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جهات تقييم وحتكيم الوثيقة

تتقدم وزارة الرتبية والتعليم بال�شكر الوافر للجهات امل�شاركة يف حتكيم الوثيقة، وهي:
• 	• •األمانة•العامة•ملجلس•الوزراء.•

• •وزارة•شؤون•الرئاسة.•	

• 	•••••••••••••••• • ا•ملركز•الوطني•للوثائق•والبحوث.•

• 	• • املجلس•الوطني•االتحادي.•

• 	• • • •وزارة•الثقافة•والشباب•وتنمية•املجتمع.•

• 	• • •برنامج•“وطني”.•

• 		 •بلدية•ديب.•

اجلهات امل�شاركة يف ور�شة العمل اخلا�شة بتقييم الوثيقة، وا�شتكمالها: 

• وزارة•الثقافة•والشباب•وتنمية•املجتمع.	

• جامعة•اإلمارات.	

• مؤسسة•التنمية•األرسية•بأبوظبي.	

• بلدية•ديب.	

• •برنامج•“وطني”.	

• مراكز•األطفال•والفتيات•بالشارقة.	

• مدينة•الشارقة•للخدمات•اإلنسانية.	

• إدارة•الرتاث•بالشارقة.	
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مقدمة

ســعيًّا•مــن•وزارة•الرتبيــة•والتعليــم•إىل•إيجــاد•منهــج•يســهم•يف•ترســيخ•قيــم•املواطنــة•والــوالء•مبفهومهــا•الواســع•لــدى•الطلبــة،•وإىل•األخــذ•

بأيديهــم•ليكونــوا•مواطنــن•صالحــن،•فقــد•قامــت•بتطويــر•وثيقــة•ملنهــج•الرتبيــة•الوطنيــة•لتكــون•مرجًعــا•رئيًســا•وإطــاًرا•فكريًّــا•تنطلــق•منــه•

املارســات•الرتبويــة•داخــل•املدرســة•وخارجهــا•لتســاعد•الطلبــة•عــى•متثـّـل•تلــك•املفاهيــم•يف•مارســاتهم•اليوميــة.

ــى• ــي•يبن ــدة•الت ــكال•القاع ــا•ليش ــان•ببعضه ــين•يرتبط ــن•أساس ــن•مفهوم ــث•ع ــن•الحدي ــة•يُحس ــة•الوطني ــن•الرتبي ــث•ع ــل•الحدي وقب

عليهــا•مفهــوم•الرتبيــة•الوطنيــة•وهــا•مفهومــا•الوطنيــة•واملواطنــة،•فالوطنيــة•شــعور•الفــرد•بحبــه•ملجتمعــه•ووطنــه•واعتــزازه•باالنتــاء•إليــه•

واســتعداده•للتضحيــة•مــن•أجلــه.

أمــا•مفهــوم•املواطنــة•فهــو•مــوروث•مشــرتك•مــن•املبــادئ•والقيــم•والعــادات•والســلوكيات•بــن•األفــراد•يف•الدولــة•الواحــدة•والتــي•تســهم•

يف•تشــكيل•شــخصية•املواطــن،•ومتنحهــا•خصائــص•متيــزه•عــن•غــره•مــن•املواطنــن•يف•الــدول•األخــرى،•ومبعنــى•آخــر•هــي•عبــارة•عــن•عضويــة•

الفــرد•التامــة•واملســؤولة•يف•الدولــة•أو•أي•مجتمــع•آخــر،•ومــا•يرتتــب•عــى•تلــك•العضويــة•مــن•مجموعــة•مــن•العالقــات•املتبادلــة•بــن•الطرفــن.

ــا•مــن•هــذا•التصــور•تتضــح•أهميــة•الرتبيــة•الوطنيــة•بوصفهــا•أكــر•املداخــل•االجتاعيــة•تأثــرًا•يف•تنشــئة•الطلبــة•عــى•مبــادئ• وانطالقً

ــات• ــابهم•االتجاه ــل•ويف•إكس ــب،•ب ــهم•فحس ــي•يف•نفوس ــس•االجتاع ــة•والح ــة•الوطني ــة•العاطف ــى•بتنمي ــي•ال•تعن ــة•الت ــة•الصالح املواطن

اإليجابيــة•التــى•تكفــل•تنميــة•التفاهــم•والتعــاون•بــن•شــعوب•العــامل•وبلدانــه•بأســلوب•منهجــي•إيجــايب،•ســيا•أننــا•نعيــش•يف•زمــن•يتســم•

ــة. ــة•واقتصاديــة•وثقافي ــه•مــن•انعكاســات•اجتاعيــة•وتربوي ــاح•عــى•الثقافــات•األخــرى•ومــا•يرتتــب•علي بالتغــر•الرسيــع•واالنفت

وعليــه•فقــد•ارتــأت•وزارة•الرتبيــة•والتعليــم•بدولــة•اإلمــارات•العربيــة•املتحــدة،•بنــاء•عــى•خطتهــا•اإلســرتاتيجية•مراجعــة•وثيقــة•الرتبيــة•

ــة•وتوجهــات•وزارة•الرتبيــة•والتعليــم• الوطنيــة•الســابقة•املعــدة•يف•العــام••2001م•بهــدف•تطويرهــا•مبــا•ينســجم•مــع•تطلعــات•ورؤى•الدول

وســعيها•نحــو•مواكبــة•التطــورات•يف•مجــال•املعرفــة•عامــة•وتدريــس•مناهــج•الرتبيــة•الوطنيــة•خاصــة.

وتحقيًقا•لذلك•تّم•تطوير•منهج•الرتبية•الوطنية•مرتكزًا•عى•محاور•أساسية•متثلت•فيا•ييل:

1• الهوية•الوطنية..

2• املواطنة..

3• الدولة•والنظام•والقانون..

4• القيم•واألخالق..

5• الفرد•واملجتمع..

6• االقتصاد•الوطني.

وقــد•اسرتشــدت•لجنــة•تطويــر•الوثيقــة•بوثائــق•وطنيــة•ملناهــج•عــدة،•منهــا•وثيقــة•الرتبيــة•الوطنيــة•الســابقة،•ووثيقــة•الدراســات• •

ــة. ــة•البيئي ــة•الرتبي ــان،•ووثيق ــوق•اإلنس ــة•حق ــة،•ووثيق ــة•األمني ــة•الرتبي ــة،•ووثيق االجتاعي

•
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ومتيزت الوثيقة املطورة بتبني منطلقات حديثة يف تدري�ص الرتبية الوطنية وتعلمها، من اأهمها:
• تدريــس•املفاهيــم•والقيــم•واملهــارات•املرتبطــة•بالرتبيــة•الوطنيــة•بــدًءا•مــن•مرحلــة•ريــاض•األطفــال•وصــوالً•للصــف•الثــاين•عــر•	

باملرحلــة•الثانويــة.

• اعتــاد•خريطــة•للمــدى•والتتابــع•يف•تدريــس•الرتبيــة•الوطنيــة•تعتمــد•عــى•تنــوع•املفاهيــم•والقيــم•واملهــارات•واتســاعها•وعمقهــا•	

يف•املراحــل•الدراســية•املتتابعــة.

• خلق•بيئة•مشوقة•وداعمة•لعملية•التعلم•ومعززة•للمفاهيم•والقيم•واملهارات•املرتبطة•بالرتبية•الوطنية.	

• ربط•الرتبية•الوطنية•باملهارات•الحياتية•اليومية•املتعلقة•بواقع•املتعلمن•واهتاماتهم.	

• الرتكيز•عى•تنمية•مهارات•التفكر•بأنواعها•وتوظيفها•من•خالل•تناول•القضايا•املجتمعية•بالتحليل•والنقد•والتقويم.•	

• تدريب•املتعلمن•عى•مهارات•البحث•واالستقصاء•وإعداد•التقارير•وتحليل•النصوص•والبيانات.	

• الرتكيــز•عــى•إكســاب•املتعلمــن•مهــارات•االتصــال•والتواصــل•الفاعــل•مــن•خــالل•إجــراء•املقابــالت•والزيــارات•امليدانيــة•للمؤسســات•	

املجتمعيــة•املختلفــة.

• إعطاء•التقنيات•الرتبوية•الحديثة•وشبكة•املعلومات•االلكرتونية•دوًرا•رئيًسا•يف•تدريس•الرتبية•الوطنية•وتعلمها.	

• إبراز•دور•املتعلم•كعضو•فاعل•ومنتج•يف•مجتمعه•من•خالل•تنوع•األنشطة•املنهجية•ذات•الطابع•العميل•التطبيقي.	

• إرساء•ثقافة•العمل•التطوعي•واملسؤولية•املجتمعية•لدى•املتعلمن.	

وإذا•كانــت•هــذه•الوثيقــة•تعــد•اســتجابة•لرؤيــة•دولــة•اإلمــارات•العربيــة•املتحــدة•فــإن•اللجنــة•تأمــل•أن•تكــون•خطــوة•لبنــاء•مناهــج•

دراســية•متطــورة•ترقــى•بالرتبيــة•الوطنيــة•ودورهــا•يف•تشــكيل•فكــر•مواطــن•دولــة•اإلمــارات•العربيــة•املتحــدة•وشــخصيته.

هذا•والله•ويل•التوفيق،،،
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دواعي تطوير منهج الرتبية الوطنية يف دولة الإمارات العربية املتحدة

1• التحدي•الحقيقي•الذي•يواجهه•التعليم•وهو•أن•يصبح•خربة•ملموسة•ذات•مغزى•يف•حياة•املتعلمن،•مبعنى•أن•تكون•املادة•التعليمية•.

املقدمة•لهم•مرتبطة•بحياتهم•اليومية•والعملية•واملستقبلية،•وتتصل•بصورة•وثيقة•باإلطار•االجتاعي•وبالبيئة•التي•يعيشون•فيها،•وما•

يجرى•حولهم•من•تطورات،•وما•يصاحب•ذلك•من•قضايا•أومشكالت،•تتطلب•منهم•القيام•بدراستها•بصورة•منهجية•منظمة.

2• الثورة•املعرفية•التي•يعيشها•عاملنا•املعارص،•والنمو•املطرد•واملتسارع•يف•املجاالت•العلمية•والتقنية•واالجتاعية•املختلفة•وما•يفرضانه•من•.

•تطوير•يتواكب•مع•املستجدات•العلمية•والرتبوية.

3• الحاجة•إىل•تبني•مدخل•املهارات•باعتباره•أحد•األهداف•الرئيسة•للرتبية،•اتجاًها•عامليًّا•تفرضه•الحاجة•إىل•توفر•تعليم•قادر•عى•مواكبة•.

تنامي•املعارف•اإلنسانية•من•جهة،•والتحوالت•الرسيعة•يف•املجتمعات•املعارصة،•والتغرات•التقنية•املتالحقة•يف•تقنيات•االتصال•وأساليب•

العمل•من•جهة•أخرى،•لقد•أصبح•الجميع•بحاجة•إىل•مهارات•تساعدهم•عى•التعلم•بأنفسهم•عرب•فرتات•زمنية•تحددها•احتياجاتهم•

•الشخصية،•وتحددها•ظروف•العمل•الذي•سيختارونه•كمهنة•لهم.

4• لقد•أصبحت•القدرة•عى•التعلم•الذايت•واملستمر،•والقدرة•عى•حل•املشكالت،•واتخاذ•القرار،•أهدافًا•أساسية•للرتبية•يف•كل•دول•العامل..

5• الحاجة•إىل•منهج•متكامل•يغطي•الجوانب•املختلفة•لتكوين•مواطن•صالح•ُيارس•املواطنة•الحقة•عن•فهم•ووعي•وإدراك•واقتناع،•فتظهر•.

يف•أفكاره•ومعتقداته،•وقيمه،•وسلوكاته؛•ولذا•فقد•جاء•املنهج•منطلًقا•من•املجال•الشخيص•فاملجال•األرسي،•واالجتاعي،•والوطني،•

واإلنساين،•محتويًا•عى•محاور•ستة،•هي:

• الهوية•الوطنية،•املواطنة،•الدولة•والنظام•والقانون،•القيم•واألخالق،•الفرد•واملجتمع،•االقتصاد•الوطني.	

6• الحاجة•إىل•منهج•يغطي•املراحل•الدراسية•بصفوفها•كلها•بدًءا•من•رياض•األطفال•وحتى•نهاية•املرحلة•الثانوية..

7• الحاجة•إىل•بناء•منهج•وفق•مدخل•املعاير•حيث•تبنى•املعاير•العامة•وتشتق•منها•نواتج•التعلم•ومؤرشات•أداء•واضحة•ومتدرجة•تعن•.

املتعلم•عى•اكتساب•املعارف•واملهارات•والقيم•التي•تحتويها•املعاير•ونواتج•التعلم.

8• مواكبة•املستجدات•يف•مفاهيم•االنتاء•والوالء•واملواطنة•الصالحة•التي•انتقلت•إىل•مرحلة•االندماج•والتآلف،•لتعرّب•عن•ترجمة•األقوال•إىل•.

أفعال•ومارسات.

مرتكزات بناء وثيقة منهج الرتبية الوطنية

• مبادئ•الريعة•اإلسالمية•ذات•املنهج•الشامل•للكون•واإلنسان•والحياة•واملجتمع.	

• املبــادئ•األساســية•املتضمنــة•يف•دســتور•دولــة•اإلمــارات•العربيــة•املتحــدة،•والتــي•تؤكــد•يف•جملتهــا•أهميــة•التعليــم•كأســاس•لبنــاء•	

النــشء•وإعدادهــم•لحيــاة•منتجــة•وإكســابهم•القــدرة•عــى•املشــاركة•يف•تطويــر•وطنهــم.

• اإلسرتاتيجية•االتحادية•لدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.	



11 الوثيقة الوطنية لمنهج التربية الوطنية

• رؤية•اإلمارات•2021.	

• وثيقة•سلوك•املواطن•اإلمارايت.	

• ــا•أساســيًّا•مــن•مكونــات•	 السياســة•التعليميــة•لدولــة•اإلمــارات•العربيــة•املتحــدة،•التــي•تؤكــد•أن•التعليــم•يف•الدولــة•يشــكل•مكونً

ــتقبلية،• ــة•واملس ــازات•الحالي ــق•اإلنج ــهم•يف•تحقي ــرتها،•ويس ــة•يف•مس ــا•الدول ــي•حققته ــرة•الت ــازات•الكب ــر•باإلنج ــع،•يتأث املجتم

ــق• ــره•وف ــج•تطوي ــه،•وبرام ــاته،•وخطط ــي•سياس ــه،•وتبن ــارات•ومجتمع ــان•اإلم ــات•إنس ــتجيب•لحاج ــه•أن•يس ــوط•ب ــم•من والتعلي

ــي. ــه•التعليم ــع•لنظام ــا•املجتم ــي•يحدده ــية•الت ــات•األساس املوجه

• ــر•املناهــج•	 ــه•مــن•أهــداف•إســرتاتيجية•تتعلــق•بتطوي ــة•والتعليــم•2010•-•2020م،•ومــا•تضمنت ــوزارة•الرتبي الخطــة•اإلســرتاتيجية•ل

وتحقيقهــا•جــودة•عاليــة•لتهيئــة•الطلبــة•ملجتمــع•املعرفــة.

• وثيقة•الرتبية•الوطنية•للتعليم•العام•بدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة•2001م.	
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الأهداف العامة لوثيقة منهج الرتبية الوطنية

يرمي•منهج•الرتبية•الوطنية•يف•مراحل•التعليم•العام•إىل•تحقيق•األهداف•اآلتية،•ويحرص•عى•أن:

1• يُعــرّب•املتعلــم•عــن•هويتــه•وانتائــه•لدولــة•اإلمــارات•ويــربز•عنــارص•الثقافــة•الوطنيــة،•ويحافــظ•عــى•مجتمــع•اإلمــارات•بوصفــه•.

ــا•مســلًا•)الهويــة•الوطنيــة(. مجتمًعــا•عربيً

2• يتعــرّف•الوطــن•واملواطنــة•ســلوكًا•ومارســة•مــن•شــعور•بحــب•الوطــن•واالنتــاء•اليــه•والــوالء•له،والدفــاع•عنــه•والتضحيــة•مــن•.

ــة•والطاعــة•الكاملــة•لقــادة•الدولــة•كــا• أجلــه،••واملحافظــة•عــى•وحدتــه•الوطنيّة،ومتثلــه•للمواطنــة•الصالحــة•واملســؤولية•الوطنيّ

يحــرص•عــى•تقديــم•مصلحــة•الوطــن•العاّمــة•عــى•مصلحتــه•الخاصــة•)املواطنــة(.

3• يتعــرّف•النظــم•والقوانــن•والقواعــد•يف•البيــت•واملدرســة•واملجتمــع،•ويفهــم•كيفيــة•ســّن•القوانــن•وعملهــا•يف•دولــة•اإلمــارات،•ويتبــّن•.

ــز•بــن•األدوار•املختلفــة•للمؤسســات•السياســية•للدولــة،• دور•القوانــن•يف•حايــة•وتنظيــم•املجتمــع•وأهميــة•وجــود•حكومــة،•وييّ

ويبــن•دورهــا•يف•تطويــر•املجتمــع•وتنميتــه،•ويوضــح•خصائــص•النظــام•االتحــادي•لدولــة•اإلمــارات•)الدولــة•والنظــام•والقانــون(.

4• تعــزز•لــدى•املتعلــم••القيــم•األخالقيــة•الحميــدة•وكيفيــة•اكتســابها•ومارســتها•لتصبــح•أســلوب•حيــاة•لديه،وبنــاء•شــخصيّة•إماراتيــة•.

ــدال• ــامح•واالعت ــن•والتس ــرتام•اآلخري ــى•اح ــرص•ع ــا،•تح ــا•ووطنه ــة•مجتمعه ــعى•لخدم ــلوكيًّا•تس ــة•س ــا•ومتزن ــكة•أخالقيًّ متاس

ومحاســبة•الــذات•والثبــات•عــى•املبــدأ،•كــا•تحــرص•عــى•القناعــة•والــرىض•والقــدرة•عــى•التحكــم•بالنفــس،•وإتقــان•إدارة•الوقــت•

واالنضبــاط•يف•العمــل•ويكــون•منوذًجــا•يحتــذى•بــه•يف•املواطنــة•املنتجــة•)القيــم•واألخــالق(.•

5• ــس،•. ــة•بالنف ــاؤل•والثق ــل•املســؤولية،•والتف ــادة،•وتحم ــوق•والري ــا•نحــو•النجــاح•والتف ــه،•وتوجيهه ــن•إدارة•ذات ــم•م ــن•املتعل يتمك

وتطويــر•الــذات،•والعمــل•بــروح•إيجابيــة•وتحــد•وإرصار،•ويســاهم•يف•بعــض•األعــال•يف•البيــت•واملدرســة،•ويحافــظ•عــى•البيئــة•

ــة•اإلمــارات• ــة،•ويتعــرف•مؤسســات•املجتمــع•املــدين•يف•دول ــزم•بــدوره•يف•الجاعــات•الطالبي مــن•مصــادر•التلــوث•املختلفــة،•ويلت

ــة•املتحــدة•)الفــرد•واملجتمــع(. العربي

6• يتعــرّف•املتعلــم•املفاهيــم•األساســية•لالقتصــاد•التنمــوي،•ويحــدد•القيــم•االقتصاديــة•الالزمــة•للتنميــة•املجتمعيــة،•ويتعرف•أساســيات•.

النظــام•االقتصــادي•يف•دولــة•اإلمــارات•العربيــة•املتحــدة•)االقتصــاد•الوطنــي(.

7• يُؤمن•املتعلم•بدور•الفرد•يف•بناء•األرسة•املتاسكة•املستقرة•التي•يكنها•بدورها•أن•تسهم•يف•بناء•املجتمع•املتاسك•الناجح..

8• يُؤمــن•املتعلــم•بالتعدديــة•الثقافيــة•يف•مجتمعــه•وبــروح•التســامح•وتقبــل•اآلخريــن•ويُؤمــن•بوجــوب•املســاواة•بــن•جميــع•النــاس•.

عــى•أن•محــك•املفاضلــة•هــو•نــوع•العطــاء•وحجمــه•وتأثــره.

9• يبادر•املتعلم•إىل•خدمة•املجتمع•والوطن•وإىل•التطوع•املسؤول•منطلًقا•يف•ذلك•من•إيانه•باملسؤولية•الفردية•تجاه•املجتمع..

10• ــدم•. ــم•والعمــل•هــا•مفتاحــا•التق ــة•وأن•العل ــة•والحداث ــن•األصال ــا•ب ــال•واملواقــف،•جامًع ــوال•واألفع ــه•باألق ــاءه•لوطن ــر•انت يُظه

ــادة. والري

11• يُؤمــن•املتعلــم•بــأن•وطنــه•-•دولــة•اإلمــارات•العربيــة•املتحــدة•-•مــن•الــدول•الرائــدة•عــى•املســتوى•العاملــي،•وأنهــا•حققــت•تلــك•.

ــة•بفضــل•جهــود•مؤسســيها•املخلصــن،•وأن•عــى•املواطــن•أن•يكمــل•مســرة•التطــور•والتقــدم•مبســتوى•التفــاين•واإلخــالص• املكان

ــا•العلــم•والتقانــة•لخدمــة•وطنــه•وتطــوره. نفســه•الــذي•كان•لــدى•القــادة•املؤسســن،•موظًف

12• يُؤمــن•املتعلــم•أنــه•مواطــن•يف•عــامل•مرتامــي•األطــراف،•وأنــه•يســتفيد•مــن•الفــرص•املتاحــة•إقليميًّــا•ودوليًّــا•رافًضــا•التقوقــع•واالنكفــاء•.

ــذات. عى•ال

13• يُؤمن•املتعلم•بأننا•جميًعا•بر•متساوون•يف•هذا•الكون•الذي•يسعنا•كلنا،•وأن•علينا•أن•نتقبل•بعضنا•دون•تعصب،•كا•أن•لكل•منا•.

دوًرا•يف•عارة•األرض•مبا•يحقق•التنمية•املستدامة•ورخاء•البرية.
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 اأ�ش�ص بناء وثيقة منهج الرتبية الوطنية

متثـّـل•الرتبيــة•الوطنيــة•بعــًدا•مــن•أبعــاد•الرتبيــة•العامــة،•فهــي•معنيــة•مبســاعدة•املتعلــم•عــى•التكيــف•مــع•املجتمــع•والعــامل•الــذي•يعيــش•

فيــه،•ليتعايــش•مــع•الجاعــة•التــي•ينتمــي•إليهــا،•ويتمثــل•ثقافتهــا،•ويخضــع•ألنظمــة•املجتمــع،•ويــؤدي•واجباتــه،•ويتمســك•بحقوقــه،•وبذلــك•

يصبــح•مواطًنــا•صالًحــا.•

ولــي•تتمكــن•املدرســة•مــن•القيــام•بهــذه•املســؤولية•يلزمهــا•منهــج•تربــوي•يقــوم•عــى•أســس•علميــة•تربويــة،•لذلــك•يقــوم•منهــج• •

ــة: ــس•اآلتي ــى•األس ــدة•ع ــة•املتح ــارات•العربي ــة•اإلم ــاص•بدول ــام•والخ ــم•الع ــدارس•التعلي ــة•يف•م ــة•الوطني الرتبي

1-الأ�ش�ص الدينية والفل�شفية :
• ــا•الــرع•الحنيــف•مــن•وجــوب•املحافظــة•عــى•الوطــن،•	 ــي•دعــا•إليه ــادئ•اإلســالمية•الت ــة•عــى•املب ــة•الوطني يقــوم•منهــج•الرتبي

وااللتــزام،•وتحمــل•املســؤولية،•والتعــاون•والعمــل•الجاعــي،•والــوالء•والطاعــة•للقيــادة،•وغرهــا•مــن•املبــادئ•التــي•توضــح•العالقــة•

بــن•الحاكــم•والرعيــة.

• ــل•	 ــز•بــن•الخــر•والــر،•فهــو•قاب ــه•عــى•التميي ــدع،•وقدرت ــه•املب ــاز•عــن•ســائر•املخلوقــات•بعقل كــا•يقــوم•عــى•أن•اإلنســان•يت

ــا. ــرًا•ممكًن ــا•أم ــا•ووطنيً ــه•وتنشــئته•اجتاعيً ــر•تربيت ــا•يف•املجتمــع•ويجعــل•أم ــا•صالًح ــه•مواطًن ــة،•مبــا•يجعل للتشــّكل•بالرتبي

• ومــن•هــذا•املنطلــق•تركــز•األســس•الفلســفية•ملنهــج•الرتبيــة•الوطنيــة•عــى•تربيــة•املتعلــم•يف•املدرســة•تربيــًة•تجعــل•انتــاءه•إىل•	

وطنــه•قويـًـا•ومخلًصــا،•وتجعلــه•مستشــعرًا•مســؤولياته•االجتاعيــة،•حريًصــا•عــى•مصالــح•وطنــه•العليــا،•متفانيًــا•يف•خدمــة•مجتمعــه،•

موظًفــا•مــا•تعلمــه•يف•تنميــة•بلــده،•قــادًرا•عــى•التكيــف•مــع•املتغــرات•والتطــورات•املختلفــة.

2-الأ�ش�ص الجتماعية والثقافية :
• شــهد•املجتمــع•يف•دولــة•اإلمــارات•العربيــة•املتحــدة•تحــوالت•عميقــة•يف•فــرتة•وجيــزة•مــن•الزمــن،•إذ•حــدث•التحــول•مــن•مجتمــع•	

القبيلــة،•ومــا•تضمنــه•مــن•قيــم•وأعــراف،•إىل•مجتمــع•الدولــة•ذات•املؤسســات.

• وملــا•كان•مجتمــع•دولــة•اإلمــارات•حافــالً•بعنــارص•الثقافــة•الوطنيــة•مــن•قيــم•وعــادات•وتقاليــد،•وفنــون،•وعلــوم،•وتــراث•مــادي•	

ومعنــوي،•فقــد•عنيــت•الوثيقــة•بإبــراز•الهويــة•االجتاعيــة•والثقافيــة•للدولــة.

• لــذا•كان•مــن•الــروري•أن•تكثــف•وزارة•الرتبيــة•والتعليــم•جهودهــا•لبنــاء•إطــار•تعليمــي•يّكــن•الطلبــة•مــن•التمســك•بهويتهــم•	

ــن• ــا•ب ــه•عاليً ــع•مكانت ــن•ورف ــذا•الوط ــاء•ه ــؤولية•يف•بن ــل•املس ــة•وتحم ــاركة•اإليجابي ــن•املش ــم،•وم ــم•ومجتمعه ــاء•لوطنه واالنت

األوطــان.

• ولتحقيــق•هــذه•األهــداف،•اســتندت•الــوزارة•إىل•متطلبــات•مجتمــع•اإلمــارات•وأعرافــه•وتقاليــده،•وإىل•السياســة•التعليميــة•للدولــة•	

التــي•أقرهــا•مجلــس•الــوزراء•يف•إبريــل•عــام•1995م•والتــي•أكــدت•عــى•تحقيــق•عــدد•مــن•املبــادىء•املوجهــة•للرتبيــة•الوطنيــة•

لــدى•املتعلــم،•أهمهــا:

• تربية•املواطن•وتنشئته•تنشئة•إسالمية•عربية.	

• تعزيز•االنتاء•الوطني.	

• ترسيخ•املسؤولية•املجتمعية.	

• العمل•النافع•املنتج•والتنمية•الشاملة.	

• اإلعداد•للمستقبل•املتغر•املتطور.	

• التعليم•املستمر.	
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3-الأ�ش�ص املعرفية :
• يركــز•منهــج•الرتبيــة•الوطنيــة•عــى•تقديــم•الخــربات•العلميــة•والعمليــة•للمتعلــم•يف•قالــب•متطــور•يشــّجع•املتعلــم•عــى•البحــث•	

واالســتقصاء،•بحيــث•يراعــي•التتابــع•املنطقــي•الــذي•يهــدف•إىل•تطويــر•الهيــكل•املعــريف•واملهــارات•واالتجاهــات•واملعــارف•الالزمــة.

• إن•منهج•الرتبية•الوطنية•يرتكز•إىل•مجتمع•الدولة•ويقدم•هذا•املجتمع•يف•سياقه•اإلسالمي•والعريب•والعاملي.	

• كــا•ينّمــي•املنهــج•لــدى•املتعلمــن•قبــول•اآلخريــن،•ويتيــح•لهــم•فــرص•تعــرف•حقوقهــم•وواجباتهــم•بوصفهــم•أعضــاء•يف•مجموعــات•	

مختلفــة،•كالعائلــة•واملدرســة•واملجتمــع•والدولة.

• ــن•	 ــيل،•وب ــه•املح ــرد•ومجتمع ــن•الف ــات•ب ــاط•العالق ــة•وأمن ــة•والسياس ــم•االجتاعي ــة•بالنظ ــب•املتصل ــى•الجوان ــا•ع ــز•أيًض ويرك

ــامل. ــرى•يف•الع ــان•األخ ــن•واألوط ــن•الوط ــد،•وب ــن•الواح ــة•يف•الوط ــات•املحلي املجتمع

4-الأ�ش�ص النف�شية :
• يراعي•املنهج•الخصائص•النفسية•للمتعلمن•يف•املراحل•السنيّة•املختلفة.	

• وإذا•أخذنــا•يف•االعتبــار•خصائــص•النمــو•الطبيعيــة•يف•كل•مرحلــة•عمريــة،•ســنجد•املتعلــم•يحتــاج•إىل•اكتســاب•الجوانــب•املعرفيــة•	

والوجدانيــة•والســلوكية،•إال•أن•هــذا•املنهــج•يغلِّــب•الســلوك•املهــاري•والوجــداين،•ويُعــرف•هــذا•يف•أدبيــات•الرتبيــة•باســم•الســلوك•

الســائد•أو•الغالــب،•عــى•أن•موضــوع•الســلوك•الغالــب•يف•تعلــم•الرتبيــة•الوطنيــة،•يقتــي•مــن•واضعــي•املنهــج•واملعلمــن•مراعــاة•

إســرتاتيجيات•التدريــس•املناســبة•لــكل•مرحلــة.

• ــا•	 ــة•بدرجاته ــدرات•العقلي ــال•الق ــيل•وإع ــر•التأم ــي•التفك ــريف•ه ــلوك•املع ــاب•الس ــبة•الكتس ــية•املناس ــرتاتيجية•التدريس فاإلس

ومســتوياتها•املختلفــة،•وبخاصــة•القــدرات•العقليــة•)التحليــل•والرتكيــب•والتقويــم(.

• ــا•	 ــاليب•الدرام ــالل•أس ــن•خ ــة،•م ــتثارة•االنفعالي ــي•االس ــداين•فه ــلوك•الوج ــاب•الس ــبة•الكتس ــية•املناس ــرتاتيجية•التدريس ــا•اإلس أم

ــز.• ــاري،•اســتخدام•إســرتاتيجية•النمذجــة•والتعزي ــم•امله ــي•التعلّ ــة،•يف•حــن•يقت ــادرات•الفردي ــادل•األدوار،•واملب ــة،•وتب •االجتاعي
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ــاري،• ــة•مســتويات•مــن•الســلوك•هــي•مســتوى•املجــال•املعــريف،•ومســتوى•املجــال•امله نتطــرق•يف•هــذا•اإلطــار•النظــري•العــام•إىل•ثالث

ــم•واالتجاهــات•)الوجــداين(. ومســتوى•مجــال•القي

1-املجال املعريف يف منهج الرتبية الوطنية :
• يتنــاول•هــذا•املجــال•مفاهيــم•متعــددة،•واملفهــوم•هــو•فكــرة•مجــردة•وعامــة،•ينتقــل•العقــل•فيــه•مــن•مالحظــة•حالــة•خاصــة•إىل•	

وضــع•عــام،•أي•مجموعــة•مــن•األشــياء،•أو•الرمــوز•واألحــداث•الخاصــة•التــي•تــّم•تجميعهــا•عــى•أســاس•مــن•الصفــات•أو•الخصائــص•

املشــرتكة•التــي•تصّنــف•يف•فئــة•محــدودة•حســب•معيــار•محــدد.

