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Arabic Social Studies Curriculum 

 منهج الدراسات الاجتماعية 

Intent 

• The Ministry of Education has undertaken a major development on social studies and 

national education for grades 1-9.  

• This is in line with the Ministry’s vision and philosophy on such subjects that develop and 

enhance the students’ national identity and personality, in accordance with the National 

Standards Framework on the Criteria for Social Studies & National Education of 2014. 

• This development comes from the Ministry’s belief in the importance of social studies and 

national education. 

• It is related to the building of personalities, instilling the values of national identity, the 

practice of good citizenship which is an incubator of human function in history, geography, 

political science, economics, sociology and psychology, and the foundation from which 

humans move towards the future. 

 

 

 المقدمة

على مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية من   تطويرا جوهرياأجرت وزارة التربية والتعليم  •

يتماشى مع رؤية الوزارة وفلسفتها في تلك المواد الرامية إلى تطوير معارف   بما 9-1الصفوف 

وذلك استنادا إلى معايير الإطار الوطني لمعايير   وشخصيتهم الوطنيةهويتهم  الطلبة وتعزيز

 مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية  . 

 

ويأتي ذلك التطوير إيمانا من الوزارة بأهمية مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية التي   •

الهوية الوطنية  تعد محور ارتكاز جميع المناهج الدراسية المتعلقة ببناء الشخصيّة وترسيخ قيم 

ما يتعلق بحركة الإنسان عبر التاريخ   كذلك لكلوكيفية ممارسة المواطنة الصالحة والحاضنة 

والجغرافيا والعلوم السياسية والاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس والقاعدة التي ينطلق منها  

 الانسان نحو المستقبل . 

 

Implementation 

Arabic SS at ISK, Rak Academy focuses on: 

• Introducing students to the influence of personalities, events and important developments 

and their role in forming societies during various specific periods and at difference places.   

 

• Articles within the subjects of social studies and national education hold contemporary titles 

that reflect the extent to which they correspond to local and international events and global 

issues that require awareness such as the environment and climate.  Such titles include 

“processions for martyrs”, “country of happiness”, “local environment”, “nuclear energy”, 

“human civilizations” and “soft power”. 

 التطبيق

 

  الطلبة بتأثيرالمعايير الوطنية الخاصة بمادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية تقوم على تعريف   •

الشخصيات والأحداث والتطورات المهمة ودورها في تشكيل المجتمعات خلال فترات زمنية مختلفة وفي  

 مواقع مختلفة، 

عاصر تعكس مدى مواكبتها للأحداث  وأوردت مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية عناوين م •

المحلية والعالمية والقضايا العالمية التي باتت تتطلب نشر ثقافة حولها كالبيئة والمناخ ومن تلك  
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العناوين "مواكب الشهداء" و"وطن السعادة" و "البيئة المحلية" و "الطاقة النووية" و "الحضارات  

 الإنسانية" و"القوة الناعمة". 

 

Impact 

As a result of our Arabic SS teaching at ISK, Rak Academy you will see that: 

• Subjects of social studies and national education are a noble one that seeks to instill the 

values of citizenship in the minds of student in a scientific and studied manner. 

• Deepen their sense of national responsibility which will enable them to convert those 

national values into daily practice. 

• The subjects also increase students’ awareness about earth and the extent of its connection 

with human interactions, to reach an understanding of mutual relationships between human 

societies and the surrounding physical environment.  

•  Such standards also contribute to developing the feeling of belonging and loyalty to the 

United Arab Emirates, its society, and adherence to its values and ethics through the 

understanding of social relationships between members of its community.   

• Students also learn more about their community’s causes, the level of development within 

their country, and the efforts exerted by the UAE government in this field.   

• Furthermore, it familiarizes students with economic principles and regulations, the 

operation of markets, and the role of the government in developing both the national and 

international economy. 

 

 تأثير

غرس قيم المواطنة في أذهان الطلبة بشكل علمي مدروس وتعميق روح المسؤولية الوطنية لديهم   •

 . معاشهويمكنهم من تحويل تلك المعاني الوطنية إلى ممارسات يومية 

الشخصيات والأحداث والتطورات المهمة ودورها في تشكيل المجتمعات خلال   الطلبة بتأثيرتعريف  •

 واقع مختلفة،  فترات زمنية مختلفة وفي م

كما تسهم في زيادة وعي الطلبة بعلاقة الأرض ومدى ارتباطها بالتفاعلات البشريّة وصولا لفهم الطلبة   •

