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تقُدم مادة الدّراسات االجتماعيّة دراسة منهجيّة مع ّمقة للمعلومات والمهارات والمفاهيم في كل
من تخصص التاّريخ والجغرافيا والعلوم السّياسيّة واالقتصاد والدّراسات االجتماعيّة ،وهي
الروابط والعالقات التي تجمع بين مختلف الّ ّ
شعوب واألمم
تخصصات تركز األنظار على ّ
ا
فضال على أن
صالحة.
والعالقة بين العلم والتقّنيّة والمجتمع ،كيفيّة ممارسة المواطنة ال ّ
الدّراسات االجتماعيّة تساعد الّ ّ
شباب في تطوير معارفهم ومهاراتهم المختلفة الضّرورية الت ّخاذ
صل
قرارات صائبة كأعضاء فاعلين في مجتمع يسوده التنّوع الثقّافي ضمن عالم مترابط ومت ّ
فيما بينه.
ا
صف الثاّني عشر
فضال عن إدماج الدّراسـات االجتماعيّـة فـي مرحلة رياض األطفال وحتى ال ّ
تصرفــات وسلوكيّــات البشــر،
فالدّراسات االجتماعيّة ترتبط بشكل وثيق مع محتوى
ّ
كما يعُد الطالب للحيــاة الوظيفيّة المستقبلية
ومنهاج المادّة سيشكل خبرات هامة لدى الطلبة الذين يستوفون تجربة التعّلم مدى الحياة.
صف بأن له معايير وثيقة
كما ان منهج الدّراسات االجتماعيّة بدولة االمارات العربية المتحدة يت ّ
بالتربية الوطنيّة وتعزيز قيم الوالء واالنتماء وتتطــلبّ المعــايير الجديــدة ان تكون أكثــر
ّ
صــلة بالواقـع وأكثر صرامة في دمج الطالب مع مجتمعه وبيئته االماراتية و فه اما أعمق للنّظم
ّ
الطالب فهم الحقائق والمفاهيم وشموليّة التفكير ويستهدف في الجيل
االجتماعية ويكون لدى
القادم فهم واستيعاب المبادئ ووجهــات النّظـر لكافة النواحي االجتماعيّة والسياسيّة
واالقتصاديةّ  ،ومدى استيعابهم األمثل لألحداث
صصات الــدّراســات االجتماعية معرفة عميقة بالحركات االجتماعيّة
كما تـُشـ ّكـل تخ ّ
والتحّركات التاّريخيّة التّي تشمل االتجّاهات والّ ّ
شخصيات مما يؤدي الى فهم أفضل لعالمهم
ومحيطهم كما يعمل على تحقيق فهم أفضل لعالمهم ومحيطهم كما وسيتعرفّــون على
ُرس بشكل مستقل
الجغرافيـــا المحليّـــة واالقليمية فيكون عليهم امتالك المعلومات التي تد ّ
ويحصلون عليها بصورة شاملة ومتكاملة مع المواد الدراسية األخرى
ووفقا لوثيقة المعايير ينبغي أن يكون بمقدورهم تطبيق مهاراتهم ومعارفهم الجديدة فقد ت ُ
ظ ِهر
هذه الوثيقة توازنا ا قويا ًّ من رياض األطفال وحتى الثاّني عشر في مختلف المواقف والسّياقات
ّ
الطالب أدوات وأساليب متعددة ويهدف الى إعدادهم
يزود
من دراسة حقائق ومفاهيم وهو ّ
لمواجهة الحياة والواقع وتكوين معرفة قويةّ بكيفية التفّكير الواضح والسلوك المنضبط امام
هذه التحّديــــات المستقبـليّة كما ان استيعاب المفاهيم ومهــــارات الدّراســـات االجتماعية تمثل
ضا واإلجــادة في تحقيق
عامال لمساعدتهم في تحقيق النّجاح في المهارات االجتماعيّة أي ا
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تطبيقات تناسب عالم اليوم الذي يوصف بأنه عالم إتقان ومهارة في التفكير النّقدي حيث يتسأل
ي .ويحقق فهما للقضايا الها ّمة وإيصال
متى وكيف تتغير وتتطور المجتمعات بشكل ديناميك ّ
أفكارهم .ويجعلهم يفكرون في حلوالا لمشكالت تطرأ على مجتمعهم او المجتمعات االخرى
فيبحثون ويسجلون ما توصلوا إليه من نتائج ،والمشاركة في ابداء الراي وتحقيق الثقة في
