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التوزيع الزمني للخطة الفصلية
الفصل الدراسي الثاني(2020-2019)

الدراسات األجتماعية

الصف األول

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

النقل البري والنقل الجوي الوحدة الثالثة:النقل والمهن في
بالدي

2 1

النقل البحري الوحدة الثالثة:النقل والمهن في
بالدي

1 2

صيد األسماك والغوص على اللؤلؤ 1

الرعي والزراعة الوحدة الثالثة:النقل والمهن في
بالدي

1 3

الصناعة والتجارة 1

مهن من بالدي ومهن من العالم الوحدة الثالثة:النقل والمهن في
بالدي

2 4

أحب أن أكون الوحدة الثالثة:النقل والمهن في
بالدي

2 5

زايدالنشأة الوحدة السادسة :زايد والتراث 2 6

زايد القيادة الوحدة السادسة :زايد والتراث 2 7

زايد االنجازات وشهر رمضان الوحدة السادسة :زايد والتراث 2 8

يوم العيد والمناسبات الوحدة السادسة :زايد والتراث 2 9

تضمين ناتج تعلم وليس درس التربية األخالقية 1

مالبسي رمز هويتي وأكالت من بالدي الوحدة السادسة :زايد والتراث 2 10

مالبسي رمز هويتي وأكالت من بلدي مع تطبيقات الوحدة السادسة :زايد والتراث 2 11



الصف الثانى

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

المياه في بالدي الوحدة الثالثة: وطن الخيرات 2 1

أحافظ على مياه بالدي الوحدة الثالثة: وطن الخيرات 1 2

الطاقة في بالدي: مفهوم الطاقة 1

الطاقة في بالدي(مصادر الطاقة - مدينة مصدر) الوحدة الثالثة: وطن الخيرات 2 3

ثروات بالدي(الزراعية - الحيوانية) الوحدة الثالثة: وطن الخيرات 2 4

تضمين ناتج وليس درس التربية األخالقية 1

ثروات بالدي( الثروة السمكية) الوحدة الثالثة: وطن الخيرات 2 5

الدرس األول: الباني المؤسس(زايد حاكما للعين) الوحدة الرابعة: وطني هويتي 2 6

الدرس الول : الباني المؤسس (زايد حاكما ألبوظبي ) الوحدة الرابعة: وطني هويتي 1 7

الدرس األول : الباني المؤسس (زايد رئيسا للدولة ) 1

الدرس الثاني : هويتي الوطنية الوحدة الرابعة: وطني هويتي 1 8

الدرس الثاني :هويتي الوطنية ( من عاداتي : إكرام ضيفي 1

الدرس الثاني:هويتي الوطنية(من األلعاب الشعبية) الوحدة الرابعة: وطني هويتي 1 9

الدرس الثالث: وطني مسؤوليتي( األمانة) 1

الدرس الثالث : وطني مسؤوليتي: ( الصدق والتعاون ) الوحدة الرابعة: وطني هويتي 2 10

أحب أن أتعلم: هذا علمي وتطبيقات الوحدة الرابعة: وطني هويتي 2 11



الصف الثالث

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الدرس األول: الجهات األصلية وطرق استخدامها الوحدة الثالثة:الجهات وطرق
استخدامها

2 1

الدرس األول : الجهات األصلية وطرائق تحديدها ( ثانيًا :
الجهات الفرعية)  - (ثالثًا :طرق تحديد الجهات األصلية)

الوحدة الثالثة:الجهات وطرق
استخدامها

2 2

الدرس الثاني:خريطة بالدي : (أوالً: الصورة والخريطة -
ثانيًا : عناصر الخريطة)

الوحدة الثالثة:الجهات وطرق
استخدامها

2 3

الدرس الثاني:خريطة بالدي ( ثالثًا : خريطة وطني) الوحدة الثالثة:الجهات وطرق
استخدامها

1 4

الدرس الثالث: دالالت األلوان في الخريطة(أوالً:
الصحراء)

1

الدرس الثالث: دالالت األلوان في الخريطة( ثانيًا : الجبال
- ثالثًا : السهول الساحلية)

الوحدة الثالثة:الجهات وطرق
استخدامها

2 5

الدرس األول :واجباتي ومسؤولياتي تجاه بالدي(واجباتي
تجاه والدي - واجباتي تجاه إخوتي)

الوحدة الرابعة : هويتي
مسؤوليتي

2 6

الدرس األول :واجباتي ومسؤولياتي تجاه بالدي(ثالثًا:
واجباتي تجاه وطني)

الوحدة الرابعة : هويتي
مسؤوليتي

1 7

الدرس الثاني :مجتمعي يرعاني ( أوالً: المسجد) 1

الدرس الثاني :مجتمعي يرعاني (ثانيًا : الحديقة - ثالثًا:
المدرسة

الوحدة الرابعة : هويتي
مسؤوليتي

2 8

تضمين ناتج وليس درس التربية األخالقية 1

الدرس الثالث :تراث بالدي( أوالً: مفهوم التراث وأهميته) الوحدة الرابعة : هويتي
مسؤوليتي

2 9

الدرس الثالث :تراث بالدي( ثانيًا : صيد الصقور - ثالثًا :
دولتنا ترعى تراثنا)

الوحدة الرابعة : هويتي
مسؤوليتي

2 10

تطبيقات وأحب أن أتعلم(رحلة عودة الحبارى) الوحدة الرابعة : هويتي
مسؤوليتي

2 11



الصف الرابع

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الدرس األول : الدرس األول : السكان في دولة اإلمارات
العربية المتحدة : أوالً: سكان بالدي

الوحدة األولى : وطن السعادة 2 1

الدرس األول : السكان في دولة اإلمارات العربية
المتحدة( ثانيًا :توزيع السكان في بالدي - ثالثًا : تعداد

السكان في بالدي )

الوحدة األولى : وطن السعادة 2 2

الدرس الثاني : األنشطة االقتصادية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة( أوالً: الصناعة والتجارة - ثانيًا:الزراعة

والثروة السمكية والحيوانية

الوحدة األولى : وطن السعادة 2 3

الدرس الثاني : األنشطة االقتصادية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة( ثالثأ: السياحة)

الوحدة األولى : وطن السعادة 1 4

الدرس الثالث : بيئتي مسؤوليتي( أوالً: التلوث) 1

تضمين ناتج وليس درس التربية األخالقية 1

الدرس الثالث : بيئتي مسؤوليتي( ثانيًا : االزدحام المروري
- ثالثًا : جهود دولة اإلمارات في حماية البيئة)

