
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف الخطة الفصلية للمنهج المتكامل الفصل الثاني

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف األول ⇦ المناهج ⇦ الفصل الثاني

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف األول

روابط مواد الصف األول على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف األول والمادة المناهج في الفصل الثاني
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قطاع العمليات المدرسية األول
4النطاق -1المجلس التعليمي

1روضة ومدرسة الرمس للتعليم األساسي ح

2022-2021الخطة الفصلية للمنهج املتكامل الفصل الدراس ي الثاني 
الدروس  عدد 

الحصص
الوحدة  أسبوع  المادة 

(أتعلم+أستمع +أتحدث )1-3سورة الناس اآليات من  1

الرابعة األول

التربية 
اإلسالمية 

(أتعلم+أستمع )6-4سورة الناس اآليات من  1
كتاب + أجيب )6-1سورة الناس  مراجعة اآليات من 

(تسميع اآليات + النشاط
1

(أتحدث أتعلم)المعالم الطبيعية والبشرية  1

الرابعة  األول 

الدراسات 
االجتماعية 
و التربية 
األخالقية 

(أستمع للنص أجيب عن األسئلة) المعالم الطبيعية والبشرية
ة يمكن تقسيم النص ألجزاء، يُقرأ  كل جزء ويناقش في حص)

(كاملة
1

تسميع سورة  الناس+ مراجعة  1
الرابعة الثاني التربية 

(أتعلم+أستمع+أتحدث)عاقبة القسوة : حديثاإلسالمية  1
(مراجعة أستمع وأتعلم أجيب)عاقبة القسوة : حديث 1

لمعالم الطبيعية والبشرية
(أستمع للنص أجيب عن األسئلة) تابع 1

الرابعة  الثاني 

الدراسات 
االجتماعية 
و التربية 
(أكتب وأرسم+ )والبشريةمراجعةالمعالم الطبيعية األخالقية  1

ااألنشطةمتابعة حل + مراجعة الحديث)عاقبة القسوة : حديث
( (كتاب النشاط)متابعة أجب شفويًّا+ 

1

الرابعة  الثالث التربية 
(تسميع+ مراجعة الحديث)عاقبة القسوة  : حديثاإلسالمية  1

(أتحدث أستمع إلى قراءة معلمي)آداب الطعام  
يُقسم النص ألجزاء حسب ما يراه المعلم مناسبًا لتالميذه 1

(أطبق وأبحث)لمعالم الطبيعية والبشرية  1
الرابعة الثالث 

الدراسات 
االجتماعية 
و التربية 
األخالقية 

(أتعلم+ أتحدث )االهتمام سعادة  
1



الدروس  عدد 
الحصص

الوحدة  أسبوع  المادة 

أجيب +إكمال أستمع إلى قراءة معلمي +مراجعة )آداب الطعام
(عن األسئلة المتعلقة بالجزء المقروء

يقسم النص ألجزاء حسب ما يراه المعلم مناسبًا لتالميذه

1

الرابعة الرابع  التربية 
أجب + أجيب عن األسئلة+ تابع االستماع للنص)آداب الطعاماإلسالمية

(شفويًّا في كتاب النشاط
1

(أتحدث أستمع إلى قراءة معلمي)آداب النوم 
ذهيقسم النص ألجزاء حسب ما يراه المعلم مناسبًا لتالمي

1

أجيب عن األسئلة المتعلقة + أستمع للنص )االهتمام سعادة
يقسم النص ألجزاء حسب ما يراه المعلم ( بالجزء المقروء

مناسبًا لتالميذ
1

الرابعة  الرابع 

الدراسات 
االجتماعية 
و التربية 
األخالقية 

االهتمام سعادة
أجيب عن األسئلة المتعلقة بالجزء + أستمع للنص )تابع 

(المقروء
1

مراجعة الدرس أستمع للنص أجيب عن األسئلة )آداب النوم 
(المتعلقة بالنص المقروء

1
الرابعة الخامس التربية 

أجب شفويًّا + مراجعة الدرس أجيب عن األسئلة )آداب النوم اإلسالمية 
(في كتاب النشاط

1

(أتعلم+ أستمع + أتحدث )سورة النصر   1 الخامسة 

(أكتب+ )االهتمام سعادة تابع  أستمع للنص 1

الرابعة  الخامس 

الدراسات 
االجتماعية 
و التربية 
األخالقية 

(أطبق وأبحث)االهتمام سعادة  
1

سورة النصر
(اختر اإلجابة الصحيحة+ أتعلم + أستمع ) 

