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رُس 1: الدَّ
رُة بدولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة  النَّباتاُت الُمعمِّ

ُمَخّطُط الّدرِس َرِة َوأهمّيُتها. أّواًل: مفهوُم الّنباتاِت الُمعمِّ

َرِة َوتوزيُعها الجغرايفُّ. باتاِت الُمعمِّ ثانًيا: أنواُع النَّ

رِة. باتاِت الُمعمِّ ثالًثا: استخداماُت النَّ

مفاهيُم َوُمصطلحاٌت:نواتُِج التَّعلُِّم:

الِفكرُة الّرئيسُة:قيٌم َومواَطنٌة:

يتعرُّف المفاهيَم والُمصطلحاِت الواردَة يف الّدرِس.	 
َرِة.	  يَستنتُج أهمّيَة الّنباتاِت الُمعمِّ
َرِة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.	  يوّضُح أنواَع الّنباتاِت الُمعمِّ
َرِة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.	  ُد الّتوزيَع الجغرايفَّ للّنباتاِت الُمعمِّ يحدِّ
ُن جهوَد دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة َوتجاربَها الّرائدَة يف الِحفاِظ على 	  ُيثمِّ

الحياِة النَّباتّيِة.

النَّباتاُت الُمعّمرُة	 
التَّصّحُر	 
الّناتُِج الَمحليُّ اإلِجمايلُّ	 
عبيُّ	  بُّ الشَّ الطِّ
بُّ الحديُث	  الطِّ

الُمحافظُة على البيئِة	 
االستدامُة	 
التَّسامُح	 
تقديُر الجهوِد 	 

للحياِة النَّباتّيِة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة أهمّيةٌ بيئّيةٌ واجتماعّيةٌ، 
أماكُنها بذكرياِت األجداِد عبَر  الّتاريِخ، واحتفَظْت  ا من  َوشكََّلْت جزًءا مهمًّ
َوُتعدُّ الُمحافظُة عليها َوضماُن استمراريِّة زراعِتها لألجياِل المقبلِة  عقوٍد، 
ِمْن أَهمِّ مسؤولّياتِنا البيئّيِة واالجتماعّيِة، كما ُتَعدُّ حمايًة للهويِّة الوطنّيِة؛ 

الرتباِطها بإنساِن هِذِه األرِض َوُتراِث هذا الوطِن.
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رِة َوأهميَُّتها أّوًل: مفهوُم النَّباتاِت الُمعمِّ

أَْن يؤقلَِم حياتَُه مَع  المّتحدِة  العربّيِة  ــاراِت  اإلِم اإلنساُن يف دولــِة  تمكََّن 
أَشكالِها  بُِمختلِف  البيئِة  مَع  التَّفاعُل  وأصبَح  النَّبايتِّ،  الِغطاِء  َمحدوديِّة 

ُجزًءا ِمْن حياتِِه اليومّيِة.
تَدخُِّل  دوَن  الــعــاِم  طــواَل  تنمو  الّتي  النَّباتاُت  هــَي  رُة:  الُمعمِّ والنَّباتاُت 
الــحــرارِة  ُل درجـــاِت  َوتتحمَّ لـِـَســنــواٍت عــديــدٍة،  َوِمنها مــا يعيُش  اإلنــســاِن، 
ُل الملوحَة العاليَة، وال تَستهلُِك الكثيَر ِمَن  َوالجفاِف الّشديِد، كما تَتحمَّ

. المياِه، َوتتحّمُل تَقلُّباِت الَجوِّ

َرِة:  َأهميَُّة النَّباتاِت الُمعمِّ

استمراُر الحياِة ىلع َسطِح األرِض

استخداُمها َكمراٍع لتغذيِة الحيواناِت

الّتخفيُف ِمْن ِحّدِة الّتغّيِر امُلناخيِّ

توفيُر الّطاقِة

إمداُد البيئِة باألوكسجيِن

تقوُم عليها الّصناعاُت الخشبّيُة

ِر تثبيُت الرِّماِل َوُمكافحُة التََّصحُّ

استخداُم َخشِبها َكوقوٍد

ِمْن بيئِتنا الَمحلّيِة:
الَجعدُة )اليعدة( نباتاٌت ِمَن البيئِة المحلّيِة

فوِح الجبلّيِة َويف  رٌ، الّساُق قصيرةٌ، وغزيرُة التَّفرُِّع بالُقرِب ِمْن َسطِح األرِض، تنتشُر على السُّ نباٌت ِعطريٌّ ُمعمِّ
الودياِن ذاِت األَراضي الحصويِّة يف اإلماراِت الّشمالّيِة.

بّيُة لِنباِت الَجعدِة ُمنُذ آالِف الّسنيَن، وكاَن المواطنوَن يف دولِة اإلماراِت العربَيِة المّتحدِة  وقد ُعرَِفت األَهمّيُة الطِّ
يَستخدموَن نباَت الجعدِة يف َعمِل ُمستحلٍب أَْو َمغليٍّ يفيُد يف عالِج َمغِص الَمعدِة َوأمراِض الَبرِد.

مفاهيُم َوُمصطلحاٌت

التَّصّحُر
تََحّوُل األراضي الزِّراعّيِة اىل 

أراٍض صحراويٍّة بِفعِل الَجفاِف 
َوزحِف العمراِن. 

نبتتة الجعدة

ِمْن ِفْكرِ الباين المؤسُس

ُس  اهتمَّ الباين المؤسِّ
يُخ زايُد بُن ُسلطاَن  الشَّ
آِل نهياَن -رَِحَمُه هللاُ- 

بالّصحراِء، فهو ابُنها.
َوبُِبْعِد نَظرِِه َوسالَمِة ِفطَرتِِه 
حراَء واحًة َغّناَء،  جعَل الصَّ
فكانَْت مالَذُه، والحديقَة 

الِل إذا اشتاَقْت  الوارِفَة الظِّ
بيعِة. نفُسُه إىل الطَّ
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الّثرواُت الخضراُء، ثروٌة َوطنّيٌة:

الَمحلّيِة بدولِة اإلماراِت  درِ والغاِف َوالَقرِط ِمَن األشجارِ  ُتَعدُّ أشجاُر السِّ
كما  أيًضا،  ولــألدويــِة  للغذاِء،  مصدًرا  كَونِها  جانِب  إىل  المّتحدِة،  العربّيِة 
تكمُن قيمُة هذِه األشجارِ يف استهالِكها القليِل للمياِه َوُمقاومِتها للجفاِف، 
َوقلِّة احتياِجها إىل أسمدٍة، حيُث كاَن اإلنساُن ُيغّذيها بَِروِث الماعزِ وببقايا 

رِة.  الّطعاِم الّتي ُتَعدُّ بمثابِة سماٍد عضويٍّ لألشجارِ الُمعمِّ

َأهمُّ الُمبادراِت البيئّيِة الّرائدِة:
أواًل: الحديقُة اإلسالمّيُة

ــيــُخ الــّدكــتــوُر ُســلــطــاُن بــُن ُمــحــّمــٍد القاِسميُّ،  ــمــوِّ الــشَّ تَبنَّى صــاِحــُب الــسُّ
“الحديقة  مشروَع  -َحِفَظُه هللاُ-  ارقِة  الشَّ حاِكُم  األَعلى،  المجلِس  عضُو 
إليمانِِه  وذلــَك  عاِم 2006م؛  منُذ  )اليونيسكو(  مع  بالتَّعاوِن  اإلسالمّية” 

يِن والِعْلِم. بأهمّيِة االرتباِط بيَن الدِّ

َوتمَّ افتتاُح الحديقِة اإلسالمّيِة ِضمَن احتفالّيِة الّشارقِة “عاصمة الّثقافة 
األَوســِط،  رِق  الشَّ نَوِعها يف  ِمْن  األوىل  َوُتَعدُّ  اإلسالمّية” يف عاِم 2014م، 
َوتسعى  النَّبويِّة،  ِة  نَّ والسُّ الكريِم  الُقرآِن  المذكورَة يف  النَّباتاِت  َوتحتضُن 
َومنِح  البيئِة،  على  والــِحــفــاِظ  اإلِســــالِم  بيَن  بــِط  الــرَّ أَهــمــّيــِة  على  للّتركيزِ 
رأوها  ربَّما  أَْو  يَروها،  َوَلــْم  عنها،  َسِمعوا  نَباتاٍت  لُِمشاهدِة  ُفرصًة  الـــّزّوارِ 
عنَد العّطاريَن كأوراٍق ُمجّففٍة َوبُذورٍ، ولم يروها على طبيعِتها، َوُصّنَفْت 

حسَب أحجاِمها إىل: أشجارٍ، َوُشجيراٍت، وأعشاٍب.

أربُط بالعلوُم

َشجرُة الَعجائِب 
َشجرُة النِّيِم لها أسماُء 

ُمَتعّددةٌ، ِمنها »الّشريُش« 
ِة اإلِماراتّيِة،  باللَّهجِة الَمحليَّ
َونتيجًة لَِدورِها الِعالجيِّ 

بيِّ أُطلَِق عليها  والطِّ
»َشجرُة الَعجائِب«، وأيًضا: 

»شجرُة األلِف ِعالٍج«، 
َوُتعتَبُر َمنجَم الذَّهِب 
الغنيِّ، والُمعافيَة ِمن 

ا  األمراِض، َومعروٌف َشعبيًّ
يف دولِة اإلماراِت أنَّ أوراَق 
النِّيِم الَمغلّيَة اسُتخِدَمْت 
لَِتطهيرِ القروِح، كما أنَّها 

ُمَسكِّنةٌ لآلالِم والُمشكالِت 
الِجلديَِّة، كما اسُتخِدَم لحاُء 
جرِة لُِمعاَلجِة َضحايا  الشَّ

لدغاِت الثَّعابيِن.

الحديقة اإلسالمية يف الشارقة
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ثانًيا: مشروُع التَّمييزِ بيَن أنواِع أَشجارِ النَّخيِل

الــمــنــاخــيِّ  الــّتــغــّيــرِ  وزارُة  اســتــكــمــَلــت 
ــِة اإلمـــــــــاراِت الــعــربــّيــِة  ــ ــدول ــ والـــبـــيـــئـــِة ب
2014م،  عاَم  األوىل  المرحلَة  الُمّتحدِة 
النَّخيِل  أنــواِع أشجارِ  بيَن  التَّمييزِ  ِمن 
ــيــِل الــحــمــِض  ــحــل ِمــــن خـــــالِل إجـــــــراِء تَ
مــَع جامعِة  بالتَّعاوِن  وذلــَك  ــووي،  الــنَّ

اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة. 
ويهدُف هذا المشروُع إىل تَقديِم أنواِع 
ــِم كـــاّفـــًة لــلــحــفــاِظ عــلــى األصــــوِل  عـ ــدَّ الـ
ــخــيــِل،  ــِة جــمــيــِعــهــا ألشـــجـــارِ الــنَّ ــّيـ الـــوراثـ
َوتحديِدها، وتصنيِفها، َوسيساِعُد هذا 

النَّخيِل، مّما يزيُد من  المشروُع أيًضا على زيــادِة ُمساهمِة زراعــِة َشجرِ 
إنتاِج التَّمرِ يف الّناتِج المحليِّ اإلجمايلِّ للّدولِة. 

ثالًثا: بَنُك الجيناِت

 تَمَّ إِطالُق العديِد ِمن الُمبادراِت للحفاِظ على األنواِع النَّباتّيِة الموجودِة 
الجينات”  إِنشاُء “بنك  المتَّحدِة، بما يف ذلــَك  العربّيِة  اإلمــاراِت  يف دولــِة 
إنشاِء  ِمن خالِل  المبادرِة  هذِه  تنفيُذ  للنَّباتاِت، وسيتمُّ  الوراثّيِة  للموارِد 
ْوَلــِة  الــدَّ ُيــَعــدُّ األكــبــَر يف  ــــذي  َوالّ النَّباتّيِة  الــوراثــّيــِة  لــلــمــوارِد  أبوظبي  مــركــزِ 

والِمْنطقِة. 
يهدُف هذا المركزِ  إىل تَجميِع النَّباتاِت الَمحلّيِة وتوثيُقها، بحيُث إذا انقرَض 
أيٌّ ِمْن هذِه األنواِع ِمَن النَّباتاِت الَبّريَِّة تَمكّنا من زراعِتها يف الَمحمياِت، 

وبذلَك تعوُد هذِه األنواُع إىل الّطبيعِة.

ِمَن ّسَنِع باِلدي أَتعّلُم

ُمُه الَعريبُّ لَِضيِفِه، وكانَْت تؤكَُل مَع الَحليِب َوُمشتقاتِِه، َوكذلَك مَع الَقهوِة العربّيِة. التُّموُر هي أفضُل ما ُيَقدِّ

أربُط بالعلوُم

هندسُة الجيناِت الوراثّيِة
الجين: ُمصطلٌح ِعلميٌّ 
ُيشيُر إىل وحدِة تَوارِث 

فاِت يف الكائناِت الَحّيِة،  الصِّ
فِة  وهو يَتحكَُّم يف ظهورِ الصِّ
الوراثّيِة، وانتقالِها ِمن اآلباِء 
إىل األبناِء. ودراسُة الحمِض 
الّنوويِّ DNA الّذي تَتكوَُّن 
منُه الجيناُت، َوتأثيُرُه على 

التَّفاعالِت التي تَحُدُث 
يف الخلّيِة الحّيِة ُتَسّمى 

)هندسة الجينات(. 

مفاهيُم َوُمصطلحاٌت

الّناتُج الَمحليُّ اإلِجمايلُّ
رٌ اقتصاديٌّ يقيُس  مؤشِّ
القيمَة النَّقديَّة إلِجمايلِّ 
َلِع والخدماِت الّتي  السِّ

أُنِتَجْت داِخَل حدوِد منطقٍة 
جغرافّيٍة ما خالَل مّدٍة 

َزمنّيٍة ُمحّددٍة.

نشاٌط الصفيٌّ:
ا". "إيمانًا من اهتماِم دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة بالبيئِة الّطبيعّيِة، كونُها ثروًة َوإِرثًا بيئيًّ

راساِت االجتماعّيِة والّتربيِة الوطنّيِة بصورٍ لنباتاٍت طبيعّيٍة ِمن بيئتي الَمحلّيِة، َوأُشاركُها مَع بقّيِة  أُثري منهَج الدِّ
أَصدقايئ يف دولِة اإلماراِت عبَر قناِة »الّتلغرام« )نحو الّريادِة يف الّدراساِت االجتماعّيِة والتَّربيِة الوطنّيِة(. 

https://t.me/socialstudies2017
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

أصوُغ تَعريًفا ُمناسًبا للمفاهيِم والُمصطلحاِت اآلتيِة: 	
َرُة:. 	 باتاُت الُمعمِّ النَّ

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

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

التَّصّحُر:. 	

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

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

الّتطبيقاُت:

أجيُب عن األَسئلِة اآلتيِة:  	
باتاِت الُمعّمرَة.. 	 أُسّجُل أهمّيَة النَّ

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

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

ُد أَهمَّ األشجارِ الَمحلّيِة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة. . 	 أُحدِّ

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

......................................................................................................................................................................................
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األنِْشَطُة

لمسٌة ابتكاريٌّة:

باتاِت  	 ُم ُمقترحاٍت ُمبتكرًة ُتسِهُم يف التَّقليِل من اجتثاِث النَّ بالّتعاوِن مَع ُزماليئ يف المجموعِة، أُقدِّ
بيعّيِة يف البيئِة. الطَّ

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................
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ثانًيا: أنواُع النَّباتاِت الُمعّمرِة وتوزيُعها الجغرافيُّ

الــرِّعــايَــِة  ُســُبــَل  تأسيِسها  منُذ  المّتحدِة  العربّيِة  ــاراِت  اإلمــ دولـــُة  ــرَّْت  ــ َوَف
واالهِتماِم بالبيئِة والحياِة الَبّريِّة بما احتَوْت عليِه ِمن غطاٍء نبايتٍّ متنّوٍع 
بيَن أشجارٍ كبيرِة الحجِم ونباتاٍت وحشائَش صغيرٍة تحمُل أسماَء محلّيًة 

تَعارَف عليها أبناُء المنطقِة منُذ َزمٍن قديٍم.
نوًعا ما يف  َفقيرٍة  نباتّيٍة  المّتحدِة بطبيعٍة  العربّيِة  اإلمـــاراِت  تّتسُم دولــُة 
ُة  الَمناخيَّ الَعواِمُل  جعَل  مّما  العربّيِة،  الجزيرِة  ِشْبِه  ِمــن  المنطقِة  هــذِه 
َوالتَّضاريسّيِة ُتؤثُِّر على كثافِة ونوعّيِة الحياِة النَّباتّيِة الّطبيعّيِة َوتوزيِعها 

الجغرايفِّ يف مناطِق الّدولِة.
كثَر األنواِع النَّباتّيِة انتشاًرا توجُد يف شماِل  راساُت العلمًيُة أنَّ أ َنِت الدِّ وبيَّ
الّدولِة، َوُتمثُِّل ما نسبُتُه 70٪ من مجموِع األنواِع النَّباتّيِة الَبّريَِّة الُمنتشرِة 
أّما  النَّباتاِت،  هــذِه  من   ٪60 الحولّيُة  الّنباتاُت  ُتشكُّل  حيُث  الــّدولــِة،  يف 

الّنباتاُت الُمعّمرُة فإنَّ نسبَة انتشارِها أَقلُّ ِمَن الّنباتاِت الَحولّيِة.

أزداُد معرفًة:

نباتاُت الّصحراِء
حراِء  تقاِوُم نباتاُت الصَّ

العوامَل المناخّيَة القاسيَة 
بعّدِة طرائَق: َفِمنها َمن 

تَخزُن المياَه يف أوراِقها أَْو 
جذورِها أَْو سيقانِها، َوِمنها 

َمن تمتدُّ جذوُرها لتصَل إىل 
ّبارِ  المياِه الجوفّيِة مثَل: الصَّ

َوأشجارِ النَّخيل واألثِل.

بيئُتنا اإلِماراتّيُة:

ادرُة والُمعرََّضُة لالنقراِض يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة باتاُت الَبّريَُّة النَّ النَّ

ولُة إىل  الُمحافظُة على الحياِة الّنباتّيِة َوتنميُتها يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة مهّمةٌ صعبةٌ؛ لذلَك لجأَت الدَّ
بيعّيِة،  إِنشاِء الَمحمّياِت الّطبيعّيِة َومتاحِف الّتاريِخ الّطبيعيِّ والمعاشِب الّنباتّيِة؛ للُمحاَفظِة على هذِه الثَّروِة الطَّ

ولضماِن استمراريِّة هذِه األنواِع ِمن االنقراِض.
ولِة الُمختّصُة قوانيَن َوقراراٍت  َونظًرا ألهمّيِة الحياِة الَبّريِّة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة فقد أصدَرت دوائُر الدَّ
بيعّيِة والجغرافّيِة الُمالئمِة؛ وذلَك لِضماِن استمراريِّة  خاّصًة بالحياِة النَّباتّيِة، َوعِمَلْت على رعايِتها يف بيئاتِها الطَّ

هذِه الثَّروِة.

ِس ِمْن ِفْكرِ الباين الُمَؤسِّ

“لقد عاَش آباؤنا وأجداُدنا على هذِه األرِض، َوتعايشوا مَع بيئِتها يف الَبرِّ والَبحرِ، َوأدركوا بالِفطرِة، َوبالِحسِّ 
الُمرَهِف الحاجَة إىل الُمحاَفظِة عليها، َوأْن يأخذوا ِمنها َقْدَر احتياِجِهْم فقْط، َويتركوا فيها ما تَِجُد فيِه األجياُل 

القادمُة َمصدًرا للخيرِ، َونبًعا للعطاءِ”.
يُخ زايُد بُن ُسلطاَن آِل نهياَن -َرِحَمُه للاُّ- الشَّ
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بيعيِّ يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة، َوأتعرَُّف ِمَن الجدوِل أنواَعها،  أاُلِحُظ خريطَة توزيِع النَّباِت الطَّ
وَوصَفها، ومناطَق انتشارِها.

باِت باِت اسُم النَّ مناطُق االنتشارِوصُف النَّ
ِجُه فيها النَّخيُل شجرةٌ ُمعّمرةٌ، سيقانُها أُسطوانّيةٌ غيُر ُمتفّرعٍة، َوتتَّ

الوريقاُت نحَو قّمِة الورقِة، وهي حادَُّة األطراِف.
مناِطُق الّدولِة جميُعها.

رةٌ قاعدُتها خشبّيةٌ، والّسيقاُن قويّةٌ األَْشَخُر أَْو َشجرةٌ ُمعمِّ ُشَجيرةٌ 
َوخشنةٌ َوعديدُة التَّفّرِع، َوِعنَد كَْسرِ أيِّ ُجزٍء تَخرُج ماّدةٌ َلبنّيةٌ 

َلزِجةٌ.
اإلماراُت الّشمالّيُة من الّدولِة.

َشجرةٌ أَْو ُشجيرةٌ ُمعّمرةٌ، الجذُع فيها كثيُر الُعَقِد، لونُُه بنيٌّ الُقْرُم
فاتٌِح، والفروُع والّسيقاُن َخضراُء َوغّضةٌ، واألزهاُر لها أَعناٌق 

َقصيرةٌ طّيبُة الّرائحِة.

ــلـــى طـــــــوِل ســــاحــــِل الــخــلــيــِج  عـ
ــورِ كــلــبــاَء، والــّســاحــِل  الــَعــريبِّ، َوخـ

ريقِّ. الشَّ

نباٌت ُمعّمرٌ َخشبيٌّ، سيقانُُه أُسطوانّيةٌ َخضراُء ُمزرّقةٌ عنَد الّرمث
واألوراُق  تكبُر،  عنَدما  الــرَّمــاديِّ  الــلّــوِن  إىل  تَتحّوُل  غرِ،  الصِّ

ُمختزلةٌ إىل حراِشَف صغيرٍة.

ــنــتــشــرٌ يف الـــّســـهـــوِل الــرَّمــلــيــة  ُم
والَحصويِّة ماعدا الِجباَل.

تّتخُذ يف الحنظُل ُمتبادلةٌ،  واألوراُق  زاحفٍة،  ذو سيقاٍن  ُمعّمرٌ  نباٌت 
ُمجملِها شكَل ُمثلٍّث ُمفّصٍص، وهي خشنةٌ ِمن الجانبيِن، 

َولها عنٌق صلٌب.

المناطَق  ماعدا  االنتشارِ،  واســُع 
الغربّيَة والجنوبّيَة ِمن الّدولِة.

مُر شجرةٌ لها جذٌع رئيٌس أَْو عّدُة تَفرُّعاٍت ِمن القاعدِة، واللّحاُء السَّ
ِة. جرِة عريٌض َوُمفلطٌح ِمن الِقمَّ رٌ، وتاُج الشَّ ُمقشَّ

ــرقــّيــُة والــّشــمــالــّيــُة  الــمــنــاطــُق الــشَّ
ِمن الّدولِة.

َمثلّثاٍت الّطرفُة، األثُل إىل  ُمــخــتــزلــةٌ  أوراُقـــهـــا  ُمــعــّمــرةٌ،  ُشــجــيــرةٌ  أَْو  شــجــرةٌ 
ُمتراّصٍة، واألزهاُر قرنفلّيةٌ دقيقةٌ.

طــــوُل ســـاحـــِل الــخــلــيــِج الـــعـــريبِّ، 
بِع الخايل. َوصحراِء الّر
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

أجيُب عن األسئلِة اآلتيِة: 	
بيعّيِة.. 	 أُبَّيُن العواِمَل اّلتي تؤثُّر على َكثاَفِة َونوعّيِة الحياِة الّنباتّيِة الطَّ

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

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

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

َة.. 	 حراِء العواِمُل المناخيَّ ُد كيَف ُتقاِوُم نَباتاُت الصَّ أُحدِّ

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

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

الّتطبيقاُت:

كتُب المقارنَة يف الجدوَل اآليت: 	 أتعاوُن مَع ُزماليئ، َوأ

باِت اسُم الّنباِت مناطُق االنتشارِوصُف النَّ

األشخُر

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

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

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

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

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

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

الّرمُث

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

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

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

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

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

.........................................................................
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األنِْشَطُة

مهاراُت الّتفكيرِ:

أحّلُل الُمعادلَة المناخّيَة اآلتيَة: 	

حرارةٌ ُمرتفعةٌ + أمطارٌ نادرةٌ َوُمتذبذبةٌ = ...........................................

كتسَبها ُسكّاُن دولِة اإلماراِت العربّيِة المتَّحدِة ِمن البيئِة  	 أَستخِلُص أَبرَز القيِم اإليجابّيِة اّلتي ا
حراويّة الحاّرِة. الصَّ

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

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

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

ّماَء، ُثمَّ أَستكِمُل المهامَّ الّتاليَة: 	 أاُلِحُظ خريطَة دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة الصَّ

ْمُر - الُقْرُم - النَّخيُل(.. 	 باتاِت اآلتيِة، َوأُمّيُز ُكلَّ نوٍع بلوٍن ُممّيزٍ: )الحنظُل - السَّ ُد مناطَق انتشارِ النَّ أُحدِّ

كتُب اسَمها.. 	 ُد أقرَب َمحمّيِة نَباتاٍت َطبيعّيٍة ِمن َمدينتي، وأ أَُحدِّ

......................................................................................................................................................................................
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ثالًثا: استخداماُت النَّباتاِت الُمعّمرِة

بيعيِّ، َوقديًما اعتمَد الّناُس عليها  ُتَعدُّ أشجاُر كلِّ دولٍة ُجزًءا ِمن ُتراثِها الطَّ
مباشرًة لِبناِء َمساكِنِهم َووضِع األَثاِث والجسورِ، َويستخدمونَها كَخشٍب 

غيرِة وغيرِها. للوقوِد وصناعِة الفحِم، َوصناعِة األدواِت الصَّ
جرِة كاللّحاِء أَِو الجذورِ أَو األوراِق بقيمٍة طبّيٍة ُمرتفعٍة  ُع أجزاُء الشَّ وتتمتَّ

بّيِة الحديثِة. ليَس فقْط لألدويِة التَّقليديِّة، بَْل أيًضا للُمستحضراِت الطِّ

عبيُّ )التَّقليدّي(: بُّ الشَّ الطِّ

عبيُّ أَو  بُّ الشَّ منُذ ظهورِ الحضاراِت، وعبَر عصورٍ موغلٍة يف الِقَدِم ظلَّ الطِّ
. بِّ التَّقليديُّ هو األساُس الُمَعّوُل عليِه يف عاَلِم الطِّ

ِة المتواَرثِة حوَل  عبيَّ عبيُّ: ُخالصُة َمجموعٍة ِمن التَّجارِب الشَّ بُّ الشَّ الطِّ
ــاراِت  نــاتـِـه يرتبُط ببيئِة دولـــِة اإلمـ ــفــاِء، وهــو يف ُمــكــوِّ ــِق الــعــالِج والــشِّ طــرائِ
نباتاٍت وأعشاٍب، إضافًة إىل ما  ِمْن  ُتنِبُت األرُض  َوما  المّتحدِة،  العربّيِة 
عبّيِة يف العالِج، َوعالقِة اإلنساِن  يتبُع ذلَك من الُمعتقداِت والّطرائِق الشَّ

بالبيئِة والتَّعامِل مَعها وتسخيرِها لمصلحِتِه وحياتِِه.

بُّ يف دولِة اإلمــاراِت العربّيِة المّتحدِة بمراحَل عديدٍة ِمْن ِطبٍّ  َوَمــرَّ الطِّ
إِسالميٍّ،  ِطــبٍّ  إىل  الّشعبّي(  ــّب  )الــطِّ بـــِ  نَُسّميِه  َقــديــٍم، وهــو ما  تَقليديٍّ 
بُّ الحديُث،  والذي َضمَّ ِخبراِت َوتجارَب األطباِء الُمسلميَن، ُثمَّ ظهَر الطِّ

وهو الّذي يعتمُد على الِعْلِم والتَّجارِب الِعلمّيِة.