الوحدة األولى : وطن السعادة 2 5

الدرس األول : بطوالت وأمجاد ( أوالً:انتشار اإلسالم في
منطقة اإلمارات - ثانيًا مدينة دبا)

الوحدة الثانية : عراقة بالدي 2 6

الدرس األول : بطوالت وامجاد (ثالثًا : المهلب بن أبي
صفرة)

الوحدة الثانية : عراقة بالدي 1 7

الدرس الثاني : إمارة ومسمى( أولًا: إمارة أبوظبي ودبي 1

الدرس الثاني : إمارة ومسمى( ثانيًا : إمارة الشارقة ورأس
الخيمة- ثالثًا إمارة الفجيرة وأم القيوين وعجمان )

الوحدة الثانية : عراقة بالدي 2 8

الدرس الثالث : تراثنا األصيل : أولًا: التراث المادي
والتراث غير المادي   - ثانيًا : الحفاظ على التراث)

الوحدة الثانية : عراقة بالدي 2 9

الدرس الثالث : تراثنا األصيل ( ثالثًا:تراث اإلمارات) الوحدة الثانية : عراقة بالدي 2 10

تطبيقات وأحب ان أتعلم( الماراثون البيئي) الوحدة الثانية : عراقة بالدي 2 11



الصف الخامس

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

تضمين ناتج تعلم وليس درس التربية األخالقية 1 0

مجلس التعاون لدول الخليج العربية طبيعيا خليجنا واحد 2 1

مجلس التعاون لدول الخليج العربية طبيعياً خليجنا واحد 2 2

مجلس التعاون لدول الخليج العربية تاريخياً خليجنا واحد 2 3

السكان في دول مجلس التعاون الخليجي خليجنا واحد 2 4

الشيخ زايد فارس البيئة زايد والبيئة 2 5

المحميات الطبيعية في بالدي زايد والبيئة 2 6

المشاريع الخضراء في بالدي زايد والبيئة 2 7

الدعامات االجتماعية للدستور ومضات من الدستور 2 8

الدعامات االجتماعية للدستور ومضات من الدستور 2 9

الحقوق والواجبات في بالدي ومضات من الدستور 2 10

مراجعة ومضات من الدستور 2 11



الصف السادس عام

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

تضمين ناتج تعلم وليس درس التربية األخالقية 0 0

قارة آسيا اإلمارات ودول آسيا 2 1

جمهورية الهند اإلمارات ودول آسيا 2 2

جمهورية الصين الشعبية اإلمارات ودول آسيا 2 3

جمهورية الصين الشعبية اإلمارات ودول آسيا 2 4

جمهورية كوريا الجنوبية اإلمارات ودول آسيا 2 5

زايد حضارة وإنجازات اإلمارات تراث وتنمية 2 6

زايد حضارة وإنجازات اإلمارات تراث وتنمية 2 7

موروث بالدي اإلمارات تراث وتنمية 2 8

موروث بالدي اإلمارات تراث وتنمية 2 9

المدرسة اإلماراتية اإلمارات تراث وتنمية 2 10

المدرسة اإلماراتية اإلمارات تراث وتنمية 2 11



الصف السادس النخبة

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

تضمين ناتج تعلم وليس درس التربية األخالقية 1 0

قارة آسيا اإلمارات ودول آسيا 2 1

جمهورية الهند اإلمارات ودول آسيا 2 2

جمهورية الصين الشعبية اإلمارات ودول آسيا 2 3

جمهورية الصين الشعبية اإلمارات ودول آسيا 2 4

جمهورية كوريا الجنوبية اإلمارات ودول آسيا 2 5

زايد حضارة وإنجازات اإلمارات تراث وتنمية 2 6

زايد حضارة وإنجازات اإلمارات تراث وتنمية 2 7

موروث بالدي اإلمارات تراث وتنمية 2 8

موروث بالدي اإلمارات تراث وتنمية 2 9

المدرسة اإلماراتية اإلمارات تراث وتنمية 2 10

المدرسة اإلماراتية اإلمارات تراث وتنمية 2 11



الصف السابع عام

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الدرس األول : نظم المعلومات الجغرافية الوحدة األولى: مصادر
المعلومات الجغرافية الحديثة

1 1

الدرس األول : استكشافات جبل حفيت واهميتها اإلمارات - تاريخنا- الفصل
الرابع

1

الدرس الثاني : االستشعار عن بعد الوحدة األولى: مصادر
المعلومات الجغرافية الحديثة

1 2

الدرس الثاني: زراعة المحاصيل.. اإلمارات - تاريخنا- الفصل
الرابع

1

الدرس الثالث : نظام تحديد المواقعالعالمي الوحدة األولى: مصادر
المعلومات الجغرافية الحديثة

1 3

الدرس الثالث:طرائق الوصول الى مصادر المياه اإلمارات - تاريخنا- الفصل
الرابع

1

الدرس األول :الخصائص الطبيعية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

الوحدة الثانية : إماراتي الحبيبة 2 4

الدرس األول : التمييز بين الحقيقة والرأي الفصل الخامس: حضارة أم
النار 2500-2000ق.م

1 5

الدرس الثاني : تسمية الحضارات القديمة 1

الدرس الثاني: الخصائص البشرية لدولة اإلماراتالعربية
المتحدة

الوحدة الثانية : إماراتي الحبيبة 2 6

الدرس الثالث :التاريخ الحديث والمعاصر لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

الوحدة الثانية : إماراتي الحبيبة 2 7

الدرس الرابع : زايد والتاريخ الوحدة الثانية : إماراتي الحبيبة 1 8

الدرس الثالث: المالمح الرئيسة لمجتمع أم النار الفصل الخامس: حضارة أم
النار 2500-2000ق.م

1

الدرس األول : العالقات اإلماراتية األوروبية( المملكة
المتحدة)

الوحدة السادسة :اإلمارات
والعالم

1 9

الدرس األول: تاريخ نهاية فترة أم النار اإلمارات تاريخنا- الفصل
السادس (زمن التغيير)

1

الدرس الثاني : العالقات اإلماراتية األوروبية( الجمهورية
الفرنسة)

الوحدة السادسة :اإلمارات
والعالم

1 10

الدرس الثاني:مهارة استخدام المعادن في العصر
البرونزي

اإلمارات تاريخنا- الفصل
السادس (زمن التغيير)