• ويتــّم•التوّصــل•إىل•هــذا•املســتوى•مــن•خــالل•ســت•مراحــل•أساســية•هــي•املعرفــة•الســابقة،•الفهــم،•التحليــل،•الرتكيــب،•التطبيــق•	

والتقويــم.

ــق• ــارف•والحقائ ــن•املع ــة•م ــتدعاء•مجموع ــرتجاع•واس ــن•اس ــا،•وتتضم ــابق•تعلمه ــات•الس ــا•املعلوم ــد•به ــابقة:•ويقص ــة•الس أ.•••املعرف

ــة. ــارف•املالمئ ــتحضار•املع واس

ب.•••الفهــم:•هــو•القــدرة•عــى•إدراك•املعــاين•مــن•خــالل•ترجمــة•املــادة•مــن•صــورة•إىل•أخــرى•والقيــام•بالتفســر،•أو•الــرح،•أو•اإليجــاز،•

والتنبــؤ•بالنتائــج•واألثــر.

ج.••••التحليــل:•وهــو•القــدرة•عــى•التفكيــك•وتجزئــة•املــادة•إىل•مكوناتهــا•لفهــم•بنائهــا•التنظيمــي•الرتكيبــي،•ويتطلــب•ذلــك•تحديــد•األجزاء•

وتعريفهــا،•وتحليــل•العالقــات•بــن•األجزاء.

د.•••الرتكيــب:•وهــو•القــدرة•اإلبداعيــة•عــى•تجميــع•األجــزاء•لتكويــن•كل•متكامــل•عــن•طريــق•التخطيــط•لعمليــة•أو•تجربــة•ينتــج•عنهــا•

تعديــل•الســلوك•وتنظيمــه•يف•بنــاء•منــوذج•مل•يكــن•واضًحــا•مــن•قبــل،•كأن•يكتــب•موضوًعــا•اجتاعيًــا•منظــًا،•أو•يجمــع•بــن•عــدة•مواقــف•

يف•خطــة•لحــّل•مشــكلة،•أو•القيــام•بصياغــة•إطــار•جديــد•لألفــكار•أو•لألحــداث.

ة.••التطبيــق:•هــو•اســتخدام•املعــارف•التعليميــة•يف•مواقــف•جديــدة•واقعيــة•عــن•طريــق•تطبيــق•األســاليب•والطــرق•واملفاهيــم•واألســس•

والقوانــن•والنظريــات•التــي•تتطلــب•مســتوى•عاليًــا•مــن•الفهــم•واملعرفــة،•ويكــون•ذلــك•بتطبيــق•املفاهيــم•واألســس•يف•مواقــف•جديــدة.

ــة•أو•يف•ضــوء• ــة•الذاتي ــر•القامئــة•وفــق•مجــاالت•محــددة،•ســواء•يف•ضــوء•األدل ــم:•هــو•القــدرة•عــى•الحكــم•يف•ضــوء•املعاي و.•••التقوي

ــة. ــة•الخارجي األدل

2-املجال املهاري يف منهج الرتبية الوطنية :
• ــم•	 ــات•تســتخدم•لفه ــة•آلي ــي•مبثاب ــات،•فه ــل•املعلوم ــا•يف•تحصي ــم•عنه ــى•له ــة•للمتعلمــن،•ال•غن ــب•رضوري ــارات•جوان ــد•امله تع

ــًدا. ــر•تعقي ــارات•أخــرى•أك ــم•مه ــم•ويف•تعل ــزى•القي ــتبصار•مغ ــه،•ويف•اس ــوى•ومعالجت املحت

• ــا،•بصــورة•متكــررة،•وبرسعــة•	 ــا•مــن•االثنــن•مًع ــا•أو•مزيًج ــا•كان•أو•عضليً ــي•قــدرة•الفــرد•عــى•أداء•عمــل•مــا،•عقليً واملهــارة،•تعن

وسالســة•وإتقــان،•ويف•أقــل•وقــت•ممكــن،•ويف•أعــى•مســتويات•األداء،•ُيــارس•الفــرد•املهــارة•آليـًـا،•ويتناقــص•كل•مــن•الجهــد•العقــيل•

العضــيل•املبذولــن•يف•تنفيذهــا.

• ومن•الحقائق•البدهية•أن•املهارات•ترتبط•باملعارف•وأن•الغنى•ألحدها•عن•اآلخر.	

• ــًدا•عــرب•الســنوات•الدراســية،•مبــا•	 ــة•وتعقي ــزداد•مســتويات•األداء•صعوب ــم•ت ــم•املهــارة•يف•صــورة•مبســطة،•ث ــدأ•تعل وينبغــي•أن•يب

يتناســب•ومســتويات•النمــو•العقــيل،•والجســدي•للمتعلــم،•وعلينــا•أن•نضــع•يف•االعتبــار•أن•املهــارات،•حتــى•بعــد•إكســابها•للطلبــة،•
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تكــون•عرضــة•للنقصــان،•مــا•مل•يتــم•اســتخدامها•وتعزيزهــا•بصــورة•متكــررة•ويف•مواقــف•جديــدة.

• ونظرًا•ألهمية•املهارات•ينبغي•أن•يخطّط•املعلم•لتدريسها•بصورة•منهجية•ومنظمة.	

• كــا•تجــدر•اإلشــارة•إىل•أن•املهــارات•ترتبــط•بعضهــا•ببعــض،•ومــن•ثــم•ينبغــي•تدارســها•بصــورة•حلزونيــة،•حيــث•يتكــرر•تدريــس•	

ــا. املهــارات•خــالل•الســنوات•املتتاليــة،•ولكــن•بصــورة•أكــر•تعمًق

• وعــى•الرغــم•مــن•أن•كثــرًا•مــن•املهــارات•تتداخل•مع•بعضها•بعًضــا،•بن•املواد•الدراســية•املختلفة•إالّ•أن•هناك•عدًدا•مــن•املهارات•التي•	

يعدهــا•املتخصصــون•رضوريــة•لرتبيــة•املواطــن•املتنّور،•القــادر•عى•فهم•مجتمعه•ووطنه،•ومــا•يتمتع•به•من•إمكانــات،•وما•يجابهه•من•

•مشــكالت،•فضــالً•عــن•أنــه•القــادر•عى•املشــاركة•اإليجابيــة•الفاعلة•ملا•فيــه•الصالح•العام،•ومبا•يســاعد•عــى•النهوض•مبجتمعــه•ووطنه.

وتتمثل•املهارات•التي•يهدف•منهج•الرتبية•الوطنية•إىل•إكسابها•املتعلم•فيا•يأيت:

• االتصال•الفعال.	

• حّل•املشكالت.	

• اتخاذ•القرار.	

• التفكر•الناقد.	

• البحث•وجمع•املعلومات•وتنظيمها•وعرضها.	

3-امل�شتوى الوجداين املتمثل يف الجتاهات والقيم يف منهج الرتبية الوطنية :
• يركــز•منهــج•الرتبيــة•الوطنيــة•عــى•االتجاهــات•والقيــم•املســتمدة•مــن•الريعــة•اإلســالمية،•ومــن•قيــم•مجتمــع•اإلمــارات•العربيــة•	

املتحــدة•األصيلــة•وثقافتهــا•ورؤيتهــا•كدولــة•تجمــع•بــن•األصالــة•واملعــارصة•يف•منــوذج•قــّل•أن•يوجــد•لــه•مثيــل،•هــي•دولــة•ترنــو•إىل•

املســتقبل•وتســتمد•طاقتهــا•مــن•املــايض•الراســخ•بقيمــه•ومبادئــه•وهويتــه•التــي•ميّزتــه•كمجتمــع•متفــرد.

• ــط،•	 ــم•يشــرتكان•يف•الهــدف•نفســه،•فكالهــا•محــركات•أو•ضواب ــرى•أن•كالً•مــن•االتجاهــات•والقي ــن•ي ــق•مــن•الرتبوي ــاك•فري وهن

تحكــم•ســلوك•الفــرد•وأقوالــه•وتعامالتــه•مــع•اآلخريــن،•وأن•الفــرق•بــن•القيــم•واالتجاهــات•هــو•فــرق•يف•الشــدة،•إذ•تعــد•القيــم•أكــر•

رســوًخا•لــدى•الفــرد،•ويصعــب•تغيرهــا،•أمــا•االتجاهــات•فتقبــل•التغيــر•بصــورة•أســهل.
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المعايير العامة ونواتج التعلم
 ومؤشرات األداء
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رو�شة اأوىل
موؤ�شرات الأداء موؤ�شرات الأداء املعايري العامة املحاور

يُسّمي•دولته•وعاصمتها.	•

يُسّمي•رئيس•الدولة.	•

ــن•مجموعــة•مــن•صــور•حــكام•	• ــة•ب ــس•الدول ــز•صــورة•رئي ُييّ

ــة. ــدول•املختلف ال

يُسّمي•الدولـــة•وقائدها.	•

يُعرّب•عن•	•

هويته•

الوطنية.

الهوية 
الوطنية

يتعرّف•شكل•علم•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

يُوّضح•ألوان•علم•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

يُلّون•علم•اإلمارات•بصورة•صحيحة.	•

يُرتّب•ألوان•علم•اإلمارات•بصورة•صحيحة.	•

ُييّز•علم•الدولة•بن•مجموعة•من•األعالم•األخرى.	•

يحافظ•عى•علم•الدولة.	•

ُييّز•علـــــــم•دولة•اإلمارات.	•

يتحّدث•باللغة•العربية•امليرسة.	•

ُييّز•سمعيًّا•لغته•العربية•من•اللغات•األخرى.	•

ُييّز•برصيًّا•لغته•العربية•من•اللغات•األخرى.	•

يعتّز•بلغته•العربية•األصيلة.	•

يصغي•باهتام•إىل•النشيد•الوطني.	•

يتعرّف•كلات•النشيد•الوطني•لدولة•اإلمارات.	•

يحفظ•النشيد•الوطني•لدولة•اإلمارات.•	•

يُظهــر•الحاســة•واالعتــزاز•أثنــاء•ترديــد•كلــات•النشــيد•	•

الوطنــي.

يُنشــد•باعتــزاز•النشــيد•الوطنــي•	•

لإلمــارات.
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رو�شة اأوىل
موؤ�شرات الأداء نواجت التعلم املعايري العامة املحاور

يُرّدد•بفخر•اسم•دولته:•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

يحرتم•علم•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

يحب•الشيخ•خليفة•بن•زايد•آل•نهيان•-•رئيس•الدولة.	•

يفتخر•بنشيده•الوطني.	•

يفتخر•بكونه•إماراتيًّا•أو•مقيًا•يف•دولة•اإلمارات.	•

ــة•	• ــه•لدول ــرّب•ســلوكيًا•عــن•حب يُع

ــارات. اإلم

يُظهر•حبه•	•

لوطنه•اإلمارات
املواطنة

يُعرّب•لغويًّا•بأسلوبه•الخاص•عن•مفهوم•النظام.	•

القواعــد•	• ببعــض• املتعلقــة• لإلرشــادات• باهتــام• يصغــي•

بالصــف. املطبقــة• واألنظمــة•

يذكر•بعض•القواعد•املتبعة•يف•الروضة.	•

يتعرّف•مفهوم•النظام.	•

يتعرّف•النظم•	•

والقواعد•

يف•البيت•

والروضة.

الدولة 
والنظام 
والقانون

يتعرّف•القواعد•واألنظمة•املتبعة•يف•البيت•والروضة.	•

البيــت•	• أنظمــة•داخــل• ـا•عــن•أهميــة•وجــود• لغويًـّ يُعــرّب•

والروضــة.

ُييّز•بن•القواعد•واألنظمة•املطبقة•يف•البيت•والروضة.	•

يســتجيب•لإلرشــادات•والقواعــد•داخــل•البيــت•والروضــة•	•

ــع• ــب•م ــن•اللع ــف•-•قوان ــوس•يف•الص ــة•الجل ــزام•بكيفي )االلت

إخوانــه•يف•البيــت(.

يُلــّون•صــوًرا•تــدل•عــى•األنظمــة•املتبعــة•داخــل•البيــت•	•

والروضــة.

نظــم•	• وجــود• أهميــة• يعــي•

البيــت• داخــل• وقــــواعد•

. لروضــة وا

يذكر•بعض•أدوار•رجال•املرور.	•

يُرّدد•بعض•األناشيد•املرتبطة•برجل•املرور.	•

يُحايك•مع•زمالئه•دور•رجل•املرور•يف•الشارع.	•

يجمع•صوًرا•متنوعة•متثل•مهام•رجال•املرور.	•

يُلّون•صورة•رجل•املرور.	•

يُرتّب•أحداث•قصة•موضحة•لدور•رجل•املرور.	•

يُقّدر•جهود•رجال•املرور•يف•تنظيم•السر.	•

ــة•يف•	• ــال•الرط ــرّف•دور•رج يتع

ــرور. ــم•امل تنظي
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رو�شة اأوىل
موؤ�شرات الأداء نواجت التعلم املعايري العامة املحاور

يُدرك•قيمة•الحب•يف•محيط•أرسته.	•

يحتذي•بوالديه•يف•سلوكه•اليومي.	•

يتعرّف•قيمة•املشاركة•مع•اآلخرين.	•

يسمح•لآلخرين•مبشاركته•اللعب•والرتفيه.	•

يُعرّب•عن•حبه•لوالديه.	•

يُعرّب•عن•احرتامه•ألصدقائه.	•

يُقّدر•قيمة•التعاون.	•

يُصّنف•قيم•املشاركة•والتعاون•واالحرتام•من•خالل•الصور.	•

يُلّون•رسًا•حول•مواقف•أخالقية•حميدة.	•

يتمثـّـل•قيــم•املشــاركة•والتعــاون•	•

واالحــرتام•تجــاه•األرسة•والروضــة.

يتعرّف•القيم•	•

واألخالق•

الحميدة•

ويارسها•يف•

حياته.

القيم 
والأخالق

يُعرّب•عن•نفسه•من•ناحية•)االسم،•العمر,•الجنسية(.	•

يُظهر•قدرة•عى•التعبر•عن•مشاعره.	•

يعرض•الصفات•اإليجابية•يف•شخصيته.	•

يحرص•عى•فعل•الصواب•وتجنب•الخطأ.	•

يتعرّف•ذاته•ويعتز•بها.	•

يفهم•معنى•	•

الذات•والوعي•

الذايت.

الفرد 
واملجتمع

يُعّدد•أفراد•أرسته.	•

يتعرّف•طبيعة•العالقة•بينه•وبن•أفراد•أرسته.	•

يُعرّب•عن•أهمية•األرسة•بالنسبة•له.	•

يُعّدد•أدواره•داخل•األرسة.	•

يذكر•بعض•أدوار•أفراد•األرسة•اآلخرين.	•

يُعّدد•أساء•أصدقائه•يف•الروضة.	•

يصف•دوره•يف•الروضة.	•

يذكر•أدوار•املحيطن•به•يف•الروضة.	•

يجمع•صوًرا•توضح•األدوار•واملهام•التي•يستطيع•القيام•بها.	•

ُييّز•مسرتشًدا•بالصور•بن•أدواره•وأدوار•املحيطن•به.	•

يُعرّب•عن•مشاركته•اإليجابية•يف•الروضة•والبيت.	•

وأدوار•	• أدواره• بعـــــض• يُحــّدد•

محيطــه. يف• اآلخريــن•

يُدرك•العالقة•	•

بينه•وبن•

اآلخرين•من•

حوله•)األرسة•–•

الروضة(.
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رو�شة اأوىل
موؤ�شرات الأداء نواجت التعلم املعايري العامة املحاور

يُسّمي•أعاالً•مختلفة•يف•محيطه.	•

يربط•بعض•األعال•باألدوات•الخاصة•بها.	•

يثل•دور•أصحاب•بعض•املهن.	•

يحرتم•أصحاب•األعال•املختلفة.	•

يُدرك•مفهوم•العمل•وأشكاله.	•

يتعرّف•املفـــاهيم•	•

األساسية•لالقتصــاد•

التنموي.

القت�شاد 
الوطني

يُسّمي•بعض•املمتلكات•الشخصية.	•

يُسّمي•املمتلكات•العامة•يف•محيطه.	•

ُييّز•بن•املمتلكات•الشخصية•والعامة•يف•الروضة.	•

ُييّــز•بــن•الســلوكات•الصحيحــة•والســلوكات•الخطــأ•	•

الشــخصية• املمتلــكات• مــع• بالتعامــل• املرتبطــة•

ــة. والعام

يتعرّف•مفهـــوم•املمتلكات•	•

الشخصية•والعامة.
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رو�شة ثانية
موؤ�شرات الأداء نواجت التعلم املعايري العامة املحاور

يتعرّف•بصورة•مبسطة•قصة•االتحاد.	•

يتعــرّف•صــورة•الشــيخ•زايــد•بــن•ســلطان•آل•نهيــان،•والشــيخ•	•

راشــد•بــن•ســعيد•آل•مكتــوم•-•رحمهــا•اللــه.

يُسّمي•اإلمارات•السبع.	•

يتعرّف•أساء•حكام•اإلمارات.	•

يذكــر•أبــرز•املعــامل•الوطنيــة•والثقافيــة•املميــزة•لــكل•إمــارة•مــن•	•

ــبع. اإلمارات•الس

يُقــارن•شــفويًا•مــن•خــالل•الصــورة•بــن•اإلمــارات•قبــل•االتحــاد•	•

وبعده.

ــة•	• ــام•دول ــرة•قيـ ــرّف•مسيـــ يتع

اإلمــارات.

يُعرّب•عن•	•

هويته•

الوطنية.

الهوية 
ــارات•	•الوطنية ــع•اإلم ــزة•ملجتم ــد•املمي ــادات•والتقالي ــرز•الع ــر•أب يذك

)امللبــس،•الطعــام(.

يجمــع•صــوًرا•موضحــة•لبعــض•عــادات•مجتمــع•اإلمــارات•	•

وتقاليــده.

ــزة•	• ــد•املمي ــادات•والتقالي ــزام•بالع ــة•االلت ــا•بأهمي ــر•وعيً يُظه

ملجتمــع•اإلمــارات.

يُوّضــح•أبــرز•العــادات•والتقاليــد•	•

ملجتمــع•اإلمــارات.

يُسّمي•بعض•األدوات•الرتاثية•القدية.	•

يُبّن•استخدامات•بعض•األدوات•الرتاثية•القدية.	•

يُقارن•بن•األدوات•الرتاثية•القدية•واألدوات•الحديثة.	•

يُظهر•التقدير•واالنتاء•للرتاث•الوطني•القديم.	•

ــرتاث•	• ــارص•ال ــض•عن ــرّف•بع يتع

الوطنــي•املميــز•لإلمــارات.

يتعرّف•مواطن•	•

التميز•والجال•

يف•مجتمع•

اإلمارات•قديًا•

وحديثًا.

يُطبّق•األخالق•اإلماراتية•األصيلة•مثل:•التحية•والسالم.	•

يفتخر•مبالبسه•الوطنية.	•

يُعرّب•عن•اعتزازه•بلهجته•املحلية•وحرصه•عى•استخدامها.	•

يُظهر•استمتاًعا•مبارسة•األلعاب•الرتاثية•الشعبية.	•

يُقبل•عى•تناول•األطعمة•الشعبية•مع•معرفة•اسائها.	•

يعتّز•بالعـــــــادات•والتقاليــــــد•	•

والــرتاث•املحــيل.

يُظهر•حبه•	•

لوطنه•

اإلمارات.

املواطنة



23 الوثيقة الوطنية لمنهج التربية الوطنية

رو�شة ثانية
موؤ�شرات الأداء نواجت التعلم املعايري العامة املحاور

يُقارن•بن•القواعد•واألنظمة•املطبقة•يف•البيت•والروضة.	•

ــز•بــن•الســلوكات•الصحيحــة•والســلوكات•الخطــأ•يف•تطبيــق•	• ُييّ

األنظمــة•املتبعــة•يف•محيطــه.

يلتزم•باإلرشادات•والقواعد•واألنظمة•يف•البيت•والروضة.	•

يُلّون•صوًرا•تدل•عى•احرتام•النظام.	•

يكتسب•اتجاهات•	•

إيجابية•نحو•احرتام•

النظام•يف•البيت•

والروضة.

يستنتج•أهميــة•النظم•	•

والقواعد•يف•البيت•

والروضة.

الدولة 
والنظام 
والقانون

يُعّدد•بعض•مهام•رجال•األمن•وأدوارهم.	•

ــاء•-•	• ــة•-•اإلطف ــن•وأدواره•)الرط ــل•األم ــة•رج ــن•مهن ــط•ب يرب

ــاذ(. اإلنق

يُحايك•بعض•أدوار•رجال•األمن•يف•مواقف•متثيلية.	•

يُصّنف•صوًرا•لرجال•األمن•وفق•مهامهم.	•

رجــال•	• دور• يتعــرّف•

األمــن•يف•إرســاء•دعائــم•

النظــام.

يُعرّب•بالرسم•عن•أدوار•رجال•األمن.	•

يتمّسك•بالحفاظ•عى•النظام•لتحقيق•األمن•واألمان.	•

يُقــّدر•أهميــة•دور•رجــال•األمــن•يف•املحافظــة•عــى•األمــن•	•

والســالمة.

ــم•	• ــاء•دعائ ــن•يف•إرس ــال•األم ــة•دور•رج ــن•أهمي ــا•ع ــرّب•لغويًّ يُع

ــام. النظ

يحرتم•رجال•األمن.	•
يُوّضح•دور•رجال•األمن•	•

يف•إرساء•دعائم•النظام.

يتعرّف•معنى•األمانة.	•

يُوّضــح•قيمــة•املحافظــة•عــى•األشــياء•ســواء•كانــت•شــخصية•أو•	•

عامــة.

يُحسن•معاملة•أرسته•يف•البيت•وزمالئه•يف•الروضة.	•

يتمثّل•الصدق•يف•تعامله•مع•اآلخرين.	•

األمانــة•	• قيــم• يتمثّــل•

تعاملــه• يف• والصــدق•

اآلخريــن. مــع•

يتعرّف•القيم•واألخالق•	•

الحميدة•ويارسها•يف•

حياته.

القيم 
والأخالق
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يصــف•نفســه•وصًفــا•صحيًحــا•مــن•ناحيــة•)االســم،•العمــر،•	•

الــوزن(.

يُبّن•األشياء•التي•يحبها•واألشياء•التي•ال•يحبها.	•

يُبّن•قدراته•الذاتية.	•

يُوّضح•صور•تعامله•الحسن•مع•اآلخرين.	•

يُدرك•ذاته•ويقدرها.	•
ــذات•	• ــى•ال ــم•معن يفه

ــذايت. ــي•ال والوع

الفرد 
واملجتمع

يُعــرّب•بأســلوبه•الخــاص•عــن•مفهــوم•املشــاركة•والعمــل•	•

الجاعــي.

يُعّدد•بعًضا•من•مجاالت•مشاركاته•يف•املنزل.	•

يُعّدد•بعًضا•من•مجاالت•مشاركاته•يف•الروضة.	•

يحرتم•العمل•الجاعي.	•

يُشارك•يف•عمل•جاعي•مع•زمالئه.	•

يتعرّف•مفهوم•العمل•الجاعي.	•

يُدرك•مقومات•العمل•	•

الجاعي•الناجح•

وأهميته.
يُعرّب•بأسلوبه•الخاص•عن•أهمية•العمل•الجاعي.	•

ــا•بأهميــة•التعــاون•يف•تحســن•العمــل•الجاعــي•	• يُظهــر•وعيً

الناجــح.

يلتزم•مبسؤوليات•وآداب•العمل•الجاعي.	•

يُقّدر•أهمية•مشاركاته•الفاعلة•مع•اآلخرين.	•

يرسد•أحداث•قصة•عن•العمل•التعاوين•الناجح.	•

يتعرّف•دوره•يف•العمل•الجاعي•	•

التعاوين.

يُعرّب•لغويًّا•عن•أهمية•العمل.	•

يُعّدد•األسباب•التي•تدفع•األفراد•للعمل.	•

يُبّن•العالقة•بن•العمل•والكسب•املادي•)النقود(.	•

يُحّدد•أوجه•استخدام•النقود.	•

يُظهر•وعيًا•بأهمية•االستخدام•األمثل•للنقود.	•

يُعرّب•باللعب•اإليهامي•عن•العمل•الذي•يختاره.	•

يُدرك•أهمية•العمل.	•

املفـــــاهيم•	• يتعــرّف•

األساســية•لالقتصــــاد•

التنمــوي.

القت�شاد 
يُسّمي•بعض•املمتلكات•العامة•يف•مجتمعه.	•الوطني

الشــخصية•	• املمتلــكات• عــى• املحافظــة• أهميــة• يُعلّــل•

والعامــة.

عــى•	• املحافظــة• يف• دوره• عــن• الخــاص• بأســلوبه• يُعــرّب•

العامــة. واملمتلــكات• الشــخصية• ممتلكاتــه•

يُشــارك•يف•األنشــطة•التوعويــة•املرتبطــة•بأهميــة•املحافظــة•	•

عــى•املمتلــكات•الشــخصية•والعامــة.

يتعــرّف•دوره•يف•املحافظــة•عــى•	•

املمتلــكات•الشــخصية•والعامــة.
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رو�شة ثانية
موؤ�شرات الأداء نواجت التعلم املعايري العامة املحاور

يُعرّب•عن•نفسه•محدًدا•)اسمه•–•جنسيته•–•وطنه-•دينه-•لغته(.	•

ُييّز•بن•هويته•اإلماراتية•ومناذج•هويات•أخرى.	•

يجمــع•صــوًرا•ملواطنــن•إماراتيــن•ومواطنــن•مــن•بلــدان•اخــرى•مسرتشــًدا•بالــزي•	•

الوطني.

يتعرّف•املستندات•الوطنية•التي•تحدد•هويته•وانتاءه.	•

يعتّز•بالشيخ•زايد•-•رحمه•الله•-•مؤسس•االتحاد.	•

يفتخر•بهويته•الوطنية•اإلماراتية.	•

ــر•	• يتعــرّف•عناصـ

ــة• ــه•الوطني هويت

ــة. اإلماراتي

يُعرّب•عـن•هـويته•	•

الوطنية.

الهوية 
الوطنية

يتعرّف•مناسبات•من•تراث•بالده•)حق•الليلة(.	•

يتحّدث•أمام•زمالئه•عن•مالبس•)حق•الليلة(.	•

يُنشد•مع•زمالئه•أهازيج•)حق•الليلة(.	•

يصنع•مع•معلمته•توزيعات•)حق•الليلة(.	•

ــة•	• ــه•بكلم ــن•منادات ــة•ح ــن•اإلجاب ــة•فيُحس ــة•األصيل ــادات•اإلماراتي ــل•الع يتمثّ

ــه(. ــم(•أو•)لبي )نع

يحرتم•والديه•ويقبل•رأسيها.	•

يستجيب•لكالم•والديه•دون•مجادلة.	•

يستمع•إىل•قصة•)خروفة(•من•تراث•بالده.	•

يُؤدي•لعبة•شعبية•)لألوالد•والبنات(•مع•أهازيجها.	•

يتعلّــم•كلــات•باللهجــة•املحليــة•مــن•مثــل•)الخروفــة،•الرايــح،•املريحانــة،•قَبّــه•	•

“كــرة”،•الســيفه•“شــاطئ•البحــر”(،•ويســتخدمها•يف•املواقــف•املناســبة.

يُبّن•بعض•	•

عنارص•الرتاث•يف•

بالده.

يعتّز•بلغته•العربية.	•

يُصّمم•بطاقة•تعرب•عن•شخصيته•وهويته.	•

يتحــّدث•باعتــزاز•أمــام•زمالئــه•عــن•نفســه•مســتعيًنا•ببنــود•الهويــة•)االســم•–•	•

ــن•–•اللغــة(. الجنســية•–•الوطــن•–•الدي

يُشارك•يف•االحتفاالت•الوطنية•يف•نطاق•صفه•ومدرسته.	•

يُظهر•االعتزاز•	•

والتقدير•

باإلنتاء•إىل•

الجنسية•

اإلماراتية. يُظهر•مشــــاعر•	•

الحب•والوالء•

لوطنه•اإلمارات.

املواطنة

يتعرّف•مفهوم•حب•الوطن.	•

يحرتم•رموز•الوطن.	•

يحرص•عى•التشاور•مع•زمالئه•يف•املدرسة•وأرسته•يف•البيت.	•

يحرص•عى•الصدق•واألمانة؛•ليكون•قدوة•لزمالئه•وأرسته.	•

يعي•صفات•	•

املواطنة•الصالحة•

سلوكًا•ويتمثلها.
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ال�شف الأول
موؤ�شرات الأداء نواجت التعلم املعايري العامة املحاور

يتعرّف•بعض•القواعد•واألنظمة•املدرسية.	•

يُوّضح•بعض•القواعد•واألنظمة•الخاصة•مبدرسته•عن•طريق•لعب•األدوار.	•

يستنتج•اآلثار•املرتتبة•عى•مخالفته•للقواعد•واألنظمة•املدرسية.	•

يربط•بن•القواعد•واألنظمة•املدرسية•وما•يناسبها•من•صور.	•

يكتسب•اتجاهات•إيجابية•نحوااللتزام•بالقواعد•واألنظمة•املدرسية.	•

يلتزم•أنظمــــة•	•

املدرسة•

وقواعدها.

يتعرّف•النظم•	•

والقواعد•

واألنظمة•الخاصة•

مبدرسته.

الدولة 
والنظام 
والقانون

يُبّن•املقصود•بتعبر•»رجل•األمن«.	•

يُعرّب•بأسلوبه•الخاص•عن•مفهوم•األمن•والسالمة.	•

يُصّنف•رجال•األمن•وفق•طبيعة•تخصصاتهم.	•

يجمع•صوًرا•عن•رجال•األمن•يف•املواقع•املختلفة.	•

يُعرّب•عن•أهمية•رجل•األمن•يف•املجتمع.	•

يُظهر•تقديرًا•لدور•رجل•األمن•يف•إرساء•قواعد•األمن•والسالمة.	•

يُبّن•أدوار•	•

رجـــــال•األمن•

يف•إرساء•قواعد•

األمن•والسالمة.

يتعرّف•اسم•الدولة•كامالًً.	•

يذكر•اسم•رئيس•الدولة•كامالًً.	•

يُعرّف•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-.•	•

يُعّدد•أساء•حكام•اإلمارات•الحالين.	•

يربط•بن•اإلمارة•واسم•الحاكم.	•

يعتّز•بانتائه•إىل•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

يُعرّب•عن•حبه•للشيخ•خليفة•بن•زايد•رئيس•الدولة•حفظه•الله.	•

يتعرّف•دولــة•	•

اإلمارات•العربية•

املتحدة•وقادتها.

أهميــــة•	• يُبــّن•

وجــــود•الدولــــة•

لحكـــــــومة. وا

يذكر•حقوق•الوالدين.	•

يُعّدد•واجباته•تجاه•والديه.	•

يطيع•والديه•ويتعامل•معها•باحرتام.	•

يتواصل•بأدب•مع•والديه.	•

يتبادل•التحية•مع•أفراد•أرسته.	•

يُؤدي•واجباته•تجاه•أرسته.	•

يذكر•املناسبات•األرسية•وكيفية•مشاركته•فيها.	•

يذكر•مظاهر•حب•أرسته•له.	•

يتمثّل•قيم•	•

احرتام•الوالدين•

واألرسة•وحسن•

التعامل•معهم.

يرتجم•القيم•	•

واألخالق•

الحميدة•إىل•

أفعال•سلوكية•

يارسها•يف•حياته.

