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عاَش اإلنساُن منُذ مالينِي الّسننَي، وكّوَن حضاراٍت عريقًة 
خلَّفْت لنا كثريًا مَن اآلثاِر والعلوِم والفنوِن. فالحضارُة هَي 

مثرُة كلِّ جهٍد يقوُم بِه اإلنساُن لتحسنِي ظروِف حياتِه، سواٌء 
أكانَْت ماديًّة أم معنويًّة، والحضارُة هَي الّتي

 متيُّز أّمًة عن أّمٍة أخرى واختالِفها عن غريِها عن طريِق 
الزّيِّ الّذي كانوا يلبسونَُه، وأسلوِب العيِش والقيِم الّدينيِّة 

واألخالقيِّة الّتي ميارسونَها.
 وقد توّصَل العلامَء حاليٍّا عن طريِق األحافريِ إىل بقايا 

الحضاراِت القدميِة 

اإلهراماُت يف مَرص 

أّوًال: الحضارُة وعوامُل نَْشأتِها 

أصوغ ُ بأسلويب مفهوًما للحضارِة؟• 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

عجائُب الّدنيا الّسبُع هي معالُِم حضاريٌّةٍ 
تحوي أهمَّ اإلبداعاِت الّتي صنَعها اإلنساُن.

حقيقٌة حضاريٌّة

األحافرُي: هي بقايا حيواناٍت ونباتاٍت عاَشْت 
يف عصوٍر بيولوجيٍّة قدميٍة.

أربُط بالعلوِم
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منَح ّهللاُ ـ سبحانَُه َوتعالى ـ الوطَن العربي� العديَد مَن المقو�ماِت 
والعوامَل اّلتي أسَهَمْت في قياِم حضاراٍت ُمزدهرٍة رائدٍة بيَن 

حضاراِت العالِم القديِم، ومْنها: 

  الّرتبُة الخصبُة 

استقّر اإلنساُن قدميًا يف مناطِق ودياِن 
األنهاِر، حيُث الّرتبُة الخصبُة الّصالحُة 

للّزراعِة.

املناُخ املالئُم  2

املناُخ املالئُم واملتنّوُع واملعتِدُل 
الباعُث عىل الّنشاِط والعمِل. 

وفرُةاملياُه 

قاَمْت أغلُب الحضاراِت القدميِة عىل 
ضفاِف األنهاِر، وهَي أكرثُ األماكِن خصوبًة 

للبَْدِء بالّزراعِة.

املوقُع الجغرايفُّ الهامُّ 

للموقعِ الجغرايفِّ تأثرٌي بالُغ األهميِّة يف قياِم 
الحضارِة، فاملوقُع الجغرايفِّ يؤّمُن سهولَة 

املواصالِت وبالتّايل يضمُن االتّصاَل الحضاريَّ بنَي 
الحضارِة والحضاراِت األخرى املجاورِة مام يسهُم 

يف ازدهارِها .

1

34
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أستخرُج مَن الّصوِر سبَبنِي ونتيجًة حسَب املعادلِة اآلتيِة:

= +

أُكمُل املخطُّط الّذهنيِّ اآليتَ:

عوامُل قياِم الحضاراِت يف الوطِن العريبِّ
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متركزَْت يف وادي الّنيِل، وهَو واٍد ضيٌّق ميتدُّ من أسواَن إىل رأِس 
الدلتا بالقرِب مَن القاهرِة، حيُث املياُه املتوفّرُة واألرايض الخصبُة 

الواسعُة.
 ، اهتمَّ املرصيّوَن بتنشيِط الّزراعِة يف بالِدهم وتنظيِم الّريِّ

فاستخدموا الّشادوَف، وهو وسيلٌة لرفعِ املاِء مَن الّنهِر، كام 
استخدموا وسائَل متنوعًة كاملنجِل واملِْحراِث.أنتَجْت مُرص محاصيَل 

زراعيًّة شملَِت القمَح والّشعرَي  والعنَب والّنخيَل والكتّاَن، كام 
اهتّموا بالتّقويِم وعلِم الفلِك، وجمعوا األشُهَر يف ثالثِة فصوٍل، وهَي 

(الفيضاُن، البذُر، الحصاُد).

حضارُة وادي النيل 1

صورةٌ جويّةٌ لوادي الّنيِل

ثانًيا حضاراُت:  وادي النيل – بالُد الّشاِم – بالُد الّرافَديِن

خريطُة حضاراِت الوطِن العربي�

لوحة تمثل الزراعة في مصر  القديمة
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قاَمْت عىل أرِض بالِد الّشاِم كثرٌي مَن الحضاراِت القدميِة... مثِل اآلراميوَن والفينيقيّوَن والكنعانيّوَن إضافًة 
للحضاراِت الّتي تقاطَعْت وازدهرَْت يف سوريّا القدميِة. واعتنى الكنعانيّوَن بالّزراعِة، كام تفّوَق الفينيقيّوَن 

يف صناعِة الزّجاِج والّنسيِج الّصويفِّ والقطنيِّ وصباغِة األقمشِة باألرجواِن، وهْم من أّوِل الّشعوِب البحريِّة يف 
التّاريِخ، إْذ متّكنوا من تكويِن مراكَز تجاريٍّة لهم عىل سواحِل البحِر املتوّسِط، واستخدموها كنقاِط اسرتاحٍة 

لهم يف أثناِء رحالتِهُم التّجاريِّة .

حضارُة بالِد الّشاِم 2

حضارُة بالِد الّشاِم 

كاَن املرصيّوَن يحّرروَن الّنصوَص الّدينيَّة باستخداِم اللّغِة الهريوغليفيِّة  املؤلّفِة من رسوٍم متثُّل 
األدواِت واألعامَل.