ومضٌة إماراتّيٌة

ُع زايٍد لبحوِث  ُمجمَّ
بِّ التَّقليديِّ  األَعشاِب والطِّ
تعوُد فكرُة إنشاِء ُمجّمِع 
زايٍد لبحوِث األعشاِب 

يِخ  والّطبِّ التَّقليديِّ إىل الشَّ
زايِد بِن ُسلطاَن آِل نهياَن 
ُس دولِة  -رَِحَمُه هللاُ- ُمَؤسِّ
اإلماراِت العربّيِة المتَّحدِة، 

َوباين نَهضِتها الحديثِة. 
وبالّرغِم ِمْن توّفرِ وسائِل 

العالِج الحديثِة والتَّشخيِص 
يُخ  يف الّدولِة فقد كاَن الشَّ
زايٌد -رَِحَمُه هللاُ- يؤمُن 
سٍة  بضرورِة وجوِد مؤسَّ

علمّيٍة ُمتخّصصٍة يف َمجاِل 
بحوِث األعشاِب والعالِج 
بِّ التَّكميليِّ، ويهدُف  بالطِّ
إىل المحافظِة على التُّراِث 

الَمحليِّ والَعريبِّ واإلسالميِّ 
يف مجاِل العالِج باألعشاِب، 

َوُيعتَبُر هذا المركُز األّوّل 
ِمْن نوِعِه يف دولِة اإلماراِت 
العربّيِة المّتحدِة حيُث بدأَ 
العمُل فيِه عاَم 1996م، 

كما ُيعدُّ ِمن األمثلِة الّرائدِة 
بِّ التَّقليديِّ،  يف الرُّجوِع الطِّ
وهي تجربةٌ أثبَتت األياُم 

نجاَحها وفائدتَها. 
أزداُد معرفًة

بِّ الُمسلميَن )ابُن سينا( أشهُر ُعَلماِء الطِّ
َب  ، َوُلقِّ بِّ أبو علي الحسيُن بُن سينا، هو أحُد ُعلماِء الُمسلميَن المشهوريَن، ُعرَِف عنُه تَمّيُزُه يف الفلسفِة والطِّ
)ابُن سينا( يف  األطّباء(، وقد أسهَم  الحديِث(، و)أمير  بِّ  الطِّ )أَبو  َلقَب  الَغرُب  َوأَطلَق عليِه  الرَّئيِس،  يِخ  بالشَّ
بِّ والفلسفِة، َوِمْن كُتِبِه المشهورِة  تأليِف حوايل ِمئتي كتاٍب يف العديد ِمَن الموضوعاِت، خاّصًة المهتّمُة بالطِّ

.» بِّ كتاُب »القانون يف الطِّ
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بُّ الحديُث: الطِّ

كتشاِف  بُّ يف بدايِة الَقرِن العشريَن تَطّوًرا يف عالِج األمراِض، وا َشِهَد الطِّ
األدويِة، واستخداِم األدواِت الّطبّيِة الحديثِة، ليطلَق على هذِه المرحلِة ِمْن 

بِّ )الّطّب الحديث(.  َمراِحِل الطِّ

ــول إرلــيــخ «، الـــُمـــضـــاّداُت الــحــيــويّــُة،  ــُم الـــــّدواِء األلـــمـــاينُّ »بـ كــتــشــَف عــالِ ا
الــمــضــادَّ الحيويَّ  »ألــكــســنــدر فلمنج«  الــعــالِــُم االســكــتــلــنــديّ  كــتــشــَف  َوا
هيَر )البنسلين( الذي اعُتِبَر ِمْن أَهمِّ األدويِة الّتي ساعَدْت يف القضاِء  الشَّ

. على البكتيريا أَْو تَْمَنُعها ِمَن التَّكاُثرِ َوالنُّموِّ

إنجازٌ إمارايت:ٌّ

ا إمارايتَّ الَمنشأِ ِحْفُظ ما ُيقارُِب ِمن 00		 َمجموعٍة من البذورِ اّلتي تعوُد إىل نحِو 430 نَْوًعا نباتيًّ
ُة الّشارقِة للبحوِث على إنشاِء ُمختبرٍ َحديٍث للبيولوجيا الُجزيئّيِة النَّباتّيِة، حيُث يعمُل الُمختَبُر  كاديميَّ تعمُل أ
على جمِع بذورِ األنواِع النَّباتّيِة الَمحلّيِة َوِحْفِظها تحَت َدرجتي َحرارٍة ورطوبٍة تَخضعاِن لرقابٍة صارمٍة، حيُث ُيعدُّ 
موِّ  هذا المختبُر ِمن أهمِّ وسائِل الحفاِظ على الموارِد النَّباتّيِة والّتنّوِع الحيويِّ يف المنطقِة. وقد أوىل صاِحُب السُّ
الّشيُخ الّدكتوُر سلطاُن بُن محّمٍد القاسميُّ، عضُو المجلِس األعلى، حاِكُم الّشارقِة - حفَظُه هللاُّ-، هذِه المسألَة 

أولويًّة خاّصًة، السّيما وأنَّ سموَُّه ِمْن أنصارِ الحفاِظ على البيئِة منُذ الِقَدِم.
“رويــال  بالّتعاوِن مَع  العاِم 2009م،  الّشارقة( يف  )بــذور ومعشبة  بنِك  تأسيُس  جــاَء  ِه،  ِمــْن ُسموِّ وبتوجيهاٍت 
ُيقارُِب ِمن 1500 مجموعٍة من  البنُك والمعشبُة حّتى اآلَن يف حفِظ ما  البريطانّيِة، ونجَح  بوتانيكال جاردنز” 

ا إمارايتَّ المنشأِ ِمْن ُمختلِف المناطِق يف البالِد.  البذورِ تعوُد إىل نَحِو 430 نوًعا نباتيًّ

أربُط بالعلوُم

أنشأَْت جاِمعُة »إلينوي« 
يف )شيكاغو( يف الوالياِت 
المّتحدِة األمريكّيِة محّطًة 

ُة،  بيَّ تنمو فيها األعشاُب الطِّ
وذلَك استعداًدا لمرحلِة 
ما بعَد التَّصنيِع، والعودَة 
عبيِّ بعَد أْن  بِّ الشَّ إىل الطِّ

ثبَتْت فائدُتُه وجدواُه.

َسْبٌق ِطبيٌّ إمارايتٌّ

كاِء االصطناعيِّ َجّراٌح إِمارايتٌّ ُيشارُِك يف أّوِل َعملّيٍة باستخداِم الذَّ

كََّد َجّراُح الِعظاِم اإلمارايتِّ »جابر الخييلي« ِحرَص دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة  أ
كاِء االصطناعيِّ واالهتماِم بِِه وبمستقبلِِه،  على المضيِّ ُقدًما يف االستثمارِ يف مجاِل الذَّ
ةٌ َلُه، مّما يؤكُِّد الّرؤيَة الُمستقبلّيَة البعيدَة الَمدى لقيادتِها  حيُث أُنِشَئْت وزارةٌ خاصَّ

الرّشيدةِ.
بيَّ العالميَّ الّذي ساهَم يف تحقيِقِه  وأهدى »الخييلي« إىل قيادِة الّدولِة الّسبَق الطِّ

هيَر »توماس جريجوري«؛ الستبداِل  الشَّ الفرنسيَّ  الجّراَح  العاَلِم مَع  أّوِل عملّيٍة جراحّيٍة يف  خالَل ُمشاركِتِه يف 
كاِء االصطناعيِّ يف أحِد ُمستشفياِت العاصمِة الفرنسّيِة )باريس(. مفصِل كتٍف إلنساٍن، وذلَك باستخداِم الذَّ
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مشروع ترقيم األشجار 

باتاِت الُمعّمرِة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة:  أَقرأُ الجدوَل اآليت، َوأتعرَُّف بعَض استخداماِت النَّ

باِت  االستعماالُت اسُم النَّ

النَّخيُل
واأللياُف  للبناِء،  والجذوُع  المنازِل،  لَِسقِف  األوراُق 

لصناعِة الحباِل.

تستعمُل ُعصارُة النَّباِت لعالِج أَمراِض الِجْلِد.األشخُر

الُقْرُم
األوراُق واألغصاُن ُتستخَدُم َعلًفا، والجذوُع ُتستخدُم 

لبناِء الّسقوِف.

الّرمُث
ُيستعمُل النَّباُت لصنِع الّصابوِن، وتستعمُل الجذوُر 

حطًبا.

الحنظُل
وال  ٍل،  كَُمسهِّ الماِء  مَع  األوراِق  يستعمُل مسحوُق 
وُتستعمُل  الِخبرِة،  أهــِل  طريِق  عن  إاّل  ذلــَك  يكوُن 

األوراُق كضمادٍة ضدَّ اللّسعاِت.

مُر غذاءٌ لإلبِل والماعزِ.السَّ

الّطرفُة، 
األثُل

كَبديٍل عن  أوراِقها  الموجوُد على  الملُح  يستعمُل 
الملِح.
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ابتكاراٌت وطنّيٌة عالمّيٌة:

رُة إِرٌث بيئيٌّ َوحضاريٌّ األشجاُر الُمعمِّ
وترقيٍم  وتوثيٍق  َحْصرٍ  َمشاريَع  الَبلديّاِت  بعِض  يف  والحدائِق  الــزِّراعــِة  وأقساُم  البيئِة  ساُت  مؤسَّ َنْت  َدشَّ
ا لتواصِل الجمهورِ. كما ُيَمكُِّن  ُد مكانَها َوُعمَرها ورقًما َمجانيًّ لألشجارِ الُمعّمرِة؛ لتحِمَل كلُّ َشجرٍة )كود( ُيحدِّ
رِة إىل َمحمّياٍت خاّصٍة، وتحديًدا تلَك  نِظاُم التَّرقيِم القائميَن عليِه من التَّدّخِل الّسريِع بنقِل األشجارِ الُمعمِّ

المزروعُة يف المشاريِع العمرانّيِة أو المنازِل الّتي يرغُب أصحابُها يف الّتوسعِة.
بلديُّة ُديبٍّ 5972 شجرَة غاٍف  الُمعّمرِة سّجلت  المحلّيِة  البيئِة  أَشجارِ  الحرِص على حمايِة  ُمنطلِق  ومن 
ُمعّمرًة ضمَن مشروِع )ترقيم األشجار المعّمرة(، ِمْن بيِن 10 آالِف شجرٍة تَمَّ رصُدها يف المناطِق الَحضريِّة، 
المشاتِل،  يف  االستنباُت  حيُث  من  كبيًرا  اهتماًما  َوأوَلــْتــهــا  الــِقــَدِم،  منُذ  اإلمـــاراِت  بإنساِن  ارتبَطْت  والّــتــي 
واالستخداِم يف مشاريِع التَّشجيرِ َونقِل الُمتأثِّرِ منها بمشاريِع تَطويرِ البنيِة التَّحتّيِة َوإِعادِة زراعِتها بمواقَع 

جديدٍة وفَق أفضِل الُممارساِت العالمّيِة.

عّلمني زايٌد:

اخترَعها  - وأنَّ الُمستحيَل هي كلمةٌ  أَرتقي بأحالمي بتوكلّي على هللاِ -َعزَّ َوَجلَّ أْن  َعلَّمني زايٌد 

حراُء قد أصبَحْت باألمِل والعزيمِة والعمِل أجمَل واحٍة، وأرىق َجّنٍة  اإلنساُن لُِيَبرَِّر عجزَُه، فها هي الصَّ

َخضراَء.
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

أجيُب َعن األسئلِة اآلتيِة: 	
باتاِت الُمعّمرِة.. 	 ُح استخداماِت النَّ أوضِّ

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

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

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

بِّ الحديِث ِمْن حيُث الَمفهوُم:. 	 عبيِّ )التَّقليديِّ( والطِّ بِّ الشَّ أقارُِن بيَن الطِّ

عبيُّ )التَّقليدّي(  بُّ الشَّ بُّ الحديُث الطِّ الطِّ

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

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

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

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

الّتطبيقاُت:

اإلِمــاراِت  	 دولِة  رِة يف  الُمعمِّ باتاِت  النَّ استعماالِت  َوأُدّوُن  الُمختلفِة،  الَمعرفِة  َمصادرِ  أَبحُث يف 
العربّيِة المتَّحدِة.

باِت  االستعماالُت اسُم النَّ

دُر ...........................................................................................................................................................السِّ

...........................................................................................................................................................األَراُك

...........................................................................................................................................................الشوُع
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األنِْشَطُة

لمسٌة ابتكاريٌّة:

تعمُل حكومُة دولِة اإلِماراِت العربّيِة المّتحدِة على تحقيِق االستدامِة البيئّيِة يف إِطارٍ تَشريعيٍّ  	
َوتنظيميٍّ يساعُد يف الُمحافظِة على البيئِة وموارِدها الّطبيعّيِة، َوتحظُر أيَّة سلوكاٍت قد ُتشكُّل 
َخطًرا عليها ِمثَل إلقاِء الّنفاياِت، كما تَبنَّت الّدولُة ِعّدَة تقنّياٍت لِلُمحافظِة على الموروِث الجينيِّ 

باتاِت الَمحلّيِة يف الّدولِة. للنَّ

أُحّدُد دوري يف دعِم رؤيِة دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة يف تحقيق االستدامِة البيئّيِة من خالِل أفكارٍ 

أو مقترحاٍت إبتكاريٍّة أقّدُمها للجهاِت ذاِت العالقِة.

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................
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َمَهّماُت األداِء

زيارٌة ميدانّيٌة

باتاِت الُمعّمرِة  ُذ زيارًة إىل الحديقِة اإلسالمّيِة يف الّشارقِة، َوأُسجُِّل روائَع النَّ بالتَّعاوِن مَع ُمعّلمي، أُنفِّ
ورِ، َوأعرُضُه لُِزماليئ يف  كتُب تقريًرا مدعوًما بالصُّ اّلتي تحتضُنها دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة، وأ

. فِّ الصَّ
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رُس 2: الدَّ
اإلماراُت وأمريكا الّشمالّيُة

ُمَخّطُط الّدرِس ا«. أّواًل: قاّرُة أمريكا الّشمالّيِة »طبيعيًّ

ثانًيا: قاّرُة أمريكا الّشمالّيِة »بَشريًّا«.

ثالًثا: العالقاُت اإلماراتّيُة مَع الوالياِت المتَّحدِة األمريكّيِة.

مفاهيُم َوُمصطلحاٌت:نواتُِج التَّعلُِّم:

الِفكرُة الّرئيسُة:قيٌم َومواَطنٌة:

يتعرَُّف المفاهيَم والمصطلحاِت الواردَة يف الّدرِس.	 
يقارُن بيَن المالمِح الّطبيعّيِة والَبشريِّة لقارِّة أمريكا الّشمالّيِة.	 
كّاينِّ لقارِّة أمريكا الّشمالّيِة.	  يستنتُج العوامَل المؤثّرَة يف التَّوزيِع السُّ
يشرُح العالقاِت الُمتجّذرَة الّتي تربُط دولَة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة بالوالياِت 	 

المّتحدِة األمريكّيِة.

المؤثِّراُت القطبّيُة	 
الموارُد االقتصاديُّة	 
اقتصادٌ معريفٌّ	 

التَّعاوُن	 
داقُة	  الصَّ
االحتراُم الُمتبادُل	 
التَّسامُح واالنفتاُح	 

ألمريكا  الجغرافّيِة  خصّيِة  الشَّ تكويِن  يف  العوامِل  ِمن  مجموعةٌ  ساهَمْت 
بحوايل 18.4  َوُتقّدُر مساحُتها  الجديِد،  العاَلِم  قــاّراِت  ِمْن  الّشمالّيِة، وهي 
مليون كم2، وهي بذلَك ُتعدُّ رابَع قاّراِت العاَلِم مساحًة بعَد كُلٍّ ِمْن آسيا، 
دولِة  مَع  قويٍّة  بعالقاٍت  الــقــارِّة  دوُل  وتتمّتُع  الاّلتينّيِة،  وأمريكا  وأفريقيا، 

اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.
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أّوًل: قاّرُة أمريكا الّشمالّيِة »طبيعيًّا«

المالِمُح العاّمُة لقاّرِة أمريكا الشمالّيِة:

: الموِقُع الجغرافيُّ

ُد الّشمايلُّ، 	  ماِل الُمحيُط الُمتجمِّ ها ِمن الشَّ تقُع قارُّة أمريكا الّشمالّيِة يف نصِف الكُرِة الّشمايلِّ، ويحدُّ
رِق الُمحيط األطلنطيُّ، ومَن الجنوِب تّتصُل  َوِمَن الغرِب والجنوِب الغريبِّ المحيُط الهادي، َوِمن الشَّ

مَع دوِل أمريكا الالتينيِة.

ي طول 51˚ و170˚ غربًا، مما ترتََّب 	  مالّيُة بيَن دائريت َعرض 25˚ و83˚ شمااًل، وَخطَّ تمتدُّ أمريكا الشَّ
عليِه:

مايلِّ.. 	 وقوُع أمريكا الّشمالّيِة بأكمِلها يف نصِف الُكرِة الشَّ

رطاِن جنوبَها، والدائرِة الُقطبّيِة الّشمالّيِة شماَلها.. 	 مروُر َمدارِ السَّ

موقع أمريكا الشمالية

، فموقُعها بيَن ُمحيطيِن واسعيِن أعطاها الحمايَة ِمْن 	  ُع أمريكا الّشمالّيُة بموقٍع جغرايفٍّ مهمٍّ تتمتَّ
أطماِع وصراعاِت الّدوِل القويِّة يف العاَلِم القديِم.
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طِح: مظاهُر السَّ

المرتفعاُت والّسهوُل الّساحلّيُة يف الّشرِق:. 	
تنقسُم إىل قسميِن، َوُهما:

هضبُة )لبرادور( يف الّشمال: وهي هضبةٌ قليلُة االرتفاِع، وتكثُر بها البحيراُت.أ. 
مرتفعاُت )األبالش(: هي جباٌل قديمُة النَّشأِة، قليلُة االرتفاِع يف الجنوِب، وتحَصُر بيَنها وبيَن ب. 

سواحِل المحيِط األطلنطيِّ سهوٌل رسوبّيةٌ خصبةٌ.

خريطة أمريكا الشمالية الطبيعية
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واحُل الغربّيُة:. 	 المرتفعاُت والسَّ
ِمن  	 الــقــارِّة  غــرِب  وتقُع يف  التَّكويِن،  عاليٍة حديثِة  ِمــْن جباٍل  ُن  تتكوَّ

أَقصى الّشماِل إىل أَقصى الجنوِب.
تترُك بيَنها وبيَن المحيِط الهادي سهوٌل ساحلّيةٌ ضّيقةٌ. 	
لسلُة  	 والسِّ روكـــي(،  )جــبــال  بــاســِم  منها  الــّداخــلــّيــُة  لسلُة  السِّ ُتــعــرُف 

األُخرى بمحاذاِة الّساحِل ُتعرُف بأسماٍء مختلفٍة مثِل )جبال كسكيد 
- سييرانيفادا(.

الّسهوُل الوسطى:. 3
رقيِة والُمرتفعاِت الغربّيِة، وهي ُمّتسعةٌ. 	 تقُع بيَن الُمرتفعاِت الشَّ
يجري بها نهُر )المسيسبي(. 	

المناُخ:

المنطقِة 	  أّدى إىل وقــوِع ُمعظِمها يف  الَعرِض  بيَن دوائــرِ  الــقــارِّة  موقُع 
المعتدلِة، ماعدا األجزاَء الّشمالّيَة الّتي تقُع يف المنطقِة الباردِة لُِمرورِ 
لُِمرورِ  الحارِّة  المنطقِة  تقُع يف  الجنوبّيُة  واألجــزاُء  بها،  القطبّيِة  الّدائرِة 

رطاِن بها. مدارِ السَّ
الــمــؤثّــراِت 	  تــوّغــِل  إىل  ا  ا جنوبيًّ اتــجــاًهــا شماليًّ الــّتــضــاريــِس  ــخــاُذ  اتّ أّدى 

المناخّيِة إىل الجزِء األوسِط من القارِّة، وإيجاِد أقاليَم مناخّيٍة متنّوعٍة. 
الرّئيسِة يف أمريكا الّشمالّيِة من الّشماِل إىل 	  اتّجاُه الجباِل  كما جعَل 

الجنوِب الجزَء األوسَط منها مفتوًحا أماَم المؤثِّراِت القطبّيِة الّشمالّيِة، 
والمؤثّراِت البحريِّة الجنوبّيِة، فأواِسُط أمريكا الّشمالّيِة ليَسْت قاحلًة 

كأواسِط قارِّة آسيا.

أربُط بالعلوُم

تمَّ إنشاُء محّطتيِن كبيرتيِن 
لتوليِد الكهرباِء يف )أونتاريو( 
ويف واليِة )نيويورك( بهدِف 
استغالِل شاّلالِت )نياجرا( 
يف توليِد الّطاقِة الكهربائّيِة، 

كما ُتزوُِّد مياُه الّشاّلالِت 
كاُلًّ ِمن أمريكا وكندا بمياِه 
رِب، وعلى الّرغِم ِمن  الشُّ
اّلالِت إاّل أنّها  قّوِة مياِه الشَّ
تحتوي يف أسفلِها على 
أسماٍك يبقى 90٪ منها 
على قيِد الَحياِة، حيُث 

ُيعتقُد أنَّ الّرغوَة البيضاَء 
تعمُل كوسادٍة َلُهْم.

أستكشُف ألتعّلَم

أبحُث يف مصادرِ المعرفِة 
َعْن مفهوِم:

المؤثّراُت القطبّيُة
.................................................

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

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

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

جولٌة سياحّيٌة

ُتَعدُّ شاّلالُت )نياجرا( 
ِمْن أشهرِ شاّلالِت العاَلِم 

وأجملِها، وهي َمعَلٌم 
سياحيٌّ عاَلميٌّ، كما أنّها 

األسرُع يف حركِة المياِه على 
سطِح األرِض، األمُر الّذي 
جعَلها ِمن أقوى الّشاّلالِت 
اندفاًعا يف أمريكا الّشمالّيِة.

شاّلالت )نياجرا(
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

أفّسُر اآليت: 	
تَعرُّض األجزاِء الوسطى ِمن الوالياِت المّتحدِة األمريكّيِة للمؤثّراِت القطبّيِة والبحريِّة الرّطبِة صيًفا.. 	

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

تَنّوُع األقاليِم المناخّيِة يف قاّرِة أمريكا الّشمالّيِة.. 	

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

ضيُق الّسهوِل الّساحلّيِة الّشرقّيِة يف قاّرِة أمريكا الّشمالّيِة.. 3

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

الّتطبيقاُت:

أالِحُظ خريطَة قاّرِة أمريكا الّشمالّيِة الّطبيعّيِة، َوأُجيُب َعن اآليت: 	
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األنِْشَطُة

تابع/ الّتطبيقاُت:

أسّجُل أسماَء الُمسّطحاِت المائّيِة اّلتي ُتِطلُّ عليها قاّرُة أمريكا الّشمالّيُة ِمن الجهاِت اآلتية:. 	

الجنوُب: ............................................................ الّشماُل: ............................................................ 
الغرُب: ............................................................ الّشرُق: ............................................................ 

استخرج اسَم الّنهرِ اّلذي يفصُل بيَن قاّرِة أمريكا الّشمالّيِة َوأمريكا الاّلتينّيِة.. 	

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

تتأّلُف قاّرُة أمريكا الّشمالّيُة ِمْن وحدتيِن سياسّيتيِن، ُهما: .............................. و ........................... 3

رقّيِة وبيَن المرتفعاِت الغربّيِة لقاّرِة أمريكا الّشمالّيِة ِمْن حيُث الُمعطياُت . 4 أُقارُِن بيَن المرتفعاِت الشَّ

الواردُة يف الجدوِل اآليت:

الُمرتفعاُت الغربّيُةالُمرتفعاُت الّشرقّيُة وجُه الُمقارنِة 

................................................................................................................................................الّنشأُة

................................................................................................................................................االرتفاُع 
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ثانًيا: قاّرُة أمريكا الّشمالّيِة »َبشريًّا«

تتمّيُز قارُّة أمريكا الّشماليِة ببساطٍة بتركيِبها الّسياسيِّ، حيُث تتكّوُن ِمْن وحدتيِن سياسّيتيِن فقْط، 	 
ُهما: كندا والوالياُت المّتحدُة األمريكّيُة.

كّاينِّ يف العاَلِم، 	  أتاَح الموقُع الجغرايفُّ لها سهولَة االتّصاِل بأكبرِ منطقتيِن ِمن مناطِق التَّجّمِع السُّ
ُهما: منطقُة َغرِب أوروبّا ِمن ناحيٍة، ومنطقُة َشرِق آسيا وجنوبِها ِمن ناحيٍة أُخرى، إىل جانِب ُمجاورتِها 

ا يف الّتجارِة. ألمريكا الاّلتينّيِة ِمن الجنوِب، مّما أعطاها َمركًزا عالميًّ

الخصائُص البشرّيُة لقاّرِة أمريكا الّشمالّيِة:

كّاُن. 	 السُّ
ُسكّاُن قارِّة أمريكا الّشمالّيِة ُهْم خليٌط ِمن عّدِة َمجموعاٍت بَشريٍّة  	

الّطبيعّيِة،  بيئاتِها  ومَع  بعِضها  مَع  وتفاعَلْت  القارِّة،  هــِذِه  التَقْت يف 
فانصهَرْت يف بوتقٍة جديدٍة.

بلَغ عدُد ُسكّاِن القارِّة يف 2018م حوايل 466 مليوَن نسمٍة. 	
ويتمّتُع  	 ًما،  تَقدُّ العاَلِم  قــاّراِت  كثرِ  أ ِمن  الّشمالّيِة  أمريكا  قــارُّة  ُتَعدُّ 

ُسكّانُها بمستوًى معيشيٍّ ُمرتفٍع، َوُيعدُّ َدخُل الفرِد فيها ِمن أعلى 
الّطبيعّيِة  بالموارِد  ِغناها  نتيجَة  العاَلِم؛ وذلَك  الدَّخِل يف  ُمستوياِت 
الحيوانّيِة والمعدنّيِة  ــروِة  ــّث وال الــّزراعــّيــِة  الــغــاّلِت  مــثــِل:  ِمــْن  الــوفــيــرِة 

َومصادرِ الّطاقِة الُمتنّوعِة.

أزداُد معرفًة:

ُسكّاُن قارِّة أمريكا الّشمالّيِة 
جميُعُهْم يتكلّموَن اللّغَة 
اإلنجليزيَّة، ماعدا ُسكّاَن 
إقليِم )كويبك( يف كندا 

الّذي يتحّدُث ُسكّانُُه اللّغَة 
الفرنسّيَة.

حقائُق وأرقاٌم:

األجندُة الوطنّيُة: اقتصادٌ َمعريفٌّ تَنافسيٌّ َمبنيٌّ على االبتكارِ
دوٍل يف  أفضِل 10  الّرابَع ضمَن  المركَز  األمريكّيُة  المّتحدُة  الوالياُت  احتلَّت 
رِ االبتكارِ العالميِّ بعَد سويسرا والّسويد والمملكِة المّتحدِة،  العاَلِم يف مؤشِّ
واحتلَّت دولُة اإلمارِت العربّيِة المّتحدِة المركَز األّوَل عربيًّا ضمَن أفضِل الّدوِل 

العربّيِة يف مؤّشرِ االبتكارِ العالميِّ لعاِم 2017م.

مفاهيُم ومصطلحاٌت

االقتصاُد الَمعريفُّ
فرٌع ِمْن فروِع ِعْلِم 

االقتصاِد الّذي يعتمُد 
كتساِب  نموُُّه على ا

المعرفِة وتوليِدها ونشرِها 
واستثمارِها بفاعلّيٍة 

لتحقيِق تنميٍة مستدامٍة.
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كّاِن يف قاّرِة أمريكا الّشمالّيِة نتيجَة مجموعٍة ِمَن العوامِل الّطبيعّيِة والَبشريِّة،  ويختلُف توزيُع السُّ
كّاُن يف القاّرِة وفَق اآليت: ويتوّزُع السُّ

الموارُد االقتصاديُّة. 	
قارُّة أمريكا الّشمالّيِة َغنّيةٌ بالموارِد االقتصاديِّة، وقد نتَج َعْن ذلَك:

التَّقّدُم االقتصاديُّ.	 
ازدهاُر الّصناعِة.	 
وجوُد فائٍض للتَّصديرِ.	 

أّواًل: اإلنتاُج الّزراعيُّ:

تتمّيُز قارُّة أمريكا الّشمالّيِة بضخامِة إنتاِجها الّزراعّي بسبِب:
اتِّساِع مساحِة القارِّة، َوتنّوِع المناِخ.  	
استخداِم األساليِب الِعلمّيِة الحديثِة يف الّزراعِة. 	

مكيُّ: ثانًيا: اإلنتاُج الحيواينُّ والسَّ
تشتهُر قارُّة أمريكا الّشمالّيِة بـ:

زيادِة إنتاِجها الحيواينِّ؛ لوفرِة العلِف والّذرِة َووفرِة الحشائِش. 	
الُمتقّدِم،  	 الَبحريِّ  يِد  الصَّ على  يعتمُد  ألنــهُّ  مكيِّ؛  السَّ اإلنــتــاِج  زيــادِة 

وبسبِب طوِل الّسواحِل، ووجوِد معظِم مصايِد العاَلِم حوَل القارِّة، 
واتّباِع الوسائِل العلمّيِة يف صيِد األسماِك َوُمرورِ الّتّياراِت البحريِّة. 

ثالًثا: مصادُر الّطاقِة واإلنتاِج الّصناعيِّ:
ــاّراِت الــعــاَلــِم يف مــصــادرِ الــّطــاقــِة )الفحم - الــبــتــرول -  	 ُتــَعــدُّ أَغــنــى قــ

الكهرباء(.
أجهزُة  	  - والّصلُب  الحديُد   - الّسّياراِت  ناعاِت: صناعُة  الصِّ أَهــمِّ  ِمــْن 

الحاسِب اآليلِّ.

