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 )5) دراسات اجتماعية لخصم  
ي  َراسِّ  ( 2021-2020) العَام  الد ِّ

 ول األالفصل الدراسي 

 

 

   

 

يلِّ ص  الفَ  ات  ارَ هَ مَ   َراسِّ  االول   الد ِّ
 يعدد خطوات قيام اتحاد دولة االمارات العربية المتحدة 4 تحديد اهم الحضارات العربية وحضارة االمارات قديما  1
 يتعرف اهم المناسبات الوطنية بدولة االمارات  5 التعرف على اهم الحضارات التي تواصلت معها حضارة ماجان  2
 يقدر دور شهداء الوطن ودور القوات المسلحة البطولي  6 يعتز بالتراث الشعبي االماراتي ويحافظ عليه ويعرف اقسامه  3

عَل ِّم     أيمن عبدهللا: المادةم 
 ........................ االسم : 

 الصف الخامس )           ( 
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