اللغة الهيروغليفية
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الكتابُة املسامريُّة: هَي نوٌع مَن الكتابِة، تُْنَقُش فوَق 

ألواِح الطنِّي والحجِر والّشمعِ واملعادِن وغريها. وهذِه 

الكتابُة كانَْت متداولًة لدى الّشعوِب القدميِة بجنوِب 

غرِب آسيا، وأّوُل هذِه املخطوطاِت اللّْوحيِّة ترجُع لسنِة 

3000 ق.م.  وظلّْت هذه الكتابُة سائدًة حتّى القرِن األّوِل 

. وقْد ظهرَْت أّوًال جنوَب وادي الرافَديِن بالعراِق  امليالديِّ

لدى الّسومرينَّي للتّعبريِ بها عِن اللّغِة الّسومريِّة، وكانَْت 

مالمئًة لكتابِة اللّغِة األكاديِّة، الّتي كاَن يتكلَُّمها البابليّوَن  

واآلشوريّوَن.

الكتابُة الِمسماريُّة

 أقدُم الحضاراِت اإلنسانيِّة، وهي تقُع يف العراِق 

بنَي نهَري دجلَة والفراِت، وقْد شهَدْت أموًرا عّدًة، 

مثَل: اخرتاِع الكتابِة، ووضَع قواننَي اجتامعيٍّة عديدٍة.

ظهرَْت بها العديُد مَن املاملِِك، مثِل سومَر وبابَل 

وآشوَر. 

من أهمِّ إنجازاِت الحضارِة يف بالِد الرافَديِن: 

حضارُة بالِد الّرافَديِن 3

بالُد الرافدين

خريطة بالد الرافدين

.................................................................................................................

أَتحّدى زماليئ، وأكتُب اسمي باللّغِة املْسامريِّة 
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أُقارُن بنَي حضارات وادي النيل وبالِد الّشاِم وبالِد الرّافديِن:

أحّدُد املشكلَة.
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

أقرتُح الحلوَل املناسبَة.
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

أقاِرُن بنَي الحلوِل املعروضِة.
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

: أَضُع خطًّة لتطبيِق الحلِّ
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

بالُد الّرافَديِن بالُد الّشاِموادي النيل وجة المقارنة

.........................................................................................................الّنشاُط االقتصاديُّ

.........................................................................................................الكتابُة

أُالحُظ الّصوَر اآلتيِة، ثمَّ أجيُب عام يليها:

بناُء األهراماِت 
قديًما 

الّنشاُط األّوُل

الّنشاُط الّثاني
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ثالًثا : حضاراُت شبِه الجزيرِة العربّيِة.                                                                                     

  نشأَْت مملكُة سبأَ، وهي واحدٌة من أهمِّ هذه الحضاراِت يف جنوِب 
شبِه الجزيرِة العربيِّة، وظهرَْت بوضوٍح، وارتبَط اسُمها باليمِن ارتباطًا 

وثيًقا، وُعرفَْت ببناِء الّسدوِد، أشهرُها سدُّ مأرَب، كام أنّها أّسَسْت 
مستعمراٍت يف شامِل شبه الجزيرِة العربيّة.

ويف الّشامِل قاَمْت دولُة األنباِط، وهَي مملكٌة عربيٌّة قدميٌة، قاَمت يف 
صحراِء النقِب وسيناَء واألردنِّ وأجزاٍء مَن شامِل شبِه الجزيرِة العربيِّة. 

، و كانَْت محطًّة إسرتاتيجيًّة،  كانَْت عاصمتُهْم مدينَة البرتاِء يف األردنِّ
واقعًة عىل طريِق البخوِر، إذ إنّها تقُع عند مفرتِق طرِق القوافِل القادمِة 

مَن اليمِن، وتربطُها بالّشاِم ومَرص والبحِر املتوّسِط.
متّكَن األنباُط مَن استغالِل موقعِ بالِدهْم ملروِر التّجارِة بنَي الّشاِم واليمِن؛ 

وكذلك قاموا بالوساطِة يف نقِل التّجارِة بنَي مَرص والّشاِم وأماكَن أخرى 
سدN مأرَب باليمِنمن شبِه الجزيرِة العربيِّة".

 تقُع مدينُة البتراِء، الُملّقبُة بالمدينِة الورديِّة، في 
، وتمتاُز المدينُة بالِعمراِن المنحوِت  جنوِب األردن�

َدْت على يِد األنباِط عاَم  بالّصخورِ، والّتي كانَْت قد ُشي�
312 قبَل الميالِد، واتّخذوها عاصمًة لهم. وكانَْت 
ا جعَل  cتحظى بمكانٍة تجاريٍّة وموقًعا استراتيجي

كتشاف موقع المدينة عاَم  منها طريًقا للّتجارِة. وتّم ا
1812م.

وّسْع معرفَتَك:

ازدهرَْت كثرٌي مَن الحضاراِت يف شبِه الجزيرِة العربيِّة منُذ مالينِي الّسننِي، إِذ اعتمَدْت عىل استثامِر املوارِد، والتّواصِل 
مَع الحضاراِت األخرى، ونشأَْت عليها ماملُك يف الجنوِب والّشامِل.
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مْن أبرِز معامِل دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة جزيرُة 
الّنخلِة – جمريا، وهَي جزيرٌة اصطناعيٌّة عىل شكِل 

نخلٍة، مكّونٌة من ثالثِة أجزاٍء، الجذِع، التّاِج و17 سعفًة، 
 ، ويحيُط بهذِه الّسعفاِت حاجٌز نصُف دائريٍّ اصطناعيٍّ

يضمُّ عدًدا مَن الفنادِق واملنتَجعاِت. 

تخيّْل أنَّك مهندًسا، صّمم معلاًم ابتكاريٍّا ميكن تنفيذُه يف دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة:• 

 • : أشهُر سدٍّ بناُه أهُل ممكلِة سبأَ والّذي تعرَّض للتصّدعاِت والّشقوِق هو سدُّ

................................................................................................................