الّساحِل  وعلى  رقّيِة،  الشَّ الّسهوِل  يف  َوتتمّثُل  كّاِن:  السُّ ُمزدِحَمُة  َمناطُق 
الَغريبِّ بسبِب اعتداِل الُمناِخ وقياِم الّصناعِة.

ــَطــُة الــكــثــافــِة: يف الــّســهــوِل الــوســطــى بسبِب وجـــوِد الـــزِّراَعـــِة  مــنــاطــُق مــتــوسِّ
َطُة الكثافِة يف الَمراعي. الواسعِة، كما توجُد مناِطُق متوسِّ

حارى الَجليديِّة، ويف جنوِب  كّاِن: يف شماِل القارِّة بَِسَبِب الصَّ َمناِطُق نادرُة السُّ
حارى الحارِّة، كذلَك يف َغرِب القارِّة بسبِب الجباِل العاليِة. غرِب القارِّة بسبِب الصَّ العوامُل املؤّثرُة 

ّكاِن يف توزيِع السُّ

ابتكاراٌت

بّطاريُّة )أكسيد الليثيوم والحديد(
َطّوَر فريٌق ِمْن جامعِة 

)نورث وسترن( بّطاريًّة ِمْن 
)أكسيد الليثيوم والحديد( 

قادرًة على تشغيِل 
كّيِة  الّسّياراِت واألجهزِة الذَّ

لساعاٍت أطوَل مقارنًة 
بالبّطاريّاِت الّتقليديِّة، َعالوًة 
على أنَّها ُمنخفضُة التَّكلفِة 

حِن. وقابلةٌ إلِعادِة الشَّ

أستكشُف ألتعّلَم

أبحُث يف مصادرِ المعرفِة 
َعن مفهوِم:

الموارِد االقتصاديِّة:
.................................................

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

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

.................................................
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

أفّسُر اآليت: 	
َضخامُة اإلنتاِج الزِّراعيِّ يف قاّرِة أمريكا الّشمالّيِة.. 	

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

ارتفاُع المستوى المعيشيِّ لُِسكّاِن قاّرِة أمريكا الّشمالّيِة.. 	

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

مكيِّ يف قاّرِة أمريكا الّشمالّيِة.. 3 زيادُة اإلنتاِج السَّ

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

الّتطبيقاُت:

أبّيُن ُكالًّ ِمّما يأيت مْن خالِل الّصورِ: 	
أهمَّ الّصناعاِت يف قاّرِة أمريكا الّشمالّيِة:. 	

 

...............................................................................................................................................................
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األنِْشَطُة

تابع/ الّتطبيقاُت:

ًحا الّسبَب:. 	 كاِن يف قاّرِة أمريكا الّشمالّيِة، موضِّ أُحّدُد مناطَق توزيِع السُّ

المنطقُة

الّسبُب

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

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

المنطقُة

الّسبُب

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

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

المنطقُة

الّسبُب

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

.......................................................................................................................................
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ثالًثا: العالقاُت اإلماراتّيُة مَع الولياِت المّتحدِة األمريكّيِة

التَّسامِح 	  مبادِئ  على  المّتحدِة  العربّيِة  اإلماراِت  دولُة  َسْت  تَأسَّ
عوِب والثَّقافاِت المختلفِة، حيُث تنبُع هذِه المبادُئ  واالنفتاِح تجاَه الشُّ
ِمن رغبِة الّدولِة يف بناِء عالقاٍت سياسّيٍة واقتصاديٍّة واجتماعّيٍة على 
والّتعايِش  والّتنميِة  االستقرارِ  أُسِس  إلرساِء  كأداٍة  الّدويلِّ  الّصعيِد 

الّسلميِّ.

وتؤِمُن دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة بأنَّ انفتاَح الّدوِل والمجتمعاِت 	 
على بعِضها ِمْن شأنِِه أَْن ُيعّمَق أواِصَر الّصداقِة والّتقارِب، ويكرَِّس 
الّسالِم  نَحٍو يدعُم أجواَء  بيَنها، على  المتبادلَة فيما  الّصوَر اإليجابّيَة 

والّتفاهِم والحوارِ على الُمستوى العالميِّ.

َقت الّدبلوماسّيُة اإلماراتّيُة، 	  لقد حقَّ
انطالًقا ِمْن ِفْكرِ ورؤيِة الّشيِخ زايِد 
ابِن ُسلطاَن آِل نهياَن -رَِحَمُه هللاُ- 
واإلنجازاِت  النَّجاحاِت  ِمن  العديَد 
للوطِن والمواطِن، وحرَصْت بجهوِد 
هللاِ  عبِد  يِخ  الشَّ سموِّ  َوُمتابعِة 
الخارجّيِة  آِل نهياَن، وزيرِ  زايٍد  ابِن 

ْت صياغُتها لخدمِة  والّتعاوِن الّدويلِّ على إطالِق المبادراِت الّتي تمَّ
مواطنيها وشعوِب العاَلِم كاّفًة، باإلضافِة إىل إسهاِمها يف تعزيزِ مكانِة 

ويلِّ. الّدولِة على الُمستوييِن اإلقليميِّ والدَّ

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
-حفظه هللا، مع الرئيس األمريكي »دونالد ترامب«

سبٌق عالميٌّ

ا يَخدُم التَّقّدَم الحضاريَّ، وإسهاًما ِمْن  ا عالميًّ نجاُح إطالِق القمرِ االصطناعيِّ »الـياه سات 3« ُيعدُّ إِنجاًزا إماراتيًّ
دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة يف تسهيِل حياِة شعوِب العاَلِم وتواصلِها.

الكبيرِة؛ لتحّقَق بذلَك الرَّقَم  ويعدُّ القمُر االصطناعيُّ الّسابُع لدولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة ِمْن فئِة األقمارِ 
تمَّ  وقد  وإفريقيا،  األوســِط  الّشرِق  على مستوى  االصطناعّيِة  األقمارِ  عــدٍد من  كبَر  أ تمتلُك  لِكَونِها  القياسيَّ 

إطالُقُه ِمْن )غويانا( الفرنسّيِة يف قارِّة أمريكا الجنوبّيِة.

ومضٌة إماراتّيٌة

أشاَد صاحُب الّسموِّ الّشيُخ 
محّمُد بُن زايٍد آِل نهياَن، 
ويلُّ عهِد أبوظبي، نائُب 
القائِد األعلى للقّواِت 

المسلّحِة -َحفَظُه هللاُ- 
بمبادرِة الرّئيِس األمريكيِّ 
»دونالد ترامب« بتعزيزِ 

عالقاِت الوالياِت المّتحدِة 
مَع ُشركائِها الرّئيسيَن يف 

المنطقِة. 
جاَء ذلَك خالَل الّزيارِة 

التي جمَعْت بيَن الرّئيِس 
موِّ  »ترامب« وصاحِب السُّ

الّشيِخ محّمِد بِن زايٍد 
يف البيِت األبيِض، حيُث 
تَمَّ بحُث تعزيزِ التَّعاوِن 
الُمشترِك بيَن البلديِن، 

َوُمجمِل األوضاِع الّدولّيِة 
واإلقليمّيِة.

ِمَن ّسَنِع باِلدي أَتعّلُم

)ليت يل يف كل حله صديج( 
مثٌل إمارايتٌّ يؤكُِّد على 

ديِق. أهمّيِة الصَّ
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كثَر 	  كرََّس الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن -رَِحَمُه هللاُّ- على مدارِ أ
من ثالثِة عقوٍد كلَّ جهوِدِه ِمْن أجِل تَحقيِق الوفاِق بيَن األشّقاِء َوحلِّ 
الخالفاِت العربّية بالتَّفاهِم والتَّسامِح، وقد تحلَّْت مواقُفُه بالحكمِة 
والعدِل  الَحقِّ  جانِب  إىل  بصالبٍة  والوقوِف  جاعِة  والشَّ والّصراحِة 

والّتسامِح ِمْن أجِل إرساِء القيِم اإلنسانّيِة يف العالقاِت الّدولّيِة.

المّتحدِة  العربّيِة  اإلماراِت  بيَن دولِة  القتصادّيُة  راكُة  الشَّ
والولياِت المّتحدِة األمريكّيِة:

ــاُت اإلمــــاراتــــّيــــُة  ــالقــ ــعــ ــ تـــتـــمـــّيـــُز ال
ــاٌت  ــ ــالقـ ــ األمـــــريـــــكـــــّيـــــُة بــــأنّــــهــــا عـ
ــّذرةٌ ُمــنــُذ  ــتــــجــ إســـتـــراتـــيـــجـــّيـــةٌ ومــ
مستمرّةٌ  وهي  الّدولِة،  تأسيِس 
كانَت  عـــاِم 1971م، حــيــُث  مــنــُذ 
ــِة  ــحــدِة األمــريــكــّي ــاِت الــمــّت ــواليــ ــ ال
ــاٍت  ــالقــ ــَث دولـــــــــٍة تـــقـــيـــُم عــ ــ ــالـ ــ ثـ
دبــلــومــاســّيــًة رســمــّيــًة مـــَع دولـــِة 

اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.

حكمٌة ورؤيٌة

إنَّ اهتماَم دولِة اإلماراِت 
العربّيِة المّتحدِة بعلوِم 

الَفضاِء والَفلِك ليَس وليَد 
اللّحظِة، بَْل يرجُع إىل 

سبعينّياِت الَقرِن الماضي 
عنَدما التقى -المغفوُر َلُه 
بإذِن هللاِ- الّشيُخ زايُد بُن 

سلطاَن آِل نهياَن مَع فريِق 
وكالِة )ناسا( المسؤوِل 

َعن رحلِة )أبولو( إىل القمرِ، 
حيُث كاَن هذا اللّقاُء 

حاِفًزا لتوجيِه اهتماِم دولِة 
اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة 
بالفضاِء منُذ ثالثِة عقوٍد، 
مّما أّدى إىل والدِة قطاٍع 

َوطنيٍّ للفضاِء مَع تأسيِس 
شركِة )الثُّريّا لالتّصاالت( 
يف أبريل 1997م، وشركِة 

)الياه( لالتّصاالِت الفضائّيِة 
“ياه سات” بعَد عشرِ 
سنواٍت يف عاِم 2007م.

ريادةٌ إماراتّيٌة:

لبِة، والسّيما المبدعوَن، واإلشادِة بتفّوِقِهم، وحثِِّهم   يف إطارِ حرِص وزارِة الّتربيِة والّتعليِم على َحفزِ الطَّ
على مواصلِة الُخطى نحَو التَّعلِّم واإلبداِع وتكريِس أوقاتِهم يف استقاِء الِعْلِم 
والخبراِت الّتي ُتثري مستوياتِِهم األكاديمّيَة العلمّيَة والّتطبيقّيَة، فقد بادَرت 
ناعيِّ اإلمارايتِّ )الياه سات 3(،  بإيفاِد طالبتيِن للمشاركِة يف إطالِق القمرِ الصِّ
ا حضاريًّا، وقد شكََّل نافذًة َلُهما  ا عالميًّ حيُث ُيَعدُّ هذا الحدُث إِنجاًزا إماراتيًّ
للتَّعرِّف إىل الّتطّورِ الحاصِل يف علوِم الفضاِء، وأهمّيِة االستعداِد للُمستقبِل.

عّلمني زايٌد:

ا“، وأْن يكوَن طموحي كبيًرا على ُمستوى العاَلِم، َوأْن أجعَل  ا عالميًّ كوَن “إماراتيًّ علَّمني زايٌد أَْن أ

ِمْن َوطني اإلماراِت بقعَة ضوٍء ُمشّعًة تحمُل الّنوَر والّسالَم والُحبَّ لِكُلِّ اإلنسانّيِة.
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وتأيت الوالياُت المّتحدُة األميركّيُة يف طليعِة القوى الكُبرى الّتي تَستهدُف الّدولُة تعزيَز العالقاِت وإقامَة 
ُلُه ِمْن أهمّيٍة كُبرى، لكونِها ُتَعدُّ قّوًة دولّيًة  كٍة إستراتيجّيٍة مَعها يف المجاالِت كاّفًة، بالنَّظرِ إىل ما تمثِّ َشرا
فاعلًة يف تفاعالِت الّنظاِم الّدويلِّ، خاّصًة بالّنسبِة إىل قضايا منطقِة الّشرِق األوسِط، فضاًل عّما تمتلكُُه 
ِمْن خبراٍت ُمتقّدمٍة يف العديِد من المجاالِت الّتكنولوجّيِة والّنوويِّة والفضاِء، وهي المجاالُت الّتي يمكُن 

لدولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة االستفادَة منها وهي تمضي بخطًى ثابتٍة نحَو اقتصاِد المعرفِة.
وشهَدت العالقاُت الّثنائّيُة بيَن دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة والوالياِت المّتحدِة تطّوراٍت كبيرًة ومثمرًة 
نواِت الماضيِة، بما يؤكُّد ِحرَص قيادِة البلديِن على دفِع وتعزيزِ تلَك العالقاِت يف كلِّ المجاالِت،  خالَل السَّ
فيما ُيَعدُّ حواُر الّسياساِت االقتصاديِّة بيَن دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة والوالياِت المّتحدِة األمريكّيِة 

فــرصــًة مــهــّمــًة لبحِث الــمــجــاالِت ذاِت االهــتــمــاِم الــمــشــتــرِك، والــّتــعــريــِف 
باإلجراءاِت المحّددِة فيما يخصُّ أيَّة سياساٍت أْو مشاريَع قيِد الّتنفيِذ، 
ِمن  العديِد  تحقيُق  األّوِل  االقتصاديِّة  الّسياساِت  انعقاِد حوارِ  منُذ  وتمَّ 
العالمّيِة  الّسنويِّة  للقّمِة  الّثالثَة  الدورَة  ُديبٍّ  اإلنجازاِت، ومنها: استضافُة 
دولِة  بمواِطني  الخاصُّ  الجديُد  الّتأشيرِة  نظاِم  وتطبيُق  األعماِل،  لريادِة 
اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة الّراغبيَن يف زيارِة الوالياِت المّتحدِة األمريكّيِة، 
وتوقيُع مذكّرِة تفاُهٍم بيَن كُلٍّ ِمن )مصدر( و)مجلس ديب االقتصادي( 

مَع »بنك الصادرات والواردات« األمريكيِّ.

المّتحدِة  العربّيِة  اإلماراِت  دولِة  بيَن  الّتجارّيُة  راكُة  الشَّ
والولياِت المّتحدِة األمريكّيِة:

المّتحدِة  الوالياِت  بيَن  الُمتبادلُة  واالقتصاديُّة  التِّجاريُّة  العالقاُت  تتمّيُز 
أخَذْت  بأنَّها عالقاٌت وطيدةٌ  المّتحدِة  العربّيِة  اإلمــاراِت  األمريكّيِة ودولــِة 
ا ليَس بسبِب عراقِتها َوتنامي َحْجِم التَّبادالِت الّتجاريِّة  َمنحًى إستراتيجيًّ
ِمن  الكثيَر  لِتطاَل  وتنّوِعها  بسبِب شمولّيِتها  بَْل  فحسُب،  البلديِن  بيَن 
التَّحتّيِة،  والِبنى  والّطاقِة،  يراِن  كالطَّ الّدولِة،  القتصاِد  الحيويِّة  المجاالِت 
والعالقاِت الّثقافّيِة، والِعلمّيِة، والسّيما يف مجاِل الّتعليِم العايل والبحِث 

الِعلميِّ والّتدريِب. 

حيِّ: كٌة يف المجاِل الصِّ شرا

)كليفالند كلينك أبوظبي(، هو ُمستشفًى متعّدُد التَّخّصصاِت، يقُع يف جزيرِة )الماريه( يف أبوظبي بدولِة اإلماراِت 
العربّيِة المّتحدِة.

وهو امتدادٌ فريٌد ِمْن نوِعِه لنموذِج الّرعايِة الّصحّيِة الُمعتمِد يف )كليفالند كلينك( يف الوالياِت المّتحدِة األمريكّيِة، 
وقد تّم تصميُمُه خّصيًصا لتلبيِة مجموعٍة من احتياجاِت الّرعايِة الحرجِة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.

نافذُة المعرفِة

أعلَنْت كلٌّ ِمْن »ستراتا 
للّتصنيع« اإلماراتّيِة 
و»بوينج« األمريكّيِة 

كِتِهما  َعْن توسيِع شرا
اإلستراتيجّيِة الّطويلِة األمِد 

لتشمَل برامَج الّتدريِب 
الهندسيِّ وقدراِت األبحاِث 

والّتطويرِ. ويشارُك عددٌ 
ِمن ُمهندسي »ستراتا« يف 
برنامٍج تدريبيٍّ يف مجاِل 

الّتصميِم َوهندسِة الّتصنيِع 
وهندسِة الجهِد، وذلَك يف 
مصانِع شركِة )بوينج( يف 
الوالياِت المّتحدِة وروسيا، 

كِة  را يف إطارِ ُجهوِد الشَّ
المتواصلِة لتطويرِ المهاراِت 
والكفاءاِت الهندسّيِة لدى 

العامليَن لديها. 
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كبَر سوٍق ُتصّدُر إليها البضائُع األمريكّيُة يف منطقِة الّشرِق األوسِط،  َوُتعدُّ دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة أ
كبَر  كثَر ِمن 22 ملياَر دوالرٍ عاَم 2016م، كما ُتعدُّ دولُة اإلمــاراِت العربّيِة المّتحدِة أ حيُث بلَغت صادراُتها أ

ُمشّغٍل لطائرِة »بوينج 777«.
بالّطاقِة  الّدولِة  التزاِم  أبوظبي مدى  العاصمُة  الُمتجّددِة »إيرينا«، ومقرُّها  للّطاقِة  الّدولّيُة  الوكالُة  وتعكُس 

المّتجّددِة والّنظيفِة.

كٌة تَعليمّيٌة: شرا

NYU ABU DHABI جامعُة )نيويورك( أبوظبي
دفعاتِها  بــأوىل  رحََّبْت  الّتي  أبوظبي،  )نيويورك(  جامعُة  َسْت  تأسَّ
وإمارِة  )نيويورك(  بيَن جامعِة  كِة  را بالشَّ البّيِة يف عاِم 2010م  الطُّ
أبوظبي، وكانَْت نتاًجا للّتفاهِم المشترِك بيَن الّطرفيِن حوَل األدوارِ 
القرِن  يف  العايل  الّتعليِم  قطاَع  تــواجــُه  الّتي  الرّئيسِة  والّتحّدياِت 

الحادي والعشريَن.
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

أفّسُر اآليت: 	
كِتها اإلستراتيجّيِة مَع الوالياِت المّتحدِة . 	 اهتماَم دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة بتعزيزِ عالقِتها َوشرا

األمريكّيِة:

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

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

بادالِت الّتجاريِّة بيَن دولِة اإلماراِت وقاّرِة أمريكا الّشمالّيِة:. 	 تَنامي َحجِم التَّ

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

أجيُب عن اآليت: 	

أسّجُل أبرَز التَّطّوراِت الّتي َشِهَدْتها العالقاُت الّثنائّيُة بيَن دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة وقارّة أمريكا 

الّشمالّيِة.

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

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

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

مهاراُت الّتفكيرِ:

أسّجُل نتائَج انفتاِح الّدوِل والُمجتمعاِت على بعِضها. 	

1 ........................................................................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................................................................
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األنِْشَطُة

لمسٌة ابتكاريٌّة:

ا مبتكًرا يحكي كيَف مَضْت دولُة اإلماراِت العربّيِة  ُم عماًل فنيًّ بالتَّعاوِن مَع ُزماليئ يف المجموعِة أقدِّ
المّتحدِة بُخطًى حثيثٍة َوبِثباِت عزيمٍة نحَو تأسيِس بناٍء حضاريٍّ لتقَف يف مصافِّ الّدوِل المتقّدمِة 
بما تحمُلُه ِمْن تسامٍح وانفتاٍح وعالقاٍت وديٍّة قائمٍة على أواصَر قويٍّة بذَر بذوَرها، وزرَعها، ورعاها 
ُس الّشيُخ زايٌد -َرِحَمُه للاُّ- ويف ذلَك ساَر على نهِجِه  قائٌد َفذٌّ قلَّما تجوُد بِِه األيّاُم، إنهُّ الباين المؤسِّ
يُخ خليفُة بُن زايٍد آِل نهياَن، رئيُس دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة -َحِفَظُه للاُّ،  موِّ الشَّ صاحُب السُّ

ورعاُه-.

 
أختاُر واحًدا ِمَن األعماِل الفنّيِة الّتاليِة، وأنّفُذها:

ُمُه يف اإلذاعِة الّصباحّيِة.. 1 مشهٌد َمسرحيٌّ َحيٌّ، أُقدِّ
َعرُض )Power point, Key note(، أُشارُِك يف إعداِدِه مَع زماليئ.. 2
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َمَهّماُت األداِء

: 1. نشاٌط بحثيٌّ
العربّيِة  	 باألدّلِة والبراهيِن على أنَّ سياسَة دولِة اإلمــاراِت  المعرفِة ما يؤكُِّد  أبحُث يف مصادرِ 

يِخ زايِد بِن ُسلطاَن آِل نهياَن -َرِحَمُه للاُّ- كانَْت، وما زاَلْت  ِس الشَّ المّتحدِة ُمنُذ َعْهِد الباين المؤسِّ
قيقِة والّصديقِة. قائمًة على توطيِد عالقاتِها الخارجّيِة مَع الّدوِل الشَّ

وأختاُر إحدى الّطرائِق اآلتيِة:
 	. فِّ ا أَْو مدّونًة إلكترونّيًة ُمبتكرًة، وأعرُضها أماَم زماليئ يف الصَّ ُم تطبيًقا إلكترونيًّ أَُصمِّ
 	. فِّ ًما بالّصورِ، وأعرُضُه أماَم زماليئ يف الصَّ كتُب تقريًرا ُمدعَّ أ

2. تقريٌر مصّوٌر:
باستخداِم مصادرِ المعرفِة، أِعدَّ تقريًرا مصّوًرا عن أبحاِث الفضاِء يف الوالياِت المّتحدِة األمريكّيِة،  	

ويف قطاِع الفضاِء يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة، وعن أهمِّ انجازاتِِه، ودورِِه يف تدعيِم االقتصاِد 
الوطنيِّ والّتنميِة المستدامِة.

وأشارُك زماليئ فيما توّصلُت إليه.

بعُض المواقِع المساعدِة يف البحِث:
	. وكالُة اإلماراِت للفضاِء.

http://www.space.gov.ae/
	. مركُز محمِد بِن راشٍد للفضاِء

https://mbrsc.ae/ar
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الّدرُس 3:
قارَُّة أستراليا 

ُمَخّطُط الّدرِس ا«. أّواًل: أستراليا »طبيعيًّ

ثانًيا: أستراليا »بشريًّا«.

ثالًثا: العالقاُت اإلماراتّيُة األسترالّيُة.

مفاهيُم َوُمصطلحاٌت:نواتُِج التَّعلُِّم:

الِفكرُة الّرئيسُة:قيٌم َومواَطنٌة:

يتعرُّف المفاهيَم والمصطلحاِت الواردَة يف الّدرِس.	 
يحلُّل الخصائَص الّطبيعّيَة لسطِح األرِض ومدى تأثيرِها على تنّوِع األقاليِم المناخّيِة.	 
طِح.	  يحّدُد على خريطِة أستراليا أبرَز مظاهرِ السَّ
كّاِن والبيئِة )األنشطة االقتصاديّة ومصادر الّطاقة(.	  يفّسُر الّتفاعَل بيَن السُّ
يطرُح مواقَف للّنقاِش حوَل الوجهاِت الّسياحّيِة الّتي تجمُع دولَة اإلماراِت وأستراليا.	 
كِة اإلماراتّيِة -األسترالّيِة.	  را يصّمُم تقريًرا يبرُز مظاِهَر الشَّ
يثّمُن العالقاِت اإلماراتّيَة -األسترالّيَة.	 

األقاليُم المناخّيُة	 
اآلباُر االرتوازيُّة	 
الّطاقُة المتجّددُة	 

التَّواصُل	 
الحواُر الحضاريُّ	 
التَّسامُح	 
التَّعاوُن	 

ُتقّدُر مساحُتها  الــقــاّراِت مساحًة، حيُث  ودولــةٌ، وهي أصغُر  قــارّةٌ  أستراليا 
الــقــاّراِت بمجموعٍة من  ِمــن  عــن غيرِها  وتّتسُم  كــم2،  بــحــوايل 8.5 مليون 
بيعّيِة والبشريِّة جعَلْتها تحتلُّ مكانًة بارزًة بيَن قاّراِت العاَلِم  الخصائِص الطَّ

ودولِِه.
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أّوًل: أستراليا »طبيعيًّا«

 : الموقُع الجغرافيُّ

تقُع أستراليا يف نصِف الكُرِة الجنويبِّ يف جنوِب َشرِق قارِّة آسيا غرِب المحيِط الهادي، وتعدُّ أصغَر 	 
القاّرات مساحًة.

تمتدُّ بيَن دائريت َعرض 10-44 جنوبًا، وبيَن َخّطي طول 115˚ - 153˚ َشرًقا، َوتخترُق دائرَة عرض 	 
23.5˚ جنوبًا )مدار الجدي( منتصَف القارِّة. 

ها من جهِة الغرِب المحيُط الهنديُّ، كما 	  تطلُّ أستراليا من جهِة الّشرِق على المحيِط الهادي، ويحدُّ
القارَّة عن قارِّة آسيا، وجنوبًا  اللّذين يفصالن  »تيمور«،  »آرافورا« وبحرِ  ها شمااًل كلٌّ من بحرِ  يحدُّ

ها المحيُط الجنويبُّ. يحدُّ

ها: جزيرُة »تسمانيا«.	  تتبُع أستراليا عّدَة ُجزرِ أهمُّ

خريطة أستراليا السياسية
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مظاهُر الّسطِح: 

طِح يف قارِّة أستراليا، وتنقسُم إىل: تتنّوُع أشكاُل السَّ

الّساحِل . 1 طــوِل  على  قــوٍس  شكِل  على  تمتدُّ  الّشرقّيِة:  المرتفعاِت 

ريقِّ، َوُتعرَُف بأسماٍء مختلفٍة، منها )الّسلسلُة العظمى(، وتحصُر  الشَّ
ا ضّيًقا. ريقِّ سهاًل ساحليًّ هذه المرتفعاُت بيَنها وبيَن الّساحِل الشَّ

رقّيِة والهضبِة الغربّيِة . 2 هوِل الوسطى: تمتدُّ بيَن المرتفعاِت الشَّ السُّ
ـــطـــِح، قليلُة  ــداِد، مــســتــويــُة الـــسَّ ــتــ ــا، وهـــي ســـهـــوٌل واســـعـــُة االمــ غـــربًـ
الّتضرِّس، َوتجري عّدُة أنهارٍ منها: نهُر »فلندرز« الذي يصبُّ يف خليِج 

»كاربنتاريا«.

الهضبِة الغربّيِة: تشغُل نحو 65٪ من مساحِة أستراليا، وتوجُد على سطِحها بعُض المرتفعاِت مثَل . 3

جباِل “مكدونال”، وتضمُّ معظَم صحاري أستراليا وبحيراتِها المالحِة.

خريطة أستراليا الطبيعية

أربُط بالعلوُم

حراُء مأوى  تعدُّ الصَّ
لكائناٍت حّيٍة فريدٍة، 

فالنَّباتاُت والحيواناُت 
والكائناُت الّدقيقُة الّتي 

تعيُش يف الّصحراِء تتكّيُف 
مَع العوامِل الحّيِة، 
والعوامِل غيرِ الحّيِة 

المتوافرِة.
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المناُخ: 

تتنّوُع األقاليُم المناخّيُة يف أستراليا، ومن أبرزِها: 

الحقائُق المناخّيُةالموقُعاإلقليُم

اإلقليُم الموسميُّ
شماُل أستراليا، ويّتسُع يف 

رِق الشَّ
ــِة الــحــرارِة يف فــصــِل الــّصــيــِف الجنويب  ارتــفــاُع درجـ

)يناير(، وسقوُط األمطارِ صيًفا.

اإلقليُم الّصحراويُّ 

الحارُّ
وسُط أستراليا

قليلةٌ  األمــطــارِ  وكمّيُة  شــتــاًء،  ومعتدٌل  حــارٌّ صيًفا 
ومتذبذبةٌ.

اإلقليُم شبِه 

المداريِّ الرّطُب

ريقُّ  رُق والجنوُب الشَّ الشَّ
ِمن أستراليا

الّصيِف الجنويب  الــحــرارِة يف فصِل  اعــتــداُل درجــِة 
ــتــاِء الــجــنــويبِّ  ــرودُة خـــالَل فــصــِل الــشِّ ــبـ )يــنــايــر(، والـ

)يوليو(، واألمطاُر طوَل العاِم.

