


 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 العلوم الشرعية/ الفرع الشرعي  مبحث

 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب الصف  الرقم
 61-54 : من فضل هللا على عبادهالدرس العاشر وعلومه/الشرعي الحديث النبوي الشريف  الحادي عشر 1
 68-56 : تفسير سورة الفاتحة الدرس العاشر التفسير وعلوم القرآن/الشرعي الحادي عشر 2
 56-52 : الرد على منكري البعث الدرس التاسع أصول اإليمان/الشرعي  الحادي عشر 3
 67-57 ( سننه وآدابه2: الوضوء )الدرس الثاني عشر وأصوله/الشرعي الفقه  الحادي عشر 4
 97-89 ( 34-32المائدة، اآليات الكريمة) ة : سور الدرس الخامس عشر التفسير وعلوم القرآن/الشرعي الثاني عشر  5
 69-62 األمل( : حديث نبوي شريف ) قصر الدرس الثاني عشر الحديث النبوي الشريف وعلومه/الشرعي  الثاني عشر  6
 58-50 : الرباالدرس العاشر فقه المعامالت/الشرعي  الثاني عشر  7
 72-60 : المستحقون للتركة الدرس الحادي عشر النظم اإلسالمية وفقه الدعوة/الشرعي  الثاني عشر  8



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 ستنفذ في الفصل الدراسي الثاني الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي

  مباحث الفرع الزراعي 

 الصفحات  الوحدة/الدرس/الموضوع الكتاب الصف الرقم
 265  -  165 المحاصيل الوحدة الخامسة: أساسيات زراعة  اإلنتاج النباتي  الحادي عشر  .1

 89 - 71 بيوت الدجاج وملحقاتها وكفاية التجهيزات  رابًعا: اإلنتاج الحيواني  الحادي عشر  .2

 ثانًيا: تقنيات ما بعد حصاد المنتوجات الزراعية  الصناعات الزراعية  الحادي عشر  .3
 ثالًثا: مواد التعبئة والتغليف 

114- 138 

 152  - 112،  59– 12 البيئة والري والتصريف   الزراعية البيئة والموارد  الحادي عشر  .4

   283  -  255 الفصيلة الخيمية والنرجسية والزيزفية والخبازية الرامرامية والمركبة اإلنتاج النباتي  الثاني عشر    .5

 180  -  164 األمراض الفيروسية  اإلنتاج الحيواني  الثاني عشر    .6

 117  -  112 صناعة المياه الغازية   الصناعات الزراعية  الثاني عشر    .7
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 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 الصناعي  الفرعمباحث 

 الصفحات  الدرس/ الموضوع الوحدة  الكتاب  الصف  الرقم
 زاويتا اإلسقاط األولى والثالثة خامًسا:  الثالثة  الرسم الصناعي  الحادي عشر 1

 سادًسا: استنتاج المسقط الثالث من مسقطين معلومين 
102-130 

 سادًسا: طفايات الحريق  الثانية  اإلدارة والسالمة الصناعية  الحادي عشر 2
 سابًعا: اإلسعافات األولية 

 ثامًنا: تطبيقات على اإلسعافات األولية 

69-80 

الصناعية الخاصة/ العلوم  الحادي عشر 3
 الكهرباء

 مكونات التيار المتناوب خامًسا:  الثالثة 
 القدرة والطاقة في دارات التيار المتناوب سادًسا: 

175-183 
192-215 

العلوم الصناعية الخاصة/  الحادي عشر 4
 كهرباء المركبات 

 ثانًيا: أنظمة اإلنارة في المركبات وتوصيالتها   الثالثة 
 )دارات اإلنارة في المركبات(      

213-236 

العلوم الصناعية الخاصة/  الحادي عشر 5
 صيانة األجهزة المكتبية 

 ثالًثا: الترانزستورات  الثانية 
 الدارات المتكاملة والبوابات المنطقية ا: رابعً 

229-241 
259-269 

العلوم الصناعية الخاصة/  الحادي عشر 6
 االتصاالت واإللكترونيات 

 314-275 الوحدة كاملة الثالثة 
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العلوم الصناعية الخاصة/  الحادي عشر 7
 النجارة والديكور  

 وصالت النقر واللسان ثالًثا:  الثالثة 
 وصالت اللحامات )جنب مع جنب( ا: رابعً 

 وصالت االستطالة خامًسا: 
 التزرير العادية والغنفارية وصالت سادًسا: 

194-198 
212-216 
223-226 
230-234 

العلوم الصناعية الخاصة/  الحادي عشر 8
 ميكانيك المركبات 

 352-289 الوحدة كاملة الخامسة

العلوم الصناعية الخاصة/  الحادي عشر 9
 ميكانيك اإلنتاج 

 عمليات الجلخ خامًسا:  الثالثة 
 عمليات الثقب سادًسا: 

 سابًعا: عمليات اللولبة 

153-161 
167-177 
189-197 

العلوم الصناعية الخاصة/  الحادي عشر 10
 اللحام وتشكيل المعادن 

 ثالًثا: لحام الفوالذ الطري بالقوس الكهربائي في الوضع األفقي  الثانية 
 العمودي لحام الفوالذ الطري بالقوس الكهربائي في الوضع ا: رابعً 

184-188 
199-203 

العلوم الصناعية الخاصة/  الحادي عشر 11
 التكييف والتبريد 

 228-202 الوحدة كاملة الرابعة 

العلوم الصناعية الخاصة/  الحادي عشر 12
 التدفئة واألدوات الصحية

 الشبكات ثالًثا: طرائق تمديد  الرابعة 
 شبكة أنابيب مكافحة الحريقا: رابعً 

183-193 
222-233 

 التدريب العملي/  الحادي عشر 13
 الكهرباء 

 مكونات التيار المتناوب خامًسا:  الثالثة 
 القدرة والطاقة في دارات التيار المتناوب سادًسا: 

184-191 
216-226 

 التدريب العملي/  الحادي عشر 14
 كهرباء المركبات  

 ثانًيا: أنظمة اإلنارة في المركبات وتوصيالتها   الثالثة 
 )دارات اإلنارة في المركبات(      

237-271 
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 التدريب العملي/  الحادي عشر 15
 صيانة األجهزة المكتبية  

 ثالًثا: الترانزستورات  الثانية 
 الدارات المتكاملة والبوابات المنطقية ا: رابعً 

242-258 
270-284 

التدريب العملي/   الحادي عشر 16
 االتصاالت واإللكترونيات 

 314-275 الوحدة كاملة الثالثة 

 التدريب العملي/  الحادي عشر 17
 النجارة والديكور   

 ثالًثا: وصالت النقر واللسان  الثالثة 
 وصالت اللحامات )جنب مع جنب( ا: رابعً 

 وصالت االستطالة خامًسا: 
 وصالت التزرير العادية والغنفارية سادًسا: 

