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مقدمة وبيان عام حول ما يتوقع من املتعلمن تعلمه يف:

مادة الرتبية الوطنية والدراسات االجتامعية للطلبة الناطقن بغري اللغة العربية

اإلنســان هــو محــور التنميــة وغايتهــا والعنــر األســاس لتحقيــق التنميــة الشــاملة، وعــى أثــر بنائــه تبنــى املجتمعــات،   

ــة  ــة اإلمــارات العربي ــام دول ــة املــورد البــري اهت ــى الحضــارات، وتتصــدر تنمي ــكاره تبن ــه وأف ــه  وقدرات ووفــق مســتوى كفايات

املتحــدة وقيادتهــا الرشــيدة، وقــد اتســعت دوائــر االهتــام لتشــمل كل مســؤول يف مؤسســاتنا الحكوميــة واملحليــة ال ســيا وزارة 

ــل   ــي ( يف ظ ــادي عامل ــريف ري ــع مع ــكاري ملجتم ــم ابت ــق )تعلي ــا 2021/2017م إىل تحقي ــع يف رؤيته ــي تتطل ــم الت ــة والتعلي الرتبي

معطيــات القــرن الحــادي والعريــن التــي تتطلــب فكــراً جديــداً يف مناهــج التعليــم يتــم مــن خاللــه الرتكيــز عــى مجموعــة مــن 

ــا.  ــة والتكنولوجي ــامل وعــر املعرف ــداع يف ع ــاح واإلب ــوا النج ــون، ليحقق ــا املتعلم ــي يحتاجه ــدرات والخــرات الت ــارات والق امله

ــم  ــم والتعل ــي التعلي ــا عمليت ــدة ويف مقدمته ــا عدي ــام بقضاي ــا رضورة االهت ــي تحــدث يف عاملن ــة الت ــرض التطــورات الرسيع وتف

وأهميــة اإلبــداع فيهــا ، واألخــرى تتصــل بإعــداد املعلــم، إذ أن التعليــم للقــرن الحــادي والعريــن يتطلــب معلــاً وتعليــاً مــن 

طــراز هــذا القــرن، ميتلــك املعلــم فيــه الثقافــة ويتصــف باإلبــداع واالبتــكار والتأمــل ليتمكــن مــن تزويــد متعلميــه بهــذه املهــارات 

التــي أصبحــت جــزءاً مــن حياتــه وســلوكه اليومــي.

وتعــد املناهــج الدراســية القلــب النابــض للمســرة التعليميــة يف أي بلــد، وأصبحــت أكــر عرضــة مــن غرهــا للتغيــرات والتحســينات 

ــا  ــم طرحه ــي ت ــينات الت ــكار والتحس ــك األف ــن تل ــن ضم ــا وم ــج وتطويره ــن املناه ــة لتحس ــكار املطروح ــرت اآلراء واألف ــد ك وق

وتنفيذهــا فكــرة املناهــج التكامليــة، وهــي فكــرة تكامــل املناهــج ليســت جديــدة بالكليــة ولكــن التطــورات األخــرة وكرة الشــكاوى 

مــن تجزئــة املعرفــة واالنفصــال بــن مــا يتــم تدريســه يف املــدارس ومــا يحــدث يف الواقــع، وغرهــا مــن العوامــل، أدت إىل بروزهــا 

كأحــد االتجاهــات واملتطلبــات يف إعــداد املناهــج الحديثــة.

وتُقــدم مناهــج الرتبيــة الوطنيــة والدراســات االجتاعيــة دراســة منهجيــة معمقــة للمعلومــات واملهــارات واملفاهيــم يف كل   

مــن تخصــص التاريــخ والجغرافيــا والعلــوم السياســية واالقتصــاد وعلــم اإلنســان وعلــم النفــس والقانــون وعلــم اآلثــار والدراســات 

االجتاعيــة، وهــي تخصصــات تركــز األنظــار عــى الروابــط والعالقــات التــي تجمــع بــن مختلــف الشــعوب واألمــم والعالقــة بــن 

العلــم والتقنيــة واملجتمــع، وكذلــك كيفيــة مارســة املواطنــة الصالحــة. فضــالً عــى أن الدراســات االجتاعيــة تســاعد الشــباب يف 

تطويــر معارفهــم ومهاراتهــم املختلفــة الرضوريــة التخــاذ قــرارات صائبــة كأعضــاء فاعلــن يف مجتمــع يســوده التنــوع الثقــايف ضمــن 

عــامل مرتابــط ومتصــل فيــا بينــه.

ويف ســبيل تحقيــق هــذه الرؤيــة، قامــت وزارة الرتبيــة والتعليــم بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة  بوضــع مجموعــة مــن    

معايــر التعلــم مــن الصفــوف األوىل وحتــى الصــف الثــاين عــر ترشــد املّربــن وتوجههــم نحــو تبنــي منهــاج درايس ملــادة الرتبيــة 

الوطنيــة والدراســات االجتاعيــة، يتصــف بأنــه أكــر صلــة بالواقــع وأكــر شــمولية، ويســتهدف الجيــل القــادم مــن الطلبــة املقيمــن 

عــى أرض الدولــة الناطقــن بغــر اللغــة العربيــة، وعــى الرغــم مــن أن التخصصــات الفرديــة التــي تشــمل الدراســات االجتاعيــة 

غالبــاً مــا تـُـدرّس بشــكل مســتقل، إال أن أحــد العنــارص األساســية لوثيقــة املعايــر هــذه هــو إدمــاج وتكامــل التخصصــات واملحتــوى 

ومهــارات القــراءة والكتابــة وتطبيــق املعــارف، فضــالً عــن إدمــاج الدراســات االجتاعيــة مــع محتــوى املــواد والتخصصــات األخــرى. 

ــة  ــة فهــاً أعمــق للنظــم االجتاعي ــة والدراســات االجتاعي ــة الوطني ــر الرتبي ــن يســتوفون معاي ــة الذي ــدى الطلب كــا ســيتكون ل

ــة،  ــل لألحــداث واالتجاهــات والشــخصيات والحــركات والتحــركات التاريخي ــة، فضــالً عــن اســتيعابهم األمث والسياســية واالقتصادي

ســواء املحليــة منهــا أو الوطنيــة أو العامليــة، وســيتعرفون الجغرافيــا املحليــة الوطنيــة والعامليــة، وســيدركون أيضــاً كيفيــة مســاهمة 

هــم للحيــاة الوظيفيــة وخــوض تجربــة التعلــم  مفاهيــم ومبــادئ الدراســات االجتاعيــة يف تفســر ترفــات وســلوكيات البــر، وتعدِّ

مــدى الحيــاة. 
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وتتطلــب املعايــر الجديــدة مــن الطــالب فهــم الحقائــق واملفاهيــم واملبــادئ ووجهــات النظــر التــي تُشــّكل تخصصــات   

ــم،  ــم ومحيطه ــل لعامله ــم أفض ــل فه ــن أج ــات م ــذه املعلوم ــة به ــة عميق ــالك معرف ــم امت ــون عليه ــة، فيك ــات االجتاعي الدراس

وينبغــي أن يكــون مبقدورهــم تطبيــق مهاراتهــم ومعارفهــم الجديــدة يف مختلــف املواقــف والســياقات بالغــة التعقيــد. وبهــدف 

ــف  ــدي مبختل ــر النق ــارة التفك ــان مه ــن الطــالب أيضــاً إتق ــر م ــب املعاي ــات املســتقبلية، تتطل ــة هــذه التحدي إعدادهــم ملواجه

القضايــا الهامــة وإيصــال أفكارهــم ومــا توصلــوا إليــه مــن نتائــج، واملشــاركة يف حــل املشــكالت والتقــي القائــم عــى التخصــص. 

ويف ســبيل تلبيــة هــذا الغــرض، تُظِهــر هــذه الوثيقــة توازنــاً قويــاً بــن حقائــق ومفاهيــم الدراســات االجتاعيــة )معرفــة املفاهيــم(، 

ــم(. ــراءات واملفاهي ــق اإلج ــف تُطبّ ــى وكي ــة )مت ــات االجتاعي ــات الدراس ــادة(، وتطبيق ــة )اإلج ــات االجتاعي ــارات الدراس ومه

وقــد ُوِضعــت معايــر الرتبيــة الوطنيــة والدراســات االجتاعيــة ضمــن منهــاج درايس ُمقــّرر ومتسلســل، يبــدأ مــن الصفــوف   

األوىل وصــوال إىل صفــوف التعليــم  الثانــوي، وهــو يــزود املتعلمــن بــأدوات وأســاليب قويــة للتفكــر الواضــح واملنضبــط مــن خــالل 

لغتهــم األم ملســاعدتهم يف تحقيــق النجــاح يف عــامل اليــوم الــذي يوصــف بأنــه عــامل ديناميــي ومتغــر.

وختامــاً: عندمــا ترتجــم مفــردات منهــج الدراســات االجتاعيــة والرتبيــة الوطنيــة إىل واقــع ومارســة فإننــا حينهــا نضــع غراســنا يف 

ــا بشــكل عمــي يعمــق روح املســؤولية واملواطنــة ، ويجعلهــم قادريــن عــى التعلــم بأنفســهم  ومارســة املواطنــة  نفــوس طالبن

كســلوك يومــي.  والقــدرة عــى قــراءة مصــادر املعلومــات املتنوعــة وتحليلهــا ونقدهــا  وتطبيــق املعــارف يف حــاالت حياتيــة واقعيــة. 

)حينها نكون قد حققنا رؤية حكومتنا الرشيدة يف أهمية العلم والقراءة(.

Ç  ــة الناطقــن ــة، للطلب ــة والدراســات االجتامعي ــة الوطني ــري مناهــج الرتبي ــي ملعاي ــاء اإلطــار الوطن مرتكــزات بن
بغــري اللغــة العربيــة.

وقــد اعتمدنــا يف بنــاء اإلطــار الوطنــي ملعايــر منهــج الرتبيــة الوطنيــة والدراســات االجتاعيــة للطلبــة الناطقــن والدارســن بغــر 

اللغــة العربيــة عــى املرتكــزات اآلتيــة:

- املبادئ الواردة يف دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة.

- االسرتاتيجية االتحادية، ورؤية الدولة 2021 ، وأجندتها الوطنية.

- السياسة التعليمية يف دولة اإلمارات وتوجيهاتها يف استحداث صيغ جديدة ملواكبة التطورات العاملية.

- رؤية ورسالة وقيم وزارة الرتبية والتعليم وأهدافها االسرتاتيجية.

- وثيقة الباين املؤسس لدولة اإلمارات املغفور له -بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

- وثيقة قيم وسلوكيات املواطن اإلمارايت.

- وثيقة التنمية املستدامة.
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Ç :سجل مواصفات الطالب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

متتلــك عــدد مــن البلــدان التــي تعتمــد أنظمــة تعليميــة عاليــة الجــودة معايــر ووثائــق تعليميــة دقيقــة ومتخصصة حســب   

ــوم  ــم عــى الشــمولية إىل اتســاع نطــاق مفه ــؤدي املنظــور القائ ــب ي ــل للطال ــّو املتكام ــه النم ــتخدم لتوجي ــواد الدراســية، تُس امل

التعليــم إىل أكــر مــن مجــرد اكتســاب للمعرفــة األكادمييــة. ففــي نيوزيلنــدا  وإيرلنــدا الشــالية ، عــى ســبيل املثــال، حــدد مديــرو 

قطــاع التعليــم املوضوعــات الكليــة التــي توجــه عمليــة تعلــم الطــالب، مبــا يف ذلــك إدارة الــذات وإقامــة العالقــات مــع اآلخريــن 

واملشــاركة واملســاهمة، حيــث تعالــج الوثائــق هــذه املواضيــع عــى مســتوى أوســع نطاقــاً بــدالً مــن تجزئتهــا وفــق مســتوى كل 

حلقــة، كــا إنهــا تفتقــر إىل توضيــح للتطــور التدريجــي لهــذه الصفــات.

مــن جهــة أخــرى، تســتعرض وثيقــة "املخرجــات التعليميــة املنشــودة يف ســنغافورة" مخرجــات نواتــج التعلــم الرئيســية لنهايــة كل 

حلقــة تعليميــة.  تتنــاول هــذه املخرجــات موضوعــات ذات صلــة بالنمــو املتكامــل للطفــل، مثــل القيــم األخالقيــة واالبتكاروالــوالء. 

عــى الرغــم مــن أن ســنغافورة هــي البلــد الوحيــد الــذي يحــدد منــو الطالــب املتكامــل وفــق كل حلقــة تعليميــة، إال أن مثــة بلدانــاً 

ــراز  ــداع، مــع إب ــكي والعمــل الجاعــي وحــل املشــكالت واإلب ــاج ال ــل االندم ــة، مث ــع معين أخــرى تشــدد باســتمرار عــى مواضي

الخصائــص املهمــة عامليــاً والتــي ينبغــي إدراجهــا أيضــاً ضمــن ســجل قــوي يحــدد مواصفــات الطلبــة الناطقــن بغــر اللغــة العربيــة 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

ــل  ــو املتكام ــه النم ــأنها توجي ــن ش ــع م ــى مواضي ــا ع ــوارد هن ــارت ال ــة اإلم ــب يف دول ــات الطال ــجل مواصف ــوي س يحت  

للطــالب، مثــل التفكــر الناقــد وحــل املشــاكل والثنائيــة اللغويــة الوظيفيــة والهويــة الوطنيــة. ويســتند هــذا الســجل إىل قيــم وطنيــة 

منصــوص عليهــا يف وثائــق أساســية مثــل رؤيــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة للعــام 2021، ودســتور دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

ورؤيــة وزارة الرتبيــة والتعليــم ورســالتها وقيمهــا. باإلضافــة إىل اإلســهامات التــي قدمهــا  أخصائيــون مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم 

خــالل سلســلة ورش العمــل املكثفــة لوضــع املعايــر التــي عقــدت يف العــام 2014 يف وزارة الرتبيــة والتعليــم يف ديب. وبالفعــل، فقــد 

عــززت هــذه املســاهات القيــم الــواردة يف الوثائــق اإلماراتيــة، مــا يعكــس وحــدة يف الرؤيــة بــن األخصائيــن الرتبويــن يف دولــة 

اإلمــارات ،وينبغــي لســجل مواصفــات الطالــب اإلمــارايت واملقيــم يف دولــة اإلمــارات  توجيــه عمليــة النمــو املتكامــل لطلبــة الدولــة 

عــن طريــق ترســيخ القيــم األخالقيــة والشــخصية واالجتاعيــة التــي تــؤدي إىل مجتمــع إمــارايت صحــي وحيــوي. 

ويســتعرض ســجل مواصفــات الطالــب يف دولــة اإلمــارات أدنــاه الســات التــي يُتوقــع مــن الطــالب اكتســابها يف نهايــة كّل   

مــن الحلقــات التعليميــة األربــع يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
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املحاور
الطفولــة  صفــوف  بنهايــة 
املبكــرة، والصفــوف مــن 3-1 

للطــاب: ينبغــي 

العمل الجماعي 
والتواصل والقيادة

علــى  قادريــن  يكونــوا  أن 
ــل  ــى العم ــم عل ــات قدرته إثب
ــن  ــع اآلخري ــي م ــكل تعاون بش

علــى  قادريــن  يكونــوا  أن 
مــن  مجموعــة  اســتخدام 
ــل  ــل والعم ــارات التواص مه

عــي  لجما ا

أن يكونوا قادرين على 
العمل بفاعلية ضمن 

مجموعات وفرق والتشارك 
مع اآلخرين وإثبات تمتعهم 

بالمرونة

أن يبرهنــوا علــى امتالكهــم 
وروح  القيــادة  لمهــارات 
المبــادرة و يكونــوا قادريــن 
القــرارات  اتخــاذ  علــى 

والتعبيــر عنهــا 

التفكير الناقد وحل 
المشكالت

علــى  قادريــن  يكونــوا  أن 
أفكارهــم  عــن  التعبيــر 
واحتياجاتهــم  وآرائهــم 
المالئــم بالشــكل  الخاصــة 

علــى  قادريــن  يكونــوا  أن 
التفكيــر بشــكل ناقــد والتعبيــر 
عــن أنفســهم بطريقــة مالئمــة 
اآلخريــن  إلــى  واإلصغــاء 
واحتــرام وجهــات نظرهــم

علــى  قادريــن  يكونــوا  أن 
الناقــد  التفكيــر  اســتخدام 
المشــاكل  حــّل  ومهــارات 
والتواصــل مســتخدمين لغــة 
يبرهنــوا  وأن  واضحــة، 
لمهــارات  امتالكهــم  علــى 

والمناقشــة العــرض 

قادريــن  يكونــوا  أن 
مصــادر  تركيــب  علــى 
المتنوعــة  المعلومــات 
ــق  ــا وتطبي ــا ونقده وتحليله
حــاالت  فــي  المعــارف 
وامتــالك  واقعيــة  حياتيــة 
مهــارات تواصــل وإقنــاع 

قويــة. 

اإللمام 
بالتكنولوجيا

التكنولوجيــا  أن  يفهمــوا  أن 
فــي  تســاعدهم  أن  يمكــن 

تعلّمهــم

علــى  قادريــن  يكونــوا  أن 
متنوعــة  أشــكال  اســتخدام 
مــن التكنولوجيــا فــي حياتهــم 

اليوميــة

أن يكونوا قادرين على 
استخدام التكنولوجيا الحديثة 
لالتصال والتواصل بفاعلية 

واالندماج في العالم الذي 
يزداد عولمة بشكل متسارع

أن يكونــوا قادريــن علــى 
ــق  ــا تتواف ــق تكنولوجي تطبي
مــع متطلبــات القــرن 21 
الــدور  فــي  واإلســهام 
ــارات  ــة اإلم المتنامــي لدول
إقليمــي لألعمــال. كمركــز 

الهوية الوطنية

علــى  قادريــن  يكونــوا  أن 
الشــعور  عــن  التعبيــر 
العائلــة  إلــى  باالنتمــاء 
يعيشــون  الــذي  والمجتمــع 

. فيــه

أن يحترمــوا الجــذور العربية 
واإلســالمية لدولــة اإلمــارات 
ويبــدوا  المتحــدة  العربيــة 
والمســؤولية  بالوفــاء  حســاً 

ــا. ــاه ابنائه تج

ديانــة  ويحترمــوا  أن 
ولغتهــا  وتاريخهــا  الدولــة 
ومصيرهــا المشــترك مــن 
علــى  المحافظــة  أجــل 
الوطنيــة. والهويــة  اإلرث 

أن يظهــروا ســلوكاً إيجابيــاً 
ــة  ــا المجتمعي ــول القضاي ح

ــة. والوطني

احترام وفهم الدين 
اإلسالمي

ــة  ــوا الشــعائر الديني أن يتعرف
اإلمــارات  دولــة  لســكان 

المتحــدة. العربيــة 

احترامــاً  يظهــروا  أن 
اإلســالمية الدينيــة  للشــعائر 

إيجابيــاً  موقفــاً  يبــدوا  أن 
ــالمية. ــا اإلس ــانداً للقضاي مس

اتجاهــات  يكونــوا  أن 
مبــادىء  حــول  ايجابيــة 
التســامح والتعايش الســلمي 

اإلســالم.  أقرهــا  التــي 

مهارات اإلبداع 
واالبتكار

بشــغف  تمتعهــم  يثبتــوا  أن 
التعلــم وحــب  االســتطالع 

مبدعــاً  فكــراً  يمتلكــوا  أن 
ومحبــاً لالســتطالع ويتمتعــوا 
أن  علــى  التعلّــم،  بحــب 
يتجلــى ذلــك فــي االختبــار 

لتجريــب وا

بحــس  تمتعهــم  يثبتــوا  أن 
الــذي  واالبتــكار  اإلبــداع 
يســمح لهــم بالتعبيــر عــن 
خــالل  مــن  مهاراتهــم 
ــق  ــة وتطبي ــارب العلمي التج

لمنطــق ا

ــافياً  ــاً استكش ــدوا حس أن يب
حــل  إلــى  يقــود  ومبدعــاً 
بطريقــة  المشــكالت 
علــى  قائمــة  مبتكــرة 
المنطــق والمعرفــة العلميــة

األمانة 
والمسؤولية

أن يظهــروا التزامــاً باألمانــة 
وإحساســاً بالمســؤولية

واضحــة  بقيــم  يتمتعــوا  أن 
والنزاهــة  المســؤولية  مــن 
الجــاد  والعمــل  والشــفافية 

القيــم  أن  يثبتــوا  أن 
مســؤولية  مــن  الشــخصية 
وعمــل  وشــفافية  ونزاهــة 
ــي  ــم ف ــكل خياراته ــاد تش ج

ة لحيــا ا

ســلوكاً  يظهــروا  أن 
اختيــار  حيــال  مســؤوالً 
مســار مهنــي مالئــم يتوافــق 
الشــخصية  قدراتهــم  مــع 

الســوق. واحتياجــات 

الصحة البدنية
ــاب حــس  ــرعوا باكتس أن يش
الرعايــة واالعتــزاز بلياقتهــم 

البدنيــة

أن يظهروا رعاية واعتزازاً 
بأنفسهم وأن تكون حياتهم 

تجسيداً لنمط الحياة الصحية 

عيــش  نمــط  يتبعــوا  أن 
إلــى  بهــم  يــؤدي  صحــي 

البدنيــة  الصحــة 

أن يمارســوا نمــط عيــش 
ــي مــن  ــي وعقل صحــي بدن

ــل. ــز العم ــأنه تعزي ش

سجل مواصفات الطالب في دولة اإلمارات العربية المتحدة

بنهايــة الحلقــة 1 )الصــف 5(، 
ينبغــي للطــاب:

بنهايــة الحلقــة 2 )الصــف 9(، 
ينبغــي للطــاب:

بنهايــة الحلقــة 3 )الصــف 
للطــاب: ينبغــي   ،)12
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األوزان النسبية حسب المحاور والصفوف والخطة الدراسية المقترحة

ملحوظات

النسبة عدد الدروس / الفصول الدراسية

%100المحاور الفصل 

الثالث

الفصل

 الثاني

الفصل 
األول

ــة ومعلميها   ــن للمدرس يمك
ــدروس  ــدد ال ــذ بع األخ
ــذ  ــا أو األخ وموضوعاته
ــج  ــق نوات ــب لتحقي بالنس
محــور  لــكل  التعلــم 
ــة  ــاور المعرف ــن مح م

ــج ــات المنه بمكون

40% 2 2 2 التربية الوطنية
20% 1 1 1 التاريخ
20% 1 1 1 الجغرافيا
20% 1 1 1 االقتصاد

100% 5 5 5 المجموع/ النسبة 

Ç )5-1( أوال : صفوف الحلقة األوىل

عدد الحصص األسبوعية 
المقترحة

 لكل صف

   الخامسالرابع    الثالث           الثاني  األول
22                  22                  2 

Ç )9-6( ثانيا : صفوف الحلقة الثانية

عدد الحصص األسبوعية 
المقترحة

 لكل صف

   التاسع    الثامن            السابع  السادس
22                  2                  2    

Ç )12-10( / ثالثا : صفوف املرحلة الثانوية

عدد الحصص األسبوعية 
المقترحة

 لكل صف

   الثاني عشر      الحادي عشر  العاشر
22                  2    

Ç :) 12 األوزان النسبيــة املقرتحة للمحاور للصفوف ) 1 ــ
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معايير التعلم لجميع المحاور والصفوف ) 1 ــ 12 ( للطلبة الناطقين بغير اللغة العربية

المعرفة بمكونات الدراســات االجتماعيــةالمجــال

1. التاريخاملحور

1.  يظهر املتعلم معرفة بكيفية تأثر الشخصيات واألحداث والتطورات املهمة ودورها يف تشكيل مجتمع دولة املعيار
اإلمارات العربية املتحدة خالل فرتات زمنية مختلفة ويف مواقع مختلفة ، كا يظهر الطالب فهاً ألمناط الثبات 

والتحول مبرور الزمن والعالقات بن األشخاص واألحداث ، والتفسرات املتعلقة بهذه العالقات.

2. الرتبية الوطنيةاملحور

2. يظهر املتعلم شعوًرا بالتقدير لدولة اإلمارات العربية املتحدة ومجتمعها ومتسًكا بقيمها وأخالقها من خالل فهم املعيار
العوامل واملقومات التي ساهمت يف تشكيل هويتها الوطنية، كا يتعلم أسس قيام الحكومة وأشكالها املختلفة 

ووظائفها وأدوار أفراد املجتمع.

3.الجغرافيااملحور

  3. يظهر املتعلم معرفة باألرض وخصائصها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وكيفية ارتباط هذه الخصائص املعيار

بالتفاعالت البرية ، كا يظهر فهاً للعالقات املتبادلة بن املجتمعات البرية والبيئة املادية املحيطة به.

4. االقتصاداملحور

 4. يظهر املتعلم معرفة بالنظام االقتصادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وكيفية عمل املؤسسات واألسواق املعيار
االقتصادية املختلفة، ودور الحكومة يف تطوير االقتصاد الوطني والعاملي.
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نواتج التعلم لجميع المحاور والصفوف ) 1 ــ 12 ( للطلبة الناطقين بغير اللغة العربية

ملحوظة: تفسير األرقام في النواتج: 

- يشر الرقم األول من اليسار  إىل املحور  

- الرقم الثاين إىل الصف الدرايس

- الرقم الثالث إىل الرقم املسلسل للناتج يف الصف

املجال:  املعرفة مبكونات الدراسات االجتاعية

املحور1: التاريخ

املعيــار: يظهــر املتعلــم معرفــة بكيفيــة تأثــر الشــخصيات واألحــداث والتطــورات املهمــة ودورهــا يف تشــكيل مجتمــع دولــة اإلمارات 

ــات والتحــول مبــرور  ــة مختلفــة ويف مواقــع مختلفــة، كــا يظهــر الطالــب فهــاً ألمنــاط الثب ــة املتحــدة خــالل فــرتات زمني العربي

الزمــن والعالقــات بــن األشــخاص واألحــداث، والتفســرات املتعلقــة بهــذه العالقــات.