خريطة األقاليم المناخية يف أستراليا

مفاهيُم ومصطلحاٌت

األقاليُم المناخّيُة
مساحةٌ ِمن األرِض ذاُت 

خصائَص مناخّيٍة ُمتشابهٍة 
ومتمّيزٍة َعن غيرِها. 
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

كمُل العباراِت اآلتيَة: 	 أ
ها غربًا .................................، . 	 تطلُّ أستراليا من جهِة الّشرِق على المحيِط ...................................، َويحدُّ

ها ِمن جهِة الّشماِل ...................................، َوِمن الجنوِب .................................. كما يحدُّ

أقرُب الّدوِل المجاورِة ألستراليا ِمن جهِة الّشماِل ....................................... . 	

دائرُة الَعرِض الّرئيسُة اّلتي تقطُع أستراليا هي ...................................... 3

ها ......................................... 4 تتبُع أستراليا عّدَة ُجزرٍ أهمُّ

ألستراليا،  	 جويًّة  صــورًة  ألرى   )GOOGLE EARTH( بـ  وأستعيُن  اإللكتروينَّ،  األطلَس  أوّظــُف 
وأشارُكها مَع زماليئ يف الّصفِّ عبَر بّوابِة التَّعّلِم الّذكيِّ.
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األنِْشَطُة

الّتطبيقاُت:

أتأمُل الخريطَة، ُثمَّ أُجيُب عن األسئلِة اآلتيِة:  	

األلــواِن يف . 	 لتنّوِع  الّرئيسَة  الّداللَة  أسّجُل 

الخريطِة: ....................................................

	 .................... وداللَتُه:  الّسائَد،  الّلوَن  ُد  أحدِّ

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

بــالــّرجــوِع إىل مــصــادرِ الــمــعــرفــِة، أُســّجــُل . 3

اسَم البحيرِة المشارِ إليها بدائرٍة حمراَء. 

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

أضــُع دائــرًة حــوَل عاصمِة أستراليا على . 4

الخريطِة.

مهاراُت الّتفكيرِ:

ريقِّ  	 هِل الّساحليِّ الشَّ هِل الّساحليِّ الّشريقِّ بدولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة، والسَّ أقارُن بيَن السَّ
يف أستراليا، ِمن حيُث االمتداُد واالتِّساُع:

ريقُّ بدولِة اإلماراِتأَْوُجُه الُمقارنِة  هُل الّساحليُّ الشَّ هُل الّساحليُّ الّشريقُّ بأسترالياالسَّ السَّ

..........................................................................................................................................االمتداُد 

..........................................................................................................................................االتِّساُع

أقارُن بيَن المناِخ الموسميِّ والمناِخ الّصحراويِّ الحارِّ يف أستراليا، وفَق ُمعطياِت الجدوِل اآليت: 	

حراويُّ الحارُّالمناُخ الموسميُّأَْوُجُه المقارنِة  المناُخ الصَّ

..........................................................................................................................................التَّوزيُع الجغرايفُّ

..........................................................................................................................................الخصائُص المناخّيُة 
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ثانًيا: أستراليا »بشريًّا«

كاُن: السُّ
بلَغ عدُد ُسكّاِن قارِّة أستراليا عاَم 2019م 25.6 مليوَن نسمٍة، ويعيُش 
95٪ ِمن سكّاِن أستراليا يف األقاليِم المعتدلِة جنوَب مدارِ الَجدي، وتقلُّ 
أعداُدُهم يف المناطِق الجاّفِة وشبِه الجاّفِة، وتتركَُّز نسبةٌ عاليةٌ ِمْن ُسكّاِن 

أستراليا يف المدِن الكُبرى مثَل َمدينِة »سيدين« و»كانبيرا«.

أزداُد معرفًة:

كّاُن األوائُل ِمن  كاَن السُّ
َشعِب »األبورجينال« 
الّذي هاجَر إىل القارِّة 

األسترالّيِة ِمن جنويب شرِق 
آسيا، حيُث كانَْت هِذِه 
القارُّة حّتى القرِن 17م 

مجهولًة للعالِم الخارجيِّ، 
وكاَن األستراليون 

الُقدماُء ُيمارسوَن جمَع 
الثِّمارِ، وصيَد الحيواناِت 
واألسماِك، كما مارسوا 

التِّجارَة، ومَع َمجيِء 
المستوطنيَن األجانِب 
َقلَّْت أعداُد الّشعِب 

)األبروجينايل(.

جولٌة سياحّيٌة

جزيرُة الكنغرِ.. حديقُة حيواٍن طبيعّيٌة مفتوحٌة يف أستراليا 
كبرِ  أ ثالُث  الرّئيِس لجنوِب أستراليا، وهي  الَبرِّ  قبالَة  الكنغرِ  تقُع جزيرُة 
بيعيِّ الخاّلِب  جزيرٍة يف البالِد، وتتمّتُع بالحياِة الَبريِّة المتنّوعِة والَجماِل الطَّ
الّذي قلَّما تجُدُه يف مكاٍن آخَر حوَل العالِم، فإْن كُْنَت ِمن الباحثيَن عن 
الوجهاِت الّسياحّيِة َفتوجَّْه إىل هذِه الجزيرِة الّتي ستحيُطَك بالكثيرِ ِمن 

الّراحِة والهدوء وسَط أروِع األجواِء والمشاهِد الُمذهلِة.

الكثافة السكانية 
ا يف أستراليا حاليًّ
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األنشطُة القتصادّيُة:

ها اتِّساُع  ُع األنشطُة االقتصاديُّة يف أستراليا نتيجَة عّدِة عوامَل أَهمُّ تتنوَّ
ُع األقاليِم المناخّيِة. مساحِة أستراليا، َوتنوُّ

الّزراعُة:. 	
تعتمُد الّزراعُة على مياِه األمطارِ يف المناطِق 
المتوافرِة فيها، كما تعتمُد على مياِه اآلبارِ 
االرتوازيِّة الّتي تمتلُك قارُّة أستراليا كمّياٍت 
ــقــمــُح الــمــحــصــوَل  ـــُل ال كــبــيــرًة مــنــهــا، ويـــمـــثِّ

الرّئيَس، حيُث يحتلُّ نصَف المساحِة المزروعِة بأستراليا، كما ُيزَرُع قصُب 
األســواِق  إىل  والــّتــّفــاِح  والعنِب  الموالِح  بتصديرِ  أستراليا  وتــقــوُم  كّرِ،  السُّ

األوروبّيِة.
الرَّعُي والثَّروُة الحيوانّيُة:. 	

ــداِد  الـــعـــاَلـــِم يف أعــ تــتــصــّدُر أســتــرالــيــا دوَل 
وســِط  تربيُتها يف  وتــتــركَّــُز  األغــنــاِم،  رؤوِس 
وجنوِب غرِب أستراليا، كما تعتبُر أستراليا 
رِة  والــُمــَصــدِّ الُمنتجِة  العالِم  دوِل  أهــمِّ  ِمــن 

للّصوِف الخاِم. 
الّثروُة المعدنّيُة ومصادُر الّطاقِة:. 3

دوَل  تتصّدُر  وهي  أستراليا،  يف  الّطاقِة  ومصادُر  المعدنّيُة  الثَّروُة  ُع  تتنوَّ

إىل  إنتاِجِه، وتفتقُر  الخامَس يف  المركَز  الفحِم، وتحتلُّ  العالِم يف تصديرِ 

بيعيِّ. النِّفِط، ولكّنها ُتعدُّ ِمن الّدوِل المنتجِة والُمصّدَرِة للغازِ الطَّ

مصادر الطاقة يف أستراليا

مفاهيُم ومصطلحاٌت

اآلباُر االرتوازيُّة
هي آبارٌ تقوُم برفِع المياِه 

طِح  الجوفّيِة إىل السَّ
دوَن استخداِم مضّخٍة 
بتوافرِ مقدارٍ مناسٍب 

ِمن الّضغِط. وُيطلُق هذا 
المصطلُح كذلَك على آبارِ 

المياِه البالغِة الُعمِق.

إبداعاٌت عالمّيٌة

تتمّتُع أستراليا بنسبٍة وافرٍة 
ِمن ضوِء الّشمِس خالَل 

معظِم العاِم، ولديها - وفًقا 
لوكالِة الّطاقة الُمتجّددِة 

األسترالّية - أعلى متوّسٍط 
مسيّ يف المترِ  لإلشعاِع الشَّ

الُمَربِّع بيَن القارّاِت على 
األرِض مّما يجعُلها المكاَن 
المناسَب لمزارِع الّطاقِة 

الّشمسّيِة ومنتجاِت الّطاقِة 
كًا  الّشمسّيِة المنزلّيِة. وإدرا
ِمن شركِة »تسال« لحاجِة 
أستراليا للّطاقِة الّشمسّيِة 

ْتُه  قرََّرْت إنشاَء ما َسمَّ
)منزل تسال الصغير(، 
وسينتقُل يف جولٍة إىل 

عّدِة مدٍن كبيرٍة يف القارِّة، 
غيُر  ويعمُل المنزُل الصَّ
على الّطاقِة الّشمسّيِة. 
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

أجيُب عّما يأيت: 	
أصوُغ تَعريًفا ُمناِسًبا لمفهوِم اآلبارِ االرتوازيِّة.. 	

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

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

أُسجُِّل أسباَب عدِم انتظاِم تَوزيِع ُسكّاِن قاّرِة أستراليا.. 	

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

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

الّتطبيقاُت:

كمُل العباراِت الّتاليَة بالكلماِت المناسبِة: 	 أ
يقطُن ُسكّاُن أستراليا يف األقاليِم .......................... ، وتقلُّ أعداُدُهم يف المناطِق ............................. 	

 المحصوُل الرَّئيُس يف أستراليا هو .......................... .. 	

ُر أستراليا دوَل العاَلِم يف أَعداِد رؤوِس .......................... ، َوتتركَُّز تربيُتها يف ........................... 3 تتصدَّ

تفتقُر أستراليا إىل إنتاِج ........................... 4

اقِة الُمتجّددِة يف أستراليا ....................................... و ........................................ 	 ِمْن َمصادرِ الطَّ

يعوُد تنّوُع األنشطِة االقتصاديِّة يف أستراليا إىل ................................................................................ 6
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األنِْشَطُة

مهاراُت الّتفكيرِ:

ماذا يمكُن أْن يحدَث َلْو: 	
حرَصت الّدوُل على إِرساِء دعائِم التَّواصِل والحوارِ الحضاريِّ يف عالقاتِها الّدولّيِة؟

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................................................
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ثالًثا: العالقاُت اإلماراتّيُة األسترالّيُة 

األسترايلُّ شعٌب 	  عُب  والشَّ والّنشاِط،  بالحيويِّة  نابًضا  بلًدا  أستراليا  تعدُّ 
ِمن  العديِد  يف  الُمتمّيزة  بإنجازاتِِه  ويتمّيُز  المعرفَة،  ُر  ُيقدِّ وودودٌ،  نَِشٌط 

المجاالِت.

وثيقةٌ، وقد 	  وّديّةٌ  المّتحدِة بأستراليا عالقةٌ  العربّيِة  تجمُع دولُة اإلماراِت 
َشِهَد الَبلداِن العديَد ِمن الّزياراِت الُمتباَدلِة العاليِة الُمستوى.

يبذُل الَبلداِن جهوًدا متواصلًة لتوسيِع ُرقعِة هذِه العالقاِت وتعميِقها يف 	 
مختلِف المجاالِت. 

ومضٌة إماراتّيٌة

اإلماراُت تجمُع العاَلَم
عالقُة دولِة اإلماراِت 

العربّيِة المّتحدِة 
قيقِة  بالّدوِل الشَّ

ًة  ديقِة تزداُد قوَّ والصَّ
ا  ورسوًخا، وتشهُد نموًّ
ُمّطرًدا يف المجاالِت 

جميِعها بفضِل 
قيادتِنا الحكيمِة 

الّتي وضَعْت بالَدنا 
يف مصافِّ الّدوِل 
ا،  ًما َورقيًّ األكثرِ تَقدُّ

ففي القّمِة العالمّيِة 
للحكوماِت يتعانُق 
اإلبداُع، وتتكامُل 

األفكاُر والمبادراُت 
الهادفُة إىل جعِل هذا 

كثَر تقاربًا،  العالِم أ
َوجعِل شعوِب العاَلِم 

كثَر سعادًة.  أ

حقائُق وأرقاٌم:
تحتلُّ دولُة اإلماراِت العربّيِة الُمّتحدِة المرتبَة الخامسَة عشرَة كأكبرِ شريٍك تجاريٍّ ألستراليا.	 
تحتضُن دولُة اإلماراِت حوإىل 23 ألَف مواطٍن أسترايلٍّ، كما أنَّها َمقرٌّ لـ 360 شركًة أسترالّيًة ُمسّجلًة.	 
ُتعتبُر دولُة اإلماراِت وجهًة سياحّيًة َمشهورًة لألسترالّيين، إِْذ يقصُدها سنويًا حوايل 320 ألَف سائٍح أسترايلّ.	 
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راكُة التَّعليمّيُة بيَن دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة وأستراليا أوًل: الشَّ
تَعليمّيٍة قويٍّة،  بروابَط  المّتحدِة وأستراليا  العربّيِة  اإلمــاراِت  ترتبُط دولُة 
العربّيِة  ــاراِت  اإلمـ دولــِة  أسترالّيٍة يف  لجامعاٍت  فــروٍع  افتتاُح  جــرى  فقد 
المّتحدِة ُمعترٍَف بها ِمن قبِل دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة وأستراليا، 
ُتَعدُّ  الّتي  ُديبٍّ  إمــارِة  الجامعاِت جامعُة »ولونغونغ« يف  هــذِه  أبــرزِ  َوِمــْن 

واحدًة ِمْن أَعرِق الجامعاِت األجنبّيِة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.

ُممّيزاُت التَّعليِم يف أستراليا: 
ِد الّثقافاِت، وبديمقراطّية . 1 أستراليا مكاٌن يَتمّيُز باألمِن والحداثِة، َوبَِتعدُّ

نظاِمها الّسياسيِّ.
لدى نظاِم التَّعليِم األسترايلِّ معاهُد ُمعتمدةٌ ِمْن ِقَبِل الحكومِة، حيُث . 2

ُمدرّسيَن  قبِل  ِمن  تدريُسها  ويتمُّ  األّوِل،  ــرازِ  الــطِّ ِمن  دوراٍت  تَطرُح 
عالمّييَن.

تعتبُر تكاليُف الَمعيشِة والّتعليِم ُمنخفضًة.. 3

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى، حاكم الشارقة، 
ورئيس جامعة الشارقة -حفظه هللا، مع مدير جامعة موناش، وآخرون

أربُط بالعلوُم

كاُت التَّعليمّيُة بيَن   الّشرا
دولِة اإلماراِت العربّيِة 

المتَّحدِة وأستراليا 
وّقَعْت جامعُة »موناش« 

األسترالّيُة اتفاقّيًة 
ُمتخّصصًة يف َجمِع البياناِت 
مَع جامعِة اإلماراِت العربّيِة 

المّتحدِة، كذلك وّقَعْت 
جامعُة »موناش« اتفاقّيًة 
مَع جامعِة الّشارقِة، حيُث 

تقوُم هيئاُت تدريٍس 
ِمْن جامعِة »موناش« 
بِّ  يف تَخّصصاِت الطِّ

والتَّمريِض والعلوِم الّصحّيِة 
والّصيدلِة بدعِم جامعِة 

الّشارقِة يف دولِة اإلماراِت 
العربّيِة المّتحدِة وتطويرِ 
كُلّياتِها الُمتخّصصِة يف 

بِّ والّصيدلِة، وقد بدأَْت  الطِّ
بِّ  أّوُل دفعٍة ِمْن ُطاّلِب الطِّ
يف جامعِة الّشارقِة بدراسِة 
منهِج جامعِة »موناش« 

عاَم 2006م.

قيادةٌ حكيمٌة:
القّوُة الّناعمُة اإلماراتّيُة:

المستوياِت  مختلِف  على  أستراليا  مــَع  الّتعاوِن  تعزيزِ  على  المّتحدِة  العربّيِة  ــاراِت  اإلمـ دولــِة  َســفــارُة  تعمُل 
أماَم  الُمتاحِة  والتِّجاريِّة  االستثماريِّة  الُفرِص  أَبرزِ  برصِد  وتقوُم  وغيرِها،  واالقتصاديِّة  والّدبلوماسّيِة  الّسياسّيِة 
الّدبلوماسّيِة الّرياضّيِة والّثقافّيِة  الُمستثمريَن اإلماراتّييَن، كما تعمُل الّسفارُة اإلماراتّيُة ِمن خالِل انتهاِج مبدأِ 

واالقتصاديِّة على تعزيزِ الّروابِط بيَن َشعبي الَبلديِن.
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راكُة القتصادّيُة بيَن دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة وأستراليا ثانًيا:  الشَّ
المّتحدِة  الــعــربــّيــِة  اإلمــــاراِت  ــِة  دولـ لحكومتي  الــواضــحــُة  الــّرغــبــُة  تعكُس 
نقطِة  وتــوّفــرِ  ــجــاريّ  والــتِّ االقــتــصــاديِّ  ــعــاوِن  الــتَّ أُطـــرِ  وأستراليا إىل تعزيزِ 
انطالٍق مهّمٍة لالنتقاِل بالعالقاِت االقتصاديِّة إىل المستوى اإلستراتيجيِّ 
ِمْن ِخالِل خطٍط واضحٍة وآلياٍت فّعالٍة، وشمَل ذلَك التَّعاوَن االقتصاديَّ 
والمتوّسطِة،  الّصغيرِة  المشاريِع  االستثمارِ، وقطاَع  والتِّجاريَّ وتشجيَع 
واالبــتــكــاَر والـــّزراعـــَة والــمــنــتــجــاِت الــغــذائــّيــَة والــقــطــاَع الــمــايلَّ والــّســيــاحــَة 
ِمْن  الُمتاحَة  الّتجاريَّة واالستثماريَّة  والُفرَص  والّتعليَم  المدينَّ  والّطيراَن 

كسبو 2020(. خالِل استضافِة معرِض )إ

ِمْن ِفْكرِ قياَدتِنا

»الُمحاَفظُة على ُسْمعِة 
َدولِة اإلماراِت الَعربّيِة 

الُمّتحدِة يف الخارِج، َوتمثيُلها 
على الَوْجِه الّذي يليُق 
بَِمكانِتها هَي مسؤولّيُة 
الَجميِع، َوخاّصُة أبناؤنا 

الّدارسيَن«.
يُخ موِّ الشَّ صاِحُب السُّ

ُمحّمُد بُن زايٍد آِل نهياَن 
-َحِفَظُه للاُ.

نافذُة المعرفِة

َم »ُملتقى عيال زايد« يف أستراليا حلقًة َشبابّيًة  نَظَّ
موِّ  لطلبِة اإلماراِت برعايٍة كريمٍة ِمْن صاحِب السُّ

الّشيِخ ُمحّمِد بِن زايٍد آِل نهياَن، ويلِّ َعْهِد أبوظبي، 
نائِب القائِد األعلى للقّواِت الُمَسلَّحِة - َحِفَظُه هللاُّ 
باِب يف مدينِة  - بالّتعاوِن مَع َمجلِس اإلماراِت للشَّ
)ملبورن( األسترالّيِة، لطلبِة دولِة اإلماراِت العربّيِة 

الُمّتحدِة الُمبتَعثيَن إىل أستراليا. 
َمْت تحَت عنواِن  َوُعِقَدت الحلقُة النِّقاشّيُة الّتي نُظِّ

باِب الَعريبِّ حوَل  يبِة للشَّ معِة الطَّ »صناعة السُّ
العاَلِم« بحضورِ َعدٍد ِمن المسؤوليَن َوُمَمثِّلي 

الجهاِت الُمشارِكَِة؛ وذلَك تَجسيًدا للعالقاِت الّراسخِة 
بيَن البلديِن.

»ُملتقى عيال زايد« يف أستراليا ونيوزيلندا

عّلمني زايٌد:

كاِفَح ألكوَن عظيًما، َوأْن أُخلَِص، َوأُبِدَع، َوأبتكَر يف أداِء مهاّمي؛ ألدخَل الّتاريَخ، وما  َعلََّمني زايٌد أَْن أُ

هذا إاّل ألنَُّه َعلَّمني أنَّ الُعظماَء ُهْم َمْن يتركوَن فراًغا ال يملؤُه إاّل ما بقَي ِمْن إِنجازاتِهم.
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ثالًثا:  وجهاٌت ثقافّيٌة تجمُع البلدين:

ُتحٌف معمارّيٌة رائعٌة َومعاِلُم ثقافّيٌة ُممّيزٌة

داُر ُديبٍّ )لألوبرا(:. 	
ِخُذ َشْكَل ِمركِب )الدهو( الُمستقبليِّ، التُّحفُة المعماريُّة والجوهرُة األحدُث يف تاِج المدينِة الّثقايفِّ، والّتي تَتَّ

رِح الحديِث  ولقد استطاَعْت إمارُة ديبٍّ أْن تضَع قدَمها وبقّوٍة يف خريطِة المسارِح العالمّيِة يف شكِل هذا الصَّ
الُمتعّدِد األغراِض يف َحيِّ )األوبرا( يف وسِط مدينِة ُديبٍّ والّذي أصبَح ُيشكُّل مساحًة دائمًة لَِغرِس رؤيِة َمدينِة 

رِق األوسِط. ُديبٍّ كي ُتحّقَق المركَز األّوَل للفنوِن يف الشَّ

داُر )األوبرا( يف )سيدين(:. 	
تقُع داُر )األوبرا( على ميناِء )جاكسون( يف مدينِة )سيدين( يف أستراليا، حيُث تتمّيُز بسلسلِة أشرعٍة بيضاَء 

جميلٍة َوَسقٍف َغريٍب يلفُت االنتباَه، أُقيَم كَُمنشأٍة موسيقّيٍة )لألوركسترا السيمفونّية(.

جلسُة حوارٍ:

أتناقُش مَع ُمعلِّمي حوَل الوجهاِت الّسياحّيِة الّتي يقصُدها الّسّياُح يف أستراليا.
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

أجيُب َعن األسئلِة اآلتيِة: 	
يَخ زايَد بُن ُسلطاَن آِل نهياَن -َرِحَمُه للاُ- العميَق بإقامِة عالقاٍت . 	 ِس الشَّ أُفّسُر إيماَن الباين الُمَؤسِّ

خارجّيٍة مَع الّدول األُخرى.

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

أَُسّجُل ُممّيزاِت التَّعليِم يف أستراليا.. 	

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

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

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

كِة االقتصاديِّة بيَن دولِة اإلماراِت العربّيِة الُمّتحدِة وأستراليا.. 3 را أَُدّوُن مظاِهَر الشَّ

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

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

أوّضُح أَْوُجَه العالقاِت اّلتي تربُط دولَة اإلماراِت العربّيِة الُمّتحدِة بأستراليا.. 4

- العالقاُت التِّجاريُّة:
أَهمُّ صادراِت دولِة اإلماراِت العربّيِة الُمّتحدِة إىل أستراليا.أ. 

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

أََهمُّ وارداِت دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة ِمن أستراليا.ب. 

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

- العالقاُت الّسياسّيُة:
ِمْثَل: ........................................................................................................................................................................

- العالقاُت الّسياحّيُة:
ِمْثَل: ........................................................................................................................................................................
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األنِْشَطُة

الّتطبيقاُت:

أستكمُل العباراِت اآلتيَة بما يناسُبها: 	
ِمْن أبرزِ الجامعاِت األسترالّيِة اّلتي افَتَتَحْت فرًعا لها يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة هَي جاِمعُة . 	

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

تَحتلُّ دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة المرتبَة ............................. كأكبرِ َشريٍك تجاريٍّ ألستراليا. . 	

مهاراُت الّتفكيرِ:

َكِة اإلماراتّية -األسترالّيِة. 	 را كتُب تَوّقًعا واِحًدا ُيمِكُن أَْن يتحّقَق ِمْن َجّراِء الشَّ أ

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

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

بتخّصِص  	 الَعريقِة  األسترالّيِة  الجامعاِت  إحــدى  يف  اإلماراتّييَن  الــّدارســيــَن  أَحــُد  أنّني  أَتخّيُل 
استكشاِف الفضاِء الخارجيِّ.

ُمها ألبناِء َوطني؛ لتشجيِعِهم َوَجذبِِهم لدراَسِة هذا التَّخّصِص. ُد البراِمَج والمشاريَع الّتي َسأُقدِّ أَُحدِّ

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

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

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

.....................................................................................................................................................................................................
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َمَهّماُت األداِء

َحلقٌة ِنقاِشّيٌة )1(: 
باِب الُفرصَة للتَّعبيرِ َعْن آرائِِهم وانطباعاتِِهم حوَل  	 تهدُف الحلقاُت النِّقاشّيُة الّشبابّيُة إىل َمنِح الشَّ

تَطلُّعاتِِهم َوتحّدياتِِهم والُمشاركِة الجماعّيِة يف الّتأثيرِ اإليجايبِّ.

مَعِة(، َوأتّبُع اإلجراءاِت اآلتيَة: ا َطيَِّب السُّ أعِقُد حلقًة نقاشّيًة يف الّصفِّ بعنواِن: )لِنصنَع جياًل إِماراتيًّ
اختياُر طالٍب ُيديُر الحلقَة النِّقاشّيَة.. 	
تركيُز النِّقاِش حوَل كيفّيِة نَْقِل صورٍة ُمشّرفٍة تليُق بوطِننا اإلماراِت. . 	
ا.. 3 باِب اإلمارايتِّ، وإيصاُلها عاَلِميًّ إيجاُد الحلوِل اإلبداعّيِة لصناعِة ُسمعٍة راقيٍة للشَّ
باِب َكُسفراَء للقيِم داِخَل الّدولِة وخارَجها.. 4 دوُر الشَّ

َحلقٌة ِنقاِشّيٌة )2(: 
اندلعت حرائق الغابات يف استراليا ووصلت إىل مستويات كبيرة خالل 9	0	-0	0	. 	

َوأتّــبــُع  البيئة(،  على  وأثــارهــا  االسترالية  الغابات  )حــرائــق  بعنواِن:  الــّصــفِّ  يف  نقاشّيًة  حلقًة  أعــِقــُد 
اإلجراءاِت اآلتيَة:

اختياُر طالٍب ُيديُر الحلقَة النِّقاشّيَة.. 	
تركيُز النِّقاِش حوَل الجوانب اآلتية:. 	

األسباب الرئيسة لحرائق الغابات.	 
تحديد المناطق التي تعرضت للحرائق.	 
آثار حرائق الغابات على المناخ والبيئة.	 
مقترحات للحد من حرائق الغابات.	 
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الدرس 1:
يِخ زايٍد -َرِحَمُه الّلُ- جولٌت ميدانّيٌة للشَّ

ُمَخّطُط الّدرِس أّواًل: إمارُة أبوظبي.

ثانًيا: ُديبٌّ، والّشارقُة، َوعجماُن.

ثالًثا: أُمُّ القيويِن، ورأُس الخيمِة، والفجيرُة.

مفاهيُم َوُمصطلحاٌت:نواتُِج التَّعلُِّم:

الِفكرُة الّرئيسُة:قيٌم َومواَطنٌة:

يتعرُّف المفاهيَم والمصطلحاِت الواردَة يف الّدرِس.	 
يشرُح الخصائَص الّطبيعّيَة والَبشريَّة لدولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.	 
يتعرُّف الّتاريَخ الحديَث والمعاصَر لدولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.	 
يستنتُج العوامَل الّتي ساعَدْت على تحقيِق الّنموِّ االقتصاديِّ.	 
يُخ زايٌد بُن 	  يتعرُّف مفهوَم الَمواَطنِة الّصالحِة الّتي اتَّصَف بها الشَّ

ُسلطاَن -رَِحَمُه هللاُ.

الجوالُت الميدانّيُة	 
البنيُة التَّحتّيُة	 
الخّطُة الخمسّيُة	 

الوالُء	 
الّتنميُة	 
الّتواضُع	 
موُح	  الطُّ

يُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن -رَِحَمُه هللاُ- ُمدرِكًا أنَّ الّتحدي األكبَر  كاَن الشَّ
التَّقاعَس،  يَكُْن يعرُف  المواطنيَن، ولم  يواِجُهُه هو تَحسيُن َمعيشِة  الّذي 
فهو رجُل الحركِة المنتجِة، والفعِل الّدائِم، وتعكُس ذلَك جوالُتُه الميدانّيُة 

التي قاَم بها، ومثََّلت الجانَب األبويَّ واإلنساينَّ َلُه.
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أّوًل: إمارُة أبوظبي

المّتحدِة، 	  العربّيِة  اإلماراِت  دولِة  إِماراِت  كُبرى  أبوظبي  إِمارُة  ُتعدُّ 
حيُث ُتشكُّل نحَو 87٪ ِمن مساحِة الّدولِة، كما ُيشكُّل ُسكّانُها نحَو 
عاِم  إحصاِء  وفَق  وذلَك  الّدولِة،  ُسكّاِن  عدِد  إجمايلِّ  ِمن   ٪31.7
2016م، َوُتعدُّ مدينُة أبوظبي عاصمَة دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.

