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مقرر الدروسالوحدة الفصل

األول

األولى

 هللا الخالق جل جالله
سورة الفاتحة

اإليمان باهلل عز وجل 
مولد الرسول صلى هللا 

سورة اإلخالص
قصة آدم عليه السالم

أركان اإلسالم)1(

الثانية

هللا الرازق جل جالله
الرحمة : حديث شريف

الوضوء
سورة النصر

أركان اإلسالم )2 (
قصة رضاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم

الثالثة

سورة الماعون 

الثاني

هللا ربي 
آداب تالوة القرآن الكريم

سورة المسد
آداب الطعام : حديث شريف

نشيد أسرتي
أبو هريرة رضي هللا عنه

الرابعة

سورة الفيل
الصدق طريق الجنة
صلواتي نور حياتي

سورة الكوثر 
رسولنا صلى هللا عليه وسلم في كفالة جده وعمه

الرحمة بالحيوان : حديث شريف

الخامسة

سورة الناس 

الثالث

احترام الكبير
كن نافعا أينما كنت : حديث شريف

نعمة الماء
المسلم نظيف

البر حسن الخلق : حديث شريف

السادسة

التسامح
سورة قريش
أسرة متعاونة

أدأب الطعام : حديث شريف
أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنها ودورها في الهجرة

دعاء النوم: حديث شريف

مقرر مادة التربية اإلسالمية الصف األول  

2015 / 2014
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مقرر مادة التربية اإلسالمية الصف الثاني    

مقرر التالوةمقرر الدروسالوحدة الفصل

األول

األولى

كل شيء يسبح بحمد هللا تعالى
سورة العصر

أوقات الصلوات
فضل الصالة : حديث شريف

الصادق األمين صلى هللا عليه وسلم
سورة الشرح

الثانية

هللا معنا ) 1 (
سورة القدر

ركعات الصالة
حسن الوضوء : حديث شريف

علي بن أبي طالب رضي هللا عنه
فضل تعلم القرآن الكريم: حديث شريف

الثالثة

هللا معنا ) 2 (
سورة الهمزة

الثاني

وبالجار احسانا    
صفات المؤمن : حديث شريف

مالئكة الرحمن
سورة القارعة

الرابعة

األمانة
قراني نبض حياتي

أنا اصلي
سورة الشمس   

نعمة النبات
سورة الفلق

الخامسة

سورة الزلزلة
أحب إلخواني ما أحب لنفسي: حديث شريف

الثالث

فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
سورة التكاثر

قصة نوح عليه السالم
فضل تالوة القرآن الكريم: حديث شريف

السادسة

الثقة بالنفس
خير األعمال في اإلسالم : حديث شريف

آداب الطعام
سورة الكافرون

التسامح ... إشراق النفس
من اخالق اإلسالم
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 مقرر التالوةمقرر الدروسالوحدة الفصل

األول

األولى

بر الوالدين
سورة التين

نواقض الوضوء
التعاون الصدق : حديث شريف

مدينتي
سورة العلق

الثانية

آداب تالوة القرآن الكريم
مكفرات الذنوب : حديث شريف

    الطمأنينة والخشوع في الصالة ) 1 (
الطمأنينة والخشوع في الصالة ) 2 (

سورة الفجر
أبوبكر الصديق رضي هللا عنه 

الثالثة

شروط الصالة
سورة البلد

الثاني

العلم والتعلم
التراحم : حديث شريف
المسلم يحافظ على البيئة

سورة الليل 

الرابعة

التعاون حياة المجتمع
سورة العاديات 

الصوم 
حسن الخلق : حديث شريف

الرسول صلى هللا عليه وسلم وسلم جاراً
فضل ترتيل القرآن : حديث شريف

الخامسة

األذان واإلقامة
سورة الضحى

الثالث

اإليمان بالرسل
األعمال بالنيات : حديث شريف

آداب الصوم وفضائله
العفو والتسامح

السادسة

سورة البينة
آداب النوم

المسلم الحق : حديث شريف
خديجة بنت خويلد – رضي هللا عنها -
األرحام مودة وتعاطف : حديث شريف

إبراهيم عليه السالم

مقرر مادة التربية اإلسالمية للصف الثالث
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الصف الرابع  

 مقرر التالوةمقرر الدروسالمحور الفصل

األول

الدين المعاملةقيم اإلسالم وغاياته

المطففين - األعلى

أحسنكم أخالقاًقيم اإلسالم وغاياته
احترام الكبيرقيم اإلسالم وغاياته
سورة المطففينقيم اإلسالم وغاياته
الكرمقيم اإلسالم وغاياته
الصدق مع النفسقيم اإلسالم وغاياته

 الصومأحكام اإلسالم وآدابه
الصدقةأحكام اإلسالم وآدابه
صالة الجماعةأحكام اإلسالم وآدابه
مبطالت الصالةأحكام اإلسالم وآدابه
سورة األعلىأحكام اإلسالم وآدابه
آداب المنزلأحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

المرافق العامةالهوية واالنتماء

الغاشية - االنشقاق

أخالق المتقينالهوية واالنتماء
سورة الغاشيةالهوية واالنتماء
البحث عن الحقيقةالعقلية اإليمانية
اإليمان بالكتب السماويةالعقلية اإليمانية
أحكام لفظ الجاللةالعقلية اإليمانية
سورة االنشقاق العقلية اإليمانية
دائماً هناك من هو أعلم منكالعقلية اإليمانية
المؤمن القوي : حديث شريفالعقلية اإليمانية

الرسول صلى هللا عليه وسلم في غار حراءالسيرة النبوية والشخصيات
بداية الدعوة اإلسالمية في مكةالسيرة النبوية والشخصيات

الثالث

سورة البروجالسيرة النبوية والشخصيات

البروج - الطارق

الهجرة إلى الحبشةالسيرة النبوية والشخصيات
المقاطعةالسيرة النبوية والشخصيات
زينب بنت خزيمة رضي هللا عنها أم المساكينالسيرة النبوية والشخصيات
الرحمة : حديث شريفالسيرة النبوية والشخصيات
عثمان بن عفان رضي هللا عنهالسيرة النبوية والشخصيات

كليم هللا موسى عليه السالماإلنسان والكون
من حقوق المسلم : حديث شريفاإلنسان والكون
سورة الطارقاإلنسان والكون
بالشكر تدوم النعماإلنسان والكون
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 الصف اخلامس    

 مقرر التالوةمقرر الدروسالمحور الفصل

االول

محبة هللا تعالىقيم اإلسالم وغاياته

النازعات

االنفطار – عبس - النبأ

التكوير

أحب العمل إلى هللا تعالى : حديث شريفقيم اإلسالم وغاياته
التقرب إلى هللا بالنوافلقيم اإلسالم وغاياته
سورة النازعاتقيم اإلسالم وغاياته
حكم القلقلةقيم اإلسالم وغاياته
إرضاء هللا تعالىقيم اإلسالم وغاياته
الشجاعةقيم اإلسالم وغاياته

صالة الجماعةأحكام اإلسالم وآدابه
صالة الجمعةأحكام اإلسالم وآدابه
صالة المسبوقأحكام اإلسالم وآدابه
سورة االنفطارأحكام اإلسالم وآدابه
صالة العيدينأحكام اإلسالم وآدابه
آداب الطريقأحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

حق الطريق : حديث شريفأحكام اإلسالم وآدابه
آداب ركوب وسائل النقلأحكام اإلسالم وآدابه

اإلمارات في خدمة اإلسالم والمسلمينالهوية واالنتماء
سورة عبسالهوية واالنتماء
من عالمات اإليمان : حديث شريفالهوية واالنتماء
اإليمان باليوم اآلخرالعقلية اإليمانية
سورة النبأالعقلية اإليمانية
المفلس يوم القيامة : حديث شريفالعقلية اإليمانية
الجرأة في الحقالعقلية اإليمانية

خروج الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى الطائفالسيرة والشخصيات

الثالث

معجزة اإلسراء والمعراجالسيرة والشخصيات
اإلسالم دين اليسر : حديث شريفالسيرة والشخصيات
الرسول صلى هللا عليه وسلم يدعو القبائل إلى اإلسالمالسيرة والشخصيات
الهجرة إلى المدينةالسيرة والشخصيات
الفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا عنهالسيرة والشخصيات
الخنساء رضي هللا عنهاالسيرة والشخصيات

عيسى عليه السالم روح هللا وكلمتهاإلنسان والكون
حقوق الخادم : حديث شريفاإلنسان والكون
سورة التكويراإلنسان والكون
مسخرات هللا في الكوناإلنسان والكون
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الصف السادس  

 مقرر التالوةمقرر الدروسالمحور الفصل

األول

العمل التطوعيقيم اإلسالم وغاياته

سورة الرحمن 1 .

سورة الواقعة 2 .

سورة القمر 3 .

حكم اإلظهارقيم اإلسالم وغاياته
عاقبة الخائنين ) 1 – 5 ( من سورة الحشرقيم اإلسالم وغاياته
الهمة والنشاطقيم اإلسالم وغاياته
وصايا حكيمة : حديث شريفقيم اإلسالم وغاياته
الدعاء هو العبادةقيم اإلسالم وغاياته
التكافل االجتماعيقيم اإلسالم وغاياته

التيممأحكام اإلسالم وآدابه
أحكام ألفيء ) 6 – 7 ( من سورة الحشرأحكام اإلسالم وآدابه
السنن الرواتب وصالة الليلأحكام اإلسالم وآدابه
حكم اإلدغامأحكام اإلسالم وآدابه
وعد حق : حديث شريفأحكام اإلسالم وآدابه
آداب المسجدأحكام اإلسالم وآدابه
صالة المسافرأحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

صوم التطوعأحكام اإلسالم وآدابه
قلب العالم اإلسالميالهوية واالنتماء
األخوة اإليمانية  ) 8 – 10 ( من سورة الحشرالهوية واالنتماء
الجليس الصالح والجليس السوء : حديث شريفالهوية واالنتماء
أهل الجنةالعقلية اإليمانية
أهل النارالعقلية اإليمانية
حكم اإلخفاءالعقلية اإليمانية
عاقبة المنافقين , ) 11 – 17 ( من سورة الحشرالعقلية اإليمانية
التمسك بالحقالعقلية اإليمانية
صفات المنافق : حديث شريفالعقلية اإليمانية

بناء المسجد النبويالسيرة والشخصيات
المؤاخاة بين المهاجرين واألنصارالسيرة والشخصيات
منزلة القرآن الكريم، ) 18 – 21 ( سورة الحشرالسيرة والشخصيات

الثالث

وثيقة المدينةالسيرة والشخصيات
غزوة بدر الكبرىالسيرة والشخصيات
غزوة أحدالسيرة والشخصيات
اإلمام مالك بن أنس رضي هللا عنهالسيرة والشخصيات
أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنهاالسيرة والشخصيات
حساب العبد يوم القيامة : حديث شريفالسيرة والشخصيات

حكم اإلقالب اإلنسان والكون
موقف اإلسالم من الرسل عليهم السالماإلنسان والكون
أسماء هللا الحسنى ) 22 – 24 ( سورة الحشراإلنسان والكون
حسن التعامل مع الحيوان والعناية بهاإلنسان والكون
الشكر والصبر : حديث شريفاإلنسان والكون
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الصف السابع  

 مقرر التالوةمقرر الدروسالمحور الفصل

األول

العمل عبادةقيم اإلسالم وغاياته

سورة يوسف

مهنة الرسل عليهم السالمقيم اإلسالم وغاياته
األدب مع هللا ورسوله r, الحجرات ) 1 – 5 (قيم اإلسالم وغاياته
التواضعقيم اإلسالم وغاياته
مراقبة هللا تعالىقيم اإلسالم وغاياته
كفالة اليتيم : حديث شريفقيم اإلسالم وغاياته
أحكام الميم الساكنةقيم اإلسالم وغاياته

من بشائر المصلين : حديث شريفأحكام اإلسالم وآدابه
 أركان الصالة وواجباتها وسننهاأحكام اإلسالم وآدابه
سجود السهوأحكام اإلسالم وآدابه
 أدب تلقي األخبار, الحجرات ) 6– 8 (أحكام اإلسالم وآدابه
الغسلأحكام اإلسالم وآدابه
أحكام اإلسالم في الطعام والشرابأحكام اإلسالم وآدابه
أحكام اإلسالم وآدابه في اللباسأحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

 

آداب المجلسأحكام اإلسالم وآدابه
أمتي في العالمالهوية واالنتماء
أدب اإلصالح بين المؤمنين، الحجرات ) 9 – 10 (الهوية واالنتماء
فنون الحضارة اإلسالميةالهوية واالنتماء
المسؤولية التضامنية بين أفراد المجتمع : حديث شريفالهوية واالنتماء
الخط العربيالهوية واالنتماء
الودود الرحيم جل جاللهالعقلية اإليمانية
الكريم الغفور جل جاللهالعقلية اإليمانية
اآلداب االجتماعية بين المسلمين: سورة الحجرات اآليات )11 – 12(العقلية اإليمانية
التفكر في اآلفاق واألنفسالعقلية اإليمانية
القلب محل نظر هللا تعالى : حديث شريفالعقلية اإليمانية
المغيث السالم جل جاللهالعقلية اإليمانية

غزوة الخندقالسيرة والشخصيات

الثالث

صلح الحديبيةالسيرة والشخصيات
ادب التعامل مع الناس:الحجرات )13- 18 (السيرة والشخصيات
فتح مكةالسيرة والشخصيات
عام الوفودالسيرة والشخصيات
رحيل نبي األمة rالسيرة والشخصيات
تغيير المنكر : حديث شريفالسيرة والشخصيات
القائد صالح الدين األيوبيالسيرة والشخصيات
أم عمارة ) نسيبة بنت كعب األنصارية (السيرة والشخصيات

تعارف األمماإلنسان والكون
التوبة : حديث شريف اإلنسان والكون
نعمة الماءاإلنسان والكون
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الصف الثامن  

 مقرر التالوةمقرر الدروسالمحور الفصل

األول

انكار المشركين البعث سورة ق اآليات ) 1 – 5 (قيم اإلسالم وغاياته

سورة الكهف

طلب العلم فريضةقيم اإلسالم وغاياته
العلم والعملقيم اإلسالم وغاياته
المجاهرون بالمعصية : حديث شريفقيم اإلسالم وغاياته
أحكام الراءقيم اإلسالم وغاياته
اإلخالص في العبادةقيم اإلسالم وغاياته
األنانيةقيم اإلسالم وغاياته

صالة الضحىأحكام اإلسالم وآدابه
العمرةأحكام اإلسالم وآدابه
من دالئل النشأة األخرى سورة ق ) 6 – 15 (أحكام اإلسالم وآدابه
صالة االستخارةأحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

صالة االستسقاءأحكام اإلسالم وآدابه
آداب عيادة المريضأحكام اإلسالم وآدابه
آداب الضيافةأحكام اإلسالم وآدابه

أثر اللغة العربية في اللغات األخرىالهوية واالنتماء
سعة علم هللا وكمال قدرته سورة ق ) 16 – 22 (الهوية واالنتماء
العالم اإلسالمي والتقدم العلمي والتقنيالهوية واالنتماء
ال تكن إمعة : حديث شريف العقلية اإليمانية
اإليمان بالقضاء والقدرالعقلية اإليمانية
الكسب الطيب : حديث شريفالعقلية اإليمانية
مصير الكافرين : سورة ق , اآليات ) 23 – 30 (العقلية اإليمانية
السنن اإلجتماعية في القرآن الكريمالعقلية اإليمانية

الثالث

الرسول صلى هللا عليه وسلم أباً وجداًالسيرة النبوية والشخصيات 
جزاء المؤمنين سالم ونعيم : سورة ق ) 3– 35 (السيرة النبوية والشخصيات 
أبو ذر الغفاري رضي هللا عنه السيرة النبوية والشخصيات 
التقرب إلى هللا تعالى : حديث شريفالسيرة النبوية والشخصيات 
الشفاء بنت عبدهللا رضي هللا عنهاالسيرة النبوية والشخصيات 

تكريم اإلنساناإلنسان والكون
تحذير وتذكير : سورة ق , اآليات ) 36 – 45 (اإلنسان والكون
اإلسالم والزراعةاإلنسان والكون
أخالق المؤمنين : حديث شريف اإلنسان والكون
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الصف التاسع  

 مقرر التالوةمقرر الدروسالمحور الفصل

األول

الدين النصيحةقيم اإلسالم وغاياته

سورة اإلسراء

حال الرسول صلى هللا عليه وسلم مع قومه, سورة يس )1 - 12(قيم اإلسالم وغاياته
أحكام المد ) 1 (قيم اإلسالم وغاياته
العدل في اإلسالمقيم اإلسالم وغاياته
السنة النبويةقيم اإلسالم وغاياته
 الرياءقيم اإلسالم وغاياته
النفاققيم اإلسالم وغاياته

الزكاةأحكام اإلسالم وآدابه
يوميات حاج ) 1 (أحكام اإلسالم وآدابه
يوميات حاج ) 2 (أحكام اإلسالم وآدابه
قصة أهل القرية ) 1 ( , سورة يس ) 13 – 19 (أحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

آداب الدعاءأحكام اإلسالم وآدابه
منزلة السنة النبويةأحكام اإلسالم وآدابه
آداب السفرأحكام اإلسالم وآدابه

مشكلة الفقر في العالم اإلسالميالهوية واالنتماء
قصة أهل القرية ) 2 ( , سورة يس ) 20 – 32 (الهوية واالنتماء
مراحل تطور رسم المصحفالهوية واالنتماء
المسؤولية والمحاسبةالعقلية اإليمانية
تدوين السنة ) 1 (العقلية اإليمانية
أحكام المد ) 2 (العقلية اإليمانية
من دالئل قدرة هللا ووحدانيته, سورة يس )33– 47 (العقلية اإليمانية

الثالث

أدلة ووحدانية هللا تعالىالعقلية اإليمانية
الرسول صلى هللا عليه وسلم معلماً ومربياًالسيرة والشخصيات
إنكار المشركين للبعث , سورة يس ) 48 – 58 (السيرة والشخصيات
سعيد بن جبير رضي هللا عنهالسيرة والشخصيات
تدوين السنة ) 2 (السيرة والشخصيات
أم عمارة - رضي هللا عنها -السيرة والشخصيات

إنكار المشركين وإعراضهم، سورة يس ) 59 – 70 (اإلنسان والكون
أسرار هللا في الكوناإلنسان والكون
أدلة البعث والنشور.  سورة يس ) 71 – 83 (اإلنسان والكون
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الصف العاشر    

 مقرر التالوةمقرر الدروسالمحور الفصل

األول

الوقف في خدمة المجتمعقيم اإلسالم وغاياته

سورة لقمان 1 .

سورة السجدة 2 .

