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Intent 
 

• To provide an interesting and varied curriculum that broadens the understanding of Social Studies in 
the Arab world. 

• To understand the History, Geography and Importance of the Arabic world.  
• To understand place, physical and human characteristics within the Arabic world.  
• To know how human interaction has shaped the world and environment. 

 
Implementation 
 

• All staff will use assessment for learning to ensure all lessons are relevant and will help to plan for 
next steps.  

• Through our teaching, geographical skills, sources and visits, we will attempt to excite and intrigue 
our children to find out more about the Arab world. 

• We will develop deep subject knowledge and key skills while differentiating work for all abilities. 
• Thorough and ongoing monitoring systems that helps staff maintain strong links to the MOE 

Curriculum guidelines to ensure all aspects, knowledge and skills of History are being taught across 
all year groups. 
 

Impact 
 

• To develop students’ capacity and have a deeper understanding about the world in which they live 
in. 

• To use feedback and self-assessment to provide information in relation to attainment with the MOE 
framework.  

• To develop students’ appreciation about the world in which they live in and for them to interact 
positively within the world around them.



 
Grade 1 

 
Number of Lessons Per Week  1 عدد الحصص األسبوعیة 

 
Topics Covered 

Term3 الفصل الثالث Term 2 الفصل الثاني Term 1 األول   الفصل  
 الدرس األول: النقل في بالدي   

   البري النقل .1
   البحري النقل .2
   الجوي النقل .3
 

 الدرس الثاني: مھنتي عندما أكبر  
 أنواع المھن في بالدي   -1

 مھنتي عندما أكیر   -2

 مھن من العالم  -3

   
 زاید الوالد الدرس الثالث: 

 النشأة   زاید .1

 زاید القیادة  .2

 زاید اإلنجازات  .3

 

 تراثي   ب الدرس الرابع: أح
 مالبسي رمز ھویتي  -1

 أكالت من بالدي  -2

 

 
 أنا وأسرتي  الدرس األول:  

 واجباتي اتجاه اسرتي  - 1

 اتجاه وطني   واجباتي- 2

 الدرس الثاني: اتحاد بال دي  
 یوم االتحاد   -1

 الشیخ زاید وراشد  -2

 خلیفة القائد  -3

 رموز بالدي   الثالث: الدرس 
 جواز السفر  -1

 بطاقة الھویة  -2

 النقود في بالدي -3

 الدرس الرابع: مناسبات وطنیة  
 یوم االتحاد   -1
 یوم الشھید  -2
 یوم العلم   -3

 الدرس الخامس: اإلمارات أسرتنا الكبیرة 
 أین أعیش   -1

 مكان بیتي  -2

 أسرتي الكبیرة    -3

 
Skills Developed المھارات 

  
 یتعرف وسائل النقل البري   -

 
 یتعرف مكونات األسرة  -



 یحدد وسائل النقل البحري   -

 یقارن بین وسائل النقل البري والبحري والجوي  -

 یشرح طرق تنقل اإلنسان من مكان آلخر  -

 یحدد المھن الموجودة في بالدي   -

 یشرح ماذا یحب أن یكون في المستقبل   -

 یحترم ویقدر أصحاب المھن المختلفة -

 یتعرف السیرة الذاتیة للشیخ زاید   -
یشرح دور الباني المؤسس في توفیر الخدمات ألبناء  

 شعبھ

 یستنتج تاریخ قیام االتحاد وإنجازات الشیخ زاید  -
 یخ زاید یحترم ویقدر شخصیة الش -
یمیز بین المالبس التي یرتدیھا الرجل والمرأة   -

 اإلماراتیة 
 یسمي بعض األكالت الشعبیة في بالدي  -
 یحب بالده ویحترم القادة   -

 یفسر أھمیة المحافظة على عناصر الھویة الوطنیة    -

 یحدد اسمھ وعمره   -

 یتعرف على واجبھ تجاه أقاربھ   -

 یفرق بین األسرة الممتدة والبسیطة -

 یحترم ویقدر األسرة واألقارب  -
 یحدد إنجازات الشیخ زاید   -

 یتعرف على أسماء اإلمارات السبعة -

 یستنتج كیف كان اإلمارات قبل اإلتحاد وبعده  
 یعتز ویفتخر باتحاد بالدي ویحافظ علیھ  

 ى عناصر الھویة الوطنیة  یفسر أھمیة المحافظة عل -
 یناقش أھمیة جواز السفر -
 یبین أھمیة بطاقة الھویة في اإلمارات   -

 یحدد متى یوم االتحاد  
 یتعرف على من ھو أول شھید إمارتي ومتى تاریخ یوم الشھید  

 یحدد أین أعیش   -

 یتعرف على االتجاھات ویحددھا  -

Assessmentالتقییم 
 كتابیة وشفویة   مھام – تقویم  –اختبار قصیر -مھمة أداء   –تقویم تكویني مستمر 

Home Learning التعلم في المنزل 
 classroom. Google على المرفقة واألنشطةالواجبات الكتابیة  

Reading List & E-books اإللكترونیة  والكتب القراءة قائمة   
 وفق تحدیثھا من وزارة التعلیم  رومالكتب المدرسیة اإللكترونیة مرسلة على كالس 

Useful Websites  مواقع تعلیمیة مفیدة 
https://madrasa.org 

https://uae-school.com 
https://almanahj.com/ae 

https://wordwall.net/ 
Setting (if any) 

 
Staff المعلمات 

  Raja Hajali 
 
 
 

https://madrasa.org/
https://almanahj.com/ae
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/


2Grade  
 

 
Number of Lessons Per Week  1 عدد الحصص األسبوعیة 

 
Topics Covered 

Term 3 ثالث  الفصل ال  Term 2 الفصل الثاني Term 1  ول الفصل األ  
 المیاه في بالديالدرس األول:   

 المیاه السطحیة   .1

 المیاه الجوفیة   .2

 ترشید االستھالك  .3

 الطاقة في بالدي  الدرس الثاني:
 مفھوم الطاقة  -1

 أنواع الطاقة   -2

 كیفیة المحافظة علیھا   -3

 الباني المؤسس  الدرس الثالث: 
 زاید حاكماً للعین  .1

 ي زاید حاكماً ألبو ظب .2
 زاید رئیساً للدولة  .3

 ھویتي الوطنیة   الدرس الرابع:  
 ھویتي اإلماراتیة   .1

 من عاداتي   .2

 األلعاب الشعبیة   .3
 

 كوكب األرض  الدرس األول:
 الحركة السنویة  -1

 الحركة الیومیة   -2

 بالدي   الدرس الثاني: موقع
 المظاھر الطبیعیة في بالدي  -1

 مدن بالدي الحبیبة -2

 بالدي   الدرس الثالث: اتحاد 
 انجازات االتحاد   -1
 رئیسا حكام االمارات   -2
 بطولة فداء  : الرابعالدرس 
 الجزر االماراتیة   -1
 شجاعة بطل    -2
 علم بالدي   -3

Skills Developed المھارات 
-   

 استثمار موارد البیئة   -

 السطحیة والجوفیة یمیز بین المیاه  -

 یحدد واجبھ تجاه المیاه وشكرا هللا على نعمة االمطار والمیاه  -

 یتعرف على أھمیة الطاقة   -

   یستكشف ماھي مصادر الطاقة  -

 
 یتعرف مفھوم الكرة األرضیة   -

 یستنتج المظاھر الطبیعیة عن حركة األرض  -

 یقارن بین الفصول األربعة وكیف تتبدل   -
 یستنتج الظواھر الجغرافیة الناجمة عن  -

 حركة األرض الیومیة (اللیل والنھار والفصول األربعة) 



 یمیز بین الطاقة المتجددة والغیر متجددة  -

 شكر هللا على نعمھ الكثیرة علینا  -

 یتعرف على حیاة الشیخ زاید   -

 الشیخ زاید  یحدد من خالل الصور ماھي إنجازات  -

 یحترم الشیخ زاید ویقدر شخصیتھ 

 یتعرف على المستندات الرسمیة التي تثبت ھویة الفرد   -

 یحدد متى نستخدم كل وثیقة  -

 امتحان الطالب وتصلیح الكتب  -

یمیز ویقارن بین المستندات الرسمیة التي تدل على   -
 ھویة الفرد  

 یستنتج عادات وتقالید أھالي اإلمارات    -

 عادات وتقالید بالده اإلمارات ویتمسك بھا یحترم  -

 

 الموقع الجغرافي یتعرف مفھوم  -

 یحدد موقع دولة اإلمارات بالنسبة للدول المجاورة   -

 یستنتج ماھي السھول الساحلیة وما دورھا   -

 یقارن بین الساحل الشرقي والغربي لدولتنا -
 یتعرف على خطوات االتحاد  -

   تحاد االیستنتج إنجازات  -
شبھ   – جزیرة  –یحدد معنى مصطلح بعض الكلمات مضیق  -

 جزیرة وكیف تؤثر فینا  

 یستنتج من ھو أول شھید إماراتي   -

 یردد نشید العلم ویعتز ویفتخر بھ   -

Assessmentالتقییم 
 مھام كتابیة وشفویة   –تقویم  – اختبار قصیر  -مھمة أداء   –تقویم تكویني مستمر 

Home Learning المنزل التعلم في    
 classroom. Google على المرفقة واألنشطةالواجبات الكتابیة  

Reading List & E-books قائمة القراءة والكتب اإللكترونیة 
 الكتب المدرسیة اإللكترونیة مرسلة على كالس روم وفق تحدیثھا من وزارة التعلیم

Useful Websites مواقع تعلیمیة مفیدة 
https://madrasa.org 

https://uae-school.com 
https://almanahj.com/ae 

https://wordwall.net/ 
Setting (if any) 

 
Staff المعلمات 

 Raja Hajali 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://madrasa.org/
https://almanahj.com/ae
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/


Grade 3 
 

Number of Lessons Per Week  1 عدد الحصص األسبوعیة 
 

Topics Covered 
Term 3 ثالث  الفصل ال  Term 2 الفصل الثاني Term 1 ول الفصل األ   

 خریطة بالديالدرس األول:  
 الصورة والخریطة  .1

 عناصر الخریطة  .2

 خریطة وطني   .3
 

 واجباتي ومسؤولیاتي تجاه بالدي   الدرس الثاني:
 واجباتي تجاه والدي  -1
 واجباتي تجاه أخوتي  -2
 واجباتي تجاه وطني  -3

 
 تراث بالدي لدرس الثالث: ا

اث   -1  مفهوم ال�ت
 ص�د الصقور  -2
 دولتنا ترعانا   -3

 النظام البیئي في كوكب األرض الدرس األول 
 الحركة الیومیة والحركة السنویة   -1
 المیاه أمن وأمان   -2
 المجموعة الشمسیة   -3

 یوم غیر التاریخ  الدرس الثاني:  
 خطوات االتحاد   -1
 قرارات االتحاد   -2
 رموز بالدي   -3

 لباني المؤسس  لدرس الثالث: ا ا
 النشأة والھوایة   -1
 واإلنجازات القیادة   -2
 قراءة قصة عن القائدان البطالن  -3

Skills Developed المھارات 
 
 
 

 
 یسمي عناصر الخریطة ومكوناتھا   -

 یصمم رسومات ونماذج لصفھ أو مدرستھ   -

 یقارن بین الخریطة والصورة -           
 یحدد على خریطة بالده الحدود الولیة والمسطحات المائیة   -    

 اإلخوة  یناقش أھمیة االحترام المتبادل والتعاون بین  -

 یحدد ماھي واجباتھ   -

 احتیاجاتھ یحدد ماھي  -

یشرح مسؤولیاتھ تجاه وطنھ دولة اإلمارات العربیة   -
 المتحدة 

 اإلمارات  یناقش أھمیة التراث وأنواعھ في دولة  -
یتعرف معلومات عن ھوایات الصید والفروسیة عند   -

 الباني المؤسس 

 
 یتعرف على المعالم الطبیعیة لسطح األرض  -

 یتعرف على المفاھیم الواردة في الدرس (الحركة الیومیة 
 ) -والكوكب األزرق  -والسنویة   
 ة ئیصف تأثیر األنشطة البشریة على البی -
 یستنتج أھم الكواكب على سطح األرض  -  
 یقارن بین المیاه المالحة والعذبة   -
 كیف یحافظ علیھا -
 یقدم أمثلة لشخصیات كان لھا تأثیر واضح في تاریخ االمارات   -
 یصف العادات والتقالید والموروث الشعبي التي تشكل ھویتھ   -
 یصف اھتمام الباني المؤسس بتطویر األنشطة االقتصادیة)  -
یوضح كیفیة اعتماد اإلنسان على بیئتھ لتلبیة احتیاجات كسب   -

 ملبس الرزق والحصول على الغذاء والمسكن وال
یتعرف معلومات عن ھوایات الصید والفروسیة عن الباني  -

 المؤسس 



 یحدد اسم الطائر الذي یتم صیده في فصل الربیع   -
یوضح اإلجراءات التي قامت بھا دولة اإلمارات   -

 للمحافظة على التراث  
 یحافظ على تراث أجدادنا من التلف والضیاع  -
 یعتز ویفتخر بتراث بالده   -

 یعتز ویفتخر بالھویة الوطنیة -
 االتحاد یستنج دور الشیخ زاید وراشد في -
 مشاركة الطالب بقصة القائدان البطالن -
 
 
 

Assessmentالتقییم 
مھام كتابیة وشفویة   –تقویم  – اختبار قصیر  -مھمة أداء   –تقویم تكویني مستمر   

Home Learning التعلم في المنزل 
Google classroom على  المرفقة واألنشطةالواجبات الكتابیة     
Reading List & E-books قائمة القراءة والكتب اإللكترونیة 

 وفق تحدیثھا من وزارة التعلیم  رومالكتب المدرسیة اإللكترونیة مرسلة على كالس 
 

Useful Websites مواقع تعلیمیة مفیدة 
https://madrasa.org 

https://uae-school.com 
https://almanahj.com/ae 

https://wordwall.net/ 
Setting (if any) 

 
Staff المعلمات 
Raja Hajali 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://madrasa.org/
https://almanahj.com/ae
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/


Grade 4 
 

Number of Lessons Per Week  1 عدد الحصص األسبوعیة 
 

Topics Covered 
Term 3 ثالث  الفصل ال  Term 2 الفصل الثاني Term 1 األول الفصل   

 الدرس األول: السكان في دولة اإلمارات.  
سكان بالدي -1  
توزیع السكان  -2  

 الدرس الثاني: بیئتي ومسؤولیتي  
 التلوث   -1
 االزدحام المروري   -2
 جھود دولة اإلمارات لحمایة البیئة  -3

 ومسمى الدرس الثالث إمارة  
 اإلمارات السبع  -1

 الدرس الرابع: تراثنا األصیل   
اث المادي  -1  ال�ت
اث  -2  الحفاظ ع� ال�ت
 تراث اإلمارات -3

 الدرس األول:  رحلة بالدي 
الموقع والحدود -1  
على القارات   التعرف-2  

 الدرس الثاني: موقع بالدي  
 1-الموقع الفلكي  

الموقع النسبي -2  
أھمیة الموقع الجغرافي  -3  

 الدرس الثالث: طبیعة بالدي 
(الجزر) -1  
 الكثبان الرملیة  -2

 الدرس الرابع: المناخ والحیاة الطبیعیة  
 مناخ بالدي  -1
 الحیاة الطبیعیة -2

 

Skills Developed المھارات 
 

 
 

 
یتعرف المفاھیم والمصطلحات الواردة في الدرس.  -  
السكاني في دولة اإلمارات. یشرح زیادة النمو  -  
یستنتج من الخرائط أماكن تركز السكان في دولة اإلمارات.  -  
یناقش جھود الدولة في توفیر الخدمات للسكان.   -  
یشرح أثر العوامل الطبیعیة على حیاة السكان وأنشطتھم   -

 االقتصادیة. 
 یجمع معلومات لتفسیر معنى تسمیة كل إمارة من إمارات الدولة  

یشرح الخصائص الطبیعیة والبشریة لدولتھ.  -  
یقدر اھمیة المعالم التراثیة في الدولة  -  
یقدر ویثمن جھود حكام اإلمارات في الدولة.   -  
یقدر أھمیة المعالم التراثیة في اإلمارات.  -  
یجمع معلومات عن تراث دولة اإلمارات.   -  
یقرن بین التراث المادي وغیر المادي.  -  
یقدر جھود دولة اإلمارات في الحفاظ على تراث اإلمارات  -  
 
 
 
 

 في الوحدة یفسر المفاھیم والمصطلحات  •
 یتعرف على موقع بالدي بالنسبة للعالم والحدود  •
 مارات  النسبي والجغرافي والفلكي لدولة اإلیحدد الموقع   •
 یمیز بین أشكال السطح في دولتنا   •
 یتتبع توزیع الجبال وأھمیتھ االقتصادیة   •
 یقارن بین السھول الساحلیة والخارجیة •
 یثمن األھمیة االقتصادیة للسھول  •
   ة األمارات الواقعة تحت االحتاللیحدد جزر دول •
 یستعرض أھمیة الجزر في دولة اإلمارات   •
 الرملیة   ن یوضح خصائص الكثبا •
 یثمن األھمیة االقتصادیة للكثبان الرملیة   •
 دولتنا الحبیبة ى یقدر نعم هللا عل •
 یتعرف على مناخ بالدي   •
 یستنتج العوامل المؤثرة بالمناخ   •
 یقارن بین النباتات المعمرة والحولیة   •

 
 

Assessmentالتقییم 



كتابیة وشفویة   مھام  –تقویم  –اختبار قصیر     - مھمة أداء  –تقویم تكویني مستمر   
Home Learning ل التعلم في المنز  

Google classroom   على   المرفقة واألنشطةالواجبات الكتابیة  
Reading List & E-books قائمة القراءة والكتب اإللكترونیة 

 لكتب المدرسیة اإللكترونیة مرسلة على كالس روم وفق تحدیثھا من وزارة التعلیما
Useful Websites مواقع تعلیمیة مفیدة 

https://madrasa.org 
https://uae-school.com 

https://almanahj.com/ae 
https://wordwall.net/ 

 
Setting (if any) 

 
Staff المعلمات 

 Raja Hajali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://madrasa.org/
https://almanahj.com/ae
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/


Grade 5 
 

Number of Lessons Per Week  1 عدد الحصص األسبوعیة 
  

Topics Covered 
Term 3ثالث الفصل ال Term 2 الفصل الثاني Term 1 ول الفصل األ 

 مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة طبیعیا الدرس األول:  
 الموقع الجغرافي  -1
 التضاریس  -2
 المناخ والنبات الطبیعي  -3

 
 لس التعاون لدول الخلیج العربیة تاریخیا مج  الدرس الثاني:

 خطوات قیام مجلس التعاون  -1
 األھداف واإلنجازات  -2

 الدرس الثالث :  زاید فارس البیئة
 البیئة ملھمة زاید   -1
 البیئة نعمة وأمان   -2
 بصمة الشیخ زاید البیئیة   -3

 المحمیات الطبیعیة    الدرس الرابع: 
 مفھوم المحمیات الطبیعیة وأھدافھا  -1
 المحمیات الطبیعیة في اإلمارات  -2

 

 الدرس األول: حضارات الوطن العربي 
الحضارة وعوامل نشأتھا -1  

 2-أنواع الحضارات   
 الدرس الثاني: حضارات بالدي (دلمون وماجان ) 

 1-الموقع الجغرافي  
حضارتي دلمون وماجان  أھمیة -2  

 3-التواصل بین الحضارات 
 الدرس الثالث: االتحاد في فكر زاید 

االتحاد اإلمارات قبل -- 1  
للقواسم. البحري  النشاط-2  

 3-زاید  ورحلة بناء مجلس التعاون   
 الدرس الرابع: موروثنا الشعبي 

 1-التراث الشعبي 
العادات والتقالید -2  

 3-الفعالیات التراثیة  
 

Skills Developed ت المھارا  
 

  
 یشرح الخصائص الطبیعیة لدول مجلس التعاون  •

التضاریس)   –(الموقع    
 یوظف الخرائط لتحدید الظواھر الطبیعیة •
 یوضح معنى المناخ  •
یستنتج عناصر المناخ وماھي النباتات في دولة   •

 اإلمارات  
یحدد الھضاب والتضاریس في دول مجلس التعاون   •

 الخلیجي  
 یشكر هللا على نعمھ الكثیرة   •
 یحدد خطوات قیام مجلس التعاون الخلیجي  •
 یعدد روابط الوحدة   •
 یفسر أسباب قیام مجلس التعاون  •
 یوضح انجازات مجلس التعاون.  •
 یذكر الخصائص البشریة لدول مجلس التعاون.  •
 یستخلص أثر العوامل الطبیعیة على حیاة السكان  •

 یناقش المفاھیم والمصطلحات الواردة في الوحدة .  •
 المؤثرة في قیام الحضارة . یستنتج العوامل   •
 یذكر أھم حضارات الوطن العربي  •
 یحدد موقع ونشأة الحضارات في الخلیج العربي .  •
 یتعرف الموقع الجغرافي لحضارتي دلمون وماجان .  •
 یناقش أھمیة حضارتي دلمون وماجان .  •
یعتز ویفتخر بالمكانة االستراتیجیة لمنطقة الخلیج   •

 العربي . 
 ي تبذل الكتشاف مواقع أثریة . یقدر ویثمن الجھود الت •
 یدلل على أھمیة التواصل الحضاري بین الحضارات.  •
 یتتبع استعمار البرتغالیین للخلیج العربي.  •
یثمن دور أسرة الیعاربة في طرد البرتغالیین من   •

 منطقة الخلیج العربي . 
 یثمن دور القواسم في مواجھة بریطانیا  •
 یصف البیئة المحلیة لإلمارات   •



یثمن دور الشیخ زاید ابن سلطان رحمھ هللا في قیام   •
 مجلس التعاون 

 عاون  یفسر األسباب والنتائج لقیام مجلس الت •
 یوضح انجازات مجلس التعاون الخلیجي    •
 یقدم مقترحات لتعزیز التعاون بین دول الخلیج العربیة.  •
 یتعرف المفاھیم الواردة   •
 یستنتج اھداف التنمیة المستدامة.  •
 یشرح دور اآلباء المؤسسین في تطور الدولة.  •
   یحدد صفات الشیخ زاید رحمھ هللا   •
 بالبیئة  یتعرف مظاھر اھتمام الباني المؤسس •
یثمن ویقدر الجوائز التي عطرت مسیرة الشیخ زاید   •

 رحمھ هللا.  
 یحدد معنى المحمیات الطبیعیة   •
 یستنتج أنواع المحمیات  •
 ةقراءة قصص عن السیخ زاید والبیئ •
 دوره وواجبھ في الحفاظ على البیئة  •
 

 

 یتتبع خطوات قیام االتحاد  •
زاید رحمھ هللا في قیام مجلس    خیبحث في دور الشی •

 التعاون 
 یعتز ویفتخر بالدور البطولي لشھداء الوطن  •
 یدلل على مظاھر دعم دولتنا الحبیبة ألسر الشھداء  •
 یثمن دور القواسم في مواجھة بریطانیا  •
زاید رحمھ هللا في قیام مجلس    خیبحث في دور الشی •

 التعاون 
 یحدد معنى السنع في بالدي   •
 یستنج العادات والتقالید في بالدي   •
 یحدد معنى الخروفة واألمثال الشعبیة •

Assessmentالتقییم  
 

 كتابیة وشفویة  مھام  –تقویم  – اختبار قصیر  -مھمة أداء   –تقویم تكویني مستمر 
 

Home Learning  المنزل التعلم في 
   Google classroomالواجبات الكتابیة واألنشطة على 

Reading List & E-books والكتب اإللكترونیة  قائمة القراءة  
 الكتب المدرسیة اإللكترونیة مرسلة على كالس رووم وفق تحدیثھا من وزارة التعلیم 

Useful Websites مواقع تعلیمیة مفیدة 
https://madrasa.org 

https://uae-school.com 
https://almanahj.com/ae 

https://wordwall.net/ 
Setting (if any) 

 
Staff المعلمات 
Raja Hajali 

 

https://madrasa.org/
https://almanahj.com/ae
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/

