
نواتُج الّتعّلِم:

المفاهيُم والمصطلحاُت:

قيٌم ومواَطَنٌة:

الفكرُة الّرئيسُة:

ُط الّدر�سِ مخطَّ

الدّر�سُ الأوّلُ:  النباتاُت الّطبيعّيُة 1
احلّيُة واجلبلّيُة( )ال�سّ

أواًل: النباتاُت الّساحلّیُة.

ثانًيا: النباتاُت الَجَبلّيُة.

يتعرَُّف المفاهيَم والمصطلحاِت 	 
الواردِة يف الّدرِس.

الــخــارطــِة مناطَق 	  يـــحـــّدُد عــلــى 
ــاِت الــّســاحــلــيــِة  ــاتـ ــبـ ــنـ انـــتـــشـــاِر الـ

والجبليَِّة.
يستنِتُج صفاِت كالًّ من النباتاِت 	 

الّساحليِة والجبليِّة.
يـــقـــارُن بـــيـــَن فـــوائـــِد الــنّــبــاتــاِت 	 

الّساحليِة والنّباتاِت الجبليَِّة.
ُم مـــقـــتـــرحـــاٍت تُـــســـهـــُم يف 	  يــــقــــدِّ

يف  النّباتيِة  الحياِة  على  الحفاِظ 
دولِة اإلماراِت العربيِة المتّحدِة.

نباُت القرم	 
نبات النَّجم	 
النباتاُت الّطبيعيُّة	 
خصوبُة التُّربِة	 

عاِب	   تحّدي الصِّ
المواَطنَُة	 
الوالُء واالنِتماُء	 

يــِة يف  الــبَــّر للنّباتاِت  البيولوجي  الــتَّــنَــوِع  ِقــلَّــِة  الــّرغــِم من  على 
األنــواِع  تلَك  أنَّ  إال  الُمتَّحدِة،  العربيِة  ــاراِت  اإلمـ َدولـــِة  أراضــي 
لما تحتويِه من جيناٍت  ثروًة هائلًة،  تمثُِّل  الموجودِة  القليلِة 
من  القاسيِة  البيئيَِّة  ــروِف  الــظُّ ل  تحمُّ على  هائلٌة  َمقدرةٌ  لها 

ملوحٍة وحرارٍة وجفاٍف.
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أوًل: النباتاُت الّساحلّیُة:

توجُد النباتاُت الّساحلیَُّة على الّساحِل الغريبِّ الذي يَمتدُّ على طوِل الخليِج العريبِّ، والّساحل 
النّباتيُة لهذه المنطقِة على الّطبيعِة  الشريقِّ الذي يَمَتدُّ على طوِل بحر عـُمان. وتعتمُد األنواُع 

المناخيِة ونوعيِة التّربِة.

الَقَرم/المانجروف:

يف  الكبيِر  بالتَّنوِع  المتَّحدِة  العربيَِّة  ــاراِت  اإلمــ دولـــِة  بيئُة  تتميُز 
الجمايلِّ،  بشكلِه  يتميُّز  وأغلبها  ونباتاتها،  وُشجيراتها  أشجاِرها، 
ــبــاُت الـــقـــرِم أحـــَد الــنــبــاتــاِت الــّســاحــلــيــِة  ــيــِة، ويــعــدُّ ن وفــائــدتــِه الــّطــبّ
)الّشاطئيِة( التي تنمو عند الحدِّ الفاصِل بين البحِر واليابسِة يف 
المناطِق الحارِّة والمداريِة وتتميُّز بقدرتِها على مقاومِة الظروِف 
البيئيِّة الّصعبِة التي تعجُز عن مواجهِتها معظُم النباتاِت األُخرى، 

وهو نباٌت يشارُك يف تشكيِل نظاٍم بيئيٍّ وحيويٍّ متكامٍل.

النباتات الساحلیة )نبات القرم(

التَّكيَُّف مَع الموارِد المحدودِة.	 

- لنا.	  مُه هللاُ -عّز وجلَّ القناَعَة بما َقسَّ

مواجهَة الّتحدياِت بعزيمٍة وإصرارٍ.	 

خوَض غمارِ الّتجربِة. 	 

عّلمني زايُد:

منُذ  معروفٌة  المانجروف  أشجاُر 
الِقدم؛ فقْد وصفها »ثيوبراتس«، 
ــــع  ــرِن الــــرابِ ــقــ ــ ــاَش يف ال ــ ــذي عــ ــ ــ ال
المعروِف  كتابِه  يف  الميالد،  قبَل 
يــُخ الــنــبــاِت( عــام 350 ق.م،  )تــار
بيِة لهذا  وأورَد بعَض الفوائِِد الطِّ

النباِت.
ــبـــاِت الــعــريبِّ  وقـــد ذكــــَر عـــالـــُم الـــنَـّ
ــطــي( أشــجــاَر  ــبَ ــو الــعــبــاس الــنَّ ــ )أب
المانجروف يف كتاباتِه عن رحالتِه 
أورَد  حـــيـــُث  ــرِب،  ــعــ ــ ال يـــرِة  جـــز يف 
اسُمه  نــوٍع  منها:  نوعيِن  وصــَف 
)القرم(.  اسُمه  ونــوٍع  )القنديلة( 
ــراِث أن »ابــن  ــارت كــتــُب الـــتُـّ وأشــ
منظوٍر« يف )لسان العرب( قال: 
ــجــر ال  ــرٌب مـــن الــشَّ ــ ــرم ضـ ــقــ ــ »وال
أَدرى أَعريبٌّ هو أْم َدخيٌل«. وقال 
: »الـــُقـــرم،  ــو حــنــيــفــَة الـــديـــنـــوريِّ ــ أَب
، شجرٌ ينبُت يف جوِف ماِء  بالضمِّ
البحِر، وماُء البحِر عدوُّ كلِّ شيٍء 

من الّشجِر إالَّ الَقرم«.

من ذاكرِة الّتاريِخ
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التوزيُع الجغرايفُّ لنباِت القرِم:

تترّكُز النباتاُت البحريُة الّساحليُة يف الُمستنقعاِت واألَخوارِ ونطاِق المدِّ والجزرِ والُكثباِن الّساحليِة، 
وتنتشُر أشجاُر القرِم بشكٍل طبيعيٍّ يف مناطَق ساحليٍة عّدٍة، وعلى شواطِئ عدٍد مَن الجزرِ يف 
دولِة اإلماراِت العربيِّة المتّحدِة، وتتبُِّع األشجارِ الموجودِة يف الّدولِة نوًعا واحًدا من القرِم هو »القرُم 
«، واسُمه العلميُّ هو )Avicennia marina(، ويعدُّ النَّوَع الوحيَد الذي ينمو على نطاٍق  الرّماديُّ
واســٍع يف دولــِة اإلمــاراِت العربيِّة المتّحدِة، حيُث تمتلُك إمــارُة أبوظبي )85٪( من أشجارِ القرِم. 
واستخدمت هذه األشجاُر يف الماضي كمورٍد لألخشاِب، واسُتعملت أوراُقها كأعالٍف للماشيِة يف 

. المناطِق التي توجُد فيها بشكٍل طبيعيٍّ

أمُّ  أبوظبي،  ها:  المناطِق من أهمِّ القرِم بنموٍّ صّحيٍّ وسليٍم يف عدٍد من  نباِت  تتمتُع تجمعاُت 
يف، وشحِّ  الصَّ الــحــرارِة يف فصِل  ارتــفــاِع درجــاِت  َرْغــم  الخيمة وديب،  الّشارقُة، ورأُس  القيوين، 
كثر يف بَعِض  األمطاِر، وارتفاِع درجِة ملوحِة الميّاه التي تصُل إىل حوايل 40 جزًءا يف األَلِف، أو أ

المناِطِق.

دورُة حياِة شجرِة القرِم

بذرة 
قرم

سقوطها 
في التربة

إنبات 
البذرة
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ممّيزاُت أشجارِ القرِم: تّتصُف أشجاُر القرِم بصفاٍت عديدٍة منها:

مقاومُة الملوحِة الزّائدِة، ودرجاُت الحرارِة والرطوبُة العاليُة، ودوراُت المدِّ والَجْزِر. 	
نِة. 	 ُخْضرتُها على مداِر السَّ
عن  	 المغمورِة  التُّربِة  يف  التَّنفُّس  من  جذوِرها  ُن  تَمكُّ

طريِق جذوٍر مَتحورة.
قــدرتُــهــا عــلــى الــنُّــمــو يف الـــحـــزاِم الــفــاصــِل بــيــَن الــبــحــاِر  	

واليابِس، يف المناطِق الحارِّة وشبِه الحارِّة.

فوائُد بيئيٍة واقتصاديٍة لنباِت القرِم:

ُد فوائُد أشجاِر القرِم، وهي كثيرةٌ منها أنَّها: تتنَّوُع وتتعدَّ
حاضنٌَة لألسماِك والروبيان، واألَحياِء البحريِة، والّطيوِر.  	
كــِل بــواســطــِة  	 حــامــيــٌة لــلــّشــواطــِئ مــن االنـــجـــراِف والــتــآ

جذوِرها.
حاويٌة لعناصَر غذائيٍة تُستخدُم غذاًء للحيواناِت. 	
تستطيُع نباتاُت القرم حمايَة المناطِق الّساحليِة من  	

المدِّ  التعريِة بفعِل األمـــواِج، واألعــاصــيــِر، وحــركــِة  أثــِر 
والجْزِر.

العربيِة  اإلمـــاراِت  لدولِة  الّساحلي  الخطِّ  طــوِل  على  األراضــي  من  الهكتاراِت  آالَف  تغّطي  القرِم  غاباُت 
دولــِة  من  واسعًة  مساحًة  تُغّطي  وهــي   ، الّساحليِّ البيئيِّ  النِّظام  من  يتجزّأ  ال  جــزًءا  ُل  وتشكِّ المتّحدِة، 

ُل أشجاُر القرم حوايل 8٪ من الغطاء النبايت السائد يف إمارة أبوظبي. اإلماراِت العربيِة المتَّحدِة، وتشكِّ

حقيقٌة جغرافيٌة:

اأثري معلوماتي
بيئُتنا الإماراتّيُة

من  كم2   110 حوايل  أبوظبي  تحتضُن 
بيعيِة والمزروعِة، والتي  الطَّ القرِم  أشجاِر 
تغذيٍة  ومصادَر  طبيعيٍّة  موائَل  توفِّر 
األسماِك  أنواِع  من  للعديِد  آمنٍة  وتكاثٍر 
البحِر  ثعابين  مثل  البحريِة  والكائناِت 
الّروبيان  من  وأنواع  البحريِة  والّسالحِف 
يف  القرم  غاباُت  وتساهُم  واألسماِك، 
البيئِة، من خالِل خفِض  الُمحافظِة على 
تأثير  خفُض  وبالتّايل  الكربوِن،  انبعاثاِت 
ظاهرِة التّغيّر المناخي، وتم تكثيُف برامج 
له  المغفور  من  بأمٍر  القرم  غاباِت  زراعِة 
آُل  سلطاٍن  بُن  زايُد  الشيُخ  للاِ-  -بإذِن 
األشجار  زيادِة هذه  مّما ساهَم يف  نهيان، 

بشكٍل مستداٍم خالل العقوِد الماضيِة.
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نباتاٌت ساحلیٌة ُأخرى:

نباُت الهرِم:. 1
رٌ سيقانُه متفرعٌة بغزارِة األوراِق بيضويِة الّشكِل ومنتفخٍة  نباٌت معمِّ
الحتوائها على الماِء، ويوجُد يف الّسهوِل الّرمليِة والكثباِن وينتشُر على 
الملوحَة،  ُل  ويتحمَّ والُجزِر،  الّسبخاِت  العريبِّ يف  الخليِج  طوِل ساحِل 
ويستعمُل عالًجا لإلبِل، ويوضُع يف حفرِة الفسيِل مَن النّخيِل فيحميه 

يِف. من الّدوِد، وتُعالُج به بعُض األمراِض لدى اإلنساِن، وتتغذى عليه الجماُل يف فصِل الصَّ

نباُت نجم:. 2
والمناطِق  الّسبخاِت  يف  يوجُد  بِة،  التّر يف  كثيفٌة  سيقانُه  رٌ  معمِّ نباٌت 
ُل الملوحَة، وينتشُر على طوِل ساحل الخليِج العريبِّ ،  الّرمليِة، يَتَحمَّ

كما أنَّه غذاٌء للحيواناِت.

