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Course Title:     Gr : 7 
 

Head of Department: Dr. Ibrahim Ghannam 
 

Teacher(s) + e-mail:  
mohammad.y@greenwood.sch.ae /محمد يوسف  

Cycle/Division:  
 

Grade Level: السابع 
 

Credit Unit: 
 

دقيقة 100  

 

Duration: 
 

 طول العام 

Course Prerequisites:  
 

 
 

 

Department’s 
Vision: 

  تطلع قسم المواد العربية إلى أن يكون متميزا يخرج كفاءات علمية
 متميزة في مجال اللغة العربية .

 
 
 

Department’s 
Mission: 

 في المحافظة على اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، واالهتمام  اإلسهام
بها وتعزيز قيمتها في نفوس أبنائها وإعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة 
في مجال اللغة العربية وآدابها ، الذين يخدمون وطنهم ودينهم ولغتهم 
 وأمتهم .  

 
 
 

 

COURSE DESCRIPTION: 
 

االجتماعية والتربية الوطنية ألن يقدم للنشء قدراً كافياً من المعارف والمهارات والقيم التي تسهم في يسعى منهج الدراسات 
تعريفهم بوطنهم بصورة علمية واعية، وفي زيادة انتمائهم وحبهم لبالدهم، على ضوء ما حققته من مكتسبات وإنجازات في فترة 

عليهم من واجبات، وكيف يمكنهم المشاركة في حماية بالدهم والسير  ق وماقصيرة من الزمن، فضال عن توعيتهم بما لهم من حقو
فاإلنسان المشارك الفاعل هو أساس كل نهضة في أي أمة. قدماً نحو المزيد من الرقي والنهضة،  

الواجب واإلنسانية، وتنمية الحس وتوجيه اهتمام الطلبة نحو القيم الوطنية  الحرص على ولقد روعي في تصميم هذا المنهج
واالنتماء للوطن واالعتزاز به، والفخر بالهوية الوطنية اإلماراتية، والتركيز على إبراز مكانة اآلباء المؤسسين لدولة  الوطني،

اإلمارات العربية المتحدة، وتأكيد دورهم في بناء الدولة والمواطن اإلماراتي، من خالل عرض أهم أعمالهم وإسهاماتهم 
ت دولة اإلمارات العربية المتحدة من أهم دول العالم المتصدرة في مجاالت عدة، والتأكيد على اتحاد اإلمارات،وإنجازاتهم، التي جعل  

 وما تحقق في ظله من نهضة كبيرة، عم خيرها المواطنين كافة، وشهدت بها كل المصادر الدولية الموثوقة.
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GENERAL COURSE LEARNING OBJECTIVES: 
  :أن لىتية، ويحرص عآلهداف األتحقيق ا لىمراحل التعليم العام إ فيالوطنية  تربيةيرمي منهج ال

 إلمارات ى مجتمـع الالثقافـة الوطنيـة، ويحافـظ عـ صرز عنـابرمـارات ويـإللدولـة ا مائهتعلـم عـن هويتـه وانتيعبر الم 
ً بوصفـه  ً  مجتمعا ً مسـلًم عربيا  ة(الهويـة الوطنيـ) ا

   والدفـاع عنـه  ء له،الليـه والـوإـاء منتالبحـب الوطـن وا رسـة مـن شـعورامواطنـة سـلوًكا وممل.يتعـرف الوطـن وا
ى مصلحتـه لى تقديـم مصلحـة الوطـن ّ العامـة عـليحـرص عـ مااعـة الكاملـة لقـادة الدولـة كـوالط هـأجل والتضحيـة مـن

 (واطنـةلما)الخاصـة 
 دولـة في ـن وعملهـا يسـن القوان ويفهـم كيفيـة مجتمـع،لوا درسـةملوا البيـت فيوالقواعـد  نيوالقوانـ النظـم يتعـرف 

جتمـع وأهميـة وجـود حكومـة، ويوضـح خصائـص النظـام ملايـة وتنظيـم امح في  انوندور الق نيويتبـ مـارات،إلا
 (الدولـة والنظـام والقانـون)مـارات إلتحـادي لدولـة االا

 وبنـاء  ، رسـتها لتصبـح أسـلوب حيـاة لديهامة الحميـدة وكيفيـة اكتسـابها ومقيـالخألمتعلـم القيـم اللـدى اعـزز كما ي
ـرام تى احـلتســعى لخدمــة مجتمعهــا ووطنهــا، تحــرص عــ ا ومتزنــة ســلوكيا قيالســكة أخاممت ة إماراتيةشـخصي

 بـدأ،ملى الالـذات والثبـات عـعتــدال ومحاسـبة االخريــن والتســامح وآلا
 ســؤولية، والتفــاؤل ملوالتفــوق والريــادة، وتحمــل اتعلــم مــن إدارة ذاتــه، وتوجيههــا نحــو النجــاح لميتمكــن ا

البيـت  يفـال معألبعـض ا فيار، ويسـاهم رصوالعمـل بـروح إيجابيـة وتحـد وإوالثقــة بالنفــس، وتطويـر الـذات، 
بيـة، ويتعـرف الالجامعـات الط فيختلفـة، ويلتـزم بـدوره ملى البيئـة مـن مصـادر التلـوث المدرسـة، ويحافـظ عـلوا

 (جتمـعلمالفـرد وا)متحـدة لمـارات العربيـة اإلدولـة ا يف المدنيجتمـع ملمؤسسـات ا
  سك امتملجتمع املبناء ا فيبدورها أن تسهم  مكنهايستقرة التي ملسكة اامتملا ألسرةبناء ا فيبدور الفرد يؤمن المتعلم

  .الناجح

 تمعـه وبـروح التسـامح وتقبـل مج فيمتعلـم بالتعدديـة الثقافيـة لؤمـن اويسـاواة بـن جميـع النـاس ملؤمـن بوجـوب اي
 رهيفاضلـة هـو نـوع العطـاء وحجمـه وتأثـلمـى أن محـك الع خريـنآلا

 سؤولية الفردية تجاه مالمانه بيذلك من إ فيمسؤول  منطلقا لالتطوع ا لىوإ والوطن جتمعملخدمة ا لىمتعلم إليبادر ا

 .جتمعملا
 ــا مصالــة والحداثــة وأن العلــم والعمــل هألـن ايـا بـجامعـً  مواقــف، لفعــال واألقــوال واألــاءه لوطنــه بامظهــر انتي كما

 .مفتاحــا التقــدم  والريــادة
 ـي، وأنهـا ملسـتوى العاملى المـن الـدول الرائـدة عـ -تحـدة ملمـارات العربيـة اإلدولـة ا -وطنـه ـم بـأن تعلملمـن ايؤ

 رة التطــور والتقــدميواطــن أن يكمــل مســملى الـن، وأن عــيخلصـملكانــة بفضــل جهــود مؤسســيها املحققـت تلـك  ا
 .ن، موظفًـا العلـم والتقانـة لخدمـة وطنـه وتطـورهيؤسسـملالـذي كان لـدى القـادة اص نفسـه الخــإلوا نيســتوى التفــامب

  لا ويؤمن ً ام  مهذا الكون الذي يسعنا كلنا، وأن علينا أن نتقبل بعضنا دون تعصب، ك فيساوون مت رش جميعا بمتعلم بأننا
 .يةرشستدامة ورخاء البلمما يحقق التنمية اب األرضرة امع فيدورا  لكل منا

 
 

 

I.  

STANDARDS/BENCHMARKS: 
 

 

 
 ماراتإلمنطقة ا فيف نشأة الحضارة يتعر. 
 لماضيا فيوالجهد الذي مارسه أجداده  بالدهتراث  ينيتب. 
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 ماراتإلدولة ا فيمح  التعليم شبه النظامي والتعليم النظامي الف ميتعر. 
 ماراتإلدولة ا فيمراحل تطور التعليم النظامي  تعرفي. 
  ء للوطن وقيادته السياسيةالوالو النتماءاتجاهات إيجابية نحو ايكون. 
 أهمية الدستور والقانون للمجتمع يبين. 
 الصالحتي مارااإلطن امولا بناءي القيم ف  دور عيي. 
 .يتعرف دور المرأة اإلماراتية في بناء المجتمع 

 
 
 

 

 

II.  

RESOURCES: 
 

 

 الكتاب المدرسي 
 الشبكة المعلوماتية 
 المدرسة مكتبة 
 الوسائل التوضيحية 

 

III.  

COURSE OUTLINE: 
 

Semester 1: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 جغرافية شبه الجزيرة العربية واقتصادها 1

 الموقع الجغرافي وأهميته 

 المناخ والنبات الطبيعي في شبه الجزيرة العربية 

 األنشطة االقتصادية لسكان شبه الجزيرة العربية 

 النقود في شبه الجزيرة العربية 

 أحوال العرب في شبه الجزيرة العربية 2
  أحوال العرب في شبه الجزيرة العربية قبل وبعد

 ظهور اإلسالم
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Semester 2: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 التاريخ الحديث والمعاصر لدول شبه الجزيرة العربية  أحوال العرب في شبه الجزيرة العربية 1

2 
 

 هويتي والء وانتماء
 أحافظ على هويتي الوطنية 

 الخدمة الوطنية 
 المناسبات الوطنية في دولة اإلمارات 

 مصادر المعلومات الجغرافية الحديثة 4
 نظم المعلومات الجغرافية 

 االستشعار عن بعد 

 نظام تحديد المواقع العالمي 
 زايد والتاريخ  إماراتي الحبيبة 5

 

IV.  

GRADING: 
 

 

: Grading Policy/ Assessment Tools 
 التقويمات الفصلية 
 أعمال الطالب الصفية 
 األسئلة الشفهية 
 أوراق العمل التقويمية 
 االمتحانات النهائية 

 

 

 

 

 

 

 

Grade Distribution:  

Semester -1- Semester-2- 
Final Exam 

Assessment Points/Weight Assessment Points/Weight 

 20 اختبار أول 20 اختبار أول

30 
 20 اختبار ثاني 20 اختبار ثاني

 10 واجب 10 واجب

 10 مشاركة 10 مشاركة

 10 أنشطة 10 أنشطة
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Cross-Curricular Project(s): 
 المسلمين.وبيان خصوصيتها ومكانتها عند من خالل التعريف باألماكن المقدسة  التربية اإلسالميةالربط بمادة  -
 .السليمة من األخطاءوالربط بمادة اللغة العربية من خالل األبحاث وااللتزام باللغة الفصيحة  -
 .عدد السكان والمواضيع المتعلقة باالقتصادالربط بمادة الرياضيات من خالل حساب  -
 .والمعادن واستخداماتها الربط بمادة العلوم  كما في الحديث عن التحنيط عند المصريين القدماء -

 
 

 
 

 