مراجعة عامة  3 .
لألحكام التجويدية 

مناهج المفسرينقيم اإلسالم وغاياته
منزلة القرآن ووصف المؤمنين, سورة لقمان ) 1 – 11 (قيم اإلسالم وغاياته
المحاسبة الذاتية للنفسقيم اإلسالم وغاياته
العفةقيم اإلسالم وغاياته
علم مصطلح الحديثقيم اإلسالم وغاياته

الحالل والحرامأحكام اإلسالم وآدابه
الكبائر والصغائرأحكام اإلسالم وآدابه
التفسير بالمأثورأحكام اإلسالم وآدابه
وصايا لقمان , سورة لقمان , اآليات ) 12 – 19 (أحكام اإلسالم وآدابه
الجهاد في سبيل هللاأحكام اإلسالم وآدابه
أحكام الجهادأحكام اإلسالم وآدابه
آداب االماكن العامةأحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

جماليات القرآن الكريمالهوية واالنتماء
دالئل وحدانية هللا تعالى وقدرته, سورة لقمان )20– 34 (الهوية واالنتماء
الوحدة اإلسالمية الهوية واالنتماء
العقل يدعو إلى اإليمانالعقلية اإليمانية
القرآن هو الحق سورة السجدة ) 1 – 9 (العقلية اإليمانية
أقسام الحديثالعقلية اإليمانية
القرآن ومنهجية التفكيرالعقلية اإليمانية

الرسول صلى هللا عليه وسلم زوجاالسيرة والشخصيات
التفسير بالرأيالسيرة والشخصيات
أحوال الكافرين والمؤمنين , سورة السجدة ) 10 – 22 (السيرة والشخصيات

الثالث

عبدهللا بن المبارك – رحمه هللا -السيرة والشخصيات
أهم كتب رواية الحديث الشريفالسيرة والشخصيات
سكينة بنت الحسين – رضي هللا عنها -السيرة والشخصيات

حقوق أهل الكتاب ) 1 (اإلنسان والكون
حقوق أهل الكتاب ) 2 (اإلنسان والكون
الصبر واليقين , سورة السجدة , ) 23 – 30 (اإلنسان والكون
التفسير بالرأي والعلم الحديثاإلنسان والكون
القصد في االستهالكاإلنسان والكون
النجاة في القصداإلنسان والكون
اإلسالم وحماية البيئةاإلنسان والكون
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الصف احلادي عشر  

 مقرر التالوةمقرر الدروسالمحور الفصل

األول

العلماء ورثة األنبياءقيم اإلسالم وغاياته

سورة األحزاب 1 .

) 73 – 1 ( 

مراجعة عامة  2 .
لألحكام التجويدية 

آداب العالمقيم اإلسالم وغاياته
إبطال عادات جاهلية بتشريعات إسالمية , سورة األحزاب )1 – 8(قيم اإلسالم وغاياته
الشورىقيم اإلسالم وغاياته
تطبيقات الشورىقيم اإلسالم وغاياته
القناعة والرضاقيم اإلسالم وغاياته

الزواجأحكام اإلسالم وآدابه
غزوة األحزاب , سورة األحزاب ) 9 – 20 (أحكام اإلسالم وآدابه
اختالف الفقهاءأحكام اإلسالم وآدابه
أدب الخالفأحكام اإلسالم وآدابه
المدارس الفقهيةأحكام اإلسالم وآدابه
مصادر التشريع والمذاهب الفقهيةأحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

الرسول صلى هللا عليه وسلم قدوة المسلمين, األحزاب) 21 – 27 (أحكام اإلسالم وآدابه
أدب الحوارأحكام اإلسالم وآدابه
العقود في اإلسالمأحكام اإلسالم وآدابه

وصايا وتوجيهات أخالقية, سورة األحزاب) 28 – 35 (الهوية واالنتماء
الخط العربي والزخرفة اإلسالميةالهوية واالنتماء
األقليات المسلمةالهوية واالنتماء
النقد البناءالعقلية اإليمانية
التفسير الفقهي والتفسير الموضوعيالعقلية اإليمانية
إعجاز القرآن الكريمالعقلية اإليمانية
سورة األحزاب , اآليات ) 36 – 48 (العقلية اإليمانية
اإلعجاز العلمي للقرآن الكريمالعقلية اإليمانية
الحديث المتواتر وحديث اآلحادالعقلية اإليمانية

المنهج النبوي في الدعوة ) 1 (السيرة والشخصيات

الثالث

سورة األحزاب , اآليات ) 49 – 62 (السيرة والشخصيات
اإلمام الشافعيالسيرة والشخصيات
المنهج النبوي في الدعوة ) 2 (السيرة والشخصيات
نفسية العلومالسيرة والشخصيات

سورة األحزاب , اآليات ) 63 – 73 (اإلنسان والكون
آداب التعامل مع غير المسلمين في السلماإلنسان والكون
منهج اإلسالم في الحفاظ على البيئةاإلنسان والكون
السنة مصدر للتشريع اإلنسان والكون
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    الصف الثاني عشر

 مقرر التالوةمقرر الدروسالمحور الفصل

األول

األسرة أساس المجتمعقيم اإلسالم وغاياته

سورة النور  1 .

) 64 – 1 (

مراجعةعامة  2 .
لألحكام التجويدية 

أدب التعامل بين الزوجينقيم اإلسالم وغاياته
آداب اجتماعية نحو حياة فاضلة , سورة النورقيم اإلسالم وغاياته
المسؤولية الفردية في اإلسالمقيم اإلسالم وغاياته
المسؤولية الجماعية في اإلسالمقيم اإلسالم وغاياته
تزكية النفس إلى مقام اإلحسانقيم اإلسالم وغاياته
وقاية المجتمع من الجرائم األخالقية، النور) 1 – 10 (قيم اإلسالم وغاياته

الفراق بين الزوجين : الطالقأحكام اإلسالم وآدابه
الفراق بين الزوجين : الخلع والقضاءأحكام اإلسالم وآدابه
حديث اإلفك .. عظة وعبرة، سورة النور ) 11 – 26 (أحكام اإلسالم وآدابه
النظام االقتصادي في اإلسالمأحكام اإلسالم وآدابه

الثاني

آداب طالب العلمأحكام اإلسالم وآدابه
اللغة العربيةالهوية واالنتماء
سورة النور , اآليات ) 27 – 31 (الهوية واالنتماء
رسالة المسلم في العالم المعاصرالهوية واالنتماء
السنن الشرطية في السنة النبويةالعقلية اإليمانية
االتباع والتقليدالعقلية اإليمانية
الزواج طريق االستعفاف. سورة النور) 32 – 34 (العقلية اإليمانية
المنهج القرآني في محاجة المشركينالعقلية اإليمانية
هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في الرعاية الصحيةالعقلية اإليمانية

محمد اقبالالسيرة النبوية والشخصيات

الثالث

االجتهادالعقلية اإليمانية
هللا نور السماوات واألرض, سورة النور ) 35 – 45 (السيرة النبوية والشخصيات
الرسول صلى هللا عليه وسلم قائداً سياسياًالسيرة النبوية والشخصيات
الرسول صلى هللا عليه وسلم قائداً عسكرياًالسيرة النبوية والشخصيات
محمد الفاتحالسيرة النبوية والشخصيات
الطاعة واالمتثال طريق اإليمان, سورة النور)46– 57(السيرة النبوية والشخصيات
عائشة عبدالرحمن ) بنت الشاطئ (السيرة النبوية والشخصيات

آداب االستئذان داخل البيوت, سورة النور) 58 – 61 (اإلنسان والكون
آداب التعامل مع غير المسلمين في الحرباإلنسان والكون

األدب مع الرسول صلى هللا عليه وسلم, سورة النور اإلنسان والكون
اآليات ) 62 – 64 (



15     توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

ثانياً  : مادة اللغة العربية
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الصف :  األول

الملحوظاتأسماء الدروسالوحدةالفصل

األول
جميع دروس الوحدة.األولى

جميع دروس الوحدة.الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة.الثالثة

جميع دروس الوحدة.الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة.الخامسة

جميع دروس الوحدة.السادسة
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الصف :  الثاني   

الملحوظاتأسماء الدروسالوحدةالفصل

األول
جميع دروس الوحدة.األولى

جميع دروس الوحدة.الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة.الثالثة

جميع دروس الوحدة.الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة.الخامسة

جميع دروس الوحدة.السادسة
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الصف :  الثالث   

الملحوظاتأسماء الدروسالوحدةالفصل

األول
جميع دروس الوحدة.األولى

جميع دروس الوحدة.الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة.الثالثة

جميع دروس الوحدة.الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة.الخامسة

جميع دروس الوحدة.السادسة
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الصف : الرابع    

الملحوظاتأسماء الدروسالوحدةالفصل

األول
جميع دروس الوحدة.األولى

جميع دروس الوحدة.الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة.الثالثة

جميع دروس الوحدة.الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة.الخامسة

جميع دروس الوحدة.السادسة
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     الصف :  اخلامس      

الملحوظاتأسماء الدروسالوحدةالفصل

األول
جميع دروس الوحدة.األولى

جميع دروس الوحدة.الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة.الثالثة

جميع دروس الوحدة.الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة.الخامسة

جميع دروس الوحدة.السادسة
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 الصف : السادس

الملحوظاتأسماء الدروسالوحدةالفصل

األول

جميع دروس الوحدة.األولى

جميع دروس الوحدة.الثانية

الثاني

جميع دروس الوحدة.الثالثة

الرابعة
جميع دروس الوحدة، ماعدا الدرس 

الحادي عشر )قراءة: الشبكة 
المعلوماتية في الميزان( دراسة ذاتية.

الثالث

جميع دروس الوحدة.الخامسة

السادسة
جميع دروس الوحدة، ماعدا الدرس 

العاشر )قراءة: وداعا سقطرة( دراسة 
ذاتية.
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 الصف :  السابع  

الملحوظاتأسماء الدروسالوحدةالفصل

األول
جميع دروس الوحدة.األولى

جميع دروس الوحدة.الثانية

الثاني
الثالثة

جميع دروس الوحدة، ماعدا الدرس 
التاسع )قراءة: حقيقة الجمال( دراسة 

ذاتية.

جميع دروس الوحدة.الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة.الخامسة

السادسة
جميع دروس الوحدة، ماعدا الدرس 
التاسع )قراءة: مصادر المعلومات( 

دارسة ذاتية.
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الصف :  الثامن  

الملحوظاتأسماء الدروسالوحدةالفصل

األول
جميع دروس الوحدة.األولى

جميع دروس الوحدة.الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة.الثالثة

جميع دروس الوحدة.الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة.الخامسة

جميع دروس الوحدة.السادسة
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الصف :  التاسع  

الملحوظاتأسماء الدروسالوحدةالفصل

األول
جميع دروس الوحدة.األولى

جميع دروس الوحدة.الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة.الثالثة

جميع دروس الوحدة.الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة.الخامسة

جميع دروس الوحدة.السادسة
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الصف :  العاشر                          

الملحوظاتأسماء الدروسالوحدةالفصل

األول
جميع دروس الوحدة.األولى

جميع دروس الوحدة.الثانية

الثاني
الثالثة

جميع دروس الوحدة، ماعدا درس 
)قراءة: رحلة الصيد إلى الربع الخالي( 

دارسة ذاتية.

جميع دروس الوحدة.الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة.الخامسة

السادسة
جميع دروس الوحدة، ماعدا درس 
)سيرة شعبية: األميرة ذات الهمة( 

دارسة ذاتية.
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الصف : احلادي عشر  

الملحوظاتأسماء الدروسالوحدةالفصل

األول
جميع دروس الوحدة.األولى

جميع دروس الوحدة.الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة.الثالثة

جميع دروس الوحدة.الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة.الخامسة

جميع دروس الوحدة، ماعدا درس السادسة
القراءة )اإلعالن( دارسة ذاتية.
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 الصف : الثاني عشر 

الملحوظاتأسماء الدروسالوحدةالفصل

األول
جميع دروس الوحدة.األولى

جميع دروس الوحدة.الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة.الثالثة

جميع دروس الوحدة.الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة.الخامسة

جميع دروس الوحدة.السادسة



28

28    توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

ثالثاً  : مادة اللغة اإلجنليزية
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جدول توزيع  الوحدات املقررة  في مادة اللغة اإلجنليزية للصفوف )1_12(

        1( الصف األول    من احللقة األولى من التعليم  األساسي

 Grade :  1                                                                                                                         

عناوين الوحداتالوحدةالفصل

األول

My Classاألولى

My Homeالثانية

My Bodyالثالثة

الثاني

My Clothesالرابعة

My Toysاخلامسة

Helpersالسادسة

الثالث

The playgroundالسابعة

Animalsالثامنة

Party foodالتاسعة
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2( الصف  الثاني من احللقة األولى من التعليم  األساسي

Grade :2

عناوين الوحداتالوحدةالفصل

األول

My Classاألولى

My Family الثانية

My Bodyالثالثة

الثاني

My Clothesالرابعة

My Houseاخلامسة

Animalsالسادسة

الثالث

My Birthdayالسابعة

My Toysالثامنة

!Having Funالتاسعة
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3( الصف  الثالث من احللقة األولى من التعليم  األساسي

Grade : 3

عناوين الوحداتالوحدةالفصل

األول

This is My Classاألولى

On the Playgroundالثانية

This is Our Houseالثالثة

الثاني

My Communityالرابعة

Workersاخلامسة

My Dayالسادسة

الثالث

Foodالسابعة

At the Zooالثامنة

Celebrationsالتاسعة
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4( الصف  الرابع من احللقة األولى من التعليم  األساسي

Grade:4 

عناوين الوحداتالوحدةالفصل

األول

My Activities األولى

Family Activitiesالثانية

City and Countryالثالثة

الثاني

Animal Homesالرابعة

The Weatherاخلامسة

The five Sensesالسادسة

الثالث

The Foods I Eatالسابعة

Health Habitsالثامنة

TV and Moviesالتاسعة
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5( الصف  اخلامس من احللقة األولى من التعليم  األساسي

Grade: 5 

عناوين الوحداتالوحدةالفصل

األول

All   About   Usاألولى

Last Weekendالثانية

!Let’s eatالثالثة

الثاني

Your Healthالرابعة

Dinosaursاخلامسة

Then  and Nowالسادسة

الثالث

Days and Datesالسابعة

!It’s Funالثامنة

!Show Timeالتاسعة
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6( الصف  السادس )احللقة الثانية  من التعليم  األساسي (

Grade: 6 

عناوين الوحداتالوحدةالفصل

األول

My Family ‘s Storyاألولى

My Time الثانية

Around the Worldالثالثة

الثاني

Shoppingالرابعة

!What a Tripاخلامسة

Communicationالسادسة

الثالث

!Just   Imagineالسابعة

A small Worldالثامنة

It’s TV Timeالتاسعة
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7( الصف  السابع )احللقة الثانية  من التعليم  األساسي (

Grade: 7

عناوين الوحداتالوحدةالفصل

األول

At schoolاألولى

Natureالثانية

الثاني

Culture and Civilizationالثالثة

Transportationالرابعة

الثالث

Artاخلامسة

Leisure Time  السادسة
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8( الصف  الثامن )احللقة الثانية  من التعليم  األساسي (

  Grade: 8

عناوين الوحداتالوحدةالفصل

األول

Educationاألولى

Daily Lifeالثانية

الثاني

Jobs and Interestsالثالثة

Natureالرابعة

الثالث

Culture and Civilizationاخلامسة

Nutrition and Healthالسادسة
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9( الصف  التاسع )احللقة الثانية  من التعليم  األساسي (

Grade: 9

عناوين الوحداتالوحدةالفصل

األول

Educationاألولى

Daily Lifeالثانية

الثاني

Work and Businessالثالثة

Science and Natureالرابعة

الثالث

The Physical Worldاخلامسة

Safetyالسادسة
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10( الصف العاشر )املرحلة الثانوية (

 

Grade: 10

عناوين الوحداتالوحدةالفصل

األول

Tall,taller,Tallestاألولى

?What Do  You Thinkالثانية

الثاني

!  Proud to Be Emiratiالثالثة

?Can We  Talkالرابعة

الثالث

Animals Nobody Lovesاخلامسة

!We want to Make  a Differenceالسادسة
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11( الصف احلادي عشر )املرحلة الثانوية (

Grade: 11

عناوين الوحدات الوحدةالفصل

األول

?Who Eats Whatاألولى

Real- Life Heroesالثانية

الثاني

  Natural Disastersالثالثة

! Out of Controlالرابعة

الثالث

! Let’s Debateاخلامسة

I’ll Never Forgetالسادسة
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12( الصف الثاني عشر )املرحلة الثانوية (

Grade: 12

عناوين الوحداتالوحدةالفصل

األول

Surviving homeworkاألولى

Loud and Unusualالثانية

الثاني

 Ancient Worldsالثالثة

?Who’s Smarter…Cats or Dogsالرابعة

الثالث

How to Make Really Interesting Thingsاخلامسة

? Pro or Conالسادسة
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رابعاً  : مادة الرياضيات
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توزيع مقررات الرياضيات
 للعام الدراسي 2015/2014  م

مقرر الفصل الصفم
الدراسي األول

مقرر الفصل 
الدراسي الثاني

مقرر الفصل 
ملحوظاتالدراسي الثالث

األول1
من الجزء األول

 الفصول )5-1( 

من الجزء األول 

الفصلين )7،6( 

من الجزء الثاني 

الفصلين )9،8(

من الجزء الثاني 

الفصول  )13-10(

االلتزام بما جاء 
بمحتوى الفصول  

الثالثة  بالنسبة 
لكراسة التمارين 
وبنفس الترتيب

الثاني2
من الجزء األول 

 الفصول )5-1(

من الجزء األول

 الفصل ) 6 ( 

من الجزء الثاني 

 الفصول )9-7( 

من الجزء الثاني 

الفصول  )12-10( 

الثالث3
من الجزء األول 

الفصول )9-1( 

من الجزء األول 

الفصول)10- 12( 

من الجزء الثاني 

الفصول )18-14( 

من الجزء الثاني

 الفصول )25-19( 

الرابع4

من الجزء األول :

• الفصول )13-1(

• تحول الدروس التالية 
إلى مطالعة ذاتية:

 3-3 ، 3-2 ، 5-1(
  ،2-9 ، 6-7 ، 4-5، 

 ، 5-10 ، 4 -10
) 2-12

من الجزء األول

• الفصول )15،14(

من الجزء الثاني

• الفصول)19،18،16 
 ،21،20،

)24،23،22

  • تحول الدروس 
التالية إلى مطالعة ذاتية:

 ، 7-16، 3-15 (
 ، 4-20 ، 4-19

) 4-23

من الجزء الثاني

• الفصول ، 25 ، 26 
29 ، 28 ، 27

•  الفصل 17

من الجزء األول: الخامس5
الفصول )14-1(

من الجزء األول :  
الفصول )16-15(

من الجزء الثاني :  
الفصول )22-17(

من الجزء الثاني :  
الفصول )31-23(
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توزيع منهاج مادة الرياضيات للصف الرابع األساسي
 وفق اختبارات  TIMSS  على الفصول الدراسية الثالثة للعام الدراسي 2014 / 2015 م 

 الفصل
عناوين الدروسالفصلالوحدةالدراسي

ول
األ

ي 
اس

در
 ال

صل
الف

 