نباُت عكرش:. 	
رِة واسعِة االنتشاِر يف األراضي  يعدُّ نباُت الَعكرِش من النباتاِت المعمِّ
الِملحيِة الرَّطبِة، يوجُد يف األماكِن الّساحليِة والجزِر البعيدِة عن اليابسِة، 
ُل الملوحَة ويعدُّ غذاًء للمواشي يف حالِة عدِم وجوِد نباتاٍت رعويٍة. يتحمَّ

لطاِت الرّسميِة فقط بل هي  »إنَّ حمايَة البيئِة يجُب أالّ تكوَن وأال ينظَر إليها كقضيٍة خاّصٍة بالحكومِة والسُّ

نا جميًعا... إنَّها مسؤوليُة الجميِع ومسؤوليُة كلِّ فرٍد يف مجتمِعنا، مواطنين ومقيميَن«. مسألةٌ تهمُّ
يُخ زايُد بُن سلطاٍن آُل نهياٍن -طيبَّ هللا ثراُه- الشَّ

: �سِ مْن فكِر الباني الموؤ�سّ
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ثانًیا: النباتاُت الجبلیَُّة:

ماِل 	  ماِل والشَّ م وَدبا يف الشَّ تمتدُّ هذه المنطقُة من َشعَّ
الّشريق إىل حتّا والعيِن يف الجنوِب الّشريّق من دولِة 
اإلماراِت العربيّة المتّحدِة وتتَّصُف المنطقُة بدرجاِت 
الّدولِة.  من  األُخرى  للمناطِق  نسبًة  منخفضٍة  حرارٍة 
الّسنويِة  أمطاِرها  كّمياِت  ُل  معدَّ يزيُد  عامٍّ  وبشكٍل 
الّربيع  فصِل  أّما يف  الّشتاِء،  فصِل  أثناَء  المتساقطِة 
يِة ذاِت  فإن المنطقَة تلبَُس أحلى حـُلٍّة من األزهاِر البّر

األلواِن الجميلِة الزّاهيِة.

يـــِس، ومنـــاٍخ مناســـٍب أســـهَم 	  تتميــّـُز دولـــُة اإلمـــاراِت العربيـــِة المتّحـــدِة بطبيعـــٍة ُمتنّوعـــِة التضار
يـــِة التـــي تتغلَّـــُب علـــى الّظـــروِف الجويــّـِة، باالعتمـــاِد  يف نمـــوِّ العديـــِد مـــن النّباتـــاِت واألشـــجاِر البّر
ـــا  يـــِة، وتلعـــُب دورًا مهمًّ ـــِل اإلنســـاِن، وتنمـــو بيـــَن الجبـــاِل الّصخر علـــى األمطـــاِر، مـــن دون تدخُّ
يف الغـــذاِء والـــّدواِء، وظـــّل اإلنســـاُن قديًمـــا وحديًثـــا يواظـــُب علـــى اســـتعمالها؛ لمـــا لهـــا مـــن 
كثـــَر  يـــِة تحتـــوي علـــى أ خصائـــَص وفوائـــَد عظيمـــٍة متعـــّددٍة، فمعظـــُم النباتـــاِت واألشـــجاِر البّر

ـــروِف البيئيّـــِة الُمحيطـــِة بهـــا. مـــن مـــادَّة فّعالـــٍة تســـاعُدها علـــى التّكيّـــِف مـــع الظُّ

مِر مكانًة خاّصًة يف قلوِب أبناِء اإلماراِت، وقد أصدرَ الّشيُخ زايُد بُن سلطاٍن آُل 	  تحتلُّ شجرُة السَّ
إمارِة  المشاريِع يف  تنفيِذ  مِر عنَد  السَّ التّعرِض ألشجاِر  أواَمر لعدِم  ثراُه،  نهياٍن -طيََّب للُا 
مِر يف مساحاٍت واسعٍة ال تزاُل موجودًة إىل  أبوظبي قدَر المستطاِع، وأمَر بزراعِة أشجاِر السَّ
دِر« وغيِرهما، ردًّا للجميِل الذي  رِة مثَل »الغاف« و»السِّ اليوم، أُسوًة ببقيِّة األشجاِر الُمعمِّ

قدَّمتُه الّشجرُة ألبناِء اإلماراِت يف الماضي.

»نحُن نضُع يف اعتبارِنا الجهوَد الرّاميَة 
الخضراِء  الــزّراعــيــِة  رقعِتنا  توسيِع  إىل 
عن طريِق استصالِح مساحاٍت واسعٍة 
مــن األراضـــي وتــدبــيــِر الــمــوارِد المائيِة 
الـــاّلزمـــِة، وذلـــك بــهــدِف تحقيِق األمــِن 
الغذايئِّ لشعبِنا يف المستقبِل القريِب 

والبعيِد مًعا«.
زايد  بن  خليفة  الّشيخ  الّسمو  صاحب 

آل نهيان رئيس الّدولة -حفظه هللا.

مْن فكِر القائِد

مفاهيٌم وم�سطلحاٌت:

النباتاُت الّطبيعيُة: هي الّنباتاُت الّتي تنمو من تلقاِء نفِسها دوَن أن يرعاها اإلنساُن أو يرويها أو ينبُتها.	 

خصوبُة التربِة: هي التُّربُة الّصالحُة للزّراعِة ونمّو النباتاِت نموًّا سليًما فيها.	 
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وهناك أنواٌع متعّددُة ومتنوعٌة من األشجاِر، منها:

:)Acacia tortilis( مِر شجرُة السَّ

مِر تنتِشُر يف المناطِق الجاّفِة وشبِه الجاّفِة، وتُسّمى )Acacia tortilis(، وهي من  شجرُة السَّ
أهمِّ األشجاِر الِمحليِة التي تنمو طبيعيًّا يف دولِة اإلماراِت العربيّة المتّحدِة، ويكثُر نموُّها على 
هوِل الحصويِة وتنمو كذلَك يف الكثباِن الّرمليِة  امتداد التالِل الّسفحيِة وأسفَل المرتفعاِت والسُّ

والمنحدراِت الّصخريِة والتُّربِة الحصويِة.

مرِ:. 1 التوزيُع الجغرايفُّ ألشجارِ السَّ
تنتشُر يف مناطِق العيِن وسويحان والّذيد وخورفكان ورأِس الخيمِة، وهي من األشجاِر المفيدِة 
يف مجاالِت التّشجيِر، وتجميِل المناظِر، وتسمى بشجرة الِمَظلّة نظًرا ألفُرعها الُمنتشرِة، وتوفيِرها 

. لمساحاٍت كبيرٍة مَن الّظلِّ

شجرة الّسمر

النباتاُت هي كائناٌت حّيةٌ أجساُمها عديدُة الخاليا، وما يمّيُزها عن غيرها من الكائناُت أنّها ذاتيُة الّتغذيِة؛ 

بحيث تقوُم بعمليِة البناِء الّضويئ إلنتاج غذائها بنفِسها، وما يمكّنها من القياِم بذلك هو احتواُؤها على 

صبغِة الكلوروفيل، كما أّن للنباتاِت قدرًة على العيِش يف بيئاٍت مختلفٍة.

اأربُط مع العلوِم:
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مرِ:. 2 ممّيزاُت شجرِة السَّ
ر. 	 ُل الجفاَف والملوحَة لفتراٍت طويلٍة، السيّما وأنَّها قليلُة التبخُّ تتحمَّ
تنمو بالمناطِق التي يقلُّ فيها المطُر الّسنويُّ عن 40 مليمتًرا. 	
توصُف بشجرِة »المظلّة الّشائكِة«، ألنها كثيفُة األوراِق واألشواِك. 	
 تزداُد عروُقها يف الّطول؛ كلّما زادت يف الِكبر، للوصول إىل األماكِن الرّطبِة تحَت سطِح األرِض. 	
تمتدُّ جذوُرها يف التُّربِة الّرمليِة إىل ما يقارُب 17 متًرا. 	

مرِ:. 	 فوائٌد بيئيٌة واقتصاديٌة ألشجارِ السَّ

أخشابُها تُستخدُم لبناِء حظائَر 
للحيواناِت، وطهي الّطعاِم، 

وبناِء البيوِت قديًما.

أزهاُرها توّفُر رحيًقا ممتازًا 
للنحِل، ونحصُل بذلَك 

على العسِل.

تحدُّ مْن زحِف الّصحراِء، 
ياِح  وتقلُّل سرعَة الّر

والغباِر الُمتطايِر.

مصدرٌ رعويٌّ مهمٌّ 
للمواشي، وخصوًصا 

الِجماِل.

، وظلٌّ يف  جماٌل طبيعيٌّ
الّصحراِء، وملجأ للكائناِت 

الفطريِّة.

تتعّدُد مجاالُت استخدام الّنباتاِت الّطبيعّيِة، ومنها:

وااللتهاباِت، 	  اآلالم،  لتسكيِن  ــِة؛  ــ األدوي تحضيُر 

وارتفاِع ضغِط الّدم، وتصلِّب الّشراييِن.

تــدخــُل يف تركيِب بعِض 	  ــّزيــوت، التي  ال إنــتــاُج 

المستحضراِت الّطّبيِة.

تجهيُز أغذيٍة خاصٍة لعالِج مرِض القلب.ِ	 

تصنيُع المبيداِت الحشريّة ِلقتل الحشراِت.	 

والــبــهــارات؛ إلضــافــِة 	  الــّتــوابــُل  تستخلُص منها 

الّطعم،ِ أو الّرائحِة.

اأربُط مع العلوِم:

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



شجرُة الّشوع:

شــجــرُة الــشــوِع تنمو على ســفــوِح الــجــبــاِل وضــفــاِف الـــوديـــاِن ذاِت 
بِة الّصخريِة، وتنتشُر بشكٍل كبيٍر يف المناطِق الّداخليِّة والجبليِّة  التّر
وخصوًصا منطقَة َدبا الفجيرة والطويين، ونودي مؤخًرا إىل استخداِم 
شجرِة الّشوع، يف الّزراعاِت التّجميليِة، بعدما أثبتِت الدراساُت قدرتها 

على التّأقلِم والنّمو يف الظروِف البيئيِّة القاسيِة.

ممّيزاُت شجرِة الّشوع:. 1
تنتشُر وتنمو بسرعٍة الحتوائها على قيمٍة غذائيٍة عاليٍة من المعاِدن.  	
تمتاُز بقدرتها على مقاومِة اآلفاِت الموجودِة يف الجّو، وإنتاِج األكسجين. 	
، وتنمو يف درجاِت الحرارِة المرتفعِة. 	 لِّ تعدُّ من أشجاِر الظِّ
تعتمُد على نفسها يف توفيِر الماِء والغذاِء. 	

فوائٌد بيئيٌة واقتصاديٌة لنباِت الّشوع:. 2

تستخدُم األوراُق واألزهاُر 
والثماُر، كغذاٍء ودواٍء 

لإلنساِن.

غذاٌء للحيواناِت )األغناُم 
والماعُز واألبُل(.

يستخرُج منها زيًتا 
يستخدُم يف األكِل، وعالِج 

بعِض األمراِض.

تلّطُف أجواَء المنطقِة 
المحيطِة بها، وتكافُح 

التّصّحَر.

يستعمُل زيُتها حديًثا 
كمثبٍت للعطوِر، ويف 

مواِد التّجميِل.

هل تصاُب النباتاُت باألوراِم؟

ها: رغَم قابليِة أجساِد الّنباتاِت لنمو األوراِم، إال أنّها تتأثَُّر بذلك أَقَّل من الحيواناِت، وذلَك لعّدِة أسباٍب، أهمُّ

أنَّ أوراَم النباتاِت ال تنتشُر  إىل أَماكَن أخرى من َجسِد النباِت، بسبِب إحاطِتها بجدارٍ خلويٍّ قويٍّ لمنعها الوَرِم واالنتشارِ 

والهجرةِ، رغَم انقساِمها، إالّ أنَّ الوَرم الجديَد يبقى عالًقا يف مكاٍن واحٍد مع تأثيرٍ بسيٍط على ِصحَِّة الّنباِت.

حقيقٌة علميٌة:
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حزام الغابات

نباُت العسبج:

معّمرٌ،  نباٌت  وهو  الحصوّي،  والّسهل  الجباِل  منحدراِت  يف  ينتشُر 
المناِزل، وعالج  أسُقف  )قديًما( يف  اسُتخدمت  له سيقاٌن خضراُء 

ا للحيواناِت.  الجروِح وأمراٍض أخرى، وتقّدم غذاًء مهمًّ

إجراءاٌت اتّخذتها دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة للمحافظِة على النّباتاِت الّطبيعّيِة:

تنفيُذ عدٍد مَن المشاريِع؛ لتحويِل 
إىل  القاحلَة  الــّصــحــراويـّـَة  المناطَق 
باين  قيادِة  عهِد  منُذ  خــضــراَء،  جّنٍة 
نــهــضــَة الــــّدولــــِة الـــّشـــيـــُخ زايـــــٌد بــُن 
سلطاَن آِل نهياَن -طّيَب هللاُ ثراُه.