نواتج التعلم

الصف
الناتج التسلسل

يتعرف قصة  قيام اتحاد دولة االمارات العربية املتحدة بصورة مبسطة 1.1.1

1
مييز صور القادة الشيوخ مؤسيس دولة اإلمارات )الشيخ زايد والشيخ  راشد رحمها الله( 1.1.2

يتعرف الزي الوطني ألبناء دولة اإلمارات العربية املتحدة 1.1.3

يتعرف السرة الذاتية للباين املؤسس الشيخ زايد بن سلطان- رحمه الله 1.2.1

يصف دور الشخصيات الوطنية يف مجتمع اإلمارات  )صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد – حفظه الله(2 1.2.2

يربط بن الشخصيات واألماكن واالحداث )الشيخ راشد بن سعيد - رحمه الله( 1.2.3

يفهم وقوع أحداث يف املايض وتأثرها عى الحارض 1.3.1

يستنتج التطورات التي طرأت عى دور األرسة يف مجتمع اإلمارات العربية املتحدة3 1.3.2

يحدد األحداث واملناسبات الوطنية والدينية يف مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة 1.3.3

يستنتج الدور الذي لعبته الشخصيات التاريخية يف مجتمع اإلمارات العربية املتحدة        1.4.1

يرح أدوار ووظائف الوزرات الحكومية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.4 1.4.2

يوضح أسلوب حياة الناس وتطوره عر الزمن يف مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة 1.4.3
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نواتج التعلم

الصف
الناتج التسلسل

يحدد مواطن الحضارات القدمية يف دولة االمارات العربية املتحدة 1.5.1

5
يبن االثار املرتتبة عى التواصل الحضاري بن منطقة اإلمارات والحضارات املجاورة  1.5.2

يوضح أهمية املحافظة عى اآلثار الحضارية لدولة االمارات العربية املتحدة 1.5.3

يقدم أمثلة لشخصيات لها دور واضح يف تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة )اآلباء املؤسسون( 1.6.1

يتعرف السرة الذاتية للقادة الشيوخ يف امارة أبو ظبي وادوارهم يف بناء االتحاد6 1.6.2

يوضح مالمح النهضة النسائية يف  دولة االمارات العربية املتحدة 1.6.3

يناقش الدور البطويل الذي تلعبه القوات املسلحة اإلماراتية الباسلة يف نرة القضايا العربية 1.7.1

يوضح مظاهر التعايش السلمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة7 1.7.2

يتعرف السرة الذاتية للقادة الشيوخ يف إمارة ديب وأدوارهم يف بناء االتحاد 1.7.3

يتعرف األحداث والشخصيات التي أسهمت يف منو الفكر الوحدوي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )زايد األول( 1.8.1

يرح أدوار ووظائف الوزرات الحكومية يف التنافسية العاملية8 1.8.2

يتعرف السرة الذاتية للقادة الشيوخ يف إمارة الشارقة وأدوارهم يف بناء االتحاد 1.8.3

يرح األحداث واملواقف والتغرات التي شهدتها منطقة الخليج العريب منذ القرن 16 م )االستعار الرتغايل – الريطاين(  1.9.1

9
يرسم خطاً زمنياً ميثل مراحل قيام دولة االمارات العربية املتحدة وفق التسلسل الزمني الصحيح  1.9.2

يتعرف السرة الذاتية للقادة الشيوخ يف إمارة رأس الخبمة وأدوارهم يف بناء االتحاد 1.9.3

يوضح الدور القيادي للشيخ زايد – رحمه الله - يف قيام مجلس التعاون الخليجي 1.10.1

يحلل دور دولة اإلمارات يف خدمة القضايا العاملية10 1.10.2

يتعرف السرة الذاتية للقادة الشيوخ يف إمارة أم القيوين وأدوارهم يف بناء االتحاد 1.10.3

يحدد أهمية الثورة املعلوماتية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 1.11.1

يتعرف السرة الذاتية للقادة الشيوخ يف إمارة الفجرة وأدوارهم يف بناء االتحاد11 1.11.2

يناقش جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يف مواكبة التطورات الحديثة يف مجال االخرتاع واالبتكار والريادة 1.11.3

يبن ملحات من التاريخ الحديث واملعارص لدول الخليج العريب   1.12.1

يناقش قضية االحتالل اإليراين للجزر التابعة لدولة االمارات العربية املتحدة12 1.12.2

يتعرف السرة الذاتية للقادة الشيوخ يف إمارة عجان وأدوارهم يف بناء االتحاد 1.12.3
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املجال:  املعرفة مبكونات الدراسات االجتاعية

املحور2: الرتبية الوطنية

املعيــار: يظهــر املتعلــم شــعوراً باالنتــاء والــوالء لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومجتمعهــا ومتســكاً بقيمــه وأخالقــه مــن خــالل 

ــة وأشــكالها  ــم عــن أســس الحكوم ــا يتعل ــة ، ك ــة اإلماراتي ــة الوطني ــي ســاهمت يف تشــكيل الهوي ــات الت ــل واملقوم ــم العوام فه

املختلفــة ووظائفهــا وعــن أدوار أفــراد املجتمــع.

نواتج التعلم

الصف
الناتج التسلسل

يرح حاجته للعيش ضمن مجموعات )عائالت - جاعات( 2.1.1

1

يتعرف بعض عنارص الرتاث يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )املناسبات - املالبس - األهازيج( 2.1.2

يناقش املصطلحات والعادات اإلماراتية األصيلة )الرد بنعم - لبيه - هود - هدا ( 2.1.3

يفرس أهمية املحافظة عى عنارص الهوية الوطنية 2.1.4

يقارن بن األنظمة والقوانن املطبقة يف البيت ويف املدرسة 2.1.5

يصف أساس التعامل مع الوالدين 2.1.6

يصف بعض العادات و التقاليد واملوروث الشعبي التي تشكل الهوية اإلماراتية )األلعاب الشعبية( 2.2.1

2

يتعرف أساء حكام اإلمارات السبع 2.2.2

يوضح أهمية قيمة األمانة والصدق يف تعامله مع اآلخرين 2.2.3

يربط بن النشيد الوطني و املناسبات الوطنية املختلفة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 2.2.4

يوضح عنارص الهوية الوطنية اإلماراتية )املستندات الوطنية التي تحدد هوية الفرد ( 2.2.5

يناقش دوره يف العمل الجاعي التعاوين 2.2.6

يتعرف أسس االختيار السليم يف إنجاح العمل التعاوين 2.3.1

3

يتعرف السلطات السياسية يف دولة اإلمارات ) رئيس االتحاد ونائبه ( 2.3.2

يتعرف السلطات السياسية يف دولة اإلمارات )املجلس األعى لإلتحاد( 2.3.3

يحلل أدوار بعض املؤسسات يف املجتمع )املدارس - املساجد - املراكز الثقايف( 2.3.4

يستنتج بعض مسميات االطعمة الشعبية ومكوناتها 2.3.5

يصف أهمية الخدمات التي توفرها الحكومة )جمع النفايات، صيانة الطرقات - إنارة الشوارع - املدارس( 2.3.6
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يتعرف مالمح مجتمع اإلمارات قبل قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة 2.4.1

4

يعر شفوياً عن دور الشيخ زايد - رحمه الله - يف قيام االتحاد  2.4.2

يوظف التكنولوجيا للتعرف عى إسهامات الشيخ خليفة بن زايد لتحقيق التنمية املستدامة والرفاه لشعبه 2.4.3

يناقش جهود دولة  اإلمارات العربية املتحدة يف توفر الحقوق لجميع السكان 2.4.4

يقارن العادات والتقاليد بن مجتمع اإلمارات واملجتمعات األخرى )فن من فنون املوروث الشعبي( 2.4.5

يتعرف السلطات السياسية يف دولة اإلمارات )مجلس الوزراء ( 2.4.6

يستنتج التغرات التي طرأت عى مجتمع اإلمارات بعد قيام  االتحاد 2.5.1

5

يوضح حقوق ومسؤوليات الفرد كعضو يف املجتمع )املمتلكات العامة( 2.5.2

يتعرف مظاهر اهتام دولة اإلمارات و قيادتها السياسية بالطفل ) قانون الطفل يف دولة اإلمارات ( 2.5.3

يشارك يف حل بعض القضايا البيئية املعارصة يف مجتمعه 2.5.4

ميارس الحوار كطريقة لحل مشكالته 2.5.5

يبن مكونات الهوية الوطنية ) الدين - اللغة العربية - العادات و التقاليد ( 2.5.6

يوضح عالقة املواطنة الصالحة بالتمسك بالقيم واملبادئ الفاضلة 2.6.1

6

يتعرف أنواع الرتاث يف دولة اإلمارات املادي واملعنوي  2.6.2

يتعرف الرياضات الرتاثيه يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 2.6.3

يرح دور اآلباء املؤسسن للدولة يف تطوير الدوله وضان رفاهية وسعادة الشعب 2.6.4

يتعرف الطب الشعبي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 2.6.5

يتعرف السلطات السياسية يف دولة اإلمارات )املجلس الوطني االتحادي( 2.6.6

يصف طبيعة املعامل الرتاثية القدمية يف دولة اإلمارات 2.7.1

7

يبن دوره كفرد يف دعم التنافسية العاملية  ملجتمع اإلمارات 2.7.2

يناقش أهمية الرقم واحد يف حياة أبناء الوطن 2.7.3

يستنتج أثر العوملة عى الهوية الوطنية اإلماراتية 2.7.4

يتوقع ظواهر بيئية ترتبط مبارسات برية غر مخطط لها ) الهدر يف املوارد ـ الجفاف ( 2.7.5

يتعرف السلطات السياسية يف دولة اإلمارات )القضاء االتحادي( 2.7.6

نواتج التعلم

الصف
الناتج التسلسل
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مييز القضايا واملجاالت املتضمنة حقوق الفرد ومسؤولياته وأدواره لتعزيز الصالح العام للمجتمع )اإلبالغ عن الحوادث ـ الطرق ـ املخدرات( 2.8.1

8

يناقش مبادئ التنمية البرية و مجاالتها عى املستوين املحي و العاملي 2.8.2

يلتزم دوره االيجايب يف دعم األمن الوطني 2.8.3

يناقش دور املرأة يف مسرة التنمية والبناء 2.8.4

يلتزم املسؤولية االجتاعية يف خدمة مجتمعه 2.8.5

يناقش مفهوم الوطن وأثر الوطنية عى مجتمعه 2.8.6

يستكشف مهارات االبتكار والريادة يف العمل. 2.9.1

9

يقيّم القوانن املوجهة ملعالجة الشؤون والقضايا العامة )قوانن ذوي االحتياجات - استخدام التقنيات الحديثة( 2.9.2

يبن املرتكزات األساسية للسياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة 2.9.3

يرح دوره يف التوعية االجتاعية  2.9.4

يرح مسؤوليات أفراد املجتمع  تجاه الدولة يف تحقيق الوحدة الوطنية )مفهوم املسؤولية-مسؤوليات املواطنة( 2.9.5

يتعرف أهمية الدستور والقانون للمجتمع وحقوق االنسان االساسية يف دولة االمارات العربية املتحدة )بعض القوانن املعمول بها قوانن السر والبيئة( 2.9.6

يتعرف شخصيات وطنية ساهمت يف بناء االتحاد )أحمد خليفة السويدي / سيف سعيد غباش ( 2.10.1

10

يبن دور القيم واألخالق يف تطوير مواطنته املنتجة 2.10.2

يبن دور املؤسسات املختلفة يف تلبية احتياجات املواطنن وإحداث التغيرات االجتاعية الالزمة )برنامج زايد لإلسكان - مؤسسة محمد بن 

راشد لإلسكان(
2.10.3

يقدر دور دولة اإلمارات وجهودها يف مكافحة التمييز العنري 2.10.4

يحلل جهود دولة اإلمارات والدول واملنظات العربية والدولية يف مكافحة االتجار بالبر 2.10.5

يتعرف مالمح الثورة املعلوماتية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 2.10.6

يتعرف حقوق االنسان االساسية التي يكفلها الدستور يف دولة االمارات العربية املتحدة 2.11.1

11

يقيم تأثر االتفاقيات الدولية و أثرها عى املجتمعات 2.11.2

يحدد أدوار ووظائف بعض الوزارات الحكومية )الرتبية والتعليم - الثقافة وتنمية املعرفة - التغراملناخي والبيئة( 2.11.3

يقارن بن نظام الحكومة يف دولة اإلمارات واألشكال األخرى للحكومات 2.11.4

يبن أهمية دعم مؤسسات الرعاية االجتاعية 2.11.5

يوضح أهمية املحاسبة الذاتية يف حياته 2.11.6

نواتج التعلم

الصف
الناتج التسلسل
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يستشهد بحكمة الشيخ زايد – رحمه الله – يف تحقيق التالحم الوطني 2.12.1

12

يرح التجربة السياسية لدولة اإلمارات العربية املتحدة  2.12.2

يتعرف أهمية التنمية الذاتية 2.12.3

يدرس إحدى القضايا املجتمعية ويقرتح حلوال لها 2.12.4

يقيّم مدى فعالية الدبلوماسية وغرها من وسائل السياسة الخارجية التي تستخدمها دولة 

اإلمارات)إكسبو/ ارينا /إلغاء التأشرات الخارجية(
2.12.5

يبن أهمية التكيف مع املتغرات العاملية. 2.12.6

نواتج التعلم

الصف
الناتج التسلسل

املجال:  املعرفة مبكونات الدراسات االجتاعية

املحور3: الجغرافيا 

املعيــار: يظهــر املتعلــم معرفــة بــاألرض وخصائصهــا يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وكيفيــة ارتبــاط هــذه الخصائــص بالتفاعالت 

البريــة، كــا يظهــر فهــاً للعالقــات املتبادلــة بــن املجتمعــات البريــة والبيئــة املاديــة املحيطــة به.

نواتج التعلم

الصف
الناتج التسلسل

يصف الطبيعة الجميلة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 3.1.1

1
يتعرف الشكل العام لخريطة دولة اإلمارات العربية املتحدة 3.1.2

يستخدم الخرائط والرموز لتحديد أبرز معامل ومواقع بيئته/ مدينته ) بحرة ـ جزيرة ـ جبل ـ وادي.....( 3.1.3

يحدد موقع دولة اإلمارات العربية املتحدة والدول واملسطحات املائية التي تجاورها عى الخريطة 3.2.1

يتعرف إمارات الدولة وموقعها ) أبو ظبي - ديب - الشارقة (2 3.2.2

يتعرف إمارات الدولة وموقعها ) رأس الخيمة - الفجرة - عجان - أم القيوين ( 3.2.3

يتعرف مظاهر السطح )الجبال( وتوزيعها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 3.3.1

يستنتج خصائص الصحراء والكثبان الرملية وتوزيعها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 3 3.3.2

يوضح خصائص السهول والجزر وتوزيعها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  3.3.3

يصف الخصائص والظواهر املناخية لدولة اإلمارات العربية املتحدة       3.4.1

يحدد أنواع النبات الطبيعي وخصائصه  يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 4 3.4.2

يستنتج مظاهر اهتام  اآلباء املؤسسن والقيادة الرشيدة يف دولة اإلمارات يف الحفاظ عى البيئة 3.4.3
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نواتج التعلم

الصف
الناتج التسلسل

يرح الخصائص البرية  لسكان دولة اإلمارات العربية املتحدة عر العصور التاريخية 3.5.1

5
يوضح تأثر العوامل الطبيعية عى منو السكان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 3.5.2

يوظف الخرائط واألشكال املختلفة يف تحديد توزيع السكان يف دولة اإلمارات  3.5.3

يبن أهم مصادر الطاقة التقليدية وتوزيعها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 3.6.1

يناقش أهم مصادر الطاقة الحديثة وتوزيعها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة6 3.6.2

يقدم أمثلة تطبيقية تبن تأثر التكنولوجيا عى البيئة يف دولة  العربية املتحدة )مدينة مصدر(. 3.6.3

يوضح أبرز مظاهر األنشطة االقتصادية التقليدية لسكان دولة اإلمارات العربية املتحدة 3.7.1

يوظف مصادر املعرفة املتنوعة يف التعرف إىل مظاهراألنشطة االقتصادية الحديثة يف  دولة اإلمارات العربية املتحدة7 3.7.2

يناقش أبرز مظاهر األنشطة التقنية لسكان دولة اإلمارات العربية املتحدة 3.7.3

يوضح تطور وسائل املواصالت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 3.8.1

يناقش العوامل املؤثرة يف تطور السياحة يف  دولة اإلمارات العربية املتحدة8 3.8.2

يبن أمناط  السياحة يف  دولة اإلمارات العربية املتحدة 3.8.3

يفرس األهمية االسرتاتيجية للمكان وما قد ينتج عنه من قضايا ومشكالت ) جزر اإلمارات العربية املتحدة(. 3.9.1

يناقش تجربة دولة اإلمارات يف حل قضايا بيئية محلية وعاملية9 3.9.2

يطبق خطوات توظيف مصادر املعرفة املناسبة يف التعرف لتجربة دولة اإلمارات يف تحقيق التنمية املستدامة 3.9.3

يستنتج خصائص املوقع الجغرايف  وأهميتة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 3.10.1

يرح مظاهر السطح لدولة اإلمارات العربية املتحدة 10 3.10.2

يناقش خصائص املناخ و النبات الطبيعي وتوزيعه الجغرايف يف  دولة اإلمارات العربية املتحدة  3.10.3

يرح مظاهر اهتام قيادة دولة اإلمارات يف االرتقاء بالتخطيط الحرضي للدولة  3.11.1

يناقش أهم املوارد االقتصادية وتوزيعها يف  دولة اإلمارات العربية املتحدة 11 3.11.2

يوضح أبرز مظاهر األنشطة االقتصادية لسكان دولة اإلمارات العربية املتحدة 3.11.3

يناقش جهود دولة اإلمارات يف مجال علوم الفضاء   3.12.1

يبن إسهامات وجهود دولة  اإلمارات يف الحفاظ عى البيئة 12 3.12.2

يوضح أبرز املحميات الطبيعية يف دولة اإلمارات ودورها يف  الحفاظ عى البيئة    3.12.3
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املجال:  املعرفة مبكونات الدراسات االجتاعية

املحور4: االقتصاد 

ــواق  ــات واألس ــل املؤسس ــة عم ــدة، وكيفي ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــادي يف دول ــام االقتص ــة بالنظ ــم معرف ــر املتعل ــار: يظه املعي

ــي. ــي والعامل ــاد الوطن ــر االقتص ــة يف تطوي ــة، ودور الحكوم ــة املختلف االقتصادي

نواتج التعلم

الصف
الناتج التسلسل

يرح دور الباين املؤسس لدولة اإلمارات يف توفر الخدمات االقتصادية ألبناء شعبه. 4.1.1

1
يتعرف مسميات وأشكال النقود يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 4.1.2

ميثل أدوار لوظائف مختلفة ويرحها لخدمة مجتمع اإلمارات.  4.1.3

يقارن بن الصناعات الوطنية التقليدية والحديثة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 4.2.1

يقدم أمثلة عى السلع والخدمات التي تقدمها دولة اإلمارات لشعبها.2 4.2.2

يصنف املنتجات الوطنية اإلماراتية املبتكرة ويقدم أمثلة عنها. 4.2.3

يتعرف تأثر املوارد الطبيعية والبرية يف األنشطة االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 4.3.1

يوضح األنشطة االقتصادية التي ميارسها سكان دولة اإلمارات العربية 3 4.3.2

يصف اهتام الباين املؤسس بتطوير االقتصاد الوطني. 4.3.3

يناقش أهمية االبتكار واملبادرة يف إتقان العمل وتحسن اإلنتاجية يف دولة اإلمارات       4.4.1

يجمع معلومات البتكارات تكنولوجية ارتبطت بالنمو االقتصادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة4 4.4.2

يوضح كيف ساهمت رؤية القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف تطوير التعاون االقتصادي بن دول مجلس التعاون الخليجي. 4.4.3

يعطي أمثلة عى شبكات متطورة للنقل واالتصاالت وتأثرها يف تشجيع النمو االقتصادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 4.5.1

5
يستنتج العوامل الجاذبة لحركة السياحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 4.5.2

يحدد الحوافز االقتصادية املتاحة لريادة األعال يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 4.5.3

يتتبع تطور األنشطة االقتصادية الحديثة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 4.6.1

يتعرف املفاهيم االقتصادية الالزمة للتنمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )االستثار - التنافسية( 6 4.6.2

يتعرف جهود دولة اإلمارات يف تطوير قطاع الطاقة النظيفة 4.6.3
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يربط بن توافر املوارد والتطور االقتصادي لدولة اإلمارات والدول املجاورة. 4.7.1

مييز بن املخاطرة والجرأة يف املروعات االقتصادية املقامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.7 4.7.2

يستنبط جوانب ومجاالت االبتكار واإلبداع يف املشاريع االقتصادية اإلماراتية. 4.7.3

يوضح جهود الباين املؤسس الشيخ زايد يف مجاالت التنمية االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 4.8.1

يرح دور السياسة الحكومية لدولة اإلمارات يف إتاحة املجال للتجارة بشكل حر أو مقيد 8 4.8.2

يحدد الحوافز االقتصادية املتاحة يف تطوير ريادة األعال يف دولة اإلمارات. 4.8.3

يوضح اهتام القيادة الرشيدة يف دولة اإلمارات باستثار رأس املال البري لتنمية االقتصاد الوطني 4.9.1

يبن كيفية استثار قيادة دولة اإلمارات العربية املتحدةاالستثار األمثل ملواردها البرية  9 4.9.2

يقارن بن املروعات الصغرة واملتوسطة وتطورها يف عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله  4.9.3

يفرس تأثر التعليم املستمر والتنمية املستدامة عى تنوع مصادر الدخل املستقبي لألرسة يف دولة اإلمارات  4.10.1

يتعرف إسهامات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يف بناء قاعدة اقتصادية قوية لدولة اإلمارات.10 4.10.2

يوضح تطور سوق األوراق املالية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )األسهم - السندات - البورصة - األسواق املالية( 4.10.3

يبن سات النظام االقتصادي املتبع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والنظم االقتصادية العاملية.  4.11.1

يتعرف أنواع النقود ووظائفها املتعددة ومراحل تطورها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والعامل.11 4.11.2

يبن مراحل نشأة املصارف وأنواعها ودورها يف دعم املروعات االقتصادية يف دولة اإلمارات والعامل. 4.11.3

يفرس دعم دولة اإلمارات العربية املتحدة للتجارة الحرة والتجارة اإللكرتونية بن دول العامل.   4.12.1

يبن العوامل التي ساعدت يف جعل دولة اإلمارات العربية املتحدة مركزاً لالستثارات العاملية  12 4.12.2

يفرس تطور االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات من االخرتاع إىل االبتكار، وتأثر ذلك يف النمو االقتصادي اإلمارايت   4.12.3

نواتج التعلم

الصف
الناتج التسلسل
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خريطة الموضوعات المقترحة لجميع المحاور للصفوف ) 1 ــ 12 (

Ç ] خريطة املوضوعات املقرتحة ]1. محور التاريخ

السادس الخامس الرابع الثالث الثاين األول الصف

اآلباء املؤسسون حضارة بالدي  شخصيات من

بالدي

 قصص من

بالدي

الباين املؤسس قصة االتحاد

 أبوظبي عاصمةاملوضوعات

االتحاد

 التواصل الحضاري

 بن منطقة االمارات

والحضارات االخرى

وزارات الدولة أرسيت شكراً خليفة

 رجال صنعوا

 أمة

)زايد – راشد(

 النهضة النسائية يف

دولة  اإلمارات

 أحافظ عى االثار

 الحضارية يف

اإلمارات

 مجتمع اإلمارات

 بن املايض

والحارض

 املناسبات الوطنية

 والدينية يف دولة

اإلمارات

راشد ونهضة ديب الزي الوطني

التاسع العارش الحادي عرش  الثاين عرش الصف السابع الثامن

 التاريخ الحديث

 واملعارص لدول

الخليج العربية

 الثورة املعلوماتية

 يف  دولة اإلمارات

العربية املتحدة

 دور الشيخ زايد

 يف قيام مجلس

التعاون الخليجي

االستعار يف منطقة 

الخليج العريب 

)الرتغايل-الريطاين(
رجال من بالدي

)زايد األول(

مواكب املجد

املوضوعات
 قضية االحتالل

 اإليراين للجزر

 العربية التابعة

لدولة اإلمارات

 محمد بن راشد

 راعي  االبتكار

والريادة

 اإلمارات والقضايا

العاملية

 قيام دولة اإلمارات

العربية املتحدة

 اإلمارات

والتنافسية العاملية

 التعايش

  السلمي يف دولة

اإلمارات

عجان الفجرة أم القيوين رأس الخيمة الشارقة  ديب
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Ç ]خريطة املوضوعات املقرتحة ]2. محور الرتبية الوطنية

السادس الخامس الرابع الثالث الثاين األول الصف

املواطنة اإليجابية  مجتمع اإلمارات

بعد قيام االتحاد

 مجتمع اإلمارات

قبل قيام االتحاد

االختيار السليم أرسيت االلعاب الشعبية

املوضوعات
 الرتاث املادي

 واملعنوي

املمتلكات العامة  زايد واالتحاد

السلطات السياسية 

يف دولة اإلمارات  

)رئيس االتحاد 

ونائبه(

 حكام دولة

 اإلمارات العربية

املتحدة

 عنارص الرتاث

اإلمارايت

الرياضات الرتاثية قانون الطفل  خليفة بن زايد

السلطات السياسية 

يف دولة اإلمارات  

)املجلس األعى 

لالتحاد(

 بأخالقي ارتقي

)األمانة - الصدق(

 العادات

 والتقاليد يف

بالدي

اإلباء املؤسسن احافظ عى البيئة املؤسسات املجتمعية اسعد شعب النشيد الوطني وطني هويتي

الطب الشعبي فن الحوار الفن الشعبي االمارايت األطعمة الشعبية املستندات الوطنية احرتم القانون

السلطات 

السياسية يف 

دولة اإلمارات 

)املجلس الوطني 

االتحادي(

الهوية الوطنية

)املكونات(

السلطات 

السياسية يف 

دولة اإلمارات  

)مجلس الوزراء(

 الخدمات التي

 تقدمها دولة

اإلمارات

العمل التعاوين  وبالوالدين

احسانا

التاسع العارش الحادي عرش  الثاين عرش الصف السابع الثامن

زايد حكيم العرب الحريات والحقوق

شخصيات وطنية )احمد 

خليفة السويدي-سيف 

غباش(
االبتكار والريادة واجبايت املعامل الرتاثية يف 

دولة

املوضوعات

التجربة السياسية 

لدولة اإلمارات

االتفاقات الدولية املواطنة املنتجة القوانن يف بالدي التنمية البرية اإلمارات 

والتنافسية العاملية

التنمية الذاتية الوزارات الحكومية برامج االسكان

السياسة الخارجية لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة

)العربية-اإلسالمية-

الدولية(

االمن الوطني الرقم واحد 

قضايا مجتمعية 

من بالدي

نظم الحكم يف 

العامل

التمييز العنري التوعية 

االجتاعية

املرأة ومسرة 

البناء

العوملة

الدبلوماسية 

اإلماراتية

مؤسسات الرعاية 

االجتاعية 

بالدولة

قضية االتجار 

بالبر

الوحدة الوطنية املسؤولية 

االجتاعية

ظواهر بيئية 

سلبية

التكيف املحاسبة الذاتية الثورة املعلوماتية

يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

امنحهم حقهم الوطن والوطنية السلطات 

السياسية يف دولة 

اإلمارات  )القضاء 

االتحادي(
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Ç ]خريطة املوضوعات املقرتحة ]3. محور الجغرافيا

السادس الخامس الرابع الثالث الثاين األول الصف

مصادر الطاقة 

التقليدية وتوزيعها 

يف دولة اإلمارات 

العربية 

سكان دولة 

اإلمارات عر 

العصور التاريخية

مناخ دولة 

اإلمارات العربية 

املتحدة

اوالً: الجبال يف 

دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

موقع دولة 

اإلمارات العربية 

املتحدة

قصة االتحاد

املوضوعات
مصادر الطاقة 

الحديثة وتوزيعها 

يف دولة اإلمارات 

العربية 

منو سكان اإلمارات

النبات الطبيعي 

يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

ثانياً: الصحراء 

والكثبان الرملية 

يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

إمارة ومسمى

)أبوظبي - ديب        

- الشارقة(

خريطة دولة 

اإلمارات العربية 

املتحدة

مدينة مصدر

توزيع سكان دولة 

اإلمارات بيئتي مسؤوليتي

ثالثاً: السهول والجزر 

يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

إمارة ومسمى

)راس الخيمة-

الفجرة-ام القيوين-

عجان(

معامل من بيئتي

التاسع العارش الحادي عرش  الثاين عرش الصف السابع الثامن

اإلمارات وعلوم 

الفضاء

السكان والنمو 

الحرضي يف دولة 

اإلمارات

املوقع الجغرايف 

لدولة اإلمارات 

وأهميته 

جزر اإلمارات الثالث 

املحتلة  )جغرافياً 

واقتصادياً( 

تطور وسائل 

املواصالت يف دولة 

اإلمارات العربية.