األولى

1

1-1 التمثيالت البيانية بالصور واألعمدة

1-2 األزواج المرتبة ) اإلحداثيات ( 

1-3 قراءة التمثيالت البيانية بالخطوط

1-4 قراءة التمثيالت البيانية بالنقاط المجمعة

1-2 استكشاف المدى والوسيط والمنوال

2-2 استكشاف الجبر - ما القاعدة2

الثانية

3
3-1 استكشاف العالقات بين القيم المكانية

3-2 القيمة المكانية حتى الماليين

4
4-1 مقارنة األعداد وترتيبها

4-2 استكشاف التقريب

5

5-1 قراءة الوقت واستكشافه

5-2 ايجاد المدة

5-3 استكشاف التقويم ) الروزنامة(

6-1   استكشاف الجمع والطرح على لوحة األلف6

7الثالثة

7-1 الجمع رأسيا

7-2 الطرح

7-3 طرح من أعداد تتضمن في وسطها أصفار

7-4 استخدام الحساب الذهني

7-5 استكشاف الجبر - معادلة الجمل العددية

7-7 حل مسائل : مسائل متعددة الخطوات
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تابع : توزيع منهاج مادة الرياضيات للصف الرابع األساسي
 وفق اختبارات  TIMSS  على الفصول الدراسية الثالثة للعام الدراسي 2014 / 2015 م 

 الفصل
عناوين الدروسالفصلالوحدةالدراسي

ول
األ

ي 
اس

در
 ال

صل
الف

ع 
تاب

الرابعة

8

8-1 مراجعة مفهوم الضرب

8-2 استكشاف أنماط عند الضرب باألعداد 
0،1،2،5،9

8-3 الضرب بالعددين 3،4

8-4 الضرب باألعداد 6، 7 ،8

8-5 استكشاف أنماط لعملية الضرب باألعداد 
11 ، 10

9

9-1 مراجعة مفهوم القسمة

9-3 القسمة على 2، 9،5

9-4 نواتج قسمة خاصة

10
10-1 القسمة على 3 ، 4

10-2 القسمة على 6 ، 7 ، 8

10-3 استكشاف العوامل

الخامسة

11-1 استكشاف أنماط الضرب11

12-1 ضرب عدد برقمين أو بثالثة أرقام  12
بعدد برقم واحد

13

13-1 الحساب الذهني : حواصل مميزة

13-2 ضرب ثالثة أعداد ببعضها

13-3 حل مسائل : مسائل متعددة الخطوات

       مالحظة : 

TIMSS تخصص احلصة السادسة من كل أسبوع للتدريب على مفردات ملحق اختبار
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تابع : توزيع منهاج مادة الرياضيات للصف الرابع األساسي
 وفق اختبارات  TIMSS  على الفصول الدراسية الثالثة للعام الدراسي 2014 / 2015 م 

 الفصل
عناوين الدروسالفصلالوحدةالدراسي

ني
لثا

ي ا
اس

در
 ال

صل
الف

السادسة

14
14-1 الضرب بمضاعفات العدد 10

14-2 استكشاف ضرب عددين برقمين

15
15-1 عملية ضرب عددين برقمين

15-2 اختيار الطريقة الحسابية المناسبة

16السابعة

16-1 استكشاف أنماط القسمة

16-2 استكشاف عملية القسمة

16-3 قسمة عدد برقمين

16-4 ايجاد ناتج قسمة عدد بثالثة أرقام

16-5 ناتج القسمة برقمين أو بثالثة أرقام

16-6 أصفار في ناتج القسمة

الثامنة

18

18-1 استكشاف الشبكات

18-2 استكشاف المضلعات

18-3 استكشاف المثلثات

18-4 المثلثات والزوايا

18-5 استكشاف األشكال المتطابقة وحركتها

19-1 مستقيمات وقطع مستقيمة19

19-2 الرباعيات

19-3 استكشاف التناظر

20-1 استكشاف المحيط20

20-2 استكشاف مساحة المستطيالت

20-3 استكشاف الحجم
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تابع : توزيع منهاج مادة الرياضيات للصف الرابع األساسي
 وفق اختبارات  TIMSS  على الفصول الدراسية الثالثة للعام الدراسي 2014 / 2015 م 

 الفصل
عناوين الدروسالفصلالوحدةالدراسي

ي
ان

لث
ي ا

س
درا

 ال
ل

ص
لف

: ا
ع 

اب
ت

التاسعة

21
21-1 استكشاف الكسور وتسميتها وكتابتها

21-2 استكشاف االعداد الكسرية

22

22-1 تسمية الكسور المتكافئة وكتابتها

22-2 تعرف الكسور في أبسط شكل

22-3 مقارنة الكسور وترتيبها

22-4 استكشاف كسر مجموعة

22-5 حل مسائل : استخدم االستدالل

العاشرة

23

23-1 استكشاف جمع الكسور ذات المقامات الموحدة

23-2 استكشاف جمع الكسور ذات المقامات المختلفة

23-3 جمع الكسور

24

24-1 استكشاف طرح الكسور

24-2 طرح الكسور

24-3 حل المسائل : اختر العملية المناسبة

24-4 حل المسائل : ارسم صورة / كون جدول

       مالحظة : 

TIMSS تخصص احلصة السادسة من كل أسبوع للتدريب على مفردات ملحق اختبار
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تابع : توزيع منهاج مادة الرياضيات للصف الرابع األساسي
 وفق اختبارات  TIMSS  على الفصول الدراسية الثالثة للعام الدراسي 2014 / 2015 م 

 الفصل
عناوين الدروسالفصلالوحدةالدراسي

ث
ثال

 ال
سي

را
الد

ل 
ص

الف

الحادية عشرة

25

25-1 قراءة الكسور العشرية وكتابتها
25-2 استكشاف عالقات القيمة المكانية في الكسور 

العشرية
25-3 مقارنة الكسور العشرية وترتيبها

25-4 تقريب الكسور العشرية
25-5 استكشاف الكسور بشكل كسور عشرية

26
26-1 استكشاف جمع الكسور العشرية وطرحها

26-2 جمع الكسور العشرية وطرحها

27

cm,dm,m         27-1 استكشاف
27-2 المتر والكيلومتر
27-3 استكشاف الكتلة
27-4 استكشاف السعة

27-5 الحرارة
27-6 استكشاف الميزان كنموذج

27-7 ضع تصميما للعبة أولمبية جديدة

الثانية عشرة

28
28-1 القسمة على مضاعفات العشرة

28-2 القسمة على عدد برقمين

29

29-1 استكشاف مفهوم العدالة
29-2 استكشاف حساب االحتمال

29-3 استكشاف التوقعات
29-4 حل المسائل : حل مسألة أبسط

17السابعة
17-1 استكشاف المتوسط الحسابي

17-2 استكشاف قابلية القسمة

مالحظة : حتول البنود التالية إلى مطالعة ذاتية  :
)1-5( حل املسائل – حتليل املسائل اللفظية وتفسيرها

)2-3( حل املسائل – خمن وحتقق
)3-3( حل املسائل – نظم الئحة

)5-4( حل املسائل – جدولة الوقت
)7-6( حل املسائل – ابحث عن منط

)9-2( حل املسائل – استكشاف قصص في الضرب وفي القسمة
)10-4( حل املسائل – حتليل املسائل اللفظية وتفسيرها/معلومات أكثر وأقل من احلاجة

)10-5( حل املسائل – مقارنة اخلطط : خمن وحتقق/ارسم صورة
)12-2( حل املسائل – الكعك واحللويات

 )15-3( حل املسائل – حتليل اخلطط/ارسم صورة
)23-4( حل املسائل / اختر جدارية للرسم والتلوين

)19-4( حل املسائل : استخدام أشياء متثل بها املسألة
)20-4( حل املسائل : صنع القرار/املساحة العظمى

)16-7( حل مسائل : معنى الباقي في عملية القسمة
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تابع : توزيع مقررات الرياضيات 
للعام الدراسي 2015/2014  م

مقرر الفصل الصفم
الدراسي األول

مقرر الفصل 
الدراسي الثاني

مقرر الفصل الدراسي 
ملحوظاتالثالث

السادس6
من الجزء األول

 الوحدات )4-1( 

من الجزء األول 

الوحدات )6-5( 

من الجزء الثاني  

 الوحدات ) 8-7(

من الجزء الثاني

 الوحدات )9- 11( 

االلتزام  بما جاء 
بمحتوى الفصول  
الثالثة  بالنسبة 
لكراسة التمارين 
وبنفس الترتيب

السابع7
من الجزء األول 

الوحدات )5-1( 

من الجزء األول

 الوحدة 6 

من الجزء الثاني  

الوحدات ) 9-7 ( 

من الجزء الثاني 

الوحدات )12-10( 

الثامن8

من الجزء األول

• الوحدات )4-1( 

• من الوحدة الخامسة                       
)5-3 ، 5-2 ، 5-1(

• تحول الدروس 1-2، 
2-3 ، 5- 4 إلى 

مطالعة ذاتية

من الجزء األول

• من الوحدة الخامسة 

 ) 5-6 ، 5-5 ، 5-4 (

من الجزء الثاني 

• الوحدات 6 ، 7 ، 8

• من الوحدة  11 
الدروس )11-1، 

)11-4 ،11-3 ،11-2

من الجزء الثاني 

الوحدات )10-9( 

• من الوحدة  11 
الدروس )6،11-5 -11(

التاسع9

من الجزء األول

 الوحدات )4-1( 

البنود ) 1-3( من 
الوحدة الخامسة

من الجزء األول 

البنود ) 4-6( من 
الوحدة الخامسة

 + الوحدة ) 6 ( 

من الجزء الثاني  

الوحدات ) 7، 8 ( 
+ البنود ) 1-3( من 

الوحدة التاسعة

من الجزء الثاني 

البنود )4-6( من الوحدة 
التاسعة

الوحدات )12-10( 
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توزيع منهاج مادة الرياضيات للصف الثامن األساسي ح 2
 وفق اختبارات  TIMSS  على الفصول الدراسية الثالثة للعام الدراسي 2014 / 2015 م 

 الفصل
الوحدةالدراسي

رقم الدرس
عناوين الدروس

ول
األ

ي 
اس

در
 ال

صل
الف

 

األولى

استخدام استراتيجية التقدير1-1

مقارنة األعداد الصحيحة وترتيبها1-3

جمع األعداد الصحيحة وطرحها1-4

ضرب األعداد الصحيحة وقسمتها1-5

ترتيب العمليات وخاصية التوزيع1-6

األعداد النسبية1-7

الثانية

التقدير مع الكسور واألعداد الكسرية2-1

ضرب الكسور واألعداد الكسرية2-2

قسمة الكسور واألعداد الكسرية2-3

تبسيط التعابير الجبرية2-4

الدقة في القياس2-5

الثالثة

حساب قيم التعابير الجبرية3-1

حل معادالت بالجمع أو بالطرح3-3

حل معادالت بالضرب أو بالقسمة3-4

تحويل القوانين3-5

استكشاف مسائل بخطوتين3-6

حل معادالت بخطوتين3-7

حل معادلتين ذات متغيرين بالحذف3-8

كتابة متباينات وتمثيلها بيانيا3-9

حل متباينات بالجمع أو بالطرح3-10

حل متباينات بالضرب أو بالقسمة3-11
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 الفصل
الوحدةالدراسي

رقم الدرس
عناوين الدروس

ول
األ

ي 
اس

در
 ال

صل
الف

 : 
بع

الرابعةتا

النسب4-1

معدالت الوحدة والمنطق التناسبي4-2

التناسبات4-3

حل التناسبات4-4

استخدام األشكال المتشابهة4-6

الخرائط والرسوم المقياسية4-7

الخامسة

النسب  المئوية األكبر من 001%واألصغر من 5-1%1

حل النسبة المئوية باستخدام التناسبات5-2

حل النسبة المئوية باستخدام المعادالت5-3

توزيع منهاج مادة الرياضيات للصف الثامن األساسي ح 2
 وفق اختبارات  TIMSS  على الفصول الدراسية الثالثة للعام الدراسي 2014 / 2015 م 

       مالحظة : 

TIMSS تخصص احلصة السادسة من كل أسبوع للتدريب على مفردات ملحق اختبار
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توزيع منهاج مادة الرياضيات للصف الثامن األساسي ح 2
 وفق اختبارات  TIMSS  على الفصول الدراسية الثالثة للعام الدراسي 2014 / 2015 م 

 الفصل
الوحدةالدراسي

رقم الدرس
عناوين الدروس

ني
لثا

ي ا
راس

الد
ل 

ص
الف

الخامسة
حل مسائل النسبة املئوية5-4

تطبيقات على النسبة املئوية5-5

ايجاد النسبة املئوية للتغير5-6

السادسة

املستقيمات واملستويات6-1

الرسوم البيانية بالدائرة6-2

الزوايا واملضلعات6-3

حل املسائل النسبة املئوية والرسوم البيانية بالدائرة6-4

إنشاءات هندسية6-5

السابعة

مساحة متوازي األضالع ، محيط ومساحة املثلث7-1

مساحة أشكال هندسية أخرى7-2

اجلذور التربيعية واألعداد غير النسبية7-3

حل املسائل : مساحة األشكال غير املنتظمة7-4

نظرية فيثاغورس7-5

مشاهدة اجملسمات والسطوح7-6

املساحة الكلية للمناشير واألسطوانات وحجومها7-7

الثامنة

األمناط والرسوم البيانية8-1

املتتاليات العددية8-2

األمناط واجلداول8-3

قواعد الدالة8-4

استخدام اجلداول والقواعد والرسوم البيانية8-5

تفسير الرسوم البيانية8-6

حل املسائل : حل مسائل تشمل أمناطا8-7

  الحادية عشرة

االحتمال11-1

االحتمال التجريبي11-2

فضاء العينة11-3

األحداث املركبة11-4

       مالحظة : 

TIMSS تخصص احلصة السادسة من كل أسبوع للتدريب على مفردات ملحق اختبار
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توزيع منهاج مادة الرياضيات للصف الثامن األساسي ح 2
 وفق اختبارات  TIMSS  على الفصول الدراسية الثالثة للعام الدراسي 2014 / 2015 م 

 الفصل
الدراسي

رقم الدرسالوحدة
عناوين الدروس

لث
لثا

ي ا
راس

الد
ل 

ص
الف

التاسعة

رسم املعادالت اخلطية بيانيا9-1

حل معادلتني خطيتني بيانيا9-2

ايجاد ميل املستقيم9-3

رسم العالقات غير اخلطية بيانيا9-4

اإلزاحة9-5

التناظر اخلطي واالنعكاس9-6

التناظر الدوراني والدوران9-7

العاشرة

أوراق اجلدولة وعرض البيانات10-1

مخطط الساق واألوراق10-2

العينات العشوائية واالستطالعات وتقدير حجم اجملتمع10-3

حل املسائل : وصف البيانات10-4

استخدام البيانات لإلقناع10-5

استكشاف مخططات االنتشار10-6

 الحادية
عشرة

التباديل11-5

التوافيق11-6

مالحظة : تحول البنود التالية إلى مطالعة ذاتية  :

)2-1( حل المسائل : اختيار العملية المناسبة.

)2-3( استخدام الحس العددي لحل المعادالت.

 )5-4( حل المسائل : حل المسائل التناسبات والمعادالت.
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تابع : توزيع مقررات الرياضيات 
للعام الدراسي 2015/2014  م

مقرر الفصل الصفم
الدراسي األول

مقرر الفصل 
الدراسي الثاني

مقرر الفصل 
ملحوظاتالدراسي الثالث

العاشر10
 من الجزء األول

 الوحدتين 1، 2 

 من الجزء األول 
الوحدة 3 

 من الجزء الثاني  
من بداية الوحدة 4
إلى نهاية درس 

التشابه في المثلثات 
قائمة الزاوية من 
الوحدة الخامسة

من الجزء الثاني

من درس العالقة 
بين محيطي شكلين 

متشابهين ومساحتيهما 
من الوحدة الخامسة  

إلى نهاية الوحدة 
السابعة

االلتزام  بما جاء 
بمحتوى الفصول  
الثالثة  بالنسبة 
لكراسة التمارين 
وبنفس الترتيب الحادي عشر 11

العلمي

من الجزء األول 

الوحدات )3-1( 

+ البنود )1-2( من 
الوحدة الرابعة

من الجزء األول
البنود )3-6( من 
الوحدة الرابعة  
من الجزء الثاني 
 الوحدتين )6-5(

من الجزء الثاني

الوحدتين 7 ،8 

 

الحادي عشر 12
الفصلين )4-5( الفصول )1-3( األدبي

+ البند األول من 
الفصل ) 6 ( 

البندين )2-3( من 
الفصل السادس

+ الفصل السابع

الثاني عشر 13
العلمي

من الجزء األول

 الوحدتين 2+1 

من الجزء األول 
الوحدة 3 

من الجزء الثاني  
الوحدة السادسة   

من الجزء الثاني 

 الوحدات 4 + 5

الثاني عشر 14
األدبي

الفصل األول من 
الكتاب 

+
 البنود 1، 2، 3 
من الفصل الثاني 

من الكتاب

البندين 4، 5 من 
الفصل الثاني

+ 
 الفصل الثالث من 

الكتاب

الفصل الرابع من 
الكتاب
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خامساً  : مادة املواد االجتماعية
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الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراســــي الثانـــــيالفصل الدراســــي األول

 الوحـــدة األولى :أســـرتي
الكبيرة

 الوحــدة الثالثــة:
لنعمــــل معــــاً

 الوحـدة الرابـعة: النظام في
أسرتي ومدرستي

هذه مدرســــتينشيــــــــــد الوحدةنشيد الوحدة
أعرف نظام المدرسةنعمل معا ونتعاون أنا وأسرتي
لماذا نحب النظامنعمل معا ننجح معاأنا وأقربائي

مشـروع الوحـدةما هو دورينعيش معاً
نشـــيد الوحدةفي عائلتي نتعاونمشـروع الوحــدة

أعمل مع رفاقي في المدرسة

 الوحــدة اخلامســة : احتراممشروع الوحدةالوحـدة الثانيـة : وطني اإلمارات
ذاتي واآلخرين

 الوحدة الرابعة: النظام فيأنا إماراتي
أسرتي ومدرستي

من أنا

أنا واآلخرينبيتنـــــــا منَظمإماراتي الجميلة
احترم ذاتـــــــــينحب النظـام في بيتناعلم بالدي

 الشيخ زايد- رحمه هللا - رائد
آداب الســـــــلوك االتحاد

مشـروع الوحــدةاإلمارات دولة عربية
نشــــــــيد الوحدةمشــــروع الوحــــدة

توزيع املقررات الدراسية ملناهج ) التربية الوطنية  )3-2-1( 
  للتعليم العام للعام الدراسي 2014 / 2015 م

       الصف األول
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الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراســــي الثانـــــيالفصل الدراســــي األول

الوحدة األولى  إماراتي اجلميــلة
  الوحدة الثالثة : واجبي نحو

اجليران
 الوحـــدة اخلامســــــــة :

أنــــا أختــــــار

ما هو االختيار وكيف نحتار؟أين أعيـــــــــــش؟البحر في بالدي

االختيارات الشخصيةأنا وجيرانـــــــــــــيالجبال والسهول في بالدي

االختيار ومساعدة اآلخرينالتعامل مع الجارالصحراء في بالدي

االختيار الجماعيمشــــــروع الوحدةأحب بالدي وأحافظ عليها

اإلعالنات وأثرها في االختيارنشــــــــــــيد الوحــــــدةمشــــروع الوحــــدة

نشيد الوحـــــــــدةالوحـدة الرابعـة: املشـــــــاريعنشيد الوحـــــدة

 الوحـــدة الثانيــة : األمن في
بالدي

خطوات المشروع : ماذا نريد؟

خطوات المشروع : ماذا سنفعل؟الشرطة في خدمة المواطن

خطوات المشروع : التنفيــــذلباس الشرطـــــــــــــــــة

خطوات المشروع : انجازنــاكيف تتعاون مع رجال الشرطة

نشــــــــيد الوحــــــــدةمشــــروع الوحــــدة

نشـــــــــــــيد الوحــــدة

التربية الوطنية      الصف الثاني
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الفصل الدراســــي الثالـــثالفصل الدراســــي الثانـــــيالفصل الدراسي األول

