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مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف األول

الدرسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع الدروساألولى

جميع الدروسالثانية

الثاني
جميع الدروسالثالثة 

جميع الدروسالرابعة

الثالث
جميع الدروسالخامسة

جميع الدروسالسادسة

الصف الثاني

الدرسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع الدروساألولى

جميع الدروسالثانية

الثاني
جميع الدروسالثالثة 

جميع الدروسالرابعة

الثالث
جميع الدروسالخامسة

جميع الدروسالسادسة

الصف الثالث

الدرسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع الدروساألولى

جميع الدروسالثانية

الثاني
جميع الدروسالثالثة 

جميع الدروسالرابعة

الثالث
جميع الدروسالخامسة

جميع الدروسالسادسة
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مقرر مادة اللّغة العربية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام

الصف األول

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع دروس الوحدة مقررة.الوحدة  األولى

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة  الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الثالثة

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الخامسة

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة السادسة

الصف الثاني

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع دروس الوحدة مقررة.الوحدة  األولى

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة  الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الثالثة

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الخامسة

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة السادسة

الصف الثالث

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع دروس الوحدة مقررة.الوحدة  األولى

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة  الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الثالثة

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الخامسة

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة السادسة
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مقرر مادة اللغة االنجليزية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام

Grade 1 الصف

الوحدةالفصل الدراسي

األول

Bridge to Success

Foundation Book

Lessons 1 - 60

الثاني
Cambridge Global English 1

Units 1- 5

الثالث
Cambridge Global English 1

Units 6 - 9

Grade 2 الصف

الوحدةالفصل الدراسي

األول
UAE Parade

Units 1 - 3

الثاني
UAE Parade

 Units 4 - 6

الثالث
UAE Parade

Units 7 – 9

Grade 3 الصف

الوحدةالفصل الدراسي

األول
UAE Parade

Units 1 - 3

الثاني
UAE Parade

 Units 4 - 6

الثالث
UAE Parade

Units 7 – 9
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مقرر مادة العلوم - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام

مقرر الفصل الدراسي الثالثمقرر الفصل الدراسي الثانيمقرر الفصل الدراسي األولالصف

كتاب الفصل الدراسي الثالثكتاب الفصل الدراسي الثانيكتاب الفصل الدراسي األولاألول

الوحدة )ه - و(الوحدة )ج - د(الوحدة )أ - ب(الثاني

الوحدة )ه - و(الوحدة )ج - د(الوحدة )أ - ب(الثالث

مالحظة: النسخة المعتمدة )طبعة عام 2016/2015(
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مقرر مادة الرياضيات - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
مقرر الفصل الدراسي الثالثمقرر الفصل الدراسي الثانيمقرر الفصل الدراسي األولالصف

كتاب الفصل الدراسي الثالثكتاب الفصل الدراسي الثانيكتاب الفصل الدراسي األولاألول

الفصول  )10-12(الفصول )6-9(الفصول )1-5(الثاني

الفصول )19-25(الفصول)10-12 ( + الفصول )14-18(الفصول  )1-9(الثالث

مالحظة: النسخة المعتمدة )طبعة عام 2016/2015(



8

مقرر مادة التربية الوطنية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف األول

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول

األسرة اإلماراتيةاالولى

مسكني اآلمنالثانية

تراثي هويتيالثالثة

الصف الثاني

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول 

االولى: إماراتي الجميلة

البحر في بالدي - الجبال والسهول في بالدي - الصحراء 

في بالدي - أحب بالدي وأحافظ عليها - مشروع الوحدة - 

نشيد الوحدة

الثانية: األمن في بالدي
الشرطة في خدمة المواطن - لباس الشرطة - كيف تتعاون 

مع رجال الشرطة - مشروع الوحدة - نشيد الوحدة

الثاني

الثالثة: واجبي نحو  الجيران
أين أعيش؟ - أنا وجيراني - التعامل مع الجار - مشروع 

الوحدة - نشيد الوحدة

الرابعة: المشاريع
ماذا نريد؟ - ماذا سنفعل؟ - التنفيذ - انجازنا - نشيد 

الوحدة

الخامسة: أنا أختارالثالث

ما هو االختيار وكيف نختار؟ - االختيارات الشخصية - 

االختيار ومساعدة اآلخرين - االختيار الجماعي - اإلعالنات 

وأثرها في االختيار - نشيد الوحدة

الصف الثالث

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

الوحدة األولى: زايد باني االتحاداألول 

الشيخ زايد مؤسس الدولة - زايد باني االتحاد - انجازات 

االتحاد: في مجال التعليم - انجازات االتحاد: في مجال 

الصحة - انجازات االتحاد: في مجال الخدمات التعليمية 

- انجازات االتحاد : زايد رائد النهضة الزراعية - مشروع 

الوحدة - نشيد الوحدة

الثاني

الوحدة الثانية: حقوقي وواجباتي

حقوقي - واجباتي في البيت - واجباتي في المدرسة - 

واجباتي نحو مجتمعي ووطني - مشروع الوحدة - نشيد 

الوحدة

الوحدة الثالثة: أشارك في األنشطة المدرسية

كيف نختار النشاط المالئم لميولك وقدراتك1 - كيف 

نختار النشاط المالئم لميولك وقدراتك2  - مشروع 

الوحدة - نشيد الوحدة

الثالث

الوحدة الرابعة: أحافظ على األشياء
ممتلكاتي الخاصة - المرافق في مدرستي - 

المرافق العامة - نشيد الوحدة

الوحدة الخامسة: نحن والعالم
وطني جنسيتي - الجنسية - أماكن عالمية مشهورة - 

بالدي والعالم - نشيد الوحدة
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مقرر مادة الفنون البصرية والتطبيقية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف األول المطور

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

جميع دروس الوحدة مقررة.األولىاألول 

جميع دروس الوحدة مقررة.الثانيةالثاني

جميع دروس الوحدة مقررة.الثالثةالثالث

الصف الثاني

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

جميع دروس الوحدة مقررة.األولىاألول 

جميع دروس الوحدة مقررة.الثانيةالثاني

جميع دروس الوحدة مقررة.الثانيةالثالث

الصف الثالث

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول 
جميع دروس الوحدة مقررة.األولى

جميع دروس الوحدة مقررة.الثانية

جميع دروس الوحدة مقررة.الثانيةالثاني

جميع دروس الوحدة مقررة.الثانيةالثالث
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مقرر مادة علوم الحاسوب - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصفوف 3-1

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصف

ضمن مادة العلوماألول

الثاني

مقدمة إلى الحاسوب

ويندوز

الرسام

الطباعة

اإلنترنت

أمن المعلومات

البرمجة

الثالث

مقدمة إلى الحاسوب

ويندوز

الطباعة

وورد

االنترنت

أمن المعلومات

بوربوينت

البرمجة
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مقرر مادة التربية الموسيقية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف األول المطور

موضوعات الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األولىالفصل األول

نشيد »طلع البدر علينا«

ألعاب شعبيّة »لعبة طاق طاقيّة«

المدّرج الموسيقّي

فنون شعبيّة  -  فّن اليولة

عالمة  الّسوداء وعالمة الّصمت المرادفة لها 

Good night song نشيد باللّغة اإلنجليزيّة   

الّدرجات  )مي -  فا  - صول(

 أهزوجة »طاح المطر«

الثانيةالفصل الثاني  

أنامل مبدعة

بّكارتنا يالعودة

مشغل فّني )أنا مبدع(

أداء آلي

أهزوجة حق الليلة

فّن العيالة

عالمة ذات السن )الكروش(

الثالثةالفصل الثالث

أهزوجة شعبيّة »حمامة نودي«

)pan flute آالت و ابتكارات )الزايلوفون وآلة

p -   f  المرجع وعالمتي القّوة والّضعف

نشيد  »يا إّمام الرسل«

أداء آلي: )بعالمة ذات السن والّسوداء وذات الّسنين وإشارة المرّجع(
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مقرر مادة التربية الموسيقية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الثاني