القيم 
والأخالق
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يصف•نفسه•ويذكر•األنشطة•املحببة•له.	•

يُعرّب•عن•إحساسه•ومشاعره•تجاه•نفسه.	•

يحرتم•ذاته•بكل•صفاتها.	•

يُعرّب•عن•إحساسه•ومشاعره•تجاه•اآلخرين.	•

يفهم•ذاته•	•

وجوانبًا•من•

شخصيته.

يتعرّف•	•

دور•األرسة•

واملجتمع•

يف•تكوين•

شخصيته.

الفرد 
واملجتمع

يتعرّف•مجاالت•مشاركاته•يف•البيت•واملدرسة.	•

يتحّدث•عن•ماهية•األعال•التي•يستطيع•املشاركة•فيها•يف•محيط•البيت•واملدرسة.	•

يساعد•والديه•يف•املناسبات•وخاصة•يف•رمضان•واألعياد.	•

يصف•شعوره•تجاه•إنجازه•بعض•األعال•يف•محيطه•)البيت•–•املدرسة(.	•

يُعرّب•إيجابيًّا•عن•رأيه•يف•املشاركة•يف•بعض•األعال•املنزلية.	•

يُقّدر•أهمية•مساهاته•يف•إنجاز•بعض•األعال•يف•محيط•البيت•واملدرسة.	•

يُساهم•	•

يف•بعض•

األعمـال•

يف•البيت•

واملدرسة.

يُظهر•وعيًا•	•

برورة•

مارسة•

أدوار•إيجابية•

يف•البيت•

واملدرسة.

يتعرّف•مفهوم•العمل•الجاعي•التعاوين.	•

يجمع•صوًرا•تدل•عى•العمل•الجاعي.	•

يعي•أهمية•العمل•الجاعي•التعاوين•وفوائده.	•

يتفهم•مسرتشًدا•بالصور•طبيعة•العالقة•بن•عنارص•فريق•العمل•الجاعي•التعاوين.	•

يتعرّف•مثالً•إماراتيًّا•عن•التعاون•)ربع•تعاونوا•ما•ذلوا(.	•

يُشارك•بفعالية•يف•فريق•عمل•يكلف•مبهمة•ما.	•

يلتزم•مسؤوليات•العمل•الجاعي•التعاوين•وآدابه.	•

يفتخر•باملشاركة•يف•العمل•الجاعي.	•

يتعرّف•دوره•	•

يف•العمل•

الجاعي•

التعاوين.

يُظهر•وعيًا•	•

بأهمية•

العمل•

الجاعي•

التعاوين.

يُعرّف•مفهومي•البيع•والراء.	•

يكتسب•آداب•البيع•والراء•من•خالل•املحاكاة.	•

ُييّز•بن•الحاجات•األساسية•والكالية•يف•عملية•الراء•)الراء•الذيك(•محدًدا•أولوياته•	•

يف•الراء.

يربط•بن•العمل•والقدرة•عى•الراء.	•

يكتسب•املهارات•املرتبطة•بالراء•الذيك.	•

يتعرّف•املسميّات•للنقود•)الغوازي(•يف•دولة•اإلمارات•قديًا.	•

يُقارن•بن•النقود•قديًا•وحديثًا•عن•طريق•الصور.	•

يجمع•صوًرا•)لآلنه،•الربع،•الروبيّه،•الجرخي،•اآلنتن،•البيزة(.	•

يتعرّف•	•

مفهومي•

البيع•والراء.

يتعرّف•	•

املفاهيم•

األساسية•

لالقتصــاد•

التنموي.

القت�شاد 
الوطني
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موؤ�شرات الأداء نواجت التعلم املعايري العامة املحاور

ُييّز•شكل•خريطة•دولة•اإلمارات.	•

يُعّدد•أساء•اإلمارات•واملدن•الرئيسة•فيها.	•

ُييّز•علم•دولة•اإلمارات•من•بن•مجموعة•من•األعالم•األخرى.	•

يُظهر•التقدير•إلنجازات•الشيخ•زايد•-•رحمه•الله•-•يف•بناء•	•

دولة•اإلمارات،•وإنجازات•رئيس•الدولة•وحكام•اإلمارات.

يتعرّف•معلومات•عن•دولة•	•

اإلمارات•العربية•املتحدة.

يُعرّب•عــن•هويته•	•

الوطنية.

الهوية 
الوطنية

يُعرّب•شفويًا•عن•دور•الشيخ•زايد•-•رحمه•الله•-•يف•قيام•	•

االتحاد.

يُبّن•أهمية•قيام•دولة•االتحاد.	•

يُرتّب•أحداثًا•مصورة•توضح•مسرة•االتحاد.	•

يذكر•بعض•إنجازات•الشيخ•زايد•والشيخ•راشد•بن•سعيد•آل•	•

مكتوم•-•رحمها•الله•-•يف•بناء•نهضة•دولة•اإلمارات.

يذكر•عدًدا•من•إنجازات•رئيس•الدولة•وحكام•اإلمارات•يف•	•

إكال•املسرة•االتحادية،•ونهضة•اإلمارات.

يُثّمن•جهود•الشيخ•زايد•	•

-•رحمه•الله•-•والحكام•

يف•تطوير•دولة•اإلمارات•

ونهضتها.

يُعّدد•بعض•مواطن•جال•الطبيعة•يف•املدينة•أوالقرية•التي•	•

يعيش•فيها.

يذكر•بعض•فوائد•البحر•يف•وطنه.	•

يُعرّب•بالرسم•عن•البيئة•الجبلية•والبحرية•والصحراوية•يف•وطنه.	•

يذكر•بعض•فوائد•السهول•الطبيعية•يف•وطنه•وخراتها.	•

يُحّدد•بعض•الهوايات•والرياضات•الصحراوية.	•

يجمع•بعض•الصور•الدالة•عى•مواطن•جال•الطبيعة•يف•دولة•	•

اإلمارات.

يُبّن•بعض•جوانب•التطور•واالزدهار•يف•بالده.	•

يعتّز•بإشادة•املجتمعات•األخرى•بازدهار•بالده،•ويُدلّل•عى•	•

ذلك.

يُعرّب•شفويًا•عن•دوره•يف•املحافظة•عى•خرات•بالده.	•

يف•	• الطبيعــة• تنــوع• يُبــّن•

اإلمــارات. دولــة•

يتعرّف•مــواطــن•	•

التميز•والجال•يف•

مجتمع•اإلمارات•قديًا•

وحديثًا.
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يتعرّف•مفهوم•االنتاء•لوطنه•اإلمارات.	•

يُطبّق•االنتاء•إىل•الوطن•سلوكًا.	•

يعتّز•بلغته•العربية•األصيلة.	•

يعتّز•بالقادة•مؤسيس•االتحاد.	•

يفخر•أن•دولته•دولة•اتحادية.	•

يُنشد•باعتزاز•النشيد•الوطني•وأناشيد•أخرى•مرتبطة•بالوطن.	•

يُخلص•لدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

الوطــن•	• يُظهــر•حــب•

إليــه. واالنتــاء•

يُظهر•مشاعر•	•

الحب•والــــــوالء•

لوطنــه•اإلمارات.

املواطنة

يعتّز•بكرم•أبناء•اإلمارات•يف•الصحراء•وجلدهم•وقوتهم.	•

يُعرّب•لغويًّا•عن•رضورة•االقتداء•بالصفات•الحميدة•لآلباء•واألجداد.	•

يُطبّق•العادات•اإلماراتية•األصيلة•فال•يرفع•صوته•عى•والديه.	•

يحرتم•إخوانه•وأخواته•األكرب•سًنا.	•

يحرتم•أجداده•وأعامه•وأخواله•ويقبل•رؤوسهم•عند•لقائهم.	•

العـــــــادات•	• يتمثّــل•

والسلوكـــات•اإلماراتيــة•

األصيلــة.

ُيــارس•مــع•زمالئه•احتفال•ختــم•القرآن•)التومينه(•وهو•من•تراث•دولة•	•

اإلمارات.

يتعرّف•لعبة•شــعبية•)لألوالد•والبنات(•مع•أهازيجها.	•

يتعلّم•أســاليب•أداء•بعض•اللوحــات•الفنية•)اليولة،•الرزيف،..إلخ(.	•

يُرّدد•األهازيج•الشــعبية•املرتبطة•بسقوط•املطر.	•

يســتمع•إىل•قصة•)خروفة(•من•تراث•دولة•اإلمارات.	•

يتعلّم•كلات•باللهجة•املحلية•طرفشــانة•)فراشــة(•سّحارة•)صندوق(،•	•

الرمســة•)الكالم(•عّكاسة•)آلة•التصوير(.

يجمع•مســميات•وصوًرا•لبعض•األكالت•الشــعبية•التي•تقدم•يف•األعراس•	•

يف•دولة•اإلمارات.

يُظهــر•وعيًــا•بأهميــة•	•

املحافظــة•عـــى•عنارص•

ــة. ــة•الوطني الهوي
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يتعرّف•مفهوم•األماكن•العامة.	•

يتعــرّف•عــدًدا•مــن•األنظمــة•والقواعــد•املتبعــة•يف•األماكــن•العامــة•	•

النــادي(. )املدرســة•-•الحديقــة•-•املســجد•-•املستشــفى•-•

يســتنتج•أهميــة•االلتــزام•بالقواعــد•والقوانــن•واألنظمــة•الخاصــة•باألماكن•	•

العامة.

يلتزم•القواعد•والقوانن•واألنظمة•املتعلقة•باألماكن•العامة.	•

يُصّمم•لوحات•إرشادية•لإللتزام•باألنظمة•املختلفة.	•

يُقّدر•دور•القامئن•عى•حفظ•النظام•يف•األماكن•العامة.	•

يربط•بن•حبه•لوطنه•والتزامه•بأنظمته•املختلفة.	•

يتعرّف•بعض•القواعد•	•

واألنظمة•املتعلقة•

باألماكن•العامة.

يتعرّف•النظم•	•

والقواعد•املتبعة•

يف•مجتمعه.

الدولة 
والنظام 
والقانون

يُبّن•أن•دولة•اإلمارات•دولة•اتحادية.	•

يُحّدد•مواقع•إمارات•الدولة•عى•الخريطة.	•

يُبّن•أن•لدولة•اإلمارات•رئيًسا•ونائبًا•ولكل•إمارة•حاكًا.	•

يعتّز•بقادة•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

ــرة•	• ــم•مس ــه•-•يف•دع ــه•الل ــد•-•حفظ ــن•زاي ــة•ب ــيخ•خليف ــربز•دور•الش يُ

ــاد. االتح

يتعرّف•دولة•اإلمارات•	•

وقادتها•ونظام•الحكم•

فيها.

يُبّن•أهميــة•	•

وجــود•الدولـة•

والحكـــــومة..

يتعرّف•أهمية•االلتزام•بالقواعد•واألنظمة•املرورية.	•

يربط•بن•بعض•األنظمة•املرورية•واملفردات•واإلشارات•الدالة•عليها.	•

الالزمــة•عنــد•عبــوره•	• القواعــد•واألنظمــة•املروريــة• يُطبّــق•إجرائيًّــا•

الطرقــات.

يُعــّد•مــع•زمالئــه•يف•املجموعــة•كتيّبًــا•مصــوًرا•يُوّضــح•املارســات•املروريــة•	•

. لصحيحة ا

يُقّدر•دور•رجل•املرور•يف•حفظ•األمن•والسالمة•عى•الطرقات.	•

يُوّضح•أهمية•دور•	•

رجل•املرور•يف•تطبيق•

األنظمة•والقواعد•

والقوانن•املرورية.
يرُبز•أهمية•وجود•	•

النظام•يف•إرساء•

قواعد•األمن•

والسالمة.

يتعرّف•مبادئ•السالمة•الالزمة•عند•استخدامه•األلعاب•اإللكرتونية.	•

يتّبــع•قواعــد•الســالمة•عنــد•اســتخدامه•األلعــاب•اإللكرتونيــة•مــن•النواحي•	•

)الصحيــة،•واألخالقيــة،•واالجتاعيــة،•واملادية(.

يلتزم•مبادئ•السالمة•	•

عند•استخدامه•األلعاب•

اإللكرتونية.
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يُقّدر•أهمية•االحرتام•املتبادل•والتعاون•بن•الجران.	•

يتعرّف•حقوق•األصدقاء•والجران.	•

يُؤدي•واجباته•نحو•جرانه•من•خالل•بعض•املواقف.	•

يُسّمي•بعض•املناسبات•االجتاعية•التي•يُشارك•فيها•جرانه.	•

يُعرب•بالرسم•عن•إحدى•هذه•املناسبات.	•

يثل•قيمة•الصدق•يف•تعامله•مع•أصدقائه•وجرانه.	•

ُيارس•قيمة•التسامح•يف•قبول•مشاركة•اآلخرين•له•يف•ألعابه.	•

ُيارس•االعتذار•املناسب•مع•أصدقائه•إذا•حدث•مايستدعي•ذلك.	•

يتعاون•مع•أصدقائه•يف•الحي•يف•تجنب•الوجبات•الرسيعة•املرة•بصحته.	•

يحرتم•ممتلكات•اآلخرين.	•

يُدرك•أهميّة•العالقات•	•

االجتاعية•التي•تربط•

بن•أبناء•حيّه.

يرتجم•القيم•	•

واألخالق•

الحميدة•إىل•

أفعال•سلوكية•

يارسها•يف•

حياته.

القيم 
والأخالق

يُعرّب•بأسلوبه•الخاص•عن•هويته•الشخصية.	•

يُحّدد•الجوانب•اإليجابية•يف•شخصيته.	•

يُظهر•االعتاد•عى•النفس•يف•أداء•بعض•األعال.	•

يُظهر•تعاطًفا•إيجابيًّا•نحو•اآلخرين.	•

يُكّون•مفهوًما•إيجابيًّا•	•

عن•ذاته•واآلخرين.

يتعرّف•دور•	•

األســرة•

واملجتمع•يف•

تكوين•شخصيته.

الفرد 
واملجتمع

يتعرّف•مفهوم•االختيار.	•

يُحّدد•أنواع•االختيارات.	•

ُييّز•بن•مجاالت•االختيارات•الشخصية•والجاعية.	•

يختار•العمل•الذي•يفضل•املشاركة•فيه•يف•محيط•البيت•واملدرسة.	•

يذكر•عوامل•االختيار•السليم.	•

يتدرّب•عى•االختيار•من•بن•مجموعة•من•البدائل.	•

يُصّمم•كتيبا•مصوًرا•الختياراته•يف•مجاالت•)املأكل•–•امللبس-•الهوايات(.	•

يُدرك•مفهوم•االختيار•	•

وأنواعه•وأسسه•

ومسؤولياته. يوظف•أسس•	•

االختيار•يف•

اإلسهام•يف•

األعال•داخـــل•

)البيــــت•

–•املدرسـة•–•

املجتمع(.

يُشارك•يف•اتخاذ•القرارات•يف•إطار•العمل•الجاعي•التعاوين.	•

يختار•دوره•وطبيعة•العمل•الذي•يرغب•باملشاركة•فيه•يف•محيط•مجموعته.	•

يحرتم•اختيارات•اآلخرين•يف•مجموعته•وآراءهم.	•

يُحّدد•خطوات•االختيار•السليم•إلنجاح•العمل•الجاعي•التعاوين.	•

يُكّون•رأيًا•إيجابيًا•تجاه•العمل•الجاعي.	•

يتفهم•أسس•االختيار•	•

السليم•يف•إنجاح•

العمل•الجاعي•

التعاوين.
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يُقارن•بن•مفهومي•اإلنتاج•واالستهالك.	•

ُييّز•بن•السلع•الجيدة•وغر•الجيدة.	•

يذكر•أمثلة•لبعض•املنتجات•الوطنية.	•

يُقّدر•دور•الدولة•يف•توفر•املنتجات•الوطنية.	•

يُظهر•وعيًا•بأهمية•رشاء•املنتجات•الوطنية.	•

يكتسب•العادات•اإليجابية•املرتبطة•باالستهالك.	•

يستشعر•أهمية•العمل•املنتج.	•

يُظهر•وعيًا•بأهمية•تحقيق•التوازن•بن•مصادر•	•

الدخل•واالستهالك.

يُعرّب•عن•طموحه•للمشاركة•يف•العمل•واإلنتاج.	•

يُدرك•مفهومي•اإلنتاج•	•

واالستهالك.

يتعرّف•املفاهيم•األساسيـة•	•

لالقتصــاد•التنموي.

القت�شاد 
الوطني
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يُعرّب•شفويًا•عن•طبيعة•حياة•أهل•اإلمارات•يف•املايض.	•

يجمع•صوًرا•عن•أشكال•الحياة•يف•اإلمارات•قديًا.	•

يُحايك•متثيالً•مع•زمالئه•جانبًا•يُوّضح•طبيعة•الحياة•يف•اإلمارات•قديًا.	•

يُؤدي•أنشودة•)بّقارتنا•يا•العودة(•والتي•تتحدث•عن•الغوص•والبحث•	•

عن•الرزق.

متارس•البنت•اللعب•بالعرائس•وتهدهدها•بهدهدة•من•تراث•دولة•	•

اإلمارات•)يرقد•وليدي•طيب•الله•نومه(.

يُوّضح•عادات•أهل•اإلمارات•وتقاليدهم•قديًا•عند•استقبال•الحجاج•	•

وعند•تباشر•الرطب.

يستمع•إىل•قصة•)خروفة(•من•تراث•اإلمارات.	•

يتعرّف•بعض•األلغاز•اإلماراتية.	•

يتعلّم•كلات•باللهجة•املحلية•من•مثل•)الِحدبة•"تل•الرمل"،•النقا،•	•

الِحيا•"اللعب•بالعرائس"،•الصّواية،•التيله،•النامليت(.

يلعب•مع•مجموعته•لعبة•)الصقلة(•للبنات،•ولعبة•)الكرايب(•لألوالد.	•

يكتسب•معلومات•	•

عن•طبيعة•الحياة•

يف•املايض•بدولة•

اإلمارات.
يتعرّف•مواطـــن•	•

التميز•والجال•يف•

مجتمع•اإلمارات•

قديًا•وحديثًا.

الهوية 
يُعرّب•شفويًا•عن•مظاهر•التطور•يف•دولة•اإلمارات•يف•مجاالت•مختلفة.	•الوطنية

يجمع•صوًرا•موضحة•ملظاهر•التطور•يف•اإلمارات•يف•مجاالت•مختلفة.	•

يجمع•صوًرا•إلنجازات•االتحاد•يف•املجاالت•املختلفة•	•

)التعليم،الصحة،الزراعة،•االقتصاد،•الصناعة،•السياحة(.

يُقارن•بن•اإلمارات•قديًا•وحديثًا•يف•املرافق•العامة•والبنية•التحتيّة•	•

مسرتشًدا•بالصور.

يرح•بعض•	•

مظاهر•التطـور•

فـــي•دولـــــة•

اإلمارات.

يُرتّب•أحداثًا•موضحة•ملسرة•قيام•االتحاد.	•

يُبّن•أهمية•قيام•دولة•االتحاد.	•

يذكر•بعض•إنجازات•الشيخ•زايد•والشيخ•راشد•بن•سعيد•آل•مكتوم•	•

-•رحمها•الله،•وإخوانها•حكام•اإلمارات•يف•بناء•دولة•اإلمارات•

ونهضتها.

يُوّضح•محبة•الشعب••للشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-.	•

يُبّن•دعم•الشيخ•زايد•بن•سلطان•رحمه•الله،•و•الشيخ•خليفة•بن•زايد•	•

آل•نهيان•رئيس•الدولة•للطفل•يف•اإلمارات.

يُبّن•إنجازات•رئيس•الدولة•وحكام•اإلمارات•يف•املجاالت•املختلفة.	•

يُبّن•عدًدا•	•

من•اإلنجازات•

االتحادية.

يُعرّب•عــن•هــويته•	•

الوطنية.
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يرح•مفهوم•العطاء.	•

يعي•أن•حب•العطاء•من•قيم•املواطنة•الصالحة.	•

يتعلّم•من•شخصية•الشيخ•خليفة•بن•زايد•آل•نهيان•رئيس•الدولة•-•حفظه•	•

الله-•حب•العطاء.

ُيارس•العطاء•سلوكًا•يف•أرسته•ومدرسته•ومجتمعه.	•

يستعرض•جهود•الشيخ•خليفة•بن•زايد•-•حفظه•الله•-•يف•تطوير•الدولة•	•

وبنائها.

يتمثّل•قيم•املواطنة•	•

سلوكًا.

يُظهر•مشــــاعـر•	•

الحـب•والــوالء•

لوطنه•اإلمارات.

املواطنة

يتعرّف•مفهوم•املؤسسات•الخدمية•املجتمعية.	•

يُبّن•أهمية•النظم•والقواعد•للمؤسسات•الخدمية•املجتمعية.	•

يتثل•لإلرشادات•والتعليات•املتعلقة•بالقواعد•واألنظمة•للمؤسسات•	•

الخدمية•املجتمعية.

يُشارك•مع•مجموعته•يف•التعبر•عن•أهمية•النظم•والقواعد•للمؤسسات•	•

الخدمية•املجتمعية•املختلفة.

يُقّدر•دور•املؤسسات•الخدمية•املجتمعيّة•يف•ازدهار•اإلمارات.	•

يُظهر•وعيًا•بأهمية•	•

النظم•والقواعد•

الخاصة•باملؤسسات•

الخدمية•املجتمعية.

يتعرّف•النظم•	•

والقواعد•

والقوانن•يف•

مجتمعه.

الدولة 
والنظام 
والقانون

يُطبّق•القواعد•املرورية•التي•يحتاجها•يف•الطريق.	•

يُشارك•مع•مجموعته•يف•توجيه•الطلبة•إىل•أهمية•االلتزام•بالقواعد•املرورية.	•

يُقّدر•دور•رجل•املرور•فيا•يتعلق•بتحقيق•األمن•والسالمة•املرورية.	•

يُحايك•دور•رجل•املرور•أمام•زمالئه•يف•موقف•متثييل.	•

يُحّدد•بعض•القواعد•	•

واألنظمة•املرورية

يُوّضح•أهمية•	•

القانون•يف•إرساء•

قواعد•األمن•

والسالمة.

يتعرّف•مفهوم•السلطة•املجتمعية.	•

يُعرّب•عن•أهمية•وجود•السلطة•املجتمعية.	•

يذكر•بعض•الهيئات•املمثلة•للسلطة•يف•املجتمع.	•

يُصّمم•جدوالً•يُقارن•فيه•بالصور•بن•دور•وزي•الرطة•قديًا•وحديثًا.	•

ُييّز•مسؤوليات•األجهزة•الرطية•املختلفة.	•

يربط•بن•فئات•الرطة•املختلفة•واللباس•الرسمي•لكل•منها.	•

يُبّن•كيفية•طلب•املساعدة•من•الرطة•عند•الطوارئ•واألزمات.	•

يُبّن•أهمية•وجود•	•

السلطة•املجتمعية•

وفوائدها.
يُبّن•أهميــة•	•

وجــود•الدولة•

والحكـــــومة.
يتفهم•رضورة•التعاون•مع•رجال•الرطة.	•

يُقّدر•دور•الرطة•يف•خدمة•الشعب•وحايته.•	•

يحرتم•رجال•الرطة•بفئاتهم•املختلفة.	•

يُوّضح•آثار•االمتثال•لتوجيهات•رجال•الرطة.	•

يُحايك•مهام•رجال•الرطة•من•خالل•لعب•األدوار.	•

يُقّدر•جهود•	•

الشخصيات•ذات•

السلطة•يف•املجتمع.
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يُبّن•حقوقه•األساسية•التي•قدمتها•له•دولته•من•غذاء•وتعليم•	•

وخدمات•صحية•وسكن.

يتمثّل•قيمة•حب•الوطن•يف•أدائه•لواجباته•يف•محيط•أرسته•	•

ومدرسته•ومجتمعه.

يذكر•معنى•األمانة.	•

يُوّضح•أثر•األمانة•يف•حياته.	•

ُيارس•قيمة•األمانة•سلوكًا•مثل•)االجتهاد•يف•التحصيل•الدرايس،•	•

ترشيد•استهالك•املاء•والكهرباء،•الحفاظ•عى•بدنه•وحايته،•

اإلبالغ•عن•أي•خطر•يتعرض•له(.

يُثّمن•جهود•دولة•	•

اإلمارات•العربية•املتحدة•

يف•توفر•جميع•الحقوق.

يرتجم•القيم•	•

واألخالق•الحميدة•

إىل•أفعال•سلوكية•

يارسها•يف•حياته.

القيم 
والأخالق

يُفرّس•مفهوم•اإلعاقة.	•

•يُظهر•تقبالً•واحرتاًما•لذوي•اإلعاقة•يف•البيت•واملدرسة•واملجتمع.	•

يُشارك•ذوي•اإلعاقة•يف•األنشطة•املختلفة.	•

يقوم•بخدمة•ذوي•اإلعاقة•واملحتاجن•يف•املجتمع•مبا•ال•يؤذيهم•أو•	•

يجرح•مشاعرهم.

يُشارك•يف•توعية•زمالئه•برورة•االهتام•بذوي•اإلعاقة.	•

يتعرّف•املهارات•الالزمة•	•

للتعامل•مع•اآلخرين.

يتعرّف•مفهوم•التعامل•مع•الذات.	•

يُعّدد•املشاعر•املختلفة•التي•متر•عليه•)الفرح،•الحزن،•الغضب،•	•

امللل(.

يفهم•كيف•يتعامل•مع•مشاعره•املختلفة.	•

يحرتم•والديه•واألكرب•سنًّا.	•

يحرتم•عائلته•وقيمة•االنتاء•لها.	•

يعتّز•بانتائه•إىل•عائلته.	•

يكوِّن•مفهوًما•إيجابيًّا•عن•	•

ذاته•وأرسته.

يتعرّف•دور•	•

األســــرة•

واملجتمع•يف•

تكوين•شخصيته.

الفرد 
واملجتمع

يتعرّف•مفهوم•النشاط•املدريس.	•

يُحّدد•أنواع•األنشطة•املدرسية.	•

يتبن•دور•التخطيط•يف•إنجاح•األنشطة•املدرسية.	•

يتعرّف•آلية•تنفيذ•خطة•العمل•ألحد•األنشطة•املدرسية.	•

يُساهم•يف•الحمالت•التوعوية•للمشاركة•يف•األنشطة•املدرسية.	•

يُدرك•مفهـوم•األنشطــة•	•

املدرسية•وأهميتها.
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يُعرّب•عن•رغبته•يف•املشاركة•يف•األنشطة•املدرسية.	•

يُشارك•يف•األنشطة•املدرسية•الجاعية.	•

يختار•النشاط•املدريس•املناسب•مليوله•وقدراته.	•

يُحّدد•دوره•يف•مجموعة•النشاط•املدريس•الجاعي.	•

ُيارس•دوره•بفعالية•يف•إنجاح•النشاط•املدريس•الجاعي.	•

يتحّدث•أمام•زمالئه•عن•النشاط•املدريس•الذي•يُشارك•فيه.	•

يُقيّم•أداءه•وأداء•مجموعة•النشاط•املدريس.	•

يُقّدر•جهوده•وجهود•اآلخرين•يف•إنجاح•النشاط•املدريس•	•

الجاعي.

يُظهر•وعيًا•بأهمية•	•

املشاركة•فــي•األنشطة•

املدرسية•الجاعية.

يتعرّف•دوره•يف•	•

العمل•الجاعي•

التعاوين.

تابع / الفرد 
واملجتمع

تساعد•البنت•والدتها•يف•أعال•املنزل.	•

تتعلم•البنت•وهي•صغرة•عدم•الجلوس•يف•مجلس•النساء.	•

يرافق•االبن•والده•يف•مجلس•الرجال•ليتعلم•العادات•اإلماراتية•	•

األصيلة.

يتمثّل•العادات•	•

والسلوكات•اإلماراتية•

األصيلة.

يُساهم•يف•بعض•	•

األعال•)البيت•–•

املجتمع(.

يُُعرّف•مفهوم•التوفر.	•

يُحّدد•العالقة•بن•مفهومي•االستهالك•والتوفر.	•

يستخلص•فوائد•التوفر•وأهميته.	•

يتجه•نحو•التوفر•يف•حياته•الخاصة.	•

يُحّدد•وسائل•كسب•املال•وإنفاقه•وتوفره.	•

•يُعّد•ميزانية•بسيطة•شهرية•لنفسه.	•

يُظهر•وعيًا•بالتوظيف•األمثل•للموارد•املالية•املتوفرة•يف•	•

ميزانيةاألرسة.

يُحّدد•مفــهومي•	•

االستهـالك•والتوفر.

يتعرّف•	•

املفـــاهيم•

األساسية•

لالقتصــاد•

التنموي.

القت�شاد 
الوطني
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يُعرّب•عن•دور•اآلباء•واألجداد•يف•بناء•دولة•اإلمارات.	•

يذكر•بعض•مظاهر•الرتاث•املميزة•لدولة•اإلمارات•وأشكاله•)الحيل•	•

–•األدوات(.

يتعرّف•بعض•املؤسسات•املهتمة•باملحافظة•عى•تراث•دولة•	•

اإلمارات•)مركز•زايد•للرتاث•–•نادي•تراث•اإلمارات(.

يربط•بن•أشكال•الرتاث•وطبيعة•حياة•اآلباء•واألجداد•يف•املايض.	•

يُشارك•يف•إعداد•كتيب•تعريفي•مبظاهر•الرتاث•يف•دولة•اإلمارات•	•

وأشكاله.

يعتّز•بأن•اإلمارات•هي•	•

أرض•آبائه•وأجداده.

يُعرّب•عـن•هــويته•	•

الوطنية.

الهوية 
الوطنية

يتعلّم•بعض•الكلات•من•اللهّجة•املحليّة•واملتعلقة•باالستئذان•	•

والرتحيب•)ُهود••لالستئذان(•)ِهدا•لإلذن•بالدخول•أو•اقرب(،•

)مرحبا•الساع•-•مرحب•باقي(.

يحرص•عى•تناول•الطعام•مع•عائلته•مبا•يسمى•"ملة•العائلة".	•

يبدأ•طعامه•بكلمة•"•بسم•الله"•وينتهي•بحمد•الله•وشكره.	•

يُطبّق•املثل•اإلمارايت•القائل•"العيش•ِقَصة•والتمر•خصه".	•

يحرص•عى•الذهاب•مع•والديه•لزيارة•جدوده•"مفهوم•البيت•	•

العود".

يتمثّل•العادات•	•

والسلوكات•اإلماراتية•

األصيلة.

يُسّمي•بعض•املعامل•الرتاثية•يف•دولة•اإلمارات.	•

يجمع•صوًرا•لبعض•املعامل•الرتاثية••يف•دولة•اإلمارات.	•

يذكر•احد•املعامل•الرتاثية•يف•املدينة•أوالقرية•التي•يعيش•فيها.	•

يستنتج•القيمة•التاريخية•لبعض•املعامل•الرتاثية.	•

يتعرّف•طبيعـة•املعالــم•	•

الرتاثية•القدية•يف•دولة•

اإلمارات.

يتعرّف•مواطــن•	•

التميز•والجال•يف•

مجتمع•اإلمارات•

قديًا•وحديثًا.

يُقّدر•إنجازات•الشيخ•زايد•والشيخ•راشد•-•رحمها•الله•-•	•

وإخوانها•الحكام•يف•بناء•دولة•اإلمارات.

يُقّدر•إنجازات•رئيس•الدولة•وحكام•اإلمارات•يف•تطوير•املرافق•	•

العامة•للدولة.

يُظهر•وعيًا•بأهمية•املساهمة•يف•املحافظة•عى•وطنه•اإلمارات•	•

ومنجزاته.