 الوحـدة األولى :  زايد باني
االحتاد

 الوحـدة الثانية:  حقوقي
وواجباتي

الوحـــدة الرابعة: أحافظ على األشياء

ممتلكاتي الخاصة حقوقيالشيخ زايد مؤسس الدولة
المرافق في مدرستيواجباتي في البيتزايد باني االتحاد

 انجازات االتحاد: في مجال
المرافق العامةواجباتي في المدرسةالتعليم

 انجازات االتحاد : في مجال
نشيد الوحدةواجباتي نحو مجتمعي ووطنيالصحة

 انجازات االتحاد : في مجال
مشروع الوحدة الخدمات التعليمية

 انجازات االتحاد : زايد رائد
نشيد الوحدةالنهضة الزراعية

مشروع الوحدة

 الوحـــدة الثالثة :أشارك فينشــــــــيد الوحـــــدة
األنشطة املدرسية

الوحـدة اخلامسة : نحـن والعالـم

 كيف نختار النشاط المالئمالمهـــــــــــــارات
وطني جنسيتيلميولك وقدراتك1

 كيف نختار النشاط المالئم
الجنسية  لميولك وقدراتك2

أماكن عالمية مشهورةمشروع الوحدة  + نشيد الوحدة

بالدي والعالم
نشيد الوحدة

التربية الوطنية :     الصف الثالث
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 منهج الدراسات االجتماعية

الصف الرابع

الدروس الوحدة
 الفصل
الدراسي

الدرس األول : 

موقع بالدي وأهميته

األولى

)اإلمارات وطن الحضارات(

األول

الدرس الثاني :                    
المظاهر الطبيعية فى بالدي 

الدرس الثالث : المناخ في بالدي

 الدرس الرابع : مواطن الحضارات
القديمة في منطقة اإلمارات

 مشروع الوحدة

مراجعة الوحدة وتقويمها
الدرس األول :أحوال العرب قبل 

اإلسالم 

الثانية

 )اإلسالم ومنطقة اإلمارات(

 الدرس الثاني : ظهور اإلسالم وقيام 
الدولة اإلسالمية في المدينة

الدرس الثالث :انتشار اإلسالم داخل  
جزيرة العرب وخارجها

الدرس الرابع : رسالة الرسول صلى 
هللا عليه وسلم إلى أهل عمان ومنطقة 

اإلمارات 
الدرس الخامس :الملهب بن أبي 

صفرة 
الدرس السادس : أثر اإلسالم على 

أهل عمان ومنطقة اإلمارات.
 مشروع الوحدة

مراجعة الوحدة وتقويمها



59     توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

الدروس الوحدة
 الفصل
الدراسي

الدرس األول : التدخل األجنبى في 
منطقة اإلمارات والمقاومة العربية

الثالثة

  )اإلمارات من االستعمار
وحتى قيام االحتاد (

الثاني

الدرس الثاني : قيام دولة اإلمارات 
العربية المتحدة.

الدرس الثالث : التغيرات االقتصادية 
في مجال  الزراعة والثروة السمكية .
الدرس الرابع :التغيرات االقتصادية 

فى مجال النفط والصناعة 
الدرس الخامس :التغيرات االقتصادية  

في المواصالت واالتصاالت 
الدرس السادس : التغيرات 

االجتماعية والثقافية 
مشروع الوحدة 

مراجعة الوحدة وتقويمها

الدرس األول :    السكان في بالدي

الرابعة

 )اإلمارات سكاناً واقتصاداً(

الثالث

 الدرس الثاني : النشاط االقتصادي في
بالدي

الدرس الثالث : شخصية من بالدي

        مشروع الوحدة

مراجعة الوحدة وتقويمها  

 الدرس األول :      نحن والعالم
اخلامسة

 ) اإلمارات واملستقبل (
 الدرس الثاني : قضايا بالدي - قضية

 الجزر

            الدرس الثالث :   قضايا بالدي
 - مشكلة المياه في بالدي

 مشروع الوحدة

مراجعة الوحدة وتقويمها

تابع الصف : الرابع
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الدروس الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول : موقع دول مجلس التعاون الخليجي

األولى

 حملات من تاريخ دول
 مجلس التعاون

اخلليجي األول

الدرس الثاني :المظاهر الجغرافية لدول مجلس 
التعاون الخليجي

الدرس الثالث : الحضارات القديمة في دول 
مجلس التعاون الخليجي

الدرس الرابع :اإلسالم في دول مجلس التعاون 
الخليجى 

الدرس الخامس :االستعمار األوروبي لدول 
مجلس التعاون الخليجي 

مراجعة الوحدة وتقويمها

مشروع الوحدة 

الدرس األول : قيام مجلس التعاون الخليجي 

الثانية

  )مجلس التعاون لدول
اخلليج(

الثاني

الدرس الثاني : اإلمارات ودول مجلس التعاون 
الخليجي 

الدرس الثالث :المؤسسات الثقافية والتراثية 

الدرس الرابع : شخصية خليجية

مشروع الوحدة 

مراجعة الوحدة وتقويمها
الدرس األول : السكان في دول مجلس التعاون 

الخليجي 
الثالثة

) مجلس التعاون    
تطور ومنو(

الثالث

الدرس الثاني :األنشطة االقتصادية فى دول 
مجلس التعاون الخليجي

الدرس الثالث : عالقات دول مجلس  التعاون 
الخارجية 

مشروع الوحدة 

مراجعة الوحدة وتقويمها
الدرس األول :التوافق األسري في دول مجلس 

التعاون الخليجي

 الرابعة

  ) حياتنا في دول
مجلس التعاون(

الدرس الثاني :أثر التقانة على الحياة  في دول 
مجلس التعاون الخليجي

الدرس الثالث : مجلس التعاون الخليجى والحياة 
االقتصادية  

مشروع الوحدة 

مراجعة الوحدة وتقويمها

الصف : اخلامس

منهج الدراسات االجتماعية
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 الفصل
الدراسي

عناوين الدروسالوحدة

األول

األولى

) وطننا العربي (

الدرس األول : الموقع الجغرافي وأهميته

الدرس الثاني :المالمح الطبيعية في الوطن العربي

الدرس الثالث :السكان في الوطن العربي

الدرس الرابع :األنشطة االقتصادية لسكان الوطن العربي

مراجعة وتقويم الوحدة

الثاني

الثانية )حضارات في 
الوطن العربي (

الدرس األول : الهجرات العربية وقيام الحضارات

الدرس الثاني :الحضارة المصرية

الدرس الثالث :اكتشف حضارة بالد الرافدين

الدرس الرابع : اكتشف حضارة بالد الشام

مراجعة وتقويم الوحدة

الثالث

الثالثة

)دولة اإلمارات 
والوطن العربي (

الدرس األول :مفهوم الدولة وأركانها

الدرس الثاني :الديمقراطية في الوطن العربي

الدرس الثالث : حقوق اإلنسان 

الدرس الرابع : دولة اإلمارات ودعم قضايا الوطن 
العربي

الدرس الخامس : الثقافة وأهميتها في الوطن العربي

مراجعة وتقويم الوحدة

الصف : السادس

منهج الدراسات االجتماعية
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مادة : التربية الوطنية
  الصف : السابع

مالحظاتالدرسالوحدةالفصل

األولىاألول

الوطن والهوية الوطنية

الدرس األول : وطني اإلمارات 

الدرس الثاني : أنتمي إلى وطني  

الدرس الثالث : كيف أكون وطنياَ ؟
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األولىالثاني

الوطن والهوية الوطنية

الدرس الرابع : تطوعي خدمة لوطني 

الدرس الخامس : المواطنة مسؤولية

الثالث

الثانية 

الدستور واخلدمات 
احلكومية

الدرس األول : الدستور

الدرس الثاني : الدولة ووظائفها 

الدرس الثالث : خدمات الدولة 
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 الفصل
الدراسي

الوحدة عناوين الدروسالوحدة

األول
عاملنا 

اإلسالمي

الدرس األول : موقع العالم اإلسالمي  وأهميته

الدرس الثاني : تضاريس العالم اإلسالمي

الدرس الثالث : مناخ العالم اإلسالمي وأقاليمه

الدرس الرابع : نمو السكان في العالم اإلسالمي

الثاني

عاملنا 
اإلسالمي

الدرس الخامس : توزيع السكان في العالم اإلسالمي

الدرس السادس : األنشطة االقتصادية في العالم اإلسالمي

الدرس السابع : أنماط األنشطة االقتصادية

الدرس الثامن: العالم قبيل بعثة الرسول صلى هللا عليه وسلم

الدرس التاسع : الدولة االسالمية زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

نشأة الرسول صلى هللا عليه وسلم ونزول الوحي

الثالث
عاملنا 

اإلسالمي

الدرس العاشر : الهجرة وقيام الدولة االسالمية زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم

الدرس الحادي عشر : الخلفاء الراشدون

الدرس الثاني عشر: عصر الدولة األموية

الدرس الثالث عشر : عصر الدولة العباسية

مادة : الدراسات االجتماعية 
  الصف : السابع
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مالحظاتالدرسالوحدةالفصل

األول

االولى

مجتمع 
اإلمارات 
العربية 
املتحدة

الدرس األول : اجملتمع

الدرس الثاني : سكان مجتمع اإلمارات العربية 
املتحدة

الدرس الثالث : مجتمع اإلمارات بني املاضي واحلاضر
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الثاني
الثانية 

التضامن 
العربي

الدرس األول : عوامل التضامن العربي

الدرس الثاني : معوقات التضامن العربي 

الدرس الثالث : ضرورات التضامن العربي 

الثالث

الثالثة 

مناذج من
التضامن 

العربي

الدرس األول : مجلس التعاون لدول اخلليج العربي

 الدرس الثاني : جامعة الدول العربية

الدرس الثالث : رؤية مستقبلية

الدرس الرابع : أهم مالمح التغيرات والتحديات

الدرس اخلامس : أهم التغيرات  املعاصرة 
واملستقبلية

مادة : التربية الوطنية 
   الصف : الثامن
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مالحظاتالدرسالوحدةالفصل

األول

االولى

الدولة العربية 
اإلسالمية في 

العصرين األموي 
والعباسي

الدرس األول : قيام الدولة األموية

الدرس الثاني : قيام الدولة العباسية 

الدرس الثالث : التحديات الداخلية التي 
واجهتهما
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الثاني

الثانية 
الفتوحات 
اإلسالمية

الدرس األول : الفتوحات في أسيا

الدرس الثاني : فتح شمال أفريقيا

الدرس الثالث : فتح األندلس وبالد الغال

الدرس الرابع : المواجهة مع الروم

الثالثة
مواجهه الغزو 

الخارجي 

الدرس األول : الحمالت الصليبية على العالم 
اإلسالمي

الدرس الثاني : مواجهه الغزو الصليبي

الدرس الثالث : مواجهه الغزو المغولي

الثالث
الرابعة 

مظاهر الحضارة 
اإلسالمية

الدرس األول : المظاهر السياسية واإلدارية 
والعسكرية

الدرس الثاني : المظاهر االقتصادية 
واالجتماعية

الدرس الثالث : المظاهر الفكرية والفنية

مادة : التاريخ
   الصف : الثامن
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عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول
األولى

اخلريطة

الدرس األول : الخريطة

الدرس الثاني : مقياس الرسم

الدرس الثالث : رموز الخريطة

الدرس الرابع : النظام الشبكي

الدرس الخامس : استخدام خطوط الطول ودوائر العرض

الدرس السادس : مهارات جغرافية ) تطبيقات جغرافية (

الثاني

الثانية

السكان

الدرس األول : السكان

الدرس الثاني : العوامل المؤثرة في توزيع السكان

الدرس الثالث : توزيع السكان

الدرس الرابع : نمو السكان
الدرس الخامس : السكان في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الثالث

الثالثة

األنشطة 
االقتصادية 

والطاقة

الدرس األول : اإلنسان والبيئة: الجمع وااللتقاط والصيد

الدرس الثاني : الرعي

الدرس الثالث : الزراعة

الدرس الرابع : التعدين والصناعة

الدرس الخامس : الطاقة .. الفحم

الدرس السادس : النفط و الغاز الطبيعي
الدرس السابع : األنشطة االقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مادة : الجغرافيا
   الصف : الثامن



67     توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

الفصل 
مالحظاتالدرسالوحـــدة

األولىاألول

الوحدة األولى : قضايا من مجتمع اإلمارات 
الدرس األول :  مجتمع اإلمارات قبل اكتشاف النفط وبعده

الدرس الثاني :  أهم المشكالت االجتماعية في مجتمع اإلمارات بعد اكتشاف النفط

الدرس الثالث :  دور المرأة في مجتمع اإلمارات قديماً وحديثاً
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الثانية   الثاني

الوحدة الثانية : نظام الحكم في اإلمارات 

الدرس األول :  النظام السياسي في اإلمارات
الدرس الثاني : 

السلطات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الدرس الثالث : 

السلطات االتحادية العامة ) المجلس األعلى لالتحاد – رئيس االتحاد ونائبه ( 
الدرس الرابع :

السلطات االتحادية العامة في دولة اإلمارات ) مجلس الوزراء –المجلس الوطني ( 
الدرس الخامس : 

السلطات االتحادية العامة في دولة اإلمارات ) القضاء االتحادي –المحكمة االتحادية 
الدرس السادس : 

دور الشيخ زايد - رحمه هللا – في بناء دولة اإلمارات 

الثالثة   الثالث
والرابعة

الوحدة الثالثة : دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة 

الدرس األول :  الدستور
الدرس الثاني : الخصائص واالتجاهات العامة لدستور دولة اإلمارات

الدرس الثالث :  الدعامات األساسية لالتحاد

الوحدة الرابعة : التنمية البشرية في دولة اإلمارات

الدرس األول :  التنمية البشرية
الدرس الثاني :  دليل التنمية البشرية

الدرس الثالث :  التنمية البشرية في دولة اإلمارات
الدرس الرابع :  المالمح األساسية للعاملين في دولة اإلمارات

الدرس الخامس :  دور التعليم والتدريب في تنمية الموارد البشرية

مادة : التربية الوطنية
   الصف : التاسع
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مالحظاتالدرسالوحدةالفصل

األول

األولى
الدولة العثمانية 

واألطماع 
االستعمارية

1-قيام الدولة العثمانية واتساعها
2- الدولة العثمانية والوطن العربي

3- مفهوم االستعمار وأشكاله
4- االحتالل البرتغالي للخليج العربي والمقاومة 

الوطنية
5- الحملة الفرنسية على مصر وبالد الشام
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الثاني

الثانية
التاريخ احلديث 
واملعاصر لدول 
منطقة اخلليج 
وشبه اجلزيرة 

العربية

1-. دولة االمارات العربية المتحدة
2- المملكة العربية السعودية

3- دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين 
وسلطنة عمان

4- مجلس التعاون لدول الخليج العربية
5- الجمهورية اليمنية

الثالث
الثالثة

التاريخ احلديث 
واملعاصر لبعض 

الدول العربية

1-المؤامرات االستعمارية ضد البالد العربية 
في مطلع القرن العشرين
2- الجمهورية العراقية

3- الجمهورية العربية السورية
4- فلسطين

5- جمهورية مصر العربية
6- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

7- التنافس االستعماري في القرن اإلفريقي

مادة : التاريخ
   الصف : التاسع
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الوحدة عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول

األولى 

قارة آسيا

الدرس األول : المالمح العامة لقارة اسيا

الدرس الثاني : دولة االمارات العربية المتحدة                      
-الموقع الجغرافي

الدرس الثالث : دولة االمارات العربية المتحدة                     
-الخصائص الطبيعية

الدرس الرابع : دولة االمارات العربية المتحدة                       
- المناخ والنبات الطبيعي 

الدرس الخامس : دولة االمارات العربية المتحدة                       
- الموارد الطبيعية واألنشطة االقتصادية .

تقويم الوحدة

الثاني

الثانية 

قارة أوروبا 
واستراليا

الدرس األول : المالمح العامة لقارة أوروبا

الدرس الثاني : إقليم غرب أوروبا

الدرس الثالث : السكان واألنشطة االقتصادية في غرب أوروبا

الدرس الرابع : فرنسا

الدرس الخامس : أستراليا

تقويم الوحدة

الثالث

الثالثة  
األمريكتان:  

أمريكا 
الشمالية 
وأمريكا 
الالتينية

الدرس األول : أمريكا الشمالية

الدرس الثاني : الواليات المتحدة االمريكية

الدرس الثالث : أمريكا الالتينية

تقويم الوحدة

مادة : الجغرافيا
   الصف : التاسع
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مالحظاتالدرسالوحدةالفصل

األول

االولى

     
    كيف تصبح مؤرخا ؟

الدرس األول : التاريخ و أهميته
الدرس الثاني : المصادر و المراجع

الدرس الثالث : خطوات إعداد البحث التاريخي
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الثانية

   حضارة اإلسالم 
الدرس األول : العالم قبل اإلسالم

الدرس الثاني : الدولة اإلسالمية و حضارتها

الثاني
الثالثة

الدرس الثالث : أثر الحضارة اإلسالمية على 
األفراد و الشعوب في العالم

          
أوروبا و العالم

الدرس األول : أوروبا قبل عصر النهضة
الدرس الثاني : قيام النهضة األوروبية
الدرس الثالث : مظاهر عصر النهضة

الدرس الرابع : الكشوف الجغرافية األوروبية

الثالث

الرابعة
         الحربان العالميتان

الدرس األول : الحرب العالمية األولي
الدرس الثاني : الحرب العالمية الثانية

الوحدة 
اخلامسة

 
 االتحاد يسطر تاريخ اإلمارات

الدرس األول : اإلمارات قبل االتحاد
الدرس الثاني : االتحاد و بناء الدولة
الدرس الثالث : التطورات السياسية

مادة : التاريخ
   الصف : العاشر
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عناوين الدروس الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول : علم الجغرافيا ، تطوره وأهميته.

األولى

علم اجلغرافيا وأهميته

 األول

الدرس الثاني : اقسام الجغرافيا.
الدرس الثالث : عالقة علم الجغرافية بالعلوم االخرى.

الدرس الرابع : اسهامات العرب في تطور علم الجغرافيا.
مشروع الوحدة

مراجعة الوحدة وتقويمها.
الدرس األول : الكتب والمراجع والموسوعات واألطالس.

الثانية

مصادر املعلومات اجلغرافية

الدرس الثاني : الخرائط.
الدرس الثالث : الصور الجوية.

الدرس الرابع : الدراسة الميدانية.
مشروع الوحدة.

مراجعة الوحدة وتقويمها.
الدرس األول : االستشعار عن بعد. .

الثالثة

 املصادر التقنية للمعلومات
اجلغرافية

الثانـي

الدرس الثاني : نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها.
الدرس الثالث : نماذج لمشروعات وطنية في دولة                                                                                                   

اإلمارات العربية المتحدة)إياست(
)GPS(الدرس الرابع : نظام تحديد المواقع العالمية

مشروع الوحدة
الدرس األول : التخطيط لالستخدام األمثل لألرض.