موضوعات الدروسالوحدةالفصل الدراسي

الفصل األول

األولى

الميزان الموسيقي - الميزان الثنائي

نشيد »جيراني«

عالمة البيضاء )بالنش(

  )La( النغمة ال  - )Tambourine( آلة الدف

المؤلف الصغير - ابتكارات موسيقية

الثانية
)Si( نشيد »إماراتي« - النغمة سي 

األصوات الحادة والغليظة - تدوين موسيقي

الفصل الثاني

الثانية

بتهوفن )Beethoven( - تذوق موسيقي

أهزوجة »طاح المطر«

أنا وآلتي )الفرقة اإليقاعية(

الثالثة

آلة األورج )Organ( - مبادئ العزف على االورج

نشيد »الطبيعة« - عالمة صمت البيضاء

تراثي هويتي )فن الحربية( - تذوق موسيقي )لوحة الحربية(

)Do( النغمة دو الجواب - )Twinkle( أغنية

الفصل الثالث

المؤلف الصغير          الثالثة

الرابعة

نشيد »الرحلة« - عالمة صمت ذات السن

التدرج بين الشدة واللين - تذوق موسيقي

تراثي هويتي )لعبة طاق طاقية( - )لعبة خوصة بوصة(

آلة المراكاس )Maracas( - تدوين موسيقي

أنا وآلتي )عزف جماعي( - قيادة موسيقية
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مقرر مادة التربية الموسيقية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الثالث

موضوعات الدروسالوحدةالفصل الدراسي

الفصل األول

األولى

نشيد »أحالم السالم« - تربية الصوت

عالمة ذات السنين - الشكل اإليقاعي

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

)Si 1( نشيد »العلم عماد المستقبل« - النغمة سي القرار

المؤلف الصغير

الثانية
الميزان الثالثي

)Re 1( نشيد »إمارات الحب« - النغمة ري الجواب

الفصل الثاني

الثانية

آلة األكورديون

أهزوجة »حمامة نودي« 

أنا وآلتي

الثالثة

)Mi( نشيد »عيون اآلمال« - النغمة مي الجواب

الصوت المتصل والصوت المتقطع - األداء الموسيقي المتصل والمتقطع

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

نشيد »أمي«

الفصل الثالث

المؤلف الصغيرالثالثة

الرابعة

عالمة صمت ذات السن

نشيد »سالمة السير« - النغمة )فا الجواب(

تراثي هويتي )لعبه أم العيال( - أهزوجة »هويا هويتي«

عزف جماعي للفرقة الصفية - قيادة موسيقية

الخط الفاصل، وخطا النهاية - نشيد »رمضان هل هالله«
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مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الرابع المطور

مقرر التالوة مقرر الدروسالمحورالوحدةالفصل 

األول

الوحدة األولى

آداب دخول المنزل والخروج منهآداب اإلسالم

سورة البروج

سورة الطارق

سورة البروجالقرآن الكريم

الالم الشمسية والقمرية والم لفظ الجاللةالقرآن الكريم

حديث "المؤمن القوي"الحديث الشريف

بدء الدعوةالسيرة

زينب بنت خزيمةشخصيات

الوحدة الثانية

اإليمان بالكتب السماويةالعقيدة اإليمانية

سورة الطارقالقرآن الكريم وعلومه

حديث "كفى بالمرء كذبًا"الحديث الشريف

الصالة المفروضةأحكام العبادات

حديث: "لم يكن رسول الله a فاحًشا"الحديث الشريف

الوحدة الثالثةالثاني

سورة األعلىالقرآن الكريم

سورة األعلى 

سورة الغاشية

حسن التعاملقيم اإلسالم

حديث "صالة الجماعة"الحديث الشريف

الهجرة إلى الحبشةالسيرة

السنن الرواتبأحكام العبادات
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مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الخامس

مقرر التالوة مقرر الدروسالمحورالفصل 

االول

قيم اإلسالم وغاياته

محبة الله تعالى

سورة النازعات

سورة االنفطار

سورة عبس

سورة النبأ

سورة التكوير

أحب العمل إلى الله تعالى: حديث شريف

التقرب إلى الله بالنوافل

سورة النازعات

حكم القلقلة

إرضاء الله تعالى

الشجاعة

أحكام اإلسالم وآدابه

صالة الجماعة

صالة الجمعة

صالة المسبوق

سورة االنفطار

صالة العيدين

الثاني

أحكام اإلسالم وآدابه

آداب الطريق

حق الطريق: حديث شريف

آداب ركوب وسائل النقل

الهوية واالنتماء

اإلمارات في خدمة اإلسالم والمسلمين

سورة عبس

من عالمات اإليمان: حديث شريف

العقلية اإليمانية

اإليمان باليوم اآلخر

سورة النبأ

المفلس يوم القيامة: حديث شريف

الجرأة في الحق

السيرة والشخصيات
خروج الرسول a إلى الطائف

معجزة اإلسراء والمعراج

الثالث

السيرة والشخصيات

اإلسالم دين اليسر: حديث شريف

الرسول a يدعو القبائل إلى اإلسالم

الهجرة إلى المدينة

j الفاروق عمر بن الخطاب

الخنساء رضي الله عنها

اإلنسان والكون

عيسى f روح الله وكلمته

حقوق الخادم: حديث شريف

سورة التكوير

مسخرات الله في الكون
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مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف السادس

مقرر التالوة مقرر الدروسالمحورالفصل 

األول

قيم اإلسالم وغاياته

العمل التطوعي

سورة الرحمن

سورة الواقعة

سورة القمر

حكم اإلظهار

عاقبة الخائنين )1 – 5( من سورة الحشر

الهمة والنشاط

وصايا حكيمة: حديث شريف

الدعاء هو العبادة

التكافل االجتماعي

أحكام اإلسالم وآدابه

التيمم

أحكام ألفيء )6 – 7( من سورة الحشر

السنن الرواتب وصالة الليل

حكم اإلدغام

وعد حق: حديث شريف

آداب المسجد

صالة المسافر

الثاني

صوم التطوعأحكام اإلسالم وآدابه

الهوية واالنتماء

قلب العالم اإلسالمي

األخوة اإليمانية  )8 – 10( من سورة الحشر

الجليس الصالح والجليس السوء: حديث شريف

العقلية اإليمانية

أهل الجنة

أهل النار

حكم اإلخفاء

عاقبة المنافقين , )11 – 17( من سورة الحشر

التمسك بالحق

صفات المنافق: حديث شريف

السيرة والشخصيات

بناء المسجد النبوي

المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار

منزلة القرآن الكريم، )18 – 21( سورة الحشر

الثالث

السيرة والشخصيات

وثيقة المدينة

غزوة بدر الكبرى

غزوة أحد

اإلمام مالك بن أنس رضي الله عنه

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

حساب العبد يوم القيامة: حديث شريف

اإلنسان والكون

حكم اإلقالب 

موقف اإلسالم من الرسل عليهم السالم

أسماء الله الحسنى )22 – 24( سورة الحشر

حسن التعامل مع الحيوان والعناية به

الشكر والصبر: حديث شريف
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مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف السابع المطور