وضـــــــــُع قـــــوانـــــيـــــَن وتــــشــــريــــعــــاٍت؛ 
للمحافظِة على النباتاِت، وحمايِتها 
مـــَن اآلثــــارِ الــّســلــبــّيــِة الــّنــاجــمــِة عــِن 
الُممارساِت البشريِّة غيَر الّسليمِة.

إنشاُء عدٍد مَن الهيئاِت الحكومّيِة، 
مثَل هيئِة البيئِة يف أبوظبي؛ بهدِف 

المحافظِة على البيئِة.

احــتــفــاُل دولــــِة اإلمــــــاراِت الــعــربــّيــِة 
ــوِم الــبــيــئــِة  ــيــ ــ ــا ب ــويًـ ــنـ الـــمـــّتـــحـــدِة سـ
الـــوطـــنـــيِّ؛ لــتــســلــيــِط الـــضـــوَء على 

القضايا البيئّيِة المهّمِة.

قياُم بلدياِت الّدولِة سنويًا بتنظيِم 
أســـبـــوِع الــّتــشــجــيــرِ؛ بــهــدِف تــوعــيــِة 
ــِة األشــجــارِ،  الــّســكــاِن بــأهــمــّيــِة زراعــ
نــفــوِس  يف  الطبيعِة  حـــبِّ  وتــعــزيــزِ 

األجياِل الّناشئِة.

نأخذ من بيئتنا قدر حاجتنا، ونترك فيها ما تجد فيه األجيال القادمة مصدًرا للخير ونبًعا للعطاء.

عّلمني زايُد:
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التَّطبيقاُت

أوَّاًل: الفهُم واالستيعاُب:

أجيُب عن األْسئلِة الّتاليِة: 	
أحدُد اثنيِن من صفاِت نباِت القرم.. 1

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

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

مرِ.. 2 أَسجُِّل ثلثًة من فوائِد شجرِ السَّ

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

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

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

ا. 	 أختاُر اإلجابَة الّصحيحَة من بيِن األقواِس، وأضُع تحَتها خطًّ
ربِة:. 1 يتمُّ زراعُة بذور نباِت الُقرم يف التُّ

)الرمليِة - الَحصويِة - الّساحليِة(

أوراُق نباِت الهرم يكوُن َشكُلها:. 2

) )أسطواينٌّ - بيضويٌّ - دائِريٌّ

نباٌت معّمرٌ سيقانُه مثيفٌة يف الّتربِة، واسُع االنتشار يف األراضي الملحّيِة الرّطبِة، هو:	. 

)الَهَرْم - الّشوع - العْسبَْج(
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تابع/التَّطبيقاُت

ثانًيا: مهاراُت التَّفكيِر:

أقّدُم مقترحاٍت إبداعيٍة للجهاِت المعنيِة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة؛ للمحافظِة على  	

النّباتاِت الّساحلّيِة والجَبلّية.

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

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

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

أبحُث يف مصادِر الّتعلِّم عن أنواَع أُخرى من النّباتاِت )الّساحليِة أو الَجبلّية( يف دولِة اإلماراِت  	

يف  وُزمللليئ  معلِّمي  مع  وأُناقُشه  عنها،  ُمللصللوًرا  ُمختصًرا  تقريًرا  كللُتللُب  وأ المّتحدِة،  العربّيِة 

. الّصفِّ

الّصوُرالتقريُر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................
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تابع/التَّطبيقاُت

ثالًثا: االبتكاُر:

أُعدُّ -بالتعاون مع معلّمي، وإدارة المدرسِة- مسابقَة تصميِم شعاٍر يبرُز كيفيَة المحافظَة  	

عاراِت،  على النّباتاِت الّطبيعيَِّة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة الُمّتحدِة، مَع تشكيِل لَْجنِة تقييِم الشِّ

وتكريِم الفائزين.
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نواتُج الّتعّلِم:

المفاهيُم والمصطلحاُت:

قيٌم ومواَطَنٌة:

الفكرُة الّرئيسُة:

ُط الّدر�سِ مخطَّ

الدّر�سُ الثّاين: اأمريكا الّلتينّيُة2

أواًل: الّسماُت الّطبیعّیُة والبشریُّة.

ثانًيا: العلقاُت اإلماراتّیُة - البرازیلّیُة.

التعاوُن	 
الّصداقُة	 
التّرابُط والوحدُة	 
الوالُء	 
االنتماُء	 

الّطاقُة الكهرومائيُة 	 
الموارُِد الّطبيعيُة	 
الموقُع االستراتيجيُّ	 
السوُق	 

الجنوبيُة،  أمريكا  هما:  قارّتيِن،  عن  عبارةٌ  هي  الاّلتينيُّة  أمريكا 
حياتهم  يف  الــزّراعــِة  على  سّكانها  ويعتمُد  الوسطى.  وأمريكا 

بدرجٍة رئيسٍة.
-مثَل  الــقــارِّة  بـــدوِل  المتّحدِة  العربيِّة  ــاراِت  اإلمــ دولـــُة  ارتبطت 
البرازيِل- بعالقاٍت متينٍة، ضمَن مسيرِة عالقاٍت طويلٍة ومتطّورٍة، 

تعزيزًا لدورِ دولِة اإلماراِت العربيِّة المتّحدِة يف تلك القارِّة.

يتعرُّف المفاهيَم والمصطلحاِت 	 
الواردِة يف الدَّرس.

يّحدُد الّسماِت الّطبيعيِة لقارّة 	 
أمريكا الاّلتينيِّة. 

يــِة 	  ـــمـــاِت الــبــشــر يــســتــنــتــُج الـــسِّ
لسّكاِن قارَِّة أمريكا الاّلتينيِّة.

دولــِة 	  بين  التّعاوِن  أوجــَه  يبيُن 
ــِة الـــمـــتّـــحـــدِة  ــيّـ ــربـ ــعـ اإلمــــــــــاراِت الـ

والبرازيِل يف المجاالِت كاّفًة. 
يـــثـــّمـــُن جـــهـــوَد حـــكـــومـــِة دولــــِة 	 

ــِة الـــمـــتّـــحـــدِة  ــيـ ــربـ اإلمــــــــــاراِت الـــعـ
الرّاميِة إىل إرساِء قواعِد الّصداقِة 

مع كاّفِة شعوِب العالِم.
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ًل: الّسماُت الّطبیعیُة والبشريُة: أوَّ

الّسماُت الّطبیعیُة:

الموقُع والخصائُص العاّمُة:. 1
المتّحدِة األمريكيِّة  الوالياِت  التي تقُع جنوَب  تغّطي كلَّ المساحِة  كبيرةٌ  الاّلتينيُّة قارّةٌ  أمريكا 
وتشمُل كالًّ من المكسيِك، وأمريكا الوسطى، وأمريكا الجنوبيِّة، وجزَر الهنِد الغربيِّة، وهي من 
قارّاِت العالم الجديِد، وتمتدُّ جغرافيًّا يف النّصِف الغريبِّ من الكرِة األرضيِة غرَب خطِّ غرينتش، 
ونصفي الُكرِة األرضيِّة الّشمايل والجنويبِّ، وتقُع أمريكا الاّلتينيُّة بين دائريَت عرِض 32˚ شمااًل 

و56˚ جنوبًا. وتبلُغ ِمساحُتها 21.069.5 كم2.

أقرأ الخريطَة، وأجيُب:
أســجــُل أســـمـــاَء الــمــســّطــحــاِت الــمــائــيــِة أ. 

التي تشرُف عليها قارَُّة أمريكا الاّلتينيِّة 

من الجهاِت التّاليِة:

 	.............................................. الشرُق: 
 	.............................................. الغرُب: 
 الشماُل: ..............................................	 

أسّمي دوائَر العرِض الرّئيسِة التي تمرُّ ب. 

بقارِّة أمريكا الاّلتينيِّة.

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

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

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

َعــدَد دوائــِر العرِض التي تمتدُّ ت.  أحسُب 

عليها قارُّة أمريكا الاّلتينيِّة.

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

نشاط:
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أشكاُل الّتضاريِس:. 2
تتنّوُع أشكاُل التّضاريِس يف قارَِّة أمريكا الاّلتينيِّة:

الجباُل:

ــرِب من  ــغـ ــُة يف الـ تــمــتــدُّ الـــســـالســـُل الــجــبــلــيّ
ــارّة أمريكا  الــّشــمــاِل حــتـّـى أقــصــى جــنــوِب قـ
ــِة، بــشــكــٍل مــســتــمــرٍّ، وتـــــوازي هــذه  الــجــنــوبــيّ
الــجــبــاُل الـــّســـاحـــَل الـــغـــريبَّ لـــلـــقـــارَِّة وتــحــصــُر 
بينها وبيَن المحيِط الهادي ُسهواًل ساحليًة، 

تختلُف يف الّضيِق واالرتفاِع.
ومن أهمِّ جباِل أمريكا الاّلتينيِّة:

الهضاُب:

الّسكاُن وبخاّصٍة أمريكا  الاّلتينيِّة ويتركُز فيها  تشغُل الهضاُب جزًءا كبيًرا من مساحِة أمريكا 
الوسطى والبرازيُل، ومن أبرِز الهضاِب الموجودِة:

هضبُة المكسيِك.أ. 
هضبُة البرازيِل.ب. 
هضبُة جيانا.ت. 
هضبُة بتاجونيا.ث. 

وتتّصُف المرتفعاُت والهضاُب بصفاٍت، هي:
تشّكُل المرتفعاُت حدوًدا طبيعيًّة تفصُل بين عّدِة دوٍل. 	
اعتداِل المناِخ. 	
كاُن فيها أنشطًة متنوعًة منها: الرعَي و التعديَن، وقطَع األخشاب، والّزراعَة. 	 يمارُس السُّ

مرتفعات 
المكسيك 
)سيرا ماديري(

مرتفعات 
البرازيل 
)سيرا دومار(

أهمُّ جباِل 
أمريكا الاّلتينّيِة

األنديز
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السهوُل:

تينيِة إىل قسميِن، هما: تقّسُم الّسهوُل يف أمريكا الالَّ
هوُل الفيضيُة يف أمريكا الاّلتينيِّة بأنّها أوسُع سهوٍل نهريٍة وجوًدا يف أ.  هوُل الفيضيُة: تتميُّز السُّ السُّ

العالِم، وتنمو فيها الغاباُت الكثيفُة والغاباُت المداريُة المطيرُة والحشائُش الّطويلُة وتجري بها عّدُة 

أنهاٍر منها: )األمازون - بارانا - األورينوكو - براغواي(

هوُل الّساحلّيُة: تتميُّز الّسهوُل الّساحليُّة الّشرقيُّة التي تُطلُّ على المحيِط األطلنطي باالتّساِع ب.  السُّ

هوُل الّساحليُة الغربيُّة تتّصُف بالّضيِق وذلَك القتراِب جباِل  وبخاّصٍة قرَب مصبّاِت األنهاِر، بينما السُّ

االنديز مَن الُمحيِط الهادي. أّما سواحُل خليِج المكسيِك فتَغّطيها الغاباُت الكثيفُة، ويمرُّ فيها نهُر 

»ريوجراندي« الذي يفصُل أمريكا الاّلتينيِّة عن الوالياِت المتّحدِة األمريكيِة.

 
مللملليللزاُت الللّسللهللوِل الللّسللاحللللليللِة لللقللارِّة 

أمريكا الّلتينّيِة:
تتّصُف بأنّها قليلُة التّعاريِج. 	
كثرُة الخلجاِن واألخواِر. 	
قلُّة توّفر المواقِع المناسبِة إلنشاِء  	

الموائِن الّطبيعيِّة.