1

الدرس الثالث: العالقات اإلماراتية األوروبية( جمهورية
روسيا االتحادية)

الوحدة السادسة :اإلمارات
والعالم

1 11

الدرس الثالث ؛ أبرز التغيرات في حياة الناس 2000-
1000ق.م - الدرس الرابع : المراجعة والتعزيز

اإلمارات تاريخنا- الفصل
السادس (زمن التغيير)

1



الصف السابع النخبة

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الدرس األول : نظم المعلومات الجغرافية الوحدة األولى: مصادر
المعلومات الجغرافية الحديثة

1 1

الدرس األول : استكشافات جبل حفيت واهميتها اإلمارات - تاريخنا- الفصل
الرابع

1

الدرس الثاني : االستشعار عن بعد الوحدة األولى: مصادر
المعلومات الجغرافية الحديثة

1 2

الدرس الثاني: زراعة المحاصيل.. اإلمارات - تاريخنا- الفصل
الرابع

1

الدرس الثالث : نظام تحديد المواقعالعالمي الوحدة األولى: مصادر
المعلومات الجغرافية الحديثة

1 3

الدرس الثالث:طرائق الوصول الى مصادر المياه اإلمارات - تاريخنا- الفصل
الرابع

1

الدرس األول :الخصائص الطبيعية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

الوحدة الثانية : إماراتي الحبيبة 2 4

الدرس األول : التمييز بين الحقيقة والرأي الفصل الخامس: حضارة أم
النار 2500-2000ق.م

1 5

الدرس الثاني : تسمية الحضارات القديمة 1

الدرس الثاني: الخصائص البشرية لدولة اإلماراتالعربية
المتحدة

الوحدة الثانية : إماراتي الحبيبة 2 6

الدرس الثالث :التاريخ الحديث والمعاصر لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

الوحدة الثانية : إماراتي الحبيبة 2 7

الدرس الرابع : زايد والتاريخ الوحدة الثانية : إماراتي الحبيبة 1 8

الدرس الثالث: المالمح الرئيسة لمجتمع أم النار الفصل الخامس: حضارة أم
النار 2500-2000ق.م

1

الدرس األول : العالقات اإلماراتية األوروبية( المملكة
المتحدة)

الوحدة السادسة :اإلمارات
والعالم

1 9

الدرس األول: تاريخ نهاية فترة أم النار اإلمارات تاريخنا- الفصل
السادس (زمن التغيير)

1

الدرس الثاني : العالقات اإلماراتية األوروبية( الجمهورية
الفرنسة)

الوحدة السادسة :اإلمارات
والعالم

1 10

الدرس الثاني:مهارة استخدام المعادن في العصر
البرونزي

اإلمارات تاريخنا- الفصل
السادس (زمن التغيير)

1

الدرس الثالث: العالقات اإلماراتية األوروبية( جمهورية
روسيا االتحادية)

الوحدة السادسة :اإلمارات
والعالم

1 11

الدرس الثالث ؛ أبرز التغيرات في حياة الناس 2000-
1000ق.م - الدرس الرابع : المراجعة والتعزيز

اإلمارات تاريخنا- الفصل
السادس (زمن التغيير)

1



الصف الثامن عام

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الدرس األول : الدولة األموية الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 2 1

اإلمارات - تاريخنا( الفصل 12- الدرس األول والثاني) الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 1 2

ومضات من فكر( قراءة إثرائية) - التساؤل 11- الفروسية
والشعر والقيادة والتساؤل 13- والمركز األول في

سباقات القدرة

1

الدرس الثاني: الدولة العباسية الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 2 3

اإلمارات تاريخنا - الفصل13( الدرس 1و2) الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 1 4

ومضات من فكر : قراءة إثرائية( التساؤل 14  - قدوتي) 1

الدرس الثالث : الحضارة العربية اإلسالمية الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 2 5

الدرس الرابع :زايد وحلم الشباب الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 1 6

ومضات من فكر ( قراءة إثرائية(التساؤل18-15) 1

الدرس األول : اإلمارات من سفينة الصحراء إلى مسبار
األمل

الوحدة الثانية: آفاق مستقبلية 2 7

اإلمارات - تاريخنا( الفصل 13- الدرس الثالث) والفصل
14( الدرس األول)

اإلمارات - تاريخنا 1 8

وضات من فكر- قراءة إثرائية( التساؤل 20-19) ومضات من فكر - قراءة إثرائية 1

الدرس الثاني :االقتصاد األخضراإلماراتي الوحدة الثانية: آفاق مستقبلية 1 9

ومضات من فكر - قراءة اثرائية( التساؤل 21) ومضات من فكر - قراءة إثرائية 1

الدرس الثالث : اإلمارات عاصمة االقتصاد اإلسالمي الوحدة الثانية: آفاق مستقبلية 2 10

الإلمارات - تاريخنا( الفصل 14- الدرسين الثاني والثالث) اإلمارات - تاريخنا 1 11

ومضات من فكر - التساؤل 22 ومضات من فكر - قراءة إثرائية 1



الصف الثامن النخبة

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الدرس األول : الدولة األموية الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 2 1

اإلمارات - تاريخنا( الفصل 12- الدرس األول والثاني) الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 1 2

ومضات من فكر( قراءة إثرائية) - التساؤل 11- الفروسية
والشعر والقيادة والتساؤل 13- والمركز األول في

سباقات القدرة

1

الدرس الثاني: الدولة العباسية الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 2 3

اإلمارات تاريخنا - الفصل13( الدرس 1و2) الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 1 4

ومضات من فكر : قراءة إثرائية( التساؤل 14  - قدوتي) 1

الدرس الثالث : الحضارة العربية اإلسالمية الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 2 5

الدرس الرابع :زايد وحلم الشباب الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 1 6

ومضات من فكر ( قراءة إثرائية(التساؤل18-15) 1

الدرس األول : اإلمارات من سفينة الصحراء إلى مسبار
األمل

الوحدة الثانية: آفاق مستقبلية 2 7

اإلمارات - تاريخنا( الفصل 13- الدرس الثالث) والفصل
14( الدرس األول)

اإلمارات - تاريخنا 1 8

وضات من فكر- قراءة إثرائية( التساؤل 20-19) ومضات من فكر - قراءة إثرائية 1

الدرس الثاني :االقتصاد األخضراإلماراتي الوحدة الثانية: آفاق مستقبلية 1 9

ومضات من فكر - قراءة اثرائية( التساؤل 21) ومضات من فكر - قراءة إثرائية 1

الدرس الثالث : اإلمارات عاصمة االقتصاد اإلسالمي الوحدة الثانية: آفاق مستقبلية 2 10