يفتخر•بدور••اآلباء•واألجداد•يف•قيام•دولة•اإلمارات•وبنائها.	•

يُثّمن•دور•رئيس•الدولة•	•

وإخوانه•الحكام•يف•تطور•

دولة•اإلمارات•ونهضتها.
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يعرض•مفهوم•املسؤولية•ضمن•مخطط•ذهني.	•

يتمثّل•املسؤولية•سلوكًا•يف•أرسته•ومدرسته•ومجتمعه.	•

يعي•مسؤوليته•يف•تلقي•العلم•خدمة•لوطنه.	•

يُظهر•محبته•لقادة•الدولة•ويلتزم•بطاعتهم.	•

يرب•أمثلة•عى•تحمل•املسؤولية•من•قبل:•القائد•تجاه•الوطن،•	•

ويل•األمر•تجاه•األرسة،•الرطة•تجاه•املجتمع.

يتمثّل•قيم•املواطنة•	•

سلوكًا.

يُظهر•	•

مشــــاعـــر•

الحــب•والـوالء•

لوطنه•اإلمارات.

املواطنة

يعرض•أمام•زمالئه•بعض•القواعد•والنظم•للمؤسسات•والهيئات•	•

الصحية.

يلتزم•القواعد•واألنظمة•واإلرشادات•للمؤسسات•والهيئات•	•

الصحية.

يُبّن•أهمية•النظام•يف•إرساء•قواعد•األمن•واالستقرار.	•

يُثّمن•جهود•الدولة•يف•إرساء•النظم•والقواعد•يف•مؤسساتها•	•

املجتمعية.

يُبّن•أهمية•االلتزام•	•

بالنظم•والقواعــــد•فــي•

املؤسسات•والهيئات•

الصحية.

يتعرّف•النظم•	•

والقواعد•يف•

مجتمعه.

 الدولة 
والنظام 
والقانون

يُبدي•رأيه•نحو•دور•رجل•األمن•يف•تحقيق•األمن•املجتمعي.	•

يسلك•سلوكًا•صحيًحا•فيا•يخص•السالمة•املجتمعية.	•

يُعرّب•عن•إعجابه•برجال•األمن•فيا•يختص•بتطبيق•النظام.	•

يعرض•استعداده•ملساعدة•رجال•األمن•يف•تطبيق•النظام.	•

يجمع•معلومات•توضح•دور•رجال•األمن•يف•إرساء•قواعد•األمن•	•

والسالمة•املجتمعية.•

يُحايك•دور•رجل•األمن•يف•حفظ•األمن•والسالمة•يف•مدرسته.	•

يُقّدر•دور•رجل•األمن•يف•حفظ•األمن•والسالمة•املجتمعية.•	•

يتبن•أهمية•رجل•األمن•	•

يف•إرساء•قواعد•األمن•

والسالمة•املجتمعية.
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يصف•الحالة•السياسية•ملنطقة•اإلمارات•قبل•قيام•االتحاد.	•

يُبّن•األوضاع•االقتصادية•يف•منطقة•اإلمارات•قبل•قيام•االتحاد.	•

يرح•أشكال•الحياة•االجتاعية•يف•اإلمارات•قبل•االتحاد.	•

يُوّضح•دور•املرأة•قديًا•من•ناحية•الرتبية•والعمل.	•

يتعرّف•حال•مجتمع•	•

اإلمارات•قبل•قيام•دولة•

االتحاد.

يُبّن•أهمية•	•

وجود•الدولة•

والحكـــــومة.

تابع / الدولة 
والنظام 
والقانون

يُبّن•أهمية•الروابط•الدينية•واللغوية•واالجتاعية•يف•قيام•	•

االتحاد.

يُثّمن•الرغبة•بن•أبناء•اإلمارات•يف•الوحدة•واالتحاد.	•

يستنتج•املصالح•واآلمال•املشرتكة•لشعب•اإلمارات•الداعمة•لفكرة•	•

االتحاد.

يُثّمن•جهود•اآلباء•املؤسسن•يف•تحقيق•رغبة•أبناء•اإلمارات•يف•	•

قيام•الوحدة•واالتحاد.

يستنتج•العوامل•التى•	•

ساعدت•عى•قيام•دولة•

اإلمارات.

يتعرّف•شخصية•باين•دولة•اإلمارات•الشيخ•زايد•بن•سلطان•آل•	•

نهيان•-•رحمه•الله•-.

يعتّز•بفكر•الشيخ•زايد•بن•سلطان•آل•نهيان•-•رحمه•الله•-•حول•	•

الوحدة•واالتحاد.

يتتبع•جهود•الشيخ•زايد•بن•سلطان•آل•نهيان•والشيخ•راشد•بن•	•

سعيد•آل•مكتوم•-•رحمها•الله•-•يف•تأسيس•دولة•االتحاد.

يُبّن•دور•الشيخ•راشد•بن•سعيد•آل•مكتوم•رحمه•الله•وبقية•	•

حكام•اإلمارات•يف•دعم•فكرة•تأسيس•دولة•االتحاد.

يُوّضح•دور•املواطنن•يف•الحفاظ•عى•الدولة•االتحادية.	•

يُبّن•دوره•يف•املحافظة•عى•كيان•االتحاد.	•

يُقّدر•دور•رئيس•الدولة•الشيخ•خليفة•بن•زايد•آل•نهيان•-•حفظه•	•

الله•-•يف•إرساء•دعائم•االتحاد.

يُثّمن•جهود•رئيس•الدولة•الشيخ•خليفة•بن•زايد•آل•نهيان•	•

والشيخ•محمد•بن•راشد•آل•مكتوم•نائب•رئيس•الدولة•يف•تطوير•

الدولة•ونهضتها.

يُقّدر•جهـود•الشيخ•زايد•	•

والشيخ•راشد•-•رحمها•

الله•-•وحكام•اإلمارات•يف•

إرساء•دعائم•االتحاد.
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يُثّمن•جهود•دولة•اإلمارات•يف•وضع•قانون•لحقوق•الطفل.	•

يعتّز•بدور•دولة•اإلمارات•يف•حفظ•أمن•الطفل•وسالمته•وصحته.	•

يُظهر•فهًا•لحقوق•الطفل•من•خالل•بعض•املارسات•العملية•يف•	•

حياته•اليومية.

يُبّن•جهود•دولة•اإلمارات•	•

يف•وضع••قانون•لحقوق•

الطفل.

يتعرّف•مظاهر•	•

اهتام•دولة•

اإلمارات•وقيادتها•

السياسية•بالطفل.

القيم 
والأخالق

يتعرّف•مفهوم•التسامح.	•

يُطبّق•قيمة•التسامح•يف•حياته•اليومية.	•

يتوّصل•إىل•حل•مشكالته•دون•عنف•أو•تجريح.	•

يستخدم•الحوار•كطريقة•لحل•نزاعاته•مع•اآلخرين.	•

يستخدم•الحوار•اإليجايب•يف•التعبر•عن•رأيه.	•

يُبّن•دوره•يف•تنمية•عالقاته•األرسية•القامئة•عى•الود•والتعاون.	•

يُوّضح•املقصود•باالحرتام.	•

يتمثّل•قيمة•االحرتام•ويطبقها•سلوكًا.	•

يحرتم•املعلم•ويقدر•دوره.	•

يُثّمن•دور•املدرسة•يف•خدمة•املجتمع.	•

يُنّمي•اتجاهات•إيجابية•نحو•مدرسته.	•

يحرتم•زمالءه•يف•الصف•عى•اختالف•جنسياتهم•ودياناتهم.	•

يحرص•عى•القيام•بواجباته•املدرسية•يف•أوقاتها.	•

يُقّدر•التعاون•بن•األرسة•واملدرسة•ويبن•أشكاله.	•

يلتزم•العمل•وفق•القيم•	•

واملبادئ•اإلسالمية،•

ويتمثل•قيم•التسامح•

واالحرتام•والتعاون•يف•

محيطه.

يتقيد•بالقيم•	•

اإلسالمية•

والتسامح•الديني.
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يُحّدد•القدرات•واإلمكانات•التي•يتلكها.	•

يكتب•إمكاناته•اإليجابية•ويضعها•يف•صندوق•يسمى•“صندوق•	•

القدرات”.

يصف•املهارات•التي•يتميز•بها•عن•اآلخرين.	•

يُطبّق•مهارات•التواصل•مع•اآلخرين.	•

يُؤدي•أنشطة•تعكس•ميوله.	•

يتعلّم•كيف•يلجأ•إىل•أرسته•أوالً•يف•حالة•الحاجة•إليها.	•

يتعرّف•قدراته•ومواهبه•	•

الكامنة.

يتعرّف•دور•	•

األرسة•واملجتمع•

يف•تكوين•

شخصيته.

الفرد 
واملجتمع

يذكر•الصف•الدرايس•الذي•ينتسب•له.	•

يصف•فصله•الدرايس•وبيئته•املادية•واملعنوية.	•

يتعرّف•مفهومي•الكتاتيب•واملطاوعة.	•

يجمع•صوًرا•للتعليم•يف•املايض.	•

ُييّز•بن•دور•املعلم•ودور•املتعلم•يف•نظام•الكتاتيب.	•

يبدي•رأيًا•حول•الدور•الذي•لعبته•الكتاتيب•يف•تعليم•أبناء•	•

اإلمارات•قديًا.

يتعرّف•دور•الكتاتيب•يف•	•

مجتمع•دولة•اإلمارات•

قديًا.

يتتبع•تطور•	•

التعليم•يف•دولة•

اإلمارات•العربية•

املتحدة.

يحرص•عى•التحصيل•الدرايس•الجاد•من•أجل•وطنه•اإلمارات.	•

يسعى•للتميز•والتفوق•وتبوء•أعى•املراتب•يف•املجاالت•املختلفة•	•

من•أجل•رفعة•اإلمارات.

يكون•قدوة•لزمالئه•ومتعاونًا•معهم،•فيساعدهم•فيا•يحتاجون•	•

إليه.

يتعرّف•أهمية•التحصيل•	•

الجاد•للعلم•وأنه•وسيلة•

للبناء•والتقدم.

يُظهر•وعيًا•	•

برورة•مارسة•

أدوار•إيجابية•يف•

البيت•واملدرسة•

واملجتمع.

يتعرّف•مفهوم•اإلتقان•يف•العمل.	•

يعرّف•مفهوم•اإلنتاجية.	•

يُبّن•أهمية•العمل•الجاد•كوسيلة•للرىض•الذايت.	•

يربط•بن•اإلتقان•يف•العمل•وزيادة•اإلنتاجية.	•

يستشعر•أهمية•النجاح•يف•العمل•املنتج.	•

يذكر•أهمية•االبتكار•واملبادرة•يف•إتقان•العمل•وزيادة•اإلنتاجية.	•

يُكّون•مفهوًما•إيجابيًّا•نحواإلتقان•والريادة•يف•العمل.	•

يُدرك•العالقة•بن•	•

اإلتقان•يف•العمل•وزيادة•

اإلنتاجية.

يتعرّف•املفاهيــم•	•

األساسيــة•

لالقتصــاد•

التنموي.

القت�شاد 
الوطني
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يذكر•بعض•العادات•والتقاليد•األصيلة•للدولة•والتي•كان•يتمتع•	•

بها•مجتمع•اآلباء•واألجداد.

يستنتج•أثر•املحافظة•عى•العادات•والتقاليد•يف•تعزيز•الصالت•	•

والروابط•بن•أهل•اإلمارات.

يفخر•بجهود•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•توثيق•	•

تراث•اإلمارات.

يُحّدد•أهّم•املناسبات•يف•دولة•اإلمارات.	•

يُشارك•يف•االحتفاالت•باملناسبات•)الوطنية•–•الدينية-•االجتاعية(•	•

يف•املدرسة.

يُشارك•يف•إعداد•مجلة•حائط•وكتيبات•تعريفية•عن•أهّم•العادات•	•

والتقاليد•املميزة•لدولة•اإلمارات.

يتعلّم•كلات•من•اللهّجة•املحليّة•)اللّوال•–•الرد•الله•يّول•عليك•	•

بالخر(،•)يرسح،•يضوي،•غبشة•"الفجر"(.

يُطبّق•القيم•والتقاليد•األصيلة•يف•حياته•اليومية،•ويعكسها•يف•	•

سلوكه•ومعامالته•مع•اآلخرين.

يُنصت•باهتام•لحديث•أجداده•وكبار•السن•وال•يُظهر•عالمات•	•

الضجر.

يعرض•خدماته•عى•اآلخرين•بقول•العبارة•اإلماراتية•"•تامرين•	•

بيش"•...إلخ.

يتعرّف•أبرز•العادات•	•

والتقاليـد•املميـزة•ملجتمع•

اإلمارات،•ويعتز•بها.

يُعرّب•عـــن•	•

هــويته•الوطنية.

الهوية 
الوطنية

يذكر•بعض•عنارص•الرتاث•الثقايف•املميز•لدولة•اإلمارات.	•

يُحايك•إحدى•املهن•أو•األلعاب•الرتاثية.	•

يجمع•صوًرا•لبعض•عنارص•الرتاث•الثقايف•املميز•لدولة•اإلمارات.	•

يُعرّف•عنارص•الرتاث•	•

الثقايف•املميز•لدولة•

اإلمارات.

يتعرّف•مواطــن•	•

التـميز•والجال•

يف•مجتمع•

اإلمارات•قديًا•

وحديثًا.
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يربط•بن•حركة•الكشوف•الجغرافية•وطمع•الربتغالين•يف•منطقة•	•

خورفكان•.

يُحّدد•املدن•الرئيسة•التي•احتلها•الربتغاليون.	•

يُلخص•أهّم•الجرائم•التي•ارتكبها•الربتغاليون•بحق•السكان•يف•املدن•	•

والقرى•املختلفة.

يُثّمن•الدور•البطويل•ألهايل•خورفكان•ضد•االستعار•الربتغايل.	•

يعتّز•ببطوالت•	•

أجداده•اإلماراتين•يف•

الدفاع•عن•وطنهم••

ووقوفهم•صًفا•واحًدا•

ضد•الربتغالين.

يستعرض•	•

مواقف•

وبطوالت•من•

تاريخ•اإلمارات.

املواطنة

يفهم•معنى•الوالء.	•

يتمثّل•قيم•املواطنة•من•مثل:•االنتاء،•والوالء،•واالعتزاز•بالوطن.	•

يُعرّب•عن•والئه•وإخالصه•لدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة•وقيادتها.	•

يحرتم•السالم•الوطني•لدولته•اإلمارات•العربية•املتحدة•ويقف•عند•عزفه.	•

يرح•كيف•يكون•والؤه•كامالً•لدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

يُظهر•والءه•لدولة•	•

اإلمـــــارات•قـوالً•

وفعالً.

يُظهر•مشـــاعر•	•

الحـب•والوالء•

لوطنه•اإلمارات.
يتمّسك•بالعادات•والتقاليد•اإلماراتية•األصيلة.	•

ُيارس•العادات•والتقاليد•اإلماراتية•األصيلة.	•

يعتّز•بالعادات•والتقاليد•اإلماراتية•األصيلة.•	•

يُظهر•وعيًا•بأهمية•املحافظة•عى•العادات•والتقاليد•اإلماراتية.	•

يُثّمن•جهود•الدولة•يف•املحافظة•عى•العادات•والتقاليد.	•

يُبّن•دور•قادة•الدولة•السابقن•والحالين•يف•التأكيد•عى•أهمية•األرسة.	•

يحافظ•عى•العادات•	•

والتقاليد•األصيلــة•

املميـــزة•لدولــة•

اإلمارات.

يتعرّف•مفهوم•البيئة•بشكل•مبسط.	•

يتعرّف•بعض•القواعد•واألنظمة•واإلرشادات•الخاصة•بالبيئة.	•

ينتقد•السلوكات•غر•املسؤولة•التي•ال•تحرتم•القواعد•والنظم•واإلرشادات•	•

البيئية.

يُوّضح•نتائج•التقيد•بقوانن•املحافظة•عى•البيئة.	•

يُشارك•بفاعلية•مع•زمالئه•يف•نر•التوعية•الخاصة•بتطبيق•األنظمة•	•

والقواعد•البيئية.

يُدرك•النتائج•واآلثار•املرتتبة•عى•مخالفته•للقواعد•والنظم•واإلرشادات•	•

البيئية.

يُقّدر•دور•رجل•البيئة•الشيخ•زايد•بن•سلطان•آل•نهيان•ـ•رحمه•الله•ـ•يف•	•

املحافظة•عى•البيئة.

يُثّمن•جهود•الشيخ•خليفة•بن•زايد•والشيخ•محمد•بن•راشد•وإخوانها•	•

حكام•اإلمارات•يف•تحقيق•التنمية•املستدامة•واملحافظة•عى•املوارد•

الطبيعية•يف•البيئة.

يحافظ•عى•البيئة•	•

ملتزًما•القواعد•

واألنظمة•البيئية.

يتعرّف•النظم•	•

والقواعد•يف•

مجتمعه.

الدولة 
والنظام 
والقانون
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يُعرّف•مفهوم•القيادة•بشكل•مبسط.	•

يُحّدد•مفهوم•القيادة•السياسية•بشكل•مبسط.	•

يُبّن•أدوار•القيادة•السياسية•يف•املجتمع.	•

يُعرّب•عن•حبه•ووالئه•للقيادة•السياسية•بالدولة.	•

يرُبز•دور•الشيخ•خليفة•بن•زايد•-•حفظه•الله•-•يف•تعزيز•مقومات•	•

املواطنة•الصالحة.

يفخر•بدور•الشيخ•خليفة•بن•زايد•-•حفظه•الله•-•يف•إكال•مسرة•	•

االتحاد•وقيادة•الدولة.

يُدرك•أهمية•وجود•	•

قيادة•سياسية•لكل•

دولة.

يُبّن•أهمية•	•

وجـود•الدولة•

والحكـومة.

تابع / الدولة 
والنظام 
والقانون

يُحّدد•املرافق•العامة•التي•تّوفرها•الدولة•ملواطنيها.	•

يستنتج•الخدمات•التى•تقدمها•الدولة•لحفظ•األمن•والنظام.	•

يتتبع•جهود•الحكومة•االتحادية•يف•مجال•التعليم.	•

يُحّدد•الخدمات•التي•توفرها•الدولة•لدعم•قطاع•الصحة.	•

يُقّدر•جهود•الدولة•يف•التنمية•االجتاعية.	•

يستكشف•مبادرات•الدولة•يف•دعم•األنشطة•االقتصادية.	•

يفخر•بجهود•الدولة•يف•خدمة•املواطن.	•

يُصّمم•مخططا•للخدمات•التي•تقدمها•الحكومة•لألفراد•واملجتمع•يف•	•

املجاالت•املختلفة.

يحافظ•عى•املرافق•العامة،•ويتحمل•املسؤولية•االجتاعية•تجاهها.	•

يتعرّف•الخدمات•	•

التى•تقدمها•

الحكومة•لألفراد•

واملجتمع.

يُفرّس•مفهوم•الصدق.	•

يُدرك•أهمية•الصدق•مع•والديه•وأصدقائه•واملحيطن•به.	•

يرب•مثاالً•عى•صدقه•يف•أحد•املواقف•التي•مرت•به.	•

يُبّن•أثر•الصدق•يف•بناء•شخصيته.	•

يربط•بن•الصدق•واملواطنة•الصالحة.	•

يلتزم•الصدق•يف•قوله•وعمله•يف•حياته•اليومية•ومعامالته•املختلفة.	•

يُقّدر•أهمية•الصدق•والتسامح•واالعتدال•يف•تقوية•النسيج•االجتاعي.	•

يتعرّف•املقصود•باإليثار.	•

يجعل•من•قيمة•اإليثار•سلوكًا•يف•حياته.	•

يحرص•عى•التمسك•بالقيم•واألخالق•من•أجل•رفعة•دولته.	•

يُعّدد•القيم•التي•يحرص•ويل•أمره•عى•إكسابه•اياها.	•

يُوّضح•عالقة•املواطنة•الصالحة•بالتمسك•بالقيم•واملبادئ•الفاضلة.	•

يتمثّل•قيم•الصدق•	•

واإليثار•ثقافة•

وسلوكًا.

يرتجم•القيم•	•

واألخالق•الحميدة•

إىل•أفعال•سلوكية•

يارسها•يف•حياته.

القيم 
والأخالق
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يُعرّب•عن•أحاسيسه•وانفعاالته•بصورة•سليمة.	•

يترصف•بإيجابية•يف•املواقف•الصعبة•التي•تواجهه.	•

يغر•سلوكه•السلبي•إىل•سلوك•إيجايب.	•

يصغي•لآلخرين•ويحرتم•الرأي•اآلخر•حتى•لو•كان•مخالًفا•لرأيه.	•

يتواصل•مع•أرسته•يف•طرح•أفكاره•واستفساراته.	•

يثق•بحرص•أرسته•عى•نجاحه•ومتيزه.	•

يستنتج•أهمية•التواصل•	•

الفّعال•يف•بناء•شخصيته.

يتعرّف•دور•	•

األســـــرة•

واملجتمع•يف•

تكوين•شخصيته.

الفرد 
واملجتمع

يذكر•بعض•القضايا•البيئية•املعارصة.	•

يُوّضح•أسباب•بعض•القضايا•البيئية.	•

يُناقش•الحلول•املمكنة•لبعض•املشكالت•والقضايا•البيئية.	•

يذكر•أمثلة•عى•جهود•الدولة•يف•حاية•البيئة.	•

يُقّدر•جهود•الدولة•يف•حاية•البيئة.	•

يحافظ•عى•البيئة•من•خالل•مشاركته•يف•الحمالت•البيئية•	•

املتناسبة•مع•إمكانياته.

يحافظ•عى•املوارد•الطبيعية•برتشيده•لالستهالك.	•

يتقيد•بالتوجيهات•البيئية•خالل•زيارته•لألماكن•العامة•والخدمية.	•

يحافظ•عى•املعامل•البيئية•والحضارية•يف•الدولة.	•

يُشارك•يف•حـل•بعض•	•

القضايا•البيئية•املعارصة.

يُساهم•يف•	•

املحافظة•عى•

البيئة،•ويلتزم•

بقوانن•السالمة•

العامة•يف•الدولة.

يُشارك•يف•األعال•التطوعية•لخدمة•البيئة.	•

ُيارس•دوره•بفعالية•يف•إنجاح•العمل•التطوعي•لخدمة•البيئة.	•

يُساهم•يف•حمال•ت•توعوية•بيئية•يف•نطاق•املدرسة•والحي.	•

يُعّد•لوحات•ونرات•بيئية•تسهم•يف•إنجاح•املشاريع•البيئية.	•

يلتزم•مسؤولياته•ودوره•يف•	•

إنجاح•املشاريع•البيئية.

يتعرّف•دوره•يف•	•

العمل•الجاعي•

التعاوين.

يعرّف•مفهوم•الراء.	•

يُحّدد•مصادر•الراء.	•

يُبّن•دور•العمل•الجاد•يف•تحقيق•الراء.	•

يُوّضح•دور•التوفر•واالعتدال•يف•االستهالك•يف•تحقيق•الراء.	•

يتعرّف•مفهوم•االزدهار.	•

يستنتج•عالقة•العمل•املنتج•بالراء•واالزدهار.	•

يُوّضح•العالقة•بن•الراء•واالزدهار•يف•املجتمع.	•

يعطي•أمثلة•لشخصيات•ثرية•ساهمت•يف•ازدهار•مجتمع•	•

اإلمارات.

يتمّسك•باألمانة•والرف•يف•جميع•معامالته•اليومية.	•

يُبّن•مفهوم•الراء•وأثره•يف•	•

تحقيق•االزدهار.

يتعرّف•املفــاهيم•	•

األساسيـة•

لالقتصــاد•

التنموي.

القت�شاد 
الوطني
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يُعرّف•مفهوم•العائلة.	•

يرب•مثالً•إمارتيًا•يُعرّب•عن•أهمية•العائلة•)يا•من•عنده•وليد•	•

يساعده•يف•عرس•دنياه(.

يُعرّب•بأسلوبه•عن•مقومات•البنية•األرسية•يف•دولة•اإلمارات.	•

يُبّن•دور•الدين•اإلسالمي•يف•بناء•األرسة•والعالقات•بن•أفرادها.	•

يعرض•بعًضا•من•أقوال•الشيخ•زايد•بن•سلطان•آل•نهيان•)رحمه•	•

الله(•يف•أهمية•األرسة•واستقرارها.

يُقدر•مكانة•كل•فرد•يف•األرسة.	•

يُعّد•قامئة•بأدواره•وأدوار•كل•فرد•يف•األرسة.	•

يتعلّم•من•حياة•األجداد•عالقة•الكبر•بالصغر•واالحرتام•	•

والتعاطف•بينها.

يُقّدر•حياة•األجداد•يف•االغرتاب•عن•األهل•سعيًّا•وراء•الرزق.	•

يُدرك•مفهوم•العائلة•	•

ومكوناتها.

يُدرك•أهمية•	•

التكافل•والرتابط•

االجتاعي•يف•

تحقيق•الوحدة•

الوطنية.

الهوية 
الوطنية

يُعرّب•بأسلوبه•الخاص•عن•مفهوم•االستقرار•واألمان•وعالقته•	•

بالعائلة.

يُحّدد•مقومات•املجتمع•اآلمن.	•

يستنتج•دور•العائلة•يف•غرس•الهوية•الوطنية•وتعزيزها.	•

يستشهد•بأقوال•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•وإخوانه•	•

الحكام•يف•أهمية•األرسة•ودور•الشباب•يف•االرتقاء•بالوطن.

يلعب•دوًرا•يف•محيط•أرسته•لتثقيفهم•بأهمية•الثقة•والشفافية•	•

بن•أفراد•األرسة.
يعي•أهمية•العائلة•	•

املستقرة•يف•تحقيق•

واألمان•وتعزيز•الهوية•

الوطنية.
يُثّمن•دور•العائلة•املمتدة•يف•استقرار•املتجمع•وترابطه.	•

يُبّن•العالقات•بن•الجران•قديًا•وخاصة•يف•املناسبات،•)الزواج،•	•

والطلوع(.

يرب•أمثلة•من•تراث•اإلمارات•عى•االعتزاز•بالضيف•وحسن•	•

استقباله،•)أشعار،•أمثال،•وطريقة•صب•القهوة•ورشبها(.

يتعلّم•مفردات•من•اللهّجة•املحليّة••من•مثل•)املربز،•املجلس،•	•

الفرن،•الكوار،•التكية،•املجبة،•املدخن،•الُعود(.
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يتتبع•الحمالت•الربيطانية•عى•القواسم•.	•

يُوّضح•دور•القواسم•يف•حركة•املقاومة•الوطنية.	•

يكتب•تقريرًا•عن•النشاط•البحري•للقواسم•.	•

يُبدي•فخره•مبقاومة•القواسم•للحمالت•الربيطانية.	•

يُعرّب•عن•أهمية•التالحم•الوطني•يف•مقاومة•القواسم•	•

للحمالت•الربيطانية.

يُثّمن••دور•القواسم•يف•امللحمة•	•

التاريخية•اإلماراتية•ضد•

الربيطانين.

يستعرض•مواقف•	•

وبطوالت•من•تاريخ•

اإلمارات.

املواطنة

يعي•مفهوم•الوطن.	•

يعرّف•مفهوم•املواطنة.	•

يُفرّس•مفهوم•الوطنية.	•

يرب•أمثلة•عى•مفهوم•املواطنة•والوطنية.	•

يستخلص•أهداف•املواطنة•ويلتزم•بها.	•

يرُبهن•من•خالل•دوره•كطالب•كيف•يعيل•من•شأن•	•

وطنه.

يُؤدي•واجباته•كاملة•بصدق•وأمانة.	•

يُدرك•أهمية•املواطنة•الفاعلة.	•

يكّون•اتجاهات•	•

إيجابية•نحو••االنتاء•

والوالء•للوطن•

وقيادته•السياسية.
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يُعرّف•معنى•الدستور.	•

يُبّن•أهمية•الدستور•بالنسبة•للوطن•واملواطنن.	•

يبدي•احرتامه•للدستور•ومبادئه.	•

يكون•مطيًعا•لدستور•الدولة•وقوانينها.	•

يُفرّس•مفهوم•القانون•بشكل•مبسط.	•

يُبّن•أهمية•االلتزام•بالقوانن.	•

يلتزم•قوانن•املدرسة•ويضبط•نفسه•انضباطًا•ذاتيًّا.	•

يضع•مع•زمالئه•بعض•القواعد•والقوانن•الخاصة•بصفه•	•

الدرايس.

يُبّن•املبادئ•العامة•للدستور•	•

وأهمية•القانون•يف•دولة•

اإلمارات.

يتعرّف•مبادئ•دستور•	•

دولة•اإلمارات•العربية•

املتحدة.

الدولة 
والنظام 
والقانون

يُحّدد•مفهــــــوم•الدولـــة.	•

يُعّدد•مقومات•)أركان(•الدولة.	•

ُييّز•بن•الدولة•والحكومة.	•

يعتّز•بنظام•الحكم•يف•دولته.	•

يُفرّس•مفهوم•اتحاد•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

يتعرّف•مفهوم•الدولة،•مقوماتها•	•

وأشكالها.

يتعرّف•نظام•الحكم•	•

يف•دولة•اإلمارات•

العربية•املتحدة.

يتتبع•السرة•الذاتية•للشيخ•زايد•بن•سلطان•آل•نهيان•-•	•

رحمه•الله•–•مؤسس•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.

يُوّضح•دور•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-••يف•	•

تأسيس•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.

يُبّن•عدًدا•من•إنجازات•الشيخ•زايد•بن•سلطان•آل•نهيان•	•

يف•املجاالت•املختلفة.

يرسد•السرة•الذاتية•للشيخ•خليفة•بن•زايد•آل•نهيان•	•

رئيس•الدولة•–•حفظه•الله.

يُوّضح•دور•الشيخ•خليفة•بن•زايد•يف•دعم•االتحاد•	•

وإكال•املسرة.

يُبّن•عدًدا•من•إنجازات•الشيخ•خليفة•بن•زايد•بن•	•

سلطان•آل•نهيان•يف•املجاالت•املختلفة.

يرسد•السرة•الذاتية•للشيخ•محمد•بن•زايد•آل•نهيان•ويل•	•

عهد•أبوظبي•–•حفظه•الله.

يُبّن•عدًدا•من•إنجازات•الشيخ•محمد•بن•زايد•بن•	•

سلطان•آل•نهيان•يف•املجاالت•املختلفة.

يتعرّف•السر•الذاتية•للقادة•	•

الشيوخ•يف•إمارة•أبوظبي،•ويبن•

أدوارهم•يف•بناء•االتحاد•ودعمه،•

وإنجازاتهم•فــــي•املجاالت•

املختلفة.

يتعرّف•السر•الذاتية•	•

وإنجازات•القادة•

الشيوخ•مؤسيس•دولة•

اإلمارات•العربية•

املتحدة،•والقادة•

الحالين،•وأدوارهم•

يف•بناء•االتحاد•ودعم•

مسرته.
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يُفرّس•املقصود•بإدارة•الوقت.	•

يربط•بن•مهارة•تنظيم•الوقت•واإلنتاجية.	•

يُدرك•قيمة•العمل•الذي•يقوم•به•كطالب.	•

يُدرك•أن•حب•العمل•من•حب•الوطن.	•

يتعرّف•املقصود•مبحاسبة•الذات.	•

يبتعد•عن•العنف•يف•التعامل•مع•اآلخرين.	•

يسعى•ليكون•قدوة•حسنه•بقيمه•وأخالقه.	•

يحرتم•خصوصية•اآلخرين•وممتلكاتهم.	•

يُدرك•دور•القيم•واألخالق•	•

يف•تطوير•مواطنته•

املنتجة.

يُبّن•دور•القيم•واألخالق•يف•	•

تطوير•املواطنة•املنتجة.

 القيم 
والأخالق

يُبّن•حقوق•اإلنسان•التي•كفلها•دستور•دولة•اإلمارات•	•

للمواطن.

