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بية الوطنية لمرحلة الصّف الخامس عىل ثالث مجاالت رئيسية معتمدا  اإلطار  يرتكز منهاج الدراسات االجتماعية والتر

ي الموحد لمعايتر المناهج والتقويم
ي القرن  2014 ِلعاِم  الوطن 

ي ف 
.   يهدف المنهاج إىل تعزيز مواصفات الطالب اإلماراتر

ام، تعزيز العمل الجماعي وبناء جش التواصل، تنميةالقيادة ، تقو  ي تقوم عىل  مبادىء االحتر
ين والنر ية  الواحد والعشر

مفاهيم الهوّية الوطنية، ومهارات اإلبداع واالبتكار، واإللمام بالتكنولوجيا. باإلضافة إىل تنشأته عىل األمانة والمسؤولية و 
ي تحقيق ذلك  قدرات الطالب العقلية واللغوية والتحصيلية. 

 العالمية. إذ يراع ف 
 

ا من األنشطة، الصور ، الرسوم والمخططات، الخرائط الجغرافية والجداول، واألشكال التوضيحية  يعتمد المنهاج  كثتر
ز عىل الفهم وتنمية المهارات العقلية لدى الطالب، واإلبداع واالبتكار. 

ّ
ي ترك

 والخرائط الذهنية النر
 

ي األسبوععدد الحصص:  •
 . حصة واحدة ف 
ي االمارات للفصل  وفقا للمنهاج االمقرر  السنة الخامسةنحيطكم علًما بأن ما سيدرسه طالب 

بية والتعليم ف  من وزارة التر
ي الالدراسي 

 : 2020/ 2019 ثات 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة: األولالدرس : )وطن السعادة"الوحدة األوىل:  ✓

ي : الثالث، الدرس السكان ف 
بيئنر

ي 
 . مسؤولينر

ي الدرس : )عراقة بالدي(الوحدة الثانية:  ✓
 الدرس الثالث: تراثنا األصيل.  . إمارة ومسم : الثات 

Supporting at Home 

ي خطة المواد العربية األسبوعية  •
ي سيدرسها التالميذ ف 

    seesawكما سيتم اعتماد برنامج ال   . سيتم ارسال الدروس الت 
 . كوسيلة تواصل أخرى حيث يعرض الطالب أعمالهم ومنتجاتهم الصفية 

: التعلم • ي
ي تم    البيت 

ي البيت. الرجاء مراجعة الدروس الت 
ي المدرسة مع الطالب ف 

 ت دراستها ف 

ي البيت مع    للقيام به الطالب أكثر من خيار  أمام  ، حيث سيكون  طلوبة من الطالب للمشاري    ع الم   ا فصلي   ا تم إرسال مخطط   •
ف 

 من تقييم الطالب عىل مدار العام.   جزء هي  المشاري    ع  هذه  أن    . مع العلم موعد محدد للتسليم 

 
Extending Beyond the Curriculum 
 

بإمكانكم البحث عتر قناة يوتيوب عن مواضيع مناسبة عن المادة التعليمية وتحت  لمساعدة الطالب من خارج المنهج 

افكم مثل موقع ضاد  ثقافة قع الرسمية مثل موقع بالمواكما بإمكان الطلبة االستعانة   . إشر

ي   https://abudhabiculture.ae/arأبوظنر

ي    . والمواقع المشابهة الرسمية باإلضافة إىل االستعانة بأطلس العالم أو أطلس العالم العرتر

راسات االجتماعية و 
ّ
كم عىل تشجيع أبنائكم  كما نحيطكم علما أن مكتبة المدرسة تزخر بمجموعة شّيقة من كتب الد

ّ
ي نحث

النرّ

 القتنائها واالستفادة منها. 
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