هول الفيضّيِة يف أمريكا الّلتينّيِة أنواُع السُّ

سهُل السلفاسسهُل البمباسسهُل الالنوسحوُض األمازون

المراعي الطبيعية يف البرازيل
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المناُخ والّنباُت الّطبيعيُّ:. 	
اتّساُع وامتداُد قارِّة أمريكا الاّلتينيِّة أثَّرت بشكٍل كبيٍر يف تنوُِّع مناخها ونباتِها الّطبيعّي، ومن أبرِز 

العوامِل المؤثّرِة يف المناِخ والنّباِت الّطبيعّي:

المناُخ:

تتعّدُد النّماذُج المناخيُة الّسائدُة يف أمريكا الاّلتينيِّة، وذلَك بسبِب امتداِدها الكبيِر على درجاِت 
العرِض ومروِر مداِر الّسرطاِن وخّط االستواِء ومداِر الجدِي يف أراضيها، إىل جانِب عامِل االرتفاِع 
عن سطِح البحِر، والوضِع التّضاريسي، فضاًل عن تأثيِر الرياِح التّجاريِة والتّياراِت البحريِة التي 
والمسّطحاِت  يِة  القارّ الكتِل  حــرارِة  درجــِة  بين  الحراريِة  والتّناقضاِت  األهّميِة،  بالِغ  بــدوٍر  تقوُم 

المائيِة الكبرى.
األقاليُم الُمناخيُة والّنباتيُة:

تتعّدُد النّماذُج المناخيُة الّسائدُة يف أمريكا الاّلتينيِّة، وذلَك بسبِب امتداِدها الكبيِر على َدرجاِت 
العرِض، ومن أبرِز األقاليِم المناخيِة:

ُل بِهاأنواُع األقاليِم نوُع الّنباِت الّطبيعيِّالّدوُل المَتمثَّ

االستوايئُّ
حوُض األمازوِن	 
سواحُل غيانا	 
الّسواحُل الّشرقيُة ألمريكا الوسطى	 

الغاباُت االسِتوائيُة	 
يُّة	  الغاباُت الّصنوبَر

المداري
الّسواحُل الغربيُة ألمريكا الوسطى	 
هضبُة البرازيِل	 
حوُض األورينوكو	 

الحشائُش الطويلُة	 
شجيراٌت مبعثرةٌ	 

الّصحراويُّ وشبُه 
الّصحراويِّ

هضبُة بتاجونيا	 
سواحُل تشيلي وبيرو	 
غرُب األرجنتين	 
شماُل المكسيِك	 

نباتاٌت شوكيٌة	 
حشائُش االستبس	 
نباتاٌت مبعثرةٌ	 

شجيراُت البحِر المتوّسِطوسُط تشيليالبحُر المتوّسُط

العوامُل المؤثّرُة يف مناخ 
قاّرِة أمريكا الّلتينّيِة

توزيُع اليابِس والماِءالّتياراُت البحريُّةأشكاُل السطِحالموقُع الجغرايفُّ
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الّسماُت البشرّيُة:

كّاُن:. 1 السُّ
قبَل احتالِل أمريكا الاّلتينيِّة يف القرِن الّسادِس عشَر على يِد البرتغالييَن واإلسبان، كانت القارُّة 
موطنًا للّشعوِب األصليِّة من الزّنوِج، والبيِض، والهنوِد الحمِر الذين يعّدوَن أقدَم عنصٍر بشريٍّ يف 
القارِّة بما فيهم شعُب اإلنكا، باإلضافِة إىل الهجرِة القسريِة للعناصِر الزّنجيِة من القارِّة اإلفريقيِة، 
أجناٍس مختلطٍة،  والهنوِد، وهم من  والّصينييَن  واليابانييَن  العرِب  قليلٍة من  أعــداٍد  إىل جانِب 
ويتحّدُث معظُم الّسكاِن اللغَة اإلسبانيَة أو البرتغاليَة مع استخداِم اللغاِت األصليِة. وتعدُّ قارُّة 
األقــّل سّكانًا، غيَر  الــقــارّات  من  واحــدةٌ  لكنّها  العالِم مساحِة،  قــارّاِت  كبِر  أ الاّلتينيِّة من  أمريكا 
ّكان يتوزّعون توزيًعا غيَر متوازٍن، فمعظُم أرِضها يصعُب العيُش عليها؛ لذلَك الكثافُة  أّن السُّ
الكاثوليكيِة  الّديانِة  معظُمهم  ويعتنُق  الــمــدِن،  يف  يعيشون  األفـــراِد  ومعظُم  قليلٌة،  الّسّكانيُة 
أنُّه ما  الديانِة المسيحيِة، غيَر  كاِن األصلييَن إىل  أّن االستعماَر األورويّب حوَل السُّ إال  الّرومانيِة، 
زالت آثاُر الّدياناِت القديمِة ظاهرًة يف العاداِت والّطقوِس المحلّيِة، ويسكنها نحو 6٪ من مجموِع 

ُسّكاِن العالِم تقريبًا ويقّدُر عدُد ُسّكانِها بحوايل 623 مليون نَسمة. 

الموارُد الّطبيعّية واألنشطُة البشريُة:. 2
يعتمُد اقتصاُد دوِل قارِّة أمريكا الالّتينيّة على 
لإلنساِن  للُا  هيّأَه  ما  وهــي:  الّطبيعيِّة  الموارِد 
من ماٍء وهواٍء ونباٍت وحيواٍن وطاقٍة بمختلِف 
صوِرها، إضافًة إىل ما تحويِه األرُض والبحاُر من 
الاّلتينيِّة بعُضها  ثرواٍت طبيعيٍّة. فدوُل أمريكا 
الواسعِة،  الغاباِت  على  كبيًرا  اعتماًدا  تعتمُد 

نهر وغابات األمازون

استخداماُت ماِء الّذهِب:

يستخدُم يف الرّسِم على األواين الَمعدنيِة والخزفّيِة المختلفِة، وطالِء األواين واألدواِت المنزلّيِة.	 

تمكُّن األطباِء يف استخدامِه لعالِج الّسرطاِن.	 

صناعُة مستحضراِت الّتجميِل.	 

حقيقٌة علميٌة:
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كثيرةٌ  نباتاٌت  فيها  فتنمو  الّطبيعيِّة،  المراعي  لوجوِد  الحيوانيِّة  الــثــروِة  على  يعتمُد  والبعُض 
ومختلفٌة ينعدُم وجوُدها يف أّي قارٍة أخرى من العالِم.

وتتّسُم قارُة أمريكا الاّلتينيِّة بالتّنوِع الّطبيعّي الهائِل، والذي يتمثُّل فيما يلي:
الموارُد الغابيُة:

منها:  دوٍل  عــّدِة  وتنتشُر يف  العالِم،  غاباِت  واسعٍة من  الاّلتينيُّة مساحاٍت  أمريكا  قــارُّة  تغّطي 
البرازيُل وبارجواي والمكسيُك وغيُرها من الّدوِل، وهي غاباٌت استوائيٌة حارَّةٌ ذاُت أشجاٍر كثيفٍة 
دائمِة الُخضرِة طويلٍة ومتشابكٍة، كما توجُد حشائُش متنوعٌة منها: حشائٌش مداريٌة الالنوس، 
ِط،  وحشائُش الكامبوِس، وحشائُش االستبس، الحشائُش الّصحراويُة، وُشجيراُت البحِر المتوسِّ

ومنها: )البلّوُط، األرُز(، وتقوُم عليها صناعاٌت عديدةٌ.

أبحُث يف مصادِر المعلوماِت المختلفِة عن صناعاٍت تقوُم على الموارِد الغابيِة يف أمريكا الاّلتينيِّة.
 	........................................................................................................................................................................................

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

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

الموارُِد المعدنيُة:

الثروِة  وتشيُر خصائُص  المعدنيِة،  للثّروِة  مهّمٍة  الاّلتينيِّة على مكامَن  أمريكا  أراضــي  تحتوي 
ا ونوًعا، مقارنًة مع ما يستخرُج منها، ويرجُع ذلك  المعدنيِة يف القارِّة بأنّها ذاُت طابٍع متواضٍع كمًّ

لعدٍد من العوامِل، ومنها:

نشاط:

قّلُة الّتطورِ العلميّ 
والّتكنولوجيِّ.

عوامٌل أّدت إىل تواضِع استغلِل الّثروِة المعدنيّة يِف أمريكا الّلتينيّة

معظُم ثروتِها المعدنيِة 
كتشاُفها بعُد. لم يتّم ا

نهُب ُمعظُم الّثروات 
من قبِل الّدول 

االستعمارية سابًقا.

قلُة رؤوِس األمواِل 
الالّزمِة الستثمارِ هذه 

الّثرواِت.

مفاهيٌم وم�سطلحاٌت:

الموقُع االستراتيجيُّ: المكاُن الذي يحتلُّ أهّميًة ومكانًة سياسيًة أو عسكريًّة أو اقتصاديًّة أو جميَعها مًعا 	 

على الُمستوى الَمَحلّيّ أو االقليميِّ أو العالميِّ.

السوُق: هو المكاُن الحقيقيُّ أو االفتراضيُّ الذي تطّبُق فيِه عملياُت الّطلِب والعرِض.	 
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أهمُّ الموارِد المعدنيِة يف دوِل أمريكا الّلتينّيِة

أشهُر مناطِق إنتاِجهالمعدُن

البرازيُل - المكسيُك - تشيلي - كوباالحديُد

سورينام - البرازيل - غويانهالبوكسيت

بوليفيا - وبيروالقصدير

صحراُء أتكاما - بتاجونياالنُّحاُس

المكسيُك - بوليفيا - بيروالفّضُة

مصادُر الّطاقِة: 

الّطاقِة  إاّل أّن األوضاّع الطبيعية مالئمة تماًما لتوليِد  الاّلتينيِّة  تتعّدُد مصادُر الّطاقِة يف أمريكا 
أو  المائيِّة  المساقِط  خــالِل  من  الكهرومائيِة 
ــّشـــالالِت، وتــمــثِّــُل الــطــاقــُة الــكــهــرومــائــيــُة ما  الـ
للّطاقِة،  العالمّي  االستهالِك  من   ٪7 نسبُته 
المياِه  طــاقــِة  بواسطِة  الكهرباِء  توليُد  ويــتــمُّ 
 ، الجاريِة المحصورِة خلَف الّسدوِد بشكٍل عامٍّ
والّطاقُة الكهرومائيُة تعني: الكهرباُء المولَّدُة 
باستخداِم الّطاقِة النّاتجِة من المياِه المتحرِّكِة، 
ســواءٌ من األمطارِ أو ذوبــاِن الثّلوِج، وعــادًة ما 

تصدُر من التاّلِل والجباِل.
وهناَك مصادُر أخرى للّطاقِة، وهَي:

اقة يف دوِل أمريكا الّلتينّيِة مصادُر الطَّ

الّطاقُة الّنوويُةالفحُم الحجريُّالّنفُط والغاُزالّطاقُة المائيُة

األرجنتيناألرجنتينفنزويال البرازيُل

المكسيُكالبرازيُلالمكسيُك فنزويال

البرازيُلتشيليالبرازيُل كولومبيا

كولومبيااألرجنتين بيرو

فنزويالاألكوادور تشيلي

توليد الطاقة الكهرومائية يف الباراغواي

الذَّهِب  معدَن  أّن  قديًما  البشُر  الحــَظ 

نٍة،  معيَّ أماكن  يف  الطبيعة  يف  يتواجُد 

كما أنّه غالًبا ما يكوُن مختلًطا بعناصَر 

ومعادَن أخــرى، حيُث إنّهم مع الخبرِة 

واالستكشاِف وجدوا أّن الذَّهب يكوُن 

يف صــخــورِ الــكــوارتــز، والــبــازالــت، وغالًبا 

ــحــًدا مــع مـــعـــادَن أخـــرى،  مــا يــكــون مــتَّ

ة. كالّنحاِس والفضَّ

اأربُط مع العلوِم:
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الزراعُة وتربيُة الحيواِن:

تعدُّ الّزراعُة مصدرًا للّدخِل القوميِّ لدوِل أمريكا الاّلتينيِّة، وتصُل رقعُة األراضي القابلِة للّزراعِة 
فيها إىل 32٪ من المساَحِة العاّمِة للقارّة، ويعمُل يف هذا القطاِع نحُو 40٪ من األيدي العاملِة، 
عاٍم من سيطرَِة  بوجِه  الّزراعُة  وتعاين  المعيشي،  المستوى  وتُحّسُن  للعمِل.  بوصِفها مصدرًا 
كباِر الُمالّك، وقسوِة األوضاِع الّطبيعيِّة التي تقُف حائاًل أمام تطويِر شبكِة المواصالِت، ومن أبرِز 

المحاصيِل الّزراعيِة ما يلي:

كما تنتُج القارُّة محاصيَل أخرى مثَل: الّشاي - الكاكاو - الموز - األناناس - المّطاَط الّطبيعيَّ - 
البرتقال ...