-رَِحَمُه 	  ُسلطاَن  بُن  زايٌد  يُخ  الشَّ تَقلََّد 
أبوظبي  بِإمارِة  الُحكِم  مقاليَد  هللاُ- 
أغسطس  َشهرِ  ِمن  الّسادِس  يف 
وابتهَجْت  اإلمارُة،  واحتفَلْت  1966م، 

بهِذِه الُمناسبِة الغاليِة.

بِن ُسلطاَن 	  زايٍد  يِخ  الشَّ َمبادُئ  أَثََّرْت 
أَوُجِه  ِمْن  العديِد  يف  هللاُ-  -رَِحَمُه 

ِمْن  حرَص  حيُث  أبوظبي،  إمارِة  يف  واالجتماعّيِة  االقتصاديِّة  الحياِة 
للّتنميِة،  موجَّهًة  النِّفِط  عوائُد  تكوَن  أْن  الميدانّيِة  الجوالِت  خالِل 
ثروِة  عائداُت  وّزَعْت  حيُث  عِب،  للشَّ والّسعادَة  المنافَع  وتجلَب 
النِّفِط على شعِب دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة لتحسيِن ُمستوى 
يِخ زايٍد -رَِحَمُه هللاُ- أّوَل تَقريرٍ  َمعيشِة المواطنيَن، فبعَد تَسلُِّم الشَّ
َعن األوضاِع المالّيِة بعَد أيّاٍم ِمْن تَولّيِه الُحْكَم أََمَر بَِصرِف مبالَِغ مالّيٍة 

عِب.  َوتسليِمها للشَّ

ِمْن ِفْكرِ القائِد

»إنَّ اإلماراِت أمانةٌ يف ُعنِق 
كُلٍّ ِمّنا، واألمانُة هي أَْن 

نَظلَّ نُحاِفُظ عليها”. 
يُخ  موِّ الشَّ صاحُب السُّ

خليفُة بُن زايٍد آِل نهياَن، 
رئيُس دولِة اإلماراِت العربّيِة 

المّتحدِة -َحِفَظُه للاُ.

حقيقٌة تاريخّيٌة
مولُد دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة:

يُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن -رَِحَمُه هللاُ- تَسلَُّمُه مقاليَد الُحكِم يف إِمارِة أبوظبي فرصًة لترجمِة مبادئِِه  اعتبَر الشَّ
إىل خطواٍت عملّيٍة، والمضيِّ ُقدًما يف تنفيِذ رؤيِتِه للوحدِة والّتطويرِ والّتنميِة، َوَلْم يَعتبر منصَبُه تتويًجا للحياِة 
َنْت يف عهِدِه تغييَر َمالمِح إمارِة  الّسياسّيِة بَْل ُمنطلًقا لخدمِة أهايل أبوظبي، ولقد بَدأَت المشروعاُت الّتي ُدشِّ
أبوظبي لَِيعمَّ الرَّخاُء، وكاَن ذلَك كلُُّه مقّدمًة لتحقيِق ُحلِمِه العظيِم وهو وحدُة إماراِت المنطقِة وتكاُمُلها بحيُث 

تَجني اإلماراُت جميُعها ثماَر التَّطّورِ.

مفاهيُم ومصطلحاٌت

الجوالُت الميدانّيُة
هي زياراٌت دوريّةٌ هدُفها 

جمُع المعلوماِت، والوقوُف 
على الحقائِق، واتّخاُذ 
إجراءاٍت عملّية بشأنِها.
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يُخ زايٌد بُن ُسلطاَن -رَِحَمُه 	  أطلَق الشَّ
واإلِنماِء،  للّتطويرِ  الخطَط  هللاُ- 
بخمسمائٍة  تكاليِفها  قيمُة  َرْت  َوُقدِّ
أَحُد  َويتذكَُّر  دوالرٍ،  مليوَن  وسّتيَن 
“يف  قائاًِل:  حدَث  ما  أبوظبي  ُسكّاِن 
حيِن كانَت الكابالُت ُتَمدُّ على ُعمٍق 

لُِتضيَئها،  الّشوارِع  يف  ُتزَرُع  الكهرباِء  أعمدُة  كانَْت  األرِض  تحَت  كاٍف 
َوأُنِشَئْت مصانُع لتحليِة مياِه البحرِ، ومعامُل لتوليِد الّطاقِة الكهربائّيِة، 

ْت أَنابيُب الغازِ“. َوُمدَّ

تَقتضي 	  خّطًة خمسّيًة  -رَِحَمُه هللاُ-  ُسلطاَن  بُن  زايٌد  يُخ  الشَّ أطلَق 
رِق والمباين الحكومّيِة. بإنشاِء المزيِد ِمن الُمستشفياِت والطُّ

الشيخ زايد بن سلطان -رحمه هللا- يف إحدى جوالته

أبوظبي قديًما

أزداُد معرفًة

ِحْلُف بَني ياٍس
ِحلٌف بَّريٌّ يتألَُّف ِمْن قبيلِة 

آل بوفالح َوُحلفائِها، َومقرُُّهم 
يف الّظفرِة َومدينِة أبوظبي، 
ُمُهم آُل نهياَن، َويمتدُّ  َويتزعَّ
نفوُذُهم على طوِل الّساحِل 
ِمْن ُديبٍّ حّتى خورِ العديِد، 
ومن قبائل بَني ياِس آل 

بوفالسة الذيَن استقروا يف 
ديب بزعامِة آِل مكتوٍم.

أربُط باالقتصاِد

الخّطُة الخمسّيُة:
هي مجموعةٌ ِمن اإلجراءاِت ُمحّددةٌ بمدِة َخمِس َسنواٍت، تهدُف إىل تنفيِذ مجموعٍة ِمن األنشطِة، 

كَتحسيِن الِبنى الّتحتّيِة، وتنظيِم األعماِل الّتربويِّة والّثقافّيِة؛ لتطويرِ البالِد.

أربُط بالعلوِم

كيَف تَكّوَن النِّفُط يف الّطبيعِة؟
بعَد َموِت الكائناِت الَحّيِة 

الّتي ُدِفَنْت يف باطِن األرِض 
َوتحّولِها بواسطِة أنواٍع عديدٍة 

ِمن البكتيريا الاّلهوائّيِة، 
تشكََّلْت طبقةٌ مكّونةٌ ِمن 
الموادِّ العضويِّة المطمورِة 
الُمَتحلّلِة والّطيِن، ونتيجًة 
غِط الُمرتفِع والحرارِة  للضَّ

الّتي تتزايُد مَع مرورِ الزَّمِن، 
وبتأثيرِ البكتريا الاّلهوائّيِة 

تحّوَلْت هذِه الموادُّ الُمتحلّلُة 
ا بالّنفِط. إىل ما ُيسّمى حاليًّ

أبحُث

يف مصادرِ المعرفِة عن 
المقصوِد بـ )الِبنيِة الّتحتّيِة(.
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زايٌد والّرياضُة:

-رَِحــَمــُه  ُسلطاَن  بــُن  زايـــٌد  يُخ  الشَّ َدعـــَم 
دعامَة  باعتبارِِه  الّرياضيَّ  المجاَل  هللاُ- 
َد َمدينَة زايٍد الّرياضّيَة  الُمستقبِل، فشيَّ
يف قلِب العاصمِة أبوظبي عاَم 1979م؛ 
لِتكتمَل مشاريُع البنيِة التَّحتّيِة للحركِة 
بابّيِة، فارتفَع عدُد األنديِة  الّرياضّيِة والشَّ
ثــمــانــيــٍة  إىل  عــــاَم 1970م  ثــمــانــيــٍة  ِمــــْن 
وعشريَن نــاٍد عــامٍّ ريــاضــيٍّ وثــقــايفٍّ عــاَم 

1990م.

زايٌد والِبساُط األخضُر:

يُخ زايٌد بُن ُسلطاَن -رَِحَمُه  قاَم الشَّ
هللاُ- مــنــُذ اســتــالِمــِه الــُحــْكــَم بــإمــارِة 
أبوظبي باالعتناِء بالخضرِة والّزراعِة، 
جرِة َوّجَه باالحتفاِل  ويف أوَِّل يوِم للشَّ
بهذِه المناسبِة، وأمَر بغرِس األشجارِ 
َووّزَع  بأبوظبي،  )الكورنيش(  على 
الــُمــشــاركــيــَن شـــهـــاداِت تقديرٍ  عــلــى 

َوهدايا تذكاريٍّة؛ تَقديًرا لُِمشاركِتِهم بهِذِه المناسبِة.
وهذِه األرُض الّتي استبعَد الّناُس جميُعُهم إمكانّيَة زراعِتها، أىَب -رَِحَمُه 

هللاُ- إاّل خيَرها الّذي آمَن بقدوِمِه.

الشيخ زايد -رحمه هللا- يمارس الرياضة

الشيخ زايد -رحمه هللا- يكرم الفرق الرياضية

الشيخ زايد -رحمه هللا- يهتم بنفسه بالزراعة

إبداعاٌت

يُخ زايٌد ُحلواًل أُخرى  أبدَع الشَّ
للزِّراعِة، وأصلَح الّتربَة، وساَق 

المياَه ِمْن أماكَن بعيدٍة، 
َوُزرَِعْت أبوظبي بغاباٍت 
وأشجارٍ كثيرٍة، وأَصبَحْت 

جزيرُة صيرِ بني ياٍس جّنًة، 
وتمَّ اختياُر زايٍد رجَل البيئِة 

على ُمستوى العاَلِم يف تلَك 
نواِت. السَّ

نافذُة المعرفِة

منطقُة الَعيِن
هي إحدى مناطِق إِمارِة 

أبوظبي، َوتعدُّ مدينُة الَعيِن 
َمقرَّ ُمَمثِِّل حاِكِم أبوظبي 
يف مدينِة الَعيِن، َوُتجاوُر 
رِق كُلٌّ  المنطقَة ِمن الشَّ
ِمن ُمحافظِة البريمي 

ومنطقِة الّظاهرِة بَِسلطنِة 
ُعماَن، َوُتجاوُرها ِمَن 

الّشماِل إمارُة ُديبٍّ وإمارُة 
الّشارقِة، ومن الجنوِب 

المملكُة العربّيُة الّسعوديُّة، 
ومن الغرِب منطقُة أبوظبي 

ومنطقُة الّظفرِة.
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التَّواضُع:

يُخ زايٌد بُن ُسلطاَن -رَِحَمُه هللاُ- ُيقابُِل أبناَء َشعِبِه َوجًها لوجٍه، ويجلُس بمحاذاتِِهم ُمستِمًعا بإنصاٍت  كاَن الشَّ
واتِّزاٍن وحكمٍة ُمرضًيا إيّاُهْم، وصاِدَق الوعِد مَعُهم، وكاَن يف جوالتِِه يحرُص على االبتعاِد َعن حاشيِتِه، ُمراعًيا 

الخصوصّيَة بيَنُه وبيَن أبناِء َشعِبِه.

إنَّ معالَِم اليوِم يف دولــِة اإلمــاراِت العربّيِة المّتحدِة ما هي إاّل َغــرُس زايــٍد -رَِحَمُه هللاُ-، وصفحاٌت مشرقةٌ 
ابتدأَْت بكفاٍح َوسعٍي حثيٍث نحَو نقلٍة نوعّيٍة وعوالَم مختلفٍة بدأَها زايُد الخيرِ، واستمرَّْت إىل َوقِتنا الحايل 

بجهوِد أبناِء الوطِن الُمخلصيَن.

متحف اللوفر أبوظبيمسجد الشيخ زايد - أبوظبي

الشيخ زايد -رحمه هللا- جالس بتواضع مع شعبه

حقيقٌة عالمّيٌة

إكسبو 0	0	 ديب:

كسبو 2020 ديب َحدٌث َدويلٌّ َضخٌم، وَمظلّةٌ جاِمَعةٌ تَُضمُّ تحَتها بُلداَن العالِم كلّها بثقافاتِها وإبداعاتِها وأعمالِها،  إ
َوِمْن أبرزِ أهداِفِه، إيجاُد حلوٍل مبتكرٍة لتحدياٍت عالمّيٍة ِمْن خالِل تشجيِع الّتواصِل واالحتفاِء بالثقافاِت واإلنجازاِت 
العالمّيِة؛ لدفِع عجلِة الّتنميِة االجتماعّيِة واالقتصاديِّة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة والعالِم، باإلضافِة إىل 
كسبو دويلٍّ يف  تعزيزِ مفهوِم المواطنِة العالمّيِة. ودولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة أّوُل دولٍة تستضيُف معرَض إ

منطقِة الّشرِق األوسِط وأفريقيا وجنوِب آسيا.
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

يُخ زايُد بُن ُسلطاَن آِل نهياَن -َرِحَمُه للاُ- لتشجيِع الزِّراعِة  	 أَُسجُِّل أبرَز اإلجراءاِت اّلتي اتَّخَذها الشَّ
عنَد توليِه الُحْكَم.

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

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

أَستخِلُص الخصاَل الحميدَة اّلتي اتّصَف بها -المغفوُر َلُه بإذِن للاِ- الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آِل  	
نهياَن.

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

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

الّتطبيقاُت:

ا لَِعدِد األنديِة الّرياضّيِة ما بيَن األعواِم 970	-990	م. 	 ًطا بَيانيًّ أرسُم ُمَخطَّ
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األنِْشَطُة

لمسٌة ابتكاريٌّة:

يِخ زايِد بِن  	 أُنِشُئ مدّونًة تعليمّيًة بالّتعاوِن مَع الزُّمالِء، َوأُدرُِج صوًرا لمدينِة أبوظبي عنَد تَويلّ الشَّ
بعيناِت، ُثمَّ يف فترِة التِّسعيناِت، ُمَسجِّاًل  ُسلطاَن آِل نهياَن -َرِحَمُه للاُ- مقاليَد الُحْكِم يف فترِة السَّ

أوجَه االختالِف فيها.
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، والّشارقُة، َوعجماُن ثانًيا: ُدبيٌّ

يُخ زايٌد بُن ُسلطاَن -رَِحَمُه هللاُ- زياراتِِه إىل إماراِت الّدولِة والّتي استغرَقْت َشهًرا تقريًبا يف 	  بدأَ الشَّ
ُمستهلِّ عاِم 1971م؛ بهدِف التَّواُصِل مَع أبناِء َشعِبِه والوقوِف على احتياجاتِهم، وبدأَ بزيارِة َمدينِة 

ُديبٍّ، ُثمَّ الّشارقِة وعجماَن َوأُمِّ القيويِن ورأِس الخيمِة والُفجيرِة.

خور ديب يف السبعينيات

ةٌ مَع الّشيِخ زايٍد بُن ُسلطاَن 	  لُِديبٍّ ِقصَّ

االتِّحاِد  لقياِم  التَّمهيِد  يف  هللاُ-  -رَِحَمُه 

آِل  سعيٍد  بِن  راشِد  الّشيِخ  أخيِه  مَع 

الفكرِ  لتفعيِل  هللاُ-  -رَِحَمُه  مكتوٍم 

االتِّحاديِّ، حيُث َشِهَدْت ُديبٌّ اجتماعاٍت 

ُمتتاليًة حّتى قياِم اتِّحاِد دولِة اإلماراِت 

الشيخ زايد والشيخ راشد -رحمهما هللا-العربّيِة الُمّتحدِة يف 2 ديسمبر 1971م.

إضاءةٌ

روابُِط الَوحدِة بيَن أبناِء دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة
رابُِط.. 1 الَوحدُة الجغرافّيُة واالتِّصاُل الَمكاينُّ غيُر الُمنقطِع مّما ساعَد على التَّواُصِل والتَّ
الموقُع الجغرايفُّ الّذي يزيُد ِمن قّوِة الَوحدِة والّترابُِط.. 2
التَّجانُس االجتماعيُّ يف العاداِت والّتقاليِد.. 3
الَوحدُة الَبشريُّة ذاُت أصوٍل عربّيٍة َعريَقٍة واحدٍة )رابطُة الّدِم(.. 4
يُن اإلسالميُّ.. 5 الدِّ
اللُّغُة العربّيُة.. 6

ِمْن ِفكرِ قياَدتِنا

»لقد كاَن َرأَْس اهتماماِت 
المسيرِة االتّحاديِّة الخّيرِة 

منُذ إِعالنِها االهتماُم 
بالمواطِن، َوتَهيئُة الّظروِف 

الّتي تكفُل َلُه األمَن 
والرّفاهيَة واالستقراَر، 

ِخْر  ويف سبيِل ذلَك لم تَدَّ
قيادُتنا الرّشيدُة أَيَّ جهٍد 

وأمواٍل حّتى تَمكََّنْت 
بتوفيٍق ِمن هللاِ ِمْن 
تَحقيِق هذِه الغايِة«.
يُخ موِّ الشَّ صاِحُب السُّ

ُمحّمُد بُن زايٍد آِل نهياَن 

ويلُّ عهِد أبوظبي، نائُب القائِِد 
األعلى للقّواِت الُمسّلحِة 

-َحِفَظُه للاُ.
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َلْت يف:  تَرتََّبْت على جوالِت الّشيِخ زايٍد بِن ُسلطاٍن -َرِحَمُه للاُ- ُمبادراٌت كريمٌة، تمثَّ

إنشاُء طريٍق ُمعبٍَّد إضايفٍّ يربُط بيَن إِماَريت أبوظبٍي َوُديبٍّ. 	

بِناِء  ِمــْن  المواطنيَن  لتمكيِن  أُعطَيْت  قد  كــانـَـْت  الّتي  الِمَنِح  زيـــادُة 
كنّيِة. َمنازلِِهم السَّ 3

االلتقاُء يف الّشارقِة بَِعدٍد ِمن خريجي الجامعاِت ِمْن ُديبٍّ واإلماراِت 
ْلِك الّدبلوماسيِّ. الّشمالّيِة لتوظيِفِهم يف السِّ 4

ــا يف  ــ ا عــلــى 15 واديًـ َســــدًّ بــإنــشــاِء 43  نــوفــمــبــر 2000م  أمـــر يف 30 
ْبِع مليارِ درهٍم. الِمنطقتيِن الّشمالّيِة والّشرقّيِة، بتكلفٍة تَِصُل إىل ُر 7

عَم ِمْن مالِِه الخاصِّ إذا  تزويُد إِماَرِة َعجماَن بالكَهرباِء، َوتقديُمُه الدَّ
احتاَج األمُر. 8

ــقــاَفــِة، َوتوفيرِ  ــَد -رَِحــَمــُه هللاُ- بــإقــاَمــِة اقــتــصــاٍد قـــويٍّ، َونَــشــرِ الــثَّ تـَـعــهَّ
الوظائِف الكَريمِة. 9

تَقديُم األَراضي الّزراعّيِة إىل سبعيَن عائلًة ُمحتاَجًة يف الّشارقِة. 	

يِخ زايٍد -رَِحَمُه هللاُ- إىل إِمارِة الّشارقِة يف 30 إبريل ِمْن عاِم  زيارُة الشَّ
بالّذيِد، وذلَك  رِق  الطُّ الَمزارَِع َومشاريَع  َد خالَلها  تَفقَّ 1970م، حيُث 

قبَل أَْن ُيفتَتَح طريُق الّشارقِة- الّذيِد.
	

َد الّشيُخ زايٌد -رَِحَمُه هللاُ- يف 4 مارس ِمْن عاِم 1973م موقَع العمِل يف  تَفقَّ
ميناِء خالٍد َوِمنطقِة الخاِن، ُثمَّ تََلْتها زياراٌت ُمماثِلةٌ ُمباشرةٌ إىل إِمارِة عجماَن، 
لَع على َسيرِ العمِل يف َعدٍد ِمَن الَمشروعاِت فيِهما. َوإىل ِمنطقِة الحمريِّة، واطَّ

6

الشيخ زايد -رحمه هللا- 
يستعرض اإلنتاج الزراعي

قيٌم إنسانّيٌة

ِمْن قيِم عاِم زايٍد 8	0	م
الِحكمُة.. 1
االحتراُم.. 2
االستداَمُة.. 3
بناُء اإلنساِن.. 4

أزداُد معرفًة

يِخ زايٍد لإلسكاِن برنامُج الشَّ
يِخ  تأّسَس برنامُج الشَّ
زايٍد لإلِسكاِن لتحقيِق 

كنيِّ لأِلَُسرِ  االستقرارِ السَّ
اإلماراتّيِة، ويعمُل يًدا بيٍد 
مَع مؤّسساِت الُمجتمِع 

ليساِهَم يف تحقيِق 
طموحاِت الحكوماِت 
اإلماراتّيِة الرَّشيدِة يف 

توفيرِ الحياِة الكريمِة ألبناِء 
الّدولِة.

َرُجٌل بَنى أُّمًة:

العالمّيِة  األصعدِة  َوإنّما على  الَمحليِّ،  عيِد  الصَّ َفقْط على  ليَس  -رَِحــَمــُه هللاُ-  زايــٍد  يِخ  الشَّ أعماُل  بــرَزْت 
فاِع عن القضّيِة الفلسطينّيِة والقضايا العربّيِة اإلسالمّيِة. جميِعها، َويتجلّى ذلَك يف دورِِه يف الدِّ
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إماراُت ُدبيٍّ والّشارقِة وعجماَن اليوَم:

َوتستمرُّ َمسيرُة البناِء والّتنميِة يف إِماراِت الّدولِة كاّفًة، ففي ُديبٍّ أَطلَق 
يُخ ُمحّمُد بُن راشٍد آِل َمكتوٍم، نائُب رئيِس الّدولِة،  صاحَب الّسموِّ الشَّ
رئيُس َمجلِس الوزراِء، حاِكُم ُديبِّ مشروَع )ُمتحف الُمستقبِل( الّذي 
حَِّة والّتعليِم، والمدِن الّذكّيِة، والّطاقِة  يضمُّ ُمختبراٍت لالبتكارِ يف الصِّ
بيئٍة  أفضَل  ويحتوي  المستقبِل،  الختراعاِت  دائًما  َوُمتحًفا  والنَّقِل، 

لالبتكارِ على ُمستوى العاَلِم، ويهدُف الختبارِ ُقدراِت وحدوِد العقِل البشريِّ يف تطويرِ ُحلوٍل تنمويٍّة طويلِة 
الَمدى للّتحدياِت الّتي تواِجُه ُمدَن المستقبِل.

ويف الّشارقِة تَمَّ افتتاُح )ُمتحف الّشارقِة للحضارِة اإلسالمّيِة( بمنطقِة التُّراِث عاَم 1996م، ويحفُل الُمتحُف 
الحضارِة  بروعِة  االستمتاُع  يمكُنَك  َوُهنا  كبيرًة،  أهمّيًة  تمتلُك  اَلتي  اإلسالمّيِة  الحضارِة  ِمن  الِقَطِع  بــآالِف 
والّثقافِة  الّتاريِخ اإلسالميِّ، والعلوِم، واالكتشافاِت،  والتَّعرُّف إىل تفاصيَل مهّمٍة ِمن  ِتها،  اإلسالمّيِة وعالميَّ

اإلسالمّيِة، والتَّمتُع بَِجماِل الفنوِن اآلسرِة.

عجمان اليومالشارقة اليومديب اليوم

إبداعاٌت عالمّيٌة

المّتحدِة، قاَمْت  العربّيِة  ِمْن َفرنسا لدولِة اإلمــاراِت  َوِعرفاٍن  كَبادرِة ُشْكرٍ 
الّشيِخ  بـ)مسرح  »فونتينبلو«  َقصرِ  يف  اإلمــبــراطــوريِّ  الَمسرِح  بتسميِة 
خليفَة( تَثميًنا لمساعيها الكبيرِة يف إِعاَدِة هذا الَمعَلِم الَعريِق إىل الحياِة 

َمرًّة أُخرى، َوِحْفِظِه ِمَن االندثارِ بعَد فترِة إغالٍق تجاوَزْت 100 عاٍم.

حديُث اإلماراِت:

الّشيِخ  هللاِ-  بـــإذِن  ــُه  َل -الَمغفورِ  سياسُة  امــتــاَزْت 
زايِد بِن ُسلطاَن آِل نهياَن بعنصرِ الُمبادرِة َومواَجهِة 

َقْت يف الّثاين  الُمشكلِة بعَد االنسحاِب البريطاينِّ، فتوجََّه إىل ُديبٍّ مباشرًة، وبدأَت مفاوضاُت الوحدِة الّتي تحقَّ
ِمن َشهرِ ديسمبَر 1971م.
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

أصوُغ تَعريفاٍت ُمناِسبًة للمفاهيِم والُمصطلحاِت اآلتيِة:  	
المنُح:. 	

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

مشروُع ُمتحِف الُمستقبِل:. 	

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

أستخلُص أَهمَّ األَعماِل اّلتي قاَم بها الّشيُخ زايٌد -َرِحَمُه للاُ- يف إماَريت ُديبٍّ والّشارقِة. 	

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

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

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

الّتطبيقاُت:

ًما تقريري بالّصورِ. 	 كتُب تَقريًرا َعْن زيارٍة ُقْمُت بها لَِمعَلٍم إِمارايتٍّ، ُمدعِّ  أ

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................
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األنِْشَطُة

لمسٌة ابتكاريٌّة:

سيَن لدولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة،  	 أبحُث يف مصادرِ المعرفِة المختلفِة َعن أسماِء اآلباِء المؤسِّ
وأذكُر َمناِقَبُهم وكفاَحُهم عبَر اإلذاعِة المدرسّيِة.
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ثالًثا: ُأمُّ القيويِن، ورأُس الخيمِة، والُفجيرُة

شمَلْت خّطُة الّشيِخ زايــٍد بِن ُسلطاٍن -َرِحَمُه للاُ- زيــارَة إمــاراِت )أُمِّ 
القيويِن - رأِس الخيمِة - الُفجيرِة(:

ُتَعدُّ إمارُة أُمِّ القيويِن ثاين أصغرِ إمارٍة بيَن اإلماراِت الّسبِع، كما 	 
كّاين، وتبلُغ مساحُتها حوايل 777  أنّها األقلُّ ِمن حيُث تعداُدها السُّ

كيلومترٍ مربٍّع، أَْي ما ُيعادُل 1٪ تقـريًبا ِمن مسـاحِة الّدولِة.

تتمّيُز إمارُة رأِس الخيمِة بتاريٍخ حافٍل وغنيٍّ، َوُتَعدُّ مهًدا للحضارِة، 	 
كبرِ  أ رابُع  وهي  القديمِة،  البشريِّة  المستوطناِت  ِمن  للعديِد  َومقرًّا 
إمارٍة مساحًة )1684 كيلومتر مربع(، أي ما يعادُل 2.1٪ من مجموِع 

مساحِة دولِة اإلماراِت.

وإمارُة الفجيرِة هي اإلمارُة الوحيدُة الّتي تقُع بالكامِل على الّساحِل 	 
حوايل  مساحُتها  وتبلُغ  المّتحدِة،  العربّيِة  اإلماراِت  لدولة  ريقِّ  الشَّ
الكلّيِة للّدولِة،  1450 كيلومترٍ مربٍّع، أْي حوايل 1.7٪ من المساحِة 

وتعتبُر خامَس إماراِت الّدولِة مساحًة.

ومضٌة إماراتّيٌة

المسافُة بيَن إمارِة أبوظبٍي 
وبايق اإلماراِت 

المسافُة المدينُة
)كم(

160 العيُن

 166 ُديب

 176الّشارقُة

 186  عجماُن

 206 أُمُّ القيويِن

 256 رأُس الخيمِة

 292 الُفجيرُة 

 310 خوُرفكاَن

كرِة الوطِن ِمْن ذا
القواِسُم:

كِبِهم يزوُر َموانَِ الهنِد واليمِن وأفريقيا ومسقٍط  بَرَز القواِسُم يف رأِس الخيمِة كَقّوٍة بَحريٍّة، وكاَن أسطوُل مرا
والَبصرِة.
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يِخ زايٍد بِن ُسلطاٍن -َرِحَمُه الّلُ- في المنطقِة: جولُت الشَّ

يُخ زايــٌد -رَِحــَمــُه هللاُ- إىل إِمــارِة  سافَر الشَّ
َرأِس الخيمِة َوإِمارِة الُفجيرِة؛ لتفقِد أحواِل 
مــؤكــًدا  عليهم،  واالطــمــئــنــاِن  الــمــواطــنــيــِن، 
أَْن نكوَن كُلُّنا شعًبا  ــدَّ  االتِّــحــاِد، »والبُ على 

واحًدا َوأرًضا واحدًة«.

يُخ زايٌد -رَِحَمُه هللاُ- 1 يف عاِم 1989م، قاَم الشَّ
التَّطّورِ  ُمّطلًعا على  الُمعاّل  َفلِج  بجولٍة يف 
الزِّراعيِّ يف الِمنطقِة، وقد َشدَّ انتباَهُه َجْمٌع 
عوا  تَجمَّ َوَقــْد  الُمزارعيَن مَع عائالتِِهم  ِمَن 
لَِيحَظوا برؤيِة رئيِسِهم، فما كاَن ِمْنُه إاِّل أَْن 

تَرجََّل واقترَب ِمْنُهْم لَِتحّيِتِهم.