 العلاقات المتبادلة بين المجتمعات البشريّة والبيئة الماديّة المحيطة بها، 

كما تسهم تلك المعايير في تنمية شعور الانتماء والولاء لدولة الإمارات العربي المتحدة والمجتمع    •

والتمسك بقيمه وأخلاقه من خلال فهمه للعلاقات الاجتماعية بين أفراد مجتمعه، كما يتعلم قضايا  

 مجتمعه وواقع التنمية في بلاده وجهود الحكومة الإماراتية في هذا المجال،   

ضلا عن أنها تمكن الطلبة من التعرف على المبادئ والأنظمة الاقتصادية، وكيفية عمل الأسواق ودور  ف  •

 الحكومة في تطوير الاقتصاد الوطني والعالمي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

Grade 6 

Lessons per Week 

• There are 2 lessons 

 

Topics Covered in Term 1 

 الثورات الحضارية في العالم   •

 شخصيات حضارية   •

 عام الخير   •

 الإنساني شهداء العمل  •

 الخريطة •

 الدراسة الميدانية  •

 

Topics Covered in Term 2 

• To be decided by MOE 

 

Topics Covered in the Term 3 

• To be decided by MOE 

 

Skills Developed 

 الأراضي الزّراعيِّة في دولِة الإماراِت العربيِّة المّتحدِة. يقترُح طرائَق لتطوير  •

 يبتكر حلولاً للحد من سلبيات الثورة المعلوماتية.   •

 يقّدُر مظاهَر اهتماِم الحكومِة الرّشيدِة في دولِة الإماراِت العربيِّة المّتحدِة بالّثورِة المعلوماتيِّة.   •

 يقترُح طرائَق لتطوير الأراضي الزّراعيِّة في دولِة الإماراِت العربيِّة المّتحدِة.  •

 يبيُن أهمية المسؤوليِّة الاجتماعيِّة في خدمِة مجتمِعِه.  •

 القيادة الرشيدة في تطوير الّدولِة وبناِء مجتمٍع سعيدٍ  ُيقّدُر دورَ   •

 يستنتُج مَن الخرائِط المتخصّصَِة والرّسوِم البيانيِّة البياناِت والّظواهَر الجغرافيَّة في دولتِه والعالمِ  •

 

Literacy and Numeracy 

الرسوم البيانية وتفسيرها وقراءة  ستتاح للطلاب الفرصة لتطوير مهاراتهم الحسابية عن طريق قراءة  •

وتقديم المعلومات العددية.ستتاح للطلاب الفرصة لتطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة من خلال تحديد  

 . المصطلحات الرئيسية واستخدام المصطلحات الأساسية واستكمال أسئلة أسلوب الاختبار

 

Assessment 

 

 أوراق عمل،  •

 اختبارات قصيرة  •

 2و  1اختبار  •

 ألعاب على الانترنت  •

 البحث •

 

Cross Curricular Links 

 اللغة العربية : قرائة الدروس بلغة عربية سليمة وواضحة  •

 الرياضيات : حساب الكثافة السكانية   •

 التربية الاسلامية : ذكر أدلة من القرآن على اهمية الاعمال الخيرية  •
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Special Requirements/Equipment 

• MOE BOOK, 6لتربية الوطنية الدراسات الإجتماعيات و ا  

• Chrome book 

 

Home Learning 

 

 

Reading List and E-books 

 

 

Useful Websites 

• https://www.jigsawplanet.com/ 

• https://www.google.ae/intl/ar/earth/ 

• https://kahoot.it/ 

 

Setting 

• Student are taught in mixed ability groups, but must be Arabic A 

 

Staff 

• Mis. Sakalla 

• Mr. Nabeel Ahmed 

https://www.jigsawplanet.com/
https://www.google.ae/intl/ar/earth/
https://kahoot.it/
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Grade 7 

Lesson per Week 

• There are 2 lessons 

 

Topics Covered in Term 1 

 الموقع الجغرافي و أهميته  •

 سكان شبه الجزيرة العربية   •

 النقود في شبه الجزيرة العربية   •

 التاريخ الحديث والمعاصر لدول شبه الجزيرة العربية   •

 أحافظ على هويتي الوطنية   •

 الخدمة الوطنية   •

 

Topics Covered in Term 2 

• To be decided by MOE 

 

Topics Covered in Term 3 

• To be decided by MOE 

 