الإلمارات - تاريخنا( الفصل 14- الدرسين الثاني والثالث) اإلمارات - تاريخنا 1 11

ومضات من فكر - التساؤل 22 ومضات من فكر - قراءة إثرائية 1



الصف التاسع عام

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الدرس األول : سكان الوطن العربي المالمح البشرية للوطن العربي 2 1

الدرس الثاني : قضايا سكانية معاصرة المالمح البشرية للوطن العربي 2 2

قراءة إثرائية ( رؤيتي ) المالمح البشرية للوطن العربي 1 3

الدرس األول :خليجنا عربي تاريخ الوطن الحديث والمعاصر 1

الدرس الثاني: التاريخ فكر يتحدث تاريخ الوطن الحديث والمعاصر 2 4

الدرس األول: اإلمارات واالقتصاد المعرفي اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 5

قراءة إثرائية ( رؤيتي ) اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 6

الدرس الثاني: قبة النور اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 7

الدرس الثالث : وثيقة "مكة المكرمة 2019" - دراسة
تحليلية

اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 8

الدرس األول : زايد والمرأة االماراتية زايد هوية ومواقف مشهودة 2 9

الدرس الثاني: هويتي مسؤوليتي زايد هوية ومواقف مشهودة 2 10

قراءة اثرائية ( رؤيتي ) زايد هوية ومواقف مشهودة 1 11

قراءة إثرائية ( ثمانية أيام في الفضاء ) 1



الصف التاسع النخبة

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الدرس األول : سكان الوطن العربي المالمح البشرية للوطن العربي 2 1

الدرس الثاني : قضايا سكانية معاصرة المالمح البشرية للوطن العربي 2 2

قراءة إثرائية ( رؤيتي ) المالمح البشرية للوطن العربي 1 3

الدرس األول :خليجنا عربي تاريخ الوطن الحديث والمعاصر 1

الدرس الثاني: التاريخ فكر يتحدث تاريخ الوطن الحديث والمعاصر 2 4

الدرس األول: اإلمارات واالقتصاد المعرفي اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 5

قراءة إثرائية ( رؤيتي ) اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 6

الدرس الثاني: قبة النور اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 7

الدرس الثالث : وثيقة "مكة المكرمة 2019" - دراسة
تحليلية

اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 8

الدرس األول : زايد والمرأة االماراتية زايد هوية ومواقف مشهودة 2 9

الدرس الثاني: هويتي مسؤوليتي زايد هوية ومواقف مشهودة 2 10

قراءة اثرائية ( رؤيتي ) زايد هوية ومواقف مشهودة 1 11

قراءة إثرائية ( ثمانية أيام في الفضاء ) 1



الصف التاسع متقدم

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الدرس األول : سكان الوطن العربي المالمح البشرية للوطن العربي 2 1

الدرس الثاني : قضايا سكانية معاصرة المالمح البشرية للوطن العربي 2 2

قراءة إثرائية ( رؤيتي ) المالمح البشرية للوطن العربي 1 3

الدرس األول :خليجنا عربي تاريخ الوطن الحديث والمعاصر 1

الدرس الثاني: التاريخ فكر يتحدث تاريخ الوطن الحديث والمعاصر 2 4

الدرس األول: اإلمارات واالقتصاد المعرفي اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 5

قراءة إثرائية ( رؤيتي ) اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 6

الدرس الثاني: قبة النور اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 7

الدرس الثالث : وثيقة "مكة المكرمة 2019" - دراسة
تحليلية

اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 8

الدرس األول : زايد والمرأة االماراتية زايد هوية ومواقف مشهودة 2 9

الدرس الثاني: هويتي مسؤوليتي زايد هوية ومواقف مشهودة 2 10

قراءة اثرائية ( رؤيتي ) زايد هوية ومواقف مشهودة 1 11

قراءة إثرائية ( ثمانية أيام في الفضاء ) 1



الصف العاشر عام

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الرؤية األولى : االطار النظري للتنمية المستدامة التنمية المستدامة .. إطار
نظري عام

2 1

الرؤية الثانية : عناصر ومؤشرات التنمية المستدامة التنمية المستدامة .. إطار
نظري عام

2 2

الرؤية الثالثة: استراتيجية التنمية المستدامة + الكتاب
العام ( الفيدرالية في دولة االمارات )

التنمية المستدامة .. إطار
نظري عام

2 3

الرؤية األولى : المؤشرات االقتصادية للتنمية المستدامة
في دولة االمارات العربية المتحدة

مؤشرات التنمية المستدامة في
دولة االمارات العربية المتحدة

2 4

الرؤية الثانية : المؤشرات االجتماعية للتنمية المستدامة
بدولة االمارات العربية المتحدة + الكتاب العام (

الفيدرالية في دولة االمارات )

مؤشرات التنمية المستدامة في
دولة االمارات العربية المتحدة

2 5

الرؤية الثالثة : المؤشرات البيئية والمؤسسية للتنمية
المستدامة لدولة االمارات

مؤشرات التنمية المستدامة في
دولة االمارات العربية المتحدة

2 6

الكتاب العام ( الفيدرالية في دولة االمارات ) مؤشرات التنمية المستدامة في
دولة االمارات العربية المتحدة

2 7

الرؤية األولى : تحديات التنمية المستدامة في دولة
االمارات العربية المتحدة

تحديات وجهود دولة االمارات
العربية المتحدة في تحقيق

التنمية المستدامة

2 8

الرؤية الثانية : جهود دولة االمارات العربية المتحدة في
تحقيق التنمية المستدامة

تحديات وجهود دولة االمارات
العربية المتحدة في تحقيق

التنمية المستدامة

2 9

الكتاب العام ( الفيدرالية في دولة االمارات ) تحديات وجهود دولة االمارات
العربية المتحدة في تحقيق

التنمية المستدامة

2 10

مراجعة تحديات وجهود دولة االمارات
العربية المتحدة في تحقيق

التنمية المستدامة

2 11



الصف العاشر نخبة

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الرؤية األولى : االطار النظري للتنمية المستدامة التنمية المستدامة.. إطار نظري
عام