2

تَبّيَن  َوعجماَن  والُفجيرِة  الخيمِة  َرأِْس  يف 
النقَص يف  أَنَّ  ــَمــُه هللاُ-  -رَِح زايــٍد  للّشيِخ 
الُمشكالِت  ِمن  مــازاَل  الّسكنّيِة  المناطِق 
الُملِّحِة، فأمَر بِبناِء أربعمائِة وحدٍة َسكنّيٍة 
ــا بـــأشـــهـــرِ أَمــــــَر بــإضــافــِة  ــَدهـ ــعـ جــــديــــدٍة، وبـ

خمسمائِة وحدٍة إضافّيٍة.

يف الّثالثيَن ِمْن إبريل يف عاِم 1985م، قاَم 3
ميدانّيٍة  بَِجولٍة  -رَِحــَمــُه هللاُ-  زايــٌد  الّشيُخ 
َد  تَفقَّ وييِن، حيُث  بالطَّ الّسدوِد  ِمنطقِة  يف 
الِمنطقِة،  يف  بتنفيَذها  أمــَر  الّتي  ــدوَد  الــسُّ
ــّيــاديــَن ِمــْن  وأمـــَر بــإعــفــاِء الــُمــزارعــيــَن والــصَّ

50٪ ِمَن الّديوِن الُمستحّقِة َعليِهم.

4

َرأى،  يُخ زايــٌد -رَِحــَمــُه هللاُ- بما  ابتهَج الشَّ
ــايل الــُفــجــيــرِة، وازداَد  ــ وبــمــا َســـِمـــَع ِمـــْن أَه

إيمانُُه باالتِّحاِد، وبالّنهضِة، وباألُلفِة.

بتوفيرِ 5 -رَِحـــَمـــُه هللاُ-  ــٌد  ــ زاي ــيــُخ  الــشَّ َوّجــــَه 
الُفجيرِة  بِط  لَِر هلِة؛  السَّ المواصالِت  ُسبِل 
والّساحِل الّشريقِّ مَع اإلماراِت على طوِل 

نِة، َوباِل انقطاٍع. السَّ

6

مبادراٌت:

موِّ الّشيُخ خليفُة بُن زايٍد آِل نهياَن، رئيُس الّدولِة -َحِفَظُه هللاُ- أنَّ عاَم 2018 يف دولِة  أعلَن صاحُب السُّ
اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة سيحمُل شعاَر “عام زايٍد 2018”؛ ليكوَن مناسبًة وطنّيًة ُتقاُم لالحتفاِء بالقائِد 
يِخ زايِد بِن سلطاَن آِل نهياَن -طيََّب هللاُ ثَراُه- بمناسبِة ِذكرى مرورِ مئِة سنٍة على ميالِدِه؛  ِس الشَّ المؤسِّ

َوإلبرازِ دورِِه يف تأسيِس وبناِء دولِة اإلماراِت، إىل جانِب إنجازاتِِه المحلّيِة والعالمّيِة.
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نماذُج إماراتّيٌة ُمشرقٌة:

اإلمـــاراِت  اّلتي ُتعطي صــورًة ُمشرقًة عن دولــِة  تتعّدُد األمــاكــُن والــمــواقــُع 
العربّيِة المّتحدِة، ومنها:

جزيرُة )الّسينّية( يف أُمِّ القيويِن: ِمْن أَبرزِ الَمعالِِم الّسياحّيِة يف اإلمارِة فهي  	
بأبهى صورِها  اإلمـــارُة  وتبرُز  بالماضي،  الحاِضَر  يربُط  بــاَت  ــذي  الّ المكاُن 

الّتاريخّيِة والبيئّيِة.
باعتبارِها  	 أهداِفها  تكريِس  على  تعمُل  الخيمِة:  بــرأِس  )آيسلند(  حديقُة 

الوجهَة الّترفيهّيَة الُمخّصصَة ألفراِد العائلِة.
قلعُة الُفجيرِة بالُفجيرِة: ِمْن أشهرِ القالِع الَمشهورِة َوأضخِمها يف الُفجيرِة،  	

والّتي كاَن لها دورٌ يف حمايِة المنطقِة ِمن الُمهاجميَن االستعماريّيَن.

يِخ زايٍد بِن ُسلطاٍن -رَِحَمُه هللاُ- أَْو إِنجازاتِِه  عِب اختصاُر مسيرِة الشَّ ِمَن الصَّ
يف صفحٍة أَْو حّتى يف كتاٍب، أَْو َحْصُر مجاالِت عطائِِه َوتتبُِّع أعمالِِه، فالّشيُخ 
زايٌد -رَِحَمُه هللاُ- كاَن يتمّتُع برؤيٍة شاملٍة، يرسُم خطواتِِه وفًقا َلها، لِذا ترَك 
-رَِحَمُه هللاُ- بصماٍت واضحًة يف كُلِّ مجاٍل، حّتى تلَك الّتي َلْم يَكُْن ينتبُه 
بالبيئِة واالستدامِة يف  الُمبكِّرِ  اهتماِمِه  الوقِت مثَل  إليها كثيرون يف ذلَك 
وستظلُّ سيرُة  االستخداِم،  الُمصطلحاُت شائعَة  هذِه  فيِه  تَكُْن  َلْم  وقٍت 
يِخ زايٍد - رِحَمُه هللاُ - مصدَر إلهاٍم لألجياِل الجديدِة، بما تحفُل بِه ِمْن  الشَّ

دروِس الحكمِة والوفاِء والقيادِة.

حكمٌة ورؤيٌة

»إنَّ الجيَل الجديَد يجُب 
أَْن يعرَف كَْم قاسى 

الجيُل الّذي سبَقُه؛ ألنَّ 
ذلَك يزيُدُه صالبًَة َوصبًرا 
لمواصلِة المسيرِة الّتي 

بدأَها اآلباُء واألجداُد، وهي 
َدْت يف  المسيرُة الّتي جسَّ
الّنهايِة األماينّ القومّيَة بعَد 
فترٍة طويلٍة ِمن الُمعاناِة 
ِضدَّ الّتجزئِة والتَّخلِّف 

والِحرماِن«.
يُخ زايُد بُن سلطاَن آِل  الشَّ

نهياّن -َرِحَمُه للاُ.

نافذُة المعرفِة

اإلفادُة ِمن المناطِق األثريِّة بدولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة إلقامِة 
فعالّياٍت متنّوعٍة ودائمٍة كََمعرِِض )رحلة االبتكار( الذي أُقيَم بقلعِة 

الُفجيرِة األثريِّة.

عّلمني زايٌد:

حراويِّة الّتي ُتشكُّل ثالثَة أرباِع مساحِتها،  أنَّ اإلنساَن اإلمارايتَّ الّذي استطاَع الَتعاُيَش مَع البيئِة الصَّ

البيئّيِة  ثرواتِها  ُيحاِفَظ على  أْن  اليوَم  بمقدورِِه  لسنواٍت طويلٍة،  المحدودِة  موارِدها  مَع  والّتكّيَف 

واستدامِة خيراتِها.
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

يِخ زايٍد - َرحَمُه للاُ- بإماَريت رأِس الخيمِة والُفجيرِة. 	 كتُب اثنيِن ِمن أَعماِل الشَّ أ

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

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

دوِد: 	 أَُسجُِّل أَهمَّ فوائَِد السُّ

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

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

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

الّتطبيقاُت:

	  - القيوين  أم   - ًدا عليها اآليت: )العاصمة  ُمَحدِّ المّتحدِة،  العربّيِة  أرسُم خريطًة لدولِة اإلماراِت 

رأس الخيمة - الفجيرة - بحر ُعمان(.
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األنِْشَطُة

لمسٌة ابتكاريٌّة:

ُم ُمبادرًة ابتكاريًّة لتنفيِذها يف عاِم االستعداِد للخمسيِن. 	 أَُصمِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

84



حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

َمَهّماُت األداِء

َلْو أُتيَحْت لَك مهّمُة قائٍد لمجموعٍة، فما المبادُئ اّلتي ستحرُص على تطبيِقها مَع مجموعِتَك؟ 	

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

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

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

كتب الّدروَس الُمستفادَة ِمْن هِذِه الجوالِت. 	 ِمْن خالِل دراسِتَك لموضوِع جوالِت زايٍد الميدانّيِة، ا

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................
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الدرُس 2:
األندلُس )كنوٌز معمارّيٌة(

ُمَخّطُط الّدرِس ا(. ا وتاريخيًّ أّواًل: األندلُس )جغرافيًّ

ثانًيا: المظاهُر الحضاريُّة يف األندلِس )الحدائُق(.

ثالًثا: قصُر الحمراِء يف األندلِس )الّنوافيُر العجيبُة(.

مفاهيُم َوُمصطلحاٌت:نواتُِج التَّعلُِّم:

الِفكرُة الّرئيسُة:قيٌم َومواَطنٌة:

يتعرُّف المفاهيَم والمصطلحاِت الواردَة يف الّدرِس.	 
بيعّيَة لألندلِس.	  يستنتُج الخصائَص الطَّ
ُح أَهمَّ األحداِث الّتاريخّيِة يف عصرِ األندلِس.	  يوضِّ
المّتحدِة 	  العربّيِة  اإلمــاراِت  دولِة  بيَن  الُمتبادلَة  العالقاِت  يشرُح 

والّدوِل الّصديقِة )أسبانيا(.

الّنافورُة	 
الحضارُة	 
األندلُس	 
المناُخ القاّريُّ	 

التَّسامُح	 
عُم	  الدَّ
التَّعاوُن	 

الــِعــْلــِم والهندسِة والــفــنــوِن والعمراِن  ِمــن  أمـــاَم صـــروٍح  نقُف يف األنــدلــِس 
أثََّرْت على خريطِة العاَلِم  وقروٍن ِمن الثَّقافِة ومتوِن الكُتِب، فهي حضارةٌ 
كُلِِّه، حيُث شكََّلْت قّوَة األُّمِة العربّيِة اإلسالمّيِة، َونَْهَج العلوِم اَلتي الزاَلْت 

آثاُرها باقيًة، َوتشهُد على ُعْمِق الحضارِة اإلسالمّيِة.
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ا( ا وتاريخيًّ أّوًل: األندلُس )جغرافيًّ

تقُع ِشبُه جزيرةِ )إيبيريا( -أسبانيا والبرتغال 	 
ِمَن  ويحدُّها  أوروبّا،  غرِب  جنوَب  ا-  حاليًّ
رِق البحُر المتوّسُط، َوِمَن الَغرِب المحيُط  الشَّ
جباُل  فرنسا  عن  وتفصُلها  األطلنطيُّ، 
ومضائُق  َممرّاٌت  تتخلَُّلها  الّتي  »البرانس« 
جعَلت  الجباُل  وهذهِ  البلديِن،  بيَن  تصُل 
أسبانيا يف شبِه عزلٍة عن أوروبّا، كما يفصُلها 

عن أفريقيا مضيُق جبِل طارٍق.

مناُخ األندلِس:
يسوُد يف شبِه جزيرِة )إيبيريا( مناخان: 	

الجنوبّيَة . 1 الجهاِت  يسوُد  المتوسِط:  البحرِ  مناُخ 
ــَة مــنــهــا، ويــجــمــُع بــيــَن الــّشــتــاِء الُممطرِ  والــّشــرقــّي
الُمحيِط  بمؤثِّراِت  ويتأثُّر   ، الجافِّ الحارِّ  والّصيِف 
العكسّيِة  الــّريــاِح  بفعِل  نِة  السَّ طــواَل  األطلنطيِّ 

الغربّيِة.
ويتمّيُز . 2 والغربّيَة،  الّشمالّيَة  الجهاِت  يسوُد  ــا:  أوروبّـ غــرِب  مناُخ 

باعتداِل درجاِت الحرارِة صيًفا، وتميُل إىل البرودِة شتاًء، وتسقُط 
األمطاُر طواَل العاِم، وتغزُر شتاًء، وتخضُع المناطُق الواقعُة وسَط 
أشدُّ  بأنَُّه  يتَّصُف  الّــذي  القاّري  للمناِخ  )اإليبيريّة(  الجزيرِة  شبِه 

أقاليِم إسبانيا جفاًفا. 

حقيقٌة حضاريٌّة
الّترجمُة والّتأليُف يف دولِة األندلِس:

)بيُت  أسهَم  العربّيِة ومنها، فقد  َعن  للّترجمِة  انطالٍق جديدٍة  نقطَة  والبرتغال حالًيا-  -إسبانيا  األندلُس  كانَت 
الحكمِة البغداديّ( يف رفِع الحركِة الّثقافّيِة يف األندلِس ودعِمها وتزويِدها بالُعلماِء والعلوِم والمؤلّفاِت، وحثِّها 

على الّترجمِة والّتأليِف بفضِل الّتواصِل الثَّقايفِّ بيَن كلٍّ ِمن )حضارة ُقرطبة وحضارة بغداد(.

مضيق جبل طارق

مفاهيُم ومصطلحاٌت

الُمناُخ القارِّيٌّ
هو ُمناُخ األقاليِم الواقعِة 
داخَل اليابسِة بعيًدا َعن 
تأثيرِ البحرِ، فيّتسُع فيها 

مدى الحرارِة اليوميُّ 
والفصليُّ.
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تاريُخ األندلِس:

عاَشْت أوروبّا قبَل اإلسالِم فترًة ِمن فتراِت الجهِل والتَّخلِّف،  	
يمتلكوَن  فالُحكّاُم  الــّســائــُد،  القانوُن  هو  لم  الظُّ كــاَن  حيُث 
األمواَل وخيراِت البالِد، وتعيُش الّشعوُب يف بؤٍس شديٍد، 
عاّمُة  بينما  والحصوَن،  والــقــالَع  القصوَر  الُحكّاُم  اتَّخَذ  كما 
الّشعِب ال تجُد المأوى أَو الّسكَن، ولم يبُد يف أوروبّا بعُض 
الّثاين  والــَقــرِن  الحادي عشَر  الــَقــرِن  إاّل يف  الِعْلِم  إىل  الميِل 

عشَر الميالديّيِن.

ايبيريا  	 جــزيــرِة  شبِه  إىل  فتوحاتِِهم  يف  المسلموَن  اتَّــجــَه 
الّشماِل  َفــتــِح  ــْن  ِم انتهوا  أَن  بعَد  )َســنــة 92هـــــ/711م( 
اإلفريقيِّ، ووصلوا إىل حدوِد المغرِب األقصى والمحيِط 
َعن  البحُث  هو  المسلميَن  هــدُف  يَــكُــْن  ــْم  َول األطلنطيِّ، 
الَهدُف هو  بَْل كاَن  الّثرواِت،  أَْو َجمُع  الواسعِة  األراضــي 

نَْشُر اإلسالِم.

استمرَّ ُحْكُم المسلميَن لألندلِس ثمانيَة قروٍن، ُمنذ َفْتِحها  	
ـــ/711م(- حّتى سقوِط غرناطَة سنَة )897هـــــ/1492م(، ومرَّت  بقيادِة طــارِق بِن زيــاٍد -سنَة )92هــ

عِف، وبيَن النَّصرِ والهزيمِة. األندلُس يف هِذِه الُقروِن بعهوٍد عّدٍة، تَقلََّبْت خالَلها بيَن القّوِة والضَّ

: أسباُب َتفّكِك المجتمِع األندلسيِّ

اختالُطُه بعاداٍت َوتقاليَد 
غريبٍة ِمن الخارِج.

انتشاُر روِح الَعداوِة 
والعصياِن.

ظهوُر حاالِت التَّرِف.

ظهوُر النِّظاِم 
اإلقطاعيِّ.

االنقساُم إىل طوائَِف.

أزداُد معرفًة

كاَن الُمجتمُع )اإليبيري( 
ُقبيَل الَفتِح اإلسالميِّ 

ينقسُم إىل عّدِة طبقاٍت 
اجتماعّيٍة، وهي: َطبقُة 
النُّبالِء )األُمراء(، َوَطبقُة 

رجاِل الّديِن: َوُهم ُيمثِّلوَن 
الّطبقَة الوسطى، أّما عاّمُة 

الّشعِب َفُهْم ُيشكّلوَن 
نيا يف المجتمِع. الّطبقَة الدُّ

ِمَن ّسَنِع باِلدي أَتعّلُم

ِمْن أَهمِّ العاداِت والتَّقاليِد 
اإلماراتّيِة: كَرُم الّضيافِة، 

َفهذا الجانُِب الذي يعكُس 
واجهَتُهْم لِضيوِفِهم، إنَّها 
بيئةٌ تصنُع الرِّجاَل ُمنُذ 
بّوَن  فولِة، َونِظاٌم ُيَر الطُّ
أبناَءُهم ِمن خاللِِه على 

العاداِت الحميدِة.
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العالقاُت اإلماراتّيُة األسبانّيُة:

ا يف  نُموًّ العالقاُت  هذِه  أسبانيا، وشهَدْت  مَع  ُمتمّيزٍة  بعالقاٍت  المّتحدِة  العربّيِة  اإلمــاراِت  دولــُة  ترتبُط 
الّسنواِت األخيرِة بتوجيهاِت صاحِب الّسموِّ الّشيِخ خليفَة بِن زايٍد آِل نهياَن، رئيِس الّدولِة -َحِفَظُه هللاُ- 
الّزيارُة الّتي فتَحْت مجاالٍت جديدًة  وتّوَجْت بزيارِة َملِِك أسبانيا لدولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة، تلَك 
يف الّتعاوِن بيَن البلديِن، َوتمَّ خالَلها تبادُل وجهاِت النَّظرِ تجاَه عدٍد ِمن القضايا اإلقليمّيِة والّدولّيِة ذاِت 
نَهضٍة  ِمْن  المّتحدِة  العربّيِة  اإلمــاراِت  بما حّقَقْتُه دولــُة  َملِِك أسبانيا  المشترِك، وأشــاَد جاللُة  االهتماِم 

حضاريٍّة شاملٍة بفضِل رؤيِة قيادتِها الرّشيدِة، ُمتمّنًيا للّدولِة المزيَد ِمَن الّتقّدِم واالزدهارِ.

صورة تجمع سمو الشيخ عبدهللا بن زايد وملك أسبانيا

سبٌق عالميٌّ

يِخ عبِدهللاِ  َوقََّع سموُّ الشَّ
بِن زايٍد آِل نهياَن وزيرِ 

الخارجّيِة والّتعاوِن الّدويلِّ 
مَع حكومِة إسبانيا 

ُمَذكّرَة تفاُهٍم للتَّعاوِن 
كاديمّيِة اإلماراِت  بيَن أ
الّدبلوماسّيِة والمدرسِة 
الدبلوماسّيِة اإلسبانّيِة.

حقيقٌة اقتصاديٌّة
تأشيرُة »شنغن«:

العربّيِة  ُعِد  الصُّ المّتحدِة موقًعا مسؤواًل على  العربّيِة  اإلمــاراِت  لدولِة  أنَّ  الرّشيدِة  القيادِة  إدراِك  ُمنطلِق  ِمْن 
واإلقليمّيِة والّدولّيِة كاّفًة، نجَحت الّدبلوماسّيُة اإلماراتّيُة تحَت قيادِة سموِّ الّشيِخ عبِدهللاِ بِن زايٍد آِل نهياَن وزيرِ 
الخارجّيِة والّتعاوِن الّدويلِّ ِمْن إِعفاِء مواِطني دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة ِمْن تأشيرِة »شنغن« مّما ساهَم 

بدورِِه يف ارتفاِع العائداِت الّسياحّيِة والزُّوارِ اإلماراتّييَن إىل أوروبّا.

إنجازٌ وطنيٌّ:

الَجواُز اإلمارايتُّ:

ا وفَق مؤّشرِ Passport Index، بدخولِِه  َق الجواُز اإلمارايتُّ المركَز األّوَل عالميًّ حقَّ
)179( دولًة حوَل العالِم بدوِن تأشيرٍة.
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

كمُل الجدوَل اآليت:  	 أ

الخصائُص الُمناخّيُةالّتوزيُع الجغرايفُّاألقاليُم الُمناخّيُة لِِشْبِه الجزيرِة )اإليبيرية(

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

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

الّتطبيقاُت:

ا ألسباِب تَفكُِّك الُمجتمِع األندلسيِّ: 	 ُم ُمَخّطًطا ِذهنيًّ أُصمِّ
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األنِْشَطُة

لمسٌة ابتكاريٌّة:

أبحُث يف مصادرِ المعرفِة المختلفِة َعْن اتّفاقّيِة »الشنغن«، وأُبّيُن دوري َكسفيرٍ لَِوطني خالَل  	
زياريت إلحدى هذِه الّدوِل.

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................
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ثانًيا: المظاهُر الحضارّيُة في األندلِس )الحدائق(:

مفهوُم الحضارِة:

اإلنساُن لتحسيِن ظــروِف حياتِِه، سواءٌ  بِه  الحضارُة: هي كلُّ جهٍد يقوُم 
كاَن الجهُد ماديًّا أم َمعنويًّا. أ

: َوِمْن أبرِز ُممّيزاِت الُمجتمِع األندلسيِّ

ماويِّة.. 1 التَّسامُح: نشُر ثقافِة التَّساُمِح بيَن أهِل الّدياناِت السَّ
الَعمِل . 2 الّرعّيِة يف  الُحّريِّة بيَن  الُحريُّة: سعى ُحكّاُم األندلِس إىل بثِّ 

والعبادِة والحياِة، وحاربوا العبوديَّة.
الثَّقافُة: اهتمَّ أهُل األندلِس بالثَّقافِة. . 3
عِم للُمحتاجيَن ِمْن أبناِء الُمجتمِع . 4 ُمحاربُة الَفقرِ: تقديُم العوِن والدَّ

األندلسيِّ.

ِمْن ِفكرِ قياَدتِنا

كثُر ما نُفاِخُر بِِه الّناَس  “أ
والعاَلَم .. أَنَّنا دولةٌ يَعيُش 

فيها الجميُع -على 
اختالفاتِِهم الّتي َخَلَقُهم 

هللاُ َعليها- بمحّبٍة َحقيقّيٍة 
َوتساُمٍح َحقيقيٍّ“.

يُخ  موِّ الشَّ صاِحُب السُّ
ُمحّمُد بُن راِشٍد آِل مكتوٍم 

-َرعاُه للاُ. 

مفاهيُم ومصطلحاٌت

مفهوُم التَّسامِح
التَّسامُح يف َمعناُه العامِّ 
يَجمُع بيَن تََقبُِّل اآلَخرِ 

واحتراِمِه، والرِّضا بوجوِد 
االختالِف بيَن الّناِس يف 
األفكارِ والّرؤى والعقائِد، 
َويدلُّ على َسعِة أُفِق 
اإلنساِن، وثقِتِه بنفِسِه 
ومعتقِدِه، كما يضمُن 

الّتعايَش بيَن الَبشرِ بسالٍم 
وأمٍن واحتراٍم. ِمْن ِفْكرِ القائِد

العربّيِة  ــاراِت  اإلمـ دولــِة  رئيُس  نهياَن،  آِل  زايــٍد  بــُن  خليفُة  يُخ  الشَّ موِّ  السُّ أعلَن صاحُب 
المّتحدِة -َحِفَظُه هللاُ- أنَّ )عاَم 2019( يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة سيكوُن عاًما 
ترسيَخ  »إنَّ  ســمــوَُّه:  َوقــاَل  للتَّساُمِح،  ًة  عالميَّ عاصمًة  ولــِة  الــدَّ مكانَة  ُخ  يرسِّ للتَّساُمِح، 
التَّساُمِح هَو امتدادٌ لنهِج زايٍد.. وهَو قيمةٌ أساسّيةٌ يف بناِء المجتمعاِت واستقرارِ الّدوِل 
ُه: »إنَّ أهمَّ ما ُيمكُن أْن نغرَسُه يف شعِبنا، هَو قيُم  وسعادِة الّشعوِب..«، ُمضيًفا سموَّ

وإرُث زايٍد اإلنساين.. َوتعميُق مبدأ التَّساُمِح لدى أبنائِنا«.
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المظاهُر الحضارّيُة في األندلِس، َوِمْن أبرِزها:

الحدائُق.

الَمسِجُد الجاِمُع 
َوتأثيُرُه الِفكريُّ.

تشجيُع األَُمراِء 
والُخلفاِء والملوِك 

لِْلِعلِم والمعرفِة.

َجْمُع الكُتِب، 
والّتأسيُس للمكتباِت.

انتشاُر صناعِة 
الَورِق، َوظهوُر َطبقِة 

الوّراقيَن.

أزداُد معرفًة

الوّراقيْن
ِة  اليونانيَّ التَّرجمِة مَن  العباسيِّ، وُشيوِع  العصرِ  التأليِف يف  حركِة  كاَن الزدهــارِ 
ُعــرَف مْن سمرقند  الّــذي  الــورِق؛  مَن  اسُمها  اشتقَّ  ِمهنُة  أَْن نشأْت  والهنديَِّة، 
وازدهرْت صناعُتُه يف بغداد، وُعرفْت الِمهنُة باسِم )الوراقِة(، وُعرَِف الُمشتغليَن 

بها باسِم )الوّراقيْن(.

الحدائُق:
ــي الـــحـــاجـــَة  ــّبـ ــلـ ــاٌن ُيـ ــكــ ــي مــ هــ
الــبــشــريّــَة الســتــنــشــاِق الــهــواِء 
النَّقيِّ، وللجلوِس واالستراحِة 
مــــَع مــنــظــرٍ طــبــيــعــيٍّ جــمــيــٍل 
ولالسترخاِء  الــّنــاظــريــَن،  يــســرُّ 
واالقــتــراِب  والّتأّمِل  والّتفكيرِ 
ِمن الّطبيعِة، وسماِع أصواٍت 

جميلٍة لزيادِة الُمتعِة.
حديقة قصر إشبيلية

أربُط بالعلوِم

برَع المزارعوَن يف معرفِة 
الجداوِل الَفلكّيِة الّتي 

ُتستخَدُم يف الِفالحِة؛ لتبياِن 
أوقاِت الّزراعِة وأواِن الَحصاِد.

راِث ِمَن التُّ

األفالُج
واحدةٌ ِمن ابتكاراٍت أبدَعها 

اإلنساُن اإلمارايتُّ قديًما، تعتمُد 
على َشقِّ َمساراٍت ُمستقيمٍة 
َوُمتعرّجٍة َوُمتشّعبٍة يف أرِض 
البساتيِن، كي يضمَن المزارُِع 

وصوَل المياِه إىل الّنباتاِت.

قيٌم إنسانّيٌة

قيمُة التَّساُمِح 
انتهَجْت دولُة اإلماراِت 

العربّيِة الُمّتحدِة ِفكًرا َونهًجا 
يتَِّسُم بالتَّساُمِح واالنفتاِح 
عِب  باعتبارِ أنَّ أخالَق الشَّ
اإلمارايتِّ وعاداتِِه األصّيلَة 
قائمةٌ على أَبعاِد حضاريٍّة 

تَِثُق بجذورِ الهويِّة اإلماراتّيِة، 
وهذا ما يجعُل التَّساُمَح 

والّريقَّ يف التَّعامِل ِمْن أُسِس 
خصّيِة اإلماراتّيِة، وجاَء  الشَّ
القانوُن الجديُد ليؤكَِّد على 
هذا االتِّجاِه، ويحمَيُه، َوُيَعزِّزَُه.

حقيقٌة فنّيٌة

غرناطُة:
الّنازَِل  الماَء  الوادي يجعُل  البيوِت يف أسفِل  يَكُْن يَخلو أيُّ بيٍت أندلسيٍّ ِمْن َحديقٍة بها نوافيُر، َفَتموضُع  َلْم 
ِمَن الجباِل ضمَن ممّراٍت تَمَّ تَصميُمها ُمسبًقا ألجِل هذا الغرِض، وهو ما دلَّ على إبداِع األندلسّييَن واعتنائِهم 

بالحدائِق، وال سّيما أهُل غرناطَة، فلم يكُْن يشغُل باَلُهم إاّل َجماُل الّطبيعِة ومنظُرها الَخاّلُب.
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ِمن  بأدائِها مجموعًة  األُخــرى  الحضاراِت  ِمن حدائِق  العديِد  مَع  الُمسلمِة  الُمجتمعاِت  الحديقُة يف  تتشابَُه 
الوظائِف، ِمنها ما يختصُّ بالّناحيِة الجمالّيِة أَْو بعملّيِة الّتكييِف البيئيِّ، أَْو بعملّيِة اإلنتاِج والغذاِء، َوِمنها ما 
ُق حاجاِت األفراِد ِمَن األمِن والخصوصّيِة، أَْو حّتى كَصيدلّيٍة منزلّيٍة للعالٍج، وبمفهوٍم آخَر: فالحديقُة يف  يحقِّ

الُمجتمعاِت الُمسلمِة كانَت ُمتعّددَة الوظائِف.