النفس وبناء اشخاص اسوياء ذوي مهارات حياتية وكفاءات مدربة
التربية الوطنيّة والدراسات االجتماعية اسس في
ضعت معايير ّ
وقد ُو ِ
تطبيق مهارات حل المشكالت والتقّصي القائم على الفهم ومعرفة
االسباب وتحليل الوقائع التي يتعامل معها الطالب
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هذه المعايير تشمل العديد من المهارات منها :
التواصل:
التعبير عن المعلومات واألفكار وتفسيرها.
أن يكون باستطاعة الطالب جمع مجموعة واسعة من
وجهات النظر ،وتحديد أفضل مسار للعمل بهدف حل قضية اجتماعية
ضا التفكير والتمعن ومن ثم استخالص النتائج حول
راهنة ،وعليهم أي ا
مختلف القضايا ،واالستماع جيداا إلى اآلخرين وتنظيم أفكارهم وشرحها
باستخدام مختلف معلومات الوسائط.
استخدام التقنيات:
وذلك عبر استخدام األدوات المناسبة واألجهزة اإللكترونية وأجهزة
الحواسيب والشبكات بغية الوصول إلى المعلومات وإيصال النتائج
لآلخرين.
هذا وتشكل الوسائل التقنية قناة جديدة يمكن من خاللها للطالب جمع
المعارف السابقة والبحث عن المعلومات المتوافرة عن الوقت الحاضر
ووضع مختلف الفرضيات للمستقبل ،وتشمل هذه القنوات التقنية ا
كال من
قواعد البيانات وبرامج الحاسوب وخدمات اإلنترنت واالتصاالت
التفاعلية ،وبالتالي يمكن للطالب تبادل األفكار والمعلومات ليس فقط مع
ضا مع فصول افتراضية يرتادها طالب من
زمالئهم ونظرائهم وإنما أي ا
مختلف أنحاء المعمورة.
العمل الجماعي:
التعلم والمساهمة بشكل بنّاء كأفراد وأعضاء في مختلف المجموعات.
إن دراسة مختلف التفاعالت بين األفراد ت ُ
شجع الطالب على االستماع
جيداا لوجهات نظر كافة أعضاء المجموعة وتمثيل وجهات نظرهم
الخاصة والتعبير عنها بطريقة سليمة وفعالة .وحيث إن المجموعة تستفيد
من المعارف والمهارات الفردية ألعضائها ،فإن لكل فرد عالقة مهمة
تربطه مع كافة أعضاء المجموعة ككل.
حل المشكالت:
االعتراف بوجود مشكلة ما وتقصيها ومن ثم صياغة واقتراح حلول قائمة
على المنطق والبراهين.
يساعد حل المشكالت الطالب على إدراك وفهم َّ
أن للقرارات واإلجراءات
الفردية عواقب وتبعات تؤثر على طريقة تفاعل وتواصل الناس
والمجموعات والشعوب .وسيُطلب من طالب الدراسات االجتماعية تحليل
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معلومات مستقى من مجموعة متنوعة من المصادر وحل المعضالت من
خالل عملية عقالنية قوامها المعايير الموضوعية.
بناء الروابط:
إدراك وبناء الروابط بين مختلف المعلومات والبيانات الهامة ضمن
مجاالت التعلم.
الدراسات االجتماعية عبارة عن مجموعة متكاملة للغاية من مختلف
التخصصات؛ ذلك ألن فهم االقتصاد يتطلب معرفة في الرياضيات ،وفهم
الجغرافيا يتطلب معرفة علوم األرض .وبالتالي يتعيّن على الطالب فهم
وإدراك أن الروابط التي تجمع بين الدراسات االجتماعية وتداخلها مع
التخصصات األكاديمية األخرى هي روابط مهمة وضرورية لفهم أفضل
لكيفيّة تفاعل وتواصل الناس فيما بينهم .كذلك يتعين على طالب الدراسات
االجتماعية فهم أهمية جمع البيانات وتحليلها ،وفهم أهمية البحوث المكتبية
والميدانية والمناظرات والمناقشات ،والتي ت ُ
شكل كلها عناصر أساسية
التخاذ قرارات مهنية ناجحة.
لضمان استفادة الطالب اإلماراتيين منها على نحو كبير.