1

الخامسة  السادس  التربية 
أجب شفويًّا في كتاب النشاط+ مراجعة اآليات ) سورة النصراإلسالمية  1

(تسميع اآليات) سورة النصر 
1

تراثنا الجميل
(أتعلم+ أتحدث )  1

الخامسة  السادس 

الدراسات 
االجتماع
ية و 

التربية 
األخالقية 

أجيب عن األسئلة المتعلقة + أستمع للنص ) تراثنا الجميل 
(بالنص المقروء

يُقسم النص ألجزاء حسب ما يراه المعلم مناسبًا لتالميذه
1



الدروس  عدد 
الحصص

الوحدة  أسبوع  المادة 

ما عاب النبي طعاًما قط: حديث
(أتعلم+ أستمع + أتحدث )

1

الخامسة  السابع  التربية 
ما عاب النبي طعاًما قط: حديثاإلسالمية

(أجيب عن األسئلة+ مراجعة أستمع و أتعلم)
1

حل أجب+ مراجعة الحديث )ما عاب النبي طعاًما قط : حديث
(تسميع الحديث(+ كتاب النشاط)شفويًّا 

1

تراثنا الجميل
أجيب عن األسئلة المتعلقة بالنص + تابع أستمع للنص )

قسم النص ألجزاء حسب ما يراه المعلم مناسبًا (ُالمقروء
1

الخامسة   السابع 

الدراسات 
االجتماعية 
و التربية 
األخالقية 

تراثنا الجميل
(أكتب+ أستمع للنص ( + )مراجعة) 1

ما عاب النبي طعاًما قط: حديث
(تسميع الحديث+ مراجعة الحديث )

1

الخامسة  الثامن
التربية 

أجيب عن  األسئلة + أستمع للنص + أتحدث )الوضوء  اإلسالمية 
قسم النص ألجزاء حسب ما يراه (ُالمتعلقة بالنص المقروء

المعلم مناسبًا لتالميذه

1

أجيب عن  األسئلة + أستمع للنص + أتحدث )الوضوء  
قسم النص ألجزاء حسب ما يراه (ُالمتعلقة بالنص المقروء

المعلم مناسبًا لتالميذه
1

(أبحث + أطبق ) تراثنا الجميل    1

الخامسة  الثامن 

الدراسات 
االجتماعية 
و التربية 
(أتعلم+ أتحدث )اإلنفاق واالدخار   األخالقية 

1

الوضوء
ترتيب +1-2أجب شفويًّا + مراجعة خطوات الوضوء)

(خطوات الوضوء في كتاب النشاط

1

الخامسة  التاسع   التربية 
الوضوءاإلسالمية 

(تطبيق الوضوء عمليًّا+ مراجعة خطوات الوضوء )
1

الوضوء
(تطبيق الوضوء عمليًّا+ مراجعة خطوات الوضوء )تابع  1



الدروس  عدد 
الحصص

الوحدة  أسبوع  المادة 

إلنفاق واالدخار 
(أجيب عن األسئلة+ أستمع للنص )

يُقسم النص ألجزاء حسب ما يراه المعلم مناسبًا لتالميذه

1

الخامسة   التاسع 

الدراسات 
االجتماعية 
و التربية 
األخالقية 

اإلنفاق واالدخار 
(أجيب عن األسئلة+ أستمع للنص )تابع 1

أوقات الصالة وعدد ركعاتها 
(أجيب عن بعض األسئلة+ أستمع للنص+أتحدث ) 

يُقسم النص ألجزاء حسب ما يراه المعلم مناسبًا لتالميذه

1

الخامسة  العاشر 
التربية 

اإلسالمية 
أوقات الصالة وعدد ركعاتها 

(أجيب عن بقية األسئلة+ أستمع للنص) 
1

أوقات الصالة وعدد ركعاتها  
(أجب شفويًّا في كتاب النشاط+ مراجعة) 

1

اإلنفاق واالدخار 
(أكتب(+ مراجعة)أستمع للنص )تابع

1

الخامسة  العاشر 

الدراسات 
االجتماعية 
و التربية 
األخالقية 

اإلنفاق واالدخار 
(أبحث+ أطبق )

1