القمُح

تشيلي - المكسيك
األرجنتين - أورجواي

القطُن

البرازيل - المكسيك
األرجنتين - تشيلي

الّذرُة

البرازيل - المكسيك
األرجنتين

البنُّ

البرازيل - جواتيماال
كوستاريكا

األرُز

كوبا - البرازيل
المكسيك - كولومبيا

قصُب الّسّكِر

كوبا - البرازيل
المكسيك - كولومبيا

المحاصيُل النقديُّةالمحاصيُل الغذائّيُة

المحاصيُل الّزراعّيُة يف دوُل أمريكا الّلتينّيِة

الزراعة يف األرجنتين
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صفاٌت تّتصُف بها الّثروُة الحيوانيُة يف أمريكا الّلتينّية:
اتساُع مساحِة األراضي المخصصِة للّرعي يف بعِض الّدوِل. 	
الثروُة الحيوانيُة ال تشّكُل أهّميًة رئيسًة لمعظم دوِل القارّة، باستثناِء األرجنتين وأورجواي. 	
عدم استخداِم التقنياِت العلميِة يف تحسيِن فصائِل الحيواناِت. 	
ألبانها  	 أجــِل  من  وليَس  األوىل،  بالّدرجِة  لحوِمها  أجــِل  من  الحيواناِت  تربيِة  على  االعتماُد 

ومشتّقاتها.
تترّكُز الثّروُة الحيوانيُة ضمَن المناطِق التي ينتشُر فيها الغطاُء النبايتُّ، وتتوزُّع وفَق ما يلي: 	

الفوائُد والمنتجاُتأنواُع الحيواناِتالّدولإقليُم

األغناُم - األبقاُر - الخيوُلاألرجنتين - البرازيُل البمباُس
اللحوُم - األلباُن - 

والجلوُد

األرجنتين - بارجوايالكامبوُس
األغناُم - األبقاُر - الخيوُل 

- الخنازيُر
اللحوُم - وسيلُة نقل

الالنوس
فنزويال - المكسيك 

- البرازيل
األغناُم - األبقاُر - الخيوُل 

- الخنازيُر
اللحوُم - الصوُف - 

الجلوُد

الّصناعُة:

الّدخِل  إجمايل  يف  الّصناعيُّ  القطاُع  يسهُم 
القطاُع  هذا  شهَد  وقد  الاّلتينيِّة،  أمريكا  يف 
صناعِة  قــطــاِع  يف  خصوًصا  متسارًعا  نــمــوًّا 
الثّقيلِة،  والّصناعاِت  والتّجهيزاِت  الُمعّداِت 
فتِصُل  القطاِع  هذا  العامليَن يف  نسبُة  أّمــا 
العاِملِة  الــقــوى  إجــمــايل  نـَـحــو 25٪ مــن  إىل 
يف  تبايناٍت  وجـــوِد  مــعَ  الاّلتينيِّة  أمريكا  يف 
النّسبِة من دولٍة إىل أخرى، ويتميُز النّشاُط 

الّصناعيُّ بما يلي:
وفرِة الموارِد األوليِّة النباتيِة والحيوانيِة والمعدنيِة. 	
سعِة األسواِق المستهلكِة. 	
وفرِة األيدي العاملِة الرخيصِة. 	

صناعة الطائرات يف البرازيل
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وفرِة مصادِر الّطاقِة )النّفط ِ- الغاز الّطبيعيِّ - الّطاقِة المائية(. 	
النّموُّ الكبيُر يف البنيِة التّحتيِة : )طرِق النّقِل والموائن - المطارات - ....(. 	
ُع يف استثماِر رؤوِس األمواِل األجنبيِة وخصوًصا يف الّصناعاِت االستخراجيِة. 	 التوسُّ
	 . أخذت كثيًرا من الّدوِل الاّلتينيِّة نحو التّصنيِع وبخطواٍت واسعٍة لزيادِة انتاِجها الّصناعيِّ

أهمُّ الّصناعاِت القائمِة:
الّصناعاُت االستخراجيُة: والمتمثّلُة يف استخراِج )النّفط - الغاِز - الفحِم - الحديِد - الذهِب ...(، يف أ. 

كلٍّ من )فنزويال - المكسيك - األرجنتين - البرازيُل كولومبيا - شيلي ...(.

- ب.  الغذائيُة  الموادُّ   - والّصلِب  الحديِد   - الكهرباِء  )انتاِج  يف  وتتمثَُّل  الّتحويلّيُة:  الّصناعاُت 

المنسوجاُت...(، وتتمثُّل يف معظِم دّوِل أمريكا الاّلتينيِّة.

الثروُة المائية: غذاءٌ مهم، وتشمُل )األسماُك - القشرياُت - الرخوياُت(.	 

الّطاقُة الّنظيفُة: المدُّ والجزُر - حركُة األمــواِج - التياراُت البحريُة - اختالُف درجــاِت الحرارِة بيَن القاِع 	 

والّسطِح.

واألعشاِب 	  واإلسفنج،  )كاللؤلؤ،  البحريِة،  الكائناِت  من  تستخلُص  الطّبيُة  العقاقيُر  العالجيُّ:  المجال 

البحريِة(. 

الثروُة الّطبيعيُة غيُر الحيِة: يتمُّ استخراُج الكثيرِ من المعادِن واألمالِح.	 

حقيقٌة علميٌة:
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ثانًیا: العالقاُت اإلماراتیُة - البرازيلّیُة:

كبُر دولٍة يف أمريكا الاّلتينيِّة من حيُث  جمهوريُة البرازيِل أ
حيُث  من  عالمًيا  والخامسُة  والمساحُة،  كاِن  السُّ عــدُد 
، ومَن  األطلنطيُّ المحيُط  الّشرِق  يحدُّها من  المساحُة، 
الّشماِل  الّشماِل دولــُة غيانا، وسورينام، وفنزويال، ومن 
الغريبّ كولومبيا، ومن الغرِب دولتي بوليفيا وبيرو، وتحيُط 
نهُر  البرازيل  ويف  الجنوبيِة،  الجهِة  من  األوروغــــواي  بها 
كبَر نهٍر يف العالم من حيُث التّدُفُق،  األمازون والذي يُعدُّ أ
أّما مناُخها فهو دائفٌ إىل حارٍّ، وتسقُط عليها كمياٌت كبيرةٌ 
ويعتبُر  عالمًيا،  زراعًيا  بلًدا  منها  مّما جعل  األمطار  من 
اقتصاُد جمهوريِة البرازيِل من أقوى عشريَن اقتصاًدا يف 

العالِم، ومن أسرِع االقتصاداِت نموًّا يف العالم حتّى عام 2010م.

خريطة سياسية للبرازيل

ــَة اإلمــــاراِت دأبـــت خـــالَل الــّســنــواِت  »إن دولـ

مع  استراتيجيٍة  عــالقــاٍت  بناِء  على  األخــيــرِة 

شركاَء استراتيجييَن جدٍد إىل جانِب شركائِنا 

ذلك  مــن  والــهــدُف  الّتقليدييَن،  وأصــدقــائـِـنــا 

الوطنيِّ  اقتصادنا  أمـــاَم  ــاِق  اآلفـ توسيُع  هــو 

وتحقيِق التوازِن والّتنوُِّع يف عالقاتِنا الّدولّيِة 

بــمــا يــعــوُد بــالــخــيــرِ والــمــنــفــعــِة عــلــى شعِبنا 

ُق مصالَحنا الوطنيَة الُعليا«. ويحقِّ
مّو الشيُخ محمُد بُن راشٍد آل مكتوٍم  صاحُب السُّ
-رعاُه هللاُ.

من فكِر قّيادِتنا

اأثري معلوماتي

�سبٌق اإماراتيٌّ

طيراُن اإلماراِت َوالّتواصِل مَع البرازيِل

كتوبر 2007م  أصبَح طيراُن اإلماراِت يف أ

الــخــلــيــِج مع  ــربـــُط مــنــطــقــَة  تـ نــاقــلــٍة  أولَّ 

أَطلقت رحــالٍت من دوِن  البرازيِل، بعدما 

توقٍُّف إىل ساو باولِو.

إكسبو 2020 ديب

كسبو 2020 ديب( أنَّ  )طيراَن اإلماراَت( سيكوُن شريكًا  أعلَن )إ

أثناَء فّعالياِت  زائرٍ يف ديبَّ  أّوَل الستضافِة )25( مليوَن  ا  رسميًّ

الَحَدِث الِعمالِق.
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ورغَم الُبعِد الجغرايفِّ بين دولِة اإلمارات العربيِّة المتّحدِة والبرازيِل، إالّ أّن هناّك طموحاٍت واهتماماٍت 
مشتركًة، فدولُة اإلماراِت العربيِّة المتّحدِة معروفٌة بالنّسبِة لدّول القارِّة البعيدِة التي عِملت على تعزيِز 

عالقاتِها مع دولٍة توّفُر بيئًة مرنًة ومالئمًة لجذِب االستثماراِت العالميِة.
وقد نشأَت العالقاُت الدبلوماسيُة بين البلديِن منُذ عام 1976م.

البرازيِل  جمهوريِة  مع  كِتها  وشرا عالقاتِها  تعزيِز  على  المتّحدِة  العربيِّة  ــاراِت  اإلمـ دولــُة  حرصْت 
العتباراٍت عّدٍة منها:

مّو الشيُخ محمُد بُن راشٍد  والجولُة التي قاَم بها صاحُب السُّ
آل مكتوٍم، نائُب رئيِس الدَّولة، رئيُس مجلِس الوزراِء، حاكُم ديب 
-رعاُه للاُ- إىل ُجمهوريِة البرازيِل، عكسِت األهّميَة الكبيرَة 
كِة  التي توليها دولُة اإلماراِت العربيِّة المتّحدِة لَتعزيِز الّشرا
مَع البرازيِل على المستوييِن الّسياسي واالقتصادي، خاّصًة 
يف ظّل الفرِص الكبيرِة التي يمكُن استثماُرها يف مسارِ هذِه 

. العالقة وبما يدعُم االقتصاَد الوطنيَّ

اعتباراٌت تهدُف إىل تعزيِز العلقاِت بين دولِة اإلماراِت العربّية المّتحدِة والبرازيِل

توسيُع اآلفاِق أماَم 
اقتصاِد دولِة اإلماراِت.

ضماُن رعايِة المواطنيَن 
يف الخارِج.

تعزيُز عالقاِت اإلماراِت 
الخارجيِة مع القوى 

اإلقليميِة.

تسهيُل نمّو استثمارات 
ِ الّدولة يف الخارج.

تسهيُل نموِّ العالقاِت 
االقتصاديِة بيَن 

البلديِن.

المحافظة ُعلى عالقاتِها 
القويّة ِمع شركائِها 

والّدولييَن.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -رعاه هللا-
ورئيسة البرازيل »السابقة«
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الّشيِخ  يــارِة ســمــوِّ  بــز وذلـــك  البلديِن  بين  يـــاراُت  الـــز تــوالــِت 
الّدويل،  يُر الخارجيِة والتّعاوِن  آُل نهياٍن، وز بُن زايٍد  عبُدللاِ 
البرازيلي  الرّئيِس  مَع  اللِّقاِء  وخــالَل  البرازيِل  إىل جمهوريِة 

بحَث تعزيَز التّعاوِن يف المجاالِت المختلفِة المتّفِق عليها.

مجالُت الّتعاوِن بین دولِة اإلماراِت العربّیة المّتحدِة 
وجمهوريُة البرازيِل:

التعاوُن يف المجاِل الّتجاري:
سجلَت الّصادراُت البرازيليُّة إىل دولِة اإلماراِت العربيّة المتّحدِة نموًّا بنسبة 87٪ تقريبًا. يف حين  	

نمت التجارُة بنسبة 72٪ بيَن عامي 2007م و2016م. 
كبَر مستورٍد للمنتجاِت البرازيليِة ضمَن الّدوِل العربيِّة،  	 تُعدُّ دولُة اإلماراِت العربيِّة المتّحدِة ثاين أ

ُل حوايل 40٪ من إجمايل الّصادراِت البرازيليِة إىل  حيُث بلغت قيمتها يف عام 2016م ما يشكِّ
دوِل مجلِس التّعاوِن الخليجّي.

بلَغ حجُم التّباُدِل التّجاريِّ غيُر النّفطيِّ بيَن الّدولتيِن 2.7 مليار دوالر يف عام 2016م، وتصّدرِت  	
واأللمونيوم  الــحــديــِد  جــانــِب  إىل  الــّدولــتــيــِن  بيَن  والـــــوارِداِت  الــصــادراِت  قائمَة  الحيوانيُة  ــروُة  الــثّ

ومشغوالِت الذَّهِب والُمعّداِت الكهربائيِة.

عُة بیَن الَبلديِن: التفاقیاُت الموقَّ

.أ.  : وتبادُل الخبراِت التّدريِب يف المجاِل الَعسكريِّ اتفاقيُة الّتعاوِن العسكريِّ

: وذلَك بتسييِر رحالٍت جّويّة عبَر طيراِن اإلماراِت وطيراِن االتّحاِد.ب.  اتفاقيُة خَدماُت النّقِل الجّويِّ

اتفاقيُة االعفاِء المتبادِل من تأشيرِة الّدخوِل: يحقُّ لسكاِن الّدولتيِن الّدخوِل إىل البلَدين دوَن تأشيرٍة ت. 