اإلماراتي:
سجل مواصفات الطالب
ّ

يحتوي سجل مواصفات الطالب اإلماراتي على مواضيع من شأنها توجيه
النمو المتكامل للطالب ،مثل التفكير الناقد وحل المشاكل والثنائية اللغوية
الوظيفية والهوية الوطنية وتحقيق النمو المتكامل للطالب اإلماراتيين عن
طريق ترسيخ القيم األخالقية والشخصية واالجتماعية التي تؤدي إلى
تحقيق مجتمع إماراتي صحي وحيوي ،ومعرفة واقتداء بالشخصيات
دورا طليعيًّا في خدمة البالد والتركيز على اآلباء
الوطنية التي لعبت ا
المؤسسين لصرح االتحاد وإلقاء الضوء على الخدمات الجليلة التي قدمها
فقيد الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني ومؤسس دولة
اإلمارات العربية المتحدة،

ثالثاً -:معايير األداء :
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وهي تحدد مدى تحقيق جودة التعلم الذي ينبغي أن يصل إليه المتعلمون من خالل تحقيق المعايير
العامة لكافة مجاالت المادة قبل نهاية كل مرحلة من المراحل الدراسية :االبتدائية  ،والمتوسطة
 ،والعليا وتعد هذه المعايير أساسية في جميع أنواع التقييم واالمتحانات.
وتطور كفاياتهم بما
إن الهدف من التقييم يكون لتحديد أداء الطالبات وقياس مدى جودة فهم
ّ
يتناسب مع المنهج
ويكون تقييم أداء الطالبات بعّدّة طرق أساسية وهي:
(-1عمل فردي او جماعي مكتوب أو تطبيق عملي ):
من خالل مهام أدائية تقدم للطالب مثل
مشاريع وأنشطة تعلمية – باإلضافة لالمتحانات التقويمية واالسئلة الشفوية
( -2تفاعل شفهي – عصف ذهني – ندوات – حل مشكالت : ) ...
بين الطالبات وأنفسهن وتقيمهن ألنفسهن من خالل التعلم التبادلي وتكون المعلمة فقط
مديرة ومخططة للمواقف التعليمية التي تقوم الطالبات بتنفيذها
 ( 3مالحظات المعلمة ):
للعمل الفردي أو المجموعات للتحقق من مالحظة تفاعل الطالبات،
التطور الذاتي ,وتفعيل العمل التعاوني وتعزيز القيم االماراتية
وتحديد
ّ
وغرس القيم االماراتية

) Grade (6-7-8-9
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Credit:0.5 Include brief description about the topics the
students will have to study :يحتوي منهج الدراسات Hours -
االجتماعية للصف من السادس الى التاسع على  3فصول دراسية
th
Prerequisite: Completion of
هي
grade/ ______ course
يحتوي كل فصل دراسي على دروس متنوعة في مجاالت المادة
المختلفة والتاريخ والجغرافيا وقيم المواطنة وسنع بالدي.

Core Instructional Materials:

