس هناك ما يساعدني (

الوحدة الثالثة

) قيمي وأخالقي(

الفصل الثاني

الدرس الثاني: أرباب الحرف 

الدرس الثالث: طريق المستقبل 

الدرس الرابع: المسعف الصغير 

الوحدة الرابعة

الدرس األول: جائزة نوبل 

الدرس الثاني: علماء ومخترعون 

الدرس الرابع: شخصيات أعجبتني 

الوحدة الامسة

الفصل الثالث

الدرس الثاني: سالمتي مسؤوليتي 

الدرس الثالث: نصيحة غالية 

الدرس الرابع: سعادتي في سالمتي

الوحدة السادسة
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مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية

2017 - 2016

)الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث(
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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 الثالث : االمارات اسرتنا 

الكبيرة.

الدرس الثاني : وطني مسكني.
الوحدة الثانية 

الدرس الثالث : منزل املستقبل.) مسكني اآلمن (

الدرس األول : مالبسي رمز هويتي.
الوحدة الثالثة 

الدرس الثالث : أوقات أحبها.) تراثي هويتي (

الدرس الثاني : مهن األجداد
الوحدة األولى

 ) مهن في بيئات بالدي (

الفصل الثاني

الدرس الثالث : التجارة في بالدي

الدرس األول : بالعلم أبني وطني. الوحدة الثانية 

الدرس الثالث : وطني يحميني .) خدمات تقدمها بالدي (

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 الثالث  : واحات بالدي.

الدرس األول : نصنع لنرتقي
الوحدة الثانية

 ) 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

للطلبة العرب في املدارس األجنبية
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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 : احتاد االمارات . الوحدة الثانية

الدرس الثالث : قادة اماراتي احلبيبة.) قصة وطن (

الدرس األول : علم اماراتي احلبيبة .

الوحدة الثالثة

) إماراتي احلبيبة (

الدرس الثاني : الساحل الشرقي في 

بالدي.

الدرس الثالث : الساحل الغربي في 

بالدي.

الدرس األول : هويتي الوطنية

الدرس الثالث : معالم من بالدي 

الوحدة األولى

) شعب اإلمارات (

الفصل الثاني

الدرس األول : املوارد املائية في 

بالدي

الدرس الثالث : ثروات بالدي

الوحدة الثانية

) وطن الثروات (

الدرس األول : املهن في بالدي

الدرس الثالث : الصناعة في بالدي 

الوحدة الثالثة

) نبني الوطن (

دروس الوحدات قيد اإلعداد.

الوحدة األولى

الوحدة الثانيةالفصل الثالث

الوحدة الثالثة

للطلبة العرب في املدارس األجنبية

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

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الدرس الثاني : مجتمع اإلمارات قبل 

االحتاد.
الوحدة األولى

) إماراتي وأفتخر (

الفصل األول

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 الثاني : الصناعة في بالدي. الوحدة الثالثة

الدرس الثالث : إماراتنا اليوم.) نهضة بالدي (

الدرس األول : اآلباء املؤسسون ـ 

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ـ 

رحمه الله .

الدرس الثاني : أم اإلمارات الشيخة 

فاطمة بنت مبارك ـ حفظها الله .

الوحدة األولى

) أعتز بإماراتي (

الدرس األول : السلطات االحتادية في الفصل الثاني

دولة اإلمارات العربية املتحدة ) 1 (.

الدرس الثالث : وحدة أبناء اإلمارات 

الوحدة الثانية

) سلطات الدولة (

الدرس الثاني : املياه أمن وأمان في 

بالدي 

الدرس الثالث : أعمل مع اصدقائي 

الوحدة الثالثة

) كوكبنا كيف نحميه (

دروس الوحدات قيد اإلعداد.

الوحدة األولى

الوحدة الثانيةالفصل الثالث

الوحدة الثالثة

للطلبة العرب في املدارس األجنبية

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

2017 - 2016

)الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث(



25

نظام الثالث فصول
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مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للمدارس الاصة 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 الاصة 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 الامسة: 

القيمة املكانية

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

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

للمدارس الاصة 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



31

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 الامسة

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

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

للمدارس الاصة 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 الامسة:

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 الاصة 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: 

الواص واملعادالت

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للمدارس الاصة 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 الاصة 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 الاصة 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 الامسة:

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 الاصة 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 الامسة:

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 الاصة 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

للطلبة العرب في املدارس األجنبية اخلاصة

إدارة مناهج الصفوف املتوسطة

8 - 4
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مقرر مادة العربية لغتي

2017 - 2016
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مقرر مادة العربية لغتي - 2017-2016

للطلبة العرب في املدارس األجنبية اخلاصة

الثالثة عدا:
 الدرس الثالث: القراءة المعلوماتية “أنا باحث ماهر”

الدرس السادس: القصص الرافدة
الدرس السابع: المشروع االبتكاري

األول
العربية لغتي

الرابع

الرابعة عدا:
الدرس الثاني: القراءة األدبية: “هيا نعمل”

الدرس السادس: القصص الرافدة
الدرس السابع: المشروع االبتكاري

الثاني

الثالثة عدا:

الدرس الثاني: القراءة األدبية: احم الطبيعة يافتى

األول
العربية لغتي

   
  الخامس

 الرابعة عدا:

الدرس الثالث: القراءة المعلوماتية )مدينة مصدر(

 الثاني

الثالثة عدا:

الدرس الرابع: ) تقرير ( ص	208	

 األول
العربية لغتي

 
 السادس

  الرابعة عدا:

الدرس الثاني: ) ديمة(  ص 34   الثاني

 الثالثة عدا:

الدرس الرابع: الكرسي المتحرك + تلوث البيئة ص 198  السابع العربية لغتي األول

الرابعة عدا:
الدرس السادس: كتابة ورقة بحثية ص 64 الثاني

الجزء الوحدة اسم الكتاب الصف

 الثالثة عدا:

الدرس الثاني / العجوز والقلعة ص 156

 الدرس الرابع / االستماع والتحدث ص 186

 الثامن العربية لغتي األول

الرابعة عدا:
الدرس الثاني ) أصوات من تشيرنوبل ( ص 36 الثاني
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2017 - 2016

توزيع املقررات الدراسية للعام

للطلبة العرب باملدارس األجنبية

إدارة مناهج الصفوف العليا



4

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

للطلبة العرب باملدارس األجنبية
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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

للطلبة العرب باملدارس األجنبية
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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

للطلبة العرب باملدارس األجنبية
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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

للطلبة العرب باملدارس األجنبية
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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

للطلبة العرب باملدارس األجنبية
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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

للطلبة العرب باملدارس األجنبية
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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
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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
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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
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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؟
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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
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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؟
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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
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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

للطلبة العرب باملدارس األجنبية



21

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
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