مسبقٍة لحاملي الجوازاِت العاديِة، وحاملي الجوازاِت الدبلوماسيِّة والخاّصِة والرّسميِة.

سمو الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان 
يفتتح قنصلية دولة االٕمارات يف البرازيل

»عالقات اإلمارات والبرازيل متطورة«

كــد سمو الشيخ عبد للا بن زايــد آل نهيان  أ
أن  مـــارس 2019م  للبرازيل يف  يــارتــه  ز خــالل 
دولة اإلمــارات العربية المتحدة حريصة على 
وتنمية  الــبــرازيــل  مــع  الثنائية  عالقاتها  تعزيز 

على  بالخير  يعود  بما  المختلفة  المجاالت  يف  المشترك  التعاون  أوجــه 
بين  الــعــالقــات  تشهده  مــا  إىل  ســمــوه  الفــًتــا  الصديقين،  البلدين  شعبي 

اإلمارات والبرازيل من تطور مستمر يف ظل دعم من قياديت البلدين.
البرازيل بسمو الشيخ عبد للا بن زايد  ورحب جايير بولسونارو رئيس 
الثانئية بين دولة اإلمارات  العالقات  الزيارة يف تنمية  مؤكًدا أهمية هذه 
والبرازيل والمضي قدًما نحو تعزيز التعاون المشترك يف المجاالت كافة.

االقتصاُد. 1

الّتجارُة. 2

االستثماُر. 	

الّسياحُة. 	

الّطاقةُ الُمتجددُة. 5
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الّتطبيقاُت

أوَّاًل: الفهُم واالستيعاُب:

أجيُب عّما يأيت: 	
أسّجُل اثنتيِن من الخصائِص التي تّتصُف بها الّثروُة الحيوانيُة يف قاّرِة أمريكا الّلتينّيِة.. 1

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

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

أُبّيُن أثنَتيِن من ممّيزاِت الّنشاِط الّصناعّي يف قارَِّة أمريكا اللّتينّيِة.. 2

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

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

المّتحدِة . 	 العربّيِة  اإلملللاراِت  دولللِة  بيَن  العلقِة  تعزيزِ  إىل  تهدُف  التي  االعتباراِت  أبللرّز  أوّضللُح 

وُجمهوريُة البرازيِل.

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

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

أصّوُب ما تحَتُه خطٌّ يف العباراِت اآلتيِة بوضِع اإلجابِة الّصحيحِة بيَن القوسيِن: 	
نهُر األمازوِن هو الذي يْفِصُل بيَن أمريكا الّلتينّيِة والوالياِت المّتحدِة األمريكّيِة. ).....................(. 1

تحتلُّ البرازيُل المرتَبُة الّسابعُة عالمًيا من حيُث المساَحُة. ).....................(. 2

القناُة التي تربِط بيَن البحرِ الكاريبي والمحيِط الهادي هَي قناُة الّسويِس. ).....................(. 	
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تابع/التَّطبيقاُت

ثانًيا: مهاراُت التَّفكيِر:

أقارُن وفَق الجدوِل اآليت: 	

أمريكا الُوسطىأَمريكا الَجنوبيِةأوجُه المقارنِة

ُح المايئ الذي يحدُّها من  المسّطّ
الّشرِق

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

كبُر دولِة يف القارِّة )من حيُث  أ
المساحُة(

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

............................................................................................المداُر الذي يمرُّ يف أراضيها

أصنُِّف الظواهَر الجغرافيَة الّتاليَة وفَق الجدوِل: 	

كر - جيانا( رة - بارانا - البنُّ - بتاجونيا - قصُب السُّ )الذُّ

محاصيٌل نقدية ٌأنهارٌحبوٌب غذائيٌةهضاٌب

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

................................................................................................................................
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تابع/التَّطبيقاُت

ثالًثا: االبتكاُر:

ؤالين: 	 أختار أحَد السُّ
زز العلقَة بين دولِة اإلماراِت العربّيِة . 1 بالّتعاون مع مجموعتي، أقترُح مجاالٍت أخرى يمكُن أن تعِّ

المّتحدِة وجمهوريِة البرازيِل.

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

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

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

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

ُم شعاًرا يرمُز إىل العلقِة التي تربُط بيَن دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة ودوِل العالِم. . 2 أصمِّ

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



نواتُج الّتعّلِم:

المفاهيُم والمصطلحاُت:

قيٌم ومواَطَنٌة:

الفكرُة الّرئيسُة:

ُط الّدر�سِ مخطَّ

أواًل: مفھوُم الّدولِة وعوامُل قیاِمھا.

ثانًيا: الحدوُد الّسياسّيُة

الـــّدولـــُة وحــــدةٌ ســيــاســيــٌة ُمــســتــقــلَّــٌة لــهــا ســيــادتُــهــا وأَنــظــمــُتــهــا، 
تتوافُق يف عناصَرِ وأركــاَن رئيسٍة لقياِمها، وتتميُّز عن غيِرها 
الجغرافيُة  الخصائُص  حيُث  مــن  الّسياسيِة  الــوحــداِت  مــن 
والحدوُد  االقتصاديُة  والموارُد  البشريُة  ماُت  والسِّ الّطبيعيُّة 

السياسيُة.

االتِّحاُد	 
التسامُح	 
السلُم العالميُّ	 
الحواُر والتّواُصُل	 
كُة	  التّعاوُن والّشرا

الّدولُة	 
األرُض	 
لطُة	  السُّ
الحدوُد الّسياسيُة	 
الّدولُة البسيطُة	 
ولُة المرّكبُة	  الدَّ
المياه اإلقليمية	 

يتعرُف المفاهيَم والمصطلحاَت 	 
الواردَة يف الّدرِس.

يوضُح أسَس قياِم الّدولِة.	 
يــشــرُح مــقــومــاِت قــيــاِم الــّدولــِة 	 

وعوامَل قّوتِها.
ــَن أشــــكــــاِل الـــــــّدوِل 	  ــيـ ــُز بـ ــيّـ  يـــمـ

وخصائِصها.
ُد وظائَف الحدوِد الّسياسيِة. 	  يحدِّ
ــتـــكـــشـــُف مـــــــَن الــــخــــرائــــِط 	  يـــسـ

المعروضِة الحقائَق ذاَت العالقِة 
بالحدوِد الّسياسَيِة.

يــقــّدُر جــهــوَد الــبــاين الــُمــَؤّســِس 	 
ــِة  ــ ــاِء دول ــنـ ــِة يف بـ ــ ــّدولَـ ــ ــادَة الـ ــيــ وقــ

االتّحاِد.

الدّر�سُ الثّالثُ: الّدولُة واحلكومُة	
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ولِة وعوامُل قیاِمها: ًل: مفهوُم الدَّ أوَّ

تفاعُل اإلنساِن مع بيئِته التي يعيُش فيها وعاَش يف مرحلِته 	 
ما  على  معتِمًدا  آخَر،  إىل  مكاٍن  فيها من  يتنقُل  البِدائيِة 
تجوُد به الّطبيعُة عليِه من مأكٍل وَمشرٍب ومسكٍن، حتّى 
وكُبرت  مكاٍن،  يف  فاستقّر  الّزراعِة،  كتشاِف  ا إىل  اهتدى 
كانيُة، ونشأِت القرى والُمدُن، واتَصلْت مع  عاُت السُّ التجمُّ

بَعضها، وتداخلْت حدودها ونشأت الّدوُل.

أصبَح من الّضروريِّ وجوُد سلطٍة ُعليا، لتنظيِم شؤوِن األفراِد 	 
لطِة الّسياسيِة التي تمثِّلها الحكومُة. والّدولِة، وتتمثُّل يف السُّ

تعيُش على  األفـــراِد  مجموعٌة منظمٌة من  بللالللّدولللِة:  ويقصُد 
مساحٍة محّددٍة من األرِض تجمُعها سلَطٌة حاكمٌة واحدةٌ تتوىّل 

إدارَة شؤونِها.

وتختلُف الّدوُل فيما بينها يف جوانَب عديدٍة، منها:

الحدوُد الّسياسّيُة، 

والشكُل الجغرايفُّ.

الموقُع، 

والمساحُة.

اإلمكاناُت الّطبيعّيُة، 

والبشريُّة.

التكويُن االجتماعيُّ، 

والثقايفُّ.

النظاُم الّسياسيُّ، 

والعالقاُت.

منُذ  ولــِة  الــدَّ مصطلُح  اسُتخدَم 

القدِم، حيُث إِّن فالسفَة اليوناِن 

قد استعَملوا هذا المصطلَح يف 

أرسطو  تــنــاوَل  فمثاًل  كتاباتِهم، 

ُتلّبي  أَنـّـهــا  على  الــّدولــِة  مفهوَم 

لــأفــراِد  المختلفِة  االحــتــيــاجــاِت 

كاالقتصاديِة واألمنيِة.

ــّنـــظـــريـــاِت الــتــي  ــرِ الـ ــهـ ــَن أشـ ــ ومـ

ـــُر مــفــهــوَم الــــّدولــــِة، ثـــالُث  ُتـــفـــسِّ

نظريّاٍت وهي:

إّن 	  تـــقـــوُل  األوىل:  ــُة  ــريّـ ــظـ ــّنـ الـ

الـــّدولـــَة هــي الــّنــظــاُم الــقــانــوينُّ 

يــربــُط فــئــاِت المجتمِع  الـــذي 

ا. المختلفِة ترابًطا سياسيًّ

الّنظريُّة الّثانية: إّن الّدولَة هي 	 

تمتلكُها  الــتــي  الــعــلــيــا  الـــقـــوُة 

طــبــقــةٌ مــعــّيــنــةٌ تـــديـــُر شــــؤوَن 

المجتمِع.

ــُة الــّثــالــثــُة: إّن الــّدولــَة 	  الــّنــظــريّ

تساعُد المجتمَع على تحقيِق 

ِة. أهداِفه العامَّ

من ذاكرِة الّتاريِخ

أنَّ تأسيَس اتّحاِد دولِة اإلماراِت كاَن من أبرزِ إنجازاِت الّشيِخ زايِد بِن ُسلطاٍن آُل نهياٍن -رحمُه هللاُ-، فاليوَم 

ينعُم شعُب دولِة اإلماراِت باالتّحاِد، بفضِل جهودِه وحرصِه على بناِء دولِة االتّحاِد الذي كاَن له -رحمُه هللاُ- 

رؤيةٌ شاملةٌ تمّثلت بقولِه: »إّن االتّحاَد ما قاَم إال تجسيًدا عملًيا لرغباِت وأماين وتطلعاِت شعِب اإلماراِت 

رايُة  ترفرُف فوقُه  وّضــاٍح،  وبناء مستقبٍل مشرٍق  والعزِّة  بالمنعِة  يتمّتُع  كريٍم،  بناِء مجتمٍع حرٍّ  الواحِد يف 

العدالِة والحّق، وليكون رائًدا ونواًة لوحدٍة عربّيٍة شاملٍة«.

عّلمني زايُد:
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أسُس قیاِم الّدولِة:

تتشابُه الّدوُل كاّفًة يف عناصَر وجوانَب عديدٍة، من أبرِزها:

ليتحّقَق قياُم الّدولة ال بدَّ من وجوِد سلطٍة عليا على رأٍسها الحاكُم، ويخضُع لها جميُع األفراِد الذين 
لطَة الّسياسيَة )تمثُّلها الحكومُة( هي التي تشرُِّع القوانيَن،  يكّونوَن المجموعَة الّسياسيَة، والسُّ
وتوفِّر الخدماِت، وتكفُل سيادَة الّدولِة، وتحافُظ عليها، وتتوىّل مصالَح الّشعِب، وأمَر الّدفاِع عنه، 

وهي وسيلُة الّشعِب لتأكيِد حّقِه يف األرِض، وتأميِن سيّادتِه عليها وضماِن مصالِحه فيها.

لطُة الّسياسيُة )الحكومُة(: السُّ

األرُض:

إقليٍم معيٍّن،  أرٍض محّددٍة، ضمَن  األفــراِد فوَق  استقراُر  يعدُّ 
عنصًرا رئيًسا من عناصِر قيّاِم الّدولِة، ألنّه المجاُل الذي تباشُر 
الذي  هو  اإلقليُم  أو  فــاألرُض  أعمالَها وسيّاستها،  الــّدولــُة  فيه 
يجمُع بيَن أفراِد الّشعِب أو األّمِة ويمارسوَن عليها أنشطَتهم 

المختلفَة ويحّقُق وحدتُهم ويشدُّ أحاسيَسهم وانتماَءُهم.

