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بية والتعليم وذلك من خالل كتاب الدراسات     لمنهاج وزارة التر
ً
بية الوطنية والدراسات االجتماعية وفقا تدرس مادة التر

بية الوطنية وكتاب اإلمارات تاريخنا.   االجتماعية والتر  
 

ز 
ّ
بية الوطنية للصف الثامن عىل مهارة القر يرك  التحليلية وال ءة ا منهج الدراسات االجتماعية والتر

 
 ظرة العميقة للتاري    خ ن

ستخالص اوذلك من شأنه مساعدة الطالب عىل  . ةد حاآلفاق المستقبلية لدولة اإلمارات العربية المتو اإلسالمي 
 
 
ي الد

ي واالستفادة منها ف 
ي مختلف  كما يقوم المنهاج بمساعدة الطالب عىل .  الحاض  روس من الماض 

التفكتر النقدي ف 
ي تعزيز   ،نفتاحإضافة اىل تعزيز ثقافة الحوارواال  . تخاذ القراراتاو  المناقشة قدراتالقضايا المهمة وتنمية 

بما يسهم ف 
 
 
ي عالم اليوم ، و الت

ي كيف مع التطورات المتسارعة ف 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة التر

تثمير  أهم المبادرات الحكومية ف 
 
ّ
ليمة.   الشباب من اتخاذ القراراتنت مك  الس 

 عدد الحصص:ثالث حصص. 
 

ي هذا الفصل 
 
 الدروس الواردة ف

 
(العربية اإلسالمية حضارةال ثالث) الدرس التاريخنا حاض  :  ثالثةالوحدة ال-1  
(حلم الشبابزايد و الدرس الرابع ) -2  
(  الصحراء إىل مسبار الفضاءاإلمارات من سفينة ") ولالدرس األ " : رابعةالوحدة ال -3  
ي الدرس ال -4

ي ) :  ثان 
( االقتصاد األخض  اإلماران   

5-    
ُ
ي الفضاء)  : طموح زايد كتاب

 
(  حليلية)قراءة ت ( ثمانية أيام ف  

 
 

Supporting at Home 
  

الب  طرح أسئلة * 
 
  . كذلك  وانجازاتها  ،الحضارات العربية واإلسالميةعن للط

ّ
ي تعل

درس من  كل    منمها المعلومات التر
 
 
ذكرها.  ةروس السابقالد  

 . *متابعة ملف الطالب والدفتر الخاص بمادة الدراسات االجتماعية 
* 

 
ي  عنعامة ال فكرةإىل الل و للوص هبحث من خالل المواقع المذكورة أدنابالقيام بالطالب  حث

. االقتصاد األخض  اإلماراتر  
ي تحتوي عىل معلومات قيمة كأداة للبحث والمعرفة منهاهناك العديد من 

بية والتعليم التر المواقع التابعة لوزارة التر  
(https://www.government.ae/en/about-the-uae).  (https://www.na.ae/en/).  

(http://www.omansultanate.com/). )www.thebfsa.org )  
 
Extending Beyond the Curriculum 
 

  "ومضات من فكر "، "تاريخنا اإلمارات "كتاب  من عىل القراءة   هلمساعدة الطالب من خارج المنهج ، يرجى تشجيع
ها من الكتب " ذكريات اإلمارات"و  "الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة"   . كما وغتر

 
ة  القراءة  نلح  اليومي 

 
ة ال تقل عن لمد

. ممارسة الكتابة بشكل دوري عن طريق األبحاث باإلضافة إىل دقيقة يومًيا. ير  ثالث  
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