مقرر التالوة مقرر الدروسالمحورالوحدةالفصل 

األول

الوحدة األولى

سورة "ق" 1-15القرآن الكريم وعلومه

سورة النجم

سورة القمر

سورة اإلنسان

سبعة يظلهم الله في ظلهالحديث الشريف

إن الله يبسط يده بالليلالحديث الشريف

الله المغيث الحليمالعقيدة اإليمانية

مراقبة الله تعالىقيم اإلسالم

سنن الفطرة العبادات

الوحدة الثانية

سورة "ق" 16-30القرآن الكريم وعلومه

بشر المشائيين الحديث الشريف

أدلة وحدانية الله وقدرته - تعالى -العقلية اإليمانية

الغسلالعبادات

غزوة األحزابالسيرة النبوية

الوحدة الثالثةالثاني

سورة "ق" 31-45القرآن الكريم وعلومه

أحكام الميم الساكنة.القرآن الكريم وعلومه

اإلسراف والمخيلة: »كلوا واشربوا«الحديث الشريف

اإلمام أبي حنيفةالشخصيات

الحضارة العربية اإلسالميةالهوية
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مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الثامن

مقرر التالوة مقرر الدروسالمحورالفصل 

األول

قيم اإلسالم وغاياته

سورة الكهفانكار المشركين البعث سورة ق اآليات )1 – 5(

طلب العلم فريضة

العلم والعمل

المجاهرون بالمعصية: حديث شريف

أحكام الراء

اإلخالص في العبادة

األنانية

أحكام اإلسالم وآدابه

صالة الضحى

العمرة

من دالئل النشأة األخرى سورة ق )6 – 15(

صالة االستخارة

الثاني

أحكام اإلسالم وآدابه

صالة االستسقاء

آداب عيادة المريض

آداب الضيافة

الهوية واالنتماء

أثر اللغة العربية في اللغات األخرى

سعة علم الله وكمال قدرته سورة ق )16 – 22(

العالم اإلسالمي والتقدم العلمي والتقني

العقلية اإليمانية

ال تكن إمعة: حديث شريف 

اإليمان بالقضاء والقدر

الكسب الطيب: حديث شريف

مصير الكافرين: سورة ق , اآليات )23 – 30(

السنن االجتماعية في القرآن الكريم

الثالث

السيرة النبوية 

والشخصيات 

الرسول صلى الله عليه وسلم أباً وجداً

جزاء المؤمنين سالم ونعيم: سورة ق )3– 35(

أبو ذر الغفاري رضي الله عنه 

التقرب إلى الله تعالى: حديث شريف

الشفاء بنت عبدالله رضي الله عنها

اإلنسان والكون

تكريم اإلنسان

تحذير وتذكير: سورة ق , اآليات )36 – 45(

اإلسالم والزراعة

أخالق المؤمنين: حديث شريف 
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مقرر مادة اللّغة العربية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الرابع

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع دروس الوحدة مقررة.الوحدة  األولى

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة  الثانية

الصف الخامس

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع دروس الوحدة مقررة.الوحدة  األولى

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة  الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الثالثة

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الخامسة

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة السادسة

الصف السادس

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع دروس الوحدة مقررة.الوحدة  األولى

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة  الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الثالثة

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الخامسة

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة السادسة

الصف السابع

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع دروس الوحدة مقررة.الوحدة  األولى

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة  الثانية

الصف الثامن

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع دروس الوحدة مقررة.الوحدة  األولى

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة  الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الثالثة

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة الخامسة

جميع دروس الوحدة مقررةالوحدة السادسة
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مقرر مادة اللغة االنجليزية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
Grade 4 الصف

عناوين الوحداتالوحدةالفصل الدراسي

Foundation Bookاألول

Grade 5 الصف

عناوين الوحداتالوحدةالفصل الدراسي

األول

All About Usاألولى

Last Weekendالثانية

!Let’s eatالثالثة

Your Healthالرابعة

الثاني

Dinosaursالخامسة

Then and Nowالسادسة

Days and Datesالسابعة

الثالث
!It’s Funالثامنة

!Show Timeالتاسعة

Grade 6 الصف

عناوين الوحداتالوحدةالفصل الدراسي

األول

My Family ‘s Storyاألولى

My Time الثانية

Around the Worldالثالثة

Shoppingالرابعة

الثاني

!What a Tripالخامسة

Communicationالسادسة

!Just  Imagineالسابعة

الثالث
A small Worldالثامنة

It’s TV Timeالتاسعة

Grade 7 الصف

عناوين الوحداتالوحدةالفصل الدراسي

Access Bookاألول

Grade 8 الصف

عناوين الوحداتالوحدةالفصل الدراسي

األول
Educationاألولى

Daily Lifeالثانية

الثاني
Jobs and Interestsالثالثة

Natureالرابعة

الثالث
Culture and Civilizationالخامسة

Nutrition and Healthالسادسة
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مقرر مادة الدراسات االجتماعية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الرابع المطور )الفصل الدراسي األول(

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول

جميع دروس الوحدة مقررة.األولى: أعرف بالدي

جميع دروس الوحدة مقررة.الثانية: حضارتنا

جميع دروس الوحدة مقررة.الثالثة: إماراتنا اليوم

الصف الخامس

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

جميع دروس الوحدة مقررة.األولى: لمحات من تاريخ دول مجلس التعاون الخليجياألول

جميع دروس الوحدة مقررة.الثانية: مجلس التعاون لدول الخليجالثاني

الثالث
جميع دروس الوحدة مقررة.الثالثة: مجلس التعاون )تطور ونمو(

جميع دروس الوحدة مقررة.الرابعة: حياتنا في دول مجلس التعاون

الصف السادس

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

جميع دروس الوحدة مقررة.األولى: وطننا العربياألول

جميع دروس الوحدة مقررة.الثانية: حضارات في الوطن العربيالثاني

جميع دروس الوحدة مقررة.الثالثة: دولة اإلمارات والوطن العربيالثالث

الصف السابع المطور )الفصل الدراسي األول(

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع دروس الوحدة مقررة.األولى: وطننا العربي

جميع دروس الوحدة مقررة.الثانية: حضارات في الوطن العربي
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مقرر مادة الجغرافيا - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الثامن

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

جميع دروس الوحدة مقررة.األولى: الخريطةاألول

جميع دروس الوحدة مقررة.الثانية: السكانالثاني

جميع دروس الوحدة مقررة.الثالثة: األنشطة االقتصادية والطاقةالثالث

مقرر مادة التاريخ - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الثامن

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول 
األولى: الدولة العربية اإلسالمية في العصرين األموي 

والعباسي
جميع دروس الوحدة مقررة.

الثانية 

الثانية: الفتوحات اإلسالمية والمواجهة مع الروم 

البيزنطيين في العصرين األموي والعباسي  
جميع دروس الوحدة مقررة.

جميع دروس الوحدة مقررة.الثالثة: مواجهة الغزو الخارجي

جميع دروس الوحدة مقررة.الرابعة: مظاهر الحضارة العربية اإلسالميةالثالثة

مقرر مادة التربية الوطنية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الثامن

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

جميع دروس الوحدة مقررة.األولى: مجتمع اإلمارات العربية المتحدة األول 

جميع دروس الوحدة مقررة.الثانية: التضامن العربي الثاني

جميع دروس الوحدة مقررة.الثالثة: نماذج من التضامن العربي الثالث

الصف التاسع

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

جميع دروس الوحدة مقررة.األولى: قضايا من مجتمع اإلمارات األول 

جميع دروس الوحدة مقررة.الثانية: نظام الحكم في اإلمارات الثاني

الثالث
جميع دروس الوحدة مقررة.الثالثة: دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة 