مظاهر األنشطة 

االقتصادية 

التقليدية 

لسكان دولة 

اإلمارات العربية 

املتحدة. املوضوعات

اسهامات دولة 

اإلمارات يف حاية 

البيئة

املوارد االقتصادية 

لسكان دولة 

اإلمارات

مظاهر السطح 

يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

اإلمارات واألمن 

البيئي

السياحة يف دولة 

اإلمارات العربية    

) املفهوم 

والعوامل املؤثرة (

األنشطة 

االقتصادية 

الحديثة لسكان 

دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

ملحميات الطبيعية 

يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة 

األنشطة االقتصادية  

لسكان دولة 

اإلمارات  

املناخ والنبات 

الطبيعي  يف دولة 

اإلمارات العربية 

املتحدة

تجربة دولة 

اإلمارات يف تحقيق 

التنمية املستدامة 

أمناط السياحة 

يف دولة اإلمارات 

العربية

األنشطة التقنية 

املعارصة لسكان 

دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
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Ç ]خريطة املوضوعات املقرتحة ]4. محور االقتصاد

السادس الخامس الرابع الثالث الثاين األول الصف

اإلمارات واألنشطة 

االقتصادية

النقل واالتصال يف 

اقتصاد اإلمارات

اإلمارات بن 

االبتكار واملبادرة

اإلمارات ومواردها 

االقتصادية

اإلمارات 

والصناعات 

الوطنية

الشيخ زايد يوفر 

خدمات لشعبه

املوضوعات
االستثار 

والتنافسية 

االقتصادية يف 

اإلمارات

السياحة يف 

اإلمارات

اإلمارات وابتكار 

التكنولوجيا

اإلمارات واألنشطة 

االقتصادية

اإلمارات تقدم 

السلع والخدمات 

لشعبها

النقود واشكالها 

يف اإلمارات

اإلمارات والطاقة 

النظيفة

اإلمارات وريادة 

األعال

اإلمارات واقتصاد 

دول مجلس 

التعاون الخليجي

الباين املؤسس واقتصاد 

اإلمارات
منتجات إماراتية 

مبتكرة

أخدم مجتمعي

التاسع العارش الحادي عرش  الثاين عرش الصف السابع الثامن

اإلمارات والتجارة 

اإللكرتونية

النظام االقتصادي 

يف اإلمارات

اإلمارات والتعليم 

املستمر

القيادة الرشيدة 

واستثار رأس املال 

البري

الشيخ زايد 

والتنمية 

االقتصادية يف 

اإلمارات

التطور 

االقتصادي يف 

اإلمارات ودول 

مجلس التعاون 

الخليجي
اإلمارات مركز املوضوعات

االستثارات 

العاملية

النقود ووظائفها يف 

دولة اإلمارات

الشيخ خليفة بن 

زايد والقاعدة 

االقتصادية القوية

اإلمارات واستثار 

رأس املال البري

التجارة 

والسياسات 

الحكومية 

اإلماراتية

املخاطرة 

والجرأة يف 

اقتصاد اإلمارات

اقتصاد اإلمارات 

من االخرتاع إىل 

االبتكار

املصارف وأنواعها 

يف دولة اإلمارات 

اإلمارات وسوق 

األوراق املالية

اإلمارات ودعم 

املروعات الصغرة 

واملتوسطة

اإلمارات الحوافز 

االقتصادية

اإلبداع واالبتكار 

يف املشاريع 

االقتصادية 

اإلماراتية
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معايير األداء للنواتج لصفوف ) 1 ــ 12 (

Ç ]12-1[ معايري األداء حسب الصفوف
Ç  املحور: 1. التاريخ
Ç املجال: املعرفـة مبكونات الدراسات االجتاعية

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

ــة  • يجــد صعوبــة فــي معرف
ــة. ــخصيات التاريخي الش

فــي  مشــكلة  يواجــه   •
التمييــز بيــن صــورة الشــيخ 
ــان  ــن ســلطان آل نهي ــد ب زاي
ــن  ــد ب ــيخ راش ــورة الش وص

مكتــوم. آل  ســعيد 

• يجــد صعوبــة فــي المقارنــة 
مواطنيــن  صــور  بيــن 
اماراتييــن ومواطنيــن مــن 

أخــرى.  بلــدان 

ــن   ــن م ــدة أو اثنتي ــمي واح • يس
الشــخصيات التاريخيــة مــن خــالل 
قصــة االتحــاد بمســاعدة معلمــه.

فــي  المعرفــة  بعــض  يظهــر   •
التمييــز بيــن صــورة الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان وصــورة 
الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتوم، 
ــم. ــم بإماراته ــتطيع ربطه وال يس

• يقــارن بعض الصــور لمواطنين 
ــدان  ــن بل ــن م ــن ومواطني اماراتيي

اخــرى بمســاعدة معلمــه.

• يســمي بعــض الشــخصيات 
مــن خــالل قصــة  التاريخيــة 

االتحــاد.

• يظهــر معرفــة فــي التمييــز 
ــن  ــد ب ــيخ زاي ــورة الش ــن ص بي
ســلطان آل نهيــان و وصــورة 
آل  ســعيد  بــن  راشــد  الشــيخ 
مكتــوم، ويربطهــم بإماراتهــم 

مــع بعــض األخطــاء.

• يقــارن بيــن صــوراً لمواطنين 
مــن  ومواطنيــن  اماراتييــن 
بلــدان اخــرى مــن خــالل الــزي 

ــي. الوطن

الشــخصيات  جميــع  يســمي   •
قصــة  خــالل  مــن  التاريخيــة 

االتحــاد.

فــي  كبيــرة  معرفــة  يظهــر   •
الشــيخ  صــورة   بيــن  التمييــز 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان و 
وصــورة الشــيخ راشــد بــن ســعيد 
ــم  ــم بإماراته ــوم، ويربطه آل مكت

أخطــاء. دون 

صــوراً  ويصنــف  يقــارن   •
ــن  ــن ومواطني ــن اماراتيي لمواطني
مــن بلــدان اخــرى مــن خــالل 

ألبــوم.  فــي  الوطنــي  الــزي 

 الصف: األول
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

ــع  ــي  جم ــة ف ــد صعوب • يج
تتعلــق   التــي   المعلومــات 
للبانــي  الذاتيــة  بالســيرة 
زايــد  الشــيخ  المؤســس 

هللا. رحمــه 

• يجــد صعوبــة فــي ســرد   
دور الشــيخ خليفــة -حفظــه 
ونهضــة  بنــاء  فــي  هللا- 

اإلماراتــي. المجتمــع 

ــط   ــي الرب ــة ف ــد صعوب • يج
ــن  ــن الشــخصيات واألماك بي
واالحــداث وال يســتطيع ان 
دور    علــى  بامثلــة   يدلــل 
الشــيخ راشــد -رحمــه هللا-

ــي ــة دب ــي نهض ف

• يجمــع  بعــض المعلومــات التــي  
تتعلــق  بالســيرة الذاتيــة للبانــي 
المؤســس الشــيخ زايــد رحمــه هللا.

خليفــة  الشــيخ  دور  يســرد   •
-حفظــه هللا- فــي بنــاء ونهضــة 

اإلماراتــي. المجتمــع 

ــط  ــة ويرب ــر معرفــة جزئي • يظه
واألماكــن  الشــخصيات  بيــن 
واالحــداث ويدلــل ببعــض األمثلــة 
علــى دور   الشــيخ راشــد -رحمــه 

ــي ــي نهضــة دب هللا- ف

تتعلــق   معلومــات  يجمــع   •
للبانــي  الذاتيــة  بالســيرة 
ــه  ــد رحم ــيخ زاي المؤســس الش

. هللا

• يســرد ويوضــح  دور الشــيخ 
خليفــة -حفظــه هللا- فــي بنــاء 
ــي. ــع اإلمارات ونهضــة المجتم

ويربــط  معرفــة  يظهــر   •
واألماكــن  الشــخصيات  بيــن 
واالحــداث ويدلــل بامثلــة علــى 
دور   الشــيخ راشــد -رحمــه 

هللا- فــي نهضــة دبــي

• يجمــع وينظــم معلومــات تتعلــق  
بالســيرة الذاتيــة للبانــي المؤســس 

الشــيخ زايــد رحمــه هللا.

دور  بدقــة  ويعــرض  يســرد   •
هللا-  –حفظــه  خليفــة  الشــيخ 
المجتمــع  ونهضــة  بنــاء  فــي 

تــي.  اإلمارا

• يظهــر فهمــاً عميقــاً ويربــط  
واألماكــن  الشــخصيات  بيــن 
ــى  ــة عل ــل بامثل ــداث ويدل واالح
دور الشــيخ راشــد -رحمــه هللا- 

فــي نهضــة دبــي 

 الصف: الثاني

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي ســرد 
قصصــا مــن الماضــي.

فــي  مشــكلة  يواجــه   •
التمييــز بالحيــاة العائليــة  فــي 

والحاضــر.  الماضــي 

بعضــاً  بصعوبــة  يحــدد   •
ــبات  ــداث والمناس ــن  األح م
فــي  والدينيــة  الوطنيــة 

اإلمــارات مجتمــع 

• يســرد قصــة واحــدة بمســاعدة 
معلمــه.

• يظهــر معرفــة محــدودة بالحيــاة 
العائليــة  فــي الماضــي والحاضــر 

ببعــض   معرفــة   يظهــر   •
الوطنيــة  والمناســبات  االحــداث 
ــارات.  ــع اإلم ــي مجتم ــة ف والديني

أحداثــاً  ويوضــح  يســرد   •
الماضــي  مــن  وقصصــاً 

. لية ســتقال با

• يظهــر نوعــاً مــن المعرفــة 
ــي الماضــي  ــة ف ــاة العائلي بالحي

والحاضــر.

وفهمــا  معرفــة  يظهــر   •
ــبات  ــداث والمناس ــب االح بأغل
ــع  ــي مجتم ــة ف ــة والديني الوطني

اإلمــارات.

ــاً  ــة أحداث ــرض بدق ــرد ويع • يس
بثقــة  الماضــي  مــن  وقصصــا 

وباســتقاللية. 

• يظهــر معرفــة واســعة النطــاق 
الماضــي  فــي  العائليــة  بالحيــاة 

والحاضــر.

• يظهــر معرفــة عميقــة بكافــة 
االحــداث والمناســبات الوطنيــة 
والدينيــة فــي مجتمــع اإلمــارات.

 الصف: الثالث
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي ربــط 
مســاهمة إحــدى الشــخصيات 
دولــة  بتاريــخ  التاريخيــة 

اإلمــارات.

• يحــدد بصعوبــة  بعضــاً من  
الــوزرات  أدوار ووظائــف 

فــي دولــة االمــارات.

• يجــد صعوبــة فــي فهــم 
النــاس  عيــش  أســلوب 
فــي  اإلمــارات  بمجتمــع 

والحاضــر.  الماضــي 

• يظهــر معرفتــه بربط مســاهمات 
التاريخيــة  الشــخصيات  بعــض 

ــارات. ــة اإلم ــخ دول بتاري

ــض  أدوار  ــة  ببع ــر معرف • يظه
ووظائــف الــوزرات فــي دولــة 

االمــارات .

• يظهــر بعــض الفهــم بأســلوب 
عيــش النــاس بمجتمــع اإلمــارات 

ــي الماضــي والحاضــر. ف

وفهمــاً  معرفــة  يظهــر   •
بمســاهمة أغلــب الشــخصيات 
دولــة  بتاريــخ  التاريخيــة 

اإلمــارات.

• يظهــر معرفــة وفهمــا بأغلــب 
أدوار ووظائــف الــوزرات فــي 

دولــة االمــارات.

• يظهــر فهمــاً بأســلوب عيــش 
النــاس بمجتمــع اإلمــارات فــي 

الماضــي والحاضــر.

• يظهــر كفــاءة في ربط مســاهمة 
التاريخيــة  الشــخصيات  جميــع 

ــارات. ــة اإلم ــخ دول بتاري

• يظهــر معرفــة عميقــة بكافــة 
أدوار ووظائــف الــوزرات فــي 

دولــة االمــارات.

ــش  ــا ويناق ــا معمًق ــر فهم • يظه
أســلوب عيــش النــاس بمجتمــع 
الماضــي  فــي  اإلمــارات 

لحاضــر. ا و

  الصف: الرابع

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

فــي   صعوبــة  يواجــه   •
ــد مواطــن الحضــارات  تحدي
القديمــة والمواقــع األثريــة 

اإلمــارات. دولــة  فــي 

فــي  صعوبــه  يظهــر   •
المترتبــة  باآلثــار  معرفتــة 
ــى التواصــل الحضــاري  عل
بيــن االمــارات والحضارات 

المجــاورة.

• يجــد صعوبــة فــي التعــرف 
علــى أهميــة المحافظــة علــى 
لدولــة  الحضاريــة  االثــار 
االمــارات العربيــة المتحــدة.

• يظهــر القــدرة علــى توظيــف 
ــه  ــد بمســاعدة معلم مصــدر واح
الحضــارات  مواطــن  لتحديــد 
القديمــة والمواقــع األثريــة فــي 

اإلمــارات. دولــة 

ــار  • يظهــر بعــض المعرفــة باآلث
التواصــل  علــى  المترتبــة 
االمــارات  بيــن  الحضــاري 

المجــاورة. والحضــارات 

• يشــرح دون اعطــاء أمثلة حول 
االثــار  علــى  المحافظــة  أهميــة 
االمــارات  لدولــة  الحضاريــة 

العربيــة المتحــدة.

ــف  ــى توظي ــدرة عل ــر ق • يظه
مصــدر أو مصدريــن لتحديــد 
مواطــن الحضــارات القديمــة 
والمواقــع األثريــة فــي دولــة 

اإلمــارات.

األساســية  المعرفــة  يظهــر   •
علــى  المترتبــة  باآلثــار 
بيــن  الحضــاري  التواصــل 
والحضــارات  االمــارات 

. ة ور لمجــا ا

بعــض  ويعطــي  يشــرح   •
األمثلــة حــول أهميــة المحافظــة 
علــى االثــار الحضاريــة لدولــة 
االمــارات العربيــة المتحــدة.

قــدرة علــى توظيــف  يظهــر   •
لتحديــد  فأكثــر  ثــاث مصــادر 
القديمــة  الحضــارات  مواطــن 
شــامل  تحليــل  وتقديــم  فــي، 
ألهميــة دراســة اآلثــار فــي دولــة 

اإلمــارات.

ــار  ــة عميقــة باآلث • يظهــر معرف
التواصــل  علــى  المترتبــة 
االمــارات  بيــن  الحضــاري 

المجــاورة. والحضــارات 

• يشــرح ويحلــل أهميــة المحافظة 
علــى االثــار الحضاريــة لدولــة 

االمــارات العربيــة المتحــدة.

 الصف: الخامس
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يناقــش بتــردد  دور اآلبــاء 
المؤسســين فــي بنــاء صــرح 

االتحاد.

• يجــد صعوبــة فــي معرفــة 
للقــادة  الذاتيــة  للســيرة 
أبــو  امــارة   فــي  الشــيوخ 
ظبــي و أدوارهــم  فــي بنــاء 

االتحــاد. 

ــد   ــي تحدي ــة ف • يجــد صعوب
النســائية  النهضــة  مامــح 
االمــارات  دولــة  فــي  

المتحــدة. العربيــة 

معلمــه    بمســاعدة  يناقــش   •
ــاء  ــي بن ــاء المؤسســين ف دور اآلب

االتحــاد. صــرح 

ــة  ــيرة الذاتي ــة للس ــر معرف • يظه
لبعــض  القــادة الشــيوخ فــي امــارة 
أبــو ظبــي  و أدوارهــم  فــي بنــاء 

االتحــاد.

محــدودة   معرفــة  يظهــر   •
بمامــح النهضــة النســائية  فــي  
دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.

اآلبــاء  دور  يناقــش   •
المؤسســين فــي بنــاء صــرح 

. د تحــا ال ا

•  يظهــر معرفــة للســيرة الذاتية 
الغلــب  القــادة الشــيوخ فــي 
ــم  ــي  و أدواره ــو ظب ــارة أب ام

ــاء االتحــاد. ــي بن ف

بمامــح  معرفــة  يظهــر   •
ــة  ــي  دول ــائية  ف النهضــة النس
المتحــدة. العربيــة  االمــارات 

• يناقــش ويحلــل  دور اآلبــاء 
صــرح  بنــاء  فــي  المؤسســين 

االتحــاد.

• يظهــر  معرفــة متعمقــة للســيرة 
الذاتيــة للقــادة الشــيوخ فــي امــارة 
ــاء  ــي بن ــم ف ــي و أدواره ــو ظب أب

االتحــاد.

• يظهــر معرفــة متقدمــة واســعة 
النهضــة  بمامــح  النطــاق 
ــارات  ــة االم ــي  دول ــائية  ف النس

المتحــدة. العربيــة 

  الصف: السادس

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يواجــه صعوبــة فــي جمــع 
المصــادر التاريخيــة  ليحلــل 
الــدور البطولــي الــذي تلعبــه 
القــوات المســلحة اإلماراتيــة 
الباســلة فــي نصــرة القضايــا 
العربيــة ) بحــث - تقريــر (

• يجــد صعوبــة فــي تفســير 
اإلمــارات  دولــة  إعتبــار 
نموذجــاً   المتحــدة  العربيــة 
ــل  ــي ظ ــلمي ف ــش الس للتعاي

مجتمــع متعــدد الثقافــات 

• يجــد صعوبــة فــي معرفــة 
للقــادة  الذاتيــة  للســيرة 
دبــي  امــارة  فــي  الشــيوخ 
وادوارهــم فــي بنــاء االتحــاد

• يجمــع مصــادراً تاريخيــا واحــدا 
ــي  ــدور البطول ــش ال ــل ويناق ليحل
المســلحة  القــوات  تلعبــه  الــذي 
اإلماراتيــة الباســلة فــي نصــرة 
ــر( ــة )بحث-تقري ــا العربي القضاي

ــار  • يفســر تفســيراً بســيطاً إعتب
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
نموذجــاً  للتعايــش الســلمي فــي 

ــات  ــدد الثقاف ــع متع ظــل مجتم

ــة  ــيرة الذاتي ــة للس ــر معرف • يظه
لبعــض  القــادة الشــيوخ فــي امــارة 
دبــي وادوارهــم فــي بنــاء االتحــاد

• جمــع مصدريــن تاريخييــن 
الــدور  ويناقــش  ليحلــل 
ــوات  ــه الق ــذي تلعب ــي ال البطول
الباســلة  اإلماراتيــة  المســلحة 
فــي نصــرة القضايــا العربيــة 

تقريــر(.  - )بحــث 

دولــة  إعتبــار  يفســر   •
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
نموذجــاً  للتعايــش الســلمي فــي 
ــات  ــدد الثقاف ــع متع ــل مجتم ظ

• يظهــر معرفــة للســيرة الذاتيــة 
الغلــب  القــادة الشــيوخ فــي 
فــي  وادوارهــم  دبــي  امــارة 

بنــاء االتحــاد

• يجمــع ثالثــة مصــادر تاريخيــة 
ليجمــع ويحلــل ويناقــش الــدور 
القــوات  تلعبــه  الــذي  البطولــي 
المســلحة اإلماراتيــة الباســلة فــي 
ــة) بحــث  ــا العربي نصــرة القضاي
أو تقريــر- عــرض تقديمــي (.

• يفســر تفســيراً واضحــاً إعتبــار 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
نموذجــاً  للتعايــش الســلمي فــي 

ظــل مجتمــع متعــدد الثقافــات

• يظهــر  معرفــة متعمقــة للســيرة 
الذاتيــة للقــادة الشــيوخ فــي امــارة 
دبــي و ادوارهــم فــي بنــاء االتحاد

 الصف: السابع
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

دور  بصعوبــة  يشــرح   •
ــهمت  ــي أس ــخصيات الت الش
فــي نمــو الفكــر الوحــدوي 
فــي دولــة االمــارات العربيــة 

المتحــدة )زايــد األول(.

ــي مناقشــة  • يجــد مشــكلة ف
الــوزرات  أدوار ووظائــف 
التنافســية  فــي  الحكوميــة 

العالميــة.

• يجــد صعوبــة فــي معرفــة 
للقــادة  الذاتيــة  للســيرة 
الشــيوخ فــي امــارة الشــارقة 
وادوارهــم فــي بنــاء االتحــاد 

ــه دور  ــاعدة معلم ــرح بمس • يش
الشــخصيات التــي أســهمت فــي 
ــة  ــي دول ــر الوحــدوي ف ــو الفك نم
االمــارات العربيــة المتحــدة )زايــد 

األول(.

أدوار  بعــض  ويقيــم  يناقــش   •
الحكوميــة  الــوزرات  ووظائــف 

العالميــة. التنافســية  فــي 

ــة  ــيرة الذاتي ــة للس ــر معرف • يظه
لبعــض  القــادة الشــيوخ فــي امــارة 
بنــاء  فــي  وادوارهــم  الشــارقة 

االتحــاد.

الشــخصيات  دور  يشــرح   •
التــي أســهمت فــي نمــو الفكــر 
الوحــدوي فــي دولــة االمــارات 
العربيــة المتحــدة )زايد األول(.

ــب أدوار  ــم أغل ــش ويقي • يناق
ووظائــف الــوزرات الحكوميــة 

فــي التنافســية العالميــة.

• يظهــر معرفــة للســيرة الذاتيــة 
الغلــب  القــادة الشــيوخ فــي 
امــارة الشــارقة وادوارهــم فــي 

ــاء االتحــاد. بن

دور  ويناقــش  يشــرح   •
ــي  ــهمت ف ــي أس ــخصيات الت الش
ــة  نمــو الفكــر الوحــدوي فــي دول
المتحــدة  العربيــة  االمــارات 

األول(. )زايــد 

أدوار  جميــع  ويقيــم  يناقــش   •
ووظائــف الــوزرات الحكوميــة 

فــي التنافســية العالميــة.

• يظهــر  معرفــة متعمقــة للســيرة 
الذاتيــة للقــادة الشــيوخ فــي امــارة 
الشــارقة و ادوارهــم فــي بنــاء 

االتحــاد

  الصف: الثامن

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

فــي  صعوبــة  يظهــر   •
ــف  ــداث والمواق ــرح األح ش
التــي  الرئيســة  والتغيــرات 
الخليــج  منطقــة  شــهدتها 
16 القــرن  منــذ  العربــي 

• يجــد صعوبــة فــي تصميــم 
وترتيــب  زمنــي   خــط 
مراحــل قيــام دولــة االمارات 

العربيــة المتحــدة عليــه.