2 1

الرؤية الثانية : عناصر ومؤشرات التنمية المستدامة التنمية المستدامة.. إطار نظري
عام

2 2

الرؤية الثالثة: استراتيجية التنمية المستدامة + الكتاب
العام ( الفيدرالية في دولة االمارات )

التنمية المستدامة.. إطار نظري
عام

2 3

الرؤية األولى : المؤشرات االقتصادية للتنمية المستدامة
في دولة االمارات العربية المتحدة

مؤشرات التنمية المستدامة في
دولة االمارات العربية المتحدة

2 4

الرؤية الثانية : المؤشرات االجتماعية للتنمية المستدامة
بدولة االمارات العربية المتحدة + الكتاب العام (

الفيدرالية في دولة االمارات )

مؤشرات التنمية المستدامة في
دولة االمارات العربية المتحدة

2 5

الرؤية الثالثة : المؤشرات البيئية والمؤسسية للتنمية
المستدامة لدولة االمارات

مؤشرات التنمية المستدامة في
دولة االمارات العربية المتحدة

2 6

الكتاب العام ( الفيدرالية في دولة االمارات ) مؤشرات التنمية المستدامة في
دولة االمارات العربية المتحدة

2 7

الرؤية األولى : تحديات التنمية المستدامة في دولة
االمارات العربية المتحدة

تحديات وجهود دولة االمارات
العربية المتحدة في تحقيق

التنمية المستدامة

2 8

الرؤية الثانية : جهود دولة االمارات العربية المتحدة في
تحقيق التنمية المستدامة

تحديات وجهود دولة االمارات
العربية المتحدة في تحقيق

التنمية المستدامة

2 9

الكتاب العام ( الفيدرالية في دولة االمارات ) تحديات وجهود دولة االمارات
العربية المتحدة في تحقيق

التنمية المستدامة

2 10

مراجعة تحديات وجهود دولة االمارات
العربية المتحدة في تحقيق

التنمية المستدامة

2 11



الصف العاشر متقدم

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الرؤية األولى : االطار النظري للتنمية المستدامة التنمية المستدامة.. إطار نظري
عام

2 1

الرؤية الثانية : عناصر ومؤشرات التنمية المستدامة التنمية المستدامة.. إطار نظري
عام

2 2

الرؤية الثالثة: استراتيجية التنمية المستدامة + الكتاب
العام ( الفيدرالية في دولة االمارات )

التنمية المستدامة.. إطار نظري
عام

2 3

الرؤية األولى : المؤشرات االقتصادية للتنمية المستدامة
في دولة االمارات العربية المتحدة

مؤشرات التنمية المستدامة في
دولة االمارات العربية المتحدة

2 4

الرؤية الثانية : المؤشرات االجتماعية للتنمية المستدامة
بدولة االمارات العربية المتحدة + الكتاب العام (

الفيدرالية في دولة االمارات )

مؤشرات التنمية المستدامة في
دولة االمارات العربية المتحدة

2 5

الرؤية الثالثة : المؤشرات البيئية والمؤسسية للتنمية
المستدامة لدولة االمارات

مؤشرات التنمية المستدامة في
دولة االمارات العربية المتحدة

2 6

الكتاب العام ( الفيدرالية في دولة االمارات ) مؤشرات التنمية المستدامة في
دولة االمارات العربية المتحدة

2 7

الرؤية األولى : تحديات التنمية المستدامة في دولة
االمارات العربية المتحدة

تحديات وجهود دولة االمارات
العربية المتحدة في تحقيق

التنمية المستدامة

2 8

الرؤية الثانية : جهود دولة االمارات العربية المتحدة في
تحقيق التنمية المستدامة

تحديات وجهود دولة االمارات
العربية المتحدة في تحقيق

التنمية المستدامة

2 9

الكتاب العام ( الفيدرالية في دولة االمارات ) تحديات وجهود دولة االمارات
العربية المتحدة في تحقيق

التنمية المستدامة

2 10

مراجعة تحديات وجهود دولة االمارات
العربية المتحدة في تحقيق

التنمية المستدامة

2 11



الصف الحادى عشر عام

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الرؤية األولى : األمن المائي في الخليج العربي + الرؤية
الثانية: حالة الغموض الهيدرولوجي

األمن المائي في عالم متغير 2 1

الرؤية الثالثة : التحديات التي تواجه ادارة موارد المياه +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي في عالم متغير 2 2

الرؤية الرابعة: ادارة المياه في المناطق الحضرية +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي في عالم متغير 2 3

الرؤية األولى : ندرة المياه في دول الخليج العربية +
الرؤية الثانية : األبعاد الجيوسياسية لندرة المياه

حالة األمن المائي بمنطقة
الخليج العربي

2 4

الرؤية الثالثة : الموارد المائية واستخدامات المياه في
دول مجلس التعاون + الرؤية الرابعة : أهم التحديات

والقضايا المائية التي تواجه مجلس التعاون

حالة األمن المائي بمنطقة
الخليج العربي

2 5

الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات ) +
الرؤية األولى : المؤشر االقتصادي لألمن المائي في دول

الخليج العربية

ادارة الموارد المائية في منطقة
الخليج العربي

2 6

الرؤية الثانية : سياسات األمن المائي الوطنية واالقليمية
في دول الخليج العربية + الرؤية الثالثة : مستقبل
امدادات المياه والطلب عليها في مجلس التعاون

ادارة الموارد المائية في منطقة
الخليج العربي

2 7

الرؤية األولى :الدوافع الرئيسة المدادات الغذاء العالمية
+ الرؤية الثانية : األمن الغذائي في منطقة الخليج العربي

األمن الغذائي عاليمًا وإقليميأ 1 8

الرؤية الثالثة : نظام البحث والتطوير الزراعي + الرؤية
الرابعة : العالقة بين المياه واألمن الغذائي

1

الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات ) +
الرؤية األولى: األمن المائي في دولة االمارات الفرص

والتحديات

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 9

الرؤية الثانية : الطلب على موارد المياه في دولة االمارات
+ الرؤية الثالثة : أزمة الغذاء العالمية عام 2008 ورد فعل

دولة االمارات

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 10

الرؤية الرابعة : األمن الغذائي والمائي في دولة االمارات +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 11



الصف الحادى عشر متقدم

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الرؤية األولى : األمن المائي في الخليج العربي + الرؤية
الثانية: حالة الغموض الهيدرولوجي