الرابعة

  تطبيقات جغرافية
 الستخدام األرض في دولة

 اإلمارات

الدرس الثاني : اختيار الموقع األنسب إلقامة المشروع.
الدرس الثالث : نماذج لمشاريع صناعية في  دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
مشروع الوحدة

مادة : الجغرافيا
   الصف : العاشر
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عناوين الدروس الوحدة الفصل الدراسي

الدرس األول : االقتصاد في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

اخلامسة

 األنشطة االقتصادية بدولة
اإلمارات

الثالث

الدرس الثاني : نماذج من األنشطة االقتصادية في الدولة .

   أواًل : األنشطة التقليدية.

   ثانيا : األنشطة المعاصرة.

مشروع الوحدة.

الدرس األول : البيئة و التنمية.

السادسة

  البيئة والتنمية

الدرس الثاني : قضايا بيئية

    أوال :  تغير المناخ  

    ثانيا : التصحر

    ثالثا: الموارد المائية العذبة

مشروع الوحدة.

تابع مادة : الجغرافيا
   الصف : العاشر
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الفصل 
مالحظاتالدرسالوحدةالدراسي

األول

االولى
التواصل احلضاري 

بني احلضارات 
اإلنسانية

الثانية 
قضايا عاملية 

معاصرة

الدرس األول : العالقات املتبادلة بني احلضارات اإلنسانية 

الدرس الثاني :أسس العالقات بني احلضارات اإلنسانية  

الدرس األول : القضية الفلسطينية
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الثاني

تابع /الوحدة الثانية 
قضايا عاملية 

معاصرة

الثالثة
نظام احلكم في 
العالم احلديث 

واملعاصر

الدرس الثاني : القضية الكورية

الدرس األول : ظهور الديكتاتوريات احلديثة
الدرس الثاني : احلرب الباردة

الدرس الثالث : النظام العاملي اجلديد

الثالث

الرابعة 
تفاعل الثقافات

الدرس األول : الثقافة

الدرس الثاني : تفاعل الثقافات وتطور احلضارات

الدرس الثالث : ثقافتنا واألخر

الخامسة
الثورة املعلوماتية

الدرس األول : مالمح من الثورات احلضارية العاملية
الدرس الثاني : الثورة املعلوماتية

الدرس الثالث : دولة اإلمارات وثورة املعلومات

مادة : التاريخ
   الصف : احلادي عشر - أدبي
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عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول

األولى

اآلثار السلبية للبيئة 
على اإلنسان 

الدرس األول : الكوارث الطبيعية.
الدرس الثاني : آثار الكوارث الطبيعية

الدرس الثالث : التوزيع الجغرافي للكوارث الطبيعية
الدرس الرابع : نموذج للكوارث الطبيعية

مشروع الوحدة.

الثانية

 ) اآلثار السلبية
لإلنسان على البيئة(

الدرس األول : تطور عالقة اإلنسان بالبيئة.
الدرس الثاني : ظاهرة التلوث البيئي
الدرس الثالث : االحتباس الحراري

مشروع الوحدة.

الثالثةالثانـي

التقانة والبيئة

الدرس األول : التطور التقني والبيئة.
الدرس الثاني : اآلثار السلبية للتقانة على البيئة

الدرس الثالث اآلثار االيجابية للتقانة في معالجة المشكالت 
البيئية.

الدرس الرابع : آثر التقانة في معالجة القضايا البيئية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

مشروع الوحدة.

الثالث

الرابعة

   آثار النمو العمراني
على البيئة

الدرس األول : النمو العمراني.
الدرس الثاني : مشكالت المدن.

الدرس الثالث : التخطيط اإلقليمي للمدن
مشروع الوحدة.

الثالث

اخلامسة

 جهود دولة اإلمارات
 العربية املتحدة في

البيئة

الدرس األول : المؤسسات البيئية بدولة اإلمارات.
الدرس الثاني : المحميات الطبيعية

الدرس الثالث : دولة اإلمارات وإسهاماتها العالمية في 
المحافظة على البيئة

مشروع الوحدة.

مادة : الجغرافيا
   الصف : احلادي عشر - أدبي
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مالحظاتالدرسالوحدةالفصل الدراسي

األول 

األولى
الدرس األول : نشأة الدولة العثمانية وتوسعها في أسيا و أوربا.

الدرس الثاني : ضم البالد العربية إلى الدولة العثمانية 
الدرس الثالث : ضعف الدولة العثمانية وتطور المسألة الشرقية 
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الثانية

الدرس األول : مفهوم االستعمار وأشكاله  ودوافعه .
الدرس الثاني : الحملة الفرنسية على مصر وبالد الشام 

الدرس الثالث : المؤامرات االستعمارية ضد البالد العربية في مطلع القرن 
العشرين  .

الثاني
الثالثة

الدرس األول : االحتالل البرتغالي في منطقة الخليج العربي و موقف القوى 
اإلسالمية منها 

الدرس الثاني : التنافس االستعماري في منطقة الخليج العربي 
الدرس الثالث : التاريخ الحديث والمعاصر لدولة اإلمارات .

الدرس الرابع : التاريخ الحديث والمعاصر لدول الخليج العربي 
الدرس الخامس : قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الرابعة الثالث

الدرس األول : جمهورية العراق .
الدرس الثاني : الجمهورية العربية السورية  . 

الدرس الثالث : المملكة األردنية الهاشمية  .
الدرس الرابع : جمهورية مصر العربية .

الدرس الخامس : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . )قراءة ذاتية( 
الدرس السادس : المملكة المغربية  .

الدرس السابع : الجماهيرية الليبية . )قراءة ذاتية(

مادة : التاريخ
   الصف : الثاني عشر - أدبي
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عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول

األولى

 موقع الوطن العربي
وأهميته

الدرس األول : الموقع الجغرافي للوطن العربي.
الدرس الثاني : مساحة الوطن العربي
الدرس الثالث : حدود الوطن العربي

الدرس الرابع : سمات الحدود السياسية للوطن العربي.
الدرس الخامس : أهمية الموقع الجغرافي للوطن العربي.

التقويم

الثانية

 البنية والتضاريس
في الوطن العربي

الدرس األول : البنية في الوطن العربي.
الدرس الثاني : التضاريس في الوطن العربي

التقويم

الثانـي

الثالثة

املناخ والنبات 
الطبيعي في الوطن 

العربي

الدرس األول : العوامل المؤثرة في المناخ.
الدرس الثاني : عناصر المناخ

الدرس الثالث :االقاليم المناخية والنباتية في الوطن العربي
الدرس الرابع : القضايا المناخية في الوطن العربي.

الدرس الخامس : مستقبل الموارد المائية في الوطن العربي.
التقويم

الرابعة

 السكان في الوطن
العربي

الدرس األول : أهمية ومصادر دراسة السكان في الوطن العربي.
الدرس الثاني : نمو السكان في الوطن العربي

الدرس الثالث : توزيع السكان في الوطن العربي.
الدرس الرابع : تركيب السكان في الوطن العربي

الدرس الخامس : من القضايا السكانية في الوطن العربي.

التقويم.

مادة : الجغرافيا
   الصف : الثاني عشر - أدبي
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الوحدة عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

الثالث

اخلامسة

اإلنتاج الزراعي في 
الوطن العربي

الدرس األول : الزراعة في الوطن العربي.

الدرس الثاني : مقومات اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي

الدرس الثالث : المحاصيل الزراعية في الوطن العربي

الدرس الرابع : اإلنتاج الحيواني في الوطن العربي.

الدرس الخامس : الثروة السمكية في الوطن العربي

الدرس السادس : األمن الغذائي العربي.

التقويم

السادسة

الطاقة والثروة 
املعدنية في الوطن 

العربي

الدرس األول : مصادر الطاقة والثروة المعدنية.

الدرس الثاني : التوزيع الجغرافي للنفط العربي.

الدرس الثالث : نقل وتصدير النفط العربي

الدرس الرابع : النفط في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الدرس الخامس : الثروة المعدنية في الوطن العربي.

التقويم

تابع : مادة : الجغرافيا
   الصف : الثاني عشر - أدبي
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عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول

األولى

املشكلة 
االقتصادية

الدرس األول : الحاجات.
الدرس الثاني : القرارات االقتصادية

الدرس الثالث : السلع والخدمات
الدرس الرابع : عوامل االنتاج.

التقويم

الثانية

النظم 
االقتصادية

الدرس األول : النظام االقتصادي وأنواعه
الدرس الثاني : النظام االقتصادي التقليدي

الدرس الثالث : النظام االقتصادي الرأسمالي )النظام الحر(.
الدرس الرابع : النظام االقتصادي االشتراكي 

) نظام التخطيط المركزي (.
الدرس الخامس : االقتصاد في اإلسالم

الدرس السادس : النظام االقتصادي المختلط

التقويم

الثانـي

الثالثة

الطلب 
والعرض

الدرس األول : الطلب
الدرس الثاني : العوامل المؤثرة في الطلب

الدرس الثالث : العرض
الدرس الرابع : العوامل المؤثرة في العرض

التقويم

الرابعة

النقود

الدرس األول : نشأة النقود وتطورها
الدرس الثاني : النقود في دولة اإلمارات

الدرس الثالث : وظائف النقود

التقويم

مادة : اإلقتصاد
   الصف : احلادي عشر - أدبي
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عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

الثالث

اخلامسة

املصارف

الدرس األول : نشأة المصارف وتطورها
الدرس الثاني : انواع المصارف ووظائفها

الدرس الثالث : المصارف في دولة اإلمارات المتحدة
التقويم

السادسة

الدخل 
واإلنفاق 
واالدخار

الدرس األول : الدخل
الدرس الثاني : اإلنفاق

الدرس الثالث : اإلدخار
التقويم

تابع : مادة : اإلقتصاد
   الصف : احلادي عشر - أدبي
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عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول

األولى

الناجت احمللي والناجت القومي

الدرس األول : التدفق الدائري للدخل

الدرس الثاني : الدخل المحلي والناتج المحلي

الدرس الثالث : طرق قياس الناتج المحلي

الدرس الرابع : إجمالي الناتج المحلي والناتج القومي
الدرس الخامس : الناتج المحلي اإلجمالي في دولة 

اإلمارات 
التقويم

الثانية

املالية العامـــة

الدرس األول : النفقات العامة

الدرس الثاني : الزيادة في النفقات العامة

الدرس الثالث : االيرادات العامة

الدرس الرابع : الميزانية العامة

التقويم

الثالثةالثانـي

التجارة الدولية       )اخلارجية (

الدرس األول : التجارة الدولية والتجارة الداخلية

الدرس الثاني : أسباب قيام التجارة الدولية

الدرس الثالث : عوامل التخصص

الدرس الرابع : صور التبادل التجاري

الدرس الخامس : ميزان المدفوعات 

التقويم

مادة : اإلقتصاد
   الصف : الثاني عشر - أدبي
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عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

الثاني
الرابعة

التكتالت االقتصادية

الدرس األول : منطقة التجارة الحرة ـ االتحاد الجمركي

الدرس الثاني : السوق المشتركة

الدرس الثالث : السوق العربية المشتركة

الدرس الرابع : االتحاد األوروبي

الدرس الخامس : منظمة التجارة العالمية ) اتفاقية الجات (

التقويم

الثالث

اخلامسة

التنمية 

الدرس األول : التنمية االقتصادية

الدرس الثاني : التنمية الشاملة

الدرس الثالث : التنمية والدول النامية

الدرس الرابع : التخطيط والتنمية

التقويم

السادسة

التنمية املستدامة في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة

الدرس األول : التنمية المستدامة

الدرس الثاني : الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة 
ومؤشراتها.

الدرس الثالث : اإلمارات أنموذًجا للتنمية المستدامة

التقويم .

تابع : مادة : اإلقتصاد
   الصف : الثاني عشر - أدبي
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عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول

األولى

املدخل إلى 
علم االجتماع

•تطور الفكر االجتماعي عبر العصور 	

•تعريف علم االجتماع 	

•موضوع علم االجتماع 	

•الظواهر االجتماعية 	

•عالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى 	

•أسئلة وتدريبات 	

الثانية

علم االجتماع 
بني النشأة 

والتطور

•النشأة العربية واإلسالمية ) إبن خلدون( 	

•النشأة األوروبية ) أوجست كونت( 	

•مناهج البحث العلمي 	

•أسئلة وتدريبات 	

الثالثة

الهوية 
الوطنيــة

•مفهوم الهوية الوطنية ـ مقوماتها 	

•محددات الهوية الوطنية 	

•وسائل وطرق المحافظة على الهوية الوطنية 	

•أسئلة وتدريبات 	

مادة : علم االجتماع
   الصف : احلادي عشر - أدبي
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عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

الثانـي

الرابعة

الثقافـة

•تصورات غير دقيقة عن الثقافة 	

•ماذا يقصد بالثقافة ـ خصائص الثقافة 	

•وظائف الثقافة 	

•االتصال الثقافي 	

•التراث الثقافي 	

•المميزات الثقافية لمجتمع اإلمارات 	

•أسئلة وتدريبات 	

اخلامسة

النظم 
االجتماعية

•مفهوم النظام االجتماعي 	

•عناصر النظام االجتماعي 	

•خصائص وأشكال النظم االجتماعية 	

•وظائف النظم االجتماعية 	

•أنواع النظم االجتماعية 	

•النظام األسري 	

•أسئلة وتدريبات 	

السادسة

التغير 
االجتماعي

•مفهوم التغير االجتماعي 	

•عوامل التغير االجتماعي 	

•مراحل التغير االجتماعي 	

•عوائق التغير االجتماعي 	

•الحراك االجتماعي 	

•األسئلة والتدريبات 	

تابع : مادة : علم االجتماع
   الصف : احلادي عشر - أدبي
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عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

الثالث

السابعة

التنمية 
االجتماعية

• مفهوم التنمية

• أهداف التنمية

• مقومات التنمية

• نظرية إعادة الهندسة االجتماعية

• واقع التنمية في مجتمع اإلمارات

• األسئلة والتدريبات

الثامنة

الضبط 
االجتماعي

• مفهوم الضبط االجتماعي

• أنواع الضبط االجتماعي

• أدوات الضبط االجتماعي

• الجنوح والجريمة

• جنوح األحداث في دولة اإلمارات

•  األسئلة والتدريبات

تابع : مادة : علم االجتماع
   الصف : احلادي عشر - أدبي
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عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول

األولى

املدخل إلى 
علم النفس

•نشأة علم النفس ، وتعريفه 	

•أهدافه 	

•مناهجه 	

•مدرسته 	

•ميادينه 	

•أسئلة وتدريبات 	

الثانية

اإلحساس 
واالدراك

•اإلحساس 	

•دراسات اإلحساس في علم النفس 	

•السمع والبصر 	

•اإلدراك وأهميته 	

•قوانين الجشتالط في اإلدراك 	

•عوامل اإلدراك الحسي 	

•تحديد مواقع األشياء 	

•الثبات اإلدراكي والخداعات اإلدراكية 	

•األسئلة والتدريبات 	

الثانـي

الثالثة

التــــعلم

•تعريف التعلم 	

•بعض األنماط السلوكية 	

•تفسير علماء النفس للسلوك والتعلم 	

•نظريات التعلم 	

•أواًل : التعلم الشرطي ) الكالسيكي ـ االجرائي ( 	

مادة : علم النفس
   الصف : الثاني عشر - أدبي
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عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

 

تابع/

الثانـــي

تابع/  

الثالثة

التــــعلم

•ثانيا : التعلم بالمحاولة والخطأ 	

•ثالثا : التعلم بالمالحظة 	

•رابعا : التعلم باالستبصار 	

•األسئلة والتدريبات 	

الرابعة

البرمجة 
اللغوية 
العصبية

•ماذا تعنى البرمجة 	

•لماذا ندرسها 	

•تطبيقاتها العملية 	

•مهارات اتصال الشخص بذاته 	

•مهارات االتصال بالغير  	

•األسئلة والتدريبات 	

اخلامسة 
مهارات 
التفكير

•تمهيد 	

•مهارات التفكير الناقد 	

•مهارات التفكير لحل المشكالت 	

•مهارة التفكير التخاذ القرار 	

•مهارات التفكير اإلبداعي 	

الثالث
السادسة

الدافعية

•تعريف الدافعية وأنواعها 	

•أواًل : الدوافع الفطرية 	

•ثانياً : الدوافع االجتماعية 	

•تعديل الدافعية 	

•أسئلة وتدريبات 	

تابع : مادة : علم النفس
   الصف : الثاني عشر - أدبي



87     توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

تابــــــــع/

الثالث

السابعة

سيكولوجية 
املراهقة

•معنى المراهقة 	

•أهمية دراسة المراهقة 	

•العوامل المؤثرة في المراهقة 	

•خصائص المراهقة  	

•أسئلة وتدريبات 	

الثامنة

التوافق 
النفسي

•شروط التوافق الناجح 	

•عناصر التوافق الناجح 	

•االحباط 	

•االضطرابات السيكولوجية  	

•الصحة النفسية  	

•أسئلة وتدريبات 	

 

تابع : مادة : علم النفس
   الصف : الثاني عشر - أدبي
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سادساً  : مادة العلـــــــــوم
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مادة العلوم الصف األول األساسي
2015 - 2014

 الفصل
الدرسالفصلالوحدةالدراسي

ول
األ

 الوحدة أ ) النباتات والحيوانات من
حولنا(

)1 ( أشياء حية و أشياء غير حية
الدرس 1

الدرس 2

)2 ( الحيوانات

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

)3 ( النباتات

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

)  1  ( اليابسةالوحدة ب ) األرض(
الدرس 1

الدرس 2

ني
لثا

ا

)2 ( موارد األرض تابع  الوحدة ب ) األرض(

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

الدرس 4

الوحدة ج )الطقس والفصول األربعة (

)1 ( الطقس
الدرس 1

الدرس 2

)  2  ( الفصول األربعة
الدرس 1

الدرس 2

لث
لثا

ا

الوحدة د )المادة من حولنا (
 )1 ( استكشاف المادة

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

)2 ( من صفات المادة
الدرس 1

الدرس 2

الوحدة هـ )القوة والحركة  (
)1 ( الدفع والشد

الدرس 1

الدرس 2

  )  2  ( المغنطيس
الدرس 1

الدرس 2
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مادة العلوم للصف الثاني األساسي
2015 - 2014 

 الفصل
الدرسالفصلالوحدةالدراسي

ول
األ

 الوحدة أ ) األشياء الحية تنمو
وتتغير(

)1 ( الحيوانات تنمو وتتغير
الدرس 1

الدرس 2

)2( النباتات تنمو وتتغير
الدرس 1

الدرس 2

)2( اإلنسان ينمو ويتغير
الدرس 1

الدرس 2

الوحدة ب ) تعيش معًا (

)1( األشياء الحية تحتاج بعضها إلى بعض
الدرس 1

الدرس 2

)2( مكان للعيش
الدرس 1

الدرس 2

ني
لثا

ا

الوحدة ج ) استكشاف سطح األرض(

)1( موارد األرض
الدرس 1

الدرس 2

)2( األرض منذ القدم
الدرس 1

الدرس 2

الوحدة د ) السماء والطقس (

)1( السماء
الدرس 1

الدرس 2

)2( الطقس

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

لث
لثا

ا

الوحدة هـ ) استكشاف المادة (
)1( مالحظة المادة وقياسها

الدرس 1

الدرس 2

)2( تغيرات المادة
الدرس 1

الدرس 2

الوحدة و )الطاقة والحركة  (
)1( القوى

الدرس 1

الدرس 2

  )2( الصوت
الدرس 1

الدرس 2
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مادة العلوم للصف الثالث األساسي
2015 - 2014