النشاُط األّوُل

أُفك*ر وأُجيب:

النشاُط الّثاني
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إنَّ األّمَة الّتي ال تعرُف ماضيَها، وتهمُل تدويَنُه لْن تتمّكَن من قيادِة حارضِها، 
وال صياغِة مستقبلِها. وهَو ما أكَّدُه القائُد املؤّسُس - املغفور له بإذن الله - 

الّشيُخ زايُد بِن سلطاَن آِل نهياَن ـ طيَّب اللُّه ثراُه ـ، حيُث قاَل: "َمْن ال يعرُف 
ماضيَُه ال يستطيُع أْن يعيَش حارضَُه وال مستقبلَُه" ونحُن يف دولِة اإلماراِت 

العربيِّة املتّحدِة لسنا أّمًة طارئًة عىل التّاريِخ كام قاَل صاحُب الّسموِّ محّمُد 
ابُن راشٍد آِل مكتوٍم نائُب رئيِس الّدولِة، رئيُس مجلِس الوزراِء، حاكُم ديبٍّ ـ 

رعاُه اللُّه ـ فتاريُخ الوطِن ممتدٌّ ما يقرُب من سبعِة آالِف سنٍة، َوفَْق ما أثبتَتُْه 
البعثاُت العامليُّة األثريُّة.

 أكَّدِت الّدراساِت والتّنقيباُت الّتي أُجريَْت عىل 
ِمنطَقِة شبِه الجزيرِة العربيِّة ظهوَر حضاراٍت عّدٍة 

نتيجَة موقِعها املهمِّ عىل الخليِج العريبِّ ومثال ذلَك 
حضارُة ماجاَن الّتي تقُع عىل الّساحِل الجنويبِّ مَن 

الخليِج العريبِّ، وتشمُل حاليًا دولة اإلماراِت العربيِّة 
املتّحدِة وسلطنَة عامَن، حيُث ُعرِثَ عىل آالِف القطعِ 
األثريِّة القدميِة الّتي أبرزَْت حضارَة اإلماراِت وعامَن 

القدميَة بكافِّة جوانِب الحياِة فيها وتراثِها املمتدِّ ألكرثَ 
مْن ستِّة آالِف سنٍة.

أّما حضارُة دملوَن والّتي تعدُّ مَن الحضاراِت القدميِة 
الّتي ظهرَْت يف البحريِن يف الّرشِق من شبِه الجزيرِة 
العربيِّة فهي متتدُّ عىل طوِل الّساحِل الّرشقيِّ لشبِه 

الجزيرِة العربيِّة مَن الكويِت عنَد جزيرِة فليكا حتّى 
حدوِد حضارِة ماجاَن، وأُطلَِق عليها دملوَن، كونُها 
تحاُط باملياِه (الخليج العريب) من جميعِ الّنواحي 

األربعِ.

أتحّدى زماليئ يف الوصوِل 
إىل مضادِّ كلمِة أّمٍة 

طارئٍة

أربُط مَع اللّغِة العربّيِة

تتكّوُن كلمُة (ماجاَن) من 

شطَريِن، هام: (ما) الّتي تعني 

" الّسفينَة" و(جاُن) الّتي قاَل 

اللّغويّوَن إنّها تعني يف اللّغِة 

الّسومريِّة القدميِة "الهيكَل"

خريطة حضارة ماجان

خريطة حضارة دملون

 أّوالً: الموقُع الجغرافي� لحضارتي ماجاَن ودلموَن:

الباين املؤّسُس - املغفور له بإذن الله 
- الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن ـ 

طيَّب اللُّه ثراه.
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األنشطة

أقرأٌ الّنصَّ الوارَد يف الّصفحِة الّسابقِة، ثُمَّ أجيُب عِن األسئلِة اآلتيِة:

أسّجُل الّدروَس املستفادَة من كلمِة الباين املؤّسِس - املغفور له بإذن الله - الّشيِخ زايٍد بِن سلطاَن آِل نهياَن • 

ـ طيَّب اللُّه ثراُه.

أستنتُج أهمَّ الحضاراِت الّتي ظهرَْت يف ِمنطقِة شبِه الجزيرِة العربيِّة.• 

.....................................

.....................................

.....................................

..........................................................................

أقرأُ و أُجيُب

ل
الو

ط ا
شا

الن
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دلمون
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الاهتمام بالتراث

hagarahmed485@gmail.com
إدراك ماضى الأجداد وتدوينه 
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األنشطة

أالحُظ خريطَة املواقعِ األثريِّة يف شبِه الجزيرِة العربيِّة ثمَّ أجيُب:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

أحّدُد مواقَع الحضاراِت الّتي نشأَْت يف ِمنطقِة اإلماراِت.• 

أفّرسُ ارتباَط قياِم الحضاراِت باملناطِق الّساحليِّة.• 

أبحُث يف شبكِة املعلوماِت الّدوليِّة ومبساعدِة معلّمي عْن حضاراٍت 
أخرى قاَمْت يف شبِه الجزيرِة العربيِّة وأناِقشها مَع زماليئ يف الّصّف.

أبحُث؛
 ألتعّلَم

أالحٌظ، وأتعّلُم

ني
لثا

ط ا
شا

الن
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ُهن سّكاِن ماجاَن، وتعّدَدْت، إْذ َعِمَل بعُضهْم يف مجاِل التّجارِة،  تنّوَعْت ِمَ
 ، حيُث تدلُّ الّنصوُص عىل أنَّ سّكاِن املنطقِة قْد مارسوا التّجارَة بشكٍل عامٍّ

وأنَّ نحاَس ماجاَن وصخورَها وسلََعها أّدْت دوًرا كبريًا يف ازدهاِر التّجارِة 
الخارجيِّة ..كام عملوا يف الّصناعِة، مثِل صناعِة الّنحاِس إضافًة إىل صناعِة 

أنواٍع مَن األدواِت الفخاريِّة وأنواٍع مَن األسلحِة والّسالِل، وتمَّ الحصوُل عىل 
بعِض املكتشفاِت الّتي تشرُي إىل أنَّ سّكاَن املنطقِة عملوا أيًضا يف الّزراعِة 
حيُث عرفوا عدًدا مَن الّنباتاِت، مثِل الحبوِب والفاكهِة والّنخيِل، وبحكِم 

مجاورتِهْم املسطحاِت املائيِّة عملوا أيًضا يف الّصيِْد.. كام أثبتَِت البقايا 
العظميُّة الحيوانيُّة يف املواقعِ األثريِّة أنَّ السّكاَن قاموا باصِطياِد عدٍد مَن 

الحيواناِت، مثِل الّنعاِم والطّيوِر والغزالِن واملها.
أما دملوُن فكانَْت بلًدا زراعيٍّا وافَر املحاصيِل نظرًا لوفرِة املياِه العذبِة 

واألرِض الخصبِة، وكانَْت تشتهُر بإنتاِج التّمِر، كام اشتُِهرَْت بصناعِة الفّخاِر 
الّذي متيَّز بأشكاٍل ورسوماٍت تختلُف عْن رسوماِت فّخاِر الحضاراِت 
املجاورِة، كام ازدهرَْت صناعُة األختاِم الدملونيِّة الّدائريِّة الّتي كانَْت 

تُْستَْعَمُل إلثباِت امللكيِّة، وعمَل كثرٌي مْن سّكاِن دملوَن بصيِد األسامِك 
واللّؤلِؤ.