• يجــد صعوبــة فــي معرفــة 
للقــادة  الذاتيــة  للســيرة 
راس  امــارة  فــي  الشــيوخ 
الخيمــة وادوارهــم فــي بنــاء 

االتحــاد 

القــدرة  مــن  بعضــا  يظهــر   •
علــى شــرح األحــداث والمواقــف 
التــي  الرئيســة  والتغيــرات 
ــي  ــج العرب ــة الخلي ــهدتها منطق ش

.16 القــرن  منــذ 

ويرتــب  زمنــي  خــط  يصمــم   •
ــة  ــام دول ــه بعــض مراحــل قي علي

المتحــدة. العربيــة  االمــارات 

ــة  ــيرة الذاتي ــة للس ــر معرف • يظه
لبعــض  القــادة الشــيوخ فــي امــارة 
راس الخيمــة وادوارهــم فــي بنــاء 

االتحــاد.

• يظهــر معرفــة عامــة عــن 
والمواقــف  األحــداث  أغلــب 
التــي  الرئيســة  والتغيــرات 
شــهدتها منطقــة الخليــج العربي 

منــذ القــرن 16. 

• يصمــم خــط زمنــي  ويرتــب  
عليــه أغلــب مراحــل قيــام دولة 

االمــارات العربيــة المتحــدة.

• يظهــر معرفــة للســيرة الذاتيــة 
الغلــب  القــادة الشــيوخ فــي 
امــارة راس الخيمــة وادوارهــم 

ــاء االتحــاد.  فــي بن

• يظهــر األفــكار  ويحللهــا حــول 
والمواقــف  األحــداث  جميــع 
التــي  الرئيســة  والتغيــرات 
ــي  ــج العرب ــة الخلي ــهدتها منطق ش

.16 القــرن  منــذ 

• يصمــم خــط زمنــي  ويرتــب 
دولــة  قيــام  مراحــل  عليــه 
المتحــدة  العربيــة  االمــارات 
وفــق التسلســل الزمنــي الصحيــح 

ابداعيــة.  بطريقــة 

ــة  ــيرة الذاتي ــة للس ــر معرف • يظه
ــارة راس  ــي ام ــيوخ ف ــادة الش للق
بنــاء  فــي  وادوارهــم  الخيمــة 

االتحــاد. 

 الصف: التاسع
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يظهــر صعوبــة فــي شــرح 
دور الشــيخ زايــد رحمــه هللا 
فــي قيــام مجلــس التعــاون 

ــي. الخليج

فــي    صعوبــة  يعانــي   •
تحليــل دور دولــة اإلمــارات 
فــي خدمــة القضايــا العالميــة 

• يجــد صعوبــة فــي معرفــة 
للقــادة  الذاتيــة  للســيرة 
ام  امــارة  فــي  الشــيوخ 
القيويــن وادوارهــم فــي بنــاء 

االتحــاد  

ــدور  ــدودة ب ــة مح ــر معرف • يظه
ــام  الشــيخ زايــد رحمــه هللا فــي قي

ــاون الخليجــي. ــس التع مجل

دولــة  ادوار  بعــض  يحلــل   •
القضايــا  خدمــة  فــي  اإلمــارات 

معلمــه. بمســاعدة  العالميــة 

ــة  ــيرة الذاتي ــة للس ــر معرف • يظه
لبعــض القــادة الشــيوخ فــي امــارة 
ام القيويــن وادوارهــم فــي بنــاء 

ــاد. االتح

• يظهــر معرفــة ألبــرز ادوار 
الشــيخ زايــد  رحمــه هللا فــي 
قيــام مجلــس التعــاون الخليجي.

• يحلــل بمعظــم ادوار دولــة 
ــا  اإلمــارات فــي خدمــة القضاي

العالميــة.

• يظهــر معرفــة للســيرة الذاتيــة 
الغلــب  القــادة الشــيوخ فــي 
القيويــن وادوارهــم  ام  امــارة 

ــاد.  ــاء االتح ــي بن ف

ــد  ــة لتحدي ــة وافي ــر معرف • يظه
جميــع ادوار الشــيخ زايــد رحمــه 
التعــاون  مجلــس  قيــام  فــي  هللا 

الخليجــي.

دولــة  ادوار  بمهــارة  يحلــل   •
اإلمــارات فــي خدمــة القضايــا 
ــا  العالميــة ويقــدم عرضــا تقديمي

عنهــا.

ــة  ــيرة الذاتي ــة للس ــر معرف • يظه
ام  امــارة  فــي  الشــيوخ  للقــادة 
بنــاء  فــي  وادوارهــم  القيويــن 

االتحــاد. 

   الصف: العاشر

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي معرفــة 
أهميــة الثــورة المعلوماتيــة 
دولــة  اهتمــام  ومظاهــر 

بهــا   اإلمــارات 

• يجــد صعوبــة فــي معرفــة 
للقــادة  الذاتيــة  للســيرة 
الشــيوخ فــي امــارة الفجيــرة 
وادوارهــم فــي بنــاء االتحاد.

فــي  مشــكلة  يواجــه   •
توظيــف مصــدر يبيــن جهــود 
الشــيخ  الســمو  صاحــب 
محمــد بــن راشــد أل مكتــوم 
التطــورات  مواكبــة  فــي 
الحديثــة فــي مجــال اختــراع 

والريــادة واالبتــكار 

• يصمــم خريطــة ذهنيــة لمظاهــر 
ــورة  ــارات بالث ــة اإلم ــام دول اهتم

ــة المعلوماتي

ــة  ــيرة الذاتي ــة للس ــر معرف • يظه
لبعــض  القــادة الشــيوخ فــي امــارة 
بنــاء  فــي  وادوارهــم  الفجيــرة 

ــاد االتح

معلمــه  بمســاعدة  يوظــف   •
جهــود  يبيــن  واحــدا  مصــدرا 
محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
بــن راشــد أل مكتــوم فــي مواكبــة 
التطــورات الحديثــة فــي مجــال 

والريــادة واالبتــكار  اختــراع 

تقديميــاً  عرضــاً  يصمــم   •
دولــة  اهتمــام  لمظاهــر 
اإلمــارات بالثــورة المعلوماتيــة

• يظهــر معرفــة للســيرة الذاتيــة 
الغلــب  القــادة الشــيوخ فــي 
امــارة الفجيــرة وادوارهــم فــي 

ــاء االتحــاد بن

واحــداً  مصــدرا  يوظــف   •
ــاً  ــاً تقديمي ــد عرض ــاً ليع مكتوب
ــمو  ــب الس ــود صاح ــول جه ح
الشــيخ محمــد بــن راشــد أل 
مكتــوم فــي مواكبــة التطــورات 
الحديثــة فــي مجــال اختــراع 

والريــادة واالبتــكار 

الكترونيــا  موقعــا  يصمــم   •
لمظاهــر اهتمــام دولــة اإلمــارات 

المعلوماتيــة بالثــورة 

• يظهــر معرفــة متعمقــة للســيرة 
الذاتيــة للقــادة الشــيوخ فــي امــارة 
الفجيــرة  و ادوارهــم فــي بنــاء 

االتحــاد

المتعــددة  المصــادر  يوظــف   •
حــول  تقديميــاً  عرضــاً  ليعــد 
جهــود صاحــب الســمو الشــيخ 
مكتــوم  أل  راشــد  بــن  محمــد 
ــة  ــة التطــورات الحديث ــي مواكب ف
فــي مجــال اختــراع واالبتــكار 

والريــادة

  الصف: الحادي عشر
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

فــي  صعوبــة  يواجــه   •
التاريــخ  مامــح  تعــرف 
والمعاصــر،  الحديــث 
العربــي  الخليــج  لمنطقــة 
العربيــة. الجزيــرة  وشــبه 

• يجــد صعوبــة فــي مناقشــة 
قضيــة االحتــال اإليرانــي 
لدولــة  التابعــة  للجــزر 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي االم
حددتهــا  التــي  الحلــول   و 
لحــل  اإلمــارات  دولــة 

لقضيــة. ا

ــيرة  ــة الس ــي معرف ــدأ ف • يب
القــادة  لبعــض  الذاتيــة 
الشــيوخ فــي امــارة عجمــان 
و ادوارهــم فــي بنــاء االتحاد

مامــح  بعــض  فــي  يبحــث   •
والمعاصــر  الحديــث  التاريــخ 
لمنطقــة الخليــج العربــي وشــبه 

العربيــة. الجزيــرة 

االحتــال  قضيــة  يناقــش   •
اإليرانــي للجــزر التابعــة لدولــة 
االمــارات العربيــة المتحــدة وال 
الحلــول   يوضــح   ان  يســتطيع 
اإلمــارات  دولــة  حددتهــا  التــي 

القضيــة. لحــل 

ــة لبعــض  • يشــرح الســيرة الذاتي
القــادة الشــيوخ فــي امــارة عجمان 

و ادوارهــم فــي بنــاء االتحــاد

مامــح  ويحلــل  يبحــث   •
التاريــخ الحديــث والمعاصــر 
لمنطقــة الخليــج العربــي وشــبه 

العربيــة. الجزيــرة 

االحتــال  قضيــة  يناقــش   •
اإليرانــي للجــزر التابعــة لدولــة 
المتحــدة  العربيــة  االمــارات 
ويوضــح  بعــض الحلــول  التــي 
ــارات لحــل  ــة اإلم ــا دول حددته

ــة. القضي

• يشــرح الســيرة الذاتيــة للقــادة 
الشــيوخ فــي امــارة عجمــان و 

ادوارهــم فــي بنــاء االتحــاد

ــح  ــم مام ــل ويقي ــث ويحل • يبح
والمعاصــر  الحديــث  التاريــخ 
لمنطقــة الخليــج العربــي وشــبه 

العربيــة. الجزيــرة 

االحتــال  قضيــة  يناقــش   •
ــة  ــة لدول ــزر التابع ــي للج اإليران
المتحــدة  العربيــة  االمــارات 
ويوضــح الحلــول  التــي حددتهــا 
ــة. ــل القضي ــارات لح ــة اإلم دول

• يشــرح ويحلــل ويفســر الســيرة 
الذاتيــة للقــادة الشــيوخ فــي امــارة 
عجمــان و ادوارهــم فــي بنــاء 

االتحــاد

    الصف: الثاني عشر
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Ç ]12-1[ معايري األداء حسب الصفوف
Ç املحور: 2. الرتبية الوطنية
Ç املجال: املعرفـة مبكونات الدراسات االجتاعية

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي معرفــة  
اهميــة العيــش مــع الجماعــة.

فــي  صعوبــة   يجــد   •
التــراث  عناصــر  شــرح 
وال يســتطيع  طــرح امثلــة 
حياتــه  خــال  مــن  عليهــا 

ميــة  ليو ا

• يجــد صعوبــة فــي وصــف 
فــي  والتقاليــد  العــادات 

. مجتمعــه

• يجــد صعوبــة  فــي تفســير 
علــى  المحافظــة  أهميــة 

الوطنيــة الهويــة  

فــي  صعوبــة  يجــد   •
قوانيــن  بيــن  المقارنــة 
البيــت والمدرســة ومجتمعــه 

. لمحلــي ا

• يجــد صعوبــة فــي وصــف   
مــع  التعامــل  اســس   قيــم 

الوالديــن 

ــش  ــة العي ــة  اهمي ــر معرف • يظه
مــع الجماعــة بشــكل متــردد دون 

ــه. ــم امثل تقدي

وال  التــراث  يشــرح عناصــر   •
يســتطيع  طــرح امثلــة عليهــا مــن 

ــة  ــه اليومي خــال حيات

• يصــف ويشــرح بعــض العــادات 
ــه ويوضــح  ــي مجتمع ــد ف والتقالي
هويتــه  تشــكيل  فــي  أهميتهــا 

الوطنيــة.

فــي تفســير  • يظهــر معرفتــه  
أهميــة المحافظــة علــى الهويــة 

الوطنيــة

قوانيــن  بعــض  بيــن  يقــارن   •
ومجتمعــه  والمدرســة  البيــت 

بتــردد. المحلــي 

اســس   قيــم  بعــض  يصــف   •
الوالديــن ويعطــي  التعامــل مــع 

عليهــا. صحيحــة  أمثلــة 

• يظهــر معرفــة بأهميــة العيــش 
ضمــن الجماعــة  ويقــدم امثلــة 

توجــد بهــا أخطــاء.

التــراث  عناصــر  يشــرح   •
ويبــدأ بطــرح امثلــة عليهــا مــن 

خــال حياتــه اليوميــة

أغلــب  ويشــرح  يصــف   •
العــادات والتقاليــد فــي مجتمعــه 
ــي تشــكيل  ــا ف ويوضــح أهميته

هويتــه الوطنيــة.

• يظهــر معرفــة وفهمــاً فــي 
ــة المحافظــة علــى  تفســير أهمي

ــة ــة الوطني الهوي

• يقــارن بيــن أغلــب قوانيــن 
ومجتمعــه  والمدرســة  البيــت 

المحلــي  ويشــرح نتائجهــا.

اســس   قيــم  أغلــب  يصــف   •
التعامــل مــع الوالديــن ويعطــي 

أمثلــة صحيحــة عليهــا

• يظهــر معرفــة واســعة النطــاق 
ــة   ــن الجماع ــش ضم ــة العي بأهمي

ــة عليهــا. ويقــدم امثل

التــراث  عناصــر  يشــرح   •
ويطــرح امثلــة دقيقــة عليهــا مــن 

اليوميــة  حياتــه  خــال 

العــادات  ويشــرح  يصــف   •
ــه ويوضــح  ــي مجتمع ــد ف والتقالي
هويتــه  تشــكيل  فــي  أهميتهــا 

لوطنيــة. ا

• يظهــر كفــاءة فــي تفســير أهمية 
المحافظــة علــى الهويــة الوطنية

• يقــارن ويشــرح بطالقــة اهميــة  
ــت والمدرســة  ــن البي ــع قواني جمي
ويشــرح  المحلــي  ومجتمعــه 

نتائجهــا علــى مجتمعــه.

اســس   قيــم  جميــع  يصــف    •
ــي  ــن  ويعط ــع الوالدي ــل م التعام

عليهــا. صحيحــة  أمثلــة 
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي وصــف  العادات 
ــي  ــعبي الت ــوروث الش ــد والم والتقالي

تشــكل هويتــه.

• غيــر قــادر  علــى معرفــة  اســماء  
حــكام اإلمــارات الســبع

• يجــد صعوبــة فــي تقــدم أمثلــة علــى 
أهميــة قيــم الصــدق واألمانــة فــي 

ــن. ــع اآلخري ــه م تعامل

• يظهــر معرفــة جزئيــة بالمســتندات 
الوطنيــة التــي تحــدد هويتــه.

• غيــر قــادر علــى ترديــد النشــيد 
وبيــن  بينــه  الربــط   أو  الوطنــي 
بعــض  المناســبات الوطنيــة المختلفــة

بابعــاد   محــدودة  معرفــة  يظهــر   •
دوره فــي العمــل الجماعــي التعاونــي 

العــادات والتقاليــد  • يصــف بعضــا مــن 
ــه. ــكل هويت ــي تش ــعبي الت ــوروث الش والم

• يظهــر  معرفــة   ببعــض اســماء حــكام 
اإلمــارات الســبع

• يقــدم  بمســاعدة معلمــة أمثلــة علــى أهميــة 
مــع  تعاملــه  فــي  واألمانــة  الصــدق  قيــم 

اآلخريــن  

المســتندات  ببعــض  معرفــة  يظهــر   •
هويتــه. تحــدد  التــي  الوطنيــة 

• يــردد النشــيد الوطنــي و اليســتطيع ان 
الوطنيــة  المناســبات  وبيــن   بينــه  يربــط 

لمختلفــة ا

ــل  ــي العم ــاد  دوره ف ــة بابع ــر معرف • يظه
ــي ــي التعاون الجماع

والتقاليــد  العــادات  أغلــب  يصــف   •
والمــوروث الشــعبي التــي تشــكل هويتــه 
فــي  اهميتهــا  ويناقــش  تــردد  بــدون 

الوطنيــة. الهويــة  تشــكيل 

ــة   بمعظــم  اســماء  كل  ــر معرف • يظه
حــكام اإلمــارات الســبع.

أهميــة  علــى  محــدودة  أمثلــة  يقــدم   •
ــع  ــه م ــي تعامل ــة ف ــم الصــدق واألمان قي

اآلخريــن  

• يظهــر معرفــة  بمعظــم المســتندات 
الوطنيــة التــي تحــدد هويتــه.

• يــردد النشــيد الوطنــي ويربــط بينــه 
الوطنيــة  المناســبات  بعــض   وبيــن 

لمختلفــة ا

• يظهــر معرفــة بابعــاد  دوره فــي العمل 
بتوظيفهــا  ويقــوم  التعاونــي  الجماعــي 

فــي حياتــه

والتقاليــد  العــادات  جميــع  يصــف   •
والمــوروث الشــعبي التــي تشــكل هويتــه 
فــي  أهميتهــا  ويناقــش  مفصــل  بشــكل 

الوطنيــة. الهويــة  تشــكيل 

• يظهــر معرفــة  بأســماء  حــكام اإلمــارات 
لسبع. ا

• يقــدم أمثلــة  متعــددة علــى أهميــة قيــم 
الصــدق واألمانــة فــي تعاملــه مــع اآلخريــن  

متقدمــة  معرفــة  مســتقاً  يظهــر   •
ــه.  ــدد هويت ــي تح ــة الت ــتندات الوطني بالمس

• يــردد النشــيد الوطنــي ويربــط بينــه وبيــن 
المناســبات الوطنيــة المختلفــة

• يظهــر معرفــة ووعيــا بابعــاد  دوره فــي 
العمــل الجماعــي التعاونــي ويقــوم بتوظيفها 

وتطبيقهــا فــي حياتــه

   الصف: الثاني

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

بأســس  يظهــر معرفــة محــدودة   •
الســليم. االختيــار 

ــام  ــة  مه ــي معرف ــة ف ــد صعوب • يج
ــه( ــاد ونائب ــس االتح ئي

• يجــد صعوبــة فــي تحديــد أعضــاء 
ــى لاتحــاد. المجلــس األعل

أدوار  تحليــل  يســتطيع   ال   •
كز  ا لمر ا - جد لمســا ا - س ر ا لمد ا (
الثقافيــة( وال يســتطيع  أن يربــط بينــه 
للمجتمــع. تقدمهــا  التــي  الخدمــات 

ــن  ــز بي ــن التميي ــة م ــي صعوب • يعان
ــعبية  ــة الش ــميات االطعم مس

ادوار  فهــم  فــي  يجــد صعوبــة    •
بعــض المؤسســات فــي المجتمــع.

• يعرف بعض أسس االختيار السليم.

ببعــض  مهــام رئيــس  • يظهــر معرفــة 
ونائبــه( االتحــاد 

• يســمي بعــض أعضــاء  المجلــس األعلــى 
لاتحــاد.

ــل بعــض أدوار )المدارس-المســاجد- • يحل
وبيــن  بينهــا  ويربــط  المراكزالثقافيــة( 

للمجتمــع  تقدمهــا  التــي  الخدمــات 

• يظهــر معرفــة ببعــض مســميات االطعمــة 
الشــعبية دون توضيــح مكوناتهــا

الدوار  مبســطا  وفهمــا   وعيــا  يظهــر   •
المجتمــع. فــي  المؤسســات  بعــض 

• يعــرف أغلــب أســس االختيــار الســليم 
ودوره فــي انجــاح العمــل التعاونــي.

• يظهــر معرفــة وفهمــا بمعظــم مهــام 
رئيــس االتحــاد ونائبــه

المجلــس  اعضــاء  أغلــب  يســمي   •
االعلــى لاتحــاد  ويربــط بيــن بعــض 

وإمارتهــم. األعضــاء 

)المــدارس- أدوار  معظــم  يحلــل   •
المســاجد-المراكز الثقافيــة( ويربــط بينها 
ــع  ــا للمجتم ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم وبي

مســميات  بمعظــم  معرفــة  يظهــر   •
أغلــب  ويوضــح  الشــعبية  االطعمــة 

تهــا نا مكو

• يظهــر وعيــا وفهمــا الدوار أغلــب 
المجتمــع. فــي  المؤسســات 

يعــرف معرفــة واســعة جميــع أســس   •
االختيــار الســليم ودورهــا فــي نجــاح العمــل 

ــي. التعاون

رئيــس  بمهــام  عميقــة  معرفــة  يظهــر   •
ونائبــه االتحــاد 

• يســمي  بدقــة جميــع اعضــاء المجلــس 
ــو  ــن كل عض ــط بي ــاد ويرب ــى لاتح االعل

وإمارتــه.

• يحلــل بكفــاءة  أدوار )المدارس-المســاجد-
وبيــن  بينهــا  ويربــط  الثقافيــة(  المراكــز 

ــع  ــا للمجتم ــي تقدمه ــات الت الخدم

مســميات  معرفــة  فــي  كفــاءة  يظهــر   •
جميــع  ويوضــح  الشــعبية  االطعمــة 

تهــا  نا مكو و

جميــع  الدوار  متعمقــا  وعيــا  يظهــر   •
المجتمــع. علــي  وأثرهــا  المؤسســات  

  الصف: الثالث
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي التعــرف  علــى 
مامــح مجتمــع اإلمــارات قبــل قيــام 

ــة المتحــدة. ــة اإلمــارات العربي دول

• اليســتطيع التعبيــر عــن الجهــود 
ــام  ــي قي ــد ف ــيخ زاي ــا الش ــي بذله الت

االتحــاد.

يوظــف  فــي  صعوبــة  يواجــه   •
التكنولوجيــا للتعــرف علــى إســهامات 
لتحقيــق  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ 
التنميــة المســتدامة والرفــاه لشــعبه

• يواجــه صعوبــة فــي معرفــة جهــود 
دولــة اإلمــارات  فــي توفيــر الحقــوق 
فــي  دورهــا  و  الســكان  لجميــع 

رفاهيــة شــعب االمــارات

ــن  ــة بي ــي المقارن ــة ف ــد صعوب • يج
مجتمــع  فــي   والتقاليــد  العــادات 
األخــرى  والمجتمعــات  اإلمــارات 
)فــن مــن فنــون المــوروث الشــعبي (

تحليــل  فــي  صعوبــة  يجــد   •
الــوزراء  مجلــس  اختصاصــات 

ادواره  وشــرح 

ــة محــدودة بمامــح مجتمــع  • يظهــر معرف
اإلمــارات  دولــة  قيــام  قبــل  اإلمــارات 

المتحــدة. العربيــة 

• يعبــر عــن بعــض الجهــود التــي بذلهــا 
الشــيخ زايــد فــي قيــام االتحــاد

معلمــه  بمســاعدة  التكنولوجيــا  يوظــف   •
فــي التعــرف علــى بعــض إســهامات الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد لتحقيــق التنميــة المســتدامة 

ــاه لشــعبه والرف

• يظهــر معرفــة واضحــة لجهــود دولــة 
لجميــع  الحقــوق  توفيــر  فــي  اإلمــارات  
الســكان ويجــد صعوبــة فــي تقديــم معلومــات 
علــى دورهــا فــي رفاهيــة شــعب االمــارات

• يقــارن بتــردد بيــن العــادات والتقاليــد فــي  
مجتمــع اإلمــارات والمجتمعــات األخــرى 

ــون المــوروث الشــعبي ( ــن مــن فن )ف

مجلــس  اختصاصــات  بعــض  يحلــل    •
الــوزراء ويبيــن بعــض األدوار التــي يقــوم 

ــا  به

• يظهــر معرفــة واســعة بأغلــب  مامــح 
دولــة  قيــام  قبــل  اإلمــارات  مجتمــع 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ــم   ــن معظ ــة ووضــوح ع ــر بطاق • يعب
الجهــود التــي بذلهــا الشــيخ زايــد فــي 

ــاد. ــام االتح قي

التعــرف  فــي  التكنولوجيــا  يوظــف   •
علــى معظــم إســهامات الشــيخ خليفــة بــن 
زايــد لتحقيــق التنميــة المســتدامة والرفــاه 

ــراً عنهــا. لشــعبه ويعــد تقري

• يظهــر معرفــة وفهــم واضحيــن لجهــود 
دولــة اإلمــارات  فــي توفيــر الحقــوق 
معلومــات  ويقــدم  الســكان  لجميــع 
مختصــره علــى دورهــا فــي رفاهيــة 

االمــارات شــعب 

ــد  ــادات والتقالي ــن الع ــن  بي ــارن بي • يق
فــي  مجتمــع اإلمــارات والمجتمعــات 
المــوروث  فنــون  )فــن مــن  األخــرى 

الشــعبي (

• يحلــل  معظــم اختصاصــات مجلــس 
الــوزراء ويبيــن دوره. 

ــع   ــة وواســعة  بجمي ــة متعمق • ظهــر معرف
بمامــح مجتمــع اإلمــارات قبــل قيــام دولــة 

ــة المتحــدة. اإلمــارات العربي

• يعبــر بطاقــة ووضــوح عــن الجهــود 
التــي بذلهــا الشــيخ زايــد فــي قيــام االتحــاد .

ــى  ــي التعــرف عل ــا ف • يوظــف التكنولوجي
ــد لتحقيــق  إســهامات الشــيخ خليفــة بــن زاي
التنميــة المســتدامة والرفــاه لشــعبه ويعــد 

ــا. ــا عنه عرضــاً تقديمي

ــن لجهــود  ــة وفهمــا واضحي • يظهــر معرف
الحقــوق  توفيــر  فــي  اإلمــارات   دولــة 
لجميــع الســكان ويقــدم معلومــات وافيــة 
علــى دورهــا فــي رفاهيــة شــعب االمــارات

ــادات  ــن الع ــات بي ــتقالية وثب ــارن باس • يق
اإلمــارات  مجتمــع  فــي   والتقاليــد 
فنــون  )فــن مــن  والمجتمعــات األخــرى 

) الشــعبي  المــوروث 

الــوزراء  • يحلــل اختصاصــات مجلــس 
دوره ويشــرح 

   الصف: الرابع

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يفهــم بصعوبــة  التغيــرات التــي 
طــرأت علــى مجتمــع اإلمــارات بعــد 

ــام  االتحــاد قي

• يحــدد بصعوبــة حقوق ومســؤوليات 
الحفــاظ علــى  الفــرد كعضــو فــي 

ــة . ــكات العام الممتل

ــام  ــر اهتم ــرح مظاه ــتطيع ش • اليس
دولــة اإلمــارات و قيادتهــا السياســية 
بالطفــل وال تقديــم أمثلــة علــى ذلــك.