يُعرّب•عن•اعتزازه•بتطبيق•حقوق•اإلنسان•يف•دولة•اإلمارات.	•

يعتّز•بجهود•الدولة•يف•توفر•الحياة•الكرية•للمواطنن•	•

واملقيمن.

يتعرّف•حقوق•اإلنسان•	•

األساسية•التي•كفلها•

الدستور•يف•دولة•اإلمارات.

يُوّضح•جهود•قادة•الدولة•	•

يف•توفر•سبل•الحياة•

الكرية•للمواطن.
يعتّز•بتطبيق•قانون•ذوي•اإلعاقة•)2006/29(•يف•دولة•	•

اإلمارات.

يرب•أمثلة•عى•التسهيالت•املمنوحة•لذوي•اإلعاقة•يف•	•

مجال•العالج•والتعليم•والعمل.

يُظهر•وعيًا•بأهمية•التواصل•والتعاون•مع•فئة•ذوي•اإلعاقة.	•

يُدرك•أهمية•دمج•فئة•ذوي•اإلعاقة•يف•املجتمع.	•

يُحسن•التعامل•مع•زمالئه•من•فئة•ذوي•اإلعاقة.	•

يُظهر•وعيًا•برورة•احرتام•فئة•ذوي•اإلعاقة•وتقدير•	•

إنجازاتهم.

يُوّضح•جهود•دولة•	•

اإلمارات•يف•حفظ•حقوق•

ذوي•اإلعاقة.
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يتعرّف•مفهوم•الثقة•بالنفس.	•

يُظهر•ثقته•بنفسه•عند•الحديث•مع•اآلخرين.	•

يُظهر•شجاعته•يف•االعتذار•واالعرتاف•بالخطأ.	•

يُظهر•تعاطًفا•إيجابيًّا•مع•الفئات•املساندة.	•

يُطّور•مفاهيمه•نحو•احرتام•الذات.	•

يتعامل•بأدب•ولطف•مع•الفئات•املساندة•يف•البيت•واملدرسة•	•

ويف•أي•مكان•آخر.

يستخدم•عبارات•الشكر•والعرفان•يف•املواقف•املختلفة.	•

يسعى•لتطوير•	•

شخصيته•وعالقاته•

اإلنسانية.

يُطّور•مهاراته•من•أجل•	•

شخصية•إماراتية•واعية•

بذاتها•وقدراتها.

 الفرد 
واملجتمع

يتعرّف•مفهوم•التطوع.	•

يتعرّف•بعض•مؤسسات•العمل•التطوعي.	•

يستنتج•فوائد•التطوع.	•

يُحّدد•مجاالت•التطوع•وأنشطته•يف•مجتمعه.	•

يُدرك•طبيعة•العالقة•بن•التطوع•واملواطنة•الصالحة.	•

يحلل•أهمية•العمل•التطوعي•عى•مستوى•الفرد•والجاعة.	•

يجمع•معلومات•عن•شخصية•ما•أسهمت•يف•مجال•العمل•	•

التطوعي.

يتعرّف•دور•هيئة•الهالل•األحمر•اإلمارايت•يف•خدمة•املجتمع.	•

يعي•أهمية•العمل•	•

التطوعي.

يُدرك•قيمة•العمل•	•

التطوعي•وأثره•اإليجايب•

عى•الفرد•واملجتمع.

يختار•عمالً•تطوعيًا•يرغب•يف•القيام•به•معلالً•األسباب.	•

يُشارك•يف•األعال•التطوعية•الرسمية•يف•محيط•مجتمعه.	•

يُناقش•أمام•زمالئه•الفائدة•التي•حصل•عليها•من•تطوعه•يف•	•

مجال•ما.

يُصّمم•مخططًا•توعويًا•إرشاديًا•حول•مجاالت•العمل•التطوعي.	•

يُقّدر•جهود•الدولة•يف•تشجيع•العمل•التطوعي	•

يعتّز•بالعمل•التطوعي•يف•هيئة•الهالل•األحمر•اإلمارايت.	•

يُساهم•فــي•	•

مروعات•وأنشطة•

وأعال•تطوعية•تخدم•

املجتمع

يتجه•نحو•املشاركة•يف•	•

األعال•التطوعية.

يتحى•باآلداب•التي•تجّسد•قيم•التحر•والرّقي•والحرص•عى•	•

الذوق•العام.

يُحسن•استقبال•الضيوف•وفق•العادات•اإلماراتية•من•كلات•	•

ترحيب،•وبشاشة•وجه،•وتقديم•القهوة•العربية•والفوالة.

يحرص•عى•التعريف•بالعادات•اإلماراتية•األصيلة•وإبرازها•لغر•	•

املواطنن•شكالً•ومضمونًا.

يحرتم•جرانه•ويُحسن•التعامل•معهم•وفق•املبادئ•اإلسالمية•	•

والعادات•اإلماراتية•األصيلة.

يتمثّل•العادات•	•

والسلوكات•اإلماراتية•

األصيلة•يف•تعامالته•

اليومية.

يحرتم•عادات•املجتمع•	•

وتقاليده•ويطبقها•يف•

حياته.
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يعرّف•مفهوم•االستثار•بشكل•مبسط.	•

يُحّدد•أهمية•االستثار.	•

يُحّدد•مجاالت•االستثار.	•

يعطي•أمثلة•ملشاريع•استثارية•ناجحة.	•

يتعرّف•أساسيات•املروع•االستثاري.	•

يستنتج•أهمية•االستثار•يف•رفع•املستوى•االقتصادي•لألرسة.	•

يُصّمم•مروًعا•استثاريًا•صغرًا.	•

يُوّضح•أهمية•االستثار•	•

ونتائجه.

يُحّدد•القيم•االقتصادية•	•

الالزمة•للتنمية•املجتمعية.

القت�شاد 
الوطني

يعرّف•مفهوم•التنافس.	•

يُوّضح•خصائص•"سات"•التنافس•يف•العمل.	•

يرب•أمثلة•واقعية•لناذج•تنافسية•يف•املجتمع.	•

يُعرّب•عن•رأيه•اإليجايب•تجاه•التنافس•ودوره•يف•تطوير•	•

االقتصاد.

يتنافس•برف•مع•زمالئه•لتحقيق•مراكز•متقدمة•يف•	•

املجاالت•العلمية•والفنية•والرياضية•وغرها.

يُبّن•دور•التنافس•يف•	•

تطوير•االقتصاد.
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يرسم•مخططًا•ذهنيًا•مصورًا•للعصور•التاريخية•التي•مربها•تاريخ•منطقة•	•

اإلمارات•)الربونزي-الحديدي-•الساساين(.

يُحّدد•العوامل•الجغرافية•التي•ساهمت•يف•نشأة•الحضارة•يف•منطقة•	•

اإلمارات.

يُوّضح•عى•الخارطة•املواقع•الحضارية•املختلفة•يف•منطقة•اإلمارات.	•

يجمع•صورًا•للمواقع••واألدوات•األثرية•يف•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

يكتب•عبارات•يُعرّب•فيها•عن•فخره•واعتزازه•بحضارة•بالده.	•

يتعرّف•نشأة•	•

الحضارة•يف•منطقة•

اإلمارات.

يفخر•بتاريخ•	•

وحضارة•دولة•

اإلمارات•العربية•

املتحدة.

الهوية 
الوطنية

يحرتم•مايض•أجداده•ويقدر•جهودهم.•	•

يُبّن•طرائق•بعض•الصناعات•والحرف•القدية•من•مثل•)صناعة•الفخار،•	•

القراقر،•الحبال،•الخوص،•الجالفة•وبناء•السفن،•الخياطة•والتطريز(.

يذكر•مسميات•ماريس•بعض•املهن•القدية•من•مثل•)الغواص،•الجالف،•	•

املزارع،•البناي،•املجرب•للكسور،•املحسن،•النوخذه،•الطواش(.

يتبن•تراث•بالده•	•

والجهد•الذي•مارسه•

أجداده•يف•املايض.

يُدرك•أهمية•	•

الرتابط•يف•

تحقيق•الوحدة•

الوطنية.

يتعرّف•مفهوم•التعليم•النظامي•/•شبه•النظامي•/•املناهج.	•

يُسّمي•نوع•التعليم•الذي•يتلقاه•يف•مدارس•الدولة.	•

يقدم•تقريرًا•عن•مدرسة•شبه•النظامية•يف•دولة•اإلمارات•قديًا.	•

يفخر•بالشخصيات•الوطنية•التي•كان•لها•الفضل•يف•تطور•حركة•التعليم•	•

يف•دولة•اإلمارات.

يُوّضح•الجهود•والخدمات•التي•تقدمها•الدولة•للمتعلمن.	•

يُقّدر•حرص•الشيخ•خليفة•بن•زايد•-•حفظه•الله•-•عى•تطّور•الحركة•	•

التعليمية•بجميع•أركانها•يف•دولة•اإلمارات•.

يتعرّف•مالمح•	•

التعليم•شبه•النظامي•

والتعليم•النظامي•يف•

دولة•اإلمارات.

يتتبع•تطور•	•

التعليم•يف•دولة•

اإلمارات•العربية•

املتحدة.

يُبّن•العوامل•التي•ساعدت•عى•تطور•التعليم•يف•دولة•اإلمارات.	•

يُسّمي•عدًدا•من•املدارس•النظامية•التي•قامت•يف•اإلمارات•منذ•سنة•1954م.	•

يُقّدر•جهود•الدول•العربية•عامة•ودولة•الكويت•خاصة•ملساهمتها•يف•تطور•	•

التعليم•يف•دولة•اإلمارات.

يحلل•بيانات•تطور•التعليم•يف•دولة•اإلمارات•ويسجل•النتائج•التي•يتوّصل•	•

إليها.

يعي•أهمية•املحافظة•عى•منجزات•االتحاد•يف•مجال•التعليم.	•

يتحمل•مسؤوليته•االجتاعية•من•خالل•املحافظة•عى•املرافق•واملوارد•	•

التعليمية.

يُثّمن•جهود•رجال•الدولة•الراعن•ملسرة•التعليم•من•خالل•تكريم•أوائل•	•

الثانوية•العامة.

يُبّن•مراحل•تطور•	•

التعليم•النظامي•يف•

دولة•اإلمارات.
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يُحّدد•مقومات•املواطنة•الصالحة.	•

يذكر•أمثلة•ملواقف•تعكس•مفهوم•املواطنة•الصالحة.	•

يستنتج•دور•املواطنة•الصالحة•يف•تحقيق•التنمية•واالستقرار•	•

والوحدة•الوطنية.

يرُبز•دور•الشيخ•خليفة•بن•زايد•-•حفظه•الله•-•يف•جعل•مجتمع•	•

اإلمارات•مثاالً•للتعايش•السلمي.

يُقّدر•جهود•الدولة•ورئيسها•الشيخ•خليفة•بن•زايدوقادتها•يف•	•

تعزيز•مقومات•املواطنة•الصالحة.

يُثّمن•دور•الشيخ•خليفة•بن•زايد•-•حفظه•الله•-•يف•دعم•	•

املبادرات•اإلنسانية•عى•الصعيد•املحيل.

يعي•مفهوم•املواطنة•	•

الصالحة•ومقوماتها.

يكّون•اتجاهات•	•

إيجابية•نحو••

االنتاء•والوالء•

للوطن•وقيادته•

السياسية.

املواطنة

يتعرّف•مفهوم•املسؤولية.	•

يتعرّف•املسؤوليات•التي•توجبها•املواطنة.	•

يرب•مثاالً•حيًّا•عى•حرص•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•	•

عى•مسؤوليته•الوطنية•تجاه•شعبه.

يُثّمن•دور•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•قيام•مجلس•	•

التعاون•الخليجي•1981م.

يُوّضح•دور•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•تحقيق•	•

الوحدة•الوطنية.

يُبّن•دور•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•تحقيق•	•

إنجازات•خليجية•وعربية.

يُناقش•أدوار•بعض•األشخاص•املسؤولن•يف•الدولة•وأثرها•يف•	•

تحقيق•الوحدة•الوطنية.

يصف•شعوره•عند•قيامه•بأداء•مسؤولياته•تجاه•وطنه.	•

يرح•مسؤوليات•أفراد•	•

املجتمع•يف•تحقيق•

الوحدة•الوطنية.
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يعتّز•باملبادئ•الواردة•يف•الدستور•اإلمارايت.	•

يُعّدد•بعض•القوانن•املختلفة•املعمول•بها•يف•دولة•اإلمارات•العربية•	•

املتحدة•من•مثل•الئحة•االنضباط•السلويك•يف•املدرسة،•قوانن•حاية•

البيئة•وتنميتها،•قانون•السر•واملرور.

يُبّن•أهمية•الدستور•	•

والقانون•للمجتمع.

يُوّضح•أهمية•	•

الدستور•والقانون•

يف•دولة•اإلمــارات•

العربية•املتحدة.

الدولة 
والنظام 
والقانون

يرُبهن•عى•أهمية•السلطة•السياسية•وحاجة•املجتمع•إليها.	•

يتعرّف•السلطات•السياسية•الثالث•يف•دولة•اإلمارات.	•

ُييّز•مهام•السلطات•السياسية•الثالث•بإيجاز.	•

يُعرّب•عن•احرتامه•ألدوار•السلطات•يف•دولته.	•

ُييّز•السلطـــــات•	•

السياسية•املختلفة.

يُوّضح•السلطات•	•

االتحادية•

املختلفة•بدولة•

اإلمارات•العربية•

املتحدة.

يتتبع•السرة•الذاتية•للشيخ•راشد•بن•سعيد•آل•مكتوم•–•رحمه•الله•	•

–•مؤسس•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.

يُوّضح•دور•الشيخ•راشد•بن•سعيد•–•رحمه•الله•–•يف•تأسيس•دولة•	•

اإلمارات•العربية•املتحدة.

يُبّن•عدًدا•من•إنجازات••الشيخ•راشد•بن•سعيد•آل•مكتوم•يف•تأسيس•	•

البنية•التحتية•واملرافق•العامة•يف•ديب•ويف•املجاالت•األخرى.

يرسد•السرة•الذاتية•للشيخ•مكتوم•بن•راشد•آل•مكتوم•–•رحمه•الله.	•

يُبّن•دور•الشيخ•مكتوم•بن•راشد•آل•مكتوم•–•رحمه•الله•–•يف•دعم•	•

االتحاد•وإكال•املسرة.

يُبّن•عدًدا•من•إنجازات•الشيخ•مكتوم•بن•راشد•آل•مكتوم•-•رحمه•	•

الله•-•يف•املجاالت•املختلفة.

يرسد•السرة•الذاتية•للشيخ•محمد•بن•راشد•بن•سعيد•آل•مكتوم•	•

نائب•رئيس•الدولة،•رئيس•مجلس•الوزراء،•حاكم•ديب•–•حفظه•الله.

يُوّضح•دور•الشيخ•محمد•بن•راشد•بن•سعيد•آل•مكتوم•يف•إكال•	•

املسرة•االتحادية•ودعمها.

يُبّن•عدًدا•من•إنجازات•الشيخ•محمد•بن•راشد•بن•سعيد•آل•مكتوم•	•

يف•املجاالت•املختلفة.

يرسد•السرة•الذاتية•للشيخ•حمدان•بن•محمد•بن•راشد•بن•سعيد•آل•	•

مكتوم،•ويل•عهد•ديب•–•حفظه•الله.

يُبّن•عدًدا•من•إنجازات•الشيخ•حمدان•بن•محمد•بن•راشد•بن•سعيد•	•

آل•مكتوم•يف•املجاالت•املختلفة.

يتعرّف•السر•الذاتية•	•

للقادة•الشيوخ•يف•إمارة•

ديب،•ويبن••أدوارهم•

يف•بناء•االتحاد•ودعمه،•

وإنجازاتهم•فــــي•

املجاالت•املختلفة.

يتعرّف•السر•	•

الذاتية•وإنجازات•

القادة•الشيوخ•

مؤسيس•دولة•

اإلمارات•العربية•

املتحدة،•والقادة•

الحالين،•

وأدوارهم•يف•بناء•

االتحاد•ودعم•

مسرته.
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يُوّضح•أهمية•املحاسبة•الذاتية•يف•حياته.	•

يُبّن•كيفية•املحاسبة•الذاتية•الدافعة•نحو•التغير•اإليجايب.	•

يُدرك•عالقة•املراقبة•الذاتية•باإلتقان•والتطوير.	•

يستشعر•أهمية•الحاجة•إلدارة•الوقت.	•

يُعّد•عرًضا•تقدييًا•ألدوات•تنظيم•وإدارة•الوقت.	•

يحرص•عى•التثقيف•الذايت•وتوسيع•مدارك•الفهم•والتحصيل•العلمي؛•ليكون•	•

قدوة•ألقرانه.

يعطي•أمثلة•عى•التزامه•بأداء•واجباته•واحرتامه•لحقوق•اآلخرين.	•

يعي•دور•القيم•	•

يف•بناء•املواطن•

اإلمارايت•الصالح.

يُبّن•دور•القيم•	•

واألخالق•يف•

االرتقاء•باملواطنة•

املنتجة.

القيم 
والأخالق

يُفرّس•مفهوم•التخطيط.	•

يُحّدد•احتياجاته•ويربط•بينها•وبن•إمكانياته.	•

يضع•لنفسه•رؤية•واضحة•ملا•يريد•أن•يكون•عليه•يف•املستقبل.	•

يُحّدد•ثالثة•أهداف•شخصية.	•

يقرتح•وسائل•تنفيذ•هذه•األهداف.	•

يُعرّب•إيجابيًّا•عن•ذاته•ليشعر•بتقدير•الذات.	•

يضبط•عواطفه•يف•املواقف•التي•تتطلب•اتخاذ•القرار.	•

يربط•بن•حسن•	•

التخطيط•وإدارة•

الذات.

يُطّور•مهاراته•من•	•

أجل•شخصية•

إماراتية•واعية•

بذاتها•وقدراتها.

الفرد 
واملجتمع

يكون•قدوة•لغره•يف•متثله•بالهوية•الوطنية•التي•تربز•يف•حياته•اليومية•وتعامله•	•

مع•اآلخرين.

يُطبّق•آداب•االستئذان•وفًقا•للمبادئ•اإلسالمية•والقيم•اإلماراتية.	•

يُقّدر•الكبار•ويقف•لهم•احرتاًما.	•

يُحسن•الرد•عى•من•قدم•له•خدمة•بقوله•"ما•قرصت"•ويكون•الرد•"قرص•عنك•	•

الر"•أو•ارحم•الله•والديك"•والرد•"والدينا•ووالديك"...إلخ.

يتمثّل•العادات•	•

والسلوكات•

اإلماراتية•األصيلة.

يحرتم•تقاليد•	•

املجتمع•وعاداته•

ويطبقها•يف•حياته.

يُفرّس•اهتام•القيادة•السياسية•يف•الدولة•بدور•املرأة•يف•املجتمع.	•

يرسم•منظًا•بيانيًا•يُبّن•فيه•نسبة•مشاركة•املرأة•يف•سوق•العمل•يف•اإلمارات.	•

يُبّن•النشاطات••التي•تقوم•بها•الجمعيات•واألندية•النسائية•يف•الدولة.	•

يرب•أمثلة•عى•شخصيات•نسائية•عامة•تلعب•أدواًرا•مختلفة•يف•املجتمع.	•

يفتخر•بالدور•الذي•تقوم•به••املرأة•يف•خدمة••املجتمع•اإلمارايت.	•

يتعرّف•دور•املرأة•	•

اإلماراتية•يف•مسرة•

التنمية•والبناء. يتعرّف•أنشطة•	•

مؤسسات•الدولة•

يف•مجال•الرعاية•

االجتاعية.
يذكر•بعض•املؤسسات•الرسمية•لرعاية•األيتام•والنساء•واألطفال•بدولة•اإلمارات.	•

يبادر•بزيارة•بعض•مؤسسات•رعاية•األيتام•بالدولة.	•

يُشارك•يف•ندوة•أوحلقة•نقاشية•حول•مؤسسات•رعاية•األيتام•والنساء•واألطفال.	•

يُقّدر•جهودالدولة•يف•توفر•املرافق•العامة•املساندة•لرعاية•األيتام•والنساء•	•

واألطفال.

يُظهر•وعيًا•بأهمية•	•

دعم•مؤسسات•

رعاية•األيتام•

والنساء•واألطفال.
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ال�شف  ال�شابع
موؤ�شرات الأداء نواجت التعلم املعايري العامة املحاور

يُبّن•ماهية•الجرأة•والريادة•يف•األعال•واملشاريع.	•

يتعرّف•مقومات•الجرأة•والريادة•يف•األعال•واملشاريع.	•

يعي•دور•الجرأة•والريادة•يف•تنفيذ•األعال•واملشاريع.	•

يتبنى•فكرة•مروع•جديد•موضًحا•جوانب•الجرأة•والريادة•فيه.	•

يُثّمن•دور•الدولة•يف•دعم•مشاريع•الشباب•التي•تعكس•الجرأة•	•

والريادة.

يفهم•معنى•الجرأة•	•

والريادة•يف•األعال•

واملشاريع.

يُحّدد•القيم•	•

االقتصادية•

الالزمة•للتنمية•

املجتمعية.

القت�شاد 
الوطني

يتعرّف•مفهوم•املخاطرة•يف•األعال•واملشاريع.	•

يستخلص•مفهوم•املخاطرة•املتوازنة.	•

ُييّز•بن•املخاطرة•والجرأة•يف•األعال•واملشاريع•الناجحة.	•

يتفهم•دور•املخاطرة•املتوازنة•يف•تحقيق•االزدهار•االقتصادي.	•

يفهم•معنى•املخاطرة.	•
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ال�شف  الثامن
موؤ�شرات الأداء نواجت التعلم املعايري العامة املحاور

يُوّضح•عى•الخارطة•مواقع•الحضارات•املجاورة•لحضارة•منطقة•	•

اإلمارات.

يُبّن•مظاهر•التواصل•الحضاري••بن•حضارة•منطقة•اإلمارات•	•

والحضارات•املجاورة•لها.

يعتّز•بتواصل•دولته•الحضاري•عرب•العصور•املختلفة.	•

يتعرّف•نشأة•الحضارة•يف•	•

منطقة•اإلمارات.

يفخر•بتاريخ•	•

وحضارة•دولة•

اإلمارات•العربية•

املتحدة.

الهوية 
الوطنية

يتعرّف•مسؤولية•جنود•الوطن•يف•حاية•الوطن.	•

يُحّدد•العالقة•بن•مفهوم•حاية•الوطن•وأدوار•األفراد•	•

ومسؤولياتهم•يف•املجتمع.

يذكر•أمثلة•ألفراد•وأجهزة•بالدولة•تسهم•يف•حاية•الوطن•	•

)الجندي،•املعلم،•الطبيب،•الطالب،•املوظف(.

يكتب•تقريرًا•حول•أدوار•ومسؤوليات•األفراد•يف•حاية•الوطن•كل•	•

يف•موقعه.

يُدرك•مسؤوليات•أفراد•	•

وأجهزة•الدولة•يف•حاية•

الوطن.

يُدرك•أهمية•	•

الرتابط•يف•تحقيق•

الوحدة•الوطنية.

يُظهر•االعتزاز•بالشخصيات•واألجهزة•التي•تسهم•يف•حاية•	•

الوطن.

يتبنى•موقًفا•يُظهر•من•خالله•دور•الفرد•يف•حاية•الوطن.	•

يسرتشد•بحكمة•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•أهمية•	•

التالحم•الوطني.

يُعرّب•عن•دور•التالحم•املجتمعي•يف•حاية•الوطن•وأمنه.	•

يُقّدر•جهود•أجهزة•الدولة•	•

يف•حاية•الوطن.

يُدرك•أهمية•	•

الرتابط•يف•تحقيق•

الوحدة•الوطنية.

يُثّمن•حياة•الكد•والكفاح•التي•عاشها•اآلباء•واألجداد.	•

يُبّن•الدروس•والعرب•املستفادة•من•حياة•الكد•والكفاح•التي•	•

عاشها•األجداد•يف•املايض.

يأخذ•رأي•من•هو•أكرب•منه•سًنا•بقوله•"شورك•وهداية•الله".	•

يتعرّف•سلوكيات•التعامل•مع•والديه•إذا•طلب•منه•يش•فرد•	•

"فالك•طيب"•أو•"إن•شاء•الله"•أو•"عى•ها•الخشم"•أو•"لبيه"...

إلخ.

يتمثّل•العــادات•	•

والسلوكات•اإلماراتية•

األصيلة.

يُعرّب•عن•هويته•	•

الوطنية.



الوثيقة الوطنية لمنهج التربية الوطنية58

ال�شف  الثامن
موؤ�شرات الأداء نواجت التعلم املعايري العامة املحاور

يُسّمي•مؤسيس•اتحاد•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

يُقّدر•جهود•اآلباء•املؤسسن•األوائل•يف•بناء•دولة•اتحادية•	•

عى•أسس•وثوابت•راسخة.

يتعرّف•التحديات•التي•واجهت•بناء•الدولة•االتحادية.	•

يستشعرأهمية•تاريخ•دولته•وأهمية•املحافظة•عليها.	•

يفخر•بدور•املؤسسن•األوائل•	•

لالتحاد.

يتعرّف•أهّم•املراحل•	•

التاريخية•التي•مرت•

بها•اإلمارات•حتى•

قيام•االتحاد•.

يُفرّس•مفهوم•طاعة•قادة•الدولة.	•املواطنة

يُظهر•طاعته•لقادة•الدولة.	•

يتمثّل•حب•اإلمارات•سلوكًا.	•

يحرتم•رموز•الوطن•ويحافظ•عليها.	•

يعي•أن•مصلحة•الوطن•تأيت•أوالً•قبل•أي•مصلحة•أخرى.	•

يُحسن•متثيل•بالده•من•خالل•ترصفاته•عندما•يكون•	•

خارج•الدولة.

يُظهر•والءه•وانتاءه•لدولة•	•

اإلمارات•العربية•املتحدة.

يكّون•اتجاهات•	•

إيجابية•نحو••االنتاء•

والوالء•للوطن•

وقيادته•السياسية.

يُوّضح•أن•الدستور•هو•أسمى•القوانن.	•

يُبّن•أهمية•االلتزام•بالقوانن.	•

يرب•أمثلة•عى•القوانن•االجتاعية•واالقتصادية•	•

واألمنية•والبيئية•املعمول•بها•يف•الدولة.

يبادر•باملشاركة•يف•دعم•تطبيق•قوانن•ونظم•الدولة.	•

يستنتج•أهمية•الدستور•	•

والقانون•بالنسبة•للمجتمع.

يُوّضح•أهمية•	•

الدستور•يف•دولة•

اإلمـــارات•العربية•

املتحدة.

الدولة 
والنظام 
والقانون

يُسّمي•السلطات•االتحادية.	•

يتعرّف•أدوار•السلطات•العامة•يف•دولة•اإلمارات.	•

يستنتج•العالقة•بن•السلطات•االتحادية•املختلفة•	•

)التريعية،•التنفيذية،•القضائية(.

يُوّضح•أهمية•السلطات•االتحادية•يف•تسير•شؤون•	•

الدولة.

ُييّز•السلطات•السياسية•	•

املختلفة•بدولة•اإلمارات.

يُوّضح•أدوار•السلطات•	•

االتحادية•املختلفة•

بدولة•اإلمارات•

العربية•املتحدة.
يُبّن•اختصاصات•املجلس•األعى•لالتحاد.	•

يذكر•اختصاصات•رئيس•الدولة•ونائبه.	•

يُقّدر•دور•رئيس•الدولة•الشيخ•خليفة•بن•زايد•-•حفظه•	•

الله•-•يف•دعم•السلطة•االتحادية.

يستنتج•اختصاصات•مجلس•الوزراء.	•

يُحّدد•اختصاصات•املجلس•الوطني•االتحادي.	•

يستخلص•اختصاصات•	•

السلطات•االتحادية•ومهامها.
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ال�شف  الثامن
موؤ�شرات الأداء نواجت التعلم املعايري العامة املحاور

يتتبع•السرة•الذاتية•للشيخ•خالد•بن•محمد•بن•صقر•	•

القاسمي•–•رحمه•الله•–•مؤسس•دولة•اإلمارات•العربية•

املتحدة.

يُوّضح•دور•الشيخ•خالد•بن•محمد•القاسمي•–•رحمه•الله•–•	•

يف•تأسيس•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.

يُبّن•عدًدا•من•إنجازات•الشيخ•خالد•بن•محمد•بن•صقر•	•

القاسمي•–•رحمه•الله•–•يف•املجاالت•املختلفة.

يرسد•السرة•الذاتية•للشيخ•الدكتور•سلطان•بن•محمد•بن•	•

صقر•القاسمي•حاكم•الشارقة•–•حفظه•الله.

يُوّضح•دور•الشيخ•الدكتور•سلطان•بن•محمد•القاسمي•–•	•

حفظه•الله•–•يف•دعم•االتحاد•وإكال•املسرة.

يُبّن•عدًدا•من•إنجازات•الشيخ•الدكتور•سلطان•بن•محمد•	•

بن•صقر•القاسمي•يف•املجاالت•املختلفة.

يكتب•تقريرًا•حول•دعم•الشيخ•سلطان•بن•محمد•القاسمي•	•

يف•بناء•املرافق•العامة•لذوي•اإلعاقة.

يتعرّف•السر•الذاتية•	•

للقادة•الشيوخ•يف•إمارة•

الشارقة،•ويبن•أدوارهم•

يف•بناء•االتحاد•ودعمه،•

وإنجازاتهم•فـــي•

املجاالت•املختلفة.

يتعرّف•السيـر•الذاتيـــة•	•

وإنجازات•القادة•الشيوخ•

مؤسيس•دولة•اإلمارات•

العربية•املتحدة،•والقادة•

الحالين،•وأدوارهم•يف•بناء•

االتحاد•ودعم•مسرته.

تابع / 
الدولة 
والنظام 
والقانون

يُفرّس•مفهوم•اإليثار	•

يُطبّق•اإليثار•يف•تعامله•مع•اآلخرين.	•

يعتّز•بقيمة•اإليثار•ويتمسك•بها.	•

يستنتج•دور•الطموح•يف•تعزيز•املواطنة•املنتجة.	•

يربط•بن•طموحه•كطالب•وطموحه•كمواطن•إمارايت.	•

يُدرك•أن•القيم•األخالقية•هي•األساس•األول•يف•بناء•شخصية•	•

متزنة•سوية.

يتمثّل•القيم•السلوكية•يف•	•

حياته•من•أجل•شخصية•

متاسكة•أخالقيًا.

يُبّن•دور•القيم•واألخالق•يف•	•

تطوير•املواطنة•املنتجة.

القيم 
يُوّضح•حقه•يف•وجود•بيئة•خالية•من•امللوثات•للمحافظة•	•والأخالق

عى•صحته.

يُناقش•طرق•الوقاية•من•التلوث•الغذايئ.	•

يُشارك•يف•حمالت•توعوية•للتعريف•باألغذية•الضارة•	•

بصحته.

يُوّضح•حقه•يف•التمتع•بأعى•مستوى•ممكن•من•الصحة.	•

يُقّدر•جهود•الدولة•يف•تحقيق•األمن•الصحي.	•

يُشارك•يف•حمالت•توعوية•لرتشيد•استهالك•املاء•والكهرباء.	•

يستخدم•الطاقة•دون•إرساف•وتبذير.	•

يُوّضح•حق•العيش•يف•بيئة•	•

نظيفة.

يُبّن•جهود•دولة•اإلمارات•	•

العربية•املتحدة•يف•

املحافظة•عى•البيئة.
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ال�شف  الثامن
موؤ�شرات الأداء نواجت التعلم املعايري العامة املحاور

يُظهر•حب•التواصل•مع•اآلخرين.	•

يضع•برنامًجا•أسبوعيًا•لصلة•األرحام.	•

يُحسن•اختيار•األصدقاء.	•

يُظهر•الدعابة•واملرح•يف•تواصله•مع•اآلخرين.	•

يُكّون•مفهوًما•إيجابيًّا•عن•ذاته•واآلخرين.	•

يُظهر•مهاراته•	•

يف•بناء•العالقات•

اإلنسانية.