 ثانيا: أهمّيُة حضارتي ماجاَن ودلموَن:

األختاُم الدملونّيُة الّدائريُّة
هَي عبارٌة عن قطعٍة صغريٍة مَن 

الحجِر أو الطنِّي ونادًرا مَن املعدِن، 
وميثُّل رمزًا مميّزًا لصاحِبه، يثبُت 
شخصيّتَُه وملكيّتَُه عىل الّيشِء 
الّذي يحمُل طبعَة هذا الختِم.

يتمتُّع البلُح أو التّمُر (مثُر الّنخيِل) 
بقيمٍة غذائيٍّة عاليٍة، وميكُن اعتبارُُه غذاًء 
متكامالً، حيُث يحتوي عىل الّسكريّاِت 

والربوتنِي واألمالِح، مثِل أمالِح البوتاسيوم 
والفيتاميناِت.

أربُط مَع العلوِم
بيئُتنا املحلّيُة

كاَن للّنخيِل يف حياِة اإلنساِن اإلمارايتِّ قدميًا دوٌر مهمٌّ يف توفريِ 
َعِف جريِد الّنخِل  سبِل العيِش..حيًث كانَْت تبدأُ مَن استخداِم السَّ
يف بناِء «العريِش»، والخوِص اليابِس يف صناعِة الخصِف (كيس) 

التّموِر، ومن الجريِد تُصَنُع «الّشاشُة» وهَي قوارُب الّصيِد الّصغريِة، 
ومَن الجريِد األخِرض تُصَنُع «القراقرُي» أيِّ شباُك صيِد األسامِك، أّما 
الخوُص األخُرض فتُصَنُع منُه الحُرص املفروشُة، والّرساريُد واملكانُس، 

وجميُع أثاِث البيِت وأدواتِه، كام كاَن يُستخَدُم جذُع الّنخلِة 
كأعمدٍة للعريِش والخياِم ويف صناعِة اليازرِة.
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يف أوِج انشــغاالتِه برســِم املعجــزِة ومســاعيِه الّدامئــِة لتحويــِل الحلِم 
ــٍد آل  ــُن راش ــُد ب ــيُخ محّم ــموِّ الّش ــُب الّس ــظ صاح إىل رًؤى، الح
مكتــوم - رعــاه اللــه- وهــَو يحلـّـُق يف ســامِء ديبٍّ يف إحــدى جوالتـِـه 
الجويـّـِة بالطّائــرِة املروحيّــِة يف عــاِم 2002م معلــاًم ملْ يُكتََشــْف بعُد، 
ــِة يف  ــُل أغنــى املواقــعِ األثريّ ــَب الحضــاريَّ ملوقــعٍ ميثّ ــدأُ التّنقي ليب
ــِة وهــو موقــع ســاروق الحديــد الّــذي يضــمُّ  شــبه الجزيــرِة العربيّ
ــعِ  ــراِء الّرب ــِة يف صح ــِة والحديديّ ــِة والربونزيّ ــعِ الذهبيّ آالَف القط
الخــايل الكــربى إىل الَجنــوِب مــْن إمــارِة ديبِّ، إىل جانــِب بقايــا 

ــٍة. حيوانــاٍت وجــراٍر فخاريّ

قّصُة اكتشاٍف (ساروق الحديد)

صاحب السمو الّشيُخ محّمُد بُن راشٍد آِل مكتوٍم - رعاه الله - يف أثناِء اكتشاِف ساروق الحديد
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األنشطة

أعّربُ بالرّسِم عن مقولِة الباين املؤّسِس - املغفور له بإذن الله - الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن آِل نهيان - طيَّب اللُّه • 

ثراُه- "أعطوين زراعًة أضمْن لكْم حضارًة" 

أرسُم مخطّطًا ذهنيٍّا يلّخُص أهمَّ األنشطِة االقتصاديِّة الّتي مارَسها سّكاُن حضارِة ماجاَن ودملوَن• 

                        

أطّبُق ما تعّلْمُت

ل
الو

ط ا
شا

الن
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األنشطة

املناطُق الزراعيُّة واحدٌة 
من أهمِّ األولويّاِت يف دولِة 

اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة

12

34

زراعُة الّنخيِل من أهمِّ 
املصادِر الّتي اعتمَد عليها 

الّسّكاُن قدميًا

املغفور له بإذن الله - 
الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آل 
نهياِن ـ رحَمُه اللُه ـ يتفّقُد 

املعرَِض الزراعيَّ الّسنوي 
الرابع يف العني (1972)

مزارٌع يزرُع أرَضه

أالحُظ، وأتّعُلم

بيئتي المستدامُة
أشارُك يف تجربِة حياِة الغّواصنَي 

قدمًيا ومعاناتِهم، من خالِل 

مشاهديت لفلٍم تسجييل ميثل 
رحلة الغوِص

ني
لثا

ط ا
شا

الن

أدّوُن املنجزاِت الّزراعيِّة الّتي تحّقَقْت يف عهِد الباين املؤّسِس - 

املغفور له بإذن اله - الّشيِخ زايِد بِن سلطاِن آِل نهياَن ـ طيَّب اللُّه 

ثراُه ـ من خالِل الّصوِر الّسابقِة
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تتميُّز ِمنطقُة الخليِج العريبِّ مبوقعٍ جغرايفٍّ إسرتاتيجيٍّ مهّم، 
أسهم يف تواصل حضاريت ماجاَن ودملوَن، مع حضاراٍت 

أخرى مجاورة، مثِل حضارِة بالِد الرّافَديِن، والّدليُل عىل 
ذلَك اكتشاُف عدٍد مَن األبراِج الطّينيِّة القدميِة يف عامَن 
واإلماراِت، ويف املقابِل كاَن يصُل نّحاُس ماجاَن إىل بالِد 

الرّافَديِن تحَت مسّمى (نحاِس دملوَن)، وهذا دليٌل عىل 
اإلرتباِط الحضاريِّ بني دملوَن وماجاَن.