ــا  ــض القضاي ــة بع ــف بصعوب • يص
ــرة. ــة المعاص البيئي

أو ممارســة  توظيــف  • اليســتطيع 
الحــوار كطريقــة لحــل مشــكاته

• يجــد صعوبــة فــي شــرح مكونــات 
الهويــة الوطنيــة 

• يظهــر بمســاعدة معلمــه معرفــة غيــر 
علــى  طــرأت  التــي  بالتغيــرات  كاملــة  
االتحــاد  قيــام   بعــد  اإلمــارات  مجتمــع 

ــؤولياته  ــه ومس ــن حقوق ــاً م ــش بعض • يناق
كفــرد فــي  الحفــاظ علــى الممتلــكات العامــة 

• يشــرح  بعــض مظاهــر اهتمــام دولــة 
اإلمــارات و قيادتهــا السياســية بالطفــل دون 

ــة. ــم أمثل تقدي

• يصــف بعــض القضايــا البيئيــة المعاصــرة 
دون تقديــم حلــول.

• يوظــف ويمــارس الحــوار كطريقــة لحــل 
مشــكاته بــدون مراعــاة اســس فــن الحــوار 

• يشرح مكونات الهوية الوطنية

• يظهــر معرفــة بأغلــب  التغيــرات التــي 
طــرأت علــى مجتمــع اإلمــارات بعــد 

ــام  االتحــاد  قي

• يناقــش أغلــب  حقوقــه ومســؤولياته 
كفــرد  فــي الحفــاظ علــى الممتلــكات 

العامــة 

ــة  • يشــرح  بعــض مظاهــر اهتمــام دول
ــل  ــية بالطف ــا السياس ــارات و قيادته اإلم

ــك . ــى ذل ــة محــدودة عل ــدم أمثل ويق

ــا البيئيــة ويشــارك فــي  • يصــف القضاي
تقديــم حلــوالً واقعيــة  فــي حــل القضايــا 

البيئيــة المعاصــرة 

• يوظــف ويمــارس الحــوار كطريقــة 
لحــل مشــكاته ويراعــي  بعــض االســس 

ــن الحــوار  الصحيحــة لف

• يشــرح بالتفصيــل  مكونــات الهويــة 
الوطنيــة 

• يظهــر معرفــة  بصــورة متعمقــة وواســعة 
علــى  طــرأت  التــي  التغيــرات  بجميــع 

مجتمــع اإلمــارات بعــد قيــام  االتحــاد.

• يناقــش جميــع  حقوقــه ومســؤولياته كفــرد 
فــي الحفــاظ علــى الممتلــكات العامــة.

ــارات  ــة اإلم ــام دول • يشــرح مظاهــر اهتم
ــة  ــدم أمثل ــل ويق ــية بالطف ــا السياس و قيادته

ــك. ــى ذل ــددة عل متع

• يصــف القضايــا البيئيــة ويشــارك فــي 
تقديــم حلــوالً ابداعيــة فــي حــل القضايــا 

المعاصــرة. البيئيــة 

• يوظــف ويمــارس الحــوار كطريقــة لحــل 
الصحيحــة  مشــكاته ويراعــي  االســس 

ــن الحــوار لف

ــة  ــات الهوي ــة مكون ــل ودق • يشــرح بتفصي
ــة  الوطني

  الصف: الخامس
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

مقومــات  توضيــح  اليســتطيع   •
اإليجابيــة المواطنــة 

بيــن  التميــز  • يجــد صعوبــة فــي 
والمعنــوي المــادي  التــراث 

تعــرف  فــي  مشــكلة  لديــه   •
دولــة  فــي  التراثيــة  الرياضــات 

المتحــدة العربيــة  اإلمــارات 

دور  شــرح  فــي  صعوبــة  يجــد   •
تطويــر  فــي  المؤسســين  اآلبــاء 
ورفاهيــة دولــة اإلمــارات العربيــة 

لمتحــدة ا

• يجــد صعوبــة فــي تحليــل  دور 
الطــب الشــعبي فــي مجتمــع دولــة 

اإلمــارات  

ــد  ــي تحدي ــة  ف ــن صعوب ــي م • يعان
الوطنــي  المجلــس  إنجــازات 

دي  التحــا ا

• يوضــح اثنيــن مــن مقومــات المواطنــة 
اإليجابيــة 

بالتــراث  المعرفــة   • يظهــر جانبــا مــن 
مبســط. بشــكل  والمعنــوي  المــادي 

ــة  ــي دول ــة ف ــات التراثي ــرف الرياض • يتع
اإلمــارات العربيــة المتحــدة

• يشــرح دور بعــض اآلبــاء المؤسســين فــي 
ــة  ــة اإلمــارات العربي ــة دول ــر ورفاهي تطوي

المتحــدة

ــع  ــي مجتم ــعبي ف ــب الش ــل دور الط • يحل
ــة  ــم  أدل ــة اإلمــارات  وال يســتطيع تقدي دول

ــه. ــي أهميت عل

• يحــدد بمســاعدة معلمــه إنجــازات المجلــس 
ــي االتحادي  الوطن

• يوضــح ثاثــة  مــن مقومــات المواطنــة 
اإليجابية 

بأغلــب   متعمقــة  معرفــة  يظهــر   •
والمعنــوي   المــادي  التــراث  عناصــر 
امثلــه  يعطــي   ان  دون  بينهــا  ويميــز 

ذلــك علــى 

• يتعــرف ويميــز بيــن اشــكال الرياضات 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف التراثي

المتحــدة

أغلــب  دور  متعمــق  بشــكل  يشــرح   •
اآلبــاء المؤسســين فــي تطويــر دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وضمــان 

رفاهيــة الشــعب

• يحلــل دور الطــب الشــعبي فــي مجتمــع 
ــة  ــدم  بعــض األدل ــارات  ويق ــة اإلم دول

الواقعيــة علــي أهميتــه.

الوطنــي  المجلــس  إنجــازات  يحــدد   •
االتحــادي 

ــة  ــات المواطن ــن مقوم ــة م • يوضــح اربع
ــة  اإليجابي

ــع عناصــر  ــة بجمي ــة متعمق ــر معرف • يظه
ــا  ــز بينه ــوي  ويمي ــادي والمعن ــراث الم الت

ــك ــى ذل ــه عل ويعطــي امثل

• يظهــر معرفــة شــاملة باشــكال الرياضــات 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  التراثيــة 

ــدة  المتح

• يشــرح بتفصيــل ودقــة دور جميــع اآلبــاء 
المؤسســين فــي تطويــر دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، وضمــان رفاهيــة الشــعب

ــع  ــي مجتم ــعبي ف ــل دور الطــب الش • يحل
دولــة اإلمــارات  ويقــدم أدلــة واقعيــة علــي 

ــه. أهميت

• يحــدد بإتقــان إنجــازات المجلــس الوطنــي 
االتحادي 

   الصف: السادس

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

ــى  ــرف عل ــي التع ــة ف ــد صعوب • يج
ــة  ــي دول ــة ف ــة القديم ــم التراثي المعال

ــدة  ــة المتح ــارات العربي اإلم

ــد دوره  ــي تحدي ــة ف ــر صعوب • يظه
ــة   ــية العالمي ــم التنافس ــي دع ــرد ف كف

لمجتمــع اإلمــارات

• يجــد صعوبــة واضحــة فــي تحديــد 
ــاء  ــاة أبن ــم واحــد فــي حي ــة الرق أهمي

الوطــن

ــن   ــي البحــث ع ــة ف ــه صعوب • يواج
االيجابيــات وســلبيات العولمــة علــى 

ــة  ــة الوطني الهوي

• يصــف بصعوبــة بعــض الظواهــر 
البيئيــة المرتبطــة بممارســات بشــرية 

غيــر مخطــط لهــا 

• يجــد صعوبــة فــي معرفة الســلطات 
اإلمــارات  دولــة  فــي  السياســية 
)القضــاء االتحــادي مفهومــا وأدوراً(

ــم  ــض المعال ــدودة ببع ــة مح ــر معرف • يظه
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  التراثيــة 

المتحــدة.

• يظهــر معربــة محــدودة بــدوره كفــرد فــي 
دعــم التنافســية العالميــة  لمجتمــع اإلمــارات

• يناقــش بصــورة مبســطة أهميــة تحديــد 
ــن ــاء الوط ــاة أبن ــي حي ــد ف ــم واح الرق

• يبحــث عــن بعــض االيجابيــات وســلبيات  
العولمــة علــى الهويــة الوطنيــة 

المرتبطــة  البيئيــة  الظواهــر  يصــف   •
بممارســات بشــرية غيــر مخطــط لهــا دون 

تقديــم حلــول.

• يبــدي معرفــة بمفهــوم القضــاء االتحــادي 
فــي دولــة اإلمــارات

• يظهــر معرفــة واســعة بأغلــب المعالــم 
ــة اإلمــارات  ــة وأهميتهــا فــي دول التراثي

العربيــة المتحــدة.

• يظهــر معرفــة بمعظــم ادواره فــي دعــم 
ــارات  ــع اإلم ــة  لمجتم ــية العالمي التنافس

ويقــدم أمثلــه مقبولــة عــن بعضهــا.

• يناقــش أهميــة تحديــد الرقــم واحــد فــي 
حيــاة أبنــاء الوطــن ويقــدم بعــض األمثلــة 

لصحيحة ا

االيجابيــات  أغلــب  عــن  يبحــث   •
وســلبيات  العولمــة علــى الهويــة الوطنية

• يصــف الظواهــر البيئيــة المرتبطــة 
بممارســات بشــرية غيــر مخطــط لهــا 
ويشــارك فــي تقديــم مقترحــات لحلهــا

القضــاء  بمفهــوم  معرفــة  يبــدي   •
فــي  أدواره  بعــض  محــدداً  االتحــادي 
ــة  ــض األمثل ــاً بع ــارات مقدم ــة اإلم دول

لصحيحــة ا

ــع  ــة وواســعة بجمي ــة متعمق ــر معرف • يظه
دولــة  فــي  وأهميتهــا  التراثيــة  المعالــم 

اإلمارات العربية المتحدة. 

• يظهــر معرفــة واعيــة بــادواره فــي دعــم 
اإلمــارات  لمجتمــع  العالميــة   التنافســية 

ــة ــه واضح ــدم امثل ويق

الرقــم  تحديــد  أهميــة  بوعــي  يناقــش   •
واحــد فــي حيــاة أبنــاء الوطــن ويقــدم أمثلــة 

الصحيحــة

جميــع   عــن  مفصــل  بشــكل  يبحــث   •
علــى  العولمــة  وســلبيات   االيجابيــات 

الوطنيــة الهويــة 

المرتبطــة  البيئيــة  الظواهــر  يصــف   •
لهــا  مخطــط  غيــر  بشــرية  بممارســات 
ويشــارك فــي تقديــم مقترحــات ابداعيــة 

لحلهــا

• يبــدي معرفــة معمقــة بمفهــوم القضــاء 
فــي  أدواره  بوضــوح  محــدداً  االتحــادي 
دولــة اإلمــارات مقدمــاً أمثلــة صحيحــة

  الصف: السابع
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

فــي  صعوبــة  يظهــر   •
ــاالت  ــا والمج ــز القضاي تميي
الفــرد  بحقــوق  المتضمنــة 
وواجباتــه وأدواره لتعزيــز 
للمجتمــع  العــام  الصالــح 
)اإلبــاغ عــن الحــوادث ـ 

المخــدرات( ـ  الطــرق 

• يجــد صعوبــة فــي معرفــة 
مبــادئ التنميــة البشــرية و 
مجاالتهــا علــى المســتويين 

المحلــي و العالمــي

• يبــدي صعوبــة فــي معرفــة 
دعــم  فــي  االيجابــي  دوره 

ــن الوطــن األم

• يجــد صعوبــة فــي مناقشــة  
التنميــة  فــي  المــرأة  دور 
والبنــاء فــي دولــة االمــارات 

ــدة ــة المتح العربي

• يظهــر مشــاركة ضئيلــة 
التوعيــة  فاعليــات  فــي 

عيــة  جتما ال ا

• يجــد صعوبــة فــي فهــم 
وأثــر  الوطــن  مفهــوم 
مجتمعــة علــي  الوطنيــة 

القضايــا  بعــض  يوضــح   •
بحقــوق  المتضمنــة  والمجــاالت 
الفــرد وواجباتــه وأدواره لتعزيــز 
الصالــح العــام للمجتمــع مقدمــا 
مثــال عــن اإلبــاغ عــن الحــوادث 

ــادئ  ــض مب ــة ببع ــر معرف • يظه
التنميــة البشــرية و مجاالتهــا علــى 

المســتويين المحلــي. 

• يبــدي التزامــه ببعــض أدواره 
االيجابيــة فــي دعــم األمــن الوطــن

المــرأة  دور  أهميــة  يناقــش   •
فــي التنميــة والبنــاء فــي دولــة 
ــدة دون  ــة المتح ــارات العربي االم

تقديــم أمثلــة

• يشــارك فــي بعــض فاعليــات 
ويظهــر  االجتماعيــة  التوعيــة 

تنظيمهــا  فــي  قــدرة محــدودة 

• يناقــش بشــكل مبســط مفهــوم 
علــي  الوطنيــة  وأثــر  الوطــن 

مجتمعــة

القضايــا  معظــم  يوضــح   •
والمجــاالت المتضمنــة بحقــوق 
وأدواره  وواجباتــه  الفــرد 
لتعزيــز الصالــح العــام للمجتمع 
مقدمــا مثــال عــن اإلبــاغ عــن 

الطــرق(  ـ  الحــوادث 

بمعظــم   معرفــة  يظهــر   •
و  البشــرية  التنميــة  مبــادئ 
المســتويين  علــى  مجاالتهــا 
ــم  ــع تقدي ــي م ــي و العالم المحل
ــي ــى المســتوى المحل ــة عل أمثل

• يبــدي التزامــه بمعظــم أدواره 
األمــن  دعــم  فــي  االيجابيــة 
ــا ــال صحيح ــا مث ــن مقدم الوط

• يناقــش أهميــة دور المــرأة 
ــة  ــاء فــي دول ــة والبن فــي التنمي
المتحــدة  العربيــة  االمــارات 
ــض  ــا بع ــة فيه ــم أمثل ــع تقدي م

االخطــاء

• يشــارك ويظهــر قــدرة علــى 
تنظيــم وتنفيــذ فاعليــات متعــددة  

للتوعيــة االجتماعيــة 

الوطــن  مفهــوم  يناقــش   •
ويصــف اثــر الوطنيــة علــي 
بعــض  المجتمــع مــع وجــود 

ء االخطــا

القضايــا  بفهــم  ضــح   •
والمجــاالت المتضمنــة بحقــوق 
وأدواره  وواجباتــه  الفــرد 
ــع  ــام للمجتم ــح الع ــز الصال لتعزي
ــاغ عــن  ــة  عــن اإلب ــا أمثل مقدم
الحــوادث ـ الطرق–المخــدرات (

• يظهــر معرفــة واضحــة بمبادئ 
التنميــة البشــرية و مجاالتهــا على 
العالمــي  المحلــي و  المســتويين 

مــع تقديــم أمثلــة صحيحــة

• يبــدي التزامــه الواضــح بأدواره 
االيجابيــة فــي دعــم األمــن الوطن 

مقدمــا امثــة صحيحة.

المــرأة  دور  أهميــة  يناقــش   •
فــي التنميــة والبنــاء فــي دولــة 
و  المتحــدة  العربيــة  االمــارات 
ــة  ــة وواضح ــة صحيح ــدم أمثل يق

علــى ذلــك

• يشــارك بفاعليــة ويظهــر قــدرة 
فاعليــات  وتنفيــذ  تنظيــم  علــى 

متعــددة  للتوعيــة االجتماعيــة

• يناقــش بفهــم مفهــوم الوطــن 
علــي  الوطنيــة  اثــر  ويصــف 
المجتمــع بــدون وجــود االخطــاء

   الصف: الثامن
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

فــي  صعوبــة  يجــد   •
استكشــاف مهــارات االبتكار 

العمــل. فــي  والريــادة 

• لديــه صعوبــة فــي مناقشــة 
وتقييــم  القوانيــن الموجهــة 
لمعالجــة الشــؤون والقضايــا 
العامــة  فــي دولــة اإلمــارات

• يبــدي صعوبــة فــي معرفــة 
األساســية  المرتكــزات 
لدولــة  الخارجيــة  للسياســة 
ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم

ــة  ــة واضح ــدي صعوب • يج
فــي  دوره  معرفــة   فــي 

االجتماعيــة التوعيــة 

• يظهــر صعوبــة فــي تحديــد 
ــع   ــراد المجتم ــؤوليات أف مس
تحقيــق  فــي  الدولــة  تجــاه 
الوحــدة الوطنيــة    مفهــوم 
مســؤوليات   / المســؤولية 

المواطنــة(

• يجــد صعوبــة فــي معرفــة  
والقانــون  الدســتور  أهميــة 
للمجتمــع وحقــوق االنســان 
دولــة  فــي  االساســية 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي االم
)بعــض القوانيــن المعمــول 
ــة ــير والبيئ ــن الس ــا قواني به

مهــارات  بعــض  يستكشــف   •
االبتــكار والريــادة فــي العمــل.

• يناقــش بعــض القوانيــن الموجهة 
والقضايــا  الشــؤون  لمعالجــة 
اإلمــارات  دولــة  فــي  العامــة  

تقيمهــا واليســتطيع 

المعرفــة  مــن   بعضــاً  يبيــن   •
ــة  ــية للسياس ــزات األساس بالمرتك
اإلمــارات  لدولــة  الخارجيــة 

المتحــدة العربيــة 

فــي  ادواره  بعــض   يشــرح   •
االجتماعيــة التوعيــة 

مســؤوليات  بعضــاً  يوضــح   •
الدولــة  تجــاه  المجتمــع   أفــراد 
فــي تحقيــق الوحــدة الوطنيــة ) 
ــؤوليات  ــؤولية / مس ــوم المس مفه

) المواطنــة 

• يوضــح  بمســاعدة معلمــه أهمية 
للمجتمــع  والقانــون  الدســتور 
ــي  ــية ف ــان االساس ــوق االنس وحق
دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة 
)بعــض القوانيــن المعمــول بهــا 

ــة ــير والبيئ ــن الس قواني

• يستكشــف معظــم  مهــارات 
االبتــكار والريــادة فــي العمــل. 

ــا ــق بعضه ويطب

الموجهــة  القوانيــن  يناقــش   •
والقضايــا  الشــؤون  لمعالجــة 
العامــة  فــي دولــة اإلمــارات 

ويقيــم بعضهــا 

بمعظــم  معرفــة  يبيــن   •
المرتكــزات األساســية للسياســة 
اإلمــارات  لدولــة  الخارجيــة 
العربيــة المتحــدة مقدمــا بعــض 

الصحيحــة األمثلــة   ً

فــي  ادواره  معظــم  يشــرح   •
التوعيــة االجتماعيــة مــع تقديــم 

ــة ــض األمثل بع

• يوضــح معظــم مســؤوليات 
تجــاه  المجتمــع   أفــراد 
الوحــدة  تحقيــق  فــي  الدولــة 
ــوم المســؤولية /  ــة )مفه الوطني

المواطنــة( مســؤوليات 

الدســتور  أهميــة  يوضــح    •
وحقــوق  للمجتمــع  والقانــون 
ــة  ــي دول ــية ف ــان االساس االنس
المتحــدة  العربيــة  االمــارات 
)بعــض القوانيــن المعمــول بهــا 
ــاً  ــة مقدم ــير والبيئ ــن الس قواني

بعــض األمثلــة الصحيحــة 

• يستكشــف مهــارات االبتــكار 
العمــل ويطبقهــا  فــي  والريــادة 

فــي حياتــه.

• يناقــش ويقيــم يقّيــم القوانيــن 
الشــؤون  لمعالجــة  الموجهــة 
دولــة  فــي  العامــة   والقضايــا 

اإلمــارات

واضحــة   معرفــة  يبيــن   •
ــة  ــية للسياس ــزات األساس بالمرتك
اإلمــارات  لدولــة  الخارجيــة 
أمثلــة  المتحــدة مقدمــاً  العربيــة 

صحيحــة 

فــي  ادواره  بفهــم  يشــرح   •
ــم  ــع تقدي ــة م ــة االجتماعي التوعي

الحياتيــة  األمثلــة 

مســؤوليات  بوعــي  يوضــح   •
الدولــة  تجــاه  المجتمــع   أفــراد 
الوطنيــة  الوحــدة  تحقيــق  فــي 
)مفهــوم المســؤولية / مســؤوليات 

) المواطنــة 

• يوضــح  بفهــم أهميــة الدســتور 
وحقــوق  للمجتمــع  والقانــون 
دولــة  فــي  االساســية  االنســان 
المتحــدة  العربيــة  االمــارات 
ــا  ــول به ــن المعم ــض القواني )بع
قوانيــن الســير والبيئــة( مقدمــاً 

صحيحــة وتطبيقــات  أمثلــة 

  الصف: التاسع
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي معرفــة 
التــي  الشــخصيات  اهــم 
ــاد  ــاء االتح ــي بن ــاهمت ف س

محــدودة  معرفــة  يظهــر   •
ــي  ــم واألخــاق ف ــدور القي ب
تطويــر مواطنتــه المنتجــة

دور  بصعوبــة  يشــرح   •
فــي  المختلفــة  المؤسســات 
تلبيــة احتياجــات المواطنيــن 
التغييــرات  وإحــداث 
 ( الازمــة  االجتماعيــة 
لإلســكان-  زايــد  برنامــج 
مؤسســة محمــد بــن راشــد 

) لإلســكان 

فــي  صعوبــة  يظهــر   •
معرفــة دور دولــة اإلمــارات 
مكافحــة  فــي  وجهودهــا 

العنصــري التمييــز 

• يجــد صعوبــة فــي مناقشــة 
البشــر  بيــن  االختافــات 

وتجنــب التمييــز بينهــم

محــدودة  معرفــة  يظهــر   •
بمامــح الثــورة المعلوماتيــة 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة

لبعــض  معرفــة  يظهــر   •
ــي  ــاهمت ف ــي س ــخصيات الت الش

االتحــاد  بنــاء 

ادوارالقيــم  بعــض  يشــرح   •
ــه  ــر مواطنت ــي تطوي واألخــاق ف

لمنتجــة ا

ادوار  مــن  بعضــاً  يشــرح   •
المؤسســات المختلفــة فــي تلبيــة 
احتياجــات المواطنيــن وإحــداث 
التغييــرات االجتماعيــة الازمــة ) 
برنامــج زايــد لإلســكان- مؤسســة 

محمــد بــن راشــد لإلســكان(

دولــة  أدوار  بعــض   يوضــح   •
اإلمــارات وجهودهــا فــي مكافحــة 

ــري ــز العنص التميي

التشــابه   أوجــه  يناقــش   •
مــع  البشــر  بيــن  واالختــاف 
يســتطيع  وال  أخطــاء  وجــود 
تقديــم أدلــه وبراهيــن تؤكــد أهميــة  

بينهــم التمييــز  تجنــب 

• يبحــث فــي مصــادر المعرفــة 
بعــض مامــح  فــي  المتنوعــة  
دولــة  فــي  المعلوماتيــة  الثــورة 

المتحــدة العربيــة  اإلمــارات 

ألغلــب  معرفــة  يظهــر   •
الشــخصيات التــي ســاهمت فــي 

االتحــاد  بنــاء 

ادوار  معظــم   يشــرح   •
القيــم واألخــاق فــي تطويــر 
مواطنتــه المنتجــة مــع تقديــم 

األمثلــة بعــض 

ادوار  معظــم  يشــرح   •
المؤسســات المختلفــة فــي تلبيــة 
احتياجــات المواطنيــن وإحــداث 
االجتماعيــة  التغييــرات 
زايــد  برنامــج   ( الازمــة 
ــن  لإلســكان- مؤسســة محمــد ب

لإلســكان( راشــد 

• يوضــح معظــم أدوار دولــة 
فــي  وجهودهــا  اإلمــارات 
العنصــري التمييــز  مكافحــة 

التشــابه   أوجــه  يناقــش   •
واالختــاف بيــن البشــر ويقــدم 
ــد  ــة تؤك ــن ضعيف ــه وبراهي أدل
ــم ــز بينه ــب  التميي ــة تجن أهمي

• يبحــث فــي مصــادر المعرفــة 
ــح  ــي معظــم مام المتنوعــة  ف
ــة  ــي دول ــة ف ــورة المعلوماتي الث
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

ــة ــض األدل ــاً بع مقدم

• يظهــر معرفــة متعمقــة ودقيقــة 
التــي  الشــخصيات  بجميــع 

االتحــاد  بنــاء  فــي  ســاهمت 

القيــم  ادوار  باقتــدار  يشــرح   •
واألخــاق فــي تطويــر مواطنتــه 
األمثلــة  تقديــم  مــع  المنتجــة 

تيــة الحيا

• يشــرح بفهــم ادوار المؤسســات 
المختلفــة فــي تلبيــة احتياجــات 
المواطنيــن وإحــداث التغييــرات 
االجتماعيــة الازمــة ) برنامــج 
ــد  ــة محم ــكان- مؤسس ــد لإلس زاي

ــكان( ــد لإلس ــن راش ب

• يوضــح  أدوار دولــة اإلمــارات 
ــز  ــة التميي ــي مكافح ــا ف وجهوده
العنصــري مقــدراً دورهــا فــي 
ــة  ــن ذات العاق ــدار القواني إص

التشــابه   أوجــه  يناقــش   •
واالختــاف بيــن البشــر ويقــدم 
أهميــة  تؤكــد  وبراهيــن  أدلــه 

بينهــم التمييــز  تجنــب 

ــة  ــادر المعرف ــي مص ــث ف • يبح
المتنوعــة  فــي مامــح الثــورة 
المعلوماتيــة فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة مقدمــاً األدلــة 

الحياتيــة.