جميع دروس الوحدة مقررة.الرابعة: التنمية البشرية في دولة اإلمارات



24

مقرر مادة العلوم - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام

الصف الرابع المطور

عنوان الدرسالدرسالوحدةالفصل الدراسي

األول

األولى: دراسة العلوم

كيف يجمع العلماء البيانات ويستخدمونها؟الدرس 1

لماذا يقارن العلماء النتائج؟الدرس 2

ما أنواع النماذج التي يستخدمها العلماء؟الدرس 3

كيف أبني نموذج مدرسة؟الدرس 4

الثانية: العملية الهندسية
ما عملية التصميم الهندسي ؟الدرس 1

كيف أصمم حالً لمشكلة؟الدرس 2

الثالثة: من الخاليا إلى أجهزة الجسم

ما الخاليا؟الدرس 1

كيف نالحظ الخاليا؟الدرس 2

كيف تهضم أجسامنا الطعام؟الدرس 3

كيف يحافظ الجسم على درجة حرارته؟الدرس 4

الرابعة: الناس والبيئة
كيف يؤثر الناس في النظم البيئية ؟الدرس 1

كيف يؤثر الناس في بيئتهم ؟الدرس 2

الخامسة: الطقس

ما هي دورة الماء في الطبيعة؟الدرس 1

كيف تتوزع المياه العذبة؟الدرس 2

ما هي أنواع الطقس؟الدرس 3

كيف يتم التنبؤ بالطقس؟الدرس 4

كيف نالحظ أنماط الطقس؟الدرس 5
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مقرر مادة العلوم - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام 

الصف الخامس

المالحظاتالفصلالوحدةالفصل الدراسي

األول

الوحدة أ

)األنظمة  الحية(

جميع دروس الوحدة)1( من الخاليا إلى أجهزة الجسم

جميع دروس الوحدة)2( تصنيف الكائنات الحية

الوحدة ب

)التفاعالت في الطبيعة(

جميع دروس الوحدة)1( الكائنات الحية تتفاعل

جميع دروس الوحدة)2( األقاليم األحيائية 

الثاني

الوحدة ج

)سطح األرض(

جميع دروس الوحدة)1( الزالزل والبراكين

جميع دروس الوحدة)2( الصخور والمعادن

الوحدة د

)الطقس والمجموعة الشمسية(

جميع دروس الوحدة)1( أحوال الطقس

جميع دروس الوحدة)2( األرض والقمر وما وراءهما

الثالث

الوحدة ه

)المادة والحرارة(

جميع دروس الوحدة)1( المادة وتغيراتها

جميع دروس الوحدة)2( الحرارة طاقة تنتقل

الوحدة و

)القوى والحركة(

جميع دروس الوحدة)1( القوى

جميع دروس الوحدة)2( الحركة

الصف السادس

المالحظاتالفصلالوحدةالفصل الدراسي

األول

الوحدة أ

)النمو والتكاثر(

جميع دروس الوحدة)1( النمو والوراثة لدى الحيوان

جميع دروس الوحدة)2( النباتات وتكيفها

الوحدة ب

)الكوكب الحي(

جميع دروس الوحدة)1( الدورات في الطبيعة

)2(  حماية األنظمة البيئية 

والمحافظة عليها
جميع دروس الوحدة

الثاني

الوحدة ج

)العمليات التي تغير سطح األرض(

جميع دروس الوحدة)1( تغيرات سطح األرض

جميع دروس الوحدة)2( الطقس

الوحدة د

)حركات على األرض وفي الفضاء(
)1( استكشاف المحيطات

جميع دروس الوحدة

عدا الدرس الثاني )مطالعة ذاتية(

الثالث

الوحدة ه

)بنية المادة وخواصها(

جميع دروس الوحدة)1( الذرات والعناصر والمركبات

جميع دروس الوحدة)2( خواص المادة وتغيراتها

الوحدة و

)الطاقة(

جميع دروس الوحدة)1( أشكال الطاقة

جميع دروس الوحدة)2( كيف يستخدم اإلنسان الطاقة
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مقرر مادة العلوم - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام

الصف السابع المطور

عنوان الدرسالدرسالوحدةالفصل الدراسي

األول

األولى: القياس والبيانات

تمثيل البياناتالدرس 1

االدوات العلمية والقياسالدرس 2

النماذج والمحاكاةالدرس 3

الثانية: الكائنات الحية على األرض

تصنيف الكائنات الحيةالدرس 1

الكائنات الحية القديمة والبكتيريا والفيروساتالدرس 2

الطالئعيات والفطرياتالدرس 3

مدخل الى النباتالدرس 4

مدخل الى عالم الحيواناتالدرس 5

الثالثة: تفاعالت الكائنات الحية

مقدمة في علم البيئةالدرس 1

أدوار انتقال الطاقة الدرس 2

التفاعالت في المجتمعات األحيائيةالدرس 3

الرابعة: علم المحيطات
محيطات األرض وقاع المحيطاتالدرس 1

تيارات المحيطالدرس 2

الصف الثامن

المالحظاتالفصلالفصل الدراسي

األول

جميع أقسام الفصلاألول: التصنيف

جميع أقسام الفصلالثاني: البكتيريا والفيروسات

مطالعة ذاتيةالثالث: الطالئعيات والفطريات 

مطالعة ذاتيةالرابع: مقدمة إلى النباتات

جميع أقسام الفصلالخامس: الالفقاريات

جميع أقسام الفصلالسادس: األسماك والبرمائيات والزواحف

جميع أقسام الفصلالسابع: الطيور والثدييات

الثاني

جميع أقسام الفصلالثامن: موارد الطاقة

مطالعة ذاتيةالتاسع: سجل الصخور واألحافير

جميع أقسام الفصلالعاشر: الغالف الجوي

مطالعة ذاتيةالحادي عشر: الطقس

جميع أقسام الفصلالثاني عشر: المادة والحركة

جميع أقسام الفصلالثالث عشر: القوى والحركة

الثالث

جميع أقسام الفصلالرابع عشر: القوى في الموائع

جميع أقسام الفصلالخامس عشر: الترابط الكيميائي

جميع أقسام الفصلالسادس عشر: التفاعالت الكيميائية

جميع أقسام الفصلالسابع عشر: طاقة الموجات

مطالعة ذاتيةالثامن عشر: طبيعة الصوت
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مقرر مادة الرياضيات - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
مقرر الفصل الدراسي الثالثمقرر الفصل الدراسي الثانيمقرر الفصل الدراسي األولالصف

كتاب الفصل الدراسي الثالثكتاب الفصل الدراسي الثانيكتاب الفصل الدراسي األولالرابع

الفصول )23–31(الفصول )15-22(الفصول )1-14(الخامس

الفصول )17-24(الفصول  )10-16(الفصول  )1-9(السادس

كتاب الفصل الدراسي الثالثكتاب الفصل الدراسي الثانيكتاب الفصل الدراسي األولالسابع

الوحدات )9-11(الوحدات )5-8(الوحدات )1-4(الثامن

مالحظة: النسخة المعتمدة )طبعة عام 2016/2015(
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مقرر مادة الفنون البصرية والتطبيقية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الرابع المطور

موضوعات الدروسالوحدةالفصل الدراسي

جميع دروس الوحدة مقررة.األولى: انطباعات من بيئة االماراتالفصل األول

جميع دروس الوحدة مقررة.الثاني: الرموز الشعبية االماراتيةالفصل الثاني

جميع دروس الوحدة مقررة.الثالثة: االتجاهات الفنية واإلبداعية في اإلمارات )المدرسة الفوفية(الفصل الثالث

الصف الخامس

موضوعات الدروسالوحدةالفصل الدراسي

 الفصل األول   
جميع دروس الوحدة مقررة.األولى

الدروس )من 1 إلى 5(.الثانية

الفصل الثاني
الدروس )من 6 إلى 8(.الثانية

جميع دروس الوحدة مقررة.الثالثة

جميع دروس الوحدة مقررة.الرابعةالفصل الثالث

الصف السادس

موضوعات الدروسالوحدةالفصل الدراسي

الفصل األول
جميع دروس الوحدة مقررة.األولى

الدروس )من 1 إلى 2(.الثانية

الفصل الثاني
الدروس )من 3 إلى 6(.الثانية

الدروس )من 1 إلى 2(.الثالثة

الفصل الثالث
الدروس )من 3 إلى 5(.الثالثة

جميع دروس الوحدة مقررة.الرابعة

الصف السابع المطور

موضوعات الدروسالوحدةالفصل الدراسي

جميع دروس الوحدة مقررة.األولى: التصميم والزخرفة وأثرها في البيئيةالفصل األول

جميع دروس الوحدة مقررة.الثانية:  فن التصوير اإلسالمي )المنمنمات(الفصل الثاني

جميع دروس الوحدة مقررة.الثالثة: التشكيل الفني بالخط العربيالفصل الثالث
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مقرر مادة علوم الحاسوب - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصفوف 8-4