الّشعُب:

من األركاِن الرّئيسِة لقياِم الّدولِة أن يكوَن هناَك عدٌد من األفراِد 
الذين يتكّوُن منهم الّشعُب، أو األّمُة، وهم عبارةٌ عن مجموعٍة 
من النّاِس يعيشون يف مكاٍن محّدٍد، تجمعهم جنسيُة الّدولِة، 
فالّشعُب يؤمُن بحّقِه وسيّادتِه يف األرِض الّتي ترعرَع فيها هو 

وآباُؤه وأجداُده.

الّدولُة عنَد المفكّرِ العريبِّ ابِن خلدون:

عالَج الُمفكُِّر العريبُّ عبُد الرّحمن بُن خلدون يف )مقّدمِته( موضوَع الّدولِة بشكٍل واضٍح وأْسهَم من خاللِها 

آرائِه  والوضوِح يف  والبساطِة  بالواقعّيِة  ابُن خلدون  امتاَز  المؤّسَسِة.  هذِه  دراســِة  رائًعا يف  إسهاًما  بجدارٍة 

وبأدواتِه الفكريِّة المعتمدِة يف تحليِل ظواهرِ المجتمِع ودراسِة الّتاريِخ، ومن تأمالتِه وتجارِبِه الخاّصِة يف إطارِ 

القبيلِة، ويف حياِة مجتمِعه العريبِّ، انطلَق لدراسِة الّدولِة، محَتضًنا كوكبًة من الّظواهرِ االجتماعيِة والّسياسّيِة 

واالقتصاديِة، عاكًفا بعد ذلَك على وضِع تحليٍل أصيٍل ومفّصٍل لنشوِء الّدولِة وتطوُّرِها.

معلومٌة تاريخّيٌة

المثُل  يــقــوُل  كــمــا  "الــّســنــُع"  يبقى 
حــروٌف"،  والمعاين  ذهــٌب  "المذهُب 
ــاِل  ــ ــعـ ــ وهـــــو مـــجـــمـــُل األقــــــــــواِل واألفـ
ــالِق يف الــمــمــارســاِت الــيــومــّيــِة  ــ واألخـ
االجــتــمــاعــّيــِة، تشمُل  والــمــنــاســبــاِت 
الــعــاّمــِة  واآلداِب  الـــقـــواعـــِد  مــعــرفــَة 
يف الــّتــصــرِف مــع اآلخــريــن، ومــراعــاِة 
الّتعامِل  أسلوِب  وتحديِد  شعورِهم 
المجتمعّيِة،  بالقيِم  لالرتقاء  بينُهم 
فمن طريقِة إمساِك الفنجاِن لكّميِة 
القهوِة إىل هّز الفنجاِن، إىل الّترحيِب 
بــالــّضــيــِف واإلصـــــــرارِ عــلــى جــلــوِســه 
الّتقاليُد  تتعّدُد  الــغــداِء،  إىل  ودعــوتـِـه 
ــاداِتُ والـــقـــيـــُم الــتــي مـــا زالـــت  ــ ــعـ ــ والـ

تمّيُزنا عن غيرِنا.

مْن َسْنع بالدي أَتَعلَُّم
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عوامُل ومقّوماُت قیاِم الّدوِل:

العوامُل الّطبيعّيُة:. 1
للعوامِل الّطبيعيِّة دٌور بارزٌ يف قياِم الّدولِة وزيادِة قّوتِها، 
فموقُع الّدولِة واتّساُع مساحِتها وتنوُع مناِخها وموارِدها 
الّطبيعيّة  العوامِل  أبــرِز  ومــن  قوتِها،  من  يزيُد  الّطبيعيِة 

الُمؤثّرِة يف قياِم الّدوِل:

الموقُع الجغرايف: يعدُّ الموقُع الجغرايف َوخاّصًة الفلكيُّ أ. 

المناخيَة  الخصائَص  تـُـحــّدُد  التي  الرّئيسِة  العوامِل  أحــَد 

والنّباتيَة للّدوِل، ويؤثُّر الموقُع الجغرايفُّ بطريقٍة مباشرٍة 

أو غيِر مباشرٍة يف وضِعها االقتصادّي والّسياسّي ويحّدُد َدورها وسياَستها وعالقاتِها الّدوليِة. وتتبايُن 

يُة أو البحريُة، فهناك دوٌل مفتوحٌة تشرُف على مسّطحاٍت مائيٍة وتطلُّ على  الّدوُل من حيُث القارّ

جبهاٍت بحريٍة، مثل: )دولِة اإلماراِت العربيِّة المتّحدِة وجمهوريِة مصر العربيِة والوالياِت المتّحدِة 

يٌة مغلقٌة )حبيسٌة( ال تشرُف على مسّطحاٍت مائيٍة، مثل: )سويسرا  األمريكيِة(، كما توَجُد دوٌل قارّ

وأفغانِستان وتشاد(.

المساحُة: تعدُّ المساحُة من العوامِل الُمهّمِة التي تحّدُد مكانَة الّدولِة الّسياسيِة واالقتصاديِة، ب. 

عظيمُة  دّوٌل  فهناَك  مساحِتها،  يف  الـــّدوُل  وتتفاوُت  عليها،  متّفٌق  مثاليٌّة  مساحٌة  هناَك  وليَس 

مثل:  المساحِة،  متوّسطُة  ودوٌل  األمريكيِّة(،  المتّحدِة  والــواليــاِت  والّصين  )كندا  مثل:  المساحِة، 

)الهند والّسودان وفرنسا(، ودوٌل صغيرُة المساحِة، مثل: )دولة اإلماراِت العربيِّة المتّحدِة واألردن، 

وتونس(، ودوٌل صغيرةٌ جًدا يف مساحتها، مثل: )البحريِن وسنغافورُة وموناكو(.

وال يرجُع ثقُل الّدوِل وقيمُتها وأثُرها يف المجالين اإلقليميِّ والّدويّل -دائًما- إىل مساحِتها، بل لما 

تحتويِه من موارَد وتصميٍم وعزٍم على استغالِل موارِدها وتحقيِق الرّفاِه لشعبِها مثل دولِة اإلماراِت 

العربيِّة المتّحدِة وسنغافورة.

التّضاريُس بأنواعها ِمن العوامِل الُمهّمِة يف قياِم الّدوِل وقّوتِها، وتؤثِّر يف التركيِب ت.  الّتضاريُس: تعّد ُ

المناطِق  يف  القديمُة  الحضاراُت  قامت  فقد  للّدولِة،  والبشريِة  الجغرافيِة  والــّظــروِف  السياسيِّ 

الّسهليِة ونشأت بعُض الّدوِل يف المناطِق الجبليِّة كما هو الحاُل يف )سويسرا ونيبال(، كما تشّكُل 

الجباُل واألنهاُر والبحيراُت مناطَق لرسِم الحدوِد بيَن الّدوِل، مثل: )جباُل األنديز وجباُل األلِب(.

: يؤثُّر المناُخ والنّباُت الّطبيعّيُ يف أهّميِة الّدولِة وتحديِد قّوتِها، فالمناُخ 	.  المناُخ والنّباُت الّطبيعيُّ

يؤثُّر يف العديِد من األنشطِة البشريِة واالقتصاديِة للّدولِة.

الماِل  رأَس  ُتمّثُل  الّزراعّيُة  »الّتنميُة 

الحقيقي الّذي سعْت دولُة اإلماراِت 

الــعــربــّيــِة الــمــّتــحــدِة إىل تــقــديــِم كــافــِة 

ــِه اإلنــفــاِق مــْن أجـــِل الــنــهــوِض بِه  أوجـ

وتطويرِه«.
زايد  بن  خليفة  الّشيخ  الّسمو  صاحب 

آل نهيان رئيس الّدولة -حفظه هللا.

مْن فكِر القائِد
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العوامُل البشريُة:. 2
واالقتصاديِة  الّسياسيِة  قّوتها  وتــحــديــِد  ــّدوِل  ــ ال قــيــاِم  يف  كبيًرا  دورًا  البشريُة  الــعــوامــُل  تلعُب 

والعسكريِة بيِنَ دوِل العالِم، ومن أبرِز هذه العوامِل:

ولِة وقياِمها، فهُم القّوُة المحركُة والحيويُة داخَل الدولِة، أ.  كاِن: هُم العنصُر الرئيُس يف تأسيِس الدَّ السُّ

وتتفاوُت الّدوُل من حيُث عدُد الّسكان، فهناَك دوٌل عمالقٌة يزيُد عدُد سّكانها على مليار نسمٍة، 

مثل: )الّصين والهند(، ودّوٌل قليلٌة يف عدِد سّكانها، مثل: )البحرين(، ويمثُّل حجم الّسكان العامل 

الرئيَس الذي تعتمُد عليِه الّدولُة يف نشاطها االقتصادّي، ومن ثمَّ يف قّوتها الّسياسيِّة. فارتفاُع عدِد 

السكان يؤدي إىل وضع أفضَل للّدوِل من حيُث توافُر القوى العاملُة يف الزراعِة والّصناعِة، والقوُة 

ُ العسكريُة والخبراُت والمهاراُت المتنّوعة.

الموارُد االقتصاديُة: تعدُّ الموارُد االقتصاديُة للّدولة من أهّم عوامِل قيّامها وقّوتها، فالبناُء االقتصاديُّ ب. 

يعدُّ عنصًرا رئيًسا من عناصِر قّوِة الّدولِة ومن أهمِّ مقّوماِت عالقاتها الداخليِة والخارجيِّة. فتنوُع 

الموارِد االقتصاديِة وحسُن استثمارها يؤّدي إىل تحقيِق الرّفاِه والرّخاِء لسّكان الّدولِة.

تّم انتخاُب صاحَب الّسمّو الّشيَخ خليفَة بَن زايد آل نهيان -حفظه هللا- رئيًسا للّدولِة يف 3 نوفمبر 2004م، 

يِخ زايِد بِن سلطاٍن آل  كذلَك تّوىل مهاّمُه كحاكٍم إلمارِة أبوظبي إثَر وفاِة والِده المغفورِ لُه -بإذن هللا- الشَّ

نهياٍن، الّذي انُتخَب أّوَل رئيٍس للبالِد يف 2 ديسمبر 1971م، وحّتى تاريِخ وفاتِه يف 2 نوفمبر 2004م. 

حقيقٌة تاريخّيٌة
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أشكاُل الّدوِل:

ُد مسمياُت الــّدوِل بين دولــٍة، وسلطنٍة، ومملكٍة، وإمــارٍة، وجمهوريٍة، كما تختلف أشكاُل  تتعدَّ
الحكم يف الّدول، ومن أشكاِل الّدوِل:

الّدولُة البسيطة:ُ وهي الّدولُة التي تكون الحكومُة فيها واحدةٌ، مثُل: )جمهوريِة الجزائِر(.	 

الّدولُة المركبُّة: وهي على نوعيِن:	 

وهللو انللدمللاُج بللعللِض الللللّدوِل أو اإلملللارات 
يف دولٍة واحدٍة، بهدِف تحقيِق المصالِح 
الللمللشللتللركللِة، مللثللَل: )أسللتللراللليللا والللواليللاِت 

المّتحدِة األمريكّيِة(.
وينطبُق هذا النّوُع على دولة اإلماراِت العربيِّة 
يف  الّسبِع  إماراتها  توحيُد  تّم  حيُث  المتّحدة، 
دولٍة واحدٍة عام 1971م، بفضِل جهوِد الّشيِخ 
زايِد بِن سلطاٍن آل نهياٍن، والشيِخ راشِد بن 
وإخوانِهما  للُا-  -رحمهما  مكتوم  آل  سعيٍد 

حكاِم دولة اإلماراِت العربيِّة المتّحدة.

كثر بناًء  وهَو اتّحاٌد يقوُم بين دولتيِن أو أ
علللللى رغللبللِة تلللللك الللللللّدوِل، ويلللكلللوُن ضمَن 
اتّفاقياٍت بهدِف تأميِن وتحقيِق المصالِح 

المشتركِة.
يف  لــالتـّـحــاِد  تجربتاِن  هناك  كــان  وتاريخيًّا 

الوطِن العريّب، ولكنُّهما لم تستمرّا، وهما:
)مصُر واليمُن(.	 
)مصُر وسوريا(.	 

النوُع الّثاني:النوُع األّوُل: 1122

مَن األهداِف الرّئيسِة لصاحِب الّسموِّ الّشيخ خليفِة بَن زايٍد آل نهياَن، رئيِس دولة اإلمارات العربّية المّتحدِة 

-حفظُه هللاُ، الّسيَر على نهِج والدِه المغفورِ لُه -بإذِن هللاِ- الشيُخ زايُد بُن سلطاَن آل نهياَن الذي آمَن بدورِ دولة 

اإلماراِت الّرياديّ كمنارٍة تقوُد شعبها نحو مستقبٍل مزدهرٍ يسوُده األمُن واالستقراُر والتَّساِمُح والحواُر وتقبُُّل 

اآلَخرِ.