   الصف: العاشر
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي فهــم 
جهــود دولــة االمــارات  فــي 
المحافظــة علــى حقــوق ذوي 

ــة ــات الخاص االحتياج

• يظهــر صعوبــة فــي تقييــم 
ــة و  ــات الدولي ــر االتفاقي تأثي

ــى المجتمعــات أثرهــا عل

ــرح  ــي ش ــة ف ــد صعوب • يج
ووظائــف  أدوار  وتحديــد 
بعــض الــوزارات الحكوميــة 
 - والتعليــم  التربيــة   (
الثقافــة وتنميــة المعرفــة - 
والبيئــة(. التغيرالمناخــي 

• يجــد صعوبــة فــي التمييــز 
بيــن أوجه الشــبه واالختاف 
فــي  الحكومــة  نظــام  بيــن 
ــكال  ــارات واألش ــة اإلم دول

ــات ــرى للحكوم األخ

• غيــر قــادر علــى اســتنتاج  
مؤسســات  دعــم  أهميــة 

االجتماعيــة الرعايــة 

فــي  صعوبــة  يظهــر   •
أهميــة  واكتشــاف  معرفــة 
المحاســبة الذاتيــة فــي حياتــه

بعــض جهــود دولــة  • يوضــح 
االمــارات فــي المحافظــة علــى 
حقــوق ذوي االحتياجــات الخاصة 

ــط ــكل مبس بش

ــم  ــباب تقيي ــي اس ــه ف ــدي رأي • يب
بعــض التفســيرات حــول تأثيــر 
ــى  ــة عل ــات الدولي ــض االتفاقي بع

المجتمعــات

أدوار  مــن  عــدد  يشــرح   •
الــوزارات  بعــض  ووظائــف 
والتعليــم  التربيــة   ( الحكوميــة 
 - المعرفــة  وتنميــة  الثقافــة   -

والبيئــة(. التغيرالمناخــي 

الشــبه  أوجــه  بيــن  يقــارن   •
ــة  ــن نظــام الحكوم ــالف بي واالخت
فــي دولــة اإلمــارات واألشــكال 

للحكومــات األخــرى 

محــدود  بشــكل  يســتنتج   •
ــة  ــات الرعاي ــم مؤسس ــة دع أهمي

عيــة جتما ال ا

األدلــة  مــن  بعضــاً  يكتشــف   •
ــة  ــبة الذاتي ــة المحاس ــول  أهمي ح

فــي حياتــه

دولــة  جهــود  يوضــح   •
المحافظــة  فــي  االمــارات 
علــى حقــوق ذوي االحتياجــات 
يربطهــا  أن  دون  الخاصــة 

ئجهــا بنتا

• يبــدي رأيــه فــي اســباب تقييــم 
معظــم التفســيرات الصحيحــة 
حــول تأثيــر معظــم االتفاقيــات 

الدوليــة علــى المجتمعــات

أدوار  معظــم  يشــرح   •
الــوزارات  بعــض  ووظائــف 
الحكوميــة ) التربيــة والتعليــم 
 - المعرفــة  وتنميــة  الثقافــة   -

والبيئــة(. التغيرالمناخــي 

أوجــه  ويشــرح  يقــارن   •
ــام  ــن نظ ــاف بي ــبه واالخت الش
ــة اإلمــارات  الحكومــة فــي دول
واألشــكال األخــرى للحكومــات

دعــم  أهميــة  يســتنتج   •
مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة 

األمثلــة بعــض  تقديــم  مــع 

• يكتشــف معظــم األدلــة حــول  
أهميــة المحاســبة الذاتيــة فــي 

ــه  حيات

ــود  ــق جه ــكل عمي ــح بش • يوض
دولــة االمــارات فــي المحافظــة 
علــى حقــوق ذوي االحتياجــات 
بنتائجهــا  ويربطهــا  الخاصــة 

لمســتقبلية ا

ــم  ــي اســباب تقيي ــه ف ــدي رأي • يب
حــول  الصحيحــة  التفســيرات 
تأثيــر االتفاقيــات الدوليــة علــى 

األدلــة  المجتمعــات مقدمــاً 

• يشــرح بفهــم أدوار ووظائــف 
الحكوميــة  الــوزارات  بعــض 
الثقافــة   - والتعليــم  )التربيــة 
وتنميــة المعرفــة - التغيرالمناخــي 

والبيئــة(.

• يقــارن ويحلــل أوجــه الشــبه 
واالختــاف بيــن نظــام الحكومــة 
ــكال  ــارات واألش ــة اإلم ــي دول ف

األخــرى للحكومــات

• يســتنتج ويحلــل أهميــة دعــم 
مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة 

ــة ــم األمثل ــع تقدي م

ــة  ــول  أهمي ــة ح ــف األدل • يكتش
حياتــه  فــي  الذاتيــة  المحاســبة 

لزمائــه  ويبرزهــا 

    الصف: الحادي عشر
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

فــي  صعوبــة  يواجــه   •
ــة  ــادر  لكتاب ــف المص توظي
ــيخ  ــة الش ــر عــن  حكم تقري
زايــد – رحمــه هللا – فــي 
الوطنــي. التاحــم  أهميــة 

• يجــد صعوبــة فــي تقييــم و 
مناقشــة  المبــادئ والقوانيــن 
الفــرد  بيــن   تربــط  التــي 
بدولــة  السياســي  والنظــام 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي االم

ــق ــكل أعم بش

• يظهــر وعيــاً محــدوداً فــي 
أهميــة التنميــة الذاتيــة

• يجــد صعوبــة فــي مناقشــة  
إحــدى القضايــا المجتمعيــة 

ــول  لهــا ــراح حل واقت

• يجــد صعوبــة فــي تقييــم 
فعاليــة  مــدى  مناقشــة    و 
وغيرهــا  الدبلوماســية 
السياســة  وســائل  مــن 
تســتخدمها  الخارجيةالتــي 

اإلمــارات  دولــة 

ــة  ــى معرف ــادر عل ــر ق • غي
مــع  التكيــف  أهميــة 

العالميــة. المتغيــرات 

ــة  ــدا لكتاب ــدرا واح ــف مص • وظ
الشــيخ  حكمــة  عــن   تقريــر 
ــة  ــد – رحمــه هللا – فــي أهمي زاي

الوطنــي. التاحــم 

• يقيــم ويناقــش بعــض  المبــادئ 
بيــن   تربــط  التــي  والقوانيــن 
الفــرد والنظــام السياســي بدولــة 
المتحــدة  العربيــة  االمــارات 

أعمــق بشــكل 

• يبحــث فــي مصــدر واحــد عــن  
أهميــة التنميــة الذاتيــة مقدمــاً دليــل 

وشــاهد واحــد 

القضايــا  إحــدى  يناقــش    •
المجتمعيــة ويقتــرح حلــوال لهــا

فعاليــة  مــدى  ويناقــش  يقيــم   •
مــن  وغيرهــا  الدبلوماســية 
ــة التــي  وســائل السياســة الخارجي
ــارات دون  ــة اإلم ــتخدمها دول تس

أمثلــة. تقديــم 

• يظهــر جانبــا مــن أهميــة التكيف 
ــا  ــة مدعم ــرات العالمي ــع المتغي م

ذلــك بمثــال صحيــح.

اثنيــن  مصدريــن  يوظــف   •
ــيخ  ــة الش ــر  حكم ــة تقري لكتاب
فــي   – هللا  رحمــه   – زايــد 

الوطنــي. التاحــم  أهميــة 

معظــم   ويناقــش  يقيــم   •
المبــادئ والقوانيــن التــي تربــط 
بيــن  الفــرد والنظــام السياســي 
العربيــة  االمــارات  بدولــة 

أعمــق بشــكل  المتحــدة 

ــن  ــن اثني • يبحــث فــي مصدري
عــن  أهميــة التنميــة الذاتيــة 
مقدمــاً بعــض األدلــة والشــواهد 

ــا  ــن القضاي ــن م ــش اثنتي • يناق
المجتمعيــة ويقتــرح حلــوال لهــا

ــة  ــدى فعالي ــم ويناقــش م • يقي
مــن  وغيرهــا  الدبلوماســية 
وســائل السياســة الخارجيةالتــي 
تســتخدمها دولــة اإلماراتويقــدم 

ــا ــن انجازاته ــة تبي أمثل

• يظهــر جانبيــن اثنيــن مــن 
أهميــة التكيــف مــع المتغيــرات 
ــض  ــك ببع ــا ذل ــة مدعم العالمي

األمثلــة الصحيحــة. 

• يوظــف ثالثــة مصــادر أو أكثــر 
لكتابــة تقريــر عــن  حكمــة الشــيخ 
زايــد – رحمــه هللا – فــي أهميــة 

التاحــم الوطنــي.

• يقيــم ويناقــش جميــع  المبــادئ 
بيــن   تربــط  التــي  والقوانيــن 
ــة  ــي بدول ــام السياس ــرد والنظ الف
المتحــدة  العربيــة  االمــارات 

أعمــق بشــكل 

ــة  ــادر المعرف ــي مص ــث ف • يبح
التنميــة  أهميــة  فــي  المتنوعــة 
ــواهد ــة والش ــاً األدل ــة مقدم الذاتي

القضايــا  مــن  ثاثــأ  يناقــش   •
ــرح  ــل ويقت ــى األق ــة عل المجتمعي

حلــوال لهــا

• يقيــم ويناقــش  مــدى فعاليــة 
مــن  وغيرهــا  الدبلوماســية 
وســائل السياســة الخارجيــة التــي 
تســتخدمها دولــة اإلمــارات ويقدم 
أمثلــة دقيقــة  تبيــن انجازاتهــا

• يظهــر جوانــب عديــدة تبــرز 
أهميــة التكيــف مــع المتغيــرات 
العالميــة مدعمــا ذلــك باألمثلــة 

الصحيحــة.

    الصف: الثاني عشر
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Ç ]12-1[ معايري األداء حسب الصفوف
Ç املحور: 3. الجغرافيا
Ç املجال: املعرفـة مبكونات الدراسات االجتاعية

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي وصــف 
ــة  ــي دول ــة ف ــة الجميل الطبيع

اإلمــارات.

ــد  ــي تحدي ــة ف • يجــد صعوب
الشــكل العــام لخريطــة دولــة 

اإلمــارات.

ــي  ــرة ف ــة كبي ــد صعوب • يج
ــر  ــوز وعناص ــتخدام رم اس
ــم  الخريطــة فــي تحديــد معال

ــه. بيئت

• يصــف بتــردد الطبيعــة الجميلــة 
الــذي يعيــش فيــه  المــكان  فــي 

بدولــة اإلمــارات

• يحــدد حــزءاً مــن الشــكل العــام 
ــة اإلمــارات. لخريطــة دول

وعناصــر  رمــوز  يســتخدم   •
الخريطــة فــي تحديــد بعضــاً مــن 

معالــم مــن مدينتــه / بيئتــه.

الجميلــة  الطبيعــة  يصــف   •
فــي المنطقــة التــي يعيــش فيهــا 
ــة  ــاً امثل ــارات مقدم ــة اإلم بدول

ــاء ــض األخط ــا بع فيه

ــام  ــكل الع ــم  الش ــدد معظ • يح
ــارات  ــة اإلم ــة دول لخريط

يســتخدم رمــوز وعناصــر    •
الخريطــة فــي تحديــد معظــم 

معالــم مدينتــه / بيئتــه.

• يصــف الطبيعــة الجميلــة فــي 
أمثلــة  مقدمــاً  اإلمــارات  دولــة 

. صحيحــة

العــام  الشــكل  • يحــدد بمهــارة 
اإلمــارات  دولــة  لخريطــة 

بالرســم موضحــا 

رمــوز  بمهــارة  يســتخدم   •
ــد  ــي تحدي ــة ف وعناصــر الخريط

بمهــارة. بيئتــه  معالــم 

 الصف: األول

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

ــد  ــي تحدي ــة ف • يجــد صعوب
اإلمــارات  دولــة  موقــع 
والــدول  المتحــدة  العربيــة 
ــي  ــة الت ــطحات المائي والمس
الخريطــة. تجاورهاعلــى 

مــن  بصعوبــة  يتعــرف   •
وموقعهــا  الدولــة  إمــارات 
علــى الخريطــة ) ابوظبــي ، 

دبــي ، الشــارقة(.

ــدة  ــة واح ــرف بصعوب • يتع
ــة  ــة التالي ــارات الدول مــن إم
ــة )  ــى الخريط ــا عل وموقعه
الفجيــرة -   - الخيمــة  رأس 

عجمــان - ام القيويــن (

• يحــدد موقــع دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة والــدول علــى 

الخريطــة.

ــي  • يتعــرف إمــارة إمــارة أبوظب
محــدداً موقعهــا.

• يتعــرف اثنتيــن مــن إمــارات 
علــى  وموقعهــا  التاليــة  الدولــة 
 - الخيمــة  رأس   ( الخريطــة 
الفجيــرة - عجمــان - ام القيويــن (

• يحــدد موقــع دولــة اإلمــارات 
والــدول  المتحــدة  العربيــة 
التــي  المائيــة  والمســطحات 

الخريطــة. تجاورهاعلــى 

ابوظبــي  إمــارة  يتعــرف   •
موقعهمــا  محــدداً  ودبــي 
الخريطــة علــى  وموقعهــا 

ــارات  ــن إم ــاً م ــرف ثاث • يتع
ــى  ــا عل ــة وموقعه ــة التالي الدول
الخيمــة  )رأس  الخريطــة 
ام   - عجمــان   - الفجيــرة   -

لقيويــن( ا

دولــة  موقــع  بمهــارة  يحــدد   •
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
المائيــة  والمســطحات  والــدول 
التــي تجاورهاعلــى الخريطــة مــع 

. تســميتها

• يتعــرف  إمــارة ابوظبــي ، دبــي 
، الشــارقة محــدداً مواقعهــا علــى 

خريطــة دولــة اإلمــارات.

• يتعــرف إمــارات الدولــة التاليــة 
وموقعهــا علــى الخريطــة ) رأس 
الخيمــة - الفجيــرة - عجمــان - ام 

لقيوين( ا

 الصف: الثاني



39

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

ــي  ــرة ف ــة كبي ــد صعوب • يج
تســمية عــدداً مــن الجبــال  
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

ــدة  المتح

كبيــرة  صعوبــة  يجــد   •
خصائــص  مناقشــة  فــي 
الصحــراء والكثبــان الرمليــة 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة

فــي  صعوبــة  يظهــر   •
توضيــح خصائــص الســهول 
فــي  وتوزيعهــا  والجــزر 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة 

لمتحــدة ا

جبــال   مــن  بعضــاً   يتعــرف   •
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

• يســتنتج بعضــاً مــن خصائــص 
الرمليــة  والكثبــان  الصحــراء 
العربيــة   اإلمــارات  دولــة  فــي 

المتحــدة.

• يوضــح بعضــاً مــن خصائــص 
دولــة  والجزرفــي  الســهول 

المتحــدة العربيــة  اإلمــارات 

الجبــال  معظــم  يتعــرف   •
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ف
المتحــدة محــدداً توزيــع بعضهــا 

خصائــص  معظــم  يســتنتج   •
الرمليــة  والكثبــان  الصحــراء 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ف

المتحــدة.

ــهول  ــص الس • يوضــح خصائ
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــزر ف والج

ــدة ــة المتح العربي

• يتعــرف بمهــارة الجبــال  دولــة 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

وتوزيعهــا.

ــراء  ــص الصح ــتنتج خصائ • يس
دولــة  فــي  الرمليــة  والكثبــان 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

توزيعهــا. بمهــارة  محــدداً 

خصائــص  بوعــي  يوضــح   •
الســهول والجــزر وتوزيعهــا فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

 الصف: الثالث

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي وصــف 
والظواهــر   الخصائــص 
المناخيــة بدولــة اإلمــارات 

المتحــدة. العربيــة 

محــدودة   معرفــة  يظهــر   •
الطبيعــي  النبــات  بأنــواع 
دولــة  فــي  وخصائصــه  
ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم

فــي  صعوبــة  يظهــر   •
اهتمــام  مظاهــر  معرفــة 
اآلبــاء المؤسســين والقيــادة 
اإلمــارات  لدولــة  الرشــيدة 
العربيــة المتحــدة فــي الحفاظ 

البيئــة. علــى 

الخصائــص  بعــض  يصــف   •
دولــة  فــي  والظواهرالمناخيــة 

اإلمــارات.

• يحــد د عــدداً مــن أنــواع النبــات 
اإلمــارات  دولــة  فــي  الطبيعــي 

ــدة ــة المتح العربي

• يســتنتج  بعضــا مــن مظاهــر 
المؤسســين  اآلبــاء  اهتمــام   
والقيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمارات 
الحفــاظ  فــي  المتحــدة  العربيــة 

علــى البيئــة

• يصــف معظــم الخصائــص 
اإلمــارات  لدولــة  المناخيــة  

المتحــدة. العربيــة 

ــات  ــواع النب ــم ان ــدد معظ • يح
الطبيعــي وبعــض خصائصــه  
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ف

ــدة المتح

مظاهــر  معظــم  يســتنتج   •
ــة  ــادة الرشــيدة لدول اهتمــام القي
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

فــي الحفــاظ علــى البيئــة

• يصــف الخصائــص المناخيــة 
لدولــة اإلمــارات مــع تقديــم أمثلة.

• يحــدد  انــواع النبــات الطبيعــي 
وخصائصــه  فــي دولــة اإلمارات 

العربيــة المتحــدة

ــام  ــر اهتم ــم مظاه ــتنتج بفه • يس
والقيــادة  المؤسســين  اآلبــاء 
اإلمــارات  لدولــة  الرشــيدة 
الحفــاظ  فــي  المتحــدة  العربيــة 

البيئــة علــى 

 الصف: الرابع
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

ــرح  ــي ش ــة ف ــد صعوب • يج
البشــرية   الخصائــص 
اإلمــارات  دولــة  لســكان 
العصــور  عبــر  العربيــة 

. ريخيــة لتا ا

محــدودة  معرفــة  يظهــر   •
بالعوامــل المؤثــرة فــي نمــو 
الســكان فــي دولــة اإلمــارات 

ــدة ــة المتح العربي

فــي  صعوبــة  يواجــه   •
توظيــف الخرائــط واألشــكال 
المختلفــة فــي تحديــد توزيــع 
الســكان فــي دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة

• يشــرح بعضــا مــن الخصائــص 
البشــرية  لســكان دولــة اإلمــارات 
العربيــة  عبــر العصــور التاريخية 
ويســتخلص تأثير بعــض  العوامل 
الطبيعيــة علــى حيــاة الســكان فــي 

ــارات. دولة اإلم

لعوامــل  مــن  عــدداً  يوضــح   •
المؤثــرة فــي نمــو الســكان فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

واألشــكال  الخرائــط  يوظــف   •
فــي  محــدود  بشــكل  المختلفــة 
تحديــد توزيــع الســكان فــي دولــة 

المتحــدة العربيــة  اإلمــارات 

• يشــرح الخصائــص البشــرية  
اإلمــارات  دولــة  لســكان 
معظــم  ويســتخلص  العربيــة 
العوامــل  تأثيــر  مظاهــر 
ــكان  ــاة الس ــى حي ــة عل الطبيعي

اإلمــارات دولــة  فــي 

العوامــل  معظــم  يوضــح   •
الســكان  نمــو  فــي  المؤثــرة 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ف
مــن  بعضــاً  مقدمــاً  المتحــدة 

الصحيحــة. األمثلــة 

ــط واألشــكال  • يوظــف الخرائ
معظــم  تحديــد  فــي  المختلفــة 
مناطــق توزيــع الســكان فــي 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة 

المتحــدة

الخصائــص  بفهــم  يشــرح   •
البشــرية لســكان دولــة اإلمــارات 
العربيــة عبــر العصــور التاريخية  
العوامــل  تأثيــر  ويســتخلص 
ــي  ــاة الســكان ف ــى حي الطبيعيةعل

اإلمــارات. دولــة 

ــي  ــرة ف • يوضــح العوامــل المؤث
نمــو الســكان فــي دولــة اإلمــارات 
أمثلــة  المتحــدة مقدمــاً  العربيــة 

ــة. صحيح

الخرائــط  بمهــارة  يوظــف   •
ــد  ــي تحدي ــة ف ــكال المختلف واألش
مناطــق توزيــع الســكان فــي دولــة 

اإلمــارات  العربيــة المتحــدة

 الصف: الخامس

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

ــد  ــي تحدي ــة ف • يجــد صعوب
أهــم مصادرالطاقــة التقليديــة  
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة.

محــدودة  معرفــة  يظهــر   •
ــة  ــي شــرح مصــادر الطاق ف
الحديثــة  فــي دولــة اإلمارات 

ــة المتحــدة. العربي

ــم  ــي تقدي ــة ف ــد صعوب • يج
ــر  ــن تأثي ــة تبي ــة تطبيقي أمثل
التكنولوجيــا علــى البيئــة فــي 

ــدة. ــة المتح ــة  العربي دول

مــن  بعضــاً  يوضــح   •
فــي  التقليديــة   مصادرالطاقــة  
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

مــن مصــادر  بعضــا  يشــرح   •
دولــة  فــي  الحديثــة  الطاقــة 
المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات 

األمثلــة  مــن  بعضــا  يقــدم   •
تأثيــر  تبيــن  التــي  التطبيقيــة 
فــي  البيئــة  علــى  التكنولوجيــا 

المتحــدة.  العربيــة  دولــة  

• يوضــح معظــم مصادرالطاقة  
ــة ويوزيعهــا الجغرافــي  التقليدي
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ف

المتحــدة.

• يشــرح معظــم مصادرالطاقــة 
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــة  ف الحديث

العربيــة المتحــدة.

• يقــدم أمثلــة تطبيقيــة تبيــن 
تأثيــر التكنولوجيــا علــى البيئــة 
فــي دولــة  العربيــة المتحــدة 

)مدينــة مصــدر(

الطاقــة   مصــادر  يوضــح   •
التقليديــة  وتوزيعهــا الجغرافــي 
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــح ف الصيحي

المتحــدة. العربيــة 

• يشــرح باقتــدار مصــادر الطاقــة 
الجغرافــي   وتوزيعهــا  الحديثــة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي 

المتحــدة.

•  يقــدم أمثلــة تطبيقيــة تبيــن فهمه 
ــة  ــى البيئ ــا عل ــر التكنولوجي لتأثي
المتحــدة  العربيــة  دولــة   فــي 
ويشــرح دور مدينــة مصــدر فــي 

ــك. ذل

 الصف: السادس
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

فــي  صعوبــة   يظهــر   •
األنشــطة  مظاهــر  شــرح 
االقتصاديــة التقليديــة لســكان 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة 

المتحدة. 

فــي  صعوبــة  يجــد   •
توظيــف مصــادر المعرفــة 
المتنوعــة فــي التعــرف إلــى 
مظاهراألنشــطة االقتصاديــة 
الحديثــة فــي  دولــة اإلمارات 

المتحــدة. العربيــة 

محــدودة  معرفــة  يظهــر   •
التقنيــة  األنشــطة  بمظاهــر 
التــي يمارســها ســكان دولــة 
ــدة   ــة المتح ــارات العربي اإلم

مظاهــر  مــن  بعضــا  يشــرح   •
التقليديــة  االقتصاديــة  األنشــطة 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم لســكان دول

المتحــدة.

المعرفــة  مصــادر  يوظــف   •
المتنوعــة فــي التعــرف إلــى بعض 
االقتصاديــة  مظاهراألنشــطة 
اإلمــارات  دولــة  فــي   الحديثــة 

العربية المتحدة 

• يظهــر معرفــة ببعــض بمظاهــر 
ــها  ــي يمارس ــة الت ــطة التقني األنش
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــكان دول س

المتحــدة  

ــر  ــن مظاه ــا م ــرح بعض • يش
ــة التقليديــة  األنشــطة االقتصادي
اإلمــارات  دولــة  لســكان 
العربيــة المتحــدة مقدمــاً بعــض 

صحيحــة. األمثلــة 

المعرفــة  مصــادر  يوظــف   •
المتنوعــة فــي التعــرف إلــى 
األنشــطة  مظاهــر  معظــم 
االقتصاديــة  الحديثــة فــي  دولة 
المتحــدة العربيــة  اإلمــارات 

• يظهــر معرفــة بمعظم مظاهر 
األنشــطة التقنيــة التي يمارســها 
ســكان دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة   مقدمــاً بعــض األمثلــة 

لصحيحة ا

• يشــرح  بفهــم مظاهــر األنشــطة 
لســكان  التقليديــة  االقتصاديــة 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ــة. ــة صحيح ــدم أمثل ويق

مصــادر  بمهــارة  يوظــف   •
ــي التعــرف  ــة المتنوعــة ف المعرف
إلــى مظاهراألنشــطة االقتصاديــة 
الحديثــة فــي  دولــة اإلمــارات 

المتحــدة. العربيــة 

• يظهــر معرفــة واعيــة بمظاهــر 
ــها  ــي يمارس ــة الت األنشــطة التقني
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــكان دول س
ــة صحيحــة  ــاً أمثل المتحــدة مقدم

 الصف: السابع

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي توضــح 
ــواع وســائل المواصــات   ان
دولــة  فــي  وتطورهــا 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

• يجــد صعوبــة فــي معرفــة 
فــي  المؤثــرة  العوامــل 
ــة  ــي  دول ــياحة ف تطــور الس
ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم

ــرح  ــي ش ــة ف ــد صعوب • يج
ــة  أنمــاط  الســياحة فــي  دول
ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم

• يوضــح تطــور نــوع واحــد مــن 
ــي  ــات ف ــائل المواص ــواع وس ان
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

مــن  محــدوداً  عــدداً  يناقــش   •
تطــور  فــي  المؤثــرة  العوامــل 
الســياحة فــي  دولــة اإلمــارات 

المتحــدة. العربيــة 

أنمــاط   مــن   بعضــاً  يشــرح   •
الســياحة فــي  دولــة اإلمــارات 

المتحــدة العربيــة 

ــن   ــن م ــور نوعي • يوضــح تط
المواصــات  وســائل  أنــواع 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ف
ــة           المتحــدة مقدمــاً بعــض األمثل

العوامــل  معظــم   يناقــش   •
ــياحة  ــور الس ــي تط ــرة ف المؤث
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي  دول ف
المتحــدة مدعمــاً ببعــض األمثلة 

الصحيحــة.