كام أنَّ حضارَة دملوَن كانَْت لها ِصالٌت تجاريٌّة مَع مراكَز 
عّدٍة يف بالِد الرّافَديِن، والّدليُل عىل ذلَك العثوُر عىل أختاٍم 
دائريٍّة تعوُد إليهم يف مواقعِ التّنقيِب مبملكِة البحَريِن، ماّم 
يعني أّن تراَث الخليِج العريبِّ حافَظ عىل ُهويَِّته رغَم مروِر 

الزّمِن .

مدافُن موجودٌة يف دملوَن (البحريِن حاليٍّا)

آنيٌّة مصنوعٌة مَن الّنحاِس، الّذي كاَن يصُل لبالِد 
الرّافّديِن باسِم نّحاِس دملوَن

 ثالثا: الّتواصُل بيَن الحضاراِت

تسعى وزارُة الثّقافِة وتنميِة املعرفِة يف دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة إىل الحفاِظ 
عىل الّرتاِث التّاريخيِّ للبالِد، وصيانِته وإثراِء التّواصِل الحضاريِّ مبا يخدُم قضيَّة تنميِة 
املجتمعِ.. حيُث قاَمْت بالعديِد مَن املبادراِت يف هذا املجاِل مثل إصداِر ترقيٍم وطنيٍّ 
للقطعِ األثريِّة، ودعِم ورعايِة مشاريعِ املسِح والتّنقيِب األثريِّ باإلضافِة إىل جهوِدهْم 
يف اكتشاِف وترميِم اآلثاِر يف الّدولِة، وذلَك لرتبِط األجياِل الحارضِة والقادمِة بتاريِخ 

هذا الوطِن الّذي ميتدُّ آلالِف الّسننَي.
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31

أعّربُ شفويٍّا بأسلويب عن مدى حرِص الباين املؤّسِس - املغفور له بإذن الله - الّشيِخ زايِد بِن سلطاِن آِل نهياِن ـ • 

طيَّب اللُّه ثراه ـ يف املحافظِة عىل الّرتاِث.

أجمُع صوًرا لبعِض مظاهِر الحضارِة يف ماجاَن ودملوَن، وأدّوُن اسَم املظهِر والحضارِة الّتي يتبُعها:• 

                        

، بْل حتميٌّ حتّى يعرَف الّناُس  "إّن تدويَن أخباِر تراِث أّمِتنا ودولِتنا لَواجٌب رضوريٌّ
ماضينا، وكيَف نعيُش قبَل أْن ينعَم اللُّه علينا بالخريِ الوفري"

ه.الباين املؤّسُس - املغفور له بإذن الله - الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن ـ طيَّب اللُّه ثراه.

األدلُّةمنطقُة الّتواصِل الحضاريِّالحضارُة

..............................................................................................ماجاُن

..............................................................................................دلموُن

بالتّعاوِن مَع زماليئ، أستكمُل بياناِت الجدوِل اآليت:• 

أقرأُ، وأسّجُل

أتواصُل مَع اآلخريَن

ل
الو

ط ا
شا

الن
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األنشطة

أبحُث مستعيًنا بشبكِة املعلوماِت الّدوليِّة عِن املبادراِت الّتي قاَمْت بها وزارُة • 
الثّقافِة وتنميِة املعرفِة يف دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة من أجِل الحفاِظ عىل 

الّرتاِث التّاريخيِّ للبالِد.
1 .................................................................................................................
2 .................................................................................................................
3 .................................................................................................................

جولٌة إلكترونّيٌة

أوّضُح دوري كمواطٍن إمارايتٍّ يف الحفاِظ عىل آثاِر دولة • 
اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة.

1 .

2 .

3 .

4 .

يويل سمو الّشيُخ نهياُن بُن مبارٍك آِل نهياَن وزيُر الثّقافِة وتنميِة املعرفِة اهتامًما كبريًا 
بالقطاِع الثقايفِّ واملعريفِّ مبختلِف فروِعه ويف تعزيِز دوِر الُهِويَِّة الوطنيِّة يف املجتمعِ بالّدولِة.

kنموذٌج قيادي

ني
لّثا

ط ا
شا

الن
ث

ّثال
 ال

ط
شا

الن
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كْن عالَم آثارٍ..

تشبُه وظيفُة عامِل اآلثاِر وظيفَة املحّقِق، إْذ يقوُم االثناِن بجمعِ األدلِّة، واستخداِمها الستنتاِج قصِص 
حياِة الّناِس الّذيَن عاشوا يف األزمنِة القدميِة، ويقوُم علامُء اآلثاِر بتصويِر القطعِ األثريِّة ووزنِها وقياِسها 

ودراسِتها من أجِل فهِم الحياِة اليوميِّة للّناِس الّذيَن استخدموا القطَع.
الهدُف مَن املهّمِة: 

استكشاُف األدواِت الّتي يستخدُمها عاملُ اآلثاِر وكيفيُّة جمعِ القطعِ األثريِّة الّتي يجُدها واملحافظُة عليها.
املوادُّ املطلوبُة:

، قطعٌة معدنيٌّة صغريٌة  صندوٌق خشبيٌّ أو درٌج قديٌم، رمٌل خاصٌّ باللّعِب، كرساٌت فخاريٌّة، وخرٌز خشبيٌّ
( سلسلٌة، عملٌة)، فرشاُة ِطالِء متوّسطُة الحجِم، منخٌل، دلٌو ومجرفٌة، ميزاُن مطبٍخ، ِمْسطَرٌَة، قلُم رصاٍص، 

ورقٌة، آلُة تصويٍر رَقْميٍّة..
الطّريقُة:

1 -  امأل الّصندوَق الخشبيَّ أو الّدرُج القديَم بالرّمِل، وادفُْن كرسًة مَن الفّخاِر وبعَض الَخَرِز والِقطَعِ 
املعدنيِّة فيِه.