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصف

ضمن مادة العلومالرابع

الخامس

مقدمة الى الحاسوب

ويندوز

الطباعة

وورد

بوربوينت

اكسل

انترنت 

امن المعلومات

البرمجة

السادس

ويندوز

وورد

بوربوينت

اكسل

انترنت 

امن المعلومات

البرمجة

السابع

محركات البحث

المدونات

ويندوز

اكسل

البرمجة
البرمجة

أمن المعلومات

الثامن

الصيانة 

برنامج الناشر

تحرير الصور

انترنت

امن المعلومات

ادوات التواصل والتعاون

البرمجة
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مقرر مادة التربية الموسيقية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الرابع المطور

موضوعات الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األولىالفصل األول

اآلالت الهوائية )من حول العالم(   

If You’re happy son نشيد باللُّغة اإلنجليزية

قراءة نغمية بحدود تسع نغمات في الّسلم الكبير

أداء آلي بحدود تسع نغمات في الّسلم الكبير بعالمات  )البيضاء - السوداء – ذات السن – ذات السنين(

د األصوات تعدٌّ

د األصوات في الّسلم الكبير نشيد باللُّغة  اإلنجليزية في تعدٌّ

اآلالت اإليقاعيّة )من حول العالم(

الثانية  الفصل الثاني  

نشيد موطني

  If You’re sad song   نشيد باللُّغة  أألنّجليزية

قراءة نغميٌة بحدود تسع نغمات في الّسلم الّصغير 

نشيد باللُّغة  أألنّجليزية  في الّسلم الّصغير 

اآلالت الوترية )من حول العالم(

أداء آلي بحدود تسع نغمات في الّسلم الّصغير بعالمات )البيضاء – الّسوداء – ذات السن – ذات السنين(

قالب الّروندو

الثالثةالفصل الثالث

أنّشودة »الموسيقا والعصفور«

قراءة نغمية في الّسلم العربي )مقام  الراّست( 

أداء آلي في الّسلم العربي )مقام  الراّست( بعالمات )البيضاء – الّسوداء – ذات الّسن – ذات الّسنين(

اإليقاعات العربية  )إيقاع المقسوم و إيقاع الّسماعي الدارج(

القوالب اآللية العربيَة - الّدوالب )نظري + غناء + عزف(

قراءة وتدوين في الموازين العربيَة )ايقاع  الّسربند(
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مقرر مادة التربية الموسيقية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الخامس

موضوعات الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األولىالفصل األول

نشيد غرد في قلبي عصفور

النقطة الزمنية

اآلالت الوترية

نشيد بالدي الجميلة

أنا و آلتي

ابتكارات موسيقية

الثانية   الفصل الثاني

الشكل اإليقاعي

نشيد ما أروع القراءة 

تراثي هويتي 

آلة المندولين

أنا وآلتي

)Encore تدوين موسيقي )برنامج

الثالثةالفصل الثالث

الحركة اللحنية

ابتكارات موسيقية

نشيد قلبي بذكرك يخشع 

آلة الربابة

فنان من بالدي 

عزف جماعي للفرقة الصفية

Tchaikovsky  تشايكوفسكي
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مقرر مادة التربية الموسيقية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف السادس

موضوعات الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األولىالفصل األول

نشيد مع الله

الرباط الزمني

فن الطنبورة

نشيد إرادة الحياة

قراءة موسيقية

ابتكارات موسيقية

الثانيةالفصل الثاني

سلم دو الكبير

نشيد الزكاة 

آلة العود 

الشكل اإليقاعي

تدوين موسيقي 

الثالثةالفصل الثالث

 Global Warning Song

الميزان المركب

قراءة موسيقية 

أسرة الكمان

ابتكارات موسيقية

أنامل و أنغام
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مقرر مادة التربية الموسيقية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف السابع المطور

موضوعات الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األولىالفصل األول

السلم الكبير

نشيد وطني وصباي وأحالمي

عالمات التحويل

السلم الصغير الطبيعي

أداء آلي في السلم الكبير والصغير

آالت النفخ النحاسية

نشيد موالي صلي وسلم

ابتكارات لحنية في السلم الكبير والصغير

الثانية  الفصل الثاني  

نشيد الشروق 

إشارات االختصار

فن الليوا

الرباط الزمني 

ابتكار إيقاعي باستخدام الرباط الزمني

آالت النفخ الخشبية

ابتكارات في الميزان 8/6

الثالثةالفصل الثالث

االوركسترا السيمفوني 

التدوين الرقمي 

قالب السوناتا

نشيد سواعد من بالدي 

قالب السيمفونية

نشيد النظافة 
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مقرر مادة التربية الموسيقية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الثامن

موضوعات الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األولىالفصل األول

نشيد خالق األكوان

بناء الجملة الموسيقية

لوحة العيالة

أداء آلي )عزف(

نشيد لإلمارات أغني

ابتكارات إيقاعية

الثانيةالفصل الثاني

السلم الموسيقي العربي

قراءة موسيقية في مقام الراست 

نشيد نور في األجواء 

التخت العربي

إيقاعات شعبية

)Encore تدوين موسيقي )برنامج

الثالثةالفصل الثالث

عالمة الثلثية

القوالب اآللية العربية

نشيد صوت األمنيات 

تدوين موسيقي

أداء آلي للفرقة الصفية
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01

02

03  توزيع المقررات الدراسية للعام 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام

الصفوف 12-9
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مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف التاسع

مقرر التالوة مقرر الدروسالمحورالفصل 

األول

قيم اإلسالم وغاياته

الدين النصيحة

سورة اإلسراء

حال الرسول d مع قومه، سورة يس )12-1(

أحكام المد )1(

العدل في اإلسالم

السنة النبوية

الرياء 

النفاق

أحكام اإلسالم وآدابه

الزكاة

يوميات حاج )1(

يوميات حاج )2(

قصة أهل القرية )1(، سورة يس )19-13(

الثاني

أحكام اإلسالم وآدابه

آداب الدعاء

منزلة السنة النبوية

آداب السفر

الهوية واالنتماء

مشكلة الفقر في العالم اإلسالمي

قصة أهل القرية )2(، سورة يس )32-20(

مراحل تطور رسم المصحف

العقلية اإليمانية

المسؤولية والمحاسبة

تدوين السنة )1(

أحكام المد )2(

من دالئل قدرة الله ووحدانيته، سورة يس )33–47(

الثالث

أدلة ووحدانية الله تعالىالعقلية اإليمانية

السيرة والشخصيات

الرسول d معلًما ومربيًا

إنكار المشركين للبعث، سورة يس )58-48(

l سعيد بن جبير

تدوين السنة )2(

m أم عمارة

اإلنسان والكون

إنكار المشركين وإعراضهم، سورة يس )70-59(

أسرار الله في الكون

أدلة البعث والنشور، سورة يس )83-71(
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مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف العاشر

مقرر التالوة مقرر الدروسالوحدةالفصل 

األول

الوحدة األولى

سورة الكهف 8-1

سورة يوسف

مراجعة عامة لألحكام التجويدية 

القرآن المكي والمدني

العقل في اإلسالم

المدارس الفقهية

m سكينة بنت الحسين

الوحدة الثانية

أصحاب الكهف 9 - 27

منهجية التفكير في اإلسالم

الوقف عطاء ونماء

مراحل جمع القرآن الكريم

التنمية البشرية في اإلسالم
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مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الحادي عشر