أنمــاط   معظــم  يشــرح   •
الســياحة فــي  دولــة اإلمــارات 
مدعمــاً  المتحــدة  العربيــة 
الصحيحــة. األمثلــة  ببعــض 

أنــواع  بفهــم تطــور  • يوضــح 
وســائل المواصــات فــي دولــة 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

باألمثلــة ويدعمهــا 

• يناقــش بفهــم العوامــل المؤثــرة 
ــة  ــي  دول ــياحة ف ــي تطــور الس ف
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

الصحيحــة. باألمثلــة  مدعمــاً 

الســياحة  أنمــاط   يشــرح   •
فــي  دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــة  ــاً ببعــض األمثل ــدة مدعم المتح

. لصحيحــة ا

 الصف: الثامن
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

فــي  مشــكلة  يواجــه   •
تفســير االهميــة الجغرافيــة 
لجــزر  واالقتصاديــة 
اإلمــارات الثــاث المحتلــة  

ــرح  ــي ش ــة ف ــد صعوب • يج
تجربــة دولــة اإلمــارات فــي 
حــل قضايــا بيئيــة محليــة 

وعالميــة.

• يجــد صعوبــة فــي تطبيــق 
ــادر  ــف مص ــوات توظي خط
فــي  المناســبة  المعرفــة 
دولــة  لتجربــة  التعــرف 
تحقيــق  فــي  اإلمــارات 

التنمية المستدامة 

الجغرافيــة  األهميــة  يفســر   •
لجــزر اإلمــارات الثــاث المحتلــة  

• يشــرح جانبــاً مــن تجربــة دولــة 
اإلمــارات فــي حــل قضايــا بيئيــة 

محليــة 

فــي  الخطــوات  بعــض  يبيــن   •
المعرفــة  مصــادر  توظيــف 
للتعــرف  لتجربــة دولــة اإلمــارات 
المســتدامة التنميــة  فــي تحقيــق 

الجغرافيــة  االهميــة  يفســر   •
واالقتصاديــة لجــزر اإلمــارات 
ــع  ــة محــددأ موق ــاث المحتل الث

ــا    بعضه

دولــة  تجربــة  يشــرح   •
قضايــا  حــل  فــي  اإلمــارات 
بعــض  مقدمــاً  محليــة  بيئيــة 

مثلــة  أل ا

ــي  ــوات ف ــم الخط ــن معظ • يبي
المعرفــة  مصــادر  توظيــف 
دولــة  لتجربــة  للتعــرف  
ــة  ــق التنمي ــي تحقي ــارات ف اإلم

المستدامة 

• يفســر بفهــم األهميــة الجغرافيــة 
واالقتصاديــة لجــزر اإلمــارات 
ــا  ــة محــددأ موقعه ــاث المحتل الث

ــح.  ــي  بشــكل صحي الجغراف

• يشــرح ويحلــل تجربــة دولــة 
اإلمــارات فــي حــل قضايــا بيئيــة 
ذلــك  مدعمــا  وعالميــة  محليــة 

ــة  بأمثل

• يبيــن معرفــة عميقــة فــي تحليــل 
مصــادر  توظيــف  خطــوات 
ــة  ــى تجرب ــة  للتعــرف  إل المعرف
تحقيــق  فــي  اإلمــارات  دولــة 

المســتدامة التنميــة 

 الصف: التاسع

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يذكــر بصعوبــة خصائــص 
ــه  ــي وأهميت ــع الجغراف الموق
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 

ــدة. المتح

ــد  ــي تحدي ــة ف • يجــد صعوب
لدولــة  الســطح  مظاهــر 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي اإلم

فــي  صعوبــة  يظهــر   •
ــاخ و  ــص المن ــرح خصائ ش
النبــات الطبيعــي وتوزيعــه 
دولــة  فــي  الجغرافــي 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي اإلم

ــص  ــن خصائ ــدداً م ــتنتج ع • يس
لدولــة  الجغرافــي  الموقــع 
المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات 

اقســام   مــن   بعضــاً  يحــدد   •
دولــة  فــي  الســطح  مظاهــر 
المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات 

ــص  ــن خصائ ــاً م ــرح بعض • يش
فــي   الطبيعــي  والنبــات  المنــاخ 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

خصائــص  معظــم  يســتنتج   •
الموقــع الجغرافــي  وأهميتــة 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 

لمتحــدة ا

• يحــدد معظــم مظاهــر الســطح 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 

بعضهــا. ويشــرح  المتحــدة 

المنــاخ  خصائــص  يشــرح   •
ويحــدد  الطبيعــي  والنبــات 
ــة   ــى خريط ــه عل ــع بعض توزي
العربيــة  اإلمــارات  دولــة 

ة  لمتحــد ا

الموقــع  خصائــص  يســتنتج   •
لدولــة  وأهميتــة  الجغرافــي  
المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات 

• يحــدد بمهــارة مظاهــر الســطح 
علــى خريطــة دولــة اإلمــارات 

ــرحها. ــدة ويش ــة المتح العربي

المنــاخ  خصائــص  يشــرح   •
ويوزعــه  الطبيعــي  والنبــات 
جغرافيــا بشــكل صحيــح علــى 
خريطــة  دولــة اإلمــارات العربية 

المتحــدة 

 الصف: العاشر
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1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي توظيــف 
وفــي  والبيانــات  الخرائــط 
وتفســير  وتحليــل  شــرح 
النمــو الســكاني فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ــرح  ــي ش ــة ف ــد صعوب • يج
فــي  االقتصاديــة  المــوارد 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة 

المتحــدة.

فــي  صعوبــة  يواجــه   •
األنشــطة  مناقشــة مظاهــر 
التقليديــة  االقتصاديــة 
دولــة  لســكان  والحديثــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

والبيانــات  الخرائــط  يوظــف   •
فــي شــرح وتحليــل عــددا مــن 
دولــة  ســكان  نمــو  خصائــص 

المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات 

المــوارد  مــن  بعضــاً  يشــرح   •
ــة اإلمــارات  ــي دول ــة ف االقتصادي

العربيــة المتحــدة .

األنشــطة  مظاهــر  يناقــش   •
التــي  التقليديــة  االقتصاديــة 
ــة اإلمــارات  يمارســها ســكان دول

المتحــدة. العربيــة 

ــات   ــط والبيان ــف الخرائ • يوظ
فــي شــرح وتحليــل وتفســير 
الســكان  خصائــص  معظــم 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ف

المتحــدة.

المــوارد  معظــم  يشــرح   •
االقتصاديــة وتوزيــع بعضهــا 
علــى خريطــة دولــة اإلمــارات 

المتحــدة. العربيــة 

األنشــطة  مظاهــر  يناقــش   •
االقتصاديــة التقليديــة وبعضــاً 
مــن مظاهــر األنشــطة الحديثــة 
اإلمــارات  دولــة  لســكان 

المتحــدة. العربيــة 

والبيانــات  الخرائــط  يوظــف   •
وتفســير  وتحليــل  شــرح   فــي 
المعاصــرة  الســكانية  القضايــا 
المحليــة مفســرا النمــو الحضــري 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي 

المتحــدة.

المــوارد  بفهــم  يشــرح   •
االقتصاديــة وتوزيعهــا الجغرافــي 
الصحيــح علــى خريطــة دولــة 
ــع  ــدة م ــة المتح ــارات العربي اإلم

أمثلــة. تقديــم 

• يناقــش بفهــم  مظاهــر األنشــطة 
التقليديــة والحديثــة  االقتصاديــة 
ــة  ــة اإلمــارات العربي لســكان دول
توزيعهــا  محــددا  المتحــدة 
الجغرافــي علــى خريطــة دولــة 

اإلمــارات.

 الصف: الحادي عشر

1 . دون المستوى بكثير

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

الطالب المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي توضيــح 
ــي  ــراءات الت ــود واإلج الجه
ــي  ــة اإلمــارات ف ــا دول تبذله
المصــادر  تطويروتوظيــف 
التقنيــة للمعلومات الجغرافية 
لتلبيــة احتياجــات الدولــة  في 

ــوم الفضــاء. مجــال عل

• يظهــر صعوبــة فــي شــرح 
ــي  ــراءات الت ــود واإلج الجه
ــي  ــة اإلمــارات ف ــا دول تبذله
الحفــاظ علــى البيئــة لتحقيــق 

التنميــة المســتدامة.

• يذكــر بصعوبــة المحميــات 
اإلمــارات  دولــة  فــي 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــا ف ودوره

الطبيعيــة. البيئــة 

مــن  محــدوداً  عــدداً  وضيــح   •
الجهــود واإلجــراءات التــي تبذلهــا 
تطويــر  فــي  اإلمــارات  دولــة 
التقنيــة  المصــادر  وتوظيــف 
لتلبيــة  الجغرافيــة  للمعلومــات 
احتياجــات احتياجــات الدولــة فــي 

الفضــاء. علــوم  مجــال 

الجهــود  مــن  بعضــاً  يشــرح   •
ــة  ــا دول ــي تبذله ــراءات الت واإلج
علــى  الحفــاظ  فــي  اإلمــارات 
البيئــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة 

ببعــض  معرفــة  يظهــر   •
المحميــات الطبيعيــة فــي دولــة 
ــي  ــا ف ــا بعضه ــارات ودوره اإلم
الطبيعيــة   البيئــة  علــى  الحفــاظ 

الجهــود  معظــم  يوضيــح   •
تبذلهــا  التــي  واإلجــراءات 
دولــة اإلمــارات فــي تطويــر 
التقنيــة  المصــادر  وتوظيــف 
للمعلومــات الجغرافيــة لتلبيــة 
ــال  ــي مج ــة ف ــات الدول احتياج

الفضــاء. علــوم 

الجهــود  معظــم  يشــرح   •
تبذلهــا  التــي  واإلجــراءات 
دولــة اإلمــارات فــي الحفــاظ 
علــى البيئــة لتحقيــق التنميــة 

مة. ا لمســتد ا

بمعظــم  معرفــة  يظهــر   •
المحميــات الطبيعيــة فــي دولــة 
اإلمــارات ودورهــا فــي الحفاظ 

علــى البيئــة الطبيعيــة .

الجهــود  بفهــم  يوضيــح   •
التــي  التطبيقيــة   واإلجــراءات 
تبذلهــا دولــة اإلمــارات فــي تطويــر 
التقنيــة  المصــادر  وتوظيــف 
لتلبيــة  الجغرافيــة  للمعلومــات 
احتياجــات الدولــة فــي مجــال علــوم 
صحيحــة.  امثلــة  مقدمــاً  الفضــاء 

الجهــود  لشــرح  عرضــا  يقــدم   •
دولــة  تبذلهــا  التــي  واإلجــراءات 
ــى البيئــة  اإلمــارات فــي الحفــاظ عل
مــع  المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق 
اقتــراح الحلــول المبتكــرة لمواجهــة 

البيئيــة. المشــكات 

• يظهــر معرفة واضحــة بالمحميات 
الجغرافــي  وتوزيعهــا  الطبيعيــة 
ــي  ــا ف ــارات ودوره ــة اإلم ــي دول ف

ــة   ــة الطبيعي ــى البيئ ــاظ عل الحف

  الصف: الثاني عشر
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Ç ]12-1[ معايري األداء حسب الصفوف
Ç  املحور: 4. االقتصاد
Ç املجال: املعرفـة مبكونات الدراسات االجتاعية

1 . دون المستوى بكثير

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

ــد  ــي تحدي ــة ف • يجــد صعوب
المؤســس  البانــي  أدوار 
يعطــي  وال  زايــد،  الشــيخ 

ذلــك.  أمثلــة علــى 

• يجــد صعوبــة فــي تعــرف  
ــة  ــي دول ــود ف ــميات النق مس
فــي  اإلماراتوصعوبــة  
المختلفــة. أشــكالها  تحديــد 

ــل  ــي تمثي ــة ف ــد صعوب • يج
مختلفــة  لوظائــف  أدوار 

مجتمعــه. يخــدم 

• يتعــرف بعــض أدوار البانــي 
ــد، ويعطــي  ــيخ زاي المؤســس الش
بعــض األمثلــة علــى توفيــر الســلع 
ــة بمســاعدة  والخدمــات االقتصادي

معلمــه.

• يتعــرف بعــض مســميات النقــود 
فــي دولتــه  وال يحــدد  أشــكالها 

ــة. المختلف

فــي  التمكيــن  بعــض  يظهــر   •
تمثيــل أدوار لوظائــف مختلفــة، 
ــذي  ــن الشــرح ال ــل م ــدم القلي ويق

يخــدم مجتمعــه.

• يتعــرف دور الباني المؤســس 
ــة  ــد، ويعطــي األمثل الشــيخ زاي
علــى توفيــر الســلع والخدمــات 

االقتصاديــة ألبنــاء شــعبه.

ــميات  ــم   مس ــرف  معظ • يتع
ويحــدد   دولتــه   فــي  النقــود 

المختلفــة. أشــكالها  بعــض 

تمثيــل  فــي  تمكنــاً  يظهــر   •
أدوار لوظائــف مختلفــة، ويقــدم 
شــرحاً فــي خدمــة مجتمعــه.

• يتعــرف ويشــرح دور البانــي 
ــد، ويعطــي  المؤســس الشــيخ زاي
علــى  ودقيقــة  واضحــة  أمثلــة 
والخدمــات  الســلع  توفيــر 
مجتمعــه. ألبنــاء  االقتصاديــة 

ــود  • يتعــرف  كل  مســميات النق
أشــكالها  ويحــدد  دولتــه   فــي 

المختلفــة.

فــي  واتقانــاً  تمكنــاً  يظهــر   •
تمثيــل أدوار لوظائــف مختلفــة، 
ويقــدم شــرحاً وافيــاً علــى خدمتــه 

لمجتمعــه.

 الصف: األول

1 . دون المستوى بكثير

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي المقارنة 
الوطنيــة  الصناعــات  بيــن 
والصناعــات  التقليديــة 
دولــة  فــي  الحديثــة 

إلمــارات. ا

فــي  صعوبــة  يظهــر   •
الســلع  إنتــاج  مناقشــة 
تقدمهــا  التــي  والخدمــات 
لشــعبها. اإلمــارات  دولــة 

• يجــد صعوبــة فــي تصنيف 
اإلماراتيــة  المنتجــات 

 . لمبتكــرة ا

• يقــارن بيــن الصناعــات الوطنية 
الحديثــة  والصناعــات  التقليديــة 
مقدًمــأ  اإلمــارات،  دولــة  فــي 
ــة بمســاعدة معلمــه. بعــض األمثل

• يناقــش إنتــاج الســلع والخدمــات 
اإلمــارات  دولــة  تقدمهــا  التــي 
ببعــض  ذلــك  مدلــاً  لشــعبها 

معلمــه.   بمســاعدة  األمثلــة 

• يصنــف المنتجــات اإلماراتيــة 
ــة  ــض األمثل ــدم بع ــرة، ويق المبتك

ــه. ــاعدة معلم بمس

الصناعــات  بيــن  يقــارن   •
الوطنيــة التقليديــة والصناعــات 
ــارات،  ــة اإلم ــي دول ــة ف الحديث
ــا. ــة عليه ــض األمثل ــأ بع مقدًم

ــلع  ــاج الس ــي إنت ــش بوع • يناق
ــة  ــي تقدمهــا دول والخدمــات الت
ــك  ــاً ذل اإلمــارات لشــعبها مدل

ــددة .   ــة متع بأمثل

• يصنــف ويفســر المنتجــات 
اإلماراتيــة المبتكــرة ، ويقــدم 
ــك  ــة واضحــة ومتعــددة لتل أمثل

المنتجــات.

الصناعــات  بيــن  يقــارن   •
الوطنيــة التقليديــة والصناعــات 
الحديثــة فــي دولــة اإلمــارات، 
مقدًمــأ أمثلــة عديــدة وواضحــة 

ودقيقــة.

• يناقــش بوعــي وإدراك إنتــاج 
الســلع والخدمــات التــي تقدمهــا 
دولــة اإلمــارات لشــعبها مدلــاً 
ــم  ــع تقدي ــة واضحــة م ــك بأمثل ذل

عــرض تقديمــي بالصــور.  

فائقــة  بدقــة  • يصنــف ويفســر 
ــرة،  ــة المبتك ــات اإلماراتي المنتج
ــددة  ــة ومتع ــة واضح ــدم أمثل ويق
تقديــم  مــع  المنتجــات،  لتلــك 

بذلــك. مصــوراً  ألبومــاً 

 الصف: الثاني
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1 . دون المستوى بكثير

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

فــي  صعوبــة  يجــد   •
الطبيعيــة  المــوارد  تعــرف 
تأثيرهــا  وفهــم  والبشــرية، 
ــة  ــطة االقتصادي ــى األنش عل

اإلمــارات. لدولــة 

• يجــد صعوبــة فــي توضيــح 
بعــض األنشــطة االقتصاديــة 
التــي يمارســها ســكان دولــة 

اإلمــارات قديمــاً. 

• يجــد صعوبــة البحــث عــن 
ــي المؤســس  ــات البان اهتمام
االقتصــاد  تطويــر  فــي 

الوطنــي.

المــوارد  بعــض  يتعــرف   •
ــة والبشــرية، ويســتخلص  الطبيعي
األنشــطة  فــي  بعضهــا  تأثيــر 
  . اإلمــارات  لدولــة  االقتصاديــة 

األنشــطة  بعــض  يوضــح   •
االقتصاديــة التــي يمارســها ســكان 
ــاً  ــاً، مدعوم ــارات قديم ــة اإلم دول
اليوميــة  الحيــاة  مــن  بأمثلــة 

معلمــه.  بمســاعدة  للســكان 

• يبحــث بعــض اهتمامــات  الباني 
االقتصــاد  بتطويــر  المؤســس 
الوطنــي، ويعطــي بعــض األمثلــة 
ــك االهتمامــات بمســاعدة  ــى تل عل

ــه. معلم

• يتعــرف المــوارد الطبيعيــة 
فــي  المؤثــرة  والبشــرية 
لدولــة  االقتصاديــة  األنشــطة 
ــك. ــتخلص ذل ــارات، ويس اإلم

األنشــطة  بفهــم  يوضــح   •
يمارســها  التــي  االقتصاديــة 
ســكان دولــة اإلمــارات قديمــاً، 
الحيــاة  مــن  بأمثلــة  مدعومــاً 

للســكان.  اليوميــة 

البانــي  اهتمــام  يبحــث   •
االقتصــاد  بتطويــر  المؤســس 
بعــض  ويعطــي  الوطنــي، 
األمثلــة علــى تلــك االهتمامات.

وافيــة  معرفــة  يتعــرف   •
الطبيعيــة  المــوارد  وشــاملة 
والبشــرية المؤثــرة فــي األنشــطة 
اإلمــارات،  لدولــة  االقتصاديــة 
المناســبة  التعاميــم  ويســتخلص 

عليهــا. أمثلــة  تقديــم  مــع 

• يوضــح بفهــم وإدراك األنشــطة 
االقتصاديــة التي يمارســها ســكان 
دولــة اإلمــارات قديمــاً، مدعومــاً 
مــن  وواضحــة  محــددة  بأمثلــة 

ــة للســكان.  ــاة اليومي الحي

• يبحــث ويســتنتج اهتمــام البانــي 
االقتصــاد  بتطويــر  المؤســس 
الوطنــي، ويعطــي أمثلــة واضحــة 
ــات. ــك االهتمام ــى تل ــة عل ودقيق

 الصف: الثالث

1 . دون المستوى بكثير

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي إظهــار 
المبــادرة،  بيــن  العاقــة 
ــكار  ــال واالبت ــادة األعم وري

فــي  صعوبــة  يواجــه   •
االبتــكار  أهميــة  شــرح  
لتطويــر  التكنولوجيــا  فــي 
ــي ، دون  االقتصــاد اإلمارات
إعطــاء أمثلــة علــى ذلــك.

• يظهــر صعوبــة فــي معرفة  
ــادة  ــاهمترؤية القي ــة مس كيفي
اإلمــارات  لدولــة  الرشــيدة 
مجــاالت  تطويــر  فــي 
بيــن  االقتصــادي  التعــاون 
التعــاون  مجلــس  دول 

لخليجــي.  ا

ــادرة،  ــن المب ــة بي ــر العاق • يظه
واالبتــكار  األعمــال  وريــادة 
ــاعدة  ــة بمس ــض األدل ــاً ببع مدعم

معلمــه.

فــي  االبتــكار  أهميــة  يشــرح   •
االقتصــاد  لتطويــر  التكنولوجيــا 
اإلماراتــي ، مــع إعطــاء أمثلــة 

علــى ذلــك بمســاعدة معلمــه.

فــي  • يظهــر معرفــة محــدودة 
القيــادة  مســاهمترؤية  كيفيــة 
فــي  اإلمــارات  لدولــة  الرشــيدة 
التعــاون  مجــاالت  تطويــر 
مجلــس  دول  بيــن  االقتصــادي 
التعــاون الخليجــي، مدعًمــا بأمثلــة 
بمســاعدة  ذلــك  علــى  محــدودة 

. معلمــه

• يظهــر ويبيــن العاقــة بيــن 
األعمــال  وريــادة  المبــادرة، 

باألدلــة. مدعمــاً  واالبتــكار 

ــي  ــكار ف ــة االبت ــرح أهمي • يش
التكنولوجيــا لتطويــر االقتصــاد 
ــة  ــع إعطــاء أمثل ــي، م اإلمارات

علــى ذلــك.

كيفيــة  فــي  • يظهــر معرفــة 
القيــادة  رؤيــة  مســاهمت 
اإلمــارات  لدولــة  الرشــيدة 
ــر مجــاالت التعــاون  ــي تطوي ف
ــس  ــن دول مجل ــادي بي االقتص
مدعًمــا  الخليجــي،  التعــاون 
بأمثلــة محــدودة علــى ذلــك.

بيــن  العاقــة  • يظهــر ويحلــل 
األعمــال  وريــادة  المبــادرة، 
باألدلــة  مدعمــاً  واالبتــكار 
الواضحــة ، مدعومــاً بالعــرض 

يمــي. لتقد ا

أهميــة  بالتفصيــل  يشــرح   •
التكنولوجيــا  فــي  االبتــكار 
اإلماراتــي،  االقتصــاد  لتطويــر 
متعــددة  أمثلــة  إعطــاء  مــع 

ذلــك.  علــى  وواضحــة 

فــي  متعمقــة  معرفــة  يظهــر   •
القيــادة  مســاهمترؤية  كيفيــة 
الرشــيدة لدولــة اإلمــارات فــي 
التعــاون  مجــاالت  تطويــر 
مجلــس  دول  بيــن  االقتصــادي 
التعــاون الخليجــي، مدعًمــا بأمثلــة 

ذلــك. علــى  واضحــة 

 الصف: الرابع
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1 . دون المستوى بكثير

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

ــي تفســير  ــة ف • يجــد صعوب
شــبكات  بتطــور  العاقــة 
ــة  ــات بدول ــل والمواص النق
ــي  ــراً ف ــا تأثي اإلمــارات مبيًن
النمــو االقتصــادي للدولــة.

• يظهــر صعوبــة فــي تحديــد  
العوامــل التــي ســاهمت فــي 
الســياحية  الحركــة  تطــور 

ــارات. ــة اإلم ــي دول ف

علــى  صعوبــة  يجــد   •
تحديــد الحوافــز االقتصاديــة 
ــة  ــي أمثل ــة، وال يعط المتاح

. عليهــا

ــبكات  ــور ش ــل تط ــر ويحل • يفس
بدولــة  والمواصــات  النقــل 
فــي  تأثيــراً  مبيًنــا  اإلمــارات 
مــع  للدولــة  االقتصــادي  النمــو 
إعطــاء بعــض األمثلــة علــى ذلــك 

معلمــه. بمســاعدة 

• يوضــح العوامــل التــي ســاهمت 
فــي تطــور الحركــة الســياحية فــي 

دولــة اإلمــارات مدعًمــا بأمثلــة .

االقتصاديــة  الحوافــز  يحلــل   •
فــي  األعمــال  لريــادة  المتاحــة 
يعطــي  وال  اإلمــارات،  دولــة 

عليهــا. أمثــل 

ــبكات  ــور ش ــل تط ــر ويحل • يفس
بدولــة  والمواصــات  النقــل 
اإلمــارات مبيًنــا تأثيــراً فــي النمــو 
االقتصــادي للدولــة مــع إعطــاء 

بعــض األمثلــة علــى ذلــك.

• يوضــح العوامــل التــي ســاهمت 
فــي تطــور الحركــة الســياحية فــي 
دولــة اإلمــارات مدعمــاُ بأمثلــة 

متعــددة.

الحوافــز  ويســتنتج  يحلــل   •
لريــادة  المتاحــة  االقتصاديــة 
األعمــال فــي دولــة اإلمــارات، 
ويعطــي أمثلــة محــدودة علــى تلــك 

الحوافــز.

الــى  ويتوصــل  ويحلــل  يفســر   •
االســتنتاجات ذات عاقــة بتطــور 
شــبكات النقــل والمواصــات بدولــة 
ــو  ــي النم ــراً ف ــا تأثي ــارات مبيًن اإلم
إعطــاء  مــع  للدولــة  االقتصــادي 
أمثلــة واضحــة ومحــددة علــى ذلــك.

• يوضــح وبأدلــة واضحــة العوامــل 
ــة  ــي تطــور الحرك ــي ســاهمت ف الت
اإلمــارات  دولــة  فــي  الســياحية 

مدعًمــا بالعــرض التقديمــي. 

• يحلــل ويناقــش ويســتنتج الحوافــز 
االقتصاديــة المتاحــة لريــادة األعمال 
فــي دولــة اإلمــارات، ويعطــي أمثلــة 

متعــددة  وواضحــة.

