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بية الوطنية منهاج  يرتكز  ي الدراسات االجتماعية والتر
 اإلطار  معتمدا رئيسية   تمجاال  ثالث عىل لمرحلة الصّف الثان 

ي 
ي القرن   يهدف المنهاج إىل  . 2014 ِلعاِم  المناهج والتقويم الموحد لمعايت  الوطن 

ي ف 
تعزيز مواصفات الطالب اإلمارانر

ين و  ي تقوم عىل الواحد والعشر
اممبادىء  النر تقوية  القيادة ، تنمية ،التواصلبناء جش العمل الجماعي و تعزيز  ،االحتر

و  مانة والمسؤوليةال تنشأته عىل . باإلضافة إىل اإللمام بالتكنولوجيا و نية، ومهارات اإلبداع واالبتكار، ة الوطالهويّ مفاهيم 
ي تحقيق ذلك العالمية

 . العقلية واللغوية والتحصيليةالطالب  قدرات . إذ يراع ف 
 

ا من النشطة  يعتمد المنهاج  والشكال التوضيحية  ،والجداول الخرائط الجغرافية ،الرسوم والمخططات، الصور  ،كثت 
ي 
ز والخرائط الذهنية النر

ّ
 ، واإلبداع واالبتكار. الطالبية المهارات العقلية لدى عىل الفهم وتنم ترك

 

ي السبوععدد الحصص:  •
 . حصة واحدة ف 
ي اإل اوفقا للمنهاج  السنة الثانيةنحيطكم علًما بأن ما سيدرسه طالب 

بية والتعليم ف  مارات للفصل لمقرر من وزارة التر
ي الدراسي ال

 : 2020/ 2019 ثان 
ي بالديالنقل ": الثالثةالوحدة  ✓

. الدرس الول:  "والمهن ف  ي عندما أكتر
ي بالدي، الدرس الثالث: مهننر

 النقل ف 
اث": الرابعةالوحدة  ✓ ي : الثالث. الدرس زايد الوالد الدرس الول:  "زايد والتر

 . أحب تران 
Supporting at Home 

 

ي الدراسات إرسال رسالة أسبوعية تفّص  يتّم : الرسالة األسبوعية •
ل ما سيتعلمه الطالب خالل السبوع ف 

أعمالهم  من خاللها الطالبكوسيلة تواصل أخرى حيث يعرض    seesawبرنامج ال نعتمد االجتماعية. كما 
 الصفية.  . سنسعد بتدوينكملتعليقاتكم  ومالحظاتكم لعمال طالبنا ومنتجاتهم الصفية 

 

ي ملفنظرة عىل النشطة إلقاء ندعوكم إىل  •
حقق من إلمام و وكتاب الطالب  الموجودة ف 

ّ
طرح بعض السئلة للت

علم .  الطالب 
ّ
 بنواتج الت

 
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  ي واحة الحكايات.  . إشر
ون   والموقع اإللكتر

http://www.wahatalhekayat.com/free_books.php 

 . أيضا قراءة قصص وطنية مثل " البطالن القائدان" 

 

كم عىل تشجيع أبنائكم  كما نحيطكم علما أن مكتبة المدرسة  
ّ
ي نحث

راسات االجتماعية والنرّ
ّ
تزخر بمجموعة شّيقة من كتب الد

 القتنائها واالستفادة منها. 

 