2 - ابدأْ بالحفِر يف الرّمِل وانقله باملجرفِة إىل الّدلِو لنخلِِه واكتشاِف القطعِ الّصغريِة املخبأِة فيه.
3 - أتعامْل مَع القطعِ بحذٍر ألنّها قْد تكوُن هّشًة. وبعَد ذلَك خذ قياساِت القطعِة ورسِمها.

4 -  يف حاِل اكتشاِفَك يف أثناِء الحفِر قطًعا كبريًة مدفونًة يف الرّمِل فيجُب عليَك عنَد استخراِجها استخداُم 
الفرشاِة إلزالِة الرّمِل عنها بدالً مَن الَحْفِر وتعريِض القطعِة للخطِر. وهنا يجُب أْن تتأكَّد ما إذا 

كانِت القطعُة الّتي اكتشْفتَها هَي قطعٌة كاملٌة أْم أنّها كَْرسٌَة مأخوذٌة من آنيٍة أكَرب، فإذا كانَْت مجرَد 
كَْرسٍة، فهناَك احتامٌل لوجوِد املزيِد منها يف الرّمِل.

5 -  اعرْض قطَعِتَك عىل الطّاولِة وكتابِة بطاقٍة تعريفيٍّة تصُف مكاَن وجوِد القطعِة واستخداماتِها 
ومستخِدميها املحتملنَي.
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تُعدُّ كلمُة تراٍث مَن الكلامِت الّشائعِة االستخداِم يف اللّغِة العربيِّة الفصيحِة، ويف لهجاتِنا املختلفِة، فالّرتاًث 
يف اللّغِة هَو كلُّ ما يخلُّفه الرّجُل لورثِته أو ألبنائِه وأهلِه. 

ها الّرتاُث الثّقايفُّ الّذي  وللّرتاِث الّشعبيِّ عّدُة أقساٍم، أهمُّ
يُعرُّف: أنُّه كلُّ ما ينتقُل من عاداٍت وتقاليٍد وعلوٍم وآداٍب 

وفنوٍن ونحِوها من جيٍل إىل آخَر. وهَو يشمُل الفنوَن الّشعبيَّة 
مْن شعٍر و أهازيَج وموسيقا وقصٍص وحكاياٍت وأمثاٍل وما 

تتضّمُنه من طرائَق موروثٍة يف األداِء واأللواِن واأللعاِب. 
فالفنوُن الّشعبيُّة اإلماراتيُّة جزٌء مَن الّرتاِث الثّقايفِّ، وهذِه 

الفنوُن الّشعبيُّة مختلفٌة باختالِف البيئاِت يف دولِة اإلماراِت 
العربيِّة املتّحدِة، حيُث تنقسُم إىل البيئِة الّساحليِّة، والّصحراويِّة 

والجبليِّة والبحريِّة، وهذه الفنوُن تؤدَّى أداًء جامعيٍّا يف 
مناسباٍت مختلفٍة، مثِل األعياِد وحفالِت الزّواِج واملناسباِت 

الوطنيِّة. 

ترتبُط األمثال الشعبيّة بالكالِم العاديِّ أو اللّغِة املحليِّة الّدارجِة، 
وهذا ما جعلها أكرثَ أنواَع األدِب الّشعبيِّ انتشاًرا بنَي الّناِس، 

فاملثَُل الّشعبيُّ هَو التّعبرُي اللّفظيُّ املختُرص واملتداوُل، وعادًة 
ما يتضّمُن حكمًة أو موعظًة أو نصيحًة، فاملثَُل غالبًا ما يكوُن 

خالصًة للحكِم والتّجارِب يف الحياِة. 

" لقْد ترَك لنا األسالُف من أجداِدنا كثريًا مَن 
الّرتاِث الّشعبيِّ الّذي يحقُّ لنا أْن نفخَر بِه، 

ونحافَظ عليه، ونطّورَُه ليبقى ذخرًا لهذا الوطن؛ 
ولألجياِل القادمِة... 

الباين املؤّسُس - املغفور له بإذن الله - الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن
 آِل نهياَن – رحَمُه اللُّه. 

ِمَن الّذاكرِة
يقوُل املوّصُف: 

«احفْظ مالَْك، وال تتِّهْم يارَْك»
أْي احفْظ مقتنياتَِك الخاّصَة والثّمينَة 

حتّى ال تفقَدها فتتّهَم اآلخريَن 

  

األمثاُل الّشعبّيُة :  1

أوالً: الّتراُث الّشعبي� وأقساِمِه:
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تُعدُّ الحكايُة الّشعبيُّة أو (الَخّروفَُة) بتسميِة أهِل اإلماراِت هَي الّتي ترويها الجّداُت واألّمهاُت لألطفاِل 
قبَل الّنوِم، وتأخُذ الخروفُة طابَع التّشويِق والحامسِة لالستامِع لها، وتُروى باللّهجِة املحليِّة الّدراجِة. 

وللخراريِف والحكاياِت وظائُف كثريٌة، فهَي تريّب الطّفَل عىل القيِم واألخالِق، كام أنَّها تُساعُد عىل بناِء 
شخصيِّة األطفاِل وتربّيِهم عىل حبِّ الخريِ والعطِف عىل الّضعيِف وتقديِم العوِن للمحتاِج. .ومن أشهِر 

الحكاياِت الّشعبيِّة يف دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة خروفُة البديحِة وخروفُة أّم الّدويس. 