 الفصل
الدرسالفصلالوحدةالدراسي

ول
األ

الوحدة أ ) النباتات والحيوانات(

)1 ( أنواع النباتات
الدرس 1

الدرس 2

  )  2  ( أنواع الحيوانات

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

الوحدة ب ) النباتات والحيوانات تتفاعل(

)  1  ( اين تتواجد الكائنات الحية
الدرس 1

الدرس 2

)2 ( الكائنات الحية يعتمد بعضها على بعض
الدرس 1

الدرس 2

ني
لثا

ا

الوحدة ج ) سطح األرض(

)1 ( المعادن والصخور
الدرس 1

الدرس 2

)2 ( موارد األرض
الدرس 1

الدرس 2

 الوحدة د ) دورات على األرض وفي
الفضاء (

)1 ( دورة الماء
الدرس 1

الدرس 2

)  2  ( األرض وموقعها في النظام الشمسي

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3
لث

لثا
ا

الوحدة هـ ) استكشاف المادة (
)1 (خصائص المادة

الدرس 1

الدرس 2

)2 ( تغيرات المادة
الدرس 1

الدرس 2

الوحدة و )استكشاف الطاقة والقوة(
)1 ( الحرارة

الدرس 1

الدرس 2

  )  2  ( القوة والحركة
الدرس 1

الدرس 2
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مادة العلوم للصف الرابع األساسي
2015 - 2014

 الفصل
الدرسالفصلالوحدةالدراسي

ول
األ

الوحدة أ ) عالم الكائنات الحية (

)1 ( الكائنات الحية

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

  )  2  ( أجهزة جسم اإلنسان
الدرس 1

الدرس 2

الوحدة ب ) األنظمة البيئية (

)  1  ( األنظمة البيئية
الدرس 1

الدرس 2

 )2 (حماية األنظمة البيئية
الدرس 1

الدرس 2

ي
ان

لث
ا

الوحدة ج ) اليابسة (

 )1 ( القوى التي تشكل سطح
األرض

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

  )  2  ( األحافير
الدرس 1

الدرس 2

 الوحدة د ) الحركة على األرض
وفي الفضاء (

)1 ( المحيطات
الدرس 1

الدرس 2

 )2 ( الكواكب وأجسام أخرى
من الفضاء

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3
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 الفصل
الدرسالفصلالوحدةالدراسي

ث
ال

لث
ا

الوحدة هـ )المادة والضوء (

) 1 ( المادة وخواصها

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

)2 (الضوء

الدرس 1

الدرس 2

 الوحدة و ) الكهرباء والقوة
والحركة (

  ) 1 ( الكهرباء والمغنطيسية

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

)2 ( الحركة والقوة

الدرس 1

الدرس 2

تابع: مادة العلوم للصف الرابع األساسي

2015 - 2014
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الدرسالفصلالوحدةالفصل الدراسي

ول
األ

الوحدة أ ) األنظمة  الحية (

 )1 ( من الخاليا إلى أجهزة
الجسم

الدرس األول - مطالعة ذاتية

الدرس 2

   )  2  ( تصنيف الكائنات
الحية

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

الوحدة ب ) التفاعالت في الطبيعة (

)1( الكائنات الحية تتفاعل

الدرس 1

الدرس 2

لدرس 3

 )2 (األقاليم األحيائية
الدرس 1

الدرس 2

ي
ان

لث
ا

الوحدة ج ) سطح األرض (

)1 ( الزالزل والبراكين
الدرس 1

الدرس 2

  ) 2( الصخور والمعادن

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

 الوحدة د ) الطقس والمجموعة
الشمسية (

)1 ( أحوال الطقس
الدرس 1

الدرس 2

 )2( األرض والقمر وما
وراءهما

الدرس 1

الدرس 2

مادة العلوم للصف اخلامس

2015 - 2014
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 الفصل
الدرسالفصلالوحدةالدراسي

ث
ال

لث
ا

الوحدة هـ )المادة والحرارة (

)  1  ( المادة وتغيراتها

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

)2 (الحرارة طاقة تنتقل
الدرس 1

الدرس 2

الوحدة و )القوى والحركة (

  )  1 ( القوى

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

)2 (الحركة
الدرس 1

الدرس 2

تابع: مادة العلوم للصف اخلامس

2015 - 2014
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 الفصل
الدرسالفصلالوحدةالدراسي

ول
األ

الوحدة أ ) النمو والتكاثر (

الدرس 1)1 ( النمو والوراثة لدى الحيوان

  )  2  ( النباتات وتكيفها
الدرس 1

الدرس 2

الوحدة ب ) الكوكب الحي (

)  1  ( الدورات في الطبيعة
الدرس 1

الدرس 2

 )2 (حماية األنظمة البيئية والمحافظة
عليها

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

ي
ان

لث
ا

 الوحدة ج ) العمليات التي تغير سطح
األرض (

)1 ( تغيرات سطح األرض
الدرس 1

الدرس 2

  )  2  ( الطقس
الدرس 1

الدرس 2

 الوحدة د ) حركات على األرض
)1 ( استكشاف المحيطاتوفي الفضاء (

الدرس 1

الدرس 2 مطالعة ذاتية

 الوحدة هـ ) بنية المادة
)  1  ( الذرات والعناصر والمركباتوخواصها (

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

مادة العلوم للصف السادس

2015 - 2014
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 الفصل
الدرسالفصلالوحدةالدراسي

ث
ال

لث
ا

 الوحدة هـ ) بنية المادة
)2 (خواص المادة وتغيراتهاوخواصها (

الدرس 1

الدرس 2

الوحدة و ) الطاقة (

  )  1  ( أشكال الطاقة

الدرس 1

الدرس 2

الدرس 3

)2 (كيف يستخدم اإلنسان الطاقة
الدرس 1

الدرس 2

تابع :مادة العلوم للصف السادس

2015 - 2014
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 الفصل
القسمالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول
                 القسم 1 – 1هو حي : أليس كذلك

الفصل الثاني

اخلاليا

 القسم 2  -  1

القسم  2 -  2

القسم  2 -  3

الفصل الثالث

معادن القشرة األرضية

القسم  3 -  1

القسم  3 -  2

الفصل الرابع

الصخور

القسم  4 -  1

القسم  4 -  2

القسم  4 -  3

القسم  4 -  4

الفصل اخلامس

تكتونية الصفائح

                 القسم 5 – 1

القسم 5 – 2

القسم 5 – 3

ي
ان

لث
ا

الفصل السادس

الهزات األرضية

 القسم 6  -  1

القسم  6 -  2

الفصل السابع

البراكني
القسم  7 -  1

الفصل الثامن

خصائص املادة

                 القسم 8 – 1

القسم 8 – 2

القسم 8 – 3

الفصل التاسع

حاالت املادة

                 القسم 9 – 1

القسم 9 – 2

القسم 9 – 3

مادة العلوم للصف السابع

2015 - 2014
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 الفصل
القسمالفصلالدراسي

ي
ان

لث
: ا

ع 
اب

ت

الفصل العاشر

العناصر واملركبات واخملاليط

القسم 10 – 1                 

القسم 10 – 2

القسم 10 – 3

ث
ال

لث
ا

الفصل الحادي عشر

الجدول الدوري

 القسم 11  -  1

القسم  11 -  2

القسم  11 -  3

الفصل الثاني عشر

مدخل إلى الكهرباء

القسم  12 -  1

القسم  12 -  2

القسم  12 -  3

القسم  12 -  4

الفصل الثالث عشر

الكهرومغناطيسية

القسم  13 -  1

القسم  13 -  2

القسم  13 -  3

تابع : مادة العلوم للصف السابع

2015 - 2014
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مادة العلوم للصف الثامن

2015 - 2014

 الفصل
القسمالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول

التصنيف

                 القسم 1 – 1

القسم 1 – 2

الفصل الثاني
البكتيريا والفيروسات

مطالعة ذاتية

الفصل الثالث
الطالئعيات والفطريات 

مطالعة ذاتية

الفصل الرابع
مقدمة إلى النباتات

مطالعة ذاتية

الفصل اخلامس

الالفقاريات

 القسم 5  -  1

القسم  5 -  2

القسم  5 -  3

القسم  5 -  4

الفصل السادس

 األسماك والبرمائيات
والزواحف

القسم  6 -  1

القسم  6 -  2

القسم  6 -  3

الفصل السابع

الطيور والثدييات

القسم  7 -  1

القسم  7 -  2

القسم  7 -  3

القسم  7 -  4
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تابع : مادة العلوم للصف الثامن

2015 - 2014

                        

 الفصل
القسمالفصلالدراسي

ي
ان

لث
ا

الفصل الثامن

موارد الطاقة

                 القسم 8 – 1

القسم 8 – 2

القسم 8 – 3

الفصل التاسع
سجل الصخور واألحافير

مطالعة ذاتية

الفصل العاشر

الغالف اجلوي

القسم 10  -  1 

القسم  10 -  2

القسم  10 -  3

الفصل احلادي عشر
الطقس

مطالعة ذاتية

الفصل الثاني عشر

املادة واحلركة

القسم  12 -  1

القسم  12 -  2

القسم  12 -  3

القسم  12 -  4

الفصل الثالث عشر

القوى واحلركة

القسم  13 -  1

القسم  13 -  2
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الفصل 
القسمالفصلالدراسي

ث
ال

لث
ا

الفصل الرابع عشر

القوى في املوائع

القسم 14 – 1                 

القسم 14 – 2

الفصل اخلامس عشر

الترابط الكيميائي

القسم 15  -  1 

القسم  15 -  2

القسم  15 -  3

الفصل السادس عشر

التفاعالت الكيميائية

القسم  16 -  1

القسم  16 -  2

القسم  16 -  3

الفصل السابع عشر

طاقة املوجات

القسم  17 -  1

القسم  17 -  2

الفصل الثامن عشر
طبيعة الصوت

مطالعة ذاتية

تابع : مادة العلوم للصف الثامن

2015 - 2014
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الفصل 
القسمالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول

الوراثة

القسم 1 – 1                 

القسم 1 – 2

القسم 1 – 3

الفصل الثاني

تنظيم اجلسم وتركيبة

القسم 2 – 1                 

القسم 2 – 2

الفصل الثالث

اجلهازان الهضمي والبولي

القسم 3  -  1 

القسم  3 -  2

الفصل الرابع

التكاثر والتطور

القسم 4 – 1                 

القسم 4 – 2

القسم 4 – 3

الفصل اخلامس

احملافظة على الصحة

القسم  5 -  1

القسم  5 -  2

القسم  5 -  3

القسم  5 -  4

                          

 مادة العلوم للصف التاسع

2015 - 2014
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 الفصل

القسمالفصلالدراسي

ي
ان

لث
ا

الفصل السادس

التجوية وتكون التربة

القسم  6 -  1

القسم  6 -  2

القسم  6 -  3

القسم  6 -  4

الفصل السابع

عوامل التربية والترسيب
مطالعة ذاتية

الفصل الثامن

النجوم واجملرات

                 القسم 8 – 1

القسم 8 – 2

القسم 8 – 3

الفصل التاسع

اجملموعة الشمسية

 القسم 9  -  1

القسم  9 -  2

القسم  9 -  3

الفصل العاشر

الشغل واآلالت

القسم  10 -  1

القسم  10 -  2

القسم  10 -  3

تابع : مادة العلوم للصف التاسع

2015 - 2014



105     توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

تابع : مادة العلوم للصف التاسع

2015 - 2014

الفصل 
مالحظاتالقسمالفصلالدراسي

ث
ال

لث
ا

الفصل احلادي عشر

الطاقة

القسم  11 -  1

القسم  11 -  2

القسم  11 -  3

الفصل الثاني عشر

احلرارة

القسم 12 – 1                 

القسم 12 – 2

الفصل الثالث عشر

املركبات الكيميائية

القسم 13  -  1 

القسم  13 -  2

القسم  13 -  3

الفصل الرابع عشر

الطاقة الذرية

القسم  14 -  1

مطالعة ذاتيةالقسم  14 -  2

الفصل اخلامس عشر

طاقة املوجات

القسم  15 -  1

مطالعة ذاتيةالقسم  15 -  2

القسم  15 -  3

القسم  15 -  4
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 الفصل
القسمالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول

علم الفيزياء

                 القسم 1 – 1

القسم 1 – 2

القسم 1 –  3

الفصل الثاني

احلركة في بعد واحد

 القسم 2  -  1

القسم  2 -  2

القسم  2 -  3

ي
ان

لث
ا

الفصل الثالث

قوانني نيوتن للحركة

القسم  3 -  1

القسم  3 -  2

القسم  3 -  3

القسم  3 -  4

الفصل الرابع

ميكانيكا املوائع

القسم  4 -  1

القسم  4 -  2

القسم  4 -  3

ث
ال

لث
ا

الفصل اخلامس

انعكاس الضوء وانكساره

القسم  5 -  1

القسم  5 -  2

القسم  5 -  3

القسم  5 -  4

 مادة الفيزياء للصف العاشر

2015 - 2014



107     توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

 الفصل
القسمالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول

احلركة في بعدين واملتجهات

                 القسم 1 – 1

القسم 1 – 2

القسم 1 –  3

الفصل الثاني

احلركة والقوى في بعدين

 القسم 2  -  1

القسم  2 -  2

ي
ان

لث
ا

الفصل الثالث

احلركة الدورانية وقانون اجلذب

القسم  3 -  1

القسم  3 -  2

القسم  3 -  3

القسم  3 -  4

الفصل الرابع

الشغل والطاقة

القسم  4 -  1

القسم  4 -  2

القسم  4 -  3

القسم  4 -  4

الفصل اخلامس

كمية احلركة والتصادمات

القسم  5 -  1

القسم  5 -  2

القسم  5 -  3 /  مطالعة ذاتية

 مادة الفيزياء   للصف احلادي عشر - علمي

2015 - 2014
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108    توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

                    
 الفصل

القسمالفصلالدراسي

ث
ال

لث
ا

الفصل السادس

احلرارة والديناميكا احلرارية

القسم  6 -  1

القسم  6 -  2

 القسم  6 -  3 /  مطالعة ذاتية

القسم  6 -  4 /  مطالعة ذاتية

الفصل السابع

االهتزازات واملوجات

                 القسم 7 – 1

القسم 7 – 2

القسم 7 –  3

الفصل الثامن

الصوت

 القسم 8  -  1

القسم  8 -  2

القسم  8 -  3

 تابع : مادة الفيزياء   للصف احلادي عشر - علمي

2015 - 2014



109     توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

 الفصل
القسمالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول

القوى واجملاالت الكهربائية

                 القسم 1 – 1
القسم 1 – 2
القسم 1 –  3

الفصل الثاني

الطاقة الكهربائية واملكثفات

 القسم 2  -  1

القسم  2 -  2

الفصل الثالث

التيار الكهربائي واملقاومة

القسم 3 -  1
القسم  3 -  2

ي
ان

لث
ا

الفصل الرابع

الدوائر الكهربائية وعناصرها

القسم  4 -  1 / مطالعة ذاتية
القسم  4 -  2
القسم  4 -  3

الفصل اخلامس

املغناطيسية

القسم  5 -  1
القسم  5 -  2
القسم 5 -  3

الفصل السادس

احلث الكهرومغناطيسي

القسم  6 -  1
القسم  6 -  2
القسم  6 -  3

ث
ال

لث
ا

الفصل السابع

التداخل واحليود

القسم  7 -  1
القسم  7 -  2
القسم  7 -  3

الفصل الثامن

الفيزياء الذرية والنووية

القسم  8 -  1
القسم  8 -  2
القسم  8 -  3
القسم  8 -  4

القسم  8 -  5 / مطالعة ذاتية

الفصل التاسع

اإللكترونيات احلديثة

القسم  9 -  1
القسم  9 -  2

                          

 تابع : مادة الفيزياء   للصف الثاني عشر - علمي

2015 - 2014
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110    توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

 الفصل
الموضوعالفصلالدراسي

ول
األ

الفيزياء والعلم واحلياةالفصل األول

احلركةالفصل الثاني

القوى في السيارةالفصل الثالث

التصادماتالفصل الرابع

قطار التعرجالفصل اخلامس

القرص الدوار والدوالبالفصل السادس

ي
ان

لث
ا

األرجوحةالفصل السابع

من الطاقة امليكانيكية إلى الكهربائيةالفصل الثامن

البرق والتيار الكهربائيالفصل التاسع

األدوات واألجهزة الكهربائيةالفصل العاشر

ث
ال

لث
ا

الهوائياتالفصل احلادي عشر

األصوات واملوسيقىالفصل الثاني عشر

الهاتف النقال واالتصاالت الفضائيةالفصل الثالث عشر

                         

 تابع : مادة الفيزياء   للصف احلادي عشر - أدبي

2015 - 2014



111     توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

 الفصل
الموضوعالفصلالدراسي

ول
األ

الظواهر احلرارية في بيئتناالفصل األول

التطبيقات احلرارية في حياتناالفصل الثاني

االحتباس احلراري يسخن األرضالفصل الثالث

األلوانالفصل الرابع

املراياالفصل اخلامس

ي
ان

لث
ا

العدسة واألجهزة البصريةالفصل السادس

األشعة السينيةالفصل السابع

الليزرالفصل الثامن

النواة والطاقة النوويةالفصل التاسع

ث
ال

لث
ا

األقمار الصناعيةالفصل العاشر

نحن واألجرام السماويةالفصل احلادي عشر

تطور النجوم والكونالفصل الثاني عشر

                        

 تابع : مادة الفيزياء   للصف الثاني عشر - أدبي

2015 - 2014
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112    توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

 الفصل
القسمالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول

علم األحياء

                 القسم 1 – 1

القسم 1 – 2

القسم 1 –  3

الفصل الثاني

الكيمياء األحيائية

 القسم 2  -  1

القسم  2 -  2

القسم  2 -  3

القسم  2 -  4

الفصل الثالث

تركيب اخللية ووظائف أجزائها

القسم  3 -  1

القسم  3 -  2

القسم  3 -  3

ي
ان

لث
ا

الفصل الرابع

تكاثر اخلاليا

القسم  4 -  1

القسم  4 -  2

القسم  4 -  3

الفصل اخلامس

مدخل إلى علم البيئة

القسم  5 -  1

القسم  5 -  2

الفصل السادس

اجلماعة األحيائية

القسم  6 -  1

القسم  6 - 2

 مادة األحياء للصف العاشر

2015 - 2014



113     توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

                                        
 الفصل

القسمالفصلالدراسي

ث
ال

لث
ا

الفصل السابع

علم بيئة اجملتمع األحيائي

القسم 7 – 1                 

القسم 7 – 2

القسم 7 –  3

الفصل الثامن

 النظم البيئية والغالف
األحيائي

 القسم 8  -  1

القسم  8 -  2

القسم  8 -  3

القسم  8 -  4

الفصل التاسع
علم احمليط البيئي

مطالعة ذاتية ويقدم فيه المتعلم تقرير خالل الفصل الدراسي

 تابع : مادة األحياء للصف العاشر

2015 - 2014
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114    توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

