
Classroom resources to explore    |    وسائل إكسبو التعليمية المساِعدة 

• Being a good citizen
• Rights and responsibilities
• Aspects of change –  

people, places and things 
• Timelines of history
• Changing values and beliefs
• Nation-building in the Middle  

East (historical perspectives)

• Physical and cultural features 
of cities and countries

• Nation-building in the 
Middle east (geographical 
perspectives)

• How art shapes lives  
and communities

• How artworks influence  
and shape ideas, beliefs,  
and experiences

• Understanding society, 
culture, and history  
through art

• Rights and responsibilities
• Civic duties and participation

• Enterprise and ambition
• Innovation skills
• Enterprise and IT

• Personal interests, 
experiences, ideas,  
and knowledge when 
responding to music

• Social, cultural, and historical 
contexts of music

History (Social Studies)    |    التاريخ (الدراسات االجتماعية

Geography (Social Studies)    |     الجغرافيا (الدراسات االجتماعية

Visual Arts    |    الفنون البصرية 

Civics    |    الدراسات المدنية
Enterprise Education    |    ريادة المشاريع

Music    |    الموسيقى

Connecting links: Elementary – High (USA)

روابط المواد التعليمية: المنهج األمريكي

Discover how your journey will support your classroom  
learning in a range of subjects.

اكتشف كيف ستدعم هذه الرحلة العملية التعليمية لمجموعة من المواد.

كيف تكون مواطنًا صالحًا• 
الحقوق والواجبات• 
 مظاهر التغيير – الناس،• 

األماكن، واألشياء   
الخطوط الزمنية في التاريخ• 
تغير القيم والمعتقدات• 
 بناء األمة في الشرق األوسط• 

(أبعاد تاريخية)  

كيف يشكل الفن الحياة والمجتمعات• 
كيف تؤثر األعمال الفنية وتشكل  • 

األفكار والمعتقدات والتجارب  
 فهم المجتمع والثقافة والتاريخ • 

من خالل الفن  

اهتمامات شخصية، تجارب، أفكار،  • 
ومعرفة عند االستجابة للموسيقى  

 سياقات اجتماعية وثقافية • 
وتاريخية للموسيقى  

الحقوق والمسؤوليات • 
الواجبات والمشاركة المدنية• 

 المالمح المادية والثقافية • 
للمدن والدول  

 بناء األمة في الشرق األوسط • 
(أبعاد جغرافية)  

ريادة المشاريع والطموح• 
مهارات االبتكار • 
المشاريع والتكنولوجيا• 

(

(

UAE Pavilion 
Discover the centre of gravity for the entire Expo as you are introduced to the nation’s rich 
culture and heritage. The mesmerising architecture of the pavilion has been designed in the 

shape of a falcon in flight, and the interactive installations within tell the history of the nation  
as a connected global hub and its vision for a brighter future.

جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة
يتعرف الطالب على المحور الرئيسي إلكسبو 2020 بينما يتم الكشف عن العادات والتقاليد الغنية لألمة. 

ويتعرفون على الفن المعماري الرائع المتمثل في تصميم جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي تم تطويره 
على شكل أجنحة طائر الصقر في حالة الطيران، مع دعائم خاصة يتم من خاللها مشاركة الزوار تاريخ هذه األمة 

كمركز عالمي متصل ورؤيتها لمستقبل أكثر إشراقا.

Connecting to our past                                                      
With the flag raising in 1971 as a starting point, 
enjoy a spectacular audiovisual tour through 
the UAE’s key moments, with interconnected 

stories weaving together all around.

التواصل مع الماضي
التعرف على بداية قيام االتحاد من اللحظة التي تم فيها 
رفع علم الدولة في عام  1971 لتبدأ قصة دولة اإلمارات 

المذهلة التي ألهمت الجميع. 

Connections to the future
Travel into the future and explore the role  

of human connection in futuristic advances.   
Learn about our bold vision for another  

50 years of progress.

التواصل مع المستقبل
السفر إلى المستقبل واستكشاف دور التواصل البشري في 
التطور المستقبلي. تعرف على الرؤية الجريئة لمدة 50 سنة 

قادمة من التقدم.

Connections in our present 
Discover the multiple languages and faces of 
the UAE’s international community.  Connect 

and collaborate with each other and the physical 
structure around the pavilion.

التواصل مع الحاضر
اكتشاف لغات متعددة ووجوه لمجتمع اإلمارات العالمي. 

التواصل والتعاون مع بعضهم البعض حول هيكل حول الجناح.

The Legacy of UAE highlights – there will be a lot more to discover!     |    !بعض المحطات البارزة في هذه الرحلة - وهنالك المزيد لالستكشاف    

Connecting to our past, present and future    |   التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل 

Through ‘The Legacy of UAE’ journey, students will:

• Explore UAE’s development throughout time, led by an ambitious vision for the future.
• Discover the unique treasures that lie within the UAE’s culture and heritage.
• Explain the importance of unity, collaboration and innovation in the accelerated development of a young nation.

Learning objectives    |    األهداف التعليمية

رحلة “إرث دولة اإلمارات العربية المتحدة” نسعى من خاللها إلى تشجيع الطالب على:

 الخوض في رحلة استكشافية للتعرف على عراقة تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة على مر الزمان التي تقودها • 
الرؤية المستشرفة للمستقبل.   

التعرف على أغنى كنوز دولة اإلمارات متمثلًة بثقافة وتراث أجدادنا العريق. • 
التأمل في أهمية االتحاد والتعاون واالبتكار ودورهم الفعال في تسريع وتيرة التقدم والتطور لهذه األمة اليافعة.• 

Elementary    |     المرحلة االبتدائية

• Closing the plastic loop  
 إغالق حلقة البالستيك

• Renewable energy 
طاقة متجددة

• Water from air  
ماء من الهواء

• Protect the  
magnificent five! 
 حماية خمسة مواطن بيئية
   رائعة

• Coral reefs 
الشعاب المرجانية

• Marvellous mangroves 
أشجار المانغروف الرائعة

Middle    |     المرحلة االعدادية

• Waste free oceans  
 محيطات خالية من النفايات

• The artificial leaf  
ورقة النبات االصطناعية

• Food to facades  
من طعام إلى واجهات أبنية

• Conservation city 2071 
 مدينة الحفاظ على الطبيعة
2071 

• Energy, food and water   
طاقة وغذاء وماء

• Sustainable development   
التنمية المستدامة

• Global balance 
التوازن العالمي

High    |     المرحلة الثانوية

• Sustainable development 
التنمية المستدامة

• Global balance  
التوازن العالمي

• The cold chain 
السلسة الباردة

• Fuel of the future  
وقود المستقبل

• Buildings for life 
أبينة للحياة

• Mapping 2100 
خريطة 2100

• Creating opportunity 
خلق الفرص

!

The Legacy of UAE    |    إرث دولة اإلمارات العربية المتحدة 
Introducing the world to the nation’s rich culture and bright future.  

Students will discover more about the UAE’s rich culture and heritage as well as its plans for a brighter future.  
They will also see the mesmerising architecture of the UAE pavilion, designed in the shape of a falcon in flight.

تعريف العالم على الثقافة الغنية للدولة ومستقبلها المشرق. 
سيتعرف الطلبة على ثقافة دولة اإلمارات الغنية وتاريخها باإلضافة إلى خططها لمستقبل أكثر نجاحًا وإشراقًا. 

كما سيرون تصميم الجناح المميز المستوحى من أجنحة طائر الصقر.
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