عرَف العرُب األهازيُج وردَّدوها يف مناسباٍت مختلفٍة، وإْن مل يطلقوا عليها هذا االسَم. ومَن األشعاِر الّتي 
كاَن العرُب ينظّمونَها وميكُن أْن تندرَج تحَت ما يُعرَُف اليوَم باألهازيِج الشعبيِّة تلَك األشعاُر الّتي كاَن 

اآلباُء واألّمهاُت يرّددونَها ألبنائِهْم، وتلَك الّتي كاَن الرّجاُل يرّددونَها يف الحرِب وأثناِء مامرسِة األعامِل، 
ومن هنا استُْخِدَمِت األهازيُج الّشعبيُّة للّرتويِح عِن الّنفِس وعن ضغِط الحياِة.

2       الَخّروَفُة:

األهازيُج الّشعبّيُة:  3

أهازيُج إماراتّيٌة
طاح المطر بيد هللا .. كّسر ِحوي عبدهللا
طاْح المطْر برعوِده .. كّسر ِحوي سّعوده

طاح المطر من فوق .. كّسر ِحوي بن طوق

Soci_Stud_G05_T1_V2.indd   36Soci_Stud_G05_T1_V2.indd   36 8/24/17   2:29 AM8/24/17   2:29 AM



37

األنشطة

37

1. أفّرسُ مفهوَم الّرتاِث الثّقايفِّ:
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

2. أستكمُل املخطَّط الّذهنيَّ ألهمِّ أقساِم الّرتاِث الثّقايفِّ: 

............................................

............................................

األهازيُج الّشعبّيُة 

أبحُث يف مصادِر املعلوماِت املختلفِة عِن الفنوِن الّشعبيِّة يف بالدي، وألصُقها مع كتابِة • 
 . اسِم الفنِّ الّشعبيِّ

النشاُط األّوُل

النشاُط الّثاني
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hagarahmed485@gmail.com
الأمثال الشعبية

hagarahmed485@gmail.com
الخروقة



38

األنشطة

باالستعانِة بأحِد أفراِد أرسيت، أستكمُل الجدوَل اآليتَ: • 

 الشرح و المعنىالمثُل

اللي في الجدر يطلعه المالس

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

يقاُل وهذا المثُل للتّنفيِر مَن الوشايِة والّسيِر بيَن الّناِس 

بالقيِل والقاِل، ويدعو اإلنساَن لعدِم االستماِع إلى أولئَك 

الّذيَن يسيروَن بيَن الناس بالهمِز واللّمِز.

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

ُث
ّثال

 ال
ُط

شا
الن
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األنشطة

 أكتُب أسامًء لبعِض خراريِف الجّداِت يف دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة. • 

بُع
لّرا

ُط ا
شا

الن

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................
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"إنّنا نحرُص عىل االحتفاِظ بتقاليِدنا العربيِّة األصيلِة وتراثِنا العريّب، وهَي 
تقاليُد توارثْناها عِن األجداِد عَرب أجياٍل طويلٍة، إنّها منقوشٌة يف الّصدوِر، 

وسنحرُص عليها دامئًا مهام خطَْونا إىل مياديِن الحضارِة" 

من أقوال الباين املؤّسُس - املغفور له بإذن الله - الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن 
آِل نهياَن ـ رحَمُه اللُّه. 

، إْذ إنّها  متثُّل العاداُت والتّقاليُد ميدانًا من مياديِن الّرتاِث الّشعبيِّ
تقّدُم لنا صورًة متكاملًة عِن حياِة أيِّ مجتمعٍ، فمْن خاللِها ميكُن لنا 
فهُم ثقافِة املجتمعِ وواقِعه املعاِش، وتعرِّف العاداِت والتّقاليِد، عىل 
إنّها ما انتقَل إىل اإلنساِن من أجداِده وآبائِه ومعلّميِه ومجتمِعه مَن 
العاداِت والعلوِم واألعامِل، وللعاداِت والتّقاليِد أهميٌّة، إْذ إنَّها ترسُم 
شخصيِّة الفرِد، وتجعلُنا نفرُّق بنَي األشخاِص حسَب االنتامِء واملكاِن 

الّذي أتَوا منه.
يتوارُث أهُل اإلماراِت من جيٍل إىل جيٍل مجموعًة مَن العاداِت 

والتّقاليِد الّتي اعتاَد أفراُد املجتمعِ استخداَمها يف تعاملِهُم اليوميِّ 
وعالقاتِهُم اإلنسانيِّة، حتّى ترّسَخْت يف املجتمعِ، وأصبَحْت مكّونًا 
من مكّوناِت الّشخصيِّة اإلماراتيِّة، هذِه العاداُت والتّقاليِد تُعرَُف 

باسِم «الّسنعِ». وتشمُل «السنُع» مختلَف القواعِد الّتي تنظُّم سلوَك 
األفراِد خالَل تعامالتِهم اليوميِّة مثِل: احرتاِم األكِرب سنٍّا والّشجاعِة 

والّنخوِة والّشهامِة واإلخالِص لآلخريَن وكرِم األخالِق واألمانِة والتطّوِع 
والّضيافِة وآداِب املجلِس، باإلضافِة إىل آداِب الطّعاِم والّرتابِط 

والتّكاتِف وآداِب التحيِّة والّسالِم واحرتاِم املهنِة والعمِل اليدويِّ 
وحبِّ اآلخريَن واإليثاِر. وتقوُم عىل السنعِ العديُد مَن األخالقيّاِت، 
مثِل اإلخالِص، األمانِة، والكرِم، والّصدِق، والتّطّوِع. وللسنعِ العديُد 

، وسنعِ  مَن اآلداِب مثِل سنعِ الّدخوِل إىل مجالِس الّشيوِخ وكباِر الّسنِّ
االستقباِل يف األعراِس واملجالِس والّضيافِة واملناسباِت. 

نافذة للمعرفة 

ثانيا : العاداُت والّتقاليُد: 
 

إكراُم الّضيِف 

الباين املؤّسُس الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن 
-رحَمُه اللُّه.

يطلُق مصطلح (السنع) عىل 
اآلداب السلوكية التي ينبغي أن 
يلتزم بها اإلنسان يف تعامله مع 
اآلخرين، وهي تشمل األقوال 

واألفعال مبعناها الواسع .