 الفصل
القسمالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول

االتزان الداخلي

                 القسم 1 – 1

القسم 1 – 2

الفصل الثاني

البناء الضوئي

 القسم 2  -  1

القسم  2 -  2

الفصل الثالث

التنفس اخللوي

القسم  3 -  1

القسم  3 -  2

الفصل الرابع

علم التصنيف

القسم  4 -  1

القسم  4 -  2

ي
ان

لث
ا

الفصل اخلامس

الفيروسات

القسم  5 -  1

القسم  5 -  2

القسم  5 -  3

الفصل السادس

البكتيريا

القسم  6 -  1

القسم  6 -  2

القسم  6 -  3

الفصل السابع

الطالئعيات

القسم  7 -  1

القسم  7 -  2

القسم  7 -  3

الفصل الثامن

الفطريات

القسم  8 -  1

القسم  8 -  2

القسم  8 -  3

 مادة األحياء للصف احلادي عشر - علمي

2015 - 2014



115     توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

                           
 الفصل

القسمالفصلالدراسي

ث
ال

لث
ا

الفصل التاسع

 النبات ) تصنيفه ، تركيبه ،
وظائفه (

                 القسم 9 – 1

القسم 9 – 2

القسم 9 –  3

القسم 9 –  4

القسم 9 –  5

الفصل العاشر

تكاثر النبات

القسم 10  -  1 

القسم  10 -  2

القسم  10 -  3

الفصل احلادي عشر

استجابات النبات

القسم  11 -  1

القسم  11 -  2

 تابع : مادة األحياء للصف احلادي عشر - علمي

2015 - 2014
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116    توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

 الفصل
القسمالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول

اجلهاز الهيكلي واجلهاز العضلي

                 القسم 1 – 1

القسم 1 – 2

القسم 1 – 3

الفصل الثاني

اجلهاز الدوري واجلهاز التنفسي

 القسم 2  -  1

القسم  2 -  2

القسم  2 -  3

الفصل الثالث

أجهزة اجلسم الدفاعية

القسم  3 -  1

القسم  3 -  2

القسم  3 -  3

ي
ان

لث
ا

الفصل الرابع

اجلهاز العصبي وأعضاء احلس

القسم  4 -  1

القسم  4 -  2

القسم  4 -  3

القسم  4 -  4

الفصل اخلامس

جهاز الغدد الصماء

القسم  5 -  1

القسم  5 -  2

الفصل السادس

اجلهاز التناسلي

القسم  6 -  1

القسم  6 -  2

القسم  6 -  3

                          

 مادة األحياء للصف الثاني عشر - علمي

2015 - 2014



117     توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

 الفصل
القسمالفصلالدراسي

ث
ال

لث
ا

الفصل السابع

أسس الوراثة

                 القسم 7 – 1

القسم 7 – 2

الفصل الثامن

األحماض النووية وبناء البروتني

 القسم 8  -  1

القسم  8 -  2

القسم  8 -  3

القسم  8 -  4

الفصل التاسع

 أمناط التوارث وعلم الوراثة في
االنسان

القسم  9 -  1

القسم  9 -  2

الفصل  العاشر

 التقنية احليوية وهندسة اجلينات
مطالعة ذاتية ويقدم فيه المتعلم تقرير خالل الفصل الثالث

 تابع : مادة األحياء للصف الثاني عشر - علمي

2015 - 2014
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118    توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

 الفصل
الصفحاتالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول

املواد الغذائية
ص)38-11(

الفصل الثاني

اجلهاز الهضمي
ص)56-41(

الفصل الثالث

اجلهاز الدوري
ص)77-61(

ي
ان

لث
ا

الفصل الرابع

اجلهاز التنفسي
ص)97-81(

الفصل اخلامس

اجلهاز البولي
ص)114-103(

الفصل السادس

اجلهاز التناسلي
ص)129-117(

ث
ال

لث
ا

الفصل السابع

الدواء
ص)152-135(

الفصل الثامن

طرق حتسني االنتاج
ص)165-157(

الفصل التاسع

تقنيات حديثة في الوراثة
ص)190-169(

 مادة األحياء للصف احلادي عشر - أدبي

2015 - 2014



119     توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

 مادة األحياء للصف الثاني عشر - أدبي

2015 - 2014

 الفصل
الصفحاتالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول

علم األحياء في حياتنا
مطالعة ذاتية ويقدم فيه المتعلم تقرير خالل الفصل األول

الفصل الثاني

اجلهاز العصبي
ص)63-35(

ي
ان

لث
ا

الفصل الثالث

جهاز الغدد الصماء
ص)89-67(

الفصل الرابع

املرض واملناعة
مطالعة ذاتية ويقدم فيه المتعلم تقرير خالل الفصل الثاني

ث
ال

لث
ا

الفصل اخلامس

مبادئ الوراثة
مطالعة ذاتية ويقدم فيه المتعلم تقرير خالل الفصل الثالث

الفصل السادس

الوراثة في االنسان
ص 137 - 164



120

120    توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

 الفصل
عنوان الدرسالقسمالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول

املادة والتغيرات

الكيمياء علم فيزيائي                 القسم 1 – 1

املادة وخواصهاالقسم 1 – 2

العناصرالقسم 1 –  3

الفصل الثاني

القياسات واحلسابات

املنهج العلمي / مطالعة ذاتية  القسم 2  -  1

وحدات القياسالقسم  2 -  2

استعمال القياسات العلميةالقسم  2 -  3

ي
ان

لث
ا

الفصل الثالث

الذرات وحدات بناء املادة

الذرة من فكرة فلسفية / مطالعة ذاتية القسم  3 -  1

بنية الذرةالقسم  3 -  2

تعداد اجلسيمات الذريةالقسم  3 -  3

الفصل الرابع

ترتيب اإللكترونات في الذرات

التطور في منوذج جديد للذرةالقسم  4 -  1

منوذج الكم للذرةالقسم  4 -  2

الترتيب اإللكترونيالقسم  4 -  3

ث
ال

لث
ا

الفصل اخلامس

القانون الدوري

تاريخ اجلدول الدوريالقسم  5 -  1

الترتيب اإللكتروني واجلدول الدوريالقسم  5 -  2

الترتيب اإللكتروني واخلواص الدوريةالقسم  5 -  3

الفصل السادس

الترابط الكيميائي

مقدمة للترابط الكيميائيالقسم  6 -  1

الرابطة التساهمية واملركبات اجلزيئيةالقسم  6 -  2

الرابطة األيونية واملركبات األيونيةالقسم  6 -  3

الرابطة الفلزيةالقسم  6 -  4

هندسة اجلزيئات / مطالعة ذاتيةالقسم  6 -  5

 مادة الكيمياء للصف العاشر

2015 - 2014



121     توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

 الفصل
عنوان الدرسالقسمالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول

 الصيغ واملركبات
الكيميائية

أسماء وصيغ كيميائية                 القسم 1 – 1

أعداد األكسدة.القسم 1 – 2

استعمال الصيغ الكيميائيةالقسم 1 –  3

تعيني الصيغ الكيميائية  القسم 1 –  4

الفصل الثاني

 املعادالت والتفاعالت
الكيميائية

وصف التفاعالت الكيميائية القسم 2  -  1

أنواع التفاعالت الكيميائيةالقسم  2 -  2

سلسلة نشاطية العناصرالقسم  2 -  3

ي
ان

لث
ا

الفصل الثالث

احلسابات الكيميائية

مقدمة في احلسابات الكيميائيةالقسم  3 -  1

احلسابات الكيميائية النظريةالقسم  3 -  2

املتفاعالت احملددة والنسبة املئوية للمردودالقسم  3 -  3

الفصل الرابع

 اخلصائص الفيزيائية
للغازات

نظرية احلركة اجلزيئية للمادةالقسم  4 -  1

الضغطالقسم  4 -  2

قوانني الغازاتالقسم  4 -  3

ث
ال

لث
ا

الفصل اخلامس

التركيب اجلزيئي للغازات

عالقات احلجم – الكتلة للغازاتالقسم  5 -  1

قانون الغاز املثاليالقسم  5 -  2

احلسابات الكيميائية للغازاتالقسم  5 -  3

التدفق واالنتشارالقسم  5 -  4

الفصل السادس

السوائل واملواد الصلبة

السوائلالقسم  6 -  1

املواد الصلبةالقسم  6 -  2

تغير احلالةالقسم  6 -  3

املاءالقسم  6 -  4

 مادة الكيمياء للصف احلادي عشر - علمي

2015 - 2014
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122    توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

 الفصل
عنوان الدرسالقسمالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول

احملاليل

أنواع اخملاليط / مطالعة ذاتية                 القسم 1 – 1

عملية االذابة / مطالعة ذاتية القسم 1 – 2

تركيز احملاليلالقسم 1 –  3

الفصل الثاني

 األيونات في احملاليل املائية
واخلصائص التجميعية

املركبات في احملاليل املائية القسم 2  -  1

  اخلصائص التجميعية للمحاليلالقسم  2 -  2

الفصل الثالث

األحماض والقواعد

خصائص األحماض والقواعدالقسم  3 -  1

نظريات األحماض - القواعدالقسم  3 -  2

تفاعالت احلمض - القاعدةالقسم  3 -  3

الفصل الرابع

 معايرة احلمض – القاعدة
والرقم الهيدروجيني

احملاليل املائية ومفهوم الرقم الهيدروجينيالقسم  4 -  1

حتديد الرقم الهيدروجيني واملعايراتالقسم  4 -  2

ي
ان

لث
ا

الفصل اخلامس

طاقة التفاعالت

الكيمياء احلراريةالقسم  5 -  1

القوى الدافعة للتفاعالت / مطالعة ذاتيةالقسم  5 -  2

الفصل السادس

سرعة التفاعالت

عملية التفاعلالقسم  6 -  1

سرعة التفاعل الكيميائيالقسم  6 -  2

الفصل السابع

االتزان الكيميائي

طبيعة االتزان الكيميائيالقسم  7 -  1

انزياح االتزانالقسم  7 -  2

االتزان في محاليل األحماض والقواعد واألمالحالقسم  7 -  3

اتزان االذابة / مطالعة ذاتيةالقسم  7 -  4

الفصل الثامن

 تفاعالت األكسدة
واالختزال

األكسدة واالختزالالقسم  8 -  1

وزن معادالت األكسدة - اختزالالقسم  8 -  2

العوامل املؤكسدة والعوامل اخملتزلةالقسم  8 -  3

 مادة الكيمياء للصف الثاني عشر - علمي

2015 - 2014
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 الفصل

عنوان الدرسالقسمالفصلالدراسي

ث
ال

لث
ا

الفصل التاسع

الكيمياء الكهربائية

مدخل إلى الكيمياء الكهربائية                 القسم 9 – 1

اخلاليا الفولتيةالقسم 9 – 2

اخلاليا اإللكتروليتيةالقسم 9 –  3

الفصل العاشر

الكربون والهيدروكربونات

وجود الكربون وأهميتهالقسم 10  -  1 

املركبات العضويةالقسم  10 -  2

الهيدروكربونات املشبعةالقسم  10 -  3

الهيدروكربونات غير املشبعةالقسم  10 -  4

الفصل احلادي عشر

مركبات عضوية أخرى

 اجملموعات الوظيفية وأصنافالقسم  11 -  1
املركبات العضوية

أصناف أخرى للمركبات العضويةالقسم  11 -  2

التفاعالت العضويةالقسم 11 -  3

البوليمرات / مطالعة ذاتيةالقسم  11 -  4

الفصل الثاني عشر
الكيمياء النووية

مطالعة ذاتية

 تابع : مادة الكيمياء للصف الثاني عشر - علمي

2015 - 2014
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    مادة اجليولوجيا للصف العاشر

2015 - 2014

 الفصل
عنوان الدرسالقسمالفصلالدراسي

ول
األ

الفصل األول

علم اجليولوجيا

علم اجليولوجيا وفروعه                 القسم 1 – 1

علم اجليولوجيا وسالمة البيئةالقسم 1 – 2

علم اجليولوجيا والتكنولوجياالقسم 1 –  3

الفصل الثاني

الكون

نظرية االنفجار العظيمالقسم 2  -1   

مكونات النظام الشمسيالقسم  2 -2  

ي
ان

لث
ا

تابع : الفصل الثاني

الكون

احلقل املغناطيسيالقسم  2 -  3

استكشاف الفضاء والرحالت الفضائيةالقسم  2 -  4

الفصل الثالث

التجوية

التجوية وأنواعهاالقسم  3 -  1

التجوية الكيميائيةالقسم  3 -  2

املظاهر اجليولوجية الناجتة عن التجويةالقسم  3 -  3

الفصل الرابع

التعرية
التعرية وعواملهاالقسم  4 -  1

ث
ال

لث
ا

تابع : الفصل الرابع

التعرية

املياه اجلاريةالقسم 4 -  2

املياه اجلوفيةالقسم  4 -  3

اجلليدياتالقسم  4 -  4

البحار واحمليطاتالقسم  4 -  5

اآلثار البيئية للتعريةالقسم  4 -  6
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 مادة اجليولوجيا للصف احلادي عشر - علمي

2015 - 2014

 الفصل
عنوان الدرسالقسمالفصلالدراسي

ول
األ

اوالً

املعادن

التركيب الكيميائي للقشرة األرضية                 1 – 1

البنية البلورية للمعادن1 – 2

تصنيف املعادن1 –  3

ثانياً

البلورات

التماثل البلوري 2  -  1

احملاور البلورية  2 -  2

الفصائل البلورية  2 - 3

ثالثاً

التعدين

جيوكيمياء العناصر  3 -  1

اخلامات املعدنية في دولة االمارات  3 -  2

ي
ان

لث
ا

رابعاً

النفط

النفط  4 -  1

نشأة النفط  4 -  2

شروط جتمع النفط و انواع املصائد النفطية  4 -  3

النفط في االمارات  4 -  5

األثار البيئية الناجتة عن نقل واستخراج النفط4 -  6
ث

ال
لث

خامساًا

املياه اجلوفية

مصادر املياه اجلوفية  5 -  1

توزيع املياه اجلوفية في القشرة االرضية  5 -  2

انواع خزانات املياه اجلوفية  5 -  3

 استكشاف املياه اجلوفية  5 -  4

تغيير اخملزون املائي  5 -  5

التقسيم الكيميائي للمياه اجلوفية  5 -  6

تخزين املياه اجلوفية  5 -  7

حركة املياه اجلوفية  5 -  8

موارد املياه اجلوفية بدولة االمارات  5 -  9

تلوث املياه اجلوفية  5 -  10
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 مادة اجليولوجيا للصف الثاني عشر - علمي

2015 - 2014

 الفصل
عنوان الدرسالقسمالفصلالدراسي

ول
األ

أوالً

اجليولوجيا التركيبية

اجليولوجيا التركيبية                 1 – 1

التراكيب اجليولوجية1 – 2

االتراكيب اجليولوجية األولية1 –  3

التراكيب الثانوية1 –  4

ثانياً

األحافير

األحافير 2  -  1

طرائق حفظ األحافير  2 -  2

فوائد دراسة االحافير2 - 3

ثالثاً

بيئات الترسيب

 البيئات القارية  3 -  1

البيئات االنتقالية  3 -  2

البيئات البحرية  3 -  3

ي
ان

لث
ا

رابعاً 

قياس الزمن

العمر املطلق4 -  1

العمر النسبي  4 -  2

 خامساً

تطور العمود اجليولوجي

احملاوالت االولى لبناء العمود اجليولوجي  5 -  1

العمود اجليولوجي و مقياس الزمن اجليولوجي5 -  2

دهر احلياة الظاهرة5 -  3
ث

ال
لث

سادساًا

 اخلرائط

مقياس الرسم 6 -  1

أنواع اخلرائط 6 -  2

املظاهر التضاريسية6 -  3

القطاع البروفيلي6 -  4

تطبيقات على اخلرائط اجليولوجية6 -  5

القطاع اجليولوجي6 -  6

تطبيقات حديثة في رسم اخلرائط6 -  7
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توزيع منهاج تقنية المعلومات للعام الدراسي 2014 – 2015 م

منهج تقنية المعلومات - الحلقة األولى

      الزمن

الصف
الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

األول

Introduction to Com-
puter

Lesson 1: Computer 
Basics file

(MS Digital Literacy 
2014(

عدد الحصص 3

MS-Windows

عدد الحصص 4
Internet

Lesson 1: The Inter-
net file

(MS Digital Literacy 
2014( منهج أمن وحماية المعلومات

عدد الحصص 3
Keyboarding

Rapid Typing S/W

عدد الحصص 6
MS-Paint

عدد الحصص 6

الثاني

Introduction to Com-
puter

Lesson 2: Computer 
Basics file

(MS Digital Literacy 
2014(

عدد الحصص 3

MS-Windows

عدد الحصص 4
Internet

Lesson 2:  The Inter-
net file

(MS Digital Literacy 
2014( منهج أمن وحماية المعلومات

عدد الحصص 3
Keyboarding

Rapid Typing S/W

عدد الحصص 6
MS-Paint

عدد الحصص 6

الثالث

منهج أمن وحماية المعلومات

عدد الحصص 4

MS-Windows

عدد الحصص 3
Internet MS-Word

الدروس 2-1

عدد الحصص 8

MS-PowerPoint
الدروس 1 – 2

عدد الحصص 7
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      الزمن

الصف
الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

الرابع

MS-Windows

عدد الحصص 4

MS-Word
الدروس 3 – 4

Internetعدد الحصص 6
MS-Power Point
الدروس 3 -  4 – 5

عدد الحصص 8

منهج امن المعلومات

عدد الحصص 4

الخامس

MS-PowerPoint 
الدرس 6

عدد الحصص 2

منهج أمن وحماية 
المعلومات

عدد الحصص 4

Internet
(Email)

Lesson 3: The Inter-
net file

(MS Digital Litera-
cy2014)

Movie maker

عدد الحصص 10

MS-Windows
عدد الحصص 1

MS-Word
الدروس 5 – 6
عدد الحصص 5

المصادر
Keyboarding software : 	• http://www.rapidtyping.com

MS	• -Digital Literacy :  2014 https://www.microsoft.com/about/corpo-
ratecitizenship/citizenship/giving/programs/up/digitalliteracy/eng/cur-
riculum4.mspx

منهج تقنية املعلومات - احللقة األولى

تابع : منهج تقنية املعلومات - احللقة األولى
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منهج تقنية المعلومات - الحلقة الثانية 

 الزمن
المحور

الصف

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

Communicating and producingCore operationPSIssues Inquires

السادس

MS-Word 
2010

Lessons 7 
to 10 عدد 
الحصص 7

MS-Power 
Point 2010

Lessons 
7-8-9

عدد الحصص 5

Course 
10166: 

Windows 7 
Essentials I

عدد الحصص 3

Scratch 1

عدد الحصص 7

)3
ص 

ص
لح

د ا
عد

ت )
وما

معل
 ال

اية
حم

 و
من

ج أ
منه

G
oogle Lesson plans

http://w
w

w
.google.com

/insidesearch/
searcheducation/lessons.htm

l
ص 6

ص
عدد الح

السابع

MS-Excel 
2010

Lessons 1 
to 6

عدد الحصص 7

Course 
10356: 

Beginner 
Skills in MS-
Visio 2010

عدد الحصص 5

Course 
10167: 

Windows 7 
Essentials II
عدد الحصص 3

Scratch 2

عدد الحصص 7

الثامن
Course 
10354: 

