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 درس الصحراء في فكر زايد
 

 ثانيا :

 أين ولد الشيخ زايد ؟ ومتى ؟ -

 1918عام  -في قصر الحصن في مدينة أبوظبي  

 

 ماهو ترتيبه بين أشقائه ؟ -

 األصغر بين أربع أشقاء 

 

 ماهي أهم الرياضات التي مارسها الشيخ زايد ؟ -

 إتقان الرماية   –ركوب الهجن العربية  -الصيد بالصقور  

 

 لصفات التى اتصف بها الشيخ زايد  ؟اهم ا -

 الشجاعة  –القيادة السياسية  -الزعامة  

 

 ماهي الصفات التي اكتسبها الشيخ زايد من الصحراء ؟ -

 

 : فهمه العميق والواضح لألحداث والمجريات حولهالعقالنية في أحجامه  -

 اإلباء : يسعى إلى عزة شعبه وسعادتهم

 التحلي بالصبر والجلد البطولة : أعلى أنواع البطولة هو

 الكرم : كان الناس يجتمعون حوله تحيطه باحترام وكان سخيا جدا بماله

 األصالة العربية : هي صمام األمان الذي حفظ مسيرة تحضر دولة اإلمارات

 الشورى : تعلم الشيخ زايد من الصحراء ان يستشير  كبار القبائل 

 التسامح 

 

 راء ؟بم تفسر اهتمام الشيخ زايد بالصح -

 ألنه نشأ وتربى فيها 

 

 ثالثا :

 بماذا لقب الشيخ زايد ؟ -

 رجل البيئة –رجل العصر  –صانع مهجزة الخضرة فيها  –فارس الصحراء 

 

 كيف أثر الشيخ زايد في الصحراء ؟ -

بدأت  –تحقيق مااعتبره الخبراء مستحيال  –زايد والتنمية الزراعية : قهر الظروف الصعبة  -1

 سع والصحراء تتراجع  أمام اللون األخضرالرقعة الزراعية تت
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 عمل مشاريع زراعية :

 مشاريع زراعة غابات السدر  -

 لتعليب وتصنيع الخضرواتمشاريع إقامة مصانع  -

 مشاريع إقامة السدود  -

 مشاريع تطويرالينابيع واألفالج -

 

 زايد وزحف الرمال : -2

 ماذا فعل لحل مشكلة زحف الرمال ؟ -

تقسيمها الى  –فرش طبقة من الطين فوقها  –ثبان والتالل التي تهب منها الرمال تسطيح الك

 مساحات وزعت على المواطنين 

 

 مافائدة إقامة األحزمة الخضراء من األشجار في الصحراء ؟ -

 لكي تعمل كمصدات للرياح ولتثبيت التربة 

 

 زايد وزراعة النخيل : -3

لشيخ زايد توجيهاته باالهتمام بزراعة النخيل كنوع من الوفاء واالهتمام بالنخيل أصدر ا

 وأصبحت تمثل كبيرة وعطاء متجددا

 

 زايد والعمران وتوطين البدو : -4

 وفر لهم معيشة ثابته  -

 غياثي ( –مثل )بدع زايد وأعطى توجيهاته بإقامة مدن في الصحراء  -

 

 ماهي أهم الجوائز التي حصل عليها الشيخ زايد ؟     

 نماء والتنميةرجل اإل    1993عام  -

 1995الشخصية اإلنمائية لعام    1995عام  -

 وسام المحافظة على البيئة    1996عام  -

 شهادة الباندا الذهبية  1997عام  -

 أبرز شخصية عالمية  1998عام  -

  جائزة كان الكبرى للمياه  2001عام  -

 

 

 

 

 

 


