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 العربية باللغة االجتماعية المواد 
 

 الصف األول - التربية الوطنية 
 

بنهاية الصف األول يكون الطالب قادرين على :     

معرفة أقسام األسرة اإلماراتية، و توضيح واجباتهم اتجاه أسرتهم، و المقارنة بين الحقوق و الواجبات للجار، كما يميزون بين  

 .األصلية و يستنتجون دورها في حياتنا  لتحديد موقع األماكن الجغرافيةالجهات 

في قيام االتحاد، ودورنا  –رحمه هللا  –يحددون اإلمارات السبع على الخريطة وتثمين دور القائد الباني الشيخ زايد بن سلطان 

 .في المحافظة على الوحدة و العادات والتقاليد في المجتمع اإلماراتي

الجوية ( ويقدمون مقترحات للتخفيف   –البحرية  –لطالب بين وسائل النقل في دولة اإلمارات العربية المتحدة ) البرية يقارن ا

 .من التلوث البيئي وحلوالً للمشكالت االجتماعية المعاصرة

 

التربية الوطنية  -الصف الثاني   

 بنهاية الصف الثاني يكون الطالب قادرين على : 

الظواهر الطبيعية والجغرافية الحاصلة على الكرة األرضية ) الليل والنهار والفصول األربعة ( و تحديد موقع دولة معرفة 

اإلمارات العربية المتحدة على الخريطة السياسية، ودراسة الظواهر الطبيعية والبشرية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

ات في الدولة ودورهم للمحافظة على البيئة المستدامة من خالل اقتراح المشاريع ويستنتج الطالب أهم مصادر الطاقة والثرو

 المستقبلية التي تلبي حاجات السكان.

 

 التربية الوطنية -الصف الثالث 

 بنهاية الصف الثالث يكون الطالب قادرين على : 

الهضاب ( ووصف تأثير األنشطة  –الجبال  –يتعرف الطالب على المعالم الطبيعية لسطح األرض ووصفها ) المحيطات 

البشرية على البيئة، و تقدير دور الحكومة في توفير الخدمات األساسية للمواطنين، ويدرس الطالب السيرة الذاتية للشيخ محمد  

 ودور في نهضة دولة اإلمارات العربية المتحدة.  –حفظه هللا  –بن زايد آل نهيان 

لخريطة الطبيعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة و كيفية تحديد المظاهر من خالل معرفة يميز الطالب بين دالالت األلوان في ا

 الجهات األصلية . 

يستنتج الطالب أثر التكنولوجيا على حياتنا ويعتز بجهود حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة لتطوير البنية التحتية ) قطار  

 االتحاد (. 
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 التربية الوطنية -الصف الرابع 

يميز الطالب بين الموقع الفلكي والجغرافي لدولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل دراسة خطوط الطول ودوائر العرض،  

يحدد موقع الظواهر الطبيعية للدولة على الخريطة ) جبال وسهول وهضاب ( و أثرها على األنشطة البشرية للسكان و يتعرف 

 ية للصحراء.على األهمية االقتصاد

 يقدم حلوالً لمشكلة التلوث البيئي ودورنا بالحفاظ على البيئة المستدامة .

 يتعرف على بعض الشخصيات التاريخية وأثرها على تاريخ المجتمع مثل شخصية المهلب بن أبي صفرة.

 

 التربية الوطنية -الصف الخامس 

 بنهاية الصف الخامس يكون الطالب قادرين على : 

الحضارات في شبه الجزيرة العربية والعوامل المؤثرة في قيامها، ويتعرف الطالب على الموروث الشعبي وأقسامه معرفة أهم 

 وكيفية المحافظة على العادات والتقاليد في المجتمع اإلماراتي،   

 _ في توحيد الدولة  رحمه هللا-يقارن الطالب دولة اإلمارات قبل االتحاد وبعدها و يثمن دور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

 ووضع دستور الدولة وتحديد حقوق وواجبات المواطنين فيها. 

 يتوقع الطالب مستقبل منطقة الخليج العربية و أهم مشاريعها المستقبلية للحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة. 

 نجازاته .يتعرف الطالب الخصائص الطبيعية والبشرية لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، وأهم إ

 

 الدراسات االجتماعية –الصف السادس 

 بنهاية الصف السادس يكون الطالب قادرين على : 

معرفة أهم الحضارات التي ظهرت في العالم والعوامل المؤثرة في نشأتها، كما يستنتج أثر التواصل الحضاري بين دولة  

الطالب عن مكونات المواطنة اإليجابية وأثرها في بناء المجتمع   اإلمارات العربية المتحدة والحضارات األخرى، كما يدرس 

 ويثمن جهود حكام دولة اإلمارات في تقديم المساعدات اإلنسانية لشعوب العالم.

جمهورية الصين   –يتعرف الطالب عن الخصائص الطبيعية والبشرية لبعض المناطق الجغرافية في آسيا ) جمهورية الهند 

 كوريا الشعبية (جمهورية  –الشعبية 

 م .  2021يحدد الطالب رؤية اإلمارات المستقبلية للتعليم 

 كما يدرس الطالب عن شخصيات تاريخية وأثرها على تطوير وتقدم المجتمعات . 
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 الدراسات االجتماعية –الصف السابع 

 بنهاية الصف السابع يكون الطالب قادرين على : 

الُمناخ والنبات (، مقارنة   –التضاريس  –الجزيرة العربية ) الموقع الجغرافي معرفة الخصائص الطبيعية والبشرية لشبه 

 التصنيف النوعي والعمري للسكان في شبه الجزيرة العربية .

تتبع التاريخ الحديث والمعاصر لدول شبه الجزيرة العربية، يستنتج الطالب أهمية العمل التطوعي ودور الخدمة الوطنية لبناء 

، تفسير سبب اختيار المناسبات الوطنية في الدولة ، يستكشف الطالب أهمية مصادر المعلومات الجغرافية الحديثة وتقوية الدولة

 االستشعار عن بُعد ( في تطوير االختراعات واالكتشافات الجديدة. – GIS) نظم المعلومات الجغرافية 

 ربية المتحدة مع تصنيف أنواع النباتات المعمرة في الدولة. يميز الطالب بين الخصائص الطبيعية والبشرية لدولة اإلمارات الع

 

 الدراسات االجتماعية –الصف الثامن 

 بنهاية الصف الثامن يكون الطالب قادرين على : 

معرفة القضايا الوطنية التي تختص باألمن الوطني في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودورها في تنمية المجتمع، و إستنتاج  

 إنجازات اتحاد دولة اإلمارات والمطالبة بالحل السلمي لقضية الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة.أهم 

 تصنيف النظم االقتصادية العالمية ومقارنتها بالنظم االقتصادية االسالمية.

 تتبع تاريخ الدولة األموية ومقارنتها بالدولة العباسية وإنجازات الحضارة العربية اإلسالمية.

الطلبة لمراحل تطور المواصالت واالتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة من سفينة الصحراء إلى مسبار   اكتشاف

 الفضاء.

 مقارنة سلبيات وإيجابيات الثورة الصناعية الرابعة. 

 -  حفظه هللا –كما يدرس الطالب بحصة القراءة اإلثرائية عن كتاب ومضات من فكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
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 الدراسات االجتماعية –لصف التاسع 

 بنهاية الصف التاسع يكون الطالب قادرين على : 

معرفة جغرافية  الوطن العربي  وعدد سكانه وأماكن توزيعهم وأهم االنشطة االقتصادية التي يمارسونها و يستنتج الطالب أهم 

 التضاريس المنتشرة على سطح األرض وأنواع الرياح وأهميتها. 

أهم مشاريعها الحالية   ومعرفة تاريخ الوطن العربي وأنواع االستعمار وتاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة ودراسة

 والمستقبلية وأهمية التنمية المستدامة من خالل مئوية اإلمارات  ومعرض اكسبو وأهميته للدولة اقتصادياً .

 ومقارنة دور المرأة في المجتمع اإلماراتي قديماً وحديثاً. 

 وم.كما يدرس الطالب بحصة القراءة اإلثرائية عن كتاب رؤيتي للشيخ محمد بن راشد آل مكت