Beginner 
skills in 

MS-Excel 
2010

Lessons 7-8-
10

عدد الحصص 6

Course 
:10238 

Configuring 
Disks 

عدد الحصص 3

PS1

عدد الحصص 7

Photo editingالتاسع

Course 
10244: 

Optimizing 
and 

Maintaining 
عدد الحصص 3

PS2

عدد الحصص 7

Course 
10382: 

Beginner 
Skills in  
Access 
2010

 عدد الحصص
6

• للصفوف السابع والثامن في المدارس التي تطبق  يتم اعتماد ويندوز 8 بدال عن ويندوز 7	
مشروع التعلم الذكي 
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منهج تقنية المعلومات - الحلقة الثانوية

أوال : الصف العاشر
الزمن

المحور

الصف

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

Creativity and 
Innovation

Communication 
and Collaboration

Core operation and 
Concepts

العاشر
Animation 

Swish Or Flash

Blog
wordpress.com

 منهج أمن وحماية
المعلومات

+
H\W & S\W

ثانيا : الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر
الزمن

المحور

الصف

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

Communication 
and Collaboration

Creativity and 
Innovation

Strand : Critical 
Thinking and 

Problem Solving

الحادي 
HTML5عشر

Video Editing 
+

 منهج أمن وحماية
المعلومات

VB1
or

App Inventor

الثاني 
عشر

Google Drive
Prezi

+
 منهج أمن وحماية

المعلومات

Strand: S/W and 
Programming

VB2
or

App Inventor
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ثامناً  : مادة التربية املوسيقية
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 الصف األول األساسي

موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

     الفصل األول

األولى

	األصوات من حولنا
	في غرفة الموسيقى

	نشيد خالقي
	العبقري الصغير
	الوحدة المنتظمة

	عالمة السوداء ) نوار (
	نشيد أمي وأبي

	المدرج الموسيقي
	مفتاح صول

الثـانية

	حروف األبجدية الموسيقية
) 	Mi  (  النغمة مي

	نشيد إمـاراتي
	ألة المثلث

  
الفصل الثاني

الثـانية

	نشيد مدرستي
	عالمة صمت النوار
) 	Do (  النغمة دو

	القيادة 
	أنا قائد

الثـالثة

	أهزوجة حق الليلة
	عالمة ذات السن )كروش(

	الشكل اإليقاعي
	إيقاع الكلمة

) 	Fa  ( النغمة فا
	آلة الكستانيت
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 تابع :الصف األول األساسي

موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

الرابعـةالفصل الثالث

	الصـوت ) الشدة واللين (
) 	Re ( النغمة ري

	آلة اإلكسليفـون
	نشيد نبينا محمد  صلى هللا عليه وسلم

	أداء موسيقي آلي

	أنا قائـد
	نشيد وطن أعتز بماضيه

	فــن الرزيف
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الصف الثاني األساسي
                             

موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

الفصل األول

األولى

	الميزان الموسيقي
	الميزان الثنائي

	نشيد جـيــــراني
	عالمة البيضاء ) بالنش (

) 	Tambourine ( آلة الدف

) 	La(  النغمة ال
	المؤلف الصغـير

	ابتكارات موسيقية

الثـانية

	 نشيد إمــــاراتي
) 	Si ( النغمة سي

	األصوات الحادة والغليظة
	تدوين موسيقي

الفصل الثاني

الثـانية

) 	Beethoven ( بتهوفن

	تذوق موسيقي
	أهزوجة طاح المطر

	أنا وآلتي )الفرقة اإليقاعية(

الثـالثة

) 	Organ( آلـة األورج

	مبادئ العزف علي االورج
	نشيد الطبيعـة

	عالمة صمت البيضاء
	تراثي هويتي ) فن الحربية (

	تذوق موسيقي ) لوحه الحربية (
) 	Do( النغمة دو الجواب

	المؤلف الصغـير
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تابع :الصف الثاني األساسي

موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

الرابعـةالفصل الثالث

	نشيد الرحـــلة
	عالمة صمت ذات السـن
	التدرج بين الشدة واللين

	تذوق موسيـقي
	تراثي هويتي ) لعبه طاق طاقية (

	لعبة خوصة بوصة
) 	Maracas( آلة المراكاس

	تدوين موسيـقي

	أنا وآلتي ) عزف جماعي (
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                          الصف الثالث األساسي

موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

الفصل األول

األولى

	تربيـة الصـــوت
	عـالمة ذات السنين
	الشكــل اإليقـــاعي

	تراثي هويتي ) لوحة العيالة (
	تذوق موسيقي ) نماذج من العيالة(

	نشيد العـلم عماد المستقبل
) 	Si 1(  النغمة سي القرار

	المؤلف الصغــير

الثـانية

	الميزان الثـــالثي
	نشيد إمارات الحب

)Re 1( النغمة ري الجواب

   

الفصل الثاني

الثـانية

	آلة األكـورديون
	أهزوجة حمامة نودي

	أنا وآلـــــــتي

الثـالثة

	نشيد عيون اآلمــال
) 	Mi( النغمة مي الجواب

	الصوت المتصل والصوت المتقطع
	األداء الموسيقي المتصل والمتقطع

	شاعر البيانو )فريدريك شوبان(
	تذوق موسيقي )من أعمال  شوبان(

	نشـيد أمــي
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                        تابع : الصف الثالث األساسي

موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

الفصل الثالث

الثالثة
	تدوين موسيقي

	المؤلف الصغير

الرابعـة

	عالمة صمت ذات السـن
	نشيد سالمة السير

	النغمة ) فا الجواب (
	تراثي هويتي ) لعبه أم العيـال (

	أهزوجة هويا هويتي
	الخط الفاصل، وخطـا النهاية

	نشيد أحـالم السـالم
	عزف جماعي للفرقة الصفية

	قيادة موسيقية
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موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

     
األولىالفصل األول

	نشـــيد دعـــــاء
	الميزان الرباعي

	إشارة الميزان الرباعي
	التوميــــــــــــنة

	أنشودة وطني هويتي
	عالمة المستديرة ) الرونـد (

	عالمة صمت المستديرة
	تدوين موسيــقي

   

الثـانيةالفصل الثاني

	فصائل اآلالت الموسيقية
	تـذوق موسيـــقي

	نشيد عرس المطـر
	مفهوم السرعة ومفهوم البطـء

	المترونــــــــوم
	الشكل اإليقاعي

	نشــيد أســرتي
	أنا وآلـــــــــتي
	قيـادة موسيقية

الثـالثةالفصل الثالث

	Do a deer song

	الشكل اإليقاعي

	فنان الشعب ) سيد درويش (

	تراثي هويتي) أهزوجة بجارتنا العـودة 

	اآلالت اإليقاعية

	المؤلف الصغير

الصف الرابـع األساسي
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                       الصف اخلامـس األساسي

موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

     
األولىالفصل األول

	نشيد غرد في قلبي عصفور

	النقطة الزمنية

	اآلالت الوترية

	نشيد بالدي الجميلة

	أنا و آلـتي

	ابتكارات موسيقية

   
الثـانيةالفصل الثاني

	الشكل اإليقاعي

	نشيد ما أروع القراءة 

	تراثي هويتي 

	آلـة المندولين

	أنا وآلـتي

) Encore تدوين موسيقي ) برنامج

الثـالثةالفصل الثالث

	الحركة اللحــنية

	ابتكارات موسيقية

	نشيد قلبي بذكرك يخشع 
	آلة الربـابة

	فنان من بالدي 
	عزف جماعي للفرقة الصفية

	Tchaikovsky  تشايكوفسكي



141     توزيع املقررات الدراسية       2014 - 2015

                      الصف السـادس األساسي

موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

     
األولىالفصل األول

	نشــيد مـع هللا

	الربـاط الزمني

	فـن الطنبــورة

	نشيد إرادة الحيـاة

	قـراءة موسيـقية

	ابتكارات موسيقية

   
الثـانيةالفصل الثاني

	سـلم دو الكــبير

	نشـيد الزكـــــاة 

	آلــة العــــــــود 

	الشكل اإليقاعي

	تدوين موسيقي 

الثـالثةالفصل الثالث

 	Global Warning Song

	الميزان المركب

	قـراءة موسيـقية 

	أسـرة الكمـان

	ابتكارات موسيقية

	أنامـل و أنغـام
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                      الصف السـابع األساسي

موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

األولىالفصل األول

	نشيد سبيـل المتقين

	عـالمات التحـويل

	آالت النفــــــخ

	نشـــيد القســـــم

	ابتكارات لحنـــية

	أداء موسيقي آلـي 

الثـانيةالفصل الثاني

	سـلم دو الصغـير

	قـراءة موسيقية 

	تراثي هويتي ) فـن الليـوا (

	نشـيد لنكـن حلمــاء

	آالت النفـخ الخشبية

	تـدوين موسيــــقي 

الثـالثةالفصل الثالث

	إشــــارة المرجــــــع

	أنشــــودة الســــــالم

	ابتكارات موسيــــقية 

	آالت النفـخ النحاسية

	أداء موسيـقي آلـــي
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                      الصف الثـامن األساسي

موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

     
األولى     الفصل األول

	نشيد خـالق األكـوان

	بناء الجمـلة الموسيقية

	لوحـــــة العيـــــالة

	أداء آلـي )عــزف(

	نشيد لإلمـارات أغـني

	ابتكارات إيقـاعية

   
الثـانيةالفصل الثاني

	السلم الموسيقي العربي

	قراءة موسيقية في مقام الراست 

	نشيد نـور في األجـواء 

	التخـت العــربي

	إيقـاعات شعبيـة

) Encore تدوين موسيقي ) برنامج

الثـالثةالفصل الثالث

	عـالمة الثـلثـــــية

	القوالب اآلليـة العربية

	نشيد صـوت األمنيـات 

	تدوين موسـيقي

	أداء آلي للفرقة الصفية
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                      الصف التـاسع األساسي

موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

     
األولى     الفصل األول

	نشيد نبـع الهـداية

	التآلفـات الثـالثية

	فـن الونــــــــــــة

	نشيد شاطئ األمـان

	ابتكارات إيقـاعية

	عزف متعـدد التصويت

   
الثـانيةالفصل الثاني

	سـلم مقام الحجـاز

	قراءة موسيقية في مقام الحجاز 

	األوركسترا السيمفوني 

	نشيد اإلنسان والجذور

	تراثي هويتي ) فـن اآلهاال (

	تدوين موسيقي 

الثـالثةالفصل الثالث

	إشـارات االختصار

	القوالب الغنائية العربية

	موشح جادك الغيث 

	ابتكارات موسيـقية

أداء موسيقي آلي جماعي 
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تاسعاً  : مادة التربية الفنية
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 توزيع الحصص للصف األول األساسي

الدروس الوحدة الفصل الدراسي

 النقطة السحرية

 األولى

األول

عجائب الخطوط
 األشكال في عالمي

 عالمي بالمساحة والحجم
 ألواننا المرحة

 اكتشف األلوان معي
الملمس

الثانية

اكتشف التكرار
 التوازن

أنا واسرتي
هذا منزلنا

حديقة الحيوانات
بيئتي الزراعية

 أصدقائي

الثاني الثالثة

 بيئتي البحرية
 سمكاتي

 البيئة الصحراوية
 المباني

الطبيعة الصامتة ) األزهار في جرتي (
الفصول األربعة
 إكتشف األشكال

 العب مع األشكال
 أسطح ملونة

 إطبع معي
الثالثة فكر وابتكر

الثالث

 خطوط من البيئة

الرابعة

 القص واللصق
 أصدقاء البيئة

 أحفورة من العابي
 أول دمية
 األثريات
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 توزيع الحصص للصف الثاني األساسي

الدروس الوحدة الفصل الدراسي

احتفاالت الشعوب المختلفة

    األول األولى
 

الصيد
البورتريه

الطبيعة الصامتة
الخط العربي

األشجار
الزهور
البسط

االتزان
المباني

رسم األشخاص

الثانية
 الثاني

كيف نرسم الحيوانات ؟
المباني )المالمس(

البيئة
Still Life    الطبيعة الصامتة 

األشخاص
الحيوانات

المباني )التسطيح(
من اإلمارات

الطبيعة الصامتة بألواني

الثانية  الثالث

جدارية التصاميم الزخرفية
الطباعة باإلستنسل

قالبي الطباعي
الكوالج

النحت البارز ) ريليف (
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 توزيع الحصص للصف الثالث األساسي

الدروس الوحدة الفصل الدراسي

 المناظر الطبيعية

 األولى
  األول

 الخيول
 الغرفة

 الفنانون العرب
 الخطوط

 الشكل والحجم والمساحة
  اللون

 اإليقاع
 اإلتزان
 الملمس

 الثانية األشخاص
 تكوين لوحة بالنقاط

الثانية الثاني

 الشكل والحجم والمساحة
 سباق الهجن

 الطبيعة الصامتة
 رسم األشخاص

 الحيوانات
 المباني اإلسالمية

 المباني
   الطبيعة الصامتة

 الرموز

الثانية الثالث

 مالمس الخطوط
 قوالب من حولي

 الكوالج
 التجسيم بالورق

  المجسمات
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 توزيع الحصص للصف الرابع األساسي

موضوعات الدروسالفصل الدراسي

    الفصل األول

	مناظر خارجية للبحر
	الوجوه ) البورترية(

	الضؤ والزمن
	التقنيات اللونية ) 1 (
	التقنيات اللونية ) 2 (

	الخط والمنظور) 1 (
	مالمس الخطوط ) 2 (

	الطبيعة الصامتة )تكوين( ) 1 (

	الطبيعة الصامتة )الظل والنور(  ) 2 (

	)منظر خارجي( التوازن فى تحقيق التكامل ) 1 (

	)مناظر خارجية( التوافق والتباين اللوني ) 2 (

	)مناظر خارجية( توزيع ثقل اللون ) 3 (

الفصل الثاني

	من العناصر الخارجية المحيطة ) البحار( ) 1 (

	)عناصر خارجية محيطة( المدارس الفنية ورسم البحار ) 2(
	)عناصر خارجية محيطة( التأثيرات اللونية في رسم البحار ) 3 (

	تصميم الشعار  ) 1 (
	تصميم الشعار  ) 2 (

	)التصميم الزخرفي( الُحلي الشعبية )1 (
	صائغ الحلي  ) 2 (

	التصميم )االستنسل( )1 (

الفصل الثالث

	استخدامات االستنسل  ) 2 (
	القالب  ) 1 (                       

	الطباعة بالقالب  ) 2 (
	خداع بصري  األسطح واختالف الرؤية (  ) 1 (

	خداع بصري )االنعكاس واالنكسار(  ) 2 (
	االسطح المجسمة ) 1 (

	تكوين االسطح المجسمة ) 2 (

	التصميم للتشكيل الفراغي ) 1 (

	تركيب االشكال  ) 2 (

	)التشكيل الفراغي( اخراج المنتج وتقد يمه  ) 3 (
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توزيع الحصص للصف الخامس األساسي

موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي
     

  الفصل األول   

األولى

	الفلكلور الشعبي)الرقصات الشعوب(

	المتاحف

	فنون االقاليم الحارة والباردة

	اشغال بيئية وشعبية

	الخطوط من خالل الحاسوب

	اللقاء االول )المباني(

	اللقاء الثاني) المباني(

الثـانية

	اللقاء االول )طبيعة صامتة(

	اللقاء الثاني )طبيعة صامتة(

	اللقاء االول )مناظر خارجية(

	اللقاء الثاني )مناظرخارجية(

	اللقاء الثالث )مناضر خارجية(

الفصل الثاني
الثـانية

	اللقاءاالول ) تكوين (

	اللقاء الثاني )تكوين(

	اللقاء الثالث )تكوين تكعيبي(

الثـالثة

	تصميم ـ التصميم الزخرفي

	تصميم ـ التصميم لزخرفي باأللوان

	تصميم ـ خلفيات مبتكرة

	طباعة ـ القالب المركب
	طباعة )لقاءان( ـ طباعة على الخلفيات المجهزة 

سابقا
  

  الرابعةالفصل الثالث

	كوالج مسطح ـ الخط العربي فى عالمي

	كوالج مسطح ـ افكار فى الكوالج المسطح

	كوالج مسطح ـ الغائر والبارز فى الريليف المسطح

	رليف مسطح ـ من وحي حروف لغتي العربية

	رليف مسطح ـ الريليف المسطح بعجينة الورق

	التشكيل الفراغي
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الصف السادس من التعليم األساسي 

موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

    

الفصل األول

   

األولى

	العالقات الخطية فى الوحدة الشكلية

	عالقة الوحدة الشكلية بالتكوين

	تأثير اللون والضوء على الوحدة الشكلية الخطية

	تأثير المالمس على سطح الوحدة الشكلية اللونية

	بطاقة التقويم الذاتي الفردي

	بطاقة تقويم جماعي

الثـانية
	تحليل العالقات الخطية فى الوحدة الشكلية

	اثر تركيب المساحات على تصميم المنتج

الفصل الثاني
الثـانية

	عالقة الفراغ بحجم المنتج

	اثر التباين اللوني على تصميم المنتج

	بطاقة التقويم الفردي

	بطاقة تقويم جماعي

الثـالثة
	إيقاعات خطية لونية

	العالقات الخطية للوحدة الطباعية

الفصل الثالث

الثـالثة

	العالقات اإليقاعية اللونية للوحدة التشكيلية

	بطاقة التقويم الفردي

	بطاقة تقويم جماعي

الرابعة

	إفراد العالقات الخطية للشكل الفراغي وتحليلها.

	بناء مساحات الشكل الفراغي وتركيبها.

	عالقة وسائط االتصال بالمنتج الفراغي.

	بطاقة التقويم الفردي

	بطاقة تقويم جماعي
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الصف السابع من التعليم األساسي  

موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

الفصل األول

الجزء األول

األولى

) الرسم والتصوير (

	الدرس األول  ) الجزء األول (

	الدرس األول  ) الجزء الثاني (

	الدرس الثاني  ) الجزء األول (

	الدرس الثاني  ) الجزء الثاني (

	الدرس الثاني  ) الجزء الثالث(

	الدرس الثالث  ) الجزء األول (

	الدرس الثالث  ) الجزء الثاني (

	الدرس الثالث  ) الجزء الثالث(

	الدرس الرابع

	بطاقة التقييم الفردي

	بطاقة التقييم الجماعي

	عوامل األمن والسالمة

الفصل الثاني

الجزء الثاني

الثـانيـــة

 ) التصميم (

	الوحدة الشكلية والزخارف اإلسالمية.

	تراكيب زخرفية

	اإليقاع اللوني في الفن والحياة .

	بطاقات التقييم الذاتي

	بطاقات التقييم الجماعي

الثالثـة

) الطباعة (

	تكامل األسطح

	القيم الجمالية لروابط

	جماليات اللون

	بطاقات التقييم الذاتي

	بطاقات التقييم الجماعي
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موضوعات الدروسالوحــدةالفصل الدراسي

 الفصل الثالث

  الجزء الثالث

  الرابعة

 ) التشكيل الزخرفي ( 

	تصاميم زخرفية

	تطبيقات زخرفية

	خزفيات ملونة

   الخامسة

 ) التشكيل الورقي (

	تصاميم ورقية

	تشكيل أروجامي

السادسة

 ) التشكيل باألقمشة (

	تصاميم تراثية.

	تشكيالت خيامية.

السابعة

 ) التشكيل باألخشاب (
	تصاميم إسالمية تراثية

تابع : الصف السابع من التعليم األساسي  