الحديقُة يف األندلِس:
استقرَّ الُمسلموَن يف ِشْبِه جزيرِة )إيبيريا( بحلوِل بدايِة الَقرِن الّثامِن  	

ــاَح للحضارِة  أتـ ِمــّمــا  الــمــيــالديِّ، حامليَن مــعــُهــْم عــلــوَمــُهــْم وثــقــافــاتَــُهــْم 
اإلسالمّيِة يف األندلِس التَّطّوَر واالزدهاَر بعمائِرِها ومساجِدها وجامعاتِها 
الميالديِّ، وتصبَح  الّثالَث عشَر  الَقرِن  ذروتِها يف  إىل  لتصَل  وعلوِمها؛ 
منارًة ألوروبّا الّتي كانَت ال تزاُل غارقًة يف عصورِها الُمظلمِة، ودفَع ذلَك 
بالعديِد ِمن المؤرّخيَن إىل وصِف عاصمِتها ُقرطبَة بِـ )عاصمة أوروبّا( 

الثَّقافّيِة والعلمّيِة يف ذلَك الوقِت.

بجلِب  	 قاَم  الّناصَر  الرّحمِن  الخليفَة عبَد  أنَّ  المراجِع  تــورُِد بعُض 
النَّباتاِت ِمَن الهنِد وبالِد التُّرِك وسوريا، وهو َمْن أدخَل الياسميَن 
الحدائُق على  واحتوت  األنــدلــِس،  إىل  الّصفراَء  والــّزهــوَر  والــرُّّمــاَن 
رفاِت الّتي أُحيَطت باألشجارِ واألزهارِ، والّتي رويَْت  الَممّراِت والشُّ

ِمَن الينابيِع الُمتدّفقِة ِمَن التِّالِل الُمحيطِة.

كانَت المحاصيُل الجديدُة ناجحًة؛ ألنَّ الُمزارعيَن استطاعوا تحديَد  	
التُّربِة الُمالئمِة لكلِّ محصوٍل، وأتقنوا تطعيَم األشجارِ والنَّباتاِت.

ــرِف، واستجالِب  	 الـــّريِّ والــصَّ األنــدلــِس يف تنظيِم وســائــِل  نبَغ مسلمو 
رِق الفنّيِة، ولكي يصَل الماُء إىل الحقوِل كاَن يجُب  المياِه وتوزيِعها بالطُّ

أْن ُتحَسَب المستوياُت يف أنظمِة الّريِّ بصورٍة صحيحٍة.

َوسياسِة  	 اإلسباينِّ،  الُحكِم  قسوِة  ِمــْن  تبَعُه  وما  غرناطَة،  بعَد سقوِط 
التَّهجيرِ، انتقَل الكثيُر ِمن الحرفّييَن والفّنانييَن الَمهرِة ِمن األندلِس إىل 

شماِل أفريقّيا.

الّطويلِة  	 الّسنيَن  َمــرِّ  على  الّسّياَح  تستقبُل  وقصوُرها  غرناطُة  بقَيت 
حّتى أُضيَفْت مؤخًَّرا إىل قائمِة )اليونسكو( للتُّراِث العالميِّ مَع »َقصر 

الحمراِء«.

اختراعاٌت إسالمّيٌة

برَع العلماُء الُمسلموَن 
ُمْنُذ سبعمائِة سنٍة يف 

اختراِع ساعاٍت رائعٍة تسيُر 
بقّوِة الماِء.

إضاءةٌ

الحديقُة اإلسالمّيُة
قيَل َعن الحديقِة اإلسالمّيِة 

إنّها واحةٌ تعجُّ بالحياِة، 
حيُث تقوُم بخدمِة اإلنساِن 

والّطيورِ والحيواناِت، 
وهي حديقةٌ تنمو فيها 

كُه واألعشاُب الّطبّيُة  الفوا
والعطريُّة لالستهالِك 

الَبشريِّ، وأشجاُرها مثمرةٌ 
بأصناِف الّطعاِم، َوُتشكُّل 
أماكَن استراحٍة للّطيورِ 
ُر الماَء  والَحماِم، كما توفِّ

ألنواِع الَمخلوقاِت جميِعها، 
وباختصارٍ إنّها ذاُت فوائَد 

متعّددٍة إنتاًجا، َوَجمااًل.
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أشهُر ُعلماِء األندلِس

المجاالُت اّلتي برَع فيهاميالُدُهاسُم العالِِم

الكيمياُء والَفلُك والّطيراُن.274هـ / 888مابُن فرناٍس

الفلُك والّرياضياُت والكيمياُء والَمنِطُق.398هـ / 1008ممسلمُة المجريطي

.403هـ / 1013مأبو القاسِم الزَّهراويُّ بُّ الطِّ

الفلُك.456هـ / 1064مابُن حزٍم

الجغرافيا.487هـ / 1085مأبو ُعبيٍد الَبكريُّ

الفلُك.493هـ / 1099مإبن الزرقايل

ريُف اإلدريسيُّ الجغرافيا.560هـ / 1160مالشَّ

ٍ .464هـ / 1071مابُن ُزهر بُّ الطِّ

الفلسفُة.520هـ / 1198مابُن ُرشٍد

ِ بُّ والصيدلُة.646هـ / 1248مابُن البيطار الطِّ

كشيُّ الفلُك والّرياضّياُت والجغرافيا.660هـ / 1261مالحسُن الُمّرا

أربُط بالّرياضياِت

بَرَع المسلموَن يف علوِم الّرياضياِت، فقد استطاعوا حساَب االرتفاعاِت بدّقٍة بفضِل حساِب الُمثلَّثاِت 
وآلِة اإلسطرالِب، وما زاَلْت تَشهُد بهذا آثاُرُهم الباقيُة إىل اآلِن يف ودياِن األَندلِس.

حديُث اإلماراِت:

افتتحْت )حديقة الُقرآِن الكريِم( يف ديب عاِم 2019م، على مساحٍة تبلُغ نحَو 
60 هكتاًرا، والمشروُع هو حديقةٌ ُقرآنّيةٌ يف قلِب بيئٍة عصريٍّة، كما أنّها ذاُت 
وريِن  الدَّ رؤيٍة إسالمّيٍة، وقيٍم َحضاريٍّة ُمحّددٍة، ورسالُتها اإلسهاُم يف تعزيزِ 
يف  المذكورِة  النَّباتاِت  توطيِن  َعــْبــَر  اإلســالمــيِّ  للتُّراِث  والِعلميِّ  الحضاريِّ 

ِة النَّبويِّة، َولَِتجسيِد ُتراِث العرِب والُمسلميَن. نَّ الُقرآِن الكَريِم، ويف السُّ
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

أصوُغ تَعريًفا ُمناسًبا للمفاهيِم والُمصطلحاِت اآلتيِة:  	
الحدائُق:. 	

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

الحضارُة:. 	

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

أَبحُث بالتَّعاوِن مَع َمجموعتي يف َمصادرِ الَمعرفِة الُمختلفِة الستكماِل بياناِت الَجدوِل اآليت: 	

ُمنّظمُة األَُمِم المّتحدِة للتَّربيِة والعلوِم والّثقافِةاسُم الُمنّظمِة

..........................................................................................تأسيُسها

..........................................................................................َمقرُّها

..........................................................................................َهدُفها

الّتطبيقاُت:

ا َعن َمظاهرِ اإلبداِع يف الّتاريِخ األَندلسيِّ. 	 ًطا ذهنيًّ أُِعدُّ ُمَخطَّ
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األنِْشَطُة

لمسٌة ابتكاريٌّة:

ُم فكرًة ابتكاريًّة لزراعِة حديقِة المدرسِة بأنواٍع ُمختلفٍة ِمن  	 ، أَُقدِّ فِّ بالّتعاوِن مَع ُزماليئ يف الصَّ
باتاِت، الهدُف ِمنها النَّفُع والَمنظُر الَجمايلُّ. النَّ
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ثالًثا: َقْصُر الَحمراِء في اأَلندُلِس )النَّوافيُر الَعجيبُة(

الِعمارُة في الُمجتمعاِت اإلسالمّيِة:

نّوِع الجغرايفِّ واالختالِف الثَّقايفِّ والبيئيِّ على ُمستوى العاَلِم اإلسالميِّ، إاّل أنَّ الّناِظَر إىل ِعمارِة  رغَم التَّ
يُن اإلسالميُّ يرى بِطانًة دقيقًة ِمن التَّجانِس الِمعماريِّ، َوتشابًُها يف  هِذِه الُمجتمعاِت الّتي يوحُِّدها الدِّ

أسلوِب التَّصميِم ينسحُب على ُمختلِف إِنجازاتِها الِمعماريِّة.

مسجد السليمية يف أدرنة بتركيا

ُممّيزاُت الِعمارِة العربّيِة اإِلسالمّيِة:

اســتــخــدَم الـــَعـــرُب وحـــداٍت 
جرِ  الشَّ أوراِق  ِمــْن  زخرفّيًة 
واألزهــــــــارِ، وأضــــــاَف الــَخــطُّ 
لمسًة ِمن الَجماِل للَمباين، 
َوركّـــــــــَزْت زَخــــــــارُِف الــمــبــاين 
على مبدأِ الَجماِل الَبصريِّ.

احـــتـــَوت الــِعــمــارُة الــعــربــّيــُة 
ــاٍت  ــجــ ــ ــال ــعــ ــ اإلســــــالمــــــّيــــــُة ُم
ــِل  ــْن أَجـ ــ صــديــقــًة لــلــبــيــئــِة ِم

تَخفيِف الّتلّوِث.

ــاَن الـــعـــرُب الــُمــســلــمــوَن  ــ كـ
ُيـــتـــقـــنـــوَن بــــنــــاَء األقــــــــواِس 
ــِهــم أَشـــجـــاَر الــّنــخــيــِل،  ــُحــبِّ كَ
ُمَقلِّديَن انحناءاِت أَغصانِها 

يف ُمنشآتِِهم.

		3

ِحكمٌة ورؤيٌة

اإلنساُن هو الّذي يصنُع 
الحضاراِت واالقتصاَد 

والماَل، َوإِْذ نجَح اإلنساُن 
العريبُّ والمسلُم يف بِناِء 
َحضارٍة يف الماضي، فهو 

قادرٌ ِمن جديٍد على 
استئناِفها.
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َقْصُر الَحمراِء يف األندلِس:

لَِمملكِة  	 َورمــًزا  اإلسالمّيِة،  الَعربّيِة  للمباين  الِمعماريِّ  الَفنِّ  ِقّمًة  األندلِس  الَحمراِء يف  ُيعتَبُر قصُر 
األصــِل  وكــانـَـْت يف  غرناطَة،  مدينِة  ُتــشــرُِف على  َهضبٍة  ُمقاَمٍة على  ُقصورٍ  َمجموعُة  وهــو  غرناطَة، 
لطَة َملٌِك أضاَف َجناًحا جديًدا  ُع، َفكُلَّما تَوىلَّ السُّ منطقًة إستراتيجّيًة وعسكريًّة منيعًة أخَذْت تَتوسَّ

أَْو َقصًرا إىل الحمراِء، َولِكُلِّ قصرٍ ميزُتُه.
ُس الَحقيقيُّ  	 ٌد األّوُل أَْو ُمحّمُد بُن األَحمرِ الّنصرِي )671-635هـ( هو المؤسِّ لطاُن ُمحمَّ َوُيعدُّ السُّ

لَِقصرِ الَحمراِء. 
الَحمراِء  	 َقْصَر  أَنَّ  إاّل  عــاَم 1492م،  غرناطَة  َورغــَم سقوِط 

الكاثوليكّيَة  )إيزابيل(  الَملِكَة  إِنَّ  بَْل  مارِ،  للدَّ يَتعرَّْض  َلْم 
أُعِجَبْت بِِه، واتَّخَذْت ِمْن بَعِض أجزائِِه مزاًرا َلها ُمّدًة ِمن 

الزَّمِن.
إىل  	 يَنتبهوَن  الباحثوَن  ــدأَ  َوبـ ُمــهــمــاًل،  الــَحــمــراِء  َقــصــُر  بـَـقــَي 

ولُة تحويَلُه  ِتِه، َودعوا إىل دراسِتِه َوترميِمِه، َوقّرَرت الدَّ أَهميَّ
إىل َمركزٍ سياحيٍّ، َوبدأ بَِجذِب المالييِن ِمَن الّسّياِح إليِه.

قصر الحمراء يف غرناطة

من فنون العمارة الحربية - قلعة حلب

ابتكاراٌت:

أقواُس البناِء:
طّوَر العرُب المسلمون أشكااًل جديدًة ِمن األقواِس ِمن أَْجِل تقصيرِ المسافاِت الكبيرِة وتقويِة البناِء، َوَمنِحِه 

بيَه بحدوِة الَفرِس، والمدبَّب، واَلُمتعّدَد الرَّقائِق. ا، فطّوروا القوَس الشَّ بُعًدا َجماليًّ
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النَّوافيُر الَعجيبُة:. 	
َضيِّقٍة يف حوٍض،  ُثقوٍب  َعْبَر  الّضغِط  ناتٌِج َعن  الماِء  ِمن  َدفــٌق  الّنافورُة 
أَو  ا  طبيعيًّ االرتــفــاُع  ويحصُل  تَهبُط،  ُثــمَّ  أّواًل  ٍن  ُمعيَّ إىل مستوًى  فترتفُع 
بــاألنــوارِ  ُل  ُتجمَّ وقــد  بالكهرباِء،  حديًثا  الّنوافيرِ  مياُه  وُتــدَفــُع  ا،  اصطناعيًّ

فتزيُدها بَهاًء.
َغَدت النَّوافيُر َحجَر الّزاويِة للَفنِّ والِعماَرِة باألندلِس، َوِمْن أَفضِل األمثلِة 
ويبلُغ  بغرناطَة،  الَحمراِء(  )َقصر  يف  األُســود(  )حديقة  نافورُة  ذلك  على 
عمُرها نحَو 650 سنًة، وللّنافورِة حوٌض ُمستديرٌ ُمحاٌط باثني عشَر أََسًدا 
مقرونٍة  زاهيٍة  بألواٍن  ملّونًة  األغلِب-  -على  وكانَت  الرُّخاِم،  ِمن  َمنحوتًة 

بزمٍن، ويصُل الماُء إليها ِمن الجباِل الُمحيطِة بها َعن طريِق أَقنيٍة تحَت األرِض يف نظاٍم ُمبرمٍج بدّقٍة.
 

نافورة )حديقة األسود( يف )قصر الحمراء( بغرناطة

نافذُة المعرفِة

نافورُة ُديب
هي نافورةٌ راقصةٌ تَقُع يف 
ُمحيِط )مول( ُديب أَماَم 
)بُرج خليفَة( بإمارِة ُديبٍّ 
يف دولِة اإلماراِت العربّيِة 
َمْت  المّتحدِة، وقد ُصمِّ
باستخداِم نظاِم المياِه 
الُمتراقصِة، َوتشغُل 
ما مساحُتُه 30 فدانًا 

ِمْن بُحيرِة )بُرج خليفَة( 
االصطناعّيِة يف َوسِط 

َمدينِة ُديب.

أربُط بالعلوِم

هندسُة الّنافورِة قائمةٌ 
على وصوِل المياِه 

إليها َعْن َطريِق الجباِل 
الُمحيطِة، حيُث تَنساُب 
المياُه ِمْن تحِت األرِض 

حّتى أفواِه األسوِد.

أوصاين زايٌد:

ّياراِت الَمسموَمِة الّتي تأتيكُْم ِمَن الخارِج، وال تَقربوها، واعملوا ما ترونَُه  »احذروا يا أَبنايئ ِمَن التَّ

ُمفيًدا ِمْن أَجِل تَحقيِق الَمزيِد ِمن النُّموِّ واالزدهارِ والتَّقّدِم والنَّهضِة للمواطنيَن والُمقيميَن«.
يُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن -َرِحَمُه للاُ-  الشَّ
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نماذُج ِإماراتّيٌة ِمعمارّيٌة:

يِخ زايٍد:. 	 َمسِجُد الشَّ
َصرٌح إِسالميٌّ بارِزٌ يف َدولِة اإلماراِت الَعربّيِة الُمّتحدِة، َويقُع 	 

كبرِ الَمساجِد يف العاَلِم بمساحٍة  يف َمدينِة أبوظبي، َوُيعدُّ ِمْن أ
حوَلُه،  العاِكَسِة  الُبحيراِت  دوَن  ُمربًّعا،  متًرا   412،22 تبلُغ 

ويتَِّسُع لِما يَزيُد َعن 7000 ُمَصلٍّ يف الّداخِل.
حِن 	  َوِمــْن َمعالِمِه الُممّيزِة وجــوُد أربعِة مــآذَن يف أركــاِن الصَّ

للمئذنِة الواحدِة، وهي مكسّوةٌ  الخارجيِّ بارتفاِع 107 أمتارِ 
بشكٍل كامٍل بالرُّخاِم األبيِض.

برواُز ُديبّ:. 	
َشِهَدْت إِمارُة ُديبٍّ انضماَم َمْعَلٍم َحضاريٍّ َجديٍد إىل َمجموعِة 
الَمباين الُمَمّيزِة يف اإلمــارِة، “بــرواز ُديب” الّذي يَربُط الماضي 
بالحاضرِ، َويستعرُض رؤى الحكومِة لُِمستقبِل اإلمارِة، وقد 
ُتــزيـّـُن  الـّـتــي  والهندسّيِة  الِمعماريِّة  بالتُّحفِة  الــبــرواُز  وِصـــَف 
وشموِخها  الــّراقــيــِة،  بهندسِتها  )زعــبــيــل(  وحــديــقــَة  منطقَة 
ّيبِة. كَشموِخ نخلٍة تمتدُّ جذوُرها يف أعماِق أرِض اإلماراِت الطَّ

مسجد الشيخ زايد يف أبوظبي

برواز ديب
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

ُر استخداَم الِعمارِة العربّيِة اإلِسالمّيِة ُمعالجاٍت َصديقًة للبيئِة. 	 أَُفسِّ

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

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

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

أَشرُح آليَة َعمِل نافورِة األُسوِد. 	

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

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

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

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

مهاراُت الّتفكيرِ:

أَُسجُِّل نتائَج اهتماِم َدولِة اإلِماراِت الَعربّيِة المّتحدِة بالِعمارِة. 	

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

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

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

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

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

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

102



حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

األنِْشَطُة

لمسٌة ابتكاريٌّة:

العمراِن تَشهُدها دولُة  	 نوعّيًة يف  نقلًة  ُتمّثُل  َمباٍن  ثاَلثِة  َعِن  الَمعرفِة  ِمْن ِخالِل َمصادرِ  أَبحُث 
اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة، ُمصمًما مبنًى معماريًّا ذا طابٍع ابتكاريٍّ.
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َمَهّماُت األداِء

ًما بالّصورِ لنافورٍة ِعلمّيٍة َوجمالّيٍة، ُيمِكُن توظيُفها لخدمِة المجتمِع الَمدرسيِّ، مَع  	 ُم ُمَجسَّ أَُصمِّ
شرٍح موجزٍ َعنها.

ُع مراِحَل تَطّورِ العمراِن بدولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.  	 ُم ُمدّونًة تَعليمّيًة، َوأتتبَّ أُصمِّ
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الّدرُس 3:
اإلماراُت )البتكاُر وريادُة األعماِل(

ُمَخّطُط الّدرِس أّواًل: مفهوُم االبتكارِ وريادِة األعماِل.

ثانًيا: نماذُج إماراتّيٌة يف مجاِل االبتكارِ وريادِة األعماِل.

ثالًثا: االبتكاُر َوريادُة األَعماِل يف خدمِة دولِة اإلماراِت.

مفاهيُم َوُمصطلحاٌت:نواتُِج التَّعلُِّم:

الِفكرُة الّرئيسُة:قيٌم َومواَطنٌة:

رِس.	  يتعرُّف المفاهيَم والمصطلحاِت الواردَة يف الدَّ
يناقُش مجاالِت االبتكارِ.	 
يوّضُح العالقَة بيَن االبتكارِ وريادِة األعماِل.	 
باالبتكارِ 	  المّتحدِة  العربّيِة  اإلمـــاراِت  دولــِة  اهتماِم  مظاهَر  يحّدُد 

وريادِة األعماِل.

االبتكاُر	 
ريادُة األعماِل	 
شهُر االبتكارِ	 
التَّنافسّيُة	 
مسرعاُت ُديب المستقبِل	 

المستدامُة	 
الّتنميُة	 
تعزيُز الّتنافسّيِة	 

أَبعاِدها،  بكامِل  التَّنميِة  عناصرِ  على  جديدًة  مفاهيَم  الّتكنولوجيا  أدخَلت 
ا لتحقيِق الّنموِّ وتوفيرِ  وأصبَح تعزيُز ريادِة األعماِل واالبتكارِ ِمفتاًحا أساسيًّ
الوظائِف، وتوسيِع آفاِق االزدهارِ للمجتمِع، مّما دفَع العاَلَم إلعادِة النَّظرِ يف 

سياساتِها بغيَة الّتركيزِ على هذا العامِل الحيويِّ ِمْن عوامِل اإلنتاِج.

105



حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

أّوًل: مفهوُم البتكاِر وريادِة األعماِل

:innovation ِمفهوُم االبتكار
الّطرائُق أَو األساليُب الجديدُة الُمختلفُة، أَو الَبعيدُة َعن التَّقليِد 
الّتي ُتستخَدُم يف َعمِل أَْو تَطويرِ األشياِء واألفكارِ، وهو عملّيةٌ 
الّتفكيرِ، َويف  الكمّيِة والجوهريِّة يف  التَّغّيراِت  ُتعّبُر َعن  َعقلّيةٌ 
وأساليِب  طــرائــِق  أَويف  العملّياِت،  َويف  الُمنتجاِت،  أَو  اإلنــتــاِج 

األَداِء، ويف الّتنظيماِت والهياكِل.

ِمْن أيَن يبدُأ البتكاُر؟

َمفهوُم ريادِة األَعماِل:
ِل َمخاطرِها،  ُجملُة الخصائِص وأنواِع الّسلوِك الُمتعلّقِة باختيارِ األعماِل والّتخطيِط لها وتنظيِمها َوتَحمُّ

َوالحاجِة إىل اإلبداِع يف إِدارتِها.

الَبشُر َمجبولوَن على 
ُحبِّ االستكشاِف 

والّتجربِة.

الّلعُب

لالستكشاِف أَْو 
لَِتعلِّم مهارٍة جديدٍة.

الّشغُف

الّرغبُة يف إحداِث 
تَغييرٍ يف العاَلِم.

الغايُة

أزداُد معرفًة

عاُم االبتكارِ
موِّ الّشيُخ  أعلَن صاِحُب السُّ

خليفُة بُن زايٍد آِل نهياَن، 
رئيُس الّدولِة -َحِفَظُه 

هللاُ- أنَّ عاَم 2015 هو عاٌم 
لالبتكارِ يف الّدولِة.

الهدف
الفكرة

التخطيط
التطبيق

النجاح
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َمجالُت البتكاِر:

هو االبتكاُر الّذي 
يأيت بالُمنتجاِت الجديدِة 
بكفاءٍة عاليٍة َوبِخصائَص 

ُفضلى، فآلُة الّتصويرِ الرَّقمّيُة 
ابتكارٌ للُمنَتِج الجديِد الّذي أخَذ 

يحلُّ َمحلَّ آالِت الّتصويرِ 
الّتقليديِّة.

هو االبتكاُر الّذي 
يأيت بطريقٍة َجديدٍة أَْو 

ُر طريقَة  تكنولوجيا َجديدٍة ُتغيِّ
ُق  العمِل أَو اإلنتاِج بما ُيَحقِّ
إنتاجّيًة أَعلى، أَْو تَحسيًنا 

لِْلُمنَتِج. 

الُمنَتُج
)Product(

العملّيُة
)Process(

تقديُم خدمٍة جديدٍة 
ُل ابتكاًرا  عادًة ما ُتمثِّ
جديًدا، واألمثلُة كثيرةٌ 

على ذلَك ِمْثَل الّصيرفِة 
اإللكترونّيِة المنزلّيِة.

طريقةٌ جديدةٌ 
أَْو ُمحّسنةٌ لقياِم 

الّشركِة باألعماِل بما 
ُق لها ميزًة يف الّسوِق،  ُيَحقِّ
أَْو تَحسيًنا لميزتِها الحالّيِة؛ 
لِضماِن زيادِة حّصِتها يف 

الّسوِق.

الخدمُة
)Service(

نموذُج األعماِل 
 Business(

)Model
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عناصُر البتكاِر:
الّطالقُة

 ،ِ تــــولــــيــــُد األفــــــكــــــار  

وَتركيُب بعِضها مَع 

ِض؛ للوصولِ إىل 
بع

الفكرِة اإلبداعيِّة.

ُ الة
األص

ِث، 
لّترا

ّيُد ل
ُك الج

إلدرا
ا

ِم، 
قـــيـــ

بـــالـــ
زازُ 

ــتــــــ
واالعــــ

دةُ، 
ــ ديـ

ــ ــجـ ةُ الـ
ــ ــ ــ ؤي

ــّر ــ ــ ل
وا

ما 
ِث ب

ـــرا تُّ
ُر الـــ

ــويــ
َوتــط

واقَع.
ُِم ال

يالئ

الحساسيُّة

حَساسيُّة االستقبالِ، 

للُمشكالِت  والــرّصــُد 

وَجوانِب الَخللِ.

ُ ونة
المر

ٍت 
جــاهــا

بــاتـّـ
يــُر 

فــكــ
الــّتــ

ُف 
كــّيــ

الــّتــ
ٍة، و

ــلــفــ
خــت

ُمــ

ِت 
ّيــــرا

ُمــــتــــغــــ
 الــــ

مــــــــَع

ــــُد 
نـــــقـ

ِة، َو
ـــــــد

ـــدي
الـــــــجــــ

ِت؛ 
ــــذّا

ُ الــــ
ــة ــ عـ

ــ ــ ــراجـ ــ ُمـ
َو

ويِر.
والتَّط

عديِل 
للتَّ

		
3 4

َدوُر البتكاِر في َتحقيِق ريادِة األعماِل:

يرى بعُضُهْم أَنَّ االبتكاَر يتمّثُل يف: “الّتوّصِل إىل َحلِّ ُمشكلٍة ما، أَْو إىل فكرٍة ما، َولِهذا فإنَّ االبتكاَر هو 
الُجزِء الُمرتبِط بالِفكرِة الجديدِة، أّما اإلبداُع فهو الجزُء الملموُس الُمرتِبُط بالتَّنفيِذ أَو الّتحويِل ِمَن الفكرِة 

إىل الُمنَتِج”. ومّما سبَق يمكُن القوُل: إنَّ االبتكاَر هو أساُس اإلبداِع. 
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حقيقٌة اقتصاديٌّة
اقتصاُد المعرفِة:

يف إطارِ ُمستهدفاِت رؤيِة دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة 2021، اتجَهت الّدولُة إىل التَّحوِل إىل اقتصاِد الَمعرفِة 
بجهوٍد َوُخطواٍت إيجابّيٍة ُمسترشدًة بالّركائزِ األساسّيِة الّتي حّدَدها البنُك الّدويلُّ القتصاِد المعرفِة، وهي:

)الحاِفُز االقتصاديُّ - الّنظاُم المؤّسسيُّ - الّتعليُم - االبتكاُر - تكنولوجيا المعلوماِت - االتِّصاالُت(.

جهوُد دولِة اإلماراِت في مجالِت البتكاِر واقتصاِد المعرفِة:

موِّ الّشيُخ ُمحّمُد بُن راشٍد آِل مكتوٍم، نائُب رئيِس الّدولِة، رئيُس مجلِس الوزراِء، حاِكُم ُديب  دّشَن صاِحُب السُّ
-َرعاُه هللاُ- )اإلستراتيجّيَة الوطنّيَة لالبتكارِ(، والّتي تهدُف إىل جعِل دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة يف مقّدمِة 

الّدوِل األكثرِ ابتكاًرا يف العاَلِم، وذلَك يف القطاعاِت الّسبعِة اآلتيِة:

الفضاُءالمياُهالّتكنولوجياالّصّحُةالّتعليُمالّنقُلالّطاقُة الُمَتجّددُة

َوتعمُل )اإلستراتيجّيُة الَوطنّيُة لالبتكارِ( ِمْن خالِل أربعِة َمساراٍت ُمتوازيٍة هي:
إرساُء بيئٍة ُمحّفزٍة لالبتكارِ: ِمْن خالِل توفيرِ بيئٍة مؤّسسّيٍة َوتشريعاٍت ُمحّفزٍة َوداعمٍة لالبتكارِ، والّتوسِع  	

يف َدْعِم حاِضناِت االبتكارِ، والّتركيزِ على الَبحِث والّتطويرِ.

تطويُر االبتكارِ الحكوميِّ: ِمْن خالِل تَحويلِِه إىل َعمٍل مؤّسسيٍّ َوتطويرِ َمنظومِتِه الُمتكاملِة َوإِطالِق  	
برامَج تدريبّيٍة َوتعليمّيٍة يف َمجاِل االبتكارِ على ُمستوى الّدولِة.