حقيقٌة وطنّيٌة

»ترسيُخ الّتساُمِح هَو امتدادٌ لنهِج زايٍد.. وهَو قيمةٌ أساسّيةٌ يف بناِء المجتمعاِت واستقرارِ الّدوِل 

وسعادِة الّشعوِب..  وإنَّ أهمَّ ما ُيمكُن أْن نغرسُه يف شعِبنا هَو قيُم وإرُث زايٍد اإلنساينِّ.. وتعميُق 

مبدأ الّتساُمِح لدى أبنائِنا«.
صاحب الّسمو الّشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الّدولة -حفظه هللا.

مْن فكِر القائِد
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ثانًیا: الحدوُد الّسیاسیُة:

الــذي يقوُم  اإلنــســاَن هو  بشريٌّة؛ ألّن  الــحــدوُد ظاهرةٌ  تعدُّ 
بتخطيِطها تبًعا لمصالحِة المتنّوعِة، ويطلُق على الحدوِد 

التي تفصُل بيَن الّدوِل “الحدوُد الّسياسيّةُ“.
الخرائِط  على  ترسُم  خطوٌط  هي  الّسياسيُة:  فللالللحللدوُد 

ُد نطاَق سيادِة الّدولِة فوَق مساحٍة مَن األرِض.  وتحدِّ
األنهاُر  الّسياسيِة:  الّدولِة، ورقعِتها  أراضي  ويدخُل ضمَن 
والــبــحــيــراُت الــتــي تــقــُع ضــمــَن أراضــيــهــا، وكـــذلـــَك الــمــيــاُه 
اإلقليميُة للّدوِل الّساحليِة وطبقاِت الغالِف الجّوي التي 

“، وتنتهي عنَد هذه الحدوِد سيادُة دولٍة وتبدأُ سيادُة  تعلوها والتي يطلُق عليها “المجاُل الجّويُّ
دولٍة أخرى.
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Safwan

»إن هدَفنا األساَس يف دولة اإلماراِت 

ــحــدِة هـــو بـــنـــاُء الــوطــن  ــِة الــمــّت ــّي الــعــرب

الـــجـــزء األكـــبـــَر من  ــِن، وإن  ــواطــ ــمــ ــ ِوال

دخل البالد ُيسخر لتعويض ما فاتنا 

واللّحاق بركب األمم المتقّدمِة التي 

سبقتنا يف محاولة مّنا لبناء بلدنا«.
زايد  بن  خليفة  الّشيخ  الّسمو  صاحب 

آل نهيان رئيس الّدولة -حفظه هللا.

مْن فكِر القائِد

مفاهيٌم وم�سطلحاٌت:

الحدوُد الهندسيُة: هي الحدوُد الّسياسيُة التي تتماشى مع خطوط الطوِل ودوائرِ العرِض.	 

المجاُل الجويُّ: ويقصُد به المساحُة من الفضاء الجويّ الخاّصة بدولٍة ما، تقوم الّدولُة بتقديم المساعدات 	 

المالحية الاّلزمِة ألي طائرٍة تطير يف نطاق مجالها الجويّ، بشرِط أن يكوَن مصرٌح لها مسبًقا بدخول المجاِل 

الجويّ لهذه الّدولة، وإال اعتبرت طائرةً معاديًة تتعامُل معها قّوّات الّدفاع الجويّ.
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وظائُف الحدوِد الّسياسّيِة:

تحديُد سيادِة الّدولِة مَن النّاحيِة الجغرافيِة، أي تحديُد الرُّقعِة الجغرافيِة التي تخضُع لسيادِة  	
الّدولِة، فتصبُح أراضي الّدولِة ومياُهها واضحًة محددِة المعالِم، مما يتيُح المجاَل الستغالِل 

الموارِِد االقتصاديِّة فيها.
لطاِت الرّسميِة. 	 كاِن من وإىل الّدولِة، دوَن موافقِة السُّ منُع حركِة انتقاِل السُّ
ضبُط عملياِت التّسلُِّل والتَّهريِب. 	
تنظيُم انتقاِل الّسلِع والبضائِِع عبَر المنافِذ الجمركيِّة. 	
حمايُة الّدولِة من األمراِض واألوبئِة القادمِة من الخارِج )الحجُر الّصّحي(. 	

المهرجاُن الوطنيُّ للعلوِم والّتكنولوجيا واالبتكارِ 2020:

أعلَنْت وزارُة الّتربيِة والّتعليِم َعْن إطالِق المهرجاِن الَوطنيِّ للعلوِم والّتكنولوجيا 

واالبتكارِ يف نسخِتِه الّرابعِة يف )ُديب فستيفال آرينا( خالَل الفترِة 4 فبراير وحتى 8 

موِّ الّشيِخ ُمحّمِد بِن زايٍد آِل نهياَن،  فبراير 2020م، برعايٍة كريمٍة ِمْن صاحِب السُّ

ويلِّ عهِد أبوظبي، نائِب القائِد األعلى للقّواِت الُمسلّحِة -َحِفَظُه هللاُ- وذلَك تزامنًّا 

مَع فعالّياِت )َشْهر اإلماراِت لالبتكارِ(.

اأربُط مع العلوِم:
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أنواُع الحدوِد:

تعييِن  ــّدوِل يف  الـ عهِد  بــدايــاِت  الّطبيعيُّة يف  الــّظــواهــُر  أسهمِت 
الحدوَد  ترسُم  الّدوليُة  المعاهداُت  أخــذِت  ثّم  الّدوليِة،  الحدوِد 
وفَق خطوِط الطوِل ودوائِر العرِض يف بعِض الجهاِت من العالِم.

ويمكُن تقسيُم الحدوِد إىل أنواٍع عديدٍة منها:
الحدوُد التي تسايُر الظواهَر الّطبيعّيَة:. 1

مثُل الّسالسِل الجبليِّة واألنهاِر والبحيراِت والّصحاري، ومن أهمِّ 
الّدول التي اتّخذِت الجباَل أساًسا يف تخطيِط حدوِدها الّسياسيِة 
الحدوَد  أحيانًا  األنهاُر  ترسُم  والبرازيُل(.  االسكندنافيُة،  )الــّدوُل 

الّسياسيّة بيَن الّدوِل، مثل: )نهر الدانوب ونهُر الّسنغاِل(.

أالحُظ خريطَة آسيا الّسياسيَة والّطبيعيَّة، وأتعرُّف الحدوَد الّطبيعيَّة التي تستنُد إليها الحدوُد 
الّسياسيُّة بيَن الّدوِل.
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ــأّســـســـْت مـــديـــنـــُة »مــــصــــدر« عـــاَم  تـ

2008م، بالقرِب مْن مطارِ أبوظبي؛ 

خاليٍة  العالِم  يف  مدينٍة  أّوَل  لتكوَن 

ــِة، حيَث  ــَن االنــبــعــاثــاِت الــكــربــونــّي مـ

الّطاقِة  لتوليِد  محطٍة  بناُء  فيها  تــمَّ 

قدرُتها  تبلُغ  ــتــي  والّ الــكــهــروضــوئــّيــِة 

الـــكـــهـــربـــاِء  مـــــَن  مــــيــــغــــاواٍت   )10(

النظيفِة.

الوكالِة  مقَر  مصدر(  )مدينُة  وتعدُّ 

)آريــنــا(،  المتجّددِة  للّطاقِة  الــّدولــيــِة 

إليها دولــُة اإلمــاراِت  والّتي انضمْت 

العربّيِة المّتحدِة يف يناير 2009م.

اإبداعاٌت وابتكاراٌت
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الحدوُد التي تسايُر الظواهَر البشريَّة: . 2
من الّضروريِّ مراعاُة الّظواهِر البشريِة عنَد رسِم الحدوِد الّسياسيِة، بدّقٍة وعنايٍة وإال ستكوُن 

مثاَر نزاعاٍت دائمٍة تَُهّدُد أْمَن الّدوِل الَمعنيِة واستقراَر الُمجتمِع.
ومن أبرِز الظواهِر البشريِة التي يُستنُد إليها يف تعييِن الحدوِد ورَسمها؛ التركيُب اللّغوّي والعريق 

والّدينّي.

الحدوُد البحريُة والمياُه اإلقليميُة:. 	
يمثُّل الحدُّ البحريُّ مجاَل الّدولِة يف المسّطحاِت المائيِة 
وتــأديــِة  مــمــارســَة ســيّــادتـِـهــا  يتيُح  تــطــلُّ عليها، مما  الــتــي 

وظائِفها االقتصاديِة واألَمنيِة.
التي  المياِه  على  اإلقليمّيُة«  »المياُه  مصطلُح  ويطلُق 
ولـــُة وظائَفها  ــِة، وتـــمـــارُس فيه الـــدَّ ولـ ــدَّ ــحــاذي ســواحــَل الـ تُ

االقتصاديَة واألمنيَّة.
وقد اختلفت وجهاُت النّظِر حوَل عرِض المياِه اإلقليميِّة، 
أن  اختارت  البحريِة  الــّدوِل  معظُم  لكن  قياِسها،  وكيفيُة 
يكوَن عرُض المياِه اإلقليميِّة 3، 6، 9، 12 ميل بحري، إالّ 
أّن بعَض الّدوِل الكبرى اختاَرت أن تكوَن مياُهها اإلقليميُّة 

أضعاَف ذلَك.

ا  »نحُن يف اإلماراِت نبني اقتصاًدا معرفيًّ

وبنًى أساسّيًة متطّورًة ونهضًة حضاريًّة 

ــنــيــاَن  ــُب ــعــلــي ال ــمَّ نُ ــ وثــــــورًة صـــنـــاعـــّيـــًة، ث

والـــعـــمـــاراَت، لــكــّنــنــا بــالــّتــأكــيــِد نــؤّســُس 

اإلنـــســـاِن وتعليمِه  بــنــاِء  ونــعــمــُل عــلــى 

الــمــهــاراَت الّــتــي تصنُع الــُمــعــجــزاَت يف 

المجاالِت كافًة«.

الّتي تحققْت  »إنَّ كلَّ هــذِه اإلنــجــازاِت 

لشعبنا منُذ قياِم صرِح دولتنا الحبيبِة، 

تــهــدُف إىل إســعــاٍد الـــنـــاٍس، مـــْن خــالِل 

تــأمــيــِن الــــّدولــــِة الــمــســتــقــرِّة الــمــنــتــجــِة 

واقتصاِدها  وشبابِها  برجاالتِها  والقويِّة 

وعلوِمها وانسانيِتها«.
مّو الشيُخ محمُد بُن راشٍد  صاحُب السُّ
آل مكتوٍم -رعاُه هللاُ.

من فكِر قّيادِتنا

قيٌم إنسانّيٌة:

بـُـدَّ أْن تكوَن لها مؤشراٍت  )الّتسامُح ليَس فقط كلمًة نتغّنى بها، بْل ال 

ودراســاٍت وسياساٍت وترسيٍخ سلوكيٍّ يف مجتمعنا لنصوَن مستقبلُه، 

ونحافَظ على مكتسباِت حاضرِه(.

موِّ الشيُخ محمُد بُن راشٍد آل مكتوٍم -رعاُه هللاُ. صاحُب السُّ
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التَّطبيقاُت

أوَّاًل: الفهُم واالستيعاُب:

أصوُغ باسلويب تعريًفا مناسًبا لكلٍّ مَن المفاهيِم والمصطلحاِت اآلتية: 	
الدولُة:. 1

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

الحدوُد الّسياسيُة:. 2

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

الحدوُد الهندسيُة:. 	

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

المياُه اإلقليميُة:. 	

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

 أفّسر اآليت: 	
تبايُن الّدوِل يف قّوتِها االقتصاديِة والّسياسيِة والعسكريِة.. 1

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

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

اختلُف عرِض المياِه اإلقليميِة من دولِة ألخرى.. 2

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

............................................................................................................................................................................
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تابع/التَّطبيقاُت

ثانًيا: مهاراُت التَّفكيِر:

أوّضُح الفرَق بيَن:  	
الّدولُة، والحكومُة:. 1

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

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

الّدوُل المفتوحُة، والّدوُل الحبيسُة:. 2

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

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

الّدوُل ذاُت الّشكِل البسيِط، والّدول المركّبة:. 	

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

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

 أوّضُح اآليت: 	
وظائُف الحدوِد الّسياسيِة للّدول. . 1

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

أسُس قيام الّدوِل.. 2

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

خصائُص الّدولِة المركّبِة