مقرر التالوة مقرر الدروسالمحورالفصل 

األول

قيم اإلسالم وغاياته

العلماء ورثة األنبياء

سورة األحزاب )73-1(

مراجعة عامة لألحكام التجويدية

آداب العالم

إبطال عادات جاهلية بتشريعات إسالمية، سورة األحزاب )8-1(

الشورى

تطبيقات الشورى

القناعة والرضا

أحكام اإلسالم وآدابه

الزواج

غزوة األحزاب، سورة األحزاب )20-9(

اختالف الفقهاء

أدب الخالف

المدارس الفقهية

مصادر التشريع والمذاهب الفقهية

الثاني

أحكام اإلسالم وآدابه

الرسول d قدوة المسلمين، األحزاب )27-21(

أدب الحوار

العقود في اإلسالم

الهوية واالنتماء

وصايا وتوجيهات أخالقية، سورة األحزاب )35-28(

الخط العربي والزخرفة اإلسالمية

األقليات المسلمة

العقلية اإليمانية

النقد البناء

التفسير الفقهي والتفسير الموضوعي

إعجاز القرآن الكريم

سورة األحزاب، اآليات )48-36(

اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم

الحديث المتواتر وحديث اآلحاد

المنهج النبوي في الدعوة )1(السيرة والشخصيات

الثالث

السيرة والشخصيات

سورة األحزاب، اآليات )62-49(

اإلمام الشافعي

المنهج النبوي في الدعوة )2(

نفيسة العلوم

اإلنسان والكون

سورة األحزاب، اآليات )73-63(

آداب التعامل مع غير المسلمين في السلم

منهج اإلسالم في الحفاظ على البيئة

السنة مصدر للتشريع 
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مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الثاني عشر

مقرر التالوة مقرر الدروسالمحورالفصل 

األول

قيم اإلسالم وغاياته

األسرة أساس المجتمع

سورة النور )64-1(

مراجعة عامة لألحكام التجويدية

أدب التعامل بين الزوجين

آداب اجتماعية نحو حياة فاضلة، سورة النور

المسؤولية الفردية في اإلسالم

المسؤولية الجماعية في اإلسالم

تزكية النفس إلى مقام اإلحسان

وقاية المجتمع من الجرائم األخالقية، النور )10-1(

أحكام اإلسالم وآدابه

الفراق بين الزوجين: الطالق

الفراق بين الزوجين: الخلع والقضاء

حديث اإلفك .. عظة وعبرة، سورة النور )26-11(

النظام االقتصادي في اإلسالم

الثاني

آداب طالب العلمأحكام اإلسالم وآدابه

الهوية واالنتماء

اللغة العربية

سورة النور، اآليات )31-27(

رسالة المسلم في العالم المعاصر

السنن الشرطية في السنة النبويةالعقلية اإليمانية

السيرة والشخصيات

االتباع والتقليد

الزواج طريق االستعفاف، سورة النور )34-32(

المنهج القرآني في محاجة المشركين

هدي النبي d في الرعاية الصحية

محمد اقبال

الثالث

االجتهادالعقلية اإليمانية

السيرة والشخصيات

الله نور السماوات واألرض، سورة النور )45-35(

الرسول d قائًدا سياسيًّا

الرسول d قائًدا عسكريًّا

محمد الفاتح

الطاعة واالمتثال طريق اإليمان، سورة النور )46–57(

عائشة عبدالرحمن )بنت الشاطئ(

اإلنسان والكون

آداب االستئذان داخل البيوت، سورة النور )61-58(

آداب التعامل مع غير المسلمين في الحرب

األدب مع الرسول d، سورة النور اآليات )64-62(
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مقرر مادة اللغة العربية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف التاسع

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

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

الصف العاشر

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

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

الصف الحادي عشر

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع دروس الوحدة عدا: الظاهر بيبرس/ المعارف األدبية.األولى

جميع دروس الوحدة.الثانية

الثاني
جميع دروس الوحدة عدا: الشاعر النمر/ المعارف األدبية.الثالثة

جميع دروس الوحدة عدا: حرب البسوس/ المعارف األدبية.الرابعة

الثالث
جميع دروس الوحدة عدا: فخر واعتزاز/ المعارف األدبية.الخامسة

جميع دروس الوحدة عدا: مشاركة المرأة الرجل في العمل/ المهارات الشفوية.السادسة

الصف الثاني عشر

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

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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مقرر مادة التربية الوطنية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف التاسع

الفصل 

الدراسي
عناوين الدروسالوحدة

جميع دروس الوحدةاألولى: قضايا من مجتمع اإلماراتاألول

جميع دروس الوحدةالثانية: نظام الحكم في اإلماراتالثاني

الثالث
جميع دروس الوحدةالثالثة: دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة

جميع دروس الوحدةالرابعة: التنمية البشرية في دولة اإلمارات

مقرر مادة التاريخ - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف التاسع

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

جميع دروس الوحدةاألولى: الدولة العثمانية واألطماع االستعماريةاألول

الثاني
الثانية: التاريخ الحديث والمعاصر لدول منطقة الخليج وشبه 

الجزيرة العربية
جميع دروس الوحدة

جميع دروس الوحدةالثالثة: التاريخ الحديث والمعاصر لبعض الدول العربيةالثالث

الصف الثاني عشر-األدبي

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع دروس الوحدةاألولى

جميع دروس الوحدةالثانية

جميع دروس الوحدةالثالثةالثاني

الرابعةالثالث

جميع دروس الوحدة، عدا:

الدرس الخامس:  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

)قراءة ذاتية(

الدرس السابع: الجماهيرية الليبية. )قراءة ذاتية(
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مقرر مادة الجغرافيا - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف التاسع

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

جميع دروس الوحدةاألولى: قارة آسيااألول

جميع دروس الوحدةالثانية: قارة أوروبا واسترالياالثاني

جميع دروس الوحدةالثالثة: األمريكتان: أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينيةالثالث

الصف الثاني عشر

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع دروس الوحدةاألولى: موقع الوطن العربي وأهميته

جميع دروس الوحدةالثانية: البنية والتضاريس في الوطن العربي

جميع دروس الوحدةالثالثة: المناخ والنبات الطبيعي في الوطن العربي

جميع دروس الوحدةالرابعة: السكان في الوطن العربي

الثالث
جميع دروس الوحدةالخامسة: اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي

جميع دروس الوحدةالسادسة: الطاقة والثروة المعدنية في الوطن العربي
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مقرر مادة الدراسات االجتماعية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف العاشر المطور

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

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

الصف الحادي عشر العام

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

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

الصف الحادي عشر المتقدم

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول

األولى
جميع دروس الوحدة.

عدا الدرس الخامس )نشأة علم  االجتماع(

الثانية
جميع دروس الوحدة.

عدا الدرس السابع )حوار الحضارات( والدرس العاشر )النظم االقتصادية(

الثاني
الثالثة

الرابعة

الثالث
الخامسة

السادسة
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مقرر مادة االقتصاد - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الثاني عشر

عناوين الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األول
جميع دروس الوحدةاألولى: الناتج المحلي والناتج القومي

جميع دروس الوحدةالثانية: المالية العامة

جميع دروس الوحدةالثالثة: التجارة الدولية )الخارجية(الثاني

جميع دروس الوحدةالرابعة: التكتالت االقتصادية

جميع دروس الوحدةالخامسة: التنمية الثالث

جميع دروس الوحدةالسادسة: التنمية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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مقرر مادة اللغة االنجليزية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
Grade 9 الصف

عناوين الوحداتالوحدةالفصل الدراسي

األول
Educationاألولى

Daily Lifeالثانية

الثاني
Work and Businessالثالثة

Science and Natureالرابعة

الثالث
The Physical Worldالخامسة

Safetyالسادسة

Grade 10 الصف

عناوين الوحداتالوحدةالفصل الدراسي

األول

Identity matchاألولى

Epic journeysالثانية

City lifeالثالثة

Food for thoughtالرابعة

الثاني

Learning for lifeالخامسة

Appliance of scienceالسادسة

Game onالسابعة

الثالث
Art attackالثامنة

Shop until you dropالتاسعة

Grade 11 الصف

عناوين الوحداتالوحدةالفصل الدراسي

األول
Who Eats Whatاألولى

Real- Life Heroesالثانية

الثاني
Natural Disasters الثالثة

Out of Controlالرابعة

الثالث
Let’s Debateالخامسة

I’ll Never Forgetالسادسة

Grade 12 الصف

عناوين الوحداتالوحدةالفصل الدراسي

األول
Surviving homeworkاألولى

Loud and Unusualالثانية

الثاني
Ancient Worlds الثالثة

?Who’s Smarter…Cats or Dogsالرابعة

الثالث
How to Make Really Interesting Thingsالخامسة

?Pro or Conالسادسة
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مقرر مادة الرياضيات - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
مقرر الفصل الدراسي الثالثمقرر الفصل الدراسي الثانيمقرر الفصل الدراسي األولالصف

التاسع
الوحدات )4-1(

+ الدروس )5.1 و 5.2 و 5.3(

الدروس )5.4 و 5.5 و 5.6(

+ الوحدات )8-6( 

+ الدروس )9.1 و 9.2 و 9.3(

الدروس )9.4 و 9.5 و 9.6(

+ الوحدات )12-10(

العاشر  

متقدم
كتاب الفصل الدراسي الثالثكتاب الفصل الدراسي الثانيكتاب الفصل الدراسي األول

العاشر 

عام
كتاب الفصل الدراسي الثالثكتاب الفصل الدراسي الثانيكتاب الفصل الدراسي األول

الحادي 

عشر 

متقدم

الوحدات )3-1(

+ الدروس )4.1 و 4.2(

الدروس )4.3 و 4.4 و 4.5 و 4.6(

+ الوحدات )6-5(

+ الدروس )7.1 و 7.2(

الدروس )7.3 و 7.4 و 7.5(

+ الوحدات )9-8(

الحادي 

عشر 

عام

الوحدات )8-10(الوحدات )5-7(الوحدات )4-1(

الثاني 

عشر 

العلمي

من الجزء األول: الوحدتين 2+1
من الجزء األول: الوحدة 3

من الجزء الثاني: الوحدة 6

من الجزء الثاني:

 الوحدتين 4 + 5

الثاني 

عشر 

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

مالحظة: النسخة المعتمدة )طبعة عام 2016/2015(
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مقرر مادة العلوم - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام

الصف التاسع

المالحظاتالفصلالفصل الدراسي

األول

جميع أقسام الفصلاألول: الوراثة

جميع أقسام الفصلالثاني: تنظيم الجسم وتركيبة

جميع أقسام الفصلالثالث: الجهازان الهضمي والبولي

جميع أقسام الفصلالرابع: التكاثر والتطور

جميع أقسام الفصلالخامس: المحافظة على الصحة

الثاني

جميع أقسام الفصلالسادس: التجوية وتكون التربة

مطالعة ذاتيةالسابع: عوامل التعرية والترسيب

جميع أقسام الفصلالثامن: النجوم والمجرات

جميع أقسام الفصلالتاسع: المجموعة الشمسية

جميع أقسام الفصلالعاشر: الشغل واآلالت

الثالث

جميع أقسام الفصلالحادي عشر: الطاقة

جميع أقسام الفصلالثاني عشر: الحرارة

جميع أقسام الفصلالثالث عشر: المركبات الكيميائية

الرابع عشر: الطاقة الذرية
جميع أقسام الفصل

عدا القسم الثاني )14-2( مطالعة ذاتية

الخامس عشر: طبيعة الضوء
جميع أقسام الفصل

عدا القسم الثاني )15-2( مطالعة ذاتية

الصف العاشر العام

المالحظاتالفصلالفصل الدراسي

األول

جميع أقسام الفصلاألول

جميع أقسام الفصلالثاني

جميع أقسام الفصلالثالث

جميع أقسام الفصلالرابع

جميع أقسام الفصلالخامس

جميع أقسام الفصلالسادس

الثاني

جميع أقسام الفصلالسابع

جميع أقسام الفصلالثامن

جميع أقسام الفصلالتاسع

جميع أقسام الفصلالعاشر

جميع أقسام الفصلالحادي عشر

جميع أقسام الفصلالثاني عشر



48

الصف العاشر العام

المالحظاتالفصلالفصل الدراسي

الثالث

جميع أقسام الفصلالثالث عشر

جميع أقسام الفصلالرابع عشر

جميع أقسام الفصلالخامس عشر

جميع أقسام الفصلالسادس عشر

الصف الحادي عشر العام / االنتقالي

المالحظاتالفصلالفصل الدراسي

األول

جميع أقسام الفصلاألول: طبيعة العلم

جميع أقسام الفصلالثاني: االتزان الداخلي والنقل

جميع أقسام الفصلالثالث: الجهاز الهضمي والجهاز البولي

جميع أقسام الفصلالرابع: البناء الضوئي

جميع أقسام الفصلالخامس: الفيروسات

جميع أقسام الفصلالسادس: البكتيريا

جميع أقسام الفصلالسابع: الفطريات

جميع أقسام الفصلالثامن: الوراثة
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مقرر مادة الفيزياء - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام

الصف العاشر المتقدم

المالحظاتالفصلالفصل الدراسي

األول
جميع أقسام الفصلاألول

جميع أقسام الفصلالثاني

الثاني
جميع أقسام الفصلالثالث

جميع أقسام الفصلالرابع

جميع أقسام الفصلالخامسالثالث

الصف الحادي عشر العلمي

المالحظاتالفصلالفصل الدراسي

األول
جميع أقسام الفصلاألول: الحركة في بعدين والمتجهات

جميع أقسام الفصلالثاني: الحركة والقوى في بعدين

الثاني

جميع أقسام الفصلالثالث: الحركة الدورانية وقانون الجذب

جميع أقسام الفصلالرابع: الشغل والطاقة

الخامس: كمية الحركة والتصادمات
جميع أقسام الفصل

عدا القسم )5-3( مطالعة ذاتية

الثالث

السادس: الحرارة والديناميكا الحرارية
جميع أقسام الفصل

عدا القسمين )6-3( و)6-4( مطالعة ذاتية

جميع أقسام الفصلالسابع: االهتزازات والموجات

جميع أقسام الفصلالثامن: الصوت

الصف الثاني عشر العلمي

المالحظاتالفصلالفصل الدراسي

األول

جميع أقسام الفصلاألول: القوى والمجاالت الكهربائية

جميع أقسام الفصلالثاني: الطاقة الكهربائية والمكثفات

جميع أقسام الفصلالثالث: التيار الكهربائي والمقاومة

الثاني

الرابع: الدوائر الكهربائية وعناصرها
جميع أقسام الفصل

عدا القسم )4-1( مطالعة ذاتية

جميع أقسام الفصلالخامس: المغناطيسية

جميع أقسام الفصلالسادس: الحث الكهرومغناطيسي

الثالث

جميع أقسام الفصلالسابع: التداخل والحيود

الثامن: الفيزياء الذرية والنووية
جميع أقسام الفصل

عدا القسم )8-5( مطالعة ذاتية

جميع أقسام الفصلالتاسع: اإللكترونيات الحديثة
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مقرر مادة الفيزياء - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام

الصف الثاني عشر األدبي

المالحظاتالفصلالفصل الدراسي

األول

جميع أقسام الفصلاألول: الظواهر الحرارية في بيئتنا

جميع أقسام الفصلالثاني: التطبيقات الحرارية في حياتنا

جميع أقسام الفصلالثالث: االحتباس الحراري يسخن األرض

جميع أقسام الفصلالرابع: األلوان

جميع أقسام الفصلالخامس: المرايا

الثاني

جميع أقسام الفصلالسادس: العدسة واألجهزة البصرية

جميع أقسام الفصلالسابع: األشعة السينية

جميع أقسام الفصلالثامن: الليزر

جميع أقسام الفصلالتاسع: النواة والطاقة النووية

الثالث

جميع أقسام الفصلالعاشر: األقمار الصناعية

جميع أقسام الفصلالحادي عشر: نحن واألجرام السماوية

جميع أقسام الفصلالثاني عشر: تطور النجوم والكون
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مقرر مادة األحياء - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام

الصف الثاني عشر علمي

المالحظاتالفصلالفصل الدراسي

األول

جميع أقسام الفصلاألول: الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي

جميع أقسام الفصلالثاني: الجهاز الدوري والجهاز التنفسي

جميع أقسام الفصلالثالث: أجهزة الجسم الدفاعية

الثاني

جميع أقسام الفصلالرابع: الجهاز العصبي وأعضاء الحس

جميع أقسام الفصلالخامس: جهاز الغدد الصماء

جميع أقسام الفصلالسادس: الجهاز التناسلي

الثالث

جميع أقسام الفصلالسابع: أسس الوراثة

جميع أقسام الفصلالثامن: األحماض النووية وبناء البروتين

جميع أقسام الفصلالتاسع: أنماط التوارث وعلم الوراثة في االنسان

العاشر: التقنية الحيوية وهندسة الجينات
مطالعة ذاتية ويقدم فيها المتعلم تقريرًا خالل الفصل 

الدراسي الثالث.

الصف الثاني عشر األدبي

المالحظاتالفصلالفصل الدراسي

األول
األول: علم األحياء في حياتنا

مطالعة ذاتية ويقدم فيه المتعلم تقريرًا خالل الفصل 

الدراسي األول

من صفحة 35 إلى صفحة 63الثاني: الجهاز العصبي

الثاني

من صفحة 67 إلى صفحة 89الثالث: جهاز الغدد الصماء

الرابع: المرض والمناعة
مطالعة ذاتية ويقدم فيه المتعلم تقريرًا خالل الفصل 

الدراسي الثاني

الثالث

الخامس: مبادئ الوراثة
مطالعة ذاتية ويقدم فيه المتعلم تقريرًا خالل الفصل 

الدراسي الثالث

السادس: الوراثة في االنسان

من صفحة 137 إلى صفحة 149

)عدا صفحة 142 وراثة لون الجلد(، و)من صفحة 150 إلى 

صفحة 158( فهي إثرائية
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مقرر مادة الكيمياء - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام

الصف العاشر المتقدم

المالحظاتالفصلالفصل الدراسي

األول
جميع أقسام الفصلاألول: عناصر الجدول الدوري

جميع أقسام الفصلالثاني: الترابط الكيميائي

الثاني
جميع أقسام الفصلالثالث: حساب الكميات الكيميائية

جميع أقسام الفصلالرابع: الصيغة األولية والصيغة الجزيئية

الثالث
جميع أقسام الفصلالخامس: التفاعالت الكيميائية

جميع أقسام الفصلالسادس: الكيمياء النووية

الصف الحادي عشر العلمي

المالحظاتالفصلالفصل الدراسي

األول
جميع أقسام الفصلاألول: الصيغ والمركبات الكيميائية

جميع أقسام الفصلالثاني: المعادالت والتفاعالت الكيميائية

الثاني
جميع أقسام الفصلالثالث: الحسابات الكيميائية

جميع أقسام الفصلالرابع: الخصائص الفيزيائية للغازات

الثالث
جميع أقسام الفصلالخامس: التركيب الجزيئي للغازات

جميع أقسام الفصلالسادس: السوائل والمواد الصلبة

الصف الثاني عشر العلمي

المالحظاتالفصلالفصل الدراسي

األول

األول: المحاليل
جميع أقسام الفصل

عدا القسم األول )1-1( والقسم الثاني )1-2( مطالعة ذاتية

جميع أقسام الفصلالثاني: األيونات في المحاليل المائية والخصائص التجميعية

جميع أقسام الفصلالثالث: األحماض والقواعد

جميع أقسام الفصلالرابع: معايرة الحمض-القاعدة والرقم الهيدروجيني

الثاني

الخامس: طاقة التفاعالت
جميع أقسام الفصل

عدا القسم الثاني )5-2( مطالعة ذاتية

جميع أقسام الفصلالسادس: سرعة التفاعالت

السابع: االتزان الكيميائي
جميع أقسام الفصل

عدا القسم الرابع )7-4( مطالعة ذاتية 

جميع أقسام الفصلالثامن: تفاعالت األكسدة واالختزال

الثالث

جميع أقسام الفصلالتاسع: الكيمياء الكهربائية

جميع أقسام الفصلالعاشر: الكربون والهيدروكربونات

الحادي عشر: مركبات عضوية أخرى
جميع أقسام الفصل

عدا القسم الرابع )11-4( مطالعة ذاتية 

مطالعة ذاتيةالثاني عشر: الكيمياء النووية
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مقرر مادة الجيولوجيا - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام

الصف الثاني عشر العلمي

المالحظاتالوحدةالفصل الدراسي

األول

جميع دروس الوحدةاألول: الجيولوجيا التركيبية

جميع دروس الوحدةالثاني: األحافير

جميع دروس الوحدةالثالث: بيئات الترسيب

الثاني
جميع دروس الوحدةالرابع: قياس الزمن

جميع دروس الوحدةالخامس: تطور العمود الجيولوجي

جميع دروس الوحدةالسادس: الخرائط الثالث
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مقرر مادة علوم الحاسوب - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصفوف 12-9

الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالصف

التاسع

الصيانة

قواعد البيانات

تحرير الصور

انترنت

امن المعلومات

ادوات التواصل والتعاون

البرمجة

العاشر

الشبكات

فالش

أمن المعلومات

التواصل والتعاون

جافا 2جافا 1

الحادي عشر

الشبكات

فالش

أمن المعلومات

التواصل والتعاون

جافا 2جافا 1

الثاني عشر

الشبكات

أمن المعلومات

أدوات التواصل والتعاون

جافاجافا
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مقرر مادة علم النفس - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام
الصف الثاني عشر-األدبي

الفصل 

الدراسي
عناوين الدروسالوحدة

األول
جميع دروس الوحدةاألولى: المدخل إلى علم النفس

جميع دروس الوحدةالثانية: اإلحساس واإلدراك

الثاني
جميع دروس الوحدةالثالثة: التعلم

جميع دروس الوحدةالرابعة: البرمجة اللغوية العصبية

جميع دروس الوحدةالخامسة: مهارات التفكير

الثالث

جميع دروس الوحدةالسادسة: الّدافعية

جميع دروس الوحدةالسابعة: سيكولوجية المراهقة

جميع دروس الوحدةالثامنة: التوافق النفسي
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مقرر مادة التربية الموسيقية - 2015 / 2016

لمدارس التعليم العام

الصف التاسع

موضوعات الدروسالوحدةالفصل الدراسي

األولىالفصل األول

نشيد نبع الهداية

التآلفات الثالثية

فن الونة

نشيد شاطئ األمان

ابتكارات إيقاعية

عزف متعدد التصويت

الثانيةالفصل الثاني

سلم مقام الحجاز

قراءة موسيقية في مقام الحجاز 

األوركسترا السيمفوني 

نشيد اإلنسان والجذور

تراثي هويتي )فن اآلهاال(

تدوين موسيقي 

الثالثةالفصل الثالث

إشارات االختصار

القوالب الغنائية العربية

موشح جادك الغيث 

ابتكارات موسيقية

أداء موسيقي آلي جماعي 