 الصف: الخامس

1 . دون المستوى بكثير

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي البحــث 
األنشــطة  تطويــر  عــن 
فــي  الحديثــة  االقتصاديــة 

اإلمــارات. دولــة 

فــي  صعوبــة  يجــد   •
بالمفاهيــم  ومعرفــة  فهــم 
االقتصاديــة الازمــة للتنميــة 
التنافســية(.  - )االســتثمار 

• يظهــر صعوبــة في تفســير 
والتوصــل إلــى جهــود دولــة 
تطويــر  فــي  اإلمــارات 

قطــاع الطاقــة النظيفــة.

األنشــطة  تطويــر  يبحــث   •
االقتصاديــة الحديثــة فــي دولــة 
ــة  اإلمــارات مدعمــاً ببعــض األدل

معلمــه.  بمســاعدة 

ــة  ــم والمعرف • يظهــر بعــض الفه
الازمــة  االقتصاديــة  بالمفاهيــم 
التنافســية  ـ  االســتثمار  للتنميــة) 
األمثلــة  بعــض  إعطــاء  مــع   )

معلمــه. بمســاعدة 

ــارات  ــة اإلم ــود دول ــر جه • يفس
الطاقــة  قطــاع  تطويــر  فــي 
النظيفــة، ويعطــي بعــض األمثلــة 
ــة  ــن خــال المشــروعات القائم م

معلمــه. بمســاعدة 

تطويــر  ويناقــش  يبحــث   •
ــة  ــة الحديث ــطة االقتصادي األنش
فــي دولــة اإلمــارات مدعمــاً 

باألدلــة.

ومعرفــة  فهمــاً  يظهــر   •
بالمفاهيــم االقتصاديــة الازمــة 
للتنميــة) االســتثمار ـ التنافســية 
( مــع إعطــاء بعــض األمثلــة 

علــى ذلــك.

• يفســر ويحلــل جهــود دولــة 
ــاع  ــر قط ــي تطوي ــارات ف اإلم
ويعطــي  النظيفــة،  الطاقــة 
خــال  مــن  واضحــة  أمثلــة 

القائمــة. المشــروعات 

ويصــدر  ويناقــش  يبحــث   •
ــر األنشــطة  األحــكام حــول تطوي
االقتصاديــة الحديثــة فــي دولــة 
باألدلــة  مدعمــاً  اإلمــارات 
العــرض  مــع   ، الواضحــة 

يمــي.  لتقد ا

ــة  ــتقاً ومعرف ــاً مس ــر فهم • يظه
االقتصاديــة  بالمفاهيــم  متقدمــة 
الازمــة للتنميــة     ) االســتثمار 
ــة  ــاء أمثل ــع إعط ــية ( م ـ التنافس

ــك. ــى ذل ــة عل واضح

ويتوصــل  ويحلــل  يفســر   •
إلــى اســتنتاجات لجهــود دولــة 
قطــاع  تطويــر  فــي  اإلمــارات 
ــة  ــي أمثل ــة، ويعط ــة النظيف الطاق
خــال  مــن  ودقيقــة  واضحــة 
المشــروعات القائمــة، مــع تقديــم 

التقديمــي. العــرض 

 الصف: السادس
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1 . دون المستوى بكثير

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

فــي  صعوبــة  يجــد   •
النطــاق  واســعة  معرفــة 
بالربــط بيــن توفــر المــوارد 
والتطــور االقتصــادي فــي 
والــدول  اإلمــارات  دولــة 

لمجــاورة.  ا

• يظهــر صعوبــة فــي إجراء 
المخاطــرة  بيــن  المقارنــة 
والجــرأة فــي المشــروعات 
فــي  المقامــة  االقتصاديــة 

دولــة اإلمــارات، 

• يجــد صعوبــة فــي معرفــة 
بعــض جوانــب ومجــاالت 
فــي  واالبــداع  االبتــكار 
االقتصاديــة  المشــاريع 
القائمــة فــي دولة اإلمــارات.

• يظهــر معرفــة محــدودة بالربــط 
والتطــور  المــوارد  توفــر  بيــن 
ــة اإلمــارات  االقتصــادي فــي دول
ويعطــي  المجــاورة،  والــدول 
التوفــر  بيــن  األمثلــة  بعــض 
والتطــور االقتصــادي بمســاعدة 

معلمــه

بيــن  محــدود  بشــكل  يقــارن   •
فــي  والجــرأة  المخاطــرة 
االقتصاديــة  المشــروعات 
بعــض  ويعطــي  اإلماراتيــة، 

معلمــه. بمســاعدة  األمثلــة 

• يظهــر معرفــة ببعــض جوانــب 
ومجــاالت االبتــكار واالبــداع فــي 
القائمــة  االقتصاديــة  المشــاريع 

ــارات. ــة اإلم ــي دول ف

بيــن  بالربــط  معرفــة  يظهــر   •
والتطــور  المــوارد  توفــر 
ــة اإلمــارات  االقتصــادي فــي دول
ــة  ــدم أمثل ــدول المجــاورة، ويق وال
محــددة عــن العاقــة بيــن التوفــر 

االقتصــادي. والتطــور 

• يقــارن بيــن المخاطــرة والجــرأة 
االقتصاديــة  المشــروعات  فــي 
بعــض  ويعطــي  اإلماراتيــة، 

األمثلــة.

بجوانــب  معرفــة  يظهــر   •
ومجــاالت االبتــكار واالبــداع فــي 
المشــاريع االقتصاديــة اإلماراتيــة 
، ويعطــي بعــض األمثلــة علــى 

المجــاالت. تلــك 

• يظهــر معرفــة واســعة النطــاق 
بالربــط بيــن توفر المــوارد والتطور 
االقتصــادي فــي دولــة اإلمــارات 
ــة  ــاورة، ويعطــي أمثل ــدول المج وال
واضحــة ومتعــددة عــن العاقــة بيــن 

ــور االقتصــادي.  ــر والتط التوف

وثقــة  بإســتقالية  يقــارن   •
والجــرأة  المخاطــرة  بيــن  تامــة 
االقتصاديــة  المشــروعات  فــي 
اإلماراتيــة، ويعطــي أمثلــة واضحــة 
التقديمــي.  العــرض  مــع  ودقيقــة 

• يظهــر معرفــة واســعة النطــاق 
ــكار  ــاالت االبت ــب ومج ــول جوان ح
واالبــداع فــي المشــاريع االقتصاديــة 
اإلماراتيــة، ويعطــي أمثلــة واضحــة 

ــك المجــاالت.  ــى تل عل

 الصف: السابع

1 . دون المستوى بكثير

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي البحــث 
ــس  ــي المؤس ــود البان ــن جه ع
الشــيخ زايــد فــي مجــال التنميــة 
ــارات.  ــة اإلم ــة لدول االقتصادي

دور  بصعوبــة  يصــف   •
التــي  الحكوميــة  السياســات 
ــكل  ــارة بش ــال للتج ــح المج تتي
دولــة  فــي  مقيــد  أو  حــر 

العالــم. ودول  اإلمــارات 

• يواجــه صعوبــة فــي جمــع 
ــة  ــة المتاح ــز االقتصادي الحواف
دولــة  فــي  األعمــال  لريــادة 
فــي  وصعوبــة  اإلمــارات، 
معرفــة أهميــة تلــك الحوافــز 
فــي تطــور التجــارة بأنواعهــا.

البانــي  جهــود  بعــض  يســتنتج   •
فــي  زايــد  الشــيخ  المؤســس 
مجــال التنميــة االقتصاديــة لدولــة 
ــة  ــارات، ويعطــي بعــض األمثل اإلم
علــى تلــك الجهــود بمســاعدة معلمــه  

بعــض  لــدور  معرفــة  يظهــر   •
تتيــح  التــي  الحكوميــة  السياســات 
المجــال للتجــارة بشــكل حــر أو مقيــد 

فــي دولــة اإلمــارات والعالــم.

االقتصاديــة  الحوافــز  يجمــع   •
ــة  ــادة األعمــال فــي دول المتاحــة لري
اإلمــارات، ويعــرف معرفــة محدودة 
أهميــة تلــك الحوافــز فــي تطــور 
إعطــاء  مــع  بأنواعهــا،  التجــارة 
معلمــه. بمســاعدة  األمثلــة  بعــض 

ــب جهــود  ــش أغل • يســتنتج ويناق
زايــد  الشــيخ  المؤســس  البانــي 
فــي مجــال التنميــة االقتصاديــة 
لدولــة اإلمــارات، ويعطــي بعــض 

ــود.   ــك الجه ــى تل ــة عل األمثل

بالسياســات  معرفــة  يظهــر   •
المجــال  تتيــح  التــي  الحكوميــة 
للتجــارة بشــكل حــر أو مقيــد فــي 
العالــم،  ودول  اإلمــارات  دولــة 
مــع إعطــاء أمثلــة علــى ذلــك.

الحوافــز  وينظــم  يجمــع   •
لريــادة  المتاحــة  االقتصاديــة 
األعمــال فــي دولــة اإلمــارات، 
الحوافــز  تلــك  أهميــة  ويشــرح 
فــي تطــور التجــارة بأنواعهــا، 
مــع إعطــاء بعــض األمثلــة علــى 

ذلــك. 

• يســتنتج ويناقــش ويحلــل جهــود 
ــي  ــد ف ــيخ زاي ــس الش ــي المؤس البان
مجــال التنميــة االقتصاديــة لدولــة 
اإلمــارات، ويعطــي أمثلــة واضحــة 

ــود.   ــك الجه ــى تل ــددة عل ومتع

• يظهــر معرفــة واســعة النطــاق 
بــدور السياســات الحكوميــة التــي 
ــر  ــكل ح ــارة بش ــال لتج ــح المج تتي
أو مقيــد فــي دولــة اإلمــارات ودول 
ــة واضحــة  ــم، مــع إعطــاء أمثل العال

ــك. ــى ذل ــددة عل ومح

• يجمــع وينظــم ويحلــل الحوافــز 
لريــادة  المتاحــة  االقتصاديــة 
اإلمــارات،  دولــة  فــي  األعمــال 
أهميــة  واضــح  بشــكل  ويشــرح 
ــارة  ــور التج ــي تط ــز ف ــك الحواف تل
بأنواعهــا، مــع إعطــاء أمثلــة دقيقــة 

ذلــك. علــى  ومحــددة 

 الصف: الثامن
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1 . دون المستوى بكثير

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

علــى  صعوبــة  يواجــه   •
حــول  المعلومــات  جمــع 
اهتمــام القيــادة الرشــيدة فــي 
ــة  ــي تنمي ــارات ف ــة اإلم دول
اقتصادهــا الوطني بإســتثمار 

البشــري.  المــال  رأس 

ــرح  ــي ش ــة ف ــد صعوب • يج
دولــة  اســتثمار  كيفيــة 
اإلمــارات األســتثمار األمثــل 

البشــرية. لمواردهــا 

علــى  صعوبــة  يواجــه   •
المقارنــة بيــن المشــرعات 
والمتوســطة  الصغيــرة 
وتطورهــا فــي عهــد الشــيخ 

الدولــة. رئيــس  خليفــة 

حــول  المعلومــات  يجمــع   •
اهتمــام القيــادة الرشــيدة فــي دولــة 
ــا  ــة اقتصاده ــي تنمي ــارات ف اإلم
المــال  بإســتثمار رأس  الوطنــي 
البشــري، ويعطــي بعــض األمثلــة 

بمســاعدة معلمــه.

• يشــرح كيفيــة اســتثمار دولــة 
األمثــل  األســتثمار   اإلمــارات 
لمواردهــا البشــرية، وتقييــم بعض 
لمواردهــا  االســتثمار  أنــواع 

معلمــه. بمســاعدة  البشــرية 

• يقــارن المشــرعات الصغيــرة 
والمتوســطة وتطورهــا فــي عهــد 
الدولــة،  رئيــس  خليفــة  الشــيخ 
ويعطــي بعــض األمثلــة علــى تلــك 
المشــروعات بمســاعدة معلمــه.

• يجمــع وينظــم المعلومــات حــول 
اهتمــام القيــادة الرشــيدة فــي دولــة 
ــا  ــة اقتصاده ــي تنمي ــارات ف اإلم
المــال  بإســتثمار رأس  الوطنــي 
البشــري، ويعطــي بعــض األمثلــة 
ــل  ــك االهتمامــات مــن قب ــى تل عل

ــيدة. ــة الرش الحكوم

• يشــرح كيفيــة اســتثمار دولــة 
األمثــل  األســتثمار  اإلمــارات 
لمواردهــا البشــرية، وتقييــم بعض 
لمواردهــا  االســتثمار  أنــواع 
البشــرية ، مــع إعطــاء أمثلــة .

المشــرعات  ويناقــش  يقــارن   •
الصغيــرة والمتوســطة وتطورهــا 
فــي عهــد الشــيخ خليفــة رئيــس 
الدولــة، ويعطــي أمثلــة علــى تلــك 

المشــروعات.

• يجمــع وينظــم ويحلــل المعلومــات 
ــي  ــيدة ف ــادة الرش ــام القي ــول اهتم ح
دولــة اإلمــارات في تنميــة اقتصادها 
المــال  رأس  بإســتثمار  الوطنــي 
ــة  ــة واضح ــي أمثل ــري، ويعط البش
االهتمامــات  تلــك  علــى  ومتعــددة 

ــيدة.  ــة الرش ــل الحكوم ــن قب م

• يشــرح ويناقــش كيفيــة اســتثمار 
ــل  ــارات األســتثمار األمث ــة اإلم دول
ــواع  ــم أن ــرية، وتقيي ــا البش لموارده
االســتثمار لمــوارد هــا البشــرية ، 
مــع إعطــاء أمثلــة واضحــة ومقنعــة 

ــك.  ــى ذل عل

• يقــارن ويناقــش ويقيــم المشــرعات 
وتطورهــا  والمتوســطة  الصغيــرة 
رئيــس  خليفــة  الشــيخ  عهــد  فــي 
واضحــة  أمثلــة  ويعطــي  الدولــة، 
ــروعات. ــك المش ــى تل ــددة عل ومتع

 الصف: التاسع

1 . دون المستوى بكثير

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

• يجــد صعوبــة فــي معرفــة  
لبعــض االســتنتاجات  تفســير 
التعليــم  تأثيــر  تبيــن  التــي 
ــتدامة  ــة المس ــتمر والتنمي المس
علــى تنــوع الدخــل المســتقبلي 
اإلمــارات.  ودولــة  لألســرة 

االســتنتاج  صعوبــة  يجــد   •
لبيــان اســهامات الشــيخ خليفــة 
بنــاء  فــي  الدولــة  رئيــس 
ــة  ــة لدول ــة قوي ــدة اقتصادي قاع

اإلمــارات.

ــة  ــة فــي معرف • يظهــر صعوب
 ( االقتصاديــة  بالمفاهيــم 
األســواق الماليــة ـ األســهم ـ 

الســندات(. ـ  البورصــة 

بعــض  إلــى  للوصــول  يفســر   •
التعليــم  تأثيــر  تبيــن  اســتنتاجات 
ــى  ــتدامة عل ــة المس ــتمر والتنمي المس
لألســرة  المســتقبلي  الدخــل  تنــوع 
ودولــة اإلمــارات مــن خــال توظيف 

معلمــه. بمســاعدة  التكنولوجيــا 

• يســتنتج اســهامات الشــيخ خليفــة 
قاعــدة  بنــاء  فــي  الدولــة  رئيــس 
اقتصاديــة قويــة لدولــة اإلمــارات، 
لتلــك  األمثلــة  بعــض  ويعطــي 

المعلمــة. بمســاعدة  االســهامات 

• يظهــر معرفــة ببعــض المفاهيــم 
ـ  الماليــة  )األســواق  االقتصاديــة 
الســندات(. ـ  البورصــة  ـ  األســهم 

• يفســر ويتوصــل إلى اســتنتاجات 
المســتمر  التعليــم  تأثيــر  تبيــن 
ــوع  ــى تن ــتدامة عل ــة المس والتنمي
الدخــل المســتقبلي لألســرة ودولــة 
اإلمــارات مــن خــال توظيــف 
توظيــف التكنولوجيــا، وإعطــاء 

ــة  . ــض األمثل بع

اســهامات  ويناقــش  يســتنتج   •
الدولــة  رئيــس  خليفــة  الشــيخ 
ــة  ــة قوي ــاء قاعــدة اقتصادي ــي بن ف
لدولــة اإلمــارات، ويعطــي بعــض 
لتلــك  محــدد  بشــكل  األمثلــة 

االســهامات.

• يظهــر أداًء ثابتــاً فــي تحديــد 
االقتصاديــة  المفاهيــم  وتكويــن 
ـ  األســهم  ـ  الماليــة  )األســواق 
مــع   ،) الســندات  ـ  البورصــة 

األمثلــة. بعــض  إعطــاء 

إلــى  ويتوصــل  ويحلــل  يفســر   •
التعليــم  تأثيــر  تبيــن  اســتنتاجات 
ــى  ــة المســتدامة عل المســتمر والتنمي
المســتقبلي لألســرة  الدخــل  تنــوع 
ودولــة اإلمــارات من خــال توظيف 
توظيــف التكنولوجيــا بكفــاءة عاليــة، 

وتقديــم عــرض تقديمــي.

•  يســتنتج ويحلل ويناقش اســهامات 
الشــيخ خليفــة رئيــس الدولــة فــي 
ــة  ــة لدول ــة قوي ــاء قاعــدة اقتصادي بن
اإلمــارات، ويعطــي أمثلــة واضحــة 
ومقنعــة ومتعــددة لتلــك االســهامات.

معرفــة  مســتقاً  فهمــاً  يظهــر   •
االقتصاديــة  بالمفاهيــم  متقدمــة 
ـ  األســهم  ـ  الماليــة  )األســواق 
ــم  ــع تقدي البورصــة ـ الســندات (، م
ــق  ــور س ــى تط ــة عل ــة واضح أمثل

بالدولــة.  الماليــة  األوراق 

 الصف: العاشر
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1 . دون المستوى بكثير

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

فــي  صعوبــة  يظهــر   •
ســمات  ومناقشــة  تحليــل 
فــي  االقتصــادي  النظــام 
بيــن  و  اإلمــارات  دولــة 
ســمات األنظمــة االقتصاديــة 
العالــم  دول  فــي  المختلفــة 
تطــور  آثــار  وتلخيــص 
والترابــط بيــن تلــك األنظمــة  

العالــم. فــي 

ــل  ــي تحلي ــة ف • يجــد صعوب
ــا  ــود ووظائفه ــميات النق مس
المتعــددة ومراحــل تطورهــا 
فــي دولــة اإلمــارات والعالم. 

• يواجــه صعوبــة فــي شــرح 
المصــارف  نشــأة  مراحــل 
وأنواعهــا ودورهــا فــي دعــم 
االقتصاديــة  المشــروعات 
فــي دولــة اإلمــارات والعالــم

• يحلــل بعــض ســمات النظــام 
ــة اإلمــارات  االقتصــادي فــي دول
و بيــن ســمات األنظمةاالقتصاديــة 
العالــم،  دول  فــي  المختلفــة 
ــط  ــور والتراب ــار تط ــص آث ويلخ
بيــن تلــك األنظمــة  فــي العالــم 
مــع تقديــم بعــض األدلــة علــى 

ذلــك بمســاعدة معلمــة.

• يحلــل ويناقــش مســميات النقــود 
ومراحــل  المتعــددة  ووظائفهــا 
اإلمــارات  دولــة  فــي  تطورهــا 
ــة  ــض األمثل ــي بع ــم ويعط والعال

عليهــا بمســاعدة معلمــه.

• يشــرح بعــض مراحــل نشــأة 
ودورهــا  وأنواعهــا  المصــارف 
فــي دعــم المشــروعات فــي دولــة 
ويعطــي  والعالــم،  اإلمــارات 
أمثلــة محــدودة لتلــك المشــروعات 
االقتصاديــة مــع وجــود أخطــاء .

النظــام  ســمات  يحلــل   •
دولــة  فــي  االقتصــادي 
ســمات  بيــن  و  اإلمــارات 
ــة  ــة المختلف األنظمــة االقتصادي
فــي دول العالــم، ويلخــص آثــار 
تلــك  بيــن  والترابــط  تطــور 
األنظمــة  فــي العالــم مــع تقديــم 
بعــض األدلــة واإلثباتــات علــى 

ذلــك.

ــش كل مســميات  ــل ويناق • يحل
المتعــددة  ووظائفهــا  النقــود 
ــة  ــي دول ــا ف ــل تطوره ومراح
والعالم,ويعطــي  اإلمــارات 

بعــض األمثلــة عليهــا.

نشــأة  مراحــل  يشــرح   •
المصــارف وأنواعهــا ودورهــا 
المشــروعات  دعــم  فــي 
دولــة  فــي  االقتصاديــة 
ويعطــي  والعالــم،  اإلمــارات 
لتلــك  محــدودة  أمثلــة 
االقتصاديــة. المشــروعات 

ــام  ــمات النظ ــش س ــل ويناق • يحل
االقتصــادي فــي دولــة اإلمــارات 
األنظمــة  ســمات  بيــن  و 
االقتصاديــة المختلفــة فــي دول 
تطــور  آثــار  ويلخــص  العالــم، 
األنظمــة   تلــك  بيــن  والترابــط 
األدلــة  تقديــم  مــع  العالــم  فــي 

ذلــك. علــى  واإلثباتــات 

كل  ويقيــم  ويناقــش  يحلــل   •
ووظائفهــا  النقــود  مســميات 
المتعــددة ومراحــل تطورهــا فــي 
دولــة اإلمــارات والعالــم، ويعطي 
ــم  ــة متعــددة عليهــا، مــع تقدي أمثل
النقديــة  العمــات  مــن  نمــاذج 
العالــم  ودول  اإلمــارات  لدولــة 
ــي.. ــرض التقديم ــال الع ــن خ م

مراحــل  ويشــرح  يســتنتج   •
وأنواعهــا  المصــارف  نشــأة 
ــي دعــم المشــروعات  ودورهــا ف
االقتصاديــة فــي دولــة اإلمــارات 
والعالــم، ويعطــي أمثلــة واضحــة 
المشــروعات  لتلــك  ومتعــددة 

االقتصاديــة.

  الصف: الحادي عشر
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1 . دون المستوى بكثير

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 1 يمكنه أن:

2 . دون المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 2 يمكنه أن:

3 . ضمن المستوى 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 3 يمكنه أن:

4 . مستوى متقدم 

المتعلم المشمول ضمن 
المستوى 4 يمكنه أن:

ــل  ــي تحلي ــة ف • يجــد صعوب
طــرق دعــم دولــة اإلمــارات 
والتجــارة  الحــرة  للتجــارة 
دول  بيــن  اإللكترونيــة 

العالــم.

• يجــد صعوبــة فــي ربــط 
االقتصاديــة  التأثيــرات 
اإلمــارات  دولــة   فــي 
كمركــز  المتحــدة  العربيــة 
العالميــة. لاســتثمارات 

محــدودة  معرفــة  يظهــر   •
ــي  بتطــور  االقتصــاد الوطن
مــن  اإلمــارات  لدولــة 
االبتــكار،  إلــى  االختــراع 
النمــو  ذلــك  وتأثيــر 
اإلماراتــي،  االقتصــادي 
علــى  أمثلــة  إعطــاء  دون 

لــك.      لذ

ــواع  ــض أن ــتنتج بع ــل ويس • يحل
للتجــارة  اإلمــارات  دعــم دولــة 
اإللكترونيــة  والتجــارة  الحــرة 
بيــن دول العالــم، ويعطــي بعــض 
ــاعدة  ــم بمس ــواع الدع ــة ألن األمثل

معلمــه.

العوامــل  بيــن  يقــارن   •
فــي  تؤثــر  التــي  االقتصاديــة 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
العالميــة  لاســتثمارات  كمركــز 

معلمــه. بمســاعدة  بتــردد 

• يفســر تطــور االقتصــاد الوطنــي 
ــراع  ــن االخت ــارات م ــة اإلم لدول
إلــى االبتــكار، وتأثيــر ذلــك النمــو 
مقدمــاً  اإلماراتــي،  االقتصــادي 
بعــض األمثلــة التوضيحيــة لذلــك 

بمســاعدة معلمــه.     

ــة  ــم دول ــتنتج دع ــل ويس • يحل
الحــرة  للتجــارة  اإلمــارات 
بيــن  اإللكترونيــة  والتجــارة 
أمثلــة  ويعطــي  العالــم،  دول 

الدعــم. ألنــواع  محــددة 

ــن  أنمــاط التطــور  ــارن بي • يق
أثرهــا  ويصــف  االقتصــادي 
علــى دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة كمركــز لاســتثمارات 

ــة. العالمي

االقتصــاد  تطــور  يفســر   •
اإلمــارات  لدولــة  الوطنــي 
ــكار،  ــى االبت ــراع إل ــن االخت م
وتأثيــر ذلــك النمــو االقتصــادي 
بعــض  مقدمــاً  اإلماراتــي، 
لذلــك.      التوضيحيــة  األمثلــة 

يحلــل ويســتنتج ويقيــم دعــم   •
ــارة الحــرة  ــارات للتج ــة اإلم دول
ــن دول  ــة بي ــارة اإللكتروني والتج
ــة  ــة واضح ــي أمثل ــم، ويعط العال

ــم.  ــواع الدع ــددة ألن ومتع

وثبــات  باســتقالية  يقــارن   •
االقتصــادي  التطــور  أنمــاط 
دولــة  علــى  أثرهــا  ويصــف 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
ــة،  ــتثمارات العالمي ــز لاس كمرك
مــع تقديــم عــرض تقديمــي لذلــك.

ــم تطــور االقتصــاد  • يفســر ويقي
اإلمــارات  لدولــة  الوطنــي 
االبتــكار،  إلــى  االختــراع  مــن 
ــادي  ــو االقتص ــك النم ــر ذل وتأثي
اإلماراتــي، مقدمــاً أمثلــة واضحــة 

لذلــك.      ومتعــددة 
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تم بحمد لله