199-211 
217-222 
227-229 
235-249 

 التدريب العملي/  الحادي عشر 18
 ميكانيك المركبات  

 352-289 الوحدة كاملة الخامسة

 التدريب العملي/  الحادي عشر 19
 ميكانيك اإلنتاج  

 عمليات الجلخ خامًسا:  الثالثة 
 عمليات الثقب سادًسا: 

 سابًعا: عمليات اللولبة 

162-166 
178-188 
198-203 

 التدريب العملي/  الحادي عشر 20
 اللحام وتشكيل المعادن  

 ثالًثا: لحام الفوالذ الطري بالقوس الكهربائي في الوضع األفقي  الثانية 
 لحام الفوالذ الطري بالقوس الكهربائي في الوضع العمودي ا: رابعً 

189-198 
204-214 

 التدريب العملي/  الحادي عشر 21
 التكييف والتبريد  

 234-229 الوحدة كاملة الرابعة 

 التدريب العملي/  الحادي عشر 22
 التدفئة واألدوات الصحية 

 ثالًثا: طرائق تمديد الشبكات  الرابعة 
 

194-221 



4 
 

 رابًعا: حاجات المصنع  الثالثة  إدارة المشروعات الصناعية  الثاني عشر  23
 خامًسا: الدورة اإلنتاجية 

 سادًسا: التخطيط المنهجي للمصنع 

62-70 

العلوم الصناعية الخاصة/  الثاني عشر  24
 الكهرباء

 229-216 محرك السيرفو، و محركات الخطوةو  العام،المحرك  الثالثة 

العلوم الصناعية الخاصة/  الثاني عشر  25
 كهرباء المركبات 

 288-228 الوحدة كاملة الثالثة 

العلوم الصناعية الخاصة/  الثاني عشر  26
 صيانة األجهزة المكتبية 

 215-181 شبكات الحاسوب  الخامسة

العلوم الصناعية الخاصة/  الثاني عشر  27
 االتصاالت واإللكترونيات 

 ثالًثا: جهاز الهاتف بذاكرة  الرابعة 
 خامًسا: جهاز الهاتف الالسلكي

56-61 
67-73 

العلوم الصناعية الخاصة/  الثاني عشر  28
 النجارة والديكور  

 148-124 رابًعا: دهانات تشطيب األثاث الخشبي  الثانية 

العلوم الصناعية الخاصة/  الثاني عشر  29
 ميكانيك المركبات 

 رابًعا: أعمدة الجر ووصالتها  الثالثة 
 خامًسا: مجموعة وحدة النقل النهائي 

 سادًسا: محاور إدارة العجالت 

253-267 
274-282 
291-296 

العلوم الصناعية الخاصة/  الثاني عشر  30
 ميكانيك اإلنتاج 

 

 64-57 الوحدة كاملة السادسة
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العلوم الصناعية الخاصة/  الثاني عشر  31
 اللحام وتشكيل المعادن 

 184-174 رابًعا: لحام األنابيب  الثانية 

العلوم الصناعية الخاصة/  الثاني عشر  32
 التكييف والتبريد 

 الخارجية للمكيفات الخارجية الوحدة  -5 الثانية 
 تركيب المكيف المجزأ   -6
 عمليات التفريغ والشحن للمكيف المجزأ  -7
 المواصفات الفنية لمكيف الهواء المجزأ  -8

 المكيف ذو القدرة المتغيرة ومكيف الهواء المتنقل

127-147 

الصناعية الخاصة/ العلوم  الثاني عشر  33
 التدفئة واألدوات الصحية

الخامسة+  
 السادسة

 تركيب المضخات(، و الوحدة الخامسة )صيانة المضخات 
 السادسة )أواًل: المبادالت الحرارية( الوحدة 

192-197 
215-220 

 التدريب العملي/  الثاني عشر  34
 الكهرباء 

 248-239 ( 4-3( + التمرين ) 3-3التمرين ) الثالثة 

 التدريب العملي/  الثاني عشر  35
 كهرباء المركبات  

 288-228 الوحدة كاملة الثالثة 

 التدريب العملي/  الثاني عشر  36
 صيانة األجهزة المكتبية  

 250-217 شبكات الحاسوب  الخامسة

التدريب العملي/   الثاني عشر  37
 االتصاالت واإللكترونيات 

 والخامس والسادسالتمارين الرابع  الرابعة 
 التمارين التاسع والعاشر 

62-67 
73-79 

 التدريب العملي/  الثاني عشر  38
 النجارة والديكور   

 161-149 رابًعا: دهانات تشطيب األثاث الخشبي  الثانية 
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 التدريب العملي/  الثاني عشر  39
 ميكانيك المركبات  

 رابًعا: أعمدة الجر ووصالتها  الثالثة 
 مجموعة وحدة النقل النهائي خامًسا: 

 سادًسا: محاور إدارة العجالت 

268-273 
283-290 

  297-299 
 التدريب العملي/  الثاني عشر  40

 ميكانيك اإلنتاج  
 151-127 الوحدة كاملة السادسة

 التدريب العملي/  الثاني عشر  41
 اللحام وتشكيل المعادن  

 194-185   23إلى   20 من: التمارين  الثانية 

 التدريب العملي/  الثاني عشر  42
 التكييف والتبريد  

 180-166 ( 12-2( )11-2( )10-2( ) 9-2( )8-2التمارين )  الثانية 

 التدريب العملي/  الثاني عشر  43
 التدفئة واألدوات الصحية 

الخامسة+  
 السادسة

 (( 5-5( )4-5الوحدة الخامسة )التمارين ) 
 (( 2-6( )1-6التمارين )السادسة )الوحدة 

207-212 
240-245 

 الرسم الصناعي/ الثاني عشر  44
 الكهرباء 

 106-83 الوحدة كاملة الثالثة 

 الرسم الصناعي/ الثاني عشر  45
 كهرباء المركبات  

 129-103 الوحدة كاملة الرابعة 

 الرسم الصناعي/ الثاني عشر  46
 صيانة األجهزة المكتبية  

 156-111 الوحدة كاملة الثالثة 

 الرسم الصناعي/ الثاني عشر  47
 االتصاالت واإللكترونيات  

بند: الموجة المربعة، والموجة المثلثة، ومنحنيات االستجابة   الخامسة
 للمضخمات 

49-53 
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 الرسم الصناعي/ الثاني عشر  48
 النجارة والديكور   

 188-149 الوحدة كاملة الثالثة 

 الرسم الصناعي/ الثاني عشر  49
 ميكانيك المركبات  

 األجزاء الميكانيكية التي تقطع وال تهشر في القطاعات خامًسا:  الثالثة 
 تطبيقات على القطاعات سادًسا: 

125-165 

 الرسم الصناعي/ الثاني عشر  50
 ميكانيك اإلنتاج  

 77-52 الوحدة كاملة الثالثة 

 الرسم الصناعي/ الثاني عشر  51
 اللحام وتشكيل المعادن  

الثالثة+  
 الرابعة 

 الوحدة الثالثة كاملة  
 الوحدة الرابعة كاملة

126-160 

 الرسم الصناعي/ الثاني عشر  52
 التكييف والتبريد  

 160-137 الوحدة كاملة الرابعة 

 الرسم الصناعي/ الثاني عشر  53
 التدفئة واألدوات الصحية 

 160-129 الوحدة كاملة الثالثة 
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 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 مباحث فرع االقتصاد المنزلي 

 الصفحات البند  /الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب  الصف الرقم 

 األولى: السالمة والصحة المهنية في العمل والمنزل الوحدة  اإلدارة والسالمة المهنية  الحادي عشر  1
 سابًعا: الحرائق 

61-66 

 الوحدة الثانية: الرسم الهندسي الرسم والتصميم  الحادي عشر  2
 المساقط  -

88-104 

 الوحدة الثالثة: العمليات األساسية في الخياطة  العلوم المهنية الخاصة/ إنتاج المالبس  الحادي عشر  3
 إلى نهاية الوحدة  الخياطاترابًعا: 

272-331 

 الوحدة الثالثة: العمليات األساسية في الخياطة  التدريب العملي/ إنتاج المالبس  الحادي عشر  4
 إلى نهاية الوحدة رابًعا: الخياطات 

276-331 

 235-165 الوحدة الرابعة: العناية بالشعر العلوم المهنية الخاصة/ التجميل  الحادي عشر  5
 235-171 الوحدة الرابعة: العناية بالشعر التدريب العملي/ التجميل  الحادي عشر  6
 الوحدة الثالثة: طهو الطعام  العلوم المهنية الخاصة/ التصنيع الغذائي المنزلي  الحادي عشر  7

 ثالًثا: تأثير الطهو في القيمة الغذائية لألطعمة 
 رابًعا: المأكوالت الشعبية 

 
198-201 
202-224 

 الوحدة الثالثة: طهو الطعام  التدريب العملي/ التصنيع الغذائي المنزلي الحادي عشر  8
 رابًعا: المأكوالت الشعبية 

 
203-224 
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 إدارة المناهج والكتب المدرسية 
 الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي ستنفذ بداية الفصل الدراسي الثاني

 فرع االقتصاد المنزلي مباحث  

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع/ البند  الكتاب  الصف   الرقم 
 المشروعات الصغيرة الوحدة األولى:   اإلدارة والسالمة المهنية  عشر  الثاني 1

 اآليزو(   -)ب  خامًسا: الجودة 
 سادًسا: الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة

49-64 

 الوحدة الثانية: مجاالت التصميم وتطبيقاتها  والتصميم الرسم  الثاني عشر 2
 ثانيًّا: التصميم الجرافيكي إلى نهاية الوحدة

59-80 

 الوحدة الثالثة: الحفرات والياقات واألكمام  العلوم المهنية الخاصة/ إنتاج المالبس  الثاني عشر 3
 ثالًثا: األكمام إلى نهاية الوحدة

262-317 

 الوحدة الثالثة: العمليات األساسية في الخياطة  التدريب العملي/ إنتاج المالبس الثاني عشر 4
 ثالًثا: األكمام إلى نهاية الوحدة 

264-317 

 الوحدة الثانية: صبغ الشعر   العلوم المهنية الخاصة/ التجميل الثاني عشر 5
 رابًعا: تفتيح لون الشعر إلى نهاية الوحدة

147-174 
 

 الوحدة الثانية: صبغ الشعر  التدريب العملي/ التجميل  الثاني عشر 6
 تفتيح لون الشعر إلى نهاية الوحدةرابًعا: 

 الوحدة الثالثة: التغذية واللياقة

159-174 
 

211-265 
 الوحدة الثانية: حفظ الخضراوات والفواكه.  العلوم المهنية الخاصة/ التصنيع الغذائي المنزلي  الثاني عشر 7

 الحفظ بإضافة السكر: الجلي )الهالم(، الفاكهة المسكرة، شراب الفاكهةخامًسا:  
151-174 

 الوحدة الثانية: حفظ الخضراوات والفواكه.  التدريب العملي/ التصنيع الغذائي المنزلي  الثاني عشر 8
 الحفظ بإضافة السكر: الجلي )الهالم(، الفاكهة المسكرة، شراب الفاكهةخامًسا:  

 الثالثة: األعشاب والتوابل  الوحدة 

153-174 
 

199-230 
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 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 الفرع الفندقي والسياحي 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب  الصف الرقم

 الدوائر األمامية  الحادي عشر  1
 والتواصلالوحدة الثالثة: االتصال  

 التواصل رابًعا: 
 قسم عالقات الضيوفخامًسا:  

132-146 

 التدبير الفندقي  الحادي عشر  2

 الوحدة الثالثة: األمن والسالمة
ا: اإلجرررررراامات الفت ارررررر   رررررر  ال ررررررا ت  ثالثًًًًًًً
 الطارئ 

 ال اائق -4
 بالتفجياات  والتهديد  التفجياات -5
 لالز ز  -6
 انقطاع التيار الكهابائ  -7

 الففقودات والفوجودات  رابًعا:
ا: طررام افا  رر  ال  رراات والقرروار   خامسًًً

 والتخلص ان الفضالت

117-148 

 

 

 

 



 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب الصف  الرقم

 إنتاج الطعام  الحادي عشر  3

 الوحدة الرابعة: الغذاء الصحي
 الغذائّي   والاناصا  الّتغذي   أسس  أواًل:
 الغذائّي   الوج ات  تخطيط  ثانًيا:
ّ ّي   الّطاام   قوائم   ثالًثا:  الصِّّ
 الطبق  تكلف   حساب  رابًعا:

98-119 

 خدمة الطعام  الحادي عشر  4

 الوحدة الثالثة: قوائم الطعام
 الّطاام  قائف   أواًل:
 والّ ااب  الّطاام   قوائم   وتخطيط  إعداد  ثانًيا:
 والّ ااب  الّطاام   قوائم   أنواع  ثالًثا:

70-83 

 السياحة والسفر الحادي عشر  5

 الوحدة الثالثة: األنماط السياحية
 : أنفاط السياح     األردنأوالً 
 السياح  البيئي .  -ب
 السياح  الص ي ، الاالجي  -ج
 السياح  الديني   -د
 السياح  التجاري . -هر
 سياح  الفؤتفاات -و
 السياح  التاليفي  -ز
 سياح  التسوم  -ح

 السياحّي   التأثياات:  ثانًيا
ا  السرررر   الرررردنيا عجائرررر  كإحررررد  : البتررررااثالثًًًً

 الجديدة 

75-94 

 



 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب الصف  الرقم

 الدوائر األمامية  عشر  الثاني 6

 : محاسبة الدوائر األماميةةالوحدة الثاني
 الفنادم    اإلقاا  أنواع  ثامًنا:

ًًًعا:  ال ررررراكات اررررر  األسررررراار اتفاقيرررررات تاسًًً
 السفا ووكا ت
 الافالت أنواع  عاشًرا:

 الداخلي  الاقاب   طام   ثاني عشر:

129-140 
144-154 

 التدبير الفندقي  عشر  الثاني 7

ًًدة  ًًةالوحًً ًًي : الثالثًً ًًيات  ًً تنظيًًًًر األرضًً
 الفنادق
  ررررررررر  الفسرررررررررتخدا  األرضررررررررريات أنرررررررررواع أواًل:

 الفنادم
 األرضيات  تنظيف طام   ثانًيا:
 وتلفياها  وت فياها  األرضيات  صقل  ثالًثا:
ا:  الفسرررتخدا  والفررواد واألدوات األجهررزة  رابعًًً

 تنظيف األرضيات   

100-118 

 

 

 

 

 

 



 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب الصف  الرقم

 إنتاج الطعام  عشر  الثاني 8

الوحًًًًًًًًدة الثالثًًًًًًًًة: األعشًًًًًًًًاب والتوابًًًًًًًًل 
 والمكسرات

 والتوابل  األع اب  أنواع  أواًل:
 وتخزينها  والتوابل  األع اب  حفظ  ثانًيا:

ا:  اررررررررن الخلطررررررررات بارررررررر  ت ضرررررررريا رابعًًًًًًًً
 والتوابل  األع اب
 الففساات  خامًسا:

132-139 
141-150 

 خدمة الطعام  عشر  الثاني 9

الوحًًدة الثالثًًة: ال دمًًة  ًًي مرا ًً  الفنًًدق 
 والمؤسسات األخرى 

 الفندم  ااا ق     الخدا   أواًل:
 السايا   الوج ات اطاعم   ثانًيا:
ا: ًًً  غيررررا الفؤسسرررات  ررر  الطارررام  خداررر  ثالثً

 الفندقي 

60-76 

 السياحة والسفر عشر  الثاني 10

 الوحدة الثانية: المنظمات السياحية
ا: ًًً الااالررر   الدوليرررّ  السرررياحّي  الفنّظفرررات ثانيً

 السياح      القطاع
 واألردنّي   الاابّي   السياحّي   الفنّظفات  ثالًثا:
 السياحّي   ا تفاقّيات  رابًعا:

56-58 
62-70 

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب الصف  الرقم

 حضارات شبه الجزيرة العربية القديمة   : الوحدة الثالثة التاريخ  السادس  1
 الدرس الثاني/حضارات اليمن القديمة 

 الدرس الثالث/مملكة سبأ ومملكة حمير
 حضارات مدن الحجاز والدعوة االسالمية   :الوحدة الرابعة 

 ول/حضارة مدن الحجاز الدرس األ
 الدرس الثاني/الدعوة االسالمية 

 للمدينةالدرس الثالث/المقاطعة والهجرة 

50-88 

 نشأة الدولة األموية وتطورها: الوحدة الثانية التاريخ  السابع 2
 موية الدرس الخامس/الفتوحات األ

 موية الدرس السادس/سقوط الدولة األ

60-70 

 التاريخ  الثامن 3
 : الممالك العربية شمال الجزيرة العربية الوحدة الثانية 
 مملكة كندة  الدرس الرابع/

 الدولة العباسية  : الثالثةالوحدة 
 الدرس االول/نشأة الدولة العباسية 

 الدرس الثاني/نظام الحكم واإلدارة في الدولة العباسية. 

59-77 

 التاريخ  التاسع 4
 

 الوحدة الثانية 
 دولة المماليك  /الدرس الرابع 

 مقاومة المماليك لوجود الفرنجة  /الدرس الخامس  
 مقاومة المماليك للغزو المغولي   / الدرس السادس

60-72 

 التاريخ  العاشر 5
 : الدولة العثمانيةالوحدة الثانية 
 ضعف الدولة العثمانية/الدرس الثالث  
 شرق األردن في العهد العثماني  /الدرس الرابع

 

66-72 

 



 

 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع  الكتاب  الصف   الرقم 

 52-47 مسؤولياتي في البيت الوحدة الثانية/ الدرس الثاني/  التربية االجتماعية والوطنية  ول األ  1

 57-53 الدرس الثالث/أنا صادق 

 58-53 الوحدة الثانية/ الدرس الثالث/ أتحمل المسؤولية  التربية االجتماعية والوطنية  الثاني  2

 51-48 الوحدة الثانية/ الدرس الثاني/ التسامح  التربية االجتماعية والوطنية  الثالث  3

 54-50 ول/المواقع السياحية في وطني الوحدة الثالثة/الدرس األ  االجتماعية والوطنية التربية   الرابع  4

 59-55 الدرس الثاني/ القالع والقصور الصحراوية 

 58-54 الوحدة الثالثة/ الدرس الثالث/جاللة الملك الحسين بن طالل طيب هللا ثراه  التربية االجتماعية والوطنية  الخامس  5

 63-59 بن الحسين حفظه هللا االدرس الرابع/ جاللة الملك عبد هللا الثاني 

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب الصف  الرقم
 87-74 : آداب االستئذان الوحدة الرابعة/ الدرس الثاني التربية اإلسالمية  األول 1
 63-54 : من آداب المسجدالدرس السادس عشر التربية اإلسالمية  الثاني  2
 61-54 عليه السالم  التاسع عشر: خلق آدمالدرس  التربية اإلسالمية  الثالث  3
 108-95 (11-9الجمعة، اآليات الكريمة) ةالثالث: سور الوحدة الرابعة/ الدرس  التربية اإلسالمية  الرابع  4
 110-100 : المسح على الجبيرة الدرس السابع والعشرون  التربية اإلسالمية  الخامس 5
 129-110 ( 11-1والتجويد سورة الحشر اآليات) ة: التالو التاسعوالعشرون الدرس  التربية اإلسالمية  السادس 6
 145-129 : مخارج الجوفالوحدة الرابعة/ الدرس الثالث التربية اإلسالمية  السابع  7
 136-113 : االستعارة والعشرون  الخامسالدرس  التربية اإلسالمية  امن الث 8
 133-114 ( 30-33السجدة، اآليات الكريمة)  ة: سور والعشرون  الثامنالدرس  التربية اإلسالمية  التاسع  9
 163-146 ه اإلسالمي ق: القمار وأحكامه في الفالوحدة الرابعة/ الدرس الثالث التربية اإلسالمية  العاشر 10
 105-88 ( 6-1المطففين، اآليات الكريمة) ة: سور والعشرون  الثالث الدرس  التربية اإلسالمية  الحادي عشر 11
 119-110 : آداب المستفتي والمفتي الدرس السابع عشر التربية اإلسالمية  الثاني عشر  12

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب الصف الرقم
 104-88 تاريخ الفن/ الدرس األول: فنون بالد ما بين النهريين  التربية الفنية  الثامن  1

 الدرس الثاني: حضارات بالد الشام
 87-64 التشكيل والتركيب والبناء/ الدرس األول: عناصر التكوين   التربية الفنية  التاسع  2

 عمل مجسمات  الدرس الثاني:
 119-86 تاريخ الفن/ الدرس األول: فنون الحضارات في األردن  التربية الفنية  العاشر 3

 تطور الفنون الغربية الدرس الثاني: 
 

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي ستنفذ في الفصل الدراسي الثاني

 الصفحات  الوحدة/الدرس/الموضوع الكتاب الصف الرقم
 الوحدة السابعة: العناية بنظافة المنزل التربية المهنية  الرابع   .1

82  -  89 

 الوحدة السادسة: تحضير الطعام  التربية المهنية  الخامس  .2
88  -  99 

 الدرس الثاني: االدخار  التربية المهنية  السادس  .3
 الوحدة السادسة: األطعمة الشعبية 

85  -  100 

 السادسة: الحرف التقليدية   الوحدة  التربية المهنية  السابع   .4
 142  -  98 الوحدة السابعة: العناية باألشجار المثمرة  

 الوحدة السادسة: إعداد مائدة الطعام  التربية المهنية  الثامن   .5
 134 -102 الوحدة السابعة: الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية 

 الوحدة الخامسة: تنمية الروابط األسرية  التربية المهنية  التاسع   .6
 136 -  105 التركيبات الميكانيكية المنزلية الوحدة السادسة: 

 الوحدة الثالثة: األعمال التطوعية في خدمة المجتمع.   التربية المهنية  العاشر  .7
 126 -   86 الوحدة الرابعة: المهن

 

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع  الكتاب  الصف   الرقم 

 55-51 الوحدة الثالثة/الدرس الثاني/الوعي المروري  التربية الوطنية والمدنية  السادس  1

 63-56 الدرس الثالث/إشارات المرور 

 67-63 الوحدة الثالثة/الدرس الثاني/ السالم الملكي وشعار المملكة  التربية الوطنية والمدنية  السابع 2

 73-68 الدرس الثالث/ مناسبات وطنية

 74-69 الثالث/شبكات التواصل االجتماعي الوحدة الثالثة/الدرس   التربية الوطنية والمدنية  الثامن  3

 64-62 لثالثة/ الدرس الرابع/قوات الدرك الوحدة ا التربية الوطنية والمدنية  التاسع 4

 69-65 الدرس الخامس/الدفاع المدني  

 75-70 الدرس السادس/ المخابرات العامة

 65-62 الثالثة/الدرس الثاني /الوسطية الوحدة  التربية الوطنية والمدنية  العاشر  5

 71-66 الدرس الثالث/ التسامح 

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب الصف الرقم

 الثقافة المالية  السابع 1

 الوحدة الثانية: إدارة المال
 الشخصيالفصل الثاني: إدارة المال  

 الدرس الثاني: أسباب ظهور إدارة األموال الشخصية
 الدرس الثالث: السجالت المالية

80-93 

 الثامن  2
 إدارة المال:  الثانيةالوحدة   الثقافة المالية 

 الدرس الثالث: التخطيط المالي
 الدرس الرابع: طرائق الدفع

69-83 

 التاسع 3
 اإلقراض واالقتراضالوحدة الثانية: الثقافة المالية 

 الدرس الرابع: التمويل ومؤسساته
 الدرس الخامس: مزايا االقتراض والتعامل مع مؤسسات التمويل ومخاطره 

76-90 

 العاشر  4
 األنظمة الوطنية للدفع اإللكتروني  الوحدة الثانية: الثقافة المالية 

 ووكالؤهم في نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال  الدرس الخامس: مقدمو خدمة الدفع  
 الدرس السادس: حقوق مستخدمي المحفظة اإللكترونية وواجباتهم 

94-111 

 الحادي عشر/ أدبي  5
 الدورة المحاسبية  الوحدة الثانية: الثقافة المالية 

 الدرس الخامس: أنواع القوائم المالية
 المحاسبيةالدرس السادس: تطبيق الدورة  

106-155 

 الثقافة المالية  أدبي   /الثاني عشر 6

 البنك المركزي األردني ومهامه  الوحدة الثانية:
 المالي  في تحقيق االستقرار  األردني  الدرس السادس: دور البنك المركزي 

 دور البنك المركزي في االستعالم االئتمانيالدرس السابع:  
 المركزي في التعامل مع النقدالدرس الثامن: دور البنك  

132-157 

 



 

 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب الصف الرقم

1 
 الجغرافيا  السادس

 الوحدة الثانية:   
 الدرس الرابع: األقاليم المناخية والنباتية   ▪
 األقاليم المناخية والنباتية في الوطن العربي الدرس الخامس:   ▪

53-63 

2 
 الجغرافيا  السابع 

 الوحدة الثانية: 
 العناصر الرئيسة لدراسة مناخ القارات  /الدرس الخامس ▪
 : الرياح واألمطارالدرس السادس ▪

73-84 

3 
 الجغرافيا  الثامن 

 الوحدة الثانية:  
 : اتجاهات التحضر في العالم  الدرس الرابع   ▪
 الدرس الخامس: المشكالت الحضرية  ▪

59-68 

4 
 الجغرافيا  التاسع 

 الوحدة الثانية: 
 : الوضع المائي في األردن   الدرس الخامس ▪

51-58 

5 
 الجغرافيا  العاشر

 الوحدة الثانية : الفصل الرابع :  
 عمليات التعرية النهرية األرضية الناتجة عن : األشكال البند ثانيا  ▪
 : نماذج من األحواض النهرية البند ثالثا  ▪

58-68 

6 
 : التركيب السكاني الوحدة الثانية:  الفصل الثالث الجغرافيا  الحادي عشر  

75-96 

7 
 الثانية: الفصل الرابع: التخطيط البيئي الوحدة  الجغرافيا  الثاني عشر 

80-98 

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 
  بداية الفصل الدراسي الثاني  ستنفذالوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 الصفحات  الوحدة/الدرس/الموضوع الكتاب الصف الرقم
 الوحدة الثانية:  الحاسوب السابع -1

 التعامل مع النوافذالدرس الثالث: 
 Windowsالملفات والمجلدات ومستكشف الدرس الخامس: 

 
49-56 
62-69 

 الوحدة الثانية:  الحاسوب الثامن -2
 إنشاء مشروع باستخدام سكراتشالدرس الخامس: 
 المظاهر واألصواتالدرس السادس: 

 
73-77 
78-  82 

 الوحدة الثانية:  الحاسوب التاسع -3
 المؤثرات الصوتيةالدرس الخامس: 
 انتقاالت الفيديو وتأثيراتهالدرس السادس: 
 إضافة النصوص إلى الفيلم الدرس السابع: 

 
71-84 
85-91 
92-98 

 الوحدة الثانية:  الحاسوب العاشر   -4
كائن /Microsoft Small Basicأساسيات البرمجة بلغة الفصل الثاني: 

 نافذة النص 
 Small Basicالتعيين في برمجية  جملالفصل الثالث: 

 
81-86 
 

87-96 
الحادي عشر/   -5

 الفروع االكاديمية 
 الوحدة الثانية:  علوم الحاسوب

 جملة االختيار الشرطية الفصل السابع: 
 جملة التكرار الفصل الثامن: 

 
128-141 
142-166 

الحادي عشر/   -6
 الفروع المهنية 

 الوحدة األولى:  علوم الحاسوب
 أساسيات صيانة الحاسوب الفصل الثالث: 
 الحوسبة الخضراء الفصل الرابع: 

 
36-47 
48-  56 

 الوحدة الثانية:  علوم الحاسوب الثاني عشر  -7
 خوارزميات البحث في الذكاء الصناعي الفصل الثاني:  

 
79-91 



1 
 

 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثانيالدراسي بداية الفصل  ستنفذالوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي  

: المرحلة األساسية: الصفوف )  (10 -1أوًلا

 الصفحات  الدرس/ الموضوع الوحدة  الصف المبحث الرقم
(: معالجة 5الوحدة ) األول الرياضيات  1

 البيانات 
 التصنيف وفق خاصية واحدة   :1الدرس
 كثر من خاصية أالتصنيف وفق : 2الدرس
 جداول البيانات  : 3الدرس
 تمثيل البيانات بالصور  : 4الدرس
 تفسير بيانات ممثلة بالصور : 5الدرس

 

101 - 114 

(: معالجة  5الوحدة ) الثاني  الرياضيات  2
 البيانات 

 بالصورتمثيل البيانات : 1الدرس
 تفسير البيانات الممثلة بالصور : 2الدرس
 جمع البيانات وتنظيمها : 3الدرس
 تفسير البيانات الممثلة بجدول اإلشارات : 4الدرس

 

85 - 96 

(: الهندسة 6الوحدة ) الثالث  الرياضيات  3
 واألنماط 

 النقطة والمستقيم والشعاع  : 1الدرس
 الزوايا  : 2الدرس
 مستقيمات خاصة : 3الدرس
 األنماط الهندسية: 4الدرس

103 - 114 

 (: 5) الوحدة الرابع  الرياضيات  4
 الهندسة.

 : الخطوط واألشعة والزوايا.1الدرس 
 : قياس الزوايا ورسمها. 2الدرس 
 : المستقيمات المتوازية والمتقاطعة 3الدرس 
 : الشبكات4الدرس 
 : التماثل5الدرس 
 : االنعكاس.6الدرس 

94 - 118 



2 
 

 (: 5الوحدة ) الخامس الرياضيات  5
 

 تمثيل البيانات وتفسيرها. 

 : السؤال اإلحصائي.1الدرس 
 : المستوى اإلحداثي.2الدرس 
 : التمثيل بالخطوط.3الدرس 
 : التمثيل بالخطوط المزدوجة.4الدرس 
 : التمثيل باألعمدة المزدوجة.5الدرس 

116 - 137 

(: التحويالت  4الوحدة ) السادس  الرياضيات  6
 الهندسية واإلنشاءات 

 : الدائرة وأجزاؤها 4الدرس 
 : إنشاءات هندسية5الدرس 
 : رسم المثلث6الدرس 

 

115 - 135 

الزوايا  (: 4الوحدة) السابع الرياضيات  7
والمضلعات والتحويالت 

 الهندسية

 : زوايا المثلث3الدرس 
 : زوايا المضلع 4الدرس 
 الدوران: 5الدرس 

 معمل برمجية جيوجبرا: الدوران 
 

109 - 126 

 : (4)الوحدة  الثامن الرياضيات  8
 المثلثات المتطابقة

 (  SSS, SAS, HL: تطابق المثلثات )1الدرس 
 (  (ASA, AASتطابق المثلثات   :2الدرس 
 المثلثات المتطابقة الضلعين والمثلثات المتطابقة األضالع  :3الدرس 

 

158 - 182 

 : (4)الوحدة  التاسع الرياضيات  9
 اًلحتماًلت 

 مبدأ العد  :1الدرس 
 الفضاء العيني والتجربة العشوائية :2الدرس 
 الحادث  :3الدرس 
 احتمال الحادث  :4الدرس 

 

123 - 152 

 (: 4الوحدة ) العاشر  الرياضيات  10
 تطبيقات المثلثات 

 

 المثلث.: استعمال جيب الزاوية إليجاد مساحة 4الدرس 
 : حل مسائل ثالثية األبعاد.5الدرس 

 

131 - 141 
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 ثانياا: المرحلة الثانوية للفروع )العلمي، واألدبي، والصناعي، والفندقي والسياحي(

 الصفحات  الدرس/ الموضوع الوحدة  الصف المبحث الرقم
 (: 4الوحدة ) / العلمي11 الرياضيات  1

 
 االشتقاق.

 والصغرى لكثيرات الحدود.: القيم العظمى 3الدرس 
 : تطبيقات عملية على االشتقاق.4الدرس 

179 - 199 

 (: 3الوحدة ) / العلمي12 الرياضيات  2
 

 تطبيقات التفاضل 

 الفصل الثاني/أوال: النقط الحرجة. 
 الفصل الثاني/ثانيا: التزايد والتناقص.

 الفصل الثاني/ثالثا: القيم القصوى 
 الثاني/رابعا: التقعر الفصل 

 الفصل الثاني/خامسا: تطبيقات القيم القصوى.

175 - 210 

 (:  3الوحدة ) / األدبي 11 الرياضيات  3
 اًلحتماًلت 

 : توقع المتغير العشوائي. 4الدرس 
 

78 - 83 

 (: 3الوحدة ) / األدبي 12 الرياضيات  4
 تطبيقات التفاضل. 

 اقتصادية على التفاضل.الفصل الثالث/ثانيا: تطبيقات 
 

149 - 153 

 (: 4الوحدة ) / الصناعي 11 الرياضيات  5
 اًلشتقاق.

 178 - 171 : قاعدة السلسلة 2الدرس

 (: 3الوحدة ) / الصناعي 12 الرياضيات  6
 تطبيقات التفاضل 

 الفصل الثاني/ثالثا: القيم القصوى 
 
 

185 - 191 

/ الفندقي  11 الرياضيات  7
 والسياحي 

 (: 2الوحدة )
 مبدأ العد والتباديل والتوافيق 

 : التوافيق4الدرس
 

52 - 56 

/ الفندقي  12 الرياضيات  8
 والسياحي 

 (: 3الوحدة )
 تطبيقات التفاضل. 

 الفصل الثالث/ثانيا: تطبيقات اقتصادية على التفاضل.
 

149 - 153 

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع  الكتاب  الصف الرقم
 91-82 اإلنسانية : مبادئ العالقات الدرس السادس عشر العلوم اإلسالمية/ األدبي  الحادي عشر 1
 122-108 : آداب المجالسالدرس السابع عشر األدبي  /العلوم اإلسالمية الثاني عشر  2

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي سترحل إلى بداية الفصل الثاني

 الصفحات  البندالدرس/  /الفصل/الوحدة الصف المبحث  الرقم
  ---------------------------- التاسع العلوم الحياتية  .1
 78-65 الفطريات درس  - العاشر العلوم الحياتية  .2
 135-116 وحدة المناعة والمضادات الحيوية  - الحادي عشر/علمي  العلوم الحياتية  .3
 133-130 المضادات الحيويةدرس  - زراعي واقتصاد منزلي الحادي عشر/ العلوم الحياتية  .4
 70-52 تكنولوجيا الجينات فصل  - الثاني عشر/علمي  العلوم الحياتية  .5
 العضالت الهيكلية: بند  - زراعي واقتصاد منزلي الثاني عشر/ الحياتيةالعلوم   .6

o   تركيب العضلة الهيكيلية 
o آلية انقباض العضلة الهيكلية 

 التنظيم الهرموني:بند  -
o  تصنيف الهرمونات بحسب تركيبها الكيميائي 
o  آلية عمل الهرمونات 

100-103 
 
 

105-106 

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي سترحل إلى بداية الفصل الثاني 

 الصفحات  البندالدرس/  /الفصل/الوحدة الصف المبحث  الرقم
 درس السلسلة الغذائية  - األول  العلوم  .1

  درس المحميات الطبيعية   -
61  -  67 

 درس كيف يتغير سطح األرض؟ - الثاني العلوم   .2
  درس الشمس نجم قريب  -

54  -  60 

 69  -  62  درس اآلالت البسيطة  - الثالث  العلوم  .3
 102-85 وحدة المادة  - الرابع العلوم  .4
 107-  87 لصوت  االضوء و وحدة  - الخامس العلوم  .5
 120  -87  وحدة اإلنسان واألرض  - السادس  العلوم  .6
 القوة درس  - السابع العلوم  .7

 قوانين نيوتن درس  -
130-140 

 الموارد الطبيعية درس  - الثامن العلوم   .8
 استدامة الموارد الطبيعية درس  -

128-141 

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي سترحل إلى بداية الفصل الثاني 

 الصفحات  البندالدرس/  /الفصل/الوحدة الصف المبحث  الرقم
 الطاقة الميكانيكية درس  - التاسع الفيزياء  .1

 حفظ الطاقة الميكانيكيةدرس  -
113-124 

 106-79 وحدة القوى  - العاشر الفيزياء  .2
 135-119 المواسعة الكهربائية درس  - الحادي عشر/علمي  الفيزياء  .3
 134-119 المواسعة الكهربائية درس  - الحادي عشر/صناعي  الفيزياء  .4
 القوة الدافعة الكهربائية والقدرة الكهربائية درس  - الثاني عشر/علمي  الفيزياء  .5

 الكهربائية معادلة الدارة درس  -
 " قاعدتا كيرتشوف"درس  -

97-116 

 معادلة الدارة الكهربائية درس  - الثاني عشر/صناعي  الفيزياء  .6
 " قاعدتا كيرتشوف"درس  -

104-116 

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي سترحل إلى بداية الفصل الثاني 

 الصفحات  البندالدرس/  /الفصل/الوحدة الصف المبحث  الرقم
تفاعالت إحالل فلزات محل فلزات أخرى في   بند  - التاسع الكيمياء   .1

  مركباتها 
63  -  74 

 85  -  70  درس الصيغ الكيميائية وخصائص المركبات  - العاشر الكيمياء   .2
 درس تركيز المحاليل  - الحادي عشر/علمي  الكيمياء   .3

  درس خصائص المحاليل  -
116  – 144 

 129 -  116 تركيز المحاليل  درس - زراعي واقتصاد منزلي الحادي عشر/ الكيمياء   .4
 95 –  80 فصل الخاليا الكهركيميائية   - الثاني عشر/علمي  الكيمياء   .5
 77  -  58 درس التأكسد واالختزال  - زراعي واقتصاد منزلي الثاني عشر/ الكيمياء   .6

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 في مبحث اللغة اإلنجليزيةالثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي  

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع  الكتاب   الصف الرقم
 Action Pack Starter Unit 9-My toys +unit 10 Review   p.34-39 األول 1
 Action Pack 2 Unit7-I’ve got a headache+ unit الثاني  2

8 Review 
p.21-25 

 + ?Action Pack 3 Unit7-What are you doing الثالث  3
unit 8 Review 

p.27-33 

 Action Pack 4 Unit8-Sqirrels are smaller than الرابع  4
deer+ unit 9 Review 

p.31-37 

 + ?Action Pack 5 Unit8-What were you doing الخامس 5
unit 9 Review 

P.32-39 

 + Action Pack 6 Unit7-It’s important to help السادس  6
Review 2 

P.32-39 

 Action Pack 7 Module 3- lessons from “Visit السابع  7
the British Museum” to the end 
of the module+ Revision Module 

1-3 

p.34-41 

 Action Pack 8 Module 3 lessons from “A الثامن 8
Compassionate Hero” to the end 

P.27-35 



of the module+ Revision Module 
1-3 

 Action Pack 9 Module 3 lesson from “The التاسع 9
Science Fiction Story” to the 
end of the module+ Revision 

Module 1-3 

P28-35 

 Action Pack 10 Module 3 –UNIT 4 Science and العاشر  10
scientists+ Revision A 

P.32-40 

 +Action Pack 11 Module 3 –UNIT 4 Recreation أكاديمي عشرالحادي  11
Revision A 

p.34-42 

 Action Pack 12 Module 3 –UNIT 4 Success أكاديميالثاني عشر  12
stories + Revision A 

P28-42 

الحادي عشر الفروع  13
 المهنية

Action Pack 11 Module 3 –UNIT 4 The Olympic 
Games from p.32+ Revision A 

P32-42 

الثاني عشر الفروع  14
 المهنية

Action Pack 12 Module 3 –UNIT 4 Success 
stories from “Masdar City” page 

32 to the end of the unit + 
Revision A  

P32-42 

 

 



 الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي ستنفذ بداية الفصل الدراسي الثاني 
 

 الرقم  الصف الكتاب والجزء/ الفصل  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الصفحات 
 1 األول  1لغتنا العربية/ ج الدرس السادس: يوم المعلم، ومراجعة 74-92
 2 الثاني 1لغتنا العربية/ ج عيوننا!الدرس الثامن: ما أغلى  78-88
 3 الثالث  1لغتنا العربية/ ج الدرس الثامن: ابن بطوطة  78-88
 4 الرابع 1لغتنا العربية/ ج الدرس التاسع: دروس وعبر  82-91
 5 الخامس 1اللغة العربية/ ج الوحدة التاسعة: تحقيق األحالم  96-103
 6 السادس 1اللغة العربية/ ج الوحدة الثامنة: حسن الخلق  80-87
 7 السابع 1اللغة العربية/ ج الوحدة التاسعة: حكايات ونوادر  110-121
 8 الثامن  1اللغة العربية/ ج الوحدة الثامنة: يرون ما ال يرى  76-87

 1قواعد اللغة العربية/ ج مراجعة عامة 56-59 
 9 التاسع 1اللغة العربية/ ج الوحدة الثامنة: من عجائب جسم اإلنسان 62-70
 1قواعد اللغة العربية/ ج الوحدة الخامسة: ألفاظ العقود 41-46
 10 العاشر  1اللغة العربية/ ج الوحدة السابعة: العروض 68-71
 1قواعد اللغة العربية/ ج مراجعة عامة 43-47
 11 الحادي عشر 1اللغة العربية/ ف / الوحدة السابعة: العروض 64-76
1النحو والصرف/ ف الوحدة السادسة: العدد الترتيبي  44-51  
1قضايا أدبية/ ف العصر األموي: فنون من النثر في العصر األموي: الرسالة، الخطابة  41-45  
1البالغة العربية والنقد األدبي/ ف النقد األدبي: مالمح النقد في العصر الجاهلي  27-30  
 12 الثاني عشر 1اللغة العربية/ ف السابعة: العروضالوحدة    95-108
 1النحو والصرف/ ف الوحدة السادسة: اإلضافة 49-59
 1قضايا أدبية/ ف قضايا من النثر في العصرين األيوبي والمملوكي  51-64
 الوحدة الثالثة: المذاهب األدبية في العصر الحديث: 53-61

 ثالًثا: المذهب الواقعي
 رابًعا: المذهب الرمزي 

 1البالغة العربية والنقد األدبي/ ف



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 اللغة الفرنسية في مبحث الثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب  الصف الرقم
 Tandem1 3 Ton frère est là ? 20-25 الثامن 1
 Tandem2 En route !   9 20-24 التاسع 2
 Tandem1 6 Vous avez aimez le film ? 22-28 العاشر 3
 Tandem1 3 Ton frère est là ? 20-25 فندقي الالحادي عشر  4
 Le français فندقي الثاني عشر ال 5

fonctionnel 
Dans les étages 5a 175-179 

 

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 بداية الفصل الدراسي الثاني الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي ستنفذ  

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب الصف  الرقم
العصر : األردن منذ العصر العباسي حتى نهاية الوحدة الثالثة تاريخ األردن الحادي عشر  1

 المملوكي
 الفصل الثالث/ األردن أثناء الحمالت الفرنجية.

 الفصل الرابع/األردن في العصرين األيوبي والمملوكي. 
دن عبر العصور ر الحياة العلمية والثقافية في األالفصل الخامس/

 اإلسالمية.

64-78 

 : رسالة عمانالوحدة الرابعة تاريخ األردن الثاني عشر  2
 األول/رسالة عمان)مفهومها ومبادئها( الفصل 

 الفصل الثاني/الوسطية والتسامح في رسالة عمان
 الفصل الثالث/التطرف صوره وأخطاره على المجتمع اإلنساني

84-95 

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثاني الدراسي  بداية الفصلستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب الصف  الرقم
 والعالمتاريخ العرب  الحادي عشر  1

 
 الوطن العربي. وروبية في االستعمار واألطماع األ: الوحدة الثالثة
 ( 1801-1798الحملة الفرنسية على مصر وبالد الشام)/الدرس الثالث  

 االستعمار األوروبي في الوطن العربي قبل الحرب العالمية االولى  /الرابعالدرس 

 

75-80 

 : األحالف والتكتالت الدوليةالوحدة الثالثة تاريخ العرب والعالم  الثاني عشر  2
 سكريةالفصل االول/األحالف الع 

 الفصل الثاني/الحرب الباردة
 الفصل الثالث/حركة عدم االنحياز 

86-104 

 



 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي سترحل إلى بداية الفصل الثاني 

 الصفحات  البندالدرس/  /الفصل/الوحدة الصف المبحث  الرقم
 الصخور المتحولة بند  - التاسع علوم األرض والبيئة   .1

 الصناعية الصخور الخامات المعدنية وبند  -

46-52 

 55  -  50 ة حياة النجم ر دو درس  - العاشر علوم األرض والبيئة   .2
 100-  77 والبيئة   الوقود األحفوريوحدة  - الحادي عشر/علمي  علوم األرض والبيئة   .3
  -------------------------- - الثاني عشر/علمي  علوم األرض والبيئة   .4

 



1 
 

 إدارة المناهج والكتب المدرسية 

 الثاني الدراسي بداية الفصل ستنفذ  الوحدات والدروس والموضوعات من الفصل الدراسي األول التي 

 ( م2022/ 14/2)  ( إلى م1/2/2022)من 

 الصفحات  الوحدة/ الدرس/ الموضوع الكتاب  الصف الرقم

التربية االجتماعية  االول  1

 والوطنية 

الثانية/ الدرس الثاني/ الوحدة 

 مسؤولياتي في البيت 

47-52 

 57-53 الدرس الثالث/أنا صادق

التربية االجتماعية  الثاني 2

 والوطنية 

الوحدة الثانية/ الدرس الثالث/ أتحمل  

 المسؤولية 

53-58 

التربية االجتماعية  الثالث  

 والوطنية 

 51-48 الثانية/ الدرس الثاني/ التسامح الوحدة



2 
 

التربية االجتماعية  الرابع 3

 والوطنية 

الوحدة الثالثة/الدرس االول/المواقع  

 السياحية في وطني 

50-54 

الدرس الثاني/ القالع والقصور 

 الصحراوية

55-59 

التربية االجتماعية  الخامس 4

 والوطنية 

الثالث/جاللة الوحدة الثالثة/ الدرس 

 الملك الحسين بن طالل طيب هللا ثراه 

54-58 

الدرس الرابع/ جاللة الملك عبد هللا  

 الثاني بن الحسين حفظه هللا

59-63 

 70-64 الدرس الخامس/ مسيرة وطني 

الوحدة الثالثة/الدرس الثاني/الوعي  التربية الوطنية والمدنية  السادس  5

 المروري 

51-55 

 63-56 الدرس الثالث/إشارات المرور 
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الوحدة الثالثة/الدرس الثاني/ السالم   التربية الوطنية والمدنية  السابع 6

 الملكي وشعار المملكة 

63-67 

 73-68 الدرس الثالث/ مناسبات وطنية 

الوحدة الثالثة/الدرس الثالث/شبكات  التربية الوطنية والمدنية  الثامن 7

 االجتماعي التواصل 

69-74 

الوحدة الثالثة/ الدرس الرابع/قوات   التربية الوطنية والمدنية  التاسع 8

 الدرك/

62-64 

 69-65 الدرس الخامس/الدفاع المدني  

 75-70 الدرس السادس/ المخابرات العامة

 65-62 الثالثة/الدرس الثاني /الوسطية  الوحدة التربية الوطنية والمدنية  العاشر 9

 71-66 الدرس الثالث/ التسامح

 