يُطّور•مهاراته•	•

من•أجل•

شخصية•إماراتية•

واعية•بذاتها•

وقدراتها.

الفرد 
واملجتمع

يُوّضح•أنواع•الرياضات•الرتاثية•اإلماراتية.	•

يتعرّف•سباق•الهجن•وأوقات•تنظيمه.	•

يتعرّف•الصيد•بالصقور•ومسميات•الصقور،•ومواسم•إقامتها.	•

يُوّضح•جهود•الشيخ•حمدان•بن•زايد•بن•سلطان•يف•دعم•رياضة•الصيد•	•

بالصقور.

يتعرّف•سباق•التجديف•والقوارب•الراعية.	•

يُفرّس•سبب•ظهور•مثل•هذه•الرياضات•قديًا•يف•دولة•اإلمارات.	•

يُقّدر•اهتام•حكومة•دولة•اإلمارات•بالرياضات•الرتاثية•وتنشيطها.	•

يُحّدد•	•

الرياضـــــــات•

الرتاثية•وأنواعها.

يتعرّف•	•

الرياضــــات•

الرتاثية•

اإلماراتية.

يُفرّس•مفهوم•الوعي•االجتاعي.	•

يتقيد•بالنظام•واألخالق•الحميدة•ويجعلها•أساس•حياته.	•

يتحمل•املسؤولية•االجتاعية•تجاه•املرافق•العامة.	•

يستثمر•املناسبات•الوطنية•لتعزيز•مكانة•الدولة•ومنجزاتها.	•

يُطبّق•القيم•والتقاليد•األصيلة•يف•حياته•اليومية.	•

يقرتح•وزمالءه•حلوالً•لبعض•مشكالت•املجتمع•من•مثل:•انتشار•السمنة•بن•	•

طلبة•املدارس،•أو•االفراط•يف•استخدام•األلعاب•اإللكرتونية.

يتعرّف•دور•	•

الوعــي•

االجتاعي•يف•

نهوض•املجتمع.

يُظهر•معرفة•	•

ببعض•الظواهر•

االجتاعية•يف•

مجتمعه.

يُعرّف•مفهوم•االبتكار•واإلبداع•يف•األعال•واملشاريع.	•

يُعّدد•مجاالت•االبتكار•واإلبداع•يف•األعال•واملشاريع.	•

يرب•أمثلة•عى•بعض•املشاريع•واألعال•االبتكارية•واإلبداعية•يف•دولة•	•

اإلمارات•العربية•املتحدة.

يستنبط•بعض•جوانب•االبتكار•واإلبداع•يف•بعض•املشاريع•واألعال•القامئة.	•

يُقّدر•دور•الدولة•يف•دعم•املشاريع•واألعال•االبتكارية•واإلبداعية.	•

يستنتج•دور•االبتكار•واإلبداع•يف•التقدم•االقتصادي•للدولة.	•

يعتّز•بتصنيف•دولة•اإلمارات•ضمن•أعى•مرتبة•يف•التنمية•االقتصادية•ويحلل•	•

العوامل•التي•أدت•إىل•ذلك.

يفهم•معنى•	•

االبتكار•واإلبداع•

يف•األعال•

واملشاريع.

يُحّدد•القيم•	•

االقتصادية•

الالزمة•للتنمية•

املجتمعية.•

القت�شاد 
الوطني
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ال�شف  التا�شع
موؤ�شرات الأداء نواجت التعلم املعايري العامة املحاور

يقدم•مناذج•ملظاهر•الحضارة•القدية•يف•منطقة•اإلمارات.	•

يفخر•بالجذور•التاريخية•اإلماراتية•وأن•دولته•دولة•ذات•	•

عراقة•وتاريخ.

يتعرّف•أهّم•املظاهر•	•

الحضارية•القدية•يف•

منطقة•اإلمارات.

يفخر•بتاريخ•دولة•اإلمارات•	•

العربية•املتحدة•وحضارتها.

الهوية 
الوطنية

يتعرّف•تاريخ•تطور•التعليم•يف•دولة•اإلمارات•العربية•	•

املتحدة.

يُقّدر•سعي•أبناء•اإلمارات•يف•طلب•العلم•.•	•

يُحّدد•موقع•مكة•/•الهند•/•مرص•عى•الخريطة•.	•

يتعرّف•أساء•الجامعات•واملعاهد•العلمية•يف•مكة•والهند•	•

ومرص)•األزهر(.

يُسّمي•أهّم•املعاهد•والجامعات•يف•دولة•اإلمارات.	•

يستخلص•أسباب•ترحال•طلبة•اإلمارات•للدول•املجاورة•	•

سابًقا.•

يُوّضح•الصعاب•واملشاق•التي•كان•يتحملها•الطلبة•من•أجل•	•

طلب•العلم.

يستنتج•عوامل•اهتام•الدولة•بتطوير•التعليم.	•

يفخر•باملستوى•املتقدم•الذي•تحرزه•دولة•اإلمارات•يف•	•

التنافسية•العاملية•يف•مجال•التعليم•.

يُدرك•قيمة•العلم•يف•بناء•	•

الشخصية•اإلماراتية•فعالً•

وسلوكًا.

يتتبع•تطور•التعليم•يف•	•

دولة•اإلمارات•العربية•

املتحدة.

يُسّمي•بعض•األدوية•الشعبية.	•

يتعرّف•املهن•املتعلقة•بالطب•الشعبي.	•

يجمع•معلومات•عن•بعض•األدوية•الشعبية•مثل•)املر،•	•

الخيل،•الزعرت،•اللبان(•...إلخ.

يُسّمي•بعض•الشخصيات•اإلماراتية•املشهورة•يف•مجال•	•

الطب•الشعبي.

يتعرّف•الطب•الشعبي•يف•	•

دولة•اإلمارات.

يُعرّب•عن•هويته•الوطنية.	•

يفخر•بأصالة•زيه•الوطني.	•

يحرص•عى•ارتداء•الزي•اإلمارايت.	•

يتعلّم•الطريقة•الصحيحة•لوضع•الغرتة•والعقال•والعصامة.	•

يتمثّل•العادات•	•

والسلوكات•اإلماراتية•

األصيلة.
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يُعرّف•الثقافة.	•

يُحّدد•أهمية•الثقافة•وعالقتها•بتعزيز•االنتاء•الوطني.	•

يُوّضح•أهمية•اإلعالم•واملراكز•الثقافية•يف•تعزيز•الثقافة•	•

ونرها.

يرب•أمثلة•لبعض•املؤسسات•واملراكز•الثقافية•بالدولة•	•

موضًحا•أدوارها•وإسهاماتها•يف•نر•الثقافة.

يُقّدر•جهود•املثقفن•اإلماراتين•يف•تعزيز•االنتاء•والتالحم•	•

الوطني.

يُحّدد•مفهـــوم•الثقافة•	•

وأهميتها.

يتبن•دور•الثقافة•الوطنية•	•

يف•تعزيز•االنتاء•للوطن.

تابع /  
الهوية 
الوطنية

يُساهم•يف•بعض•أنشطة•املؤسسات•الثقافية•بالدولة.	•

يذكر•أمثلة•لبعض•الشخصيات•الثقافية•يف•دولة•اإلمارات.	•

يُوّضح•الدعم•الذي•يحظى•به•القطاع•الثقايف•يف•الدولة.	•

يُعرّب•عن•رأيه•حول•دور•الثقافة•الوطنية•يف•تعزيز•االنتاء•	•

للوطن.

يرح•دور•الشيخ•الدكتور•سلطان•بن•محمد•القاسمي•يف•	•

دعم•الثقافة•يف•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة•بوصفه•

شخصية•ثقافية.

يستعرض•دور•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•بناء•	•

كثر•من•املراكز•الحضارية•والثقافية•يف•دول•العامل.

يبدي•اهتاًما•ووعيًا•بنر•	•

الثقافة•الوطنية.
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يُلخص•خطوات•االتحاد•التي•أدت•إىل•قيام•دولة•اإلمارات•	•

العربية•املتحدة•يف•الفرتة•)1968•-•1971(م.•

يُبّن•أثر•بروز•شخصية•الشيخ•زايد•من•سلطان•آل•نهيان•-•	•

رحمه•الله•-•عى•مرسح•العمل•السيايس•يف•دولة•اإلمارات•

العربية•املتحدة.

يُحّدد•التحديات•التي•واجهت•دولة•اإلمارات•عند•قيامها•	•

من•خالل•مخطط•تنظيمي.

يُوّضح•الخطوات•العملية•التي•اتخذتها•الدولة•للتغلب•	•

عى•التحديات•التي•واجهت•اتحاد•دولة•اإلمارات•العربية•

املتحدة.

يقوم•بدوره•كطالب•يف•املحافظة•عى•املكتسبات•التي•	•

حققها•االتحاد.

يُوّضح•أهّم•خطوات•قيام•	•

اتحاد•دولة•اإلمارات•

العربية•املتحدة•و•

التحديات•التي•واجهته.

يتعرّف•أهّم•املراحل•	•

التاريخية•التي•مر•بها•

االتحاد•حتى•قيامه.

املواطنة

يُفرّس•مفهوم•الرىض.	•

يُعرّب•عن•مستوى•الرىض•الذي•يشعر•به•تجاه•دولته.	•

يفخر•بدولة•اإلمارات•وبكل•ما•تقدمه•وتوفره•له.	•

يعتّز•بقائده•الشيخ•خليفة•بن•زايد•آل•نهيان•رئيس•الدولة•	•

-حفظه•الله-.

يحرتم•دستور•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

يُفرّس•مفهوم•التضحية.	•

يُظهر•استعداده•للتضحية•يف•أسمى•معانيها•من•أجل•	•

الوطن.

يُدرك•مفاهيــم•املواطنة•	•

الصالحة.

يكّون•اتجاهات•إيجابية•	•

نحو••االنتاء•والوالء•

للوطن•وقيادته•السياسية.
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يُدلّل•بأمثلة•واقعية•عى•أهمية•مبادئ•الدستور•يف•توفر•الحياة•الكرية•	•

للمواطن•اإلمارايت.

يُبّن•أهمية•القوانن•والتريعات•يف•متاسك•املجتمع•وحفظه.	•

يُقّدر•الجهود•التي•تبذلها•الدولة•واملرعون•ورجال•القانون•فيا•يتعلق•بوضع•	•

التريعات•والقوانن•املجتمعية.

يحرتم•القوانن•والتريعات.	•

يُعرّب•عن•والئه•وانتائه•وإخالصه•التام•لقيادة•الدولة.	•

يُبّن•أهمية•	•

الدستور•

والقوانن•يف•

حياتنا.

يُوّضح•أهمية•	•

الدستور•يف•

دولة•اإلمـــارات•

العربية•املتحدة.

الدولة 
والنظام 
والقانون

يُعرّف•مفهوم•السلطة•االتحادية.	•

يُبّن•مفهوم•السلطة•املحلية.	•

يستشعر•أهمية•وجود•سلطات•محلية•يف•إطار•حكومة•اتحادية•فيدرالية.	•

يرب•أمثلة•حول•أوجه•التعاون•بن•السلطتن•االتحادية•واملحلية.	•

يُبّن•أثر•التكامل•بن•السلطتن•االتحادية•واملحلية•يف•ترسيخ•االتحاد•وتقويته.	•

يصف•العالقة•	•

التكاملية•

بن•السلطة•

االتحادية•

والسلطات•

املحلية.

يُوّضح•أدوار•	•

السلطـــات•

االتحادية•املختلفة•

بدولة•اإلمارات•

العربية•املتحدة.

يُبّن•دور•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•دعمه•قضية•الجزر•	•

اإلماراتية•الثالث.

يستعرض•دور•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•بناء•سد•مأرب•	•

التاريخي•يف•اليمن.

يُقّدر•دور•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•دعم•القضية•الفلسطينية.	•

يفخر•بدور•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•حرب•أكتوبر•1973م•يف•	•

مرص.

يُوّضح•مساندة•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•لجهود•جامعة•الدول•	•

العربية.

يرب•أمثلة•عى•جهود•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•اإلغاثة•	•

وتقديم•املساعدات•عند•حدوث•الكوارث•واألزمات•عى•مستوى•العامل.

يرب•أمثلة•عى•املروعات•الصحية•واإلسكانية•والثقافية•والدينية•التي•	•

مولها•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-.

يستعرض•جهود•	•

الشيخ•زايد•

بن•سلطان•-•

رحمه•الله•-•يف•

دعم•القضايا•

السياسية•

واإلنسانية.

يتعرّف•إنجازات•	•

الشيخ•زايد•بن•

سلطان•-•رحمه•

الله•-•ومواقفه•

تجاه•القضايا•

املختلفة.
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يتتبع•السرة•الذاتية•للشيخ•راشد•بن•حميد•النعيمي•–•رحمه•الله•–•	•

أحد•مؤسيس•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.

يُوّضح•دور•الشيخ•راشد•بن•حميد•النعيمي•–•رحمه•الله•–•يف•	•

تأسيس•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.

يُبّن•عدًدا•من•إنجازات•الشيخ•راشد•بن•حميد•النعيمي•–•رحمه•	•

الله•–•يف•املجاالت•املختلفة.

يرسد•السرة•الذاتية•للشيخ•حميد•بن•راشد•بن•حميد•النعيمي•	•

حاكم•عجان•–•حفظه•الله.

يُوّضح•دور•الشيخ•حميد•بن•راشد•النعيمي•يف•دعم•االتحاد•وإكال•	•

املسرة.

يُبّن•عدًدا•من•إنجازات•الشيخ•حميد•بن•راشد•بن•حميد•النعيمي•يف•	•

املجاالت•املختلفة.

يتعرّف•السيـر•الذاتية•	•

للقـادة•الشيــوخ•

يف•إمارة•عجان،•

ويبن•أدوارهم•يف•

بناء•االتحاد•ودعمه،•

وإنجازاتهم•يف•

املجاالت•املختلفة.

يتعرّف•السيــــر•	•

الذاتيـــة•وإنجازات•

القادة•الشيوخ•

مؤسيس•دولة•

اإلمارات•العربية•

املتحدة،•والقادة•

الحالين،•وأدوارهم•

يف•بناء•االتحاد•

ودعم•مسرته.

تابع / الدولة 
والنظام 
والقانون

يُوّضح•مواد•دستور•دولة•اإلمارات•التي•تنص•عى•تساوي•الجميع•	•

أمام•القانون•مها•اختلفت•جنسياتهم•وأعراقهم•ومعتقداتهم•

الدينية.

يُبّن•دور•حكومة•اإلمارات•يف•حاية•املجتمع•واملحافظة•عى•	•

استقراره•ضمن•رؤية•2021م.

يتعرّف•حق•املشاركة•من•خالل•الخدمات•املتاحة•يف•املؤسسات•	•

املختلفة.

يفتخر•بدولـــة•	•

اإلمارات•كرمز•

للمحافظة•عى•

حقوق•اإلنسان•

واحرتامها. يُبّن•جهود•قادة•	•

الدولة•يف•توفر•

سبل•الحياة•الكرية•

للمواطنن.

القيم 
والأخالق

يُحّدد•أوجه•االختالفات•بن•البر.	•

يحرتم•اآلخرين•باختالف•أديانهم•وأجناسهم•وأعراقهم•وطبقاتهم.	•

يتجنب•التمييز•بن•األفراد•عى•أساس•النوع•أو•الجنس•أو•العرق•أو•	•

اللون•أو•الثقافة•أو•الديانة.

يسعى•ملد•يد•العون•للفئات•األقل•حظًا•يف•املجتمع•مثل:•الفقراء،•	•

واأليتام،•وكبار•السن.

يُدرك•االختالف•	•

بن•البر•ويتجنب•

التمييز•بينهم.

.•يُوّضح•من•خالل•األمثلة•املقصود•بالقناعة.	•

يجتهد•ضمن•إطار•القيم•التي•يُؤمن•بها•إىل•رفعة•وطنه.	•

يُظهر•صفات•اإليثار•والتعاون•واالحرتام•يف•التعامل•مع•اآلخرين.	•

يجعل•الطموح•والتميز•جزًءا•ال•يتجزأ•من•حياته.	•

يُعّزز•قيمة•حب•العمل•واالجتهاد•بن•زمالئه.	•

يُبّن•مراحل•تطور•	•

التعليم•النظامي•يف•

دولة•اإلمارات.

يُبّن•دور•القيم•	•

واألخالق•يف•تطوير•

املواطنة•املنتجة.
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يحمل•توقعات•إيجابيّة•عن•ذاته.	•

يُحّدد•أهدافه•املستقبلية.	•

يُظهر•اعتزازًا•بقدراته•ومهاراته.	•

يُطبّق•الخطوات•العلمية•التخاذ•القرار•يف•مواقف•حياتية•منوعة.	•

يُظهر•مرونة•وطالقة•يف•وضع•حلول•بديلة•ملشكلة•ترتبط•بواقعه.	•

يُطّور•قدراتـــه•	•

ومهاراته•الحياتية.

يُطّور•مهاراته•	•

من•أجل•شخصية•

إماراتية•واعية•

بذاتها•وقدراتها.

الفرد 
واملجتمع

ُييّز•بن•السلوكات•اإليجابية•والسلبيّة.	•

يلتزم•املسؤولية•االجتاعية•ويسعى•لخدمة•املجتمع.	•

يعتّز•بشخصيته•اإلماراتية•ويبتعد•عن•تقليد•األفكار•والسلوكات•	•

الدخيلة•واملستهجنة.

يُحّدد•طرائق•وأساليب•استغالل•أوقات•الفراغ•فيا•ينفعه.	•

يستخدم•أجهزة•التقانة•الحديثة•باعتدال•وضمن•أوقات•محددة،•	•

موظًفا•خصائصها•يف•تطوير•قدراته•التقنية.

يلتزم•امليثاق•األخالقي•يف•مجال•استخدام•مواقع•التواصل•االجتاعي•	•

ومحركات•البحث.

يتعرّف•أهّم•	•

السلوكات•

اإليجــــابية•لبنــاء•

شخصية•املواطن•

الصالح.

يتعرّف•السرة•الذاتية•للشيخ•سلطان•بن•صقر•األول.•	•

يتعرّف•مالمح•الظروف•السياسية•يف•عهد•الشيخ•سلطان•بن•صقر•	•

األول.

يعتّز•بالدور•الثقايف•الريادي•الذي•قام•به•الشيخ•سلطان•بن•صقر•	•

األول•يف•إمارات•الساحل.

يُظهر•وعيًا•برورة•التمسك•بثقافته•وهويته•اإلماراتية.	•

يتعرّف•سرة•	•

وبطوالت•الرجال••

الذين•صنعوا•تاريخ•

اإلمارات.

يستعرض•مواقف•	•

وبطوالت•من•تاريخ•

اإلمارات.

يُعرّف•مفهوم•رأس•املال•البري.	•

يُبّن•أوجه•استثار•الدولة•ملواردها•البرية.	•

يرب•أمثلة•توضح•عالقة•االستثار•البري•بزيادة•اإلنتاجية•يف•	•

املجتمع.

يفخر•بتصنيف•دولة•اإلمارات•األوىل•إقليميًّا•من•حيث•جودة•	•

الحياة.

يُحّدد•عالقة•استثار•رأس•املال•البري•بتحقيق•التقدم•الوظيفي.	•

يتعرّف•دور•التعليم•املستمر•والتنمية•املستدامة•يف•التقدم•	•

الوظيفي.•

يرُبهن•بأمثلة•عى•دور•التقدم•الوظيفي•يف•تحقيق•االزدهار.	•

يُدرك•العالقة•بن•	•

رأس•املال•البري•

واإلنتاجية•يف•

املجتمع.

يُحّدد•القيم•	•

االقتصادية•الالزمة•

للتنمية•املجتمعية.

القت�شاد 
الوطني
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يُحّدد•مراحل•انتشار•اإلسالم•يف•منطقة•اإلمارات.	•

يستعرض•مشاركات•أهل••اإلمارات••يف•نر•اإلسالم.	•

يعتّز•بدور•أجداده•يف•خدمة•اإلسالم.	•

يُبّن•مظاهر•النهضة•الحضارية•اإلسالمية•يف•منطقة•اإلمارات.	•

يرُبز•أهّم•املالمح•	•

الحضارية•التي•شهدتها•

منطقة•اإلمارات•يف•العرص•

اإلسالمي.

يفخر•بتاريخ•	•

دولة•اإلمارات•

وحضارتها.

الهوية 
الوطنية

يتعرّف•املواقع•واألماكن•وأهميتها•يف•تاريخ•دولة•اإلمارات•من•	•

مثل•)قرص•الحصن،•قلعة•الجاهيل،•قلعة•الفهيدي(...•إلخ.

يستعرض•مهنة•الغوص•من•حيث:•مواسمه،•وطاقم•الغوص،•	•

وأنواع•السفن،•وأساء•اللؤلؤ.

يُبّن•أثر•تدهور•صناعة•اللؤلؤ•عى•الحياة•االقتصادية•يف•اإلمارات.	•

يكتب•تقريرًا•عن•معاناة•الغواصن•ُمظهرًا•مدى•تعلقهم•بأرضهم•	•

الذي•يظهر•يف•رحلة•الغوص.

يبحث•عن•األشعار•واألمثال•املرتبطة•باملواقع•واألماكن•ومواسم•	•

الغوص•وبعض•العادات•االجتاعية.

يتعرّف•عنارص•الرتاث•	•

اإلمارايت:•املادي،•

واملعنوي.
يُعرّب•عن•هويته•	•

الوطنية.

يتعرّف•تحية•اإلماراتين•العريقة•"املوايه•بالخشوم".	•

يُطبّق•التحية•اإلماراتية•بآدابها•عمليًّا.	•

يفهم•معنى•"الرفجة"•حن•تقال•وأهمية•أخذها•بعن•االعتبار.	•

يعتّز•بأصالته•وارتباطه•بأرضه•اإلمارات.	•

يتمثّل•العــادات•	•

والسلوكات•اإلماراتية•

األصيلة.

يذكر•بعض•املشكالت•االجتاعية•التي•أفرزها•التغر•االجتاعي•	•

يف•عرص•النفط.

يتعرّف•أسباب•التغر•االجتاعي•وأشكاله•يف•دولة•اإلمارات.	•

يُناقش•مع•زمالئه•األسباب•التي•أدت•إىل•ظهور•بعض•املشكالت•	•

االجتاعية.•

يدرس•إحدى•القضايا•املجتمعية•ويقرتح•حلوالً•لها.	•

يرب•أمثلة•عى•دور•رئيس•الدولة•وإخوانه•حكام•اإلمارات•يف•	•

دعم•املشاركة•املجتمعية.

يجري•مقابلة•مع•شخصية•مسؤولة•ملناقشة•إحدى•املشكالت•	•

املعارصة•بالدولة.

يُقّدر•جهود•الدولة•يف•معالجة•بعض•املشكالت•املجتمعية.	•

يُشارك•يف•حمالت•التوعية•يف•املدرسة•لتعزيز•دور•الطالب•يف•	•

التوعية•باملشكالت•املجتمعية.

يتعرّف•بعض•القضايا•	•

املجتمعية•املعارصة•

والعوامل•املسببة•لها.

يُدرك•دوره•	•

االجتاعي•منطلًقا•

من•هويته•

الوطنية.
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يتعرّف•السرة•الذاتية•للشيخ•زايد•بن•خليفة•األول.•	•

يستخلص•عوامل•نجاح•الشيخ•زايد•بن•خليفة•يف•بناء•الوطن.	•

يُعّدد•أعال•الشيخ•زايد•األول•التي•جعلت•أبوظبي•قوة•سياسية•	•

وعسكرية•بارزة•يف•ساحل•عان.

يستعرض•الصفات•القيادية•يف•شخصية•الشيخ•زايد•بن•خليفة•األول.	•

يتعرّف•سرة•	•

وبطوالت•الرجال••

الذين•صنعوا•

تاريخ•اإلمارات.

يستعرض•مواقف•	•

وبطوالت•من•

تاريخ•اإلمارات.

املواطنة

يُصّنف•العوامل•املختلفة•التي•ساندت•قيام•االتحاد•إىل•تاريخية،•	•

وسياسية،•واجتاعية،•واقتصادية،•ضمن•خريطة•ذهنية.

يُدلّل•عى•ان•التنافس•األجنبي•يف•منطقة•الخليج•العريب•دفع•قادة•البالد•	•

اىل•االتحاد.

يستنتج•أن•املعاهدات•السياسية•واالقتصادية•التي•فرضتها•بريطانيا•عى•	•

شيوخ•اإلمارات•العربية•ساهمت•يف•جعلها•مجزأة•و•ممزقة.

يتعرّف•االتفاقيات•السياسية•و•االقتصادية•التي•فرضتها•بريطانيا•عى•	•

شيوخ•املنطقة.

يرفض•املعاهدات•التي•فرضتها•بريطانيا•عى•شيوخ•اإلمارات•والتي•	•

ساهمت•يف•تجزئتها.

يُقّدر•جهود•شيوخ•منطقة•اإلمارات•يف•التصدي•لالستعار•الربيطاين	•

يُوّضح••العوامل•	•

و•الظروف•التي•

ساعدت•عى•قيام•

االتحاد.

يتعرّف•أهّم•	•

املراحل•التاريخية•

التي•مرت•

باالتحاد•حتى•

قيامه.

يُظهر•الطاعة•الكاملة•لقادة•الدولة.	•

يُؤمن•بالوحدة•الوطنية•ودوره•يف•املحافظة•عليها.	•

يعي•قيمة•املسؤولية•والتزامه•األخالقي•بكل•سلوك•يقوم•به.	•

يتمّسك•مبسؤولياته•تجاه•املحافظة•عى•مكتسبات•االتحاد.	•

يتحمل•املسؤولية•الوطنية•يف•التصدي•للشائعات•املغرضة•تجاه•وطنه.	•

يشعر•باملسؤوليــة•	•

الوطنية•تجاه•

وطنه.

يُعّزز•حسه•	•

الوطني•وإيانه•

بالواجب•تجاه•

الوطن.
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يُبّن•اختصاصات•املجلس•الوطني•االتحادي•لدولة•اإلمارات.	•

يُقّدر•مساهات•أعضاء•املجلس•الوطني•االتحادي•يف•خدمة•	•

القضايا•املجتمعية•والوطنية.

يُبّن•دور•املجـلس•	•

الوطنـي•االتحادي•

ومهامه.

يتعرّف•التجـربة•	•

اإلماراتية•يف•

مجال•املشاركة•

السياسية.

الدولة 
والنظام 
والقانون

يُفرّس•مفهومي•الرتشيح•واالنتخاب.	•

يُوّضح•عمليتي•الرتشيح•واالنتخاب•يف•دولة•اإلمارات•من•خالل•	•

املوقع•اإللكرتوين•للجنة•الوطنية•لالنتخابات.

يعطي•أمثلة•عى•عدد•من•لجان•املجلس•الوطني•االتحادي•يف•	•

أدواره•املختلفة.

يرب•أمثلة•عى•التمكن•السيايس•للمرأة•اإلماراتية.	•

يُثّمن•جهود•الشيخ•خليفة•بن•زايد•رئيس•الدولة•-•حفظه•الله•-•	•

يف•دعم•املشاركة•السياسية•يف•دولة•اإلمارات.

يشــرح•مفاهيــم•	•

املشاركة•السياسية•يف•

دولة•اإلمارات.

يُوّضح•أبرز•مالمح•السياسة•الخارجية•لدولة•اإلمارات•يف•عالقاتها•	•

مع•دول•العامل.

يُعلّل•اعتبار•دولة•اإلمارات•منوذًجا•يحتذى•به•يف•عالقاتها•	•

الخارجية.

يُبّن•دور•الشيخ•خليفة•بن•زايد•-•حفظه•الله•-•يف•دعم•مسرة•	•

مجلس•التعاون.•

يُبّن•بعض•مالمـــح•	•

السياسة•الخارجية•لدولة•

اإلمارات.

يرُبز•دور•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•دعمه•لجهود•	•

اإلغاثة•الدولية.

يُثّمن•جهود•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•إرساء•روح•	•

التسامح•والسالم.

يُثّمن•مساندة•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•لجهود•األمم•	•

املتحدة.

يستعرض•جهود•الشيخ•	•

زايد•بن•سلطان•-•رحمه•

الله•-•عى•املستوى•

العاملي.

يتعرّف•إنجازات•	•

الشيخ•زايد•بن•

سلطان•-•رحمه•

الله•-.
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يتمّسك•مببادئ•الدستور.	•

يعتّز•بالقوانن•والتريعات•املعمول•بها•يف•الدولة.	•

يتعرّف•عدًدا•من•بنود•قانون•األحداث•كنموذج•من•القوانن•والتريعات•	•

اإلماراتية.

يُعرّب•عن•دوره•يف•توعية•املحيطن•به•بـأهمية•االلتزام•بالقوانن•والتريعات.	•

يُظهر•التزاًمـا•	•

نحــو•القوانن•

والتريعات.

يُبّن•أهمية•	•

االلتزام•والتمسك•

بدستور•دولة•

اإلمارات.

تابع / الدولة 
والنظام 
والقانون

يتتبع•السرة•الذاتية•للشيخ•صقر•بن•محمد•القاسمي•–•رحمه•الله•–•أحد•القادة•	•

املؤسسن•لدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.

يُوّضح•دور•الشيخ•صقر•بن•محمد•القاسمي•–•رحمه•الله•–•يف•تأسيس•دولة•اإلمارات•	•

العربية•املتحدة.

يكتب•تقريرًا•عن•إنجازات•الشيخ•صقر•بن•محمد•القاسمي•–•رحمه•الله•–•يف•	•

املجاالت•املختلفة.

يرسد•السرة•الذاتية•للشيخ•سعود•بن•صقر•بن•محمد•القاسمي،•حاكم•رأس•الخيمة••	•

–•حفظه•الله.

يُوّضح•دور•الشيخ•سعود•بن•صقر•القاسمي•يف•دعم•االتحاد•وإكال•املسرة.	•

يُبّن•عددًا•من•إنجازات•الشيخ•سعود•بن•صقر•بن•محمد•القاسمي•يف•املجاالت•	•

املختلفة.

يُثّمن•دور•الشيخ•سعود•بن•صقر•بن•محمد•القاسمي•يف•تطوير•إمارة•رأس•الخيمة.	•

يتعرّف•السر•	•

الذاتية•للقادة•

الشيوخ•يف•

إمارة•رأس•

الخيمة،•ويبن•

أدوارهم•يف•

بناء•االتحاد•

ودعمــــه،•

وإنجازاتهــم•

يف•املجاالت•

املختلفة.

يتعرّف•السر•	•

الذاتية•وإنجــازات•

القــادة•الشــيوخ•

مؤسســي•

دولة•اإلمارات•

العربية•املتحــدة،•

والقــادة•

الحـــالين،•

وأدوارهم•يف•بناء•

االتحاد•ودعم•

مسرته.

يتعرّف•مفهوم•القيم.	•

يُصّنف•القيم•بحسب•مجاالتها.	•

يُبّن•أهمية•القيم•بالنسبة•للفرد•واملجتمع.	•

يُفرّس•مفهوم•ضبط•النفس.	•

يُوّضح•أهمية•ضبط•النفس•يف•مارساته•اليومية.	•

يسعى•ليكون•قدوة•حسنة•يف•أرسته•ومدرسته.	•

يُدرك•أثر•التمسك•باألخالق•والقيم•واملبادئ•يف•تقويم•ترصفاته•وبناء•شخصيته.	•

يتعرّف•قيمة•	•

ضبط•النفس•

ويُعّزز•سلوكه•

فيها.

يلتزم•القيم•	•

واملبادئ•

واألخالق•يف•

أقواله•وأفعاله.

القيم 
يُفرّس•مفهوم•التعايش•السلمي.	•والأخالق

يُبّن•أهمية•التعايش•السلمي•يف•املجتمعات.	•

يستنتج•العوامل•التي•جعلت•اإلمارات•منوذًجا•يحتذى•به•يف•مجال•التعايش•السلمي.	•

يرب•أمثلة•عى•صور•التعايش•السلمي•يف•دولة•اإلمارات.	•

يُثّمن•جهود•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-،•والشيخ•خليفة•بن•زايد•-•حفظه•	•

الله•-•يف•إرساء•روح•التسامح•والسالم•إقليميًّا•وعامليًّا.

يحرتم•حقوق•اآلخرين•يف•املجتمع•عى•اختالف•فئاتهم•وطبقاتهم.	•

يتعرّف•تجربة•	•

دولة•اإلمارات•

يف•مجال•

التعايش•

السلمي.

يُبّن•دور•دولــة•	•

اإلمارات•فــي•

مجال•التعايش•

السلمي.
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يتعرّف•الخدمات•التي•تقدمها•مؤسسات•الدولة•للمحافظة•عى•حقوق•اإلنسان.	•

يرب•أمثلة•عى•جهود•املؤسسات•يف•الحفاظ•عى•حقوق•اإلنسان•يف•دولة•اإلمارات.	•

يحرتم•مؤسسات•الدولة•التي•تحفظ•حقوق•اإلنسان.	•

يُوّضح•مفهوم•التأمن•ضد•الشيخوخة.	•

يعي•أن•له•حًقا•يف•حياة•كرية•يف•مرحلة•الشيخوخة.	•

يُعّدد•الخدمات•التي•تقدمها•الدولة•يف•مجال•التأمينات•االجتاعية•)التقاعد،•مراكز•	•

املسنن(.

يتعرّف•دور•	•

مؤسسات•

الدولة•الداعمة•

لحقوق•اإلنسان.

يُبّن•جهود•	•

قادة•الدولة•

يف•توفر•سبل•

الحياة•الكرية•

للمواطنن.

تابع / 
القيم 

والأخالق

يُحّدد•رؤيته•ورسالته•وأهدافه•املستقبلية•مبا•يخدم•بالده.	•

يُظهر•اعتزازه•بذاته•وأرسته•ووطنه،•ومبشاركته•يف•خدمة•وطنه•ومجتمعه.	•

يحرص•عى•التعامل•اإليجايب•مع•قنوات•التواصل•االجتاعي.	•

يُطبّق•مبادئ•حسن•إدارة•الذات•يف•املواقف•الحياتية•املختلفة.	•

يُواظب•عى•بناء•خرباته•العملية•واملعرفية.	•

يعتّز•بنفسه•	•

وذاته•كونه•

مواطًنا•إماراتيًا.

يُطّور•مهاراته•	•

ليبني•شخصية•

إماراتية•فاعلة•

ومنتجة.

الفرد 
واملجتمع

يُفرّس•مفهوم•الحوار•ومبدأ•قبول•الرأي•والرأي•اآلخر.	•

يعي•صفات•املواطنة•الصالحة•الحريصة•عى•الحوار•وتقبل•اآلخرين.	•

يُظهر•احرتامه•للرأي•اآلخر.	•

يُقّدر•أهمية•املشاركة•يف•املناسبات•االجتاعية•بن•جميع•فئات•املجتمع•اإلمارايت.	•

ينتهج•الوسطية•واالعتدال•يف•كل•جوانب•حياته.	•

يتعرّف•سات•	•

املجتمع•اإلمارايت•

القائم•عى•

الحوار•وتقبل•

اآلخر.

يُدرك•دور•	•

دولـــة•اإلمارات•

يف•مجال•الحوار•

الحضاري•

وتقبل•اآلخرين•

واالستفادة•منهم.

يتعرّف•اإلسالم•كنموذج•حضاري•لالحرتام•املتبادل•وتقبل•اآلخرين.	•

يعي•أن•الحوار•وتقبل•اآلخرين•يرفع•اإلنسان•ويزيد•من•قيمته•وكرامته.	•

يرُبهن•عى•أن•املجتمع•اإلمارايت•منفتح•عى•الثقافات•املتنوعة،•ويحرتم•اآلخرين.	•

يراعي•اللن•والتسامح•يف•التعامل•مع•الناس•والتحيل•بالحلم.	•

يحرتم•الثقافات•والعادات•األخرى•يف•املجتمع•اإلمارايت.	•

يُساهم•مع•زمالئه•يف•إقامة•معرض•حول•ثقافات•الشعوب•األخرى.	•

يُبّن•أن•	•

التواصــل•

بن•الثقافات•

املتعددة•

طريق•لالحرتام•

املتبادل.

يتعرّف•مفهوم•اإلعالم.	•

يُعّدد•أنواع•وسائل•اإلعالم•يف•دولة•اإلمارات.	•

يستنتج•أهمية•املؤسسات•اإلعالمية•يف•الدولة•واألدوار•التي•تقوم•بها.	•

يتتبع•املسرة•اإلعالمية•يف•دولة•اإلمارات•موضحا•تأثرها•ودورها•يف•نهضة•املجتمع.	•

يُبّن•دور•اإلعالمين•اإلماراتين•يف•إبراز•دولة•اإلمارات•ومنجزاتها•إقليميًّا•وعربيًا•وعامليًّا.	•

يختار•مؤسسة•من•املؤسسات•اإلعالمية•التي•يرغب•يف•العمل•فيها•معلالً•األسباب.	•

يجمع•أدلة•ومصورات•ووثائق•عن•اإلسهامات•الفاعلة•إلحدى•املؤسسات•اإلعالمية.	•

يُقّدر•أهمية•حرية•اإلعالم•ضمن•الحدود•التي•كفلتها•التريعات•والقوانن.	•

يُدرك•مفهـوم•	•

اإلعــالم•

وأهميته•يف•

املجتمع.

يتعرّف•املبـادئ•	•

واملفاهيم•

األساســية•

املرتبطـة•

باإلعالم•والقيادة•

واإلنتاجيـة•

املجتمعية.
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يتعرّف•النظم•االقتصادية•يف•العامل.	•

يستنتج•طبيعة•النظام•االقتصادي•يف•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

يستعرض•القطاعات•األساسية•يف•اقتصاد•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

يُقّدر•دور•الدولة•يف•دعم•قطاعات•االقتصاد•الوطني.	•

يعتّز•بالدور•الذي•تقوم•به•الدولة•لوضع•اإلمارات•يف•مصاف•الكتل•االقتصادية•	•

العاملية.

يربط•بن•مفهومي•الجرأة•والريادة•يف•تطوير•االقتصاد•الوطني.	•

يُعّد•تقريرًا•عن•شخصية•إماراتية•ساهمت•يف•تطوير•االقتصاد•الوطني.	•

يُبّن•أثر•القطاعات•االقتصادية•يف•ازدهار•الدولة.	•

يفخر•بحصول•دولة•اإلمارات•عى•املركز•األول•يف•التنافسية•السياحية•إقليميًّا.	•

يُدرك•	•

أساسيات•

النظام•

االقتصادي•

يف•اإلمارات•

العربية•

املتحدة.

يتعرّف•	•

أساسيات•

النظام•

االقتصادي.

القت�شاد 
الوطني
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يفتخر•بالشخصيات•التي•كان•لها•دور•يف•توثيق•تراث•اإلمارات•	•

وخاصة•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-،•والشيخ•سلطان•بن•

محمد•القاسمي•-•حفظه•الله•-.

يُظهر•االهتام•بزيارة•األماكن•الرتاثية•يف•دولة•اإلمارات،•ويضع•	•

خطة•لذلك.

يُقدر•أهمية•املعامل•األثرية•يف•اإلمارات.	•

يُظهر•الحاسة•والرغبة•يف•املحافظة•عى•تراث•دولة•اإلمارات.	•

يتعرّف•دور•سفراء•الدولة•كجسور•للتواصل•بن•ثقافة•وتراث•	•

اإلمارات•وثقافات•الشعوب•األخرى.

يعتّز•مبظاهر•الرتاث•	•

يف•دولة•اإلمارات.

يُعرّب•عن•هويته•الوطنية.	•

الهوية 
الوطنية

يسعى•لتعلم•عادات•أهله•وبالده•من•والديه•وأجداده.	•

يتعرّف•آداب•وأصول•صب•القهوة•العربية.	•

يُطبّق•طريقة•االكتفاء•من•رشب•القهوة•"هز•الفنجان"•عى•الطريقة•	•

اإلماراتية.

يُثني•عى•والديه•برتبيته•عى•العادات•الحسنة•ويدعو•لهم•بطول•	•

العمر•بقوله•"الله•يطول•عاركم"•"ويعطيكم•الصحة•والعافية".

يُقّدم•أفضل•صورة•عن•الهوية•الوطنية•لإلماراتين•يف•حياته•اليومية،•	•

وتعامله•مع•اآلخرين.

يتمثّل•العادات•	•

والسلوكات•

اإلماراتية•األصيلة.

ُييّز•بن•أشكال•الرتاث•الثقايف•القديم•وبعض•الفنون•الحديثة.	•

يربط•بن•بعض•أشكال•الرتاث•الثقايف•واملفردات•الدالة•عليه.	•

يُثّمن•جهود•الدولة•ومؤسساتها•يف•املحافظة•عى•الرتاث.	•

يصف•حياة•البادية•قديًا•من•حيث•التنقل•والبحث•عن•الكأل•واملاء.	•

يتعرّف•مشاركات•الدولة•عامليًا•يف•مجال•الرتاث•الوطني.	•

يُعرّف•أشكال•	•

الرتاث•الثقــايف•

املميــز•لدولــة•

اإلمارات.

يتعرّف•مواطن•التميز•	•

والجال•يف•مجتمع•

اإلمارات•قديًا•وحديثًا.
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يتعرّف•مفهوم•التنمية•البرية.	•

يذكر•أهّم•املبادئ•التي•يستند•إليها•مفهوم•التنمية•البرية.	•

يُعّدد•عنارص•التنمية•البرية.	•

يُبّن•دور•رئيس•الدولة•الشيخ•خليفة•بن•زايد•وإخوانه•حكام•اإلمارات•يف•دعم•	•

برامج•التنمية•البرية.

يستنتج•املجاالت•الحياتية•التي•يشملها•مفهوم•التنمية•البرية	•

يذكر•أمثلة•ملظاهر•التنمية•البرية•بالدولة.	•

يُبّن•املعاير•الدولية•للتنمية•البرية.	•

يتعرّف•موقع•دولة•اإلمارات•يف•التصنيف•العاملي•ملؤرش•قياس•التنمية•البرية.	•

يعي•مبادئ•	•

التنمية•البرية•

ومجـــاالتها•عى•

املستوين•املحيل•

والعاملي.
يُوّضح•دوره•يف•	•

التنمية•البرية.

تابع / 
الهوية 
الوطنية

يستنتج•عالقة•التعليم•والتدريب•بالتنمية•البرية•املستدامة.	•

يُظهر•وعيًا•بأهمية•اختيار•التخصص•املناسب•الذي•يسهم•يف•دعم•مسرة•	•

التنمية•البرية.

يُقّدر•جهود•الدولة•يف•استدامة•التنمية•البرية.	•

يُناقش•أهّم•التحديات•التي•تواجه•مستقبل•التنمية•البرية•يف•الدولة.	•

يكتب•تقريرًا•حول•عالقة•التعليم•والتدريب•بالتنمية•البرية.	•

يُبّن•أهميـــة•	•

التعليـــم•

والتدريب•فــــي•

إعداد•الكوادر•

البرية•املنتجة.

يستعرض•بفخر•فكرة•االتحاد•األوىل•يف•عهد•زايد•بن•خليفة•)زايد•األول(•
1904م••و•اجتاعه•بحكام•اإلمارات•و•القبائل.

يُبّن•فكرة•االتحاد•الثانية•و•التي•تعود•إىل•أواسط•الثالثينات•من•القرن•
العرين•عام•1935م•تحديًدا،•وسبب•فشلها.

يُوّضح•املروع•الربيطاين•لتوحيد•اإلمارات•)مجلس•اإلمارات•املتصالح(•
1952م.

يتعرّف•التجربة•االتحادية•بن•إماريت•الشارقة•و•الفجرة•1960م.
يعي•أن•اتحاد•دولته•مّر•بكثر•من•اإلرهاصات•حتى•أعلن•عن•قيامه•عام•

1971م.
يعتّز•بإرصار•أهل•اإلمارات•عى•قيام•االتحاد•بن•إماراتهم.

يتعرّف•التطور•	•

التاريخي•لفكرة•

االتحاد•يف•الفرتة•

املمتدة•من•

)1904م••-•1960م(

يتعرّف•أهّم•	•

املراحل•التاريخية•

التي•مر•بها•االتحاد•

حتى•قيامه.

املواطنة

يُفرّس•مفهوم•التنافس•الريف.
يُوّضح•أهمية•التنافس•الريف•يف•تقدم•الوطن•وازدهاره.

يرب•أمثلة•عى•التنافس•الريف.
يجتهد•يف•القيام•مبسؤولياته•وااللتزام•بها•لجعل•دولته•تفخر•به.

ُيارس•دوره•يف•مجتمعه•بوصفه•مواطًنا•صالًحا.
يُؤمن•بدوره•تجاه•دولته•التي•تنتظر•منه•العطاء.

يسعى•إلعالء•اسم•دولته•يف•كل•محفل•محيل•أو•دويل.

يرُبهن•عى•دور•	•

التنافس•الريف•يف•

إعالء•اسم•اإلمارات.

يُعّزز•حسه•	•

الوطني،•وإيانه•

بالواجب•تجاه•

الوطن.
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يُحّدد•مفهوم•املجتمع•املدين.	•

يذكر•بعًضا•من•مؤسسات•املجتمع•املدين•بدولة•اإلمارات•العربية•	•

املتحدة.

يشيد•بدور•مؤسسات•املجتمع•املدين•يف•دعم•القضايا•الوطنية.	•

يُعّدد•مجاالت•التعاون•والتنسيق•بن•الحكومة•ومؤسسات•املجتمع•	•

املدين.

يتعرّف•	•

مؤسســــــات•

املــجتمع•املـدين•

ودورها•يف•دعـم•

برامـج•الحــكومة.

يتعرّف•مؤسسات•	•

املجتمع•املدين.

الدولة 
والنظام 
والقانون

يذكر•عدًدا•من•القوانن•املعمول•بها•يف•مجاالت•مختلفة•يف•دولة•	•

اإلمارات.

يُحّدد•العالقة•بن•املواطنة•الصالحة•وااللتزام•بالقوانن•واألنظمة•املعمول•	•

بها.

يُؤمن•برورة•االلتزام•بالقوانن•واألنظمة.	•

يُبّن•أهمية•االلتزام•	•

بالقوانن•وتطبيقها.

يربط•بن•املواطنة•	•

الصالحة•وااللتزام•

بالقوانن.

يُبّن•دور•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•بناء•الكثر•من•املراكز•	•

الحضارية•والدينية•والثقافية•والصحية•واالجتاعية•يف•مختلف•دول•

العامل.

يرُبز•دور•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•يف•املحافظة•عى•البيئة.	•

يربط•بن•عطاء•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•ودوره•كمواطن•	•

صالح.

يتأىس•بقادة•الدولة•يف•عطائهم.	•

يستعرض•جهود•	•

الشيخ•زايد•بن•

سلطان•-•رحمه•

الله•-•عى•املستوى•

العاملي.

يتعرف•إنجازات•	•

الشيخ•زايد•بن•

سلطان•-•رحمه•

الله•-

يتتبع•السرة•الذاتية•للشيخ•راشد•بن•أحمد•املعال•–•رحمه•الله•–•أحد•	•

القادة•املؤسسن•لدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.

يُوّضح•دور•الشيخ•راشد•بن•أحمد•املعال•–•رحمه•الله•–•يف•تأسيس•دولة•	•

اإلمارات•العربية•املتحدة.

يُبّن•عدًدا•من•إنجازات•الشيخ•راشد•بن•أحمد•املعال•–•رحمه•الله•–•يف•	•

املجاالت•املختلفة.

يرسد•السرة•الذاتية•للشيخ•سعود•بن•راشد•بن•أحمد•املعال،•حاكم•أم•	•

القيوين•–•حفظه•الله.

يُوّضح•دور•الشيخ•سعود•بن•راشد•املعال•يف•دعم•االتحاد•وإكال•املسرة.	•

يكتب•تقريرًا•حول•إنجازات•الشيخ•سعود•بن•راشد•بن•أحمد•املعال•يف•	•

املجاالت•املختلفة.

يتعرّف•الســر•	•

الذاتيـــة•للقـــادة•

الشيـــــوخ•

فــــي•إمـــــارة•

أم•القيوين،•ويبن•

أدوارهم•يف•بناء•

االتحاد•ودعمه،•

وإنجازاتهم•

يف•املجــاالت•

املختلفـــة.

يتعرّف•السر•	•

الذاتية•وإنجازات•

القادة•الشيوخ•

مؤسيس•دولة•

اإلمـارات•العربيــة•

املتحدة،•والقادة•

الحالين،•وأدوارهم•

يف•بناء•االتحاد•

ودعم•مسرته.
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يُوّضح•مفهوم•املحاسبة•الذاتية.	•

يلتزم•األسباب•التي•تساعده•عى•املحاسبة•الذاتية.	•

يُبّن•أهمية•النقد•الذايت•يف•تطوير•شخصيته•الوطنية•الطموح.	•

يربط•بن•املسؤولية•الوطنية•واملحاسبة•الذاتية.	•

يتمّسك•بقيم•األمانة•واملحاسبة.	•

يتعلّم•كيف•يكون•أميًنا•مع•نفسه•ويحاسبها.	•

يلتزم•قيمة•اإلتقان•يف•كل•أعاله.	•

يربط•بن•قيمة•إتقان•العمل•وازدهار•دولته.	•

يتعرّف•قيمة•	•

املحاسبة•الذاتية•

وكيفية•تطبيقها.

يلتزم•القيم•	•

واملبادئ•واألخالق•

يف•أقواله•وأفعاله.

القيم 
والأخالق

يستكشف•مبادرات•دولة•اإلمارات•يف•تطبيق•مبادئ•التعايش•السلمي.	•

يُبّن•دور•املؤسسات•املحلية•يف•نر•ثقافة•التعايش•السلمي•يف•الدولة.	•

يتعرّف•املؤسسات•واللجان•املحلية•واإلقليمية•والدولية•التي•تشارك•فيها•	•

دولة•اإلمارات•لنر•ثقافة•التعايش•السلمي.

يرب•أمثلة•تظهر•روح•التسامح•بن•مختلف•الجنسيات•يف•دولة•	•

اإلمارات.

يعتّز•بدور•الشيخ•خليفة•بن•زايد•-•حفظه•الله•-•يف•تعزيز•أسس•	•

التعايش•السلمي.

يُقّدر•دور•دولة•اإلمارات•يف•تطبيق•مبادئ•التعايش•السلمي•عى•أرضها.	•

يُوّضح•جهود•دولة•	•

اإلمارات•يف•نر•

ثقافة•التعايش•

السلمي•وقيمه.

يُبّن•دور•دولة•	•

اإلمارات•يف•مجال•

التعايش•السلمي.

يتعرّف•مفهوم•االتجار•بالبر.	•

يُحّدد•صوًرا•مختلفة•لالتجار•بالبر•يف•الوقت•الراهن.	•

يُقّدر•جهود•الدولة•يف•مكافحة•االتجار•بالبر.	•

يتعرّف•جهود•دولة•	•

اإلمارات•وجهود•

الدول•واملنظات•

العربية•والعاملية•

يف•مكافحة•االتجار•

بالبر.

يُبّن•جهود•قادة•	•

الدولة•يف•توفر•

سبل•الحياة•

الكرية,•واملحافظة•

عى•حقوق•

اإلنسان.
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يُوّضح•عى•الخارطة•الدول•املجاورة•لدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.	•

يُناقش•العالقات•الثقافية•والتجارية•لدولة•اإلمارات•مع•الدول•الخليجية•	•

املجاورة.

يعر•عن•رأيه•يف•أهمية•التواصل••الثقايف•والتجاري•بن•الدول.	•

يُثّمن•الدور••اإلمارايت•اإليجايب••الرامي•اىل•توطيد•أوارص•التعاون•مع•	•

الدول•املجاورة.

يتعرّف•األدوار•	•

اإليجابية•لإلمارات•

وعالقتها••الثقافية•

والتجارية•مع•

الدول•املجاورة•قبل•

االتحاد.

يُوّضح•العالقات•	•

الثقافية•والتجارية•

ملجتمع•اإلمارات•

قبل•االتحاد.

الفرد 
واملجتمع

يُكّون•صورة•إيجابيّة•عن•ذاته.	•

يُدرك•دوره•الفعال•يف•زيادة•الشعور•بالسعادة•داخل•األرسة.	•

يضبط•ذاته•يف•املواقف•االجتاعية•املختلفة.	•

يُطبّق•األساليب•الصحيحة•يف•التكيف•مع•الضغوط.	•

يُقّدر•قيمة•ذاته•	•

لكونه•مواطًنا•

إماراتيًّا.

يُطّور•مهاراته؛•	•

ليبني•شخصية•

إماراتية•فاعلة•

ومنتجة.

يُحّدد•دور•األرسة•كنسيج•فاعل•يف•املجتمع.	•

يتعرّف•أهمية•تكوين•أرسة•يف•املجتمع.	•

يتعرّف•دور•املرأة•اإلماراتية•يف•مسرة•البناء•والتنمية.	•

يُبّن•املسؤوليات•امللقاة•عى•عاتقه•كفرد•مسؤول•يف•األرسة.	•

يدعم•الثقة•املتبادلة•والشفافية•بن•أفراد•األرسة•الواحدة.	•

يُوّضح•أهميــة•	•

األسـرة•يف•املجتمع.

يُساهم•بفاعلية•يف•	•

بناء•مجتمـع•دولــة•

اإلمارات•العربية•

املتحدة.

يُطبّق•خطته•التي•وضعها•لتحقيق•رؤيته.	•

ينّمي•مهاراته•الفردية،•ويحرص•عى•اكتساب•مهارات•جديدة.	•

يُدرك•أهمية•التوازن•يف•حياته•العملية•واألرسية.	•

يحرص•عى•االهتام•بصحته•النفسية•والجسدية،•إيانًا•منه•بأن•الفرد•	•

السليم•أكر•نفًعا•ملجتمعه.

يربط•بن•املثابرة•والنجاح•واألقوال•واألفعال.	•

يحرص•عى•الريادة•والتميز•يف•كل•مهمة•يقوم•بها.	•

يتعرّف•أهمية•	•

التنمية•الذاتية.

يُساهم•بفاعلية•يف•	•

بناء•مجتمـع•دولــة•

اإلمارات•العربية•

املتحدة.
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يتعرّف•مؤرشات•النموالسكاين•واالقتصادي•يف•اإلمارات.	•

يستنتج•أثر•النمواالقتصادي•الرسيع•عى•مجتمع•اإلمارات.	•

يُوّضح•آليات•التكيف•مع•النمواالقتصادي•الرسيع.	•

يستخلص•اآلثار•اإليجابية•للتكيف•مع•النمواالقتصادي•الرسيع.	•

يفتخر•باإلنجازات•التي•حققتها•دولة•اإلمارات•إقليميًّا•وعامليـًّا•من•	•

مثل:•)جودة•البنية•التحتية،•توفر•التقنيات•املتقدمة،•االستقرار•

واألمن،•املشاريع•االقتصادية•العمالقة(.

يُقّدر•مرونة•الدولة•وقدرتها•ونجاحها•يف•تجاوز•األزمة•االقتصادية•	•

العاملية.

يُظهر•وعيًا•بأهمية•	•

التكيف•مع•

النمواالقتصادي•

الرسيع.

يتعرّف•أساسيات•	•

النظام•االقتصادي.

القت�شاد 
الوطني
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يتعرّف•التطورات•السياسية•التي•حدثت•يف•املنطقة•بن•األعوام•1962م-•	•

1968م•وخاصة•يف•إمارة•أبوظبي•)اكتشاف•النفط(.

يُعلّل•أثر•االنسحاب•الربيطاين•من•منطقة•الخليج•عام•1968م•عى•إمارات•	•

الدولة.

يستعرض•تجربة•االتحاد•الثنايئ•بن•أبوظبي•وديب•18/فرباير/1968.	•

يُبّن•مسرة•االتحاد•التساعي•)27/•فرباير•/•1968م(.	•

يفخر•بتجربة•االتحاد•التساعي•واتساع•نظام•اتحادنا•ليشمل•دول•شقيقة•	•

مجاورة.

يُحّدد•بعض•قرارات•اجتاع•املجلس•املؤقت•لالتحاد•التساعي•و•الذي•عقد•	•

يف•الدوحة•8/سبتمرب/1968.

يرح•الفكر•الوحدوي•الذي•كان•القادة•مؤسسو•االتحاد•يتمتعون•به.	•

يتتبع•تاريخيًّا•	•

فكرة•االتحاد•

منذ•عام•1962•

حتى•قيام•

اتحاد•دولة•

اإلمارات1971م.

يتعرّف•أهّم•	•

املراحل•

التاريخية•التي•

مرت•باالتحاد•

حتى•قيامه.

الهوية 
الوطنية

يعتّز•بجهود•الشيخ•زايد•بن•سلطان•والشيخ•راشد•-•رحمها•الله•-•	•

والتحديات•التي•واجهت•االتحاد.

يُعّد•تقريرًا•عن•إمارات•الدولة•يف•الفرتة•التي•سبقت•االتحاد•من•حيث:•أصل•	•

تسميتها،•حدودها،•اسم•حاكمها،•أهّم•مميزاتها،•والقبائل•التي•سكنتها.

يُبّن•أهمية•اجتاع•حكام•اإلمارات•الذي•متخض•عن•إعالن•قيام•اتحاد•دولة•	•

اإلمارات•العربية•املتحدة•يف•2•ديسمرب•1971م.

يُوّضح•أهّم•القرارات•التي•أعلنت•يوم•االتحاد:•الثاين•من•ديسمرب•امليمون.	•

يذكر•أساء•املؤسسن••األوائل•الذين•وقعوا•اتفاقية•االتحاد•2•ديسمرب•1971.	•

يفخر•بدور•الشيخ•زايد•بن•سلطان•-•رحمه•الله•-•بإنهاء•العالقات•التعاهدية•	•

مع•بريطانيا.

يُبّن•دور•الشيخ•زايد•بن•السلطان•آل•نهيان•-•رحمه•الله•-•يف•نقل•البالد•من•	•

التجزئة•إىل•الوحدة.

يُوّضح•التحديات•التي•واجهت•دولة•االتحاد•عند•قيامها.	•

يُثّمن•دور•الشيخ•زايد•بن•سلطان•آل•نهيان•والشيخ•راشد•بن•سعيد•آل•	•

مكتوم•-•رحمها•الله•-•يف•مواجهة•التحديات.

يفخر•برئيس•االتحاد•الشيخ•زايد•بن•السلطان•آل•نهيان•-•رحمه•الله•-•الذي•	•

جعل•املواطن•اإلمارايت•نصب•عينيه.

يقرأ•فكر•الشيخ•زايد•بن•السلطان•آل•نهيان•-•رحمه•الله•-•والخطوات•التي•	•

اتبعها•يف•نقل•الدولة•إىل•عرص•الوحدة•الجديد.

يتعرّف•أهّم•	•

التطورات•

السياسية•يف•عام•

1971م.
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يتعرّف•مراسم•الزواج•قديًا•يف•اإلمارات.	•

يفهم•عادات•املجتمع•اإلمارايت•قديًا•يف•تحقيق•التكافل•	•

االجتاعي•)“العينية”•وهي•مساعدة•الشاب•يف•مصاريف•

الزواج(.

يتعلّم•كلات•تختص•بتربيكات•الزواج•من•مثل:•“مربوك•ما•	•

دبرتوا”•وواجبات•العزاء•“أحسن•الله•عزاكم”•و“الخالف•الله”•

...إلخ.

يحرص•عى•استقبال•ضيوف•والديه•ويقدرهم.	•

يتمثّل•العـــــادات••	•

والسلوكات•اإلماراتية•

األصيلة.

يُعرّب•عن•هويته•	•

الوطنية.

تابع / الهوية 
الوطنية

يتعرّف•مفهوم•العوملة.	•

يحلل•اآلثار•اإليجابية•والسلبية•للعوملة•الثقافية•عى•الهوية•	•

الوطنية•ملجتمع•اإلمارات.

يعتّز•بالفكر•الحر•املنفتح•واملنطلق•لقادة•الدولة.	•

يتعرّف•األبعاد•اإليجابية•	•

والسلبية•للعوملة.

يُدرك•أثر•العوملة•	•

عى•الهوية•

الوطنية.

يُظهر•وعيًا•برورة•التمسك•بهويته•الوطنية•يف•ظل•العوملة.	•

يُصّمم•مروًعا•للمواطنة•حول•تراث•دولة•اإلمارات•العربية•	•

املتحدة•تحت•عنوان•)نحيي•املايض•لنعيش•الحارض(•يتناول•فيه•

)الرتاث•العمراين،•الشعر•واألمثال،•العادات•والتقاليد،•املسّميات•

قديًا،•املهن•قديًا(.

يُبّن•أهمية•الحفاظ•عى•الرتاث•العمراين•يف•دولة•اإلمارات.	•

يُوّضح•أنواع•العمران•التقليدي•وطرزه•يف•دولة•اإلمارات.	•

يُصّمم•منوذًجا•للمساكن•الصيفية•يف•دولة•اإلمارات.	•

يتعلّم•كلات•باللهجة•املحلية•)املنامة،•الليوان،•الرباحة،•املزالي،•	•

الساباط،•الحوي،•البّخار(.

يُحسن•متثيل•الدولة•عند•السفر•إىل•الخارج.	•

يحرتم•قوانن•الدولة•املزورة•وأعرافها.	•

يحافظ•علــى•هويته•	•

الوطنية•فــــي•ظـل•

العوملة.
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العامة
املحاور

يُفرّس•مفهوم•املصلحة•العامة.	•

يعي•أهمية•ترجيح•املصلحة•العامة•عى•املصلحة•الخاصة.	•

يجعل•شعاره•الخالد•الوطن•أوالً.	•

يُظهر•الوالء•واإلخالص•الكامل•لدولة•اإلمارات•ولرئيسها•قوالً•وفعالً.	•

يعي•حق•اإلمارات•عليه•يف•املحافظة•عى•اتحادها.	•

يُظهر•والءه•التام•لقائد•مسرتنا•الشيخ•خليفة•بن•زايد•آل•نهيان•رئيس•الدولة•-•حفظه•الله•-.	•

يلتزم•دوره•اإليجايب•يف•دعم•األمن•الوطني.	•

يقوم•بدوره•يف•حاية•وطنه•وسالمة•أراضيه•ومنجزاته•وسمعته.	•

يرجح•	•

املصلحة•

العامة•عى•

املصلحة•

الخاصة•يف•

كل•األحوال.

يُعّزز•حسه•	•

الوطني•

وإيانه•

بالواجـب•

تجاه•الوطن.

املواطنة

يُلخص•قضية•الجزر•اإلماراتية•الثالث•املحتلة.	•

يرُبهن•عى•عروبة•الجزر•اإلماراتية•املحتلة•مستدالً•بوثائق•تاريخية.	•

يستدل•مبواقف•للشيخ•زايد•-•رحمه•الله•-•يف•دعم•قضية•الجزر.	•

يُقّدر•جهود•القيادة•السياسية•يف•حل•قضية•الجزر•املحتلة.	•

يتعرّف•	•

قضية•الجزر•

اإلماراتية•

املحتلة.

يتعرّف•	•

أهمية•

الوحدة•

الوطنية•

وسياسة•

الدولة•

إقليميًّا•

وعامليًّا.

الدولة 
والنظام 
والقانون

يستخلص•دور•االتحاد•يف•إرساء•قواعد•األمن•والسالمة.	•

يُقّدر•التجربة•االتحادية•خالل•العقود•األربعة•املاضية.	•

يؤكد•أهمية•االتحاد•يف•املحافظة•عى•املكتسبات•الوطنية•حارضًا•ومستقبالً.	•

يُعرّب•عن•اعتزازه•بنظام•الحكم•يف•الدولة.	•

يكتب•مقاالً•عن•دور•االستقرار•األمني•واالجتاعي•يف•ازدهار•الوطن.	•

يُشارك•يف•دعم•املوقع•اإللكرتوين•لدولة•اإلمارات•يف•منظمة•اليونسكو•الخاص•باتحاد•دولة•	•

اإلمارات.

يفخر•	•

باتحاد•دولة•

االمارات•

العربية•

املتحدة•

يعي•أهمية•انفتاح•دولة•اإلمارات•عى•العامل•وبناء•رشاكات•إسرتاتيجية•يف•املجاالت•املختلفة.	•

يُبّن•دور•القيادة•يف•نهج•السياسة•املتوازنة•عى•املستوين•اإلقليمي•والعاملي.	•

يتعرّف•دور•الخارجية•اإلماراتية•يف•تحقيق•أهداف•القيادة•إقليميًّا•وعامليًّا.	•

يُوّضح•دور•اإلمارات•يف•تحقيق•التنمية•واألمن•واالستقرار•إقليميًّا•وعامليًّا.	•

يفخر•مبشاركة•دولة•اإلمارات•كأول•دولة•خليجية•تنضم•كعنرص•مراقب•يف•االتحاد•اإلفريقي.	•

يستعرض•دور•دولة•اإلمارات•يف•جامعة•الدول•العربية•واألمم•املتحدة•وصندوق•الوكالة•الدولية•	•

للطاقة•الذرية.

يُوّضح•دور•صاحب•السمو•الشيخ•خليفة•بن•زايد•-•حفظه•الله•-•يف•دعم•جهود•املنظات•العاملية•	•

واإلسالمية.

يُبّن•املبادرات•اإلنسانية•لصاحب•السمو•الشيخ•خليفة•بن•زايد•-•حفظه•الله•-•عى•الصعيد•العاملي.	•

يرُبز•دور•صاحب•السمو•الشيخ•خليفة•بن•زايد•-•حفظه•الله•-•يف•دعم•الرعاية•الصحية•وبرامج•	•

اإلغاثة•واملشاريع•السكنية•يف•الدول•املنكوبة.

يربز•دور•	•

القيادة•

السياسية•يف•

دعم•مكانة•

االمارات•

إقليمياًو•

عاملياً
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يرُبهن•عى•أن•هناك•نصوًصا•دستورية•تؤكد•عى•أن•	•

الريعة•اإلسالمية•هي•مصدر•رئيس•للتريعات•والقوانن•

يف•دولة•اإلمارات.

يستشعر•أهمية•الريعة•اإلسالمية•كمكون•أسايس•ملواد•	•

دستور•دولة•اإلمارات.

يُوّضح•الدعامات•األساسية•لدستور•دولة•اإلمارات.	•

يُبّن•أن•الدستور•ينص•عى•	•

أن•الريعة•اإلسالمية•هي•

مصدر•رئيس•للتريعات•

القانونية•يف•دولة•اإلمارات.

يُدرك•أن•الريعة•	•

اإلسالمية•مصدر•رئيس•

لدستور•دولة•اإلمارات.

تابع / 
الدولة 
والنظام 
والقانون

يُبّن•جهود•الشيخ•خليفة•بن•زايد•رئيس•الدولة•-•حفظه•	•

الله•-•عى•املستوى•املحيل•من•حيث:•إكال•مسرة•

االتحاد،•دعم•التعليم،•دعم•الصحة،•ورعاية•األطفال•

والشباب.

يفخر•بجهود•الشيخ•خليفة•بن•زايد•رئيس•الدولة•-•حفظه•	•

الله•-•ودوره•يف•دعم•املروعات•اإلسكانية•والخرية•

إقليميًا.

يعتّز•بدور•الشيخ•خليفة•بن•زايد•رئيس•الدولة•-•حفظه•	•

الله•-•عامليًا•يف•إرساء•روح•التسامح•والسالم.

يستعرض•جهود•الشيخ•	•

خليفة•بن•زايد•آل•نهيان•

رئيس•الدولة•-•حفظه•الله•

-•عى•جميع•األصعدة.

يتعرّف•إنجازات•الشيخ•	•

خليفة•بن•زايد•آل•نهيان•

رئيس•الدولة•-•حفظه•

الله•-.

يتتبع•السرة•الذاتية•للشيخ•محمد•بن•حمد•الرقي•–•	•

رحمه•الله•–•أحد•القادة•املؤسسن•لدولة•اإلمارات•العربية•

املتحدة.

يُوّضح•دور•الشيخ•محمد•بن•حمد•الرقي•–•رحمه•الله•	•

–•يف•تأسيس•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.

يُبّن•عدًدا•من•إنجازات•الشيخ•محمد•بن•حمد•الرقي•–•	•

رحمه•الله•–•يف•املجاالت•املختلفة.

يرسد•السرة•الذاتية•للشيخ•حمد•بن•محمد•الرقي،•	•

حاكم•الفجرة•–•حفظه•الله.

يُوّضح•دور•الشيخ•حمد•بن•محمد•الرقي•يف•دعم•	•

االتحاد•وإكال•املسرة.

يُبّن•عدًدا•من•إنجازات•الشيخ•حمد•بن•محمد•الرقي•يف•	•

املجاالت•املختلفة.

يتعرّف•الســـر•الذاتية•	•

للقـــادة•الشيـــــوخ•

فــــي•إمـــــارة•الفجرة،•

ويبن•أدوارهم•يف•

بناء•االتحاد•ودعمه،•

وإنجازاتهم•يف•املجـــاالت•

املختلفــة.

يتعرّف•السر•الذاتية•	•

وإنجازات•القادة•الشيوخ•

مؤسيس•دولة•اإلمـارات•

العربيــة•املتحدة،•والقادة•

الحالين،•وأدوارهم•يف•بناء•

االتحاد•ودعم•مسرته.
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يُوّضح•مفهوم•الثبات•عى•املبدأ.	•

يربط•بن•املواطنة•الصالحة•وقيمة•الثبات•عى•املبدأ.	•

يُبّن•أثر•الثبات•عى•املبدأ•يف•تحقيق•األمن•الوطني.	•

يحرص•عى•القيم•ويتمثلها•يف•ظل•االنفجار•املعريف•الهائل.	•

يتمثّل•قيمة•احرتام•العمل•وإتقانه•من•أجل•رفعة•شأن•	•

دولته.

يحرص•عى•التحكم•يف•النفس•واالنضباط•من•أجل•بناء•	•

شخصية•إماراتية•مميزة.

يكون•قدوة•حسنة•لزمالئه•يف•الطموح.	•

يتعرّف•قيمة•الثبات•عى•	•

املبدأ•يف•تحقيق•التوازن•

يف•حياته.

يلتزم•القيم•واملبادئ•	•

واألخالق•يف•أقواله•وأفعاله.

القيم 
والأخالق

يُبّن•دور•الشيخ•خليفة•-•حفظه•الله•-•يف•تعزيز•أسس•	•

التعايش•السلمي.

يعي•دور•دولة•اإلمارات•يف•تبني•التواصل•اإلنساين•والحوار•	•

الحضاري.

يفخر•بدولة•اإلمارات•باعتبارها•منوذًجا•للتعايش•السلمي•	•

يف•الوقت•الحايل.

يُساهم•يف•جعل•دولة•اإلمارات•بيئة•للتعايش•السلمي.	•

يتعرّف•مقومــــات•دولة•	•

اإلمارات•كبيئــة•للتعايش•

السلمي.

يُبّن•دور•دولة•اإلمارات•	•

فـي•مجــــال•التعايش•

السلمي.

يُفرّس•مفهوم•االستغالل•غر•املستدام.	•

•يستنتج•دور•التنمية•املستدامة•يف•تقدم•الشعوب.	•

يربط•بن•حاية•البيئة•والتنمية•املستدامة•يف•دولة•	•

اإلمارات.

•يُساهم•يف•نر•ثقافة•املدن•والبيوت•الخراء•يف•الدولة.	•

يدعم•التعاون•بن•دولة•اإلمارات•ودول•العامل•يف•خفض•	•

آثار•الكوارث•الطبيعية•والكوارث•الناجمة•عن•فعل•

اإلنسان•من•أجل•بيئة•مستدامة•نظيفة.

يُقّدر•جهود•دولة•اإلمارات•يف•املحافظة•عى•البيئة•عامليًا.	•

يُبّن•دوره•يف•حاية•البيئة•	•

من•أجل•تنمية•بيئية•

مستدامة.

يُدرك•دوره•يف•تحقيق•	•

التنمية•البيئية•املستدامة.
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يُحّدد•أولوياته•عند•تطبيق•الخطة•التي•وضعها•ملستقبله.	•

يثق•بنفسه•وبقدرته•ومهاراته•الشخصية.	•

يُطبّق•مهارات•التفكر•اإلبداعي•يف•خياراته.	•

يحقق•ذاته•بشكل•ناجح•وفّعال.	•

يتكيف•مع•الضغوط•املختلفة•املحيطة•به.	•

يحرص•عى•إدارة•ذاته•	•

بوعي•وتخطيط•من•

أجل•خدمة•مجتمعه.

يُطّور•مهاراته؛•ليبني•	•

شخصية•إماراتية•فاعلة•

ومنتجة.

الفرد 
واملجتمع

يُبّن•أهمية•الحوار•وتقبل•الرأي•اآلخر•يف•نر•السالم•العاملي.	•

يُوّضح•دور•دولة•اإلمارات•يف•اللجان•الدولية•ودعمها•قيم•الحوار•	•

واحرتام•الرأي•والرأي•اآلخر.

يحرتم•جميع•الديانات•وما•يرتتب•عليها•من•شعائر•وعبادات.	•

يتتبع•املنتديات•العاملية•التي•أقامتها•وشاركت•فيها•دولة•	•

اإلمارات•حول•حوار•الحضارات.

يعتّز•بدور•الشيخ•خليفة•بن•زايد•آل•نهيان•-•حفظه•الله•-•يف•	•

إبراز•دولة•اإلمارات•عربيًا•وعامليًا•كمثال•لتقبل•اآلخرين.

يُبّن•أهمية•نر•ثقافة•	•

الحوار•وتقبل•الرأي•

والرأي•اآلخر.

يُدرك•دور•دولة•	•

اإلمارات•يف•مجال•

الحوار•الحضاري•وتقبل•

اآلخر•واالستفادة•منه.

يُعرّف•مفهوم•اإلنتاجية.	•

يستنتج•صفات•الفرد•املنتج•يف•املجتمع.	•

يُقّدر•أهمية•تنوع•املهن•يف•بناء•مجتمع•منتج.	•

يُناقش•أسس•اختيار•مهنة•املستقبل.	•

يُحّدد•املهنة•التي•يختارها•مربًرا•اختياره•يف•تقرير•مفصل.	•

يُدرك•العالقة•بن•	•

اإلنتاجية•ومهنة•

املستقبل.

يتعرّف•املبـادئ•	•

واملفاهيم•األساسية•

املرتبطة•باإلعالم•

والقيادة•واإلنتاجية•

املجتمعية.

يحرتم•مؤسسة•الزواج.	•

يضع•ألرسته•رؤية•واضحة•األهداف•.	•

يضع•تصوًرا•ليغرس•يف•أبنائه•مستقبالً•القيم•اإلسالمية•واألخالق•	•

الحميدة•وحب•الوطن.

يريب•أبناءه•عى•التمسك•بالهوية•الوطنية.	•

يوجه•أبناءه•نحو•البذل•والعطاء•يف•سبيل•رفعة•الوطن.	•

يبنى•أرسة•متاسكة•	•

ومفيدة•للمجتمع.

يُساهم•بفاعلية•يف•بناء•	•

مجتمع•دولة•اإلمارات•

ينتهج•التفكر•املبدع•يف•مختلف•جوانب•حياته•اليومية.	•العربية•املتحدة.

يُنّمي•املهارات•واملعارف•التي•تدعم•مقدرته•عى•اإلبداع.	•

يُظهر•سعيه•للتفوق•وتبوء•أعى•املراتب•يف•مختلف•املجاالت،•	•

ويضع•خطة•لذلك.

يُبّن•الوسائل•التي•تجعله•منوذًجا•يحتذى•به•يف•جميع•املحافل•	•

ومختلف•األصعدة.

يتعرّف•مهــــارات•	•

االبتكار•والّريادة
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يُعلّل•اهتام•اإلمارات•بإقامة•عالقات•ثقافية•وتجارية•مع•الدول•	•

الصديقة.

يُحّدد•مظاهر•العالقات•الثقافية•والتجارية•بن•اإلمارات•وكل•من•	•

الهند•وفارس•ورشق•أفريقيا.

يُقّدر•دور•اآلباء•واألجداد••وحرصهم•عى•التواصل•مع•العامل•	•

الخارجي.

يُبّن••العالقات•الثقافية•	•

والتجارية•لإلمارات•مع•

الدول•الصديقة•قبل•

االتحاد.

يُوّضح•العالقات•الثقافية•	•

والتجارية•ملجتمع•

اإلمارات•قبل•االتحاد.

القت�شاد 
يتعرّف•أهّم•املنظات•االقتصادية•العاملية•)صندوق•النقد•الدويل•	•الوطني

–•البنك•الدويل...(.

يُبّن•عالقة•دولة•اإلمارات•باملنظات•االقتصادية•العربية•	•

والعاملية.

يفخر•مبدينة•»مصدر«•كأول•مدينة•يف•العامل•خالية•من•	•

االنبعاثات•الكربونية.

يعتّز•باستضافة•دولة•اإلمارات•لـ)أرينا(•كمقر•دائم•لها.	•

يرب•أمثلة•عى•بعض•االستثارات•الخارجية•لدولة•اإلمارات•	•

العربية•املتحدة.

يُوّضح•أساسيــات•	•

االقتصـاد•العاملي•

وعالقته•باقتصاد•دولة•

اإلمارات.

يتعرّف•أساسيات•النظام•	•

االقتصادي.





خريطـــة الموضوعات  للمحاور
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3 •رموز••دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة الهوية•الوطنية

الرو�شة 
الأوىل

3 احرتام•رموز••دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة املواطنة

3 أهمية•النظام
الدولة•والنظام•

والقانون
3 دور•رجال•الرطة•يف•تنظيم•املرور

3 قيم•التعاون•واالحرتام•يف•محيط•األرسة•والروضة القيم•واألخالق

3 دور••الطفل•يف•محيط•األرسة•والروضة
الفرد•واملجتمع

3 احرتام•العمل

االقتصاد•الوطني

3 املحافظة•عى•املمتلكات•الشخصية•والعامة
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عدد احل�ش�ص املو�شوعات املحور ال�شف

3 قصة•قيام•االتحاد

الهوية•الوطنية

الرو�شة 
الثانية

2 العادات•والتقاليد•يف•دولة••اإلمارات•العربية•املتحدة

1 األدوات•الرتاثية•القدية

1 االعتزاز•بالعادات•والتقاليد•والرتاث•املحيل
املواطنة

3 احرتام•النظام
الدولة•والنظام•

والقانون
2 دور•رجال•األمن•يف•إرساء•النظام

3 قيم•األمانة•والصدق••يف•التعامل•مع•اآلخرين القيم•واألخالق

3 إدراك•الذات•وتقديرها
الفرد•واملجتمع

2 العمل•الجاعي

2 أهمية•العمل

االقتصاد•الوطني

2 دور•الفرد•يف•املحافظة•عى•املمتلكات•الشخصية•والعامة
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2 عنارص•الهوية•الوطنية•اإلماراتية

الهوية•الوطنية

الأول

2 عنارص•الرتاث•يف•دولة•اإلمارات

2 االعتزاز•باالنتاء•إىل•الوطن
املواطنة

2 مارسة•املواطنة•الصالحة

2 االلتزام•بالنظام•والقانون

الدولة•والنظام•

والقانون
2 أدوار•رجال•األمن

2 أساء•القادة•والحكام•يف•إمارات•الدولة

2 احرتام•الوالدين•وحسن•التعامل•مع•األرسة القيم•واألخالق

2 فهم•الذات

الفرد•واملجتمع
2 املساهمة•يف•بعض•األعال•يف•البيت•واملدرسة

2 العمل•الجاعي•التعاوين

2 البيع•والراء االقتصاد•الوطني
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2 جهود•الحكام•يف•تطوير•الدولة•ونهضتها.

الهوية•الوطنية

الثاين

2 مواطن•الجال•الطبيعية•يف•الدولة.

2 متثل•العادات•اإلماراتية•األصيلة.

املواطنة
2 املحافظة•عى•عنارص•الهوية•الوطنية

1 املحافظة•عى•عنارص•الهوية•الوطنية

2 قواعد•وأنظمة•األماكن•العامة.

الدولة•والنظام•

والقانون

2 قادة•الدولة••ونظام•الحكم•فيها.

2 تطبيق•القواعد•واألنظمة•املرورية.

1 قواعد•السالمة•عند•استخدام•األلعاب•اإللكرتونية.

2 العالقات•االجتاعية•بن•أبناء•الحي. القيم•واألخالق

2 استثار•الجوانب•اإليجابية•يف•الشخصية.

الفرد•واملجتمع
1 االختيار•:•مفهومه•ومسؤولياته.

1 عالقة•االختيار•السليم•بالنجاح•يف•العمل

2 اإلنتاج•واالستهالك االقتصاد•الوطني
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2 طبيعة•الحياة•يف•دولة•اإلمارات••يف•الزمن•املايض.

الهوية•الوطنية

الثالث

2 مظاهر•التطور•يف•دولة•اإلمارات

2 إنجازات••اتحادية

2 العطاء•واملواطنة•الصالحة
املواطنة

1 القواعد•والنظم•يف•املؤسسات•الخدمية

الدولة•والنظام•

والقانون

2 القواعد•واألنظمة•املرورية

1 أهمية•السلطة•املجتمعية

1 جهود••شخصيات•السلطة•املجتمعية

2 •جهود•الدولة•يف•توفر•الحقوق

القيم•واألخالق

2 مهارات•التعامل•مع•اآلخرين

2 التعامل•مع•الذات•ومع•اآلخرين

الفرد•واملجتمع
2 أهمية•املشاركة•يف•األنشطة•املدرسية

1 التمسك•بالعادات•اإلماراتية•األصيلة

2 االستهالك•والتوفر االقتصاد•الوطني
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2 دور•األجداد•واآلباء•يف•بناء•الوطن

الهوية•الوطنية

الرابع

1 التمسك•بالعادات•والتقاليد•األصيلة

2 املعامل•الرتاثية•يف•دولة•اإلمارات

2 دور•القادة•الشيوخ•يف•تطوير•الدولة

2 ااملسؤولية•واملواطنة•الصالحة
املواطنة

1 القواعد•والنظم•يف•املؤسسات•الصحية

الدولة•والنظام•

والقانون

1 دور•رجال•األمن•يف•إرساء•النظام

2 أحوال•الحياة•يف•اإلمارات•قبل•قيام•االتحاد

1 عوامل•قيام•االتحاد

2 جهود•القادة•املؤسسن•يف•إرساء•دعائم•االتحاد

1 •قانون•حقوق•الطفل•يف•دولة•اإلمارات

القيم•واألخالق

1 قيم•التسامح•مع•اآلخرين•واحرتامهم

2 القدرات•واملواهب•الكامنة

الفرد•واملجتمع
1 الكتاتيب•يف•دولة•اإلمارات•قديًا

1 طلب•العلم•والتحصيل•الجاد

2 اإلتقان•يف•العمل•وزيادة•اإلنتاجية االقتصاد•الوطني
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عدد احل�ش�ص املو�شوعات املحور ال�شف

2 العادات•والتقاليد••املميزة•ملجتمع•اإلمارات
الهوية•الوطنية

اخلام�ص

2 عنارص•الرتاث•الثقايف•يف•دولة•اإلمارات

2 بطوالت•األجداد•يف•الدفاع•عن•وطنهم

2املواطنة الوالء•واالنتاء•للوطن

1 املحافظة•عى•العادات•والتقاليد

2 املحافظة•عى•البيئة

الدولة•والنظام•

والقانون
1 أهمية•القيادة•السياسية••

2 الخدمات•الحكومية•لألفراد•واملجتمع

2 قيم•الصدق•واإليثار. القيم•واألخالق

2 أهمية•التواصل•الفعال•لبناء•الشخصية

الفرد•واملجتمع
2 •الحلول•املمكنة•للقضايا•البيئية

2 العمل•التطوعي•لخدمة•البيئة

2 دور•الراء•يف•تحقيق•االزدهار االقتصاد•الوطني
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عدد احل�ش�ص املو�شوعات املحور ال�شف

1 البنية•األرسية•يف•دولة•اإلمارات

الهوية•الوطنية

ال�شاد�ص

2 االستقرار•العائيل••والهوية•الوطنية

1 التكافل•والرتابط•االجتاعي

2 مقاومة•القواسم•للحمالت•الربيطانية
املواطنة

2 املواطنة•الفاعلة

1 املبادىء•العامة•للدستور•اإلمارايت

الدولة•والنظام•

والقانون
1 •الدولة•ونظام•الحكم••

3 القادة•الشيوخ•يف•إمارة•أبوظبي،•وأدوارهم•يف•بناء•االتحاد••ودعم•مسرته

2 إدارة•الوقت•وزيادة•اإلنتاجية

1القيم•واألخالق الحقوق•األساسية•التي•كفلها•الدستور•اإلمارايت

1 جهود•الدولة•يف•حفظ•حقوق•ذوي•اإلعاقة

2 الثقة•بالنفس•وتطوير•الشخصية

1الفرد•واملجتمع •أهمية•العمل•التطوعي

1 العمل•التطوعي•لخدمة•املجتمع

1 تطبيق•العادات•والقيم•األصيلة

1 أهمية•االستثار•ونتائجه

االقتصاد•الوطني
1 دور•التنافس•يف•تطوير•االقتصاد
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عدد احل�ش�ص املو�شوعات املحور ال�شف

2 نشأة•الحضارة•يف•منطقة•اإلمارات

الهوية•الوطنية

ال�شابع

1 الحرف•واملهن•اإلماراتية•القدية

1 التعليم•شبه•النظامي•والتعليم•النظامي•يف•الدولة

1 مراحل•تطور•التعليم•النظامي•يف•الدولة

2 املواطنة•الصالحة•ومقوماتها
املواطنة

1 مسؤولية•األفراد•يف•تحقيق•الوحدة•الوطنية

1 أهمية•الدستور•والقانون•للمجتمع

الدولة•والنظام•

والقانون
1 السلطات•السياسية•يف••دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة••

2 أدوار•القادة•شيوخ•إمارة•ديب•وإنجازاتهم•يف•املجاالت•املختلفة

1 •املحاسبة•الذاتية

القيم•واألخالق
2 إدارة•الوقت

2 التخطيط•وإدارة•الذات

الفرد•واملجتمع
2 •العادات•اإلماراتية•األصيلة

2 املرأة•اإلماراتية•ومسرة•البناء

1 مؤسسات•رعاية••األيتام•والنساء•واألطفال

1 الجرأة•والريادة•يف•املشاريع•االقتصادية

االقتصاد•الوطني
1 املخاطرة•يف•األعال•واملشاريع



97 الوثيقة الوطنية لمنهج التربية الوطنية

عدد احل�ش�ص املو�شوعات املحور ال�شف

2 نشأة•الحضارة•يف•منطقة•اإلمارات.

الهوية•الوطنية

الثامن

2 مسؤولية•أفراد•وأجهزة•الدولة•يف•حاية•الوطن

2 العادات•اإلماراتية•األصيلة

2 القادة•املؤسسن•األوائل•لالتحاد
املواطنة

1 طاعة•القادة•وتغليب•املصلحة•العامة

1 قوانن•الدولة•ونظمها

الدولة•والنظام•

والقانون
1 اختصاصات•السلطات•االتحادية•يف••دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة••

2 أدوار•القادة•شيوخ•إمارة•الشارقة•وإنجازاتهم•يف•املجاالت•املختلفة

1 •اإليثار

1القيم•واألخالق الطموح

1 حسن•استخدام•البيئة

2 التواصل•وبناء•العالقات•اإلنسانية

الفرد•واملجتمع
2 •الرياضات•الرتاثية

2 الوعي•االجتاعي•ونهضة•املجتمع

2 االبتكار•واإلبداع•يف•األعال•واملشاريع االقتصاد•الوطني
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عدد احل�ش�ص املو�شوعات املحور ال�شف

2 املظاهر•الحضارية•القدية•يف•منطقة•اإلمارات.

الهوية•الوطنية

التا�شع

2 دور•العلم•يف•بناء•الشخصية•اإلماراتية

1 الطب•الشعبي•اإلمارايت

1 األزياء•الشعبية•اإلماراتية

2 الثقافة•ومؤسساتها•وانشطتها•يف•دولة•اإلمارات

1 خطوات•قيام•االتحاد
املواطنة

1 التضحية•واملواطنة•الصالحة

1 أهمية•القوانن•والتريعات

الدولة•والنظام•

والقانون

1
العالقة•التكاملية•بن•السلطات•االتحادية•والسلطات•املحلية••يف••دولة•

اإلمارات

1
صور•من•دعم•الشيخ•زايد•بن•سلطان•رحمه•الله•للقضايا•السياسية•

واإلنسانية

2 أدوار•القادة•شيوخ•إمارة•عجان•وإنجازاتهم•يف•املجاالت•املختلفة

1 •حاية•حقوق•اإلنسان•يف•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة

القيم•واألخالق
1 احرتام•الشعوب•والثقافات•املختلفة

1 الطموح•والتميز

الفرد•واملجتمع
2 تطوير•القدرات•واملهارات•الحياتية

2 •املسؤولية•االجتاعيةوخدمة•املجتمع

1 قادة•أبطال•صنعوا•تاريخ•اإلمارات

1 العالقة•بن•رأس•املال•البري•واإلنتاجية•يف•املجتمع االقتصاد•الوطني
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عدد احل�ش�ص املو�شوعات املحور ال�شف

2 املالمح•الحضارية•يف•منطقة•اإلمارات•يف•العرص•اإلسالمي

الهوية•الوطنية

العا�شر

1 املواقع•األثرية•والتاريخية•يف•الدولة

1 مهنة•الغوص•الستخراج•اللؤلؤ

1 آداب•التحية•اإلماراتية

1 التغر•االجتاعي••يف•عرص•النفط

1 رجال•صنعوا•تاريخ•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة

1املواطنة عوامل•قيام•االتحاد•بن•إمارات•الدولة

1 املسؤولية•الوطنية•تجاه•الوطن

1 املجلس•الوطني•االتحادي

الدولة•والنظام•

والقانون

1 املشاركة•السياسية••يف••دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة••

1 السياسة•الخارجية•لدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة

1 جهود•الشيخ•زايد•بن•سلطان•آل•نهيان•رحمه•الله••يف•مجال•السالم••واإلغاثة•الدولية

1 االلتزام•بالقوانن•والتريعات

2 أدوار•القادة•شيوخ•إمارة•رأس•الخيمة••وإنجازاتهم•يف•املجاالت•املختلفة

1 •ضبط•النفس

1القيم•واألخالق تجربة•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة•يف•مجال•التعايش•السلمي

1 الرعاية•االجتاعية•يف•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة

1 االعتزاز••بالنفس•انطالًقا•من•االنتاء•اإلمارايت

1الفرد•واملجتمع •الحوار•وتقبل•اآلخر

1 التواصل•الثقايف••طريق•لالحرتام•املتبادل

1 أهمية•اإلعالم••يف•املجتمع•اإلمارايت

1 النظام•االقتصادي•يف•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة االقتصاد•الوطني
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عدد 
احل�ش�ص

املو�شوعات املحور ال�شف

2 املظاهر•واملعامل•الرتاثية••اإلماراتية

الهوية•

الوطنية

احلادي 
ع�شر

1 العادات•والتقاليد•اإلماراتية

1 الرتاث•الثقايف•اإلمارايت

2 التنمية•البرية••املستدامة•يف•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة

1 التطور•التاريخي•لفكرة•االتحاد
املواطنة

1 املنافسة•الريفة••ونهضة•املجتمع

1 مؤسسات•املجتمع•املدين

الدولة•

والنظام•

والقانون

1 االلتزام•بالقوانن•واملواطنة•الصالحة••

1 جهود•الشيخ•زايد•بن•سلطان•آل•نهيان•رحمه•الله••يف•خدمة•البرية•عى•مستوى•العامل

1 االلتزام•بالقوانن•والتريعات

2 أدوار•القادة•شيوخ•إمارة•أم•القيوين••وإنجازاتهم•يف•املجاالت•املختلفة

1 •األمانة•واملحاسبة•الذاتية

القيم•

واألخالق
1 تجربة•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة•يف•تطبيق•مبادىء••التعايش•السلمي

1 مكافحة•االتجار•بالبر•يف••دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة

2 العالقات••الثقافية•والتجارية••عى•املستوى•الخليجي•قبل•قيام•االتحاد

الفرد•

واملجتمع

1 •التكيف•مع•الضغوط•وضبط•الذات

1 أهمية•األرسة•يف•املجتمع•اإلمارايت

1 التنمية•الذاتية••وعالقتها•بالريادة•والتميز

2 التكيف•مع•النمو•االقتصادي•الرسيع•يف•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة االقتصاد•

الوطني
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عدد احل�ش�ص املو�شوعات املحور ال�شف

2 الخط•التاريخي•لفكرة•االتحاد••منذ•1962•-•1971

الهوية•الوطنية

الثاين ع�شر

1 التطورات•السياسية••يف•الدولة•عام•1971

1 مراسم•الزواج•يف•اإلمارات•قدًيا

1 األبعاد•اإليجابية•والسلبية•للعوملة

1 املحافظة•عى•الهوية•الوطنية•يف•ظل•العوملة

1 ترجيح•املصلحة•العامة•عى•املصلحة•الخاصة. املواطنة

1 قضية•الجزر•اإلماراتية•املحتلة

الدولة•والنظام•

والقانون

1 منجزات••االتحاد•عى•مدى•أربعة•عقود

1 دور•القيادة•السياسية•يف•دعم•مكانة•اإلمارات•إقليميًّا••وعامليًّا

1 مصادر••التريعات•والقوانن•يف•دولة•اإلمارات•وفق•الدستور

1 جهود•الشيخ•خليفة•بن•زايد•رئيس•الدولة••عى•جميع•األصعدة

1 أدوار•القادة•شيوخ•إمارة•الفجرة••وإنجازاتهم•يف•املجاالت•املختلفة

1 الثبات•عى•املبدأ•وتحقيق•التوازن•يف•الحياة

1القيم•واألخالق دولة•اإلمارات••منوذج•للتعايش•السلمي•

1 التنمية•البيئية•املستدامة

1 إدارة•الذات•وخدمة•املجتمع

الفرد•واملجتمع

1 نر•ثقافة••الحوار•وتقبل•الرأي••اآلخر

1 العالقة•بن•اإلنتاجية•ومهنة•املستقبل

1 بناء•األرسة••اإلماراتية•املتاسكة

1 مهارات•الريادة•واالبتكار

1 العالقات•الثقافية•والتجارية••مع•الدول•الصديقة•قبل•االتحاد

1االقتصاد•الوطني عالقة•االقتصاد•املحيل•باالقتصاد•العاملي

1 مشاريع•الطاقة•النظيفة•يف•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة
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