Soci_Stud_G05_T1_V2.indd   40Soci_Stud_G05_T1_V2.indd   40 8/24/17   2:29 AM8/24/17   2:29 AM



41

األنشطة

41

أالحُظ الّصوَر اآلتيَة وأسّجُل عاداِت وتقاليَد شعِب دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة.

....................................................................................................................................

النشاُط األّوُل

النشاُط الّثاني أرتدي الزّيَّ اإلمارايتَّ وأنا بكامِل أناقتي .. والتقُط صوًرا شخصيًّة 
وألصُقها يف املربّعِ. 
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عاقفلا

بثيثقل

اليطرم

عيشرصي

ةنولاص

بل

ال

ا

خ

اشطب الكلمة التالية، واجمع الحروف املتبقية لتتعرف عىل اسم األكلة اإلماراتية، وألصقها 
يف املربع.

الكلمات

( الفقاع - بثيث - بالليط - صالونه - قرص - العيش )

ُث
ّثال

 ال
ُط

شا
الن
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تحرص قيادة دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة منُذ عهِد الباين املؤّسُس 

- املغفور له بإذن الله - الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آل نهياَن – رحَمُه اللُّه. 

، ودعِم الجهاِت واألنشطِة  حرًصا شديًدا عىل الحفاِظ عىل الّرتاِث الّشعبيِّ
الّتي تفي بإحيائِه، وذلَك من ُمنطلَِق املحافظِة عىل أصالِة املِنطقِة، وإبراِز 

ُهويِّتها، وخلِق شخصيٍّة وطنيٍّة متميّزٍة. وهذا ما متثَّل يف قوِل - املغفور 

له بإذن الله - الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن آِل نهياَن -رحَمُه اللُّه- " ال بدَّ مَن 

الحفاِظ عىل تراثِنا القديِم، ألنّه األصُل والجذوُر، وعلينا أن نتمَسَك بأصولِنا 
وجذورِنا العميقِة" 

. وهذا ما نالحظُه نحُن يف دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة  واليوَم تزايَد االهتامُم العامليُّ بالّرتاِث الّشعبيِّ
مْن خالِل تنفيِذ وإقامِة العديِد مَن الفّعاليّاِت الّرتاثيِّة املختلفِة عىل مداِر العاِم. مثل: مهرجاُن قِرص 

الحصِن الّذي يُقاُم يف إمارِة أبوظبي، تحَت رعايِة صاحِب الّسموِّ الّشيِخ محمِد بِن زايٍد آِل نهياَن، ويلِّ 
عهِد أبوظبي نائِب القائِد األعىل للقّواِت املسلّحِة -حفظَُه اللُّه- وبتنظيٍم من هيئِة أبوظبي للسياحِة 

والثّقافِة. 

قرص الحصن - أبوظبي

ثالًثا: الفّعالّياُت الّتراثّيُة: 
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1 .
2 .
3 .
4 .

ويف عاصمِة الثّقافِة اإلسالميِّة إمارِة الّشارقِة تقاُم أياُم الّشارقِة 
الّرتاثيِّة، حيُث متثُّل تظاهرًة تراثيًّة دوليًّة يف ربيعِ كلِّ عاٍم 

مبنطقِة الّرتاِث بالّشارقِة القدميِة، وعدٍد من مدِن اإلمارِة، الّتي 
تزخُر بالفّعاليّاِت الّرتاثيِّة املليئِة بالّنشاِط والحيويِّة واملعرفِة 

والتّسليِة، وينظُّمها معهُد الّشارقِة للّرتاِث يف شهِر إبريَل 
بالتّزامِن مَع احتفاالِت اليونسكو باليوِم العامليِّ للّرتاِث يف 

الثّامَن عَرش من إبريَل من كلِّ عاٍم.
وفيها تسرتجُع أصالَة املايض، ونطلُع عىل تاريِخ األجداِد من 

ِحرٍَف وِمَهٍن وعاداٍت وتقاليَد وحياٍة شاقٍّة.
أّما يف إمارِة عجامَن فينّفُذ مهرجاُن ليوا عجامَن للرّطِب، إنّها 
فّعاليُة تهدُف لتشجيعِ مزارعي اإلماراِت إلنتاِج أفضِل وأجوِد 

أنواِع الرّطِب، وتعريُف الّسيّاِح بثقافِة اإلماراِت وتعزيِز الُهويِّة 
الوطنيِّة الّتي تشّجُع عىل الحفاِظ عىل املوروِث الّشعبيِّ 

لإلمارِة. مبا تتضّمُنه الفعاليُّة مْن أنشطٍة ومسابقاٍت وأسواٍق 
لعرِض منتجاِت الرّطَِب املختلفِة، وذلَك ضمَن بيئٍة شعبيٍّة 

تراثيٍّة محليٍّة تعكُس غنى الثّقافِة والّرتاِث اإلمارايتِّ. كام 
يصاحُب هذا املهرجاَن العديُد مَن الفّعاليّاِت الّرتاثيِّة. 

« قادِت الّشارقُة عىل مدى أعواٍم طويلٍة 
سلسلًة مَن املرشوعاِت الرّائدِة عىل مستوى 

رعايِة الّرتاِث وحفِظه، سواٌء عىل الّصعيِد 
املحيلِّ أو العريبِّ أو الّدويلِّ، فلْم تتجاَوْز يوًما 
رسالَة حكامِء اإلنسانيِّة العظامِء الّتي قالوا 

فيها: 
(إنَّ الحكمَة ال متنُح نفَسها ملَْن يهمُل 

األسالَف) 
صاحُب الّسموِّ الّشيُخ الّدكتوُر سلطاُن بُن 

محّمٍد القاسميُّ - حفظه الله-.

أبحُث يف الّشبكِة املعلوماتيِّة عْن أهمِّ الفّعاليّاِت الرتاثيِّة الّتي تنظُّمها 
وزارُة الثّقافِة وتنميِة املعرفة يف دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة 

نْها:  وأدوِّ

أبحْث
 ألتعّلم
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أُبدُع يف تصميِم شعاٍر ملركٍز ترايثِّ.

الفنوُن الشعبيُة
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