Skills Developed 

 يحدد على خريطة شبه الجزيرة العربية الموقع الجغرافي  •

 يستنتج أهمخية الموقع الجغرافي لشبه الجزيرة العربية  •

 يستنتج  صفات وخصائص سكان شبه الجزيرة العربية   •

 يتعرف التركيب العمري والتركيب النوعي لسكان شبه الجزيرة العربية   •

 يوضح  مراحل تطور النقود في دول الامارات العربية المتحدة •

 يتعرف الحياة السياسية لسكان شبه الجزيرة العربية   •

 يوضح روابط الوحدة بين اناء دولة الامارات العربية المتحدة •

 

Literacy and Numeracy 

 

ستتاح للطلاب الفرصة لتطوير مهاراتهم الحسابية عن طريق قراءة الرسوم البيانية وتفسيرها وقراءة وتقديم   •

المعلومات العددية.ستتاح للطلاب الفرصة لتطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة من خلال تحديد  

 واستكمال أسئلة أسلوب الاختبار. المصطلحات الرئيسية واستخدام المصطلحات الأساسية 

 

Assessment 

 

 أوراق عمل،  •

 اختبارات قصيرة  •

 ألعاب على الانترنت 2و  1اختبار  •

 البحث •

 

Cross Curricular Links 

 للغة العربية : قرائة الدروس بلغة عربية سليمة وواضحة  •

 الرياضيات : حساب الكثافة السكانية   •

 القرآن على اهمية الاعمال الخيرية التربية الاسلامية : ذكر أدلة من  •
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Special Requirements/Equipment 

• Book  7الدراسات الإجتماعيات و التربية الوطنية  

• Computer 

Home Learning 

• Google Classroom 

 

Reading List and E-books 

 

 

Useful Websites 

• https://www.jigsawplanet.com/ 

• https://www.google.ae/intl/ar/earth/ 

• https://kahoot.it/ 

 

Setting 

• Student are taught in mixed ability groups, but must be Arabic A 

 

Staff 

• Mis. Sakalla 

• Mr. Nabeel Ahmed 

https://www.jigsawplanet.com/
https://www.google.ae/intl/ar/earth/
https://kahoot.it/
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Grade 8 

Lessons per Week 

• There are 2 lessons 

 

Topics Covered in Term 1 

 الأمن الوطني   •

 قضية الجزر الاماراتية الثلاثة المحتلة   •

 سكان العالم   •

 النظم الاقتصادية العالمية   •

 التنمية البشرية   •

 البيت متوحد  •

 

Topics Covered in Term 2 

• To be decided by MOE 

 

Topics Covered in Term 3 

• To be decided by MOE 

 

Skills Developed 

 يتعرف مفهوم الامن الوطني   •

 يوضح مجالات الامن الوطني   •

 يبين جهود اجهزة الدولة في حماية منشآت الوطن   •

 يقدم أدلة تثبت عروبة الجزر الاماراتية الثلاثة   •

 يتعرف أهمية دراسة السكان   •

 يستنتج العوامل المؤثرة في نمو السكان   •

 يقارن بين الانظمة الاقتصادية في المجالات المختلفة   •

 

Literacy and Numeracy 

 

ستتاح للطلاب الفرصة لتطوير مهاراتهم الحسابية عن طريق قراءة الرسوم البيانية وتفسيرها وقراءة وتقديم   •

خلال تحديد  المعلومات العددية.ستتاح للطلاب الفرصة لتطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة من 

 المصطلحات الرئيسية واستخدام المصطلحات الأساسية واستكمال أسئلة أسلوب الاختبار. 

 

Assessment 

 أوراق عمل           •

 اختبارات قصيرة  •

 ألعاب على الانترنت 2و  1اختبار  •

 البحث •

 

Cross Curricular Links 

 للغة العربية : قرائة الدروس بلغة عربية سليمة وواضحة  •

 الرياضيات : حساب الكثافة السكانية   •

 التربية الاسلامية : ذكر أدلة من القرآن على اهمية الاعمال الخيرية  •

 

Special Requirements/Equipment 
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• Book  8الدراسات الإجتماعيات و التربية الوطنية  

• Computer 

Home Learning 

• Google Classroom 

 

Reading List and E-books 

 ومضات من فكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  •

 

Useful Websites 

• https://www.jigsawplanet.com/ 

• https://www.google.ae/intl/ar/earth/ 

• https://kahoot.it/ 

 

Setting 

• Student are taught in mixed ability groups, but must be Arabic A 

 

Staff 

• Mis. Sakalla 

• Mr. Nabeel Ahmed 

 

https://www.jigsawplanet.com/
https://www.google.ae/intl/ar/earth/
https://kahoot.it/