كزِ االبتكارِ والبحِث  	 ركاِت على إنشاِء مرا دفُع القطاِع الخاصِّ نحَو َمزيٍد ِمن االبتكارِ: عبَر تَحفيزِ الشَّ
َوخدماٍت  ُمنتجاٍت  لتنميِة  الوطنّيِة  الّشركاِت  َودعِم  َوتشجيِع  الجديدِة،  الّتكنولوجّياِت  َوتبّني  العلميِّ، 
األولويِّة  ذاِت  القطاعاِت  يف  الّتطبيقّيِة  البحوِث  على  للّتركيزِ  البحثّيِة  المؤّسساِت  وتشجيِع  مبتكرٍة، 

الَوطنّيِة.

بناُء أفراٍد يمتلكوَن مهاراٍت عاليًة يف االبتكارِ: وذلَك ِمْن خالِل بناِء الَمواهِب والُقدراِت الوطنّيِة يف مجاِل  	
الّتعليمّيِة  الموادِّ  واستحداِث  والّرياضّياِت،  والهندسِة  والّتكنولوجيا  العلوِم  على  الّتركيزِ  مَع  االبتكارِ، 

الخاّصِة باالبتكارِ يف المدارِس والجامعاِت، َوترسيِخ ثقافٍة َوطنّيٍة ُتشّجُع على االبتكارِ وريادِة األعماِل.
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

أُحّدُد المقصوَد بالمفاهيِم والمصطلحاِت اآلتيِة: 	
االبتكاُر:. 	

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

ريادُة األعماِل:. 	

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

مهاراُت الّتفكيرِ:

ا لَِمجاالِت االبتكارِ. 	  أرسُم ُمخّطًطا ِذهنيًّ
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األنِْشَطُة

لمسٌة ابتكاريٌّة:

فِّ َوُمعّلِم الماّدِة، نُِعدُّ َمعرًِضا يَشتمُل على ابتكاراٍت َمدرسّيٍة، ونربُطُه  	 بالّتعاوِن َمَع ُزمالِء الصَّ
برؤيِة دولِة اإلماراِت العربّيِة الُمّتحدِة 		0	م.
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ثانًيا: نماذُج إماراتّيٌة في َمجاِل البتكاِر وريادِة األعماِل

ُيعتَبُر االبتكاُر ُعنصًرا ِمَن الَمحاورِ الَوطنّيِة لرؤيِة اإلماراِت 2021، والّذي 
يندرُج تحَت عنواِن “ُمّتحدوَن يف الَمعرفِة“، ويهدُف إىل تحقيِق اقتصاٍد 
ــعــّزُزُه أفضُل  ــرٍن، تــقــوُدُه كــفــاءاٌت إمــاراتــّيــةٌ مــاِهــرةٌ، َوُت َمــعــريفٍّ َوُمــتــنــّوٍع َوَمـ
العربّيِة  اإلمــــاراِت  لــدولــِة  الــَمــدى  البعيَد  االزدهــــاَر  يضمُن  بما  الــخــبــراِت 

المَتحدِة َوَشعِبها.

الهدُف ِمْن َتشجيِع البتكاِر:

تَهدُف سياساُت االبتكارِ يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة إىل تحقيِق اآليت:

قطاعاٌت وابتكاراٌت:

االبتكاُرالقطاُع الوطنيُّ 

الفضاُء
َفضايئٍّ  ِمسبارٍ  إلرســاِل  َعربّيٍة  ُمحاولٍة  أّوِل  انطالُق 
مسّيِة،  األَقرِب إلينا ِضْمَن َمجموعِتنا الشَّ إىل الجارِ 

وهَو الَمّريُخ.

الّطاقُة الُمتجّددُة
ــزُة زايــــٍد لِــطــاَقــِة الــُمــســتــقــبــِل - ُمــنــُذ  ــائِـ أســهــَمــْت جـ
ِمــن 307 مالييِن  كثَر  أ َحــيــاِة  تَحسيِن  إِطــالِقــهــا- يف 

شخٍص حوَل العاَلِم.

توظيُف أنظمِة النَّقِل الّذكّيِة لخدمِة الُمجتمِع.النّقُل

تــحــويــُل مــفــهــوِم االبــتــكــارِ إىل 
َعـــمـــٍل َوثـــقـــافـــٍة ُمـــؤّســـســـّيـــٍة 
َفّعالٍة ودائمٍة يف حكومِة دولِة 

اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.

االقــتــصــاديِّ  الــّنــشــاِط  تَحفيُز 
لــلــّدولــِة بــعــيــًدا َعـــِن االعــتــمــاِد 

على النِّفِط.

الّتنافسّيِة  الـــقـــدراِت  تَــعــزيــُز 
ــاراِت  ــ ــ ــِة اإلمـ ــ الــعــالــمــّيــِة لــــدول

العربّيِة المّتحدِة.

ــٍة مــســتــدامــٍة  ــلـ ــيـ ــُز وسـ ــزيـ تـــعـ
الــــّطــــاقــــاِت  يف  لـــالســـتـــثـــمـــارِ 

الَبشريِّة اإلماراتّيِة.

4

	

3

	

ِمْن ِفكرِ قياَدتِنا

يخِة  كََّدْت ُسموُّ الشَّ َ أ
فاطمَة بنِت ُمباَرٍك )أُمُّ 
اإلماراِت( -َحِفَظها هللاُ- 
رئيسِة االتِّحاِد النِّسايئِّ 
، الرئيِس األَعلى  العامِّ

لمؤّسسِة التَّنميِة األَُسريِّة، 
رئيسِة المجلِس األعلى 
فوَلِة  أَنَّ  لألُموَمِة والطُّ
َمشروَع األَُسرِ الَوطنّيِة 

الُمنتجِة يف الّدولِة يهدُف 
إىل تَشجيِع َوتأهيِل الَمرأِة 

اإلماراتّيِة على اإلنتاِج 
واالبتكارِ والُمساهمِة بجهٍد 
ُمخلٍص يف تَقديِم صورٍة 
ُمشرّفٍة َعْن ُقدراتِها، وهو 
ُد عالقَتها بقيمِة  ما يوطِّ

العمِل والَعطاِء.

مفاهيُم ومصطلحاٌت

الّتنافسّيُة
هي َسعُي الّدوِل إىل 

االستغالِل األَمثِل لَِموارِدها 
كاّفًة ِمْن أَْجِل تَحقيِق 

الرّفاهيِة لُِشعوبِها )الّتنميُة 
الُمستدامُة(، وذلَك 

باتِّباِع أَفضِل األَساليِب 
والُممارساِت.
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ُمبادراُت وزارِة الّتربيِة والّتعليِم في َمجاِل البتكاِر:

ُمبادرُة »ُسفراء االبتكارِ«:. 	
ُمــبــادرَة  والّتعليِم  الــّتــربــيــِة  وزارُة  أطــلــَقــْت 
»ُســفــراء االبــتــكــارِ« لــلــمــرِّة األوىل يف إطــارِ 
َوتطويرِ  الُمبتكريَن  ورعايِة  لدعِم  خّطِتها 
الـ21،  الَقرِن  مهاراِت  كسابِِهم  وإ ُقدراتِِهم 
الُممارساِت  أفــضــِل  لــالّطــالِع على  وذلـــَك 
يف َمجاِل االبتكارِ، والتحَق بالُمبادرِة 160 

طالًبا وطالبًة.

تطويُر الَمناهِج: . 	
تَمَّ إِضافُة كُلٍّ ِمْن ِكتاِب التَّصميِم اإلبداعيِّ واالبتكارِ، وكتاِب إدارِة األعماِل 

لِصفوِف الحلقِة الّثالثِة؛ لتدريسِهما للّطلبِة.

أفراٌد ُمبتكرون:

الّنابغُة اإلمارايتُّ »أديب البلوشي« َوشقيقُتُه الّنابغُة »دانة البلوشي«:. 	
ــِل جـــامـــعـــِة  ــ ــَبـ ــ تَـــــــمَّ تـــكـــريـــُمـــُهـــمـــا ِمـــــــْن ِقـ
)مــانــشــســتــر( الـــعـــريـــقـــِة يف بــريــطــانــيــا؛ 
العلوِم  َمــجــايلَ  يف  العلمّيِة  إلنجازاتِِهما 

الّطبّيِة َوُعلوِم الفضاِء.
قـــــّدَم  ــلـــوشـــي(  ــبـ الـ )أديـــــــب  أَنَّ  ُيـــــذكَـــــُر 
مـــاّدَة  ُمستخِدًما  ُمــنــفــرًدا،  ا  ِعلميًّ بحًثا 
الّطبّيِة  )الغرافين( يف أَحدِث اختراعاتِِه 
خـــاصٌّ بُِمَصلّي  اإلنــســانــّيــِة، وهــو جــهــازٌ 
، وأصــحــاِب  ـــنِّ ــبــارِ الـــسِّ الــَمــســاجــِد ِمـــن ِك

الحاالِت الّطبّية الخاّصِة.
ــاّدِة  بــاســتــخــداِم مـ ُمــتــعــلـّـًقــا  ــة( فــكــاَن بحُثها  ــ ــغــرى )دان الــصُّ ــا شقيقُتُه  أّمـ

)الغرافين( يف بعِض أَجزاِء بَدلِة رّواِد الَفضاِء.
ا بَِمشروٍع ُمتكاِمٍل مَع  َوُيَعّداِن أّوَل َوأصغَر ِطفليِن ُيناِقشاَن بَحًثا ِعلميًّ
إدارَة  أَذهــَل  الَوطنيِّ )للغرافين( يف جامعِة )مانشستر(، والـّـذي  الَمعهِد 

المعهِد لِثراُه الَبحثيِّ الَمنطقيِّ والِعلميِّ.

قيٌم إنسانّيٌة

“أَطّباُء اإلِماراِت”
أَطلَق أَطّباُء اإلماراِت 

»مدينَة زايٍد اإلنسانّيَة 
االفتراضّيَة«، وهي 
أّوُل َمدينٍة إِنسانّيٍة 
افتراضّيٍة، وذلَك يف 

بادرٍة غيرِ مسبوقٍة على 
ُم  ُمستوى العاَلِم، َوَسُتقدِّ

ُحلواًل واقعّيًة لَِمشاِكَل 
ُمجتمعّيٍة، َوستساِهُم 
بشكٍل َفّعاٍل يف ُجهوِد 

اإلغاثِة اإلنسانّيِة العالمّيِة 
باستخداِم َمدينٍة افتراضّيٍة 
ُر بيئًة ُمبتِكرًة  ُمَتحّركٍة توفِّ

َوتقنّياٍت ُمتنّقلًة وفَق 
أَفضِل الَمعاييرِ العالمّيِة.

إبداعاٌت عالمّيٌة

موِّ الّشيُخ  َوجََّه صاِحُب السُّ
ُمحّمُد بُن راشٍد آِل مكتوٍم 

-َرعاُه هللاُ- بتأسيِس 
جامعِة ُديبٍّ لالبتكارِ 

والّتصميِم كأّوِل َصرٍح 
تَعليميٍّ إلِعداِد َوتخريِج 
رّواِد االبتكارِ الُمبدعيَن 
َوُمتخّصصي صناعِة 
الّتصميِم يف المنطقِة، 

وذلَك وفَق أرىق المقاييِس 
الّتعليمّيِة الّدولّيِة 

الُمعتمدةِ.
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الُمخترَعُة اإلماراتّيُة )فاطمة الكعبي(:. 	
ــْت  ــ َم ــدَّ ــ ــٍة ىف اإلمـــــــــاراِت َق ــرَِعـ ــتـ ــخـ أصـــغـــُر ُمـ
ــًة، َوتــمَّ  ابــتــكــاراٍت َوطــنــّيــًة َوبــيــئــّيــًة َوخــدمــّي
اإلمــاراِت كأصغرِ  أَوائــِل  بميدالِيِة  تكريُمها 
 44 ــَن  ــ ــْم َوِضــ  ،2015 َدورِة  يف  ُمــخــتــرعــٍة 
شخصّيًة َوطنّيًة ُصنِّفوا ِمْن أوائِل اإلِماراِت 
الــهــاّمــِة، وتعتبُر  ــم  ــِه ــبــادراتِ َوُم ــِهــم  إلنــجــازاتِ

عمُرها  كاَن  أَْن  منُذ  اختراعاتِها  أّوَل  َمْت  َقدَّ وقد  حياتِها،  مهّمًة يف  مرحلًة 
7 أعواٍم، وتطمُح أَْن تكوَن يف يوٍم ما َوزيرًة لالبتكارِ يف َدولِة اإلماراِت، َوأْن 

ُتساِهَم يف تَطويرِ جيٍل ِمَن الُمبتكريَن والُمخترعيَن لخدمِة الوطِن.

برامُج إماراتّيٌة تدعُم البتكاَر:

صندوُق خليفَة:. 	
َوغــرِس  المواطنيَن،  األعــمــاِل  رّواِد  ِمــْن  جيٍل  َخْلِق  إىل  الصندوُق  يهدُف 
وبلورِة  َدْعــِم  إىل  إضافًة  المواطنيَن،  أوســاِط  يف  االستثمارِ  ثَقافِة  وإثـــراِء 

الَمشاريِع الّصغيرِة والمتوّسطِة يف الّدولِة.

مؤّسسُة ُمحّمِد بِن راشٍد لتطويرِ ريادِة األعماِل:. 	
إىل  راِشـــٍد  بــِن  ُمحّمِد  سِة  األعــمــاِل يف مؤسَّ ريـــادِة  تَطويرِ  برنامُج  يهدُف 
ِمــْن خالِل  المعرفِة  قائٍم على  َوإِنــشــاِء ُمجتمٍع  الُمستقبِل،  قــادِة  تَطويرِ 
تَعزيزِ تَمّيزِ األعماِل، وتمكيِن رّواِد األعماِل الَعرِب ِمَن اإلبداِع، َوتسهيِل 

توفيرِ ُفرِص العمِل يف المنطقِة.

سُة الّشارقِة لَِدعِم الَمشاريِع الّرياديِّة:. 3 مؤسَّ
تَمَّ إِنشاُء مؤّسسِة الّشارقِة لدعِم المشاريِع الّرياديِّة بَِغرِض َدعِم َوُمساندِة 

الُمالئِم  الُمناِخ  َوتهيئِة  الُمباشرِ  الّدعِم  الّشارقِة ِمْن خالِل تَقديِم  الّصغيرِة والمتوّسطِة بإمارِة  الَمشاريِع 
إلِنشاِء َوتطويرِ هِذِه المشاريِع َوتوفيرِ ُفرِص الّتمويِل المناسبِة وفًقا لُِنُظِم َوقواِعِد الّتمويِل اإلسالميِّ.

راِث ِمَن التُّ

اختراٌع
يف زمٍن َمضى لم يكْن 

هناَك ُمكّيٌف لتبريِد الجوِّ، 
فقد كاَن الّناُس جميُعُهم 
يعتمدون على )المهّفة( 
الّتي كانَْت ُتستخَدُم يف 
َفصِل الّصيِف »القيظ« 
لتحريِك الهواِء، َوُمقاومِة 
، وشكُلها ِشْبُه  َحرارِة الجوِّ

دائريٍّ عادًة يميُل إىل 
الُمستطيِل.

حديُث اإلماراِت:

يُخ ُمحّمُد بُن زايٍد آِل نهياَن، ويلُّ عهِد أبوظبي، نائُب القائِد األعلى للقّواِت الُمسلّحِة  موِّ الشَّ كّرَم صاِحُب السُّ
-َحِفَظُه هللاُ- الّطالبَة اإلماراتّيَة )علياء أحمد المنصوري( ذاَت الـ 14 عاًما؛ لفوزِها بجائزِة »جينات الفضاء« 

َمْتها )وكالُة اإلماراِت للفضاِء( ومجلُّة »ذا ناشيونال« وشركُة »بوينغ«. العالمّيِة الّتي نَظَّ

نشاٌط ال صفيٌّ

ُم مبادرًة ابتكاريًّة  أَُقدِّ
تخدُم مناهَج الّدراساِت 

االجتماعّيِة والّتربيِة 
الوطنّيِة، وأشارُك بها عبَر 

َقناِة )التليجرام( "نحَو 
الّريادِة يف الّدراساِت 
االجتماعّيِة والّتربيِة 

الوطنيِة"، عبَر هذا الّرابِط:
https://t.me/socialstudies2017
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

ُح أربعًة ِمِن إِنجازاِت دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة يف َمجاِل االبتكارِ. 	 أوضِّ

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

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

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

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

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

الّتطبيقاُت:

ا للمؤّسساِت الَبحثّيِة والمعاهِد الّتقنّيِة اّلتي ُتعّزُز اإلبداَع واالبتكاَر. 	 ُم ُمَخّطًطا ِذهنيًّ أُصمِّ
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األنِْشَطُة

لمسٌة ابتكاريٌّة:

يف ضوِء توّجهاِت دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة الّرائدِة يف َمجاِل الّطاقِة الّنظيفِة أَبحُث يف َمصادرِ  	
فِّ  ا َعنها، وأعرُضُه على ُزماليئ يف الصَّ المعرفِة الُمختلفِة َعْن َمدينِة )مصدر(، وأعدُّ َعرًضا تقديميًّ

بإشراِف ُمعّلمي.

عّلمني زايٌد:

كاَن ذلَك بالنََّظرِ أَْم  أَْن أَبتكَر ِمْن أجِل اإلماراِت، َوأْن أصوَغ األعماَل بطريقٍة ُتسِعُد اإلنساَن، سواءٌ أ

بالُممارَسِة. 
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ثالًثا: البتكاُر َوريادُة اأَلعماِل في خدمِة دولِة اإلماراِت

ا الّتي تسعى لتحقيِق اقتصاٍد َمعريفٍّ ُمستنٍد إىل اإلبداِع  تعتبُر دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة الوحيدَة عربيًّ
بِب تسعى وبشكٍل حثيٍث َوُمستمرٍّ إىل تعزيزِ ُقدراتِها يف مجاِل التَّنميِة الُمستدامِة  واالبتكارِ، ولهذا السَّ
المدعومِة باإلبداِع واالبتكارِ، وترسيِخ أُسِس البيئِة الُمثلى لتخريِج أجياٍل جديدٍة ِمَن المواهِب الاّلزمِة 
كَبِة التَّطلّعاِت الّطموحِة  لرفِد سوِق العمِل باحتياجاتِِه الُمتزايدِة ِمَن العقوِل القادرِة على اإلبداِع، َوموا

لُِمستقبِل التَّنميِة االقتصاديِّة يف الّدولِة.

وتتضّمُن أبرُز إِنجازاِت دولِة اإلماراِت يف َمجاِل االبتكارِ:
تطويَر األنظمِة الّتعليمّيِة، وتعزيَز استخداماِت الحاسوِب واألجهزِة الّذكّيِة يف المدارِس. 	
افتتاَح َمزيٍد ِمْن مؤّسساِت الّتعليِم العايل اإللكترونّيِة يف الّدولِة. 	
تأسيَس العديِد ِمَن المؤّسساِت البحثّيِة والمعاهِد الّتقنّيِة لتعزيزِ اإلبداِع واالبتكارِ، مثَل: 	
مدينُة َمصدرٍ يف أبوظبي.. 1
ُمجّمُع ُديبٍّ للعلوِم.. 2
مسّيِة.. 3 ُمجّمُع ُمحّمِد بِن راشٍد آِل مكتوٍم للّطاقِة الشَّ
ُمجّمُع ُمحّمِد بِن راشٍد لِلُعلماِء. . 4

برنامُج ُمسّرعاِت ُدبيِّ الُمستقَبِل:

التَّنفيذيِّ،  المجلِس  آِل مكتوٍم، ويلِّ عهِد ُديب، رئيِس  بِن راشــٍد  بِن ُمحّمِد  يِخ حمداَن  الشَّ  أطلَق سموُّ 
رئيِس َمجلِس أُمناِء مؤّسسِة ُديبٍّ لِلُمستقبِل يف شهرِ يوليو 2016م مبادرَة “ُمَسّرعاِت ُديبِّ الُمستقبِل“؛ 
َخْلِق منّصٍة عالمّيٍة ُمتكاملٍة لصناعِة ُمستقبِل القطاعاِت اإلستراتيجّيِة، َوخلِق قيمٍة اقتصاديٍّة  بهدِف 
قائمٍة على احتضاِن َوتسريِع األعماِل، والحلوِل الّتكنولوجّيِة الُمستقبلّيِة، وجذِب أفضِل عقوِل العاَلِم 

لتجربِة َوتطبيِق ابتكاراتِها على مستوى مدينِة ُديبٍّ.

ويعّبُر ُمصطَلُح ُمسّرعاِت األعماِل َعن المؤّسساِت والبرامِج الّتي تهدُف 
ومشاريِعِهم  أفــكــارِِهــم  تَحويِل  يف  والُمبتكريَن  األعــمــاِل  رّواِد  َدعـــِم  إىل 
هــِذِه  أعــمــاِل  نموِّ  واإلســهــاِم يف  تجاريِّة،  قيمٍة  ذاِت  إىل شــركــاٍت  الّناشئِة 
العمِل،  الخدماِت مثَل مساحاِت  ِمَن  ِمْن خالِل تقديِم حزمٍة  الّشركاِت 
أصحاِب  ركاِء  الشُّ مــَع  بــِط  الــرَّ إىل  إضافًة  والنَّمذجِة،  االبتكارِ،  ومختبراِت 

العالقِة، والُمستثمريَن الُمحتمليَن.

مجمع ديب للعلوم

نافذُة المعرفِة

تدشيُن »َمركز زايٍد 
لالبتكارِ«، األّوِل يف المنطقِة 
للّذكاِء االصطناعيِّ، َوَهدُفُه 

كبُة تَوجُّهاِت دولِة  موا
اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة 
يف القطاعاِت الحكومّيِة 

والخاّصِة جميِعها.
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مبادراُت ُمحّمِد بِن راشٍد العالمّيُة:

َقْتُه إىل اليوِم: ما حقَّ

			 
جهة حكومية

 مليار
درهم

	3 
ألًفا

3 
آالف شركة

تَــمَّ  الــعــاَلــِم  دوِل  ُمختلِف  ِمـــْن 
تدريُب قياداتِها.

استثماراٌت لَِخلِق بيئٍة متكاملٍة 
لِلُمبدعيَن والُمبتكريَن.

تَمَّ  باِب  الشَّ األعــمــاِل  رّواِد  ِمــْن 
َدعُمُهم.

كـــثـــَر ِمــــْن 160 ألـــَف  ــُف أ ـ ــوظِّ تـ
شخٍص، تَمَّ َدعُمها.

شهُر اإلماراِت لالبتكاِر 2020:

تحت رعاية صاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم ديب، رعاه هللا، انطلقت فعاليات الــدورة الرابعة من »شهر اإلمــارات 
لالبتكار2020« تحت شعار »لنستعد للخمسين«، وذلك يف الفترة من  1 إىل 29 فبراير/

ا، وحلّت  شباط 2020، يف وقت حافظت دولة اإلمارات العربية المتحدة على صدارتها يف المركز األول عربيًّ
ا يف »مؤشر االبتكار العالمي لعام 2019«. يف المركز 36 عالميًّ

إبــداعــات 120 جهة حكومية وخــاصــة، و1000 فعالية، عبر سبع  لالبتكار 2020،  ــارات  اإلمـ وشهد شهر 
كبر تحدٍّ وطني تحت شعار »تحدي الخمسين«. محطات، يف سبع إمارات، فضالً عن إطالق أ

ابتكاراٌت:

انطالُق المهرجاِن الوطنيِّ للعلوِم والّتكنولوجيا واالبتكارِ:

أعلَنْت وزارُة الّتربيِة والّتعليِم َعْن إطالِق المهرجاِن الَوطنيِّ للعلوِم والّتكنولوجيا واالبتكارِ يف نسخِتِه الّرابعِة 
موِّ  يف )ُديب فستيفال آرينا( خالَل الفترِة 4 فبراير وحتى 8 فبراير 2020م، برعايٍة كريمٍة ِمْن صاحِب السُّ
الّشيِخ ُمحّمِد بِن زايٍد آِل نهياَن، ويلِّ عهِد أبوظبي، نائِب القائِد األعلى للقّواِت الُمسلّحِة -َحِفَظُه هللاُ- وذلَك 

تزامنًّا مَع فعالّياِت )َشْهر اإلماراِت لالبتكارِ(.
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ُعِقَد »شهُر اإلماراِت لالبتكارِ« ألّول مرٍّة لمدِة شهرٍ كامٍل يف شهرِ فبرايرٍ 
2018م، ِضْمَن ُمبادراِت عاِم زايٍد، واشتمَل على العديِد ِمن الُمبادراِت 

ها: باِب واألجياِل القادمِة، َوِمْن أَهمِّ الخاّصِة الّتي ُتمثُِّل مصدَر إلهاٍم للشَّ

ُمبادرُة الُمَفكِّرِ الُمبدِع. 	ُمبادرُة الُمبتِكرِ الّرائِد. 	

ُمبادرُة الُمفكِّرِ الُمْلِهِم. 	ُمبادرُة صانِِع الّتغييرِ. 	

ويهدُف شهُر اإلماراِت لالبتكارِ إىل:
تمكيِن الُمبتكريَن والموّظفيَن ِمَن الحكومِة والجهاِت والُمشاركيَن . 1

ِمن فئاِت الُمجتمِع جميِعها ِمَن االّطالِع على الفعالّياِت، وزيارِة ما 
ُمُه الجهاُت الُمشارِكُة. ُتقدِّ

االحتفاِء باالبتكارِ والُمبتكريَن وتعزيزِ ثقافِة االبتكارِ يف المجتمِع مّما . 2
رّسَخ َمكانََتُه باعتبارِِه األكبَر ِمْن نَوِعِه، واألكثَر جذبًا لفئاِت المجتمِع 
على اختالِفها؛ لتشارَِك يف َرسِم ُمستقبِل اإلمــاراِت، ما يجعُل ِمنُه 
الوطنّيِة  اإلستراتيجّيِة  لتنفيِذ  الحكومِة  َعــمــِل  يف  أســاســّيــًة  ركــيــزًة 

لالبتكارِ.

»مبادرة بوابة العقول«:
الُمفكريَن  َوتستهدُف  بالتَّعاوِن مَع جمارِك ديب،  لالبتكارِ 2019م،  اإلمــاراِت  إطالُقها خالَل شهرِ  تمَّ  مبادرةٌ 
موِّ الّشيِخ ُمحّمِد بِن راشٍد  والُمبدعيَن والُمبتكريَن والُمخترعيَن والموهوبيَن؛ تحقيًقا ألهداِف صاحِب السُّ
ولِة، رئيِس مجلِس الوزراِء، حاكِم ديب -رعاُه هللا- يف تبّني نظاِم )االبتكارِ المفتوِح(  آَل مكتوَم، نائِب رئيِس الدَّ

ٍة واحدٍة. ٍة ذكيَّ ِضمَن بوابٍة إلكترونيَّ

ومضٌة إماراتّيٌة

مدينُة )مصدر( الّتي تعمُل 
كمنطقٍة اقتصاديٍّة خاّصٍة 
مَع الّتركيزِ على الّتقنّياِت 
الّنظيفِة والّطاقِة الُمتجّددِة 

ستكوُن َمقرًّا للعديِد 
ِمن المشاريِع التِّجاريِّة 
والّتصنيعّيِة العاملِة يف 
َمجاِل تَصنيِع ُمنتجاٍت 

صديقٍة للبيئِة، كما ُتتيُح 
ركاِت ُفرصَة االستفادِة  للشَّ
ِمْن إمكانّيِة اختبارِ الّتقنّياِت 
الّنظيفِة َوعرِضها َوتطويرِها 

َوتسويِقها تجاريًّا.
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األنِْشَطُة

الفهُم واالستيعاُب:

كمُل الجدوَل اآليت: 	 أ

مبادراُت شهرِ االبتكارِأهدافُهُيطلُق على شهرِ فبراير اسَم

شهُر االبتكارِ

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

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

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

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

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

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

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

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

أوّضُح أبرَز أهداِف مؤّسسِة الّشيِخ ُمحّمِد بِن راشٍد لتطويرِ ريادِة األعماِل. 	

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

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

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

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

مهاراُت الّتفكيرِ:

أُبّيُن أبرَز نتائِج ُمبادراِت وزارِة الّتربيِة والّتعليِم يف مجاِل االبتكارِ. 	

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................
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األنِْشَطُة

لمسٌة ابتكاريٌّة:

ُم َجدواًل َعْن أهمِّ القطاعاِت  	 أبحُث يف الّشبكِة الَعنكبوتّيِة َومواقِع الّتواصِل اإللكترونّيِة، َوأَُصمِّ
الوطنّيِة الَمعنّيِة باالبتكار َوبِنماذِجِه يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.
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َمَهّماُت األداِء

ُحُه بالّرسِم، ُمبّيًنا أهميَتُه ودواعي استخداماتِِه. 	 أَتخّيُل ابتكاًرا سأقوُم بِِه، َوأوضِّ

أَعرُض بعَض خاماِت البيئِة، وأقترُح بعَض اإلضافاِت الُممكنِة؛ لتحسيِن الُمنَتِج. 	
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