الفصل األول :يرتكز حول
الحضارات التي قامت في
الوطن العربي ومنطقة
الخليج وايضا جغرافية شبه
الجزيرة العربية والسكان
واألنشطة االقتصادية وتحقيق
التعايش السلمي واألمن
الوطني وتقدير جهود
الحكومة في تحقيق االمن
بكافة أشكاله وتعزيز قيم
التسامح بين الجميع دون
التحيز لعرق أو جنس
وتعزيز مبادديء التواصل
اإليجابي بين الشعوب
وعالقاتها ببعضها البعض
وأن دولة اإلمارات رائدة في
تعزيز قيم الصداقة والتعاون
الدولي سواء مع دول الخليج
أو دول الجوار بالوطن
العربي او حتى عالميا ا
باإلضافة الى التضامن
العربي واالقتداء بحكمة
الشيخ زايد رحمه هللا حكيم
العرب الباني المؤسس صانع
االتحاد .واالحتفال
بالمناسبات الوطنية كيوم
العلم واليوم الوطني وأيضا ا
ذكرى يوم الشهيد اإلماراتي
الذي ضحى بدمائه تراب
الوطن الذكي .
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كما يركز على ربط الطالب
بالواقع من خالل نمذجه
التعلم وتطبيق ما يدرسه مع
الواقع الذي يعيشه في كل يوم
الفصل الثاني :يتمركز حول تحقيق التنمية البشرية وكيفية إدارتها
لتحقيق التنمية المستدامة ودراسة البيئات الطبيعية الجغرافية
اإلماراتية وأيضا دراسة أنواع النباتات الحولية والمعمرة التي
توجد في البيئة اإلماراتية وأيضا يتعرفون على المحميات الطبيعية
التي تنسأها الدولة من أجل تحقيق التوازن البيئي وتقدير الثروات
لطبيعية ووضع أفكار لترشيد االستهالك والتنمية المستدامة في
االمارات والوطن العربي .وربط الثروات الطبيعية باألنشطة
االقتصادية التي يمارسها السكان وفقا لما تمده البيئة من موارد
ليدرك أن االنسان ابن بيئته .
ويتعرف الطالب ايضا ا على جهود دولة اإلمارات والحكام ذويالقيادة الرشيدة حفظهم هللا التي يبذلونها في رعايه حقوق مواطني
ومقيمي من السكان بالدولة في العمل على االهتمام بالمرأة
واألطفال والشباب وكبار السن وتوفير سبل الرعاية واألمن
الغذائي والصحي والتعليمي والسكني وغيرها وتوفير كافة متطلبا
ت الحياة الكريمة  ,ويفخر بوصول المرأة مراكز قيادية سياسية
واقتصادية وتعليمية وتولت حقائب وزارية ليدرك أهمية المرأة
فهي نصف المجتمع ال يمكن إغفال دورها أبدا سواء في الماضي
أو الحاضر .
الفصل الثالث :يتركز حول
شخصيات صنعت تاريخ مثل
الباني المؤسس الشيخ زايد
رحمه هللا واخوانه حكام
االمارات وخطوات بناء
صرح االتحاد ووصول
االمارات للمركز االول في
كافة الميادين ووصوال إالى
كوكب المريخ وسبار األمل
اإلماراتي الذي نجح في
الوصول إألى مساره حول
كوكب المريخ في فبراير من
العام الجديد 2021ونتطرق
إلكسبو  2020الذي تأجل
لظروف الوباء العالمي ف
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الوباء العالمي COID19
وأثرهذا التجمع الثقافي
والفكري والعلمي
واالقتصادي على التفاعل
وتبادل الخبرات بين الشعوب
بكافة ثقافاتها ولغاتها
ومعتقداتها وتحقيق التعايش
السلمي ونبذ العنف والتطرف
واحترام األخر وعدم التنمر
وغيرها من األمور التي
تحقق للجميع العيش
بسالم.دولة الألمارات راعية
السالم التي احتضنت في
ربوعها قمة السالم في أبو
ظبي حيث رحب سمو الشيخ
محمد بن زايد باإلمام محمد
الطيب شيخ األزهر والبابا
فرنسيس بابا الفاتيكان في
أبوظبي لتعزيز قي األخوة
اإلنسانية والعيش بسالم
وتقبل األخر وفتح باب
التواصل الحضاري والفكري
وتعزيز قيم التسامح .
-

)Grade(1-2-3-4-5
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0.5 Include brief description about the
topics the students will have to
study
يحتوي منهج الدراسات االجتماعية للصف من األول الى
الخامس على  3فصول دراسية هي
الفصل األول
يتعرف الطالب على
االسرة ومكوناتها
والمدينة واحياؤها
ومرافقها كما يتعلم
عن قارات العالم
والبحار واليابسة
والمحيطات وقارات
العالم

Credit:
 HoursPrerequisite: Completion of
th grade/ ______ course
Core

Instructional
Materials:

الفصل الثاني :يدرس
الطالب عن شخصيات
اماراتية رائدة
والتعرف على
انجازات الشيخ زايد
في البيئة واستصالح
االراضي الزراعية
وكيفية الحفاظ على
الثروات مريخ
الطبيعية  ,كما
يتعلمون عن إنجازات
دولة االمارات في
الوصول الى الكوكب
األحمر كوكب المريخ
ويفخرون بانجازات
الوطن في الوصول
إلى الفضاء كما
يقتدون بالرائد الفضاء
اإلماراتي هزاع
المنصوري
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الفصل الثالث:
يتعلمون عن اكسبو
دبي وايضا حضارات
الخليج العربي مثل
دلمون وماجان وكيف
أثر التواصل
الحضاري على
ثقافات الشعوب
مع التعرف على السنع
والمناسبات الوطنية
في اوقاتها .

األمارات تتحدى – يدا بيد نتعافى
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