األمن المائي في عالم متغير 2 1

الرؤية الثالثة : التحديات التي تواجه ادارة موارد المياه +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي في عالم متغير 2 2

الرؤية الرابعة: ادارة المياه في المناطق الحضرية +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي في عالم متغير 2 3

الرؤية األولى : ندرة المياه في دول الخليج العربية +
الرؤية الثانية : األبعاد الجيوسياسية لندرة المياه

حالة األمن المائي بمنطقة
الخليج العربي

2 4

الرؤية الثالثة : الموارد المائية واستخدامات المياه في
دول مجلس التعاون + الرؤية الرابعة : أهم التحديات

والقضايا المائية التي تواجه مجلس التعاون

حالة األمن المائي بمنطقة
الخليج العربي

2 5

الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات ) +
الرؤية األولى : المؤشر االقتصادي لألمن المائي في دول

الخليج العربية

ادارة الموارد المائية في منطقة
الخليج العربي

2 6

الرؤية الثانية : سياسات األمن المائي الوطنية واالقليمية
في دول الخليج العربية + الرؤية الثالثة : مستقبل
امدادات المياه والطلب عليها في مجلس التعاون

ادارة الموارد المائية في منطقة
الخليج العربي

2 7

الرؤية األولى :الدوافع الرئيسة المدادات الغذاء العالمية
+ الرؤية الثانية : األمن الغذائي في منطقة الخليج العربي

األمن الغذائي عاليمًا وإقليميأ 1 8

الرؤية الثالثة : نظام البحث والتطوير الزراعي + الرؤية
الرابعة : العالقة بين المياه واألمن الغذائي

1

الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات ) +
الرؤية األولى: األمن المائي في دولة االمارات الفرص

والتحديات

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 9

الرؤية الثانية : الطلب على موارد المياه في دولة االمارات
+ الرؤية الثالثة : أزمة الغذاء العالمية عام 2008 ورد فعل

دولة االمارات

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 10

الرؤية الرابعة : األمن الغذائي والمائي في دولة االمارات +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 11



الصف الثانى عشر عام

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الوصول االلكتروني + محو األمية االلكتروني الثورة الرقمية 2 1

االمارات - تاريخنا الثورة الرقمية 2 2

الكتاب العام ( بقوة االتحاد + االمارات - تاريخنا الثورة الرقمية 2 3

القواعد االلكترونية الثورة الرقمية 1 4

األمان االلكتروني االستخدام اآلمن واالخالقي 1

االمارات - تاريخنا + الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) االستخدام اآلمن واالخالقي 2 5

المشروعات االلكترونية + االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 6

الرعاية االلكترونية + الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) االستخدام اآلمن واالخالقي 2 7

االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 8

المحاسبة االلكترونية + الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) االستخدام اآلمن واالخالقي 2 9

االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 10

االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 11



الصف الثانى عشر متقدم

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الوصول االلكتروني + محو األمية االلكتروني الثورة الرقمية 2 1

االمارات - تاريخنا الثورة الرقمية 2 2

الكتاب العام ( بقوة االتحاد + االمارات - تاريخنا الثورة الرقمية 2 3

القواعد االلكترونية الثورة الرقمية 1 4

األمان االلكتروني االستخدام اآلمن واالخالقي 1

االمارات - تاريخنا + الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) االستخدام اآلمن واالخالقي 2 5

المشروعات االلكترونية + االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 6

الرعاية االلكترونية + الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) االستخدام اآلمن واالخالقي 2 7

االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 8

المحاسبة االلكترونية + الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) االستخدام اآلمن واالخالقي 2 9

االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 10

االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 11



الصف السابع منازل

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الدرس األول : نظم المعلومات الجغرافية الوحدة األولى: مصادر
المعلومات الجغرافية الحديثة

1 1

الدرس األول : استكشافات جبل حفيت واهميتها اإلمارات - تاريخنا- الفصل
الرابع

1

الدرس الثاني : االستشعار عن بعد الوحدة األولى: مصادر
المعلومات الجغرافية الحديثة

1 2

الدرس الثاني: زراعة المحاصيل.. اإلمارات - تاريخنا- الفصل
الرابع

1

الدرس الثالث : نظام تحديد المواقعالعالمي الوحدة األولى: مصادر
المعلومات الجغرافية الحديثة

1 3

الدرس الثالث:طرائق الوصول الى مصادر المياه اإلمارات - تاريخنا- الفصل
الرابع

1

الدرس األول :الخصائص الطبيعية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

الوحدة الثانية : إماراتي الحبيبة 2 4

الدرس األول : التمييز بين الحقيقة والرأي الفصل الخامس: حضارة أم
النار 2500-2000ق.م

1 5

الدرس الثاني : تسمية الحضارات القديمة 1

الدرس الثاني: الخصائص البشرية لدولة اإلماراتالعربية
المتحدة

الوحدة الثانية : إماراتي الحبيبة 2 6

الدرس الثالث :التاريخ الحديث والمعاصر لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

الوحدة الثانية : إماراتي الحبيبة 2 7

الدرس الرابع : زايد والتاريخ الوحدة الثانية : إماراتي الحبيبة 1 8

الدرس الثالث: المالمح الرئيسة لمجتمع أم النار الفصل الخامس: حضارة أم
النار 2500-2000ق.م

1

الدرس األول : العالقات اإلماراتية األوروبية( المملكة
المتحدة)

الوحدة السادسة :اإلمارات
والعالم

1 9

الدرس األول: تاريخ نهاية فترة أم النار اإلمارات تاريخنا- الفصل
السادس (زمن التغيير)

1

الدرس الثاني : العالقات اإلماراتية األوروبية( الجمهورية
الفرنسة)

الوحدة السادسة :اإلمارات
والعالم

1 10

الدرس الثاني:مهارة استخدام المعادن في العصر
البرونزي

اإلمارات تاريخنا- الفصل
السادس (زمن التغيير)

1

الدرس الثالث: العالقات اإلماراتية األوروبية( جمهورية
روسيا االتحادية)

الوحدة السادسة :اإلمارات
والعالم

1 11

الدرس الثالث ؛ أبرز التغيرات في حياة الناس 2000-
1000ق.م - الدرس الرابع : المراجعة والتعزيز

اإلمارات تاريخنا- الفصل
السادس (زمن التغيير)

1



الصف الثامن منازل

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الدرس األول : الدولة األموية الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 2 1

اإلمارات - تاريخنا( الفصل 12- الدرس األول والثاني) الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 1 2

ومضات من فكر( قراءة إثرائية) - التساؤل 11- الفروسية
والشعر والقيادة والتساؤل 13- والمركز األول في

سباقات القدرة

1

الدرس الثاني: الدولة العباسية الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 2 3

اإلمارات تاريخنا - الفصل13( الدرس 1و2) الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 1 4

ومضات من فكر : قراءة إثرائية( التساؤل 14  - قدوتي) 1

الدرس الثالث : الحضارة العربية اإلسالمية الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 2 5

الدرس الرابع :زايد وحلم الشباب الوحدة األولى : تاريخنا حاضر 1 6

ومضات من فكر ( قراءة إثرائية(التساؤل18-15) 1

الدرس األول : اإلمارات من سفينة الصحراء إلى مسبار
األمل

الوحدة الثانية: آفاق مستقبلية 2 7

اإلمارات - تاريخنا( الفصل 13- الدرس الثالث) والفصل
14( الدرس األول)

اإلمارات - تاريخنا 1 8

وضات من فكر- قراءة إثرائية( التساؤل 20-19) ومضات من فكر - قراءة إثرائية 1

الدرس الثاني :االقتصاد األخضراإلماراتي الوحدة الثانية: آفاق مستقبلية 1 9

ومضات من فكر - قراءة اثرائية( التساؤل 21) ومضات من فكر - قراءة إثرائية 1

الدرس الثالث : اإلمارات عاصمة االقتصاد اإلسالمي الوحدة الثانية: آفاق مستقبلية 2 10

الإلمارات - تاريخنا( الفصل 14- الدرسين الثاني والثالث) اإلمارات - تاريخنا 1 11

ومضات من فكر - التساؤل 22 ومضات من فكر - قراءة إثرائية 1



الصف التاسع منازل

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الدرس األول : سكان الوطن العربي المالمح البشرية للوطن العربي 2 1

الدرس الثاني : قضايا سكانية معاصرة المالمح البشرية للوطن العربي 2 2

قراءة إثرائية ( رؤيتي ) المالمح البشرية للوطن العربي 1 3

الدرس األول :خليجنا عربي تاريخ الوطن الحديث والمعاصر 1

الدرس الثاني: التاريخ فكر يتحدث تاريخ الوطن الحديث والمعاصر 2 4

الدرس األول: اإلمارات واالقتصاد المعرفي اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 5

قراءة إثرائية ( رؤيتي ) اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 6

الدرس الثاني: قبة النور اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 7

الدرس الثالث : وثيقة "مكة المكرمة 2019" - دراسة
تحليلية

اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 8

الدرس األول : زايد والمرأة االماراتية زايد هوية ومواقف مشهودة 2 9

الدرس الثاني: هويتي مسؤوليتي زايد هوية ومواقف مشهودة 2 10

قراءة اثرائية ( رؤيتي ) زايد هوية ومواقف مشهودة 1 11

قراءة إثرائية ( ثمانية أيام في الفضاء ) 1



الصف الحادى عشر منازل

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الرؤية األولى : األمن المائي في الخليج العربي + الرؤية
الثانية: حالة الغموض الهيدرولوجي

األمن المائي في عالم متغير 2 1

الرؤية الثالثة : التحديات التي تواجه ادارة موارد المياه +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي في عالم متغير 2 2

الرؤية الرابعة: ادارة المياه في المناطق الحضرية +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي في عالم متغير 2 3

الرؤية األولى : ندرة المياه في دول الخليج العربية +
الرؤية الثانية : األبعاد الجيوسياسية لندرة المياه

حالة األمن المائي بمنطقة
الخليج العربي

2 4

الرؤية الثالثة : الموارد المائية واستخدامات المياه في
دول مجلس التعاون + الرؤية الرابعة : أهم التحديات

والقضايا المائية التي تواجه مجلس التعاون

حالة األمن المائي بمنطقة
الخليج العربي

2 5

الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات ) +
الرؤية األولى : المؤشر االقتصادي لألمن المائي في دول

الخليج العربية

ادارة الموارد المائية في منطقة
الخليج العربي

2 6

الرؤية الثانية : سياسات األمن المائي الوطنية واالقليمية
في دول الخليج العربية + الرؤية الثالثة : مستقبل
امدادات المياه والطلب عليها في مجلس التعاون

ادارة الموارد المائية في منطقة
الخليج العربي

2 7

الرؤية األولى :الدوافع الرئيسة المدادات الغذاء العالمية
+ الرؤية الثانية : األمن الغذائي في منطقة الخليج العربي

األمن الغذائي عاليمًا وإقليميأ 1 8

الرؤية الثالثة : نظام البحث والتطوير الزراعي + الرؤية
الرابعة : العالقة بين المياه واألمن الغذائي

1

الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات ) +
الرؤية األولى: األمن المائي في دولة االمارات الفرص

والتحديات

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 9

الرؤية الثانية : الطلب على موارد المياه في دولة االمارات
+ الرؤية الثالثة : أزمة الغذاء العالمية عام 2008 ورد فعل

دولة االمارات

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 10

الرؤية الرابعة : األمن الغذائي والمائي في دولة االمارات +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 11



الصف الثانى عشر منازل

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الوصول االلكتروني + محو األمية االلكتروني الثورة الرقمية 2 1

االمارات - تاريخنا الثورة الرقمية 2 2

الكتاب العام ( بقوة االتحاد + االمارات - تاريخنا الثورة الرقمية 2 3

القواعد االلكترونية الثورة الرقمية 1 4

األمان االلكتروني االستخدام اآلمن واالخالقي 1

االمارات - تاريخنا + الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) االستخدام اآلمن واالخالقي 2 5

المشروعات االلكترونية + االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 6

الرعاية االلكترونية + الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) االستخدام اآلمن واالخالقي 2 7

االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 8

المحاسبة االلكترونية + الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) االستخدام اآلمن واالخالقي 2 9

االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 10

االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 11



Grade 11- DEWA الصف

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الرؤية األولى : األمن المائي في الخليج العربي + الرؤية
الثانية: حالة الغموض الهيدرولوجي

األمن المائي في عالم متغير 2 1

الرؤية الثالثة : التحديات التي تواجه ادارة موارد المياه +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي في عالم متغير 2 2

الرؤية الرابعة: ادارة المياه في المناطق الحضرية +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي في عالم متغير 2 3

الرؤية األولى : ندرة المياه في دول الخليج العربية +
الرؤية الثانية : األبعاد الجيوسياسية لندرة المياه

حالة األمن المائي بمنطقة
الخليج العربي

2 4

الرؤية الثالثة : الموارد المائية واستخدامات المياه في
دول مجلس التعاون + الرؤية الرابعة : أهم التحديات

والقضايا المائية التي تواجه مجلس التعاون

حالة األمن المائي بمنطقة
الخليج العربي

2 5

الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات ) +
الرؤية األولى : المؤشر االقتصادي لألمن المائي في دول

الخليج العربية

ادارة الموارد المائية في منطقة
الخليج العربي

2 6

الرؤية الثانية : سياسات األمن المائي الوطنية واالقليمية
في دول الخليج العربية + الرؤية الثالثة : مستقبل
امدادات المياه والطلب عليها في مجلس التعاون

ادارة الموارد المائية في منطقة
الخليج العربي

2 7

الرؤية األولى :الدوافع الرئيسة المدادات الغذاء العالمية
+ الرؤية الثانية : األمن الغذائي في منطقة الخليج العربي

األمن الغذائي عاليمًا وإقليميأ 1 8

الرؤية الثالثة : نظام البحث والتطوير الزراعي + الرؤية
الرابعة : العالقة بين المياه واألمن الغذائي

1

الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات ) +
الرؤية األولى: األمن المائي في دولة االمارات الفرص

والتحديات

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 9

الرؤية الثانية : الطلب على موارد المياه في دولة االمارات
+ الرؤية الثالثة : أزمة الغذاء العالمية عام 2008 ورد فعل

دولة االمارات

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 10

الرؤية الرابعة : األمن الغذائي والمائي في دولة االمارات +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 11



Grade  12 - DEWA الصف

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الوصول االلكتروني + محو األمية االلكتروني الثورة الرقمية 2 1

االمارات - تاريخنا الثورة الرقمية 2 2

الكتاب العام ( بقوة االتحاد + االمارات - تاريخنا الثورة الرقمية 2 3

القواعد االلكترونية الثورة الرقمية 1 4

األمان االلكتروني االستخدام اآلمن واالخالقي 1

االمارات - تاريخنا + الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) االستخدام اآلمن واالخالقي 2 5

المشروعات االلكترونية + االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 6

الرعاية االلكترونية + الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) االستخدام اآلمن واالخالقي 2 7

االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 8

المحاسبة االلكترونية + الكتاب العام ( بقوة االتحاد ) االستخدام اآلمن واالخالقي 2 9

االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 10

االمارات - تاريخنا االستخدام اآلمن واالخالقي 2 11



الصف الحادى عشر النخبة

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الرؤية األولى : األمن المائي في الخليج العربي + الرؤية
الثانية: حالة الغموض الهيدرولوجي

األمن المائي في عالم متغير 2 1

الرؤية الثالثة : التحديات التي تواجه ادارة موارد المياه +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي في عالم متغير 2 2

الرؤية الرابعة: ادارة المياه في المناطق الحضرية +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي في عالم متغير 2 3

الرؤية األولى : ندرة المياه في دول الخليج العربية +
الرؤية الثانية : األبعاد الجيوسياسية لندرة المياه

حالة األمن المائي بمنطقة
الخليج العربي

2 4

الرؤية الثالثة : الموارد المائية واستخدامات المياه في
دول مجلس التعاون + الرؤية الرابعة : أهم التحديات

والقضايا المائية التي تواجه مجلس التعاون

حالة األمن المائي بمنطقة
الخليج العربي

2 5

الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات ) +
الرؤية األولى : المؤشر االقتصادي لألمن المائي في دول

الخليج العربية

ادارة الموارد المائية في منطقة
الخليج العربي

2 6

الرؤية الثانية : سياسات األمن المائي الوطنية واالقليمية
في دول الخليج العربية + الرؤية الثالثة : مستقبل
امدادات المياه والطلب عليها في مجلس التعاون

ادارة الموارد المائية في منطقة
الخليج العربي

2 7

الرؤية األولى :الدوافع الرئيسة المدادات الغذاء العالمية
+ الرؤية الثانية : األمن الغذائي في منطقة الخليج العربي

األمن الغذائي عاليمًا وإقليميأ 1 8

الرؤية الثالثة : نظام البحث والتطوير الزراعي + الرؤية
الرابعة : العالقة بين المياه واألمن الغذائي

1

الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات ) +
الرؤية األولى: األمن المائي في دولة االمارات الفرص

والتحديات

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 9

الرؤية الثانية : الطلب على موارد المياه في دولة االمارات
+ الرؤية الثالثة : أزمة الغذاء العالمية عام 2008 ورد فعل

دولة االمارات

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 10

الرؤية الرابعة : األمن الغذائي والمائي في دولة االمارات +
الكتاب العام ( الجزر الثالث المحتلة لدولة االمارات )

األمن المائي والغذائي والتنمية
المستدامة في دولة االمارات

العربية المتحدة

2 11



الصف التاسع أكاديمية العلوم الزراعية – عام

الدرس وحدة عدد الحصص أسبوع

الدرس األول : سكان الوطن العربي المالمح البشرية للوطن العربي 2 1

الدرس الثاني : قضايا سكانية معاصرة المالمح البشرية للوطن العربي 2 2

قراءة إثرائية ( رؤيتي ) المالمح البشرية للوطن العربي 1 3

الدرس األول :خليجنا عربي تاريخ الوطن الحديث والمعاصر 1

الدرس الثاني: التاريخ فكر يتحدث تاريخ الوطن الحديث والمعاصر 2 4

الدرس األول: اإلمارات واالقتصاد المعرفي اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 5

قراءة إثرائية ( رؤيتي ) اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 6

الدرس الثاني: قبة النور اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 7

الدرس الثالث : وثيقة "مكة المكرمة 2019" - دراسة
تحليلية

اإلمارات اقتصاد ومنارة ثقافية
وعاصمة للتسامح

2 8

الدرس األول : زايد والمرأة االماراتية زايد هوية ومواقف مشهودة 2 9

الدرس الثاني: هويتي مسؤوليتي زايد هوية ومواقف مشهودة 2 10

قراءة اثرائية ( رؤيتي ) زايد هوية ومواقف مشهودة 1 11

قراءة إثرائية ( ثمانية أيام في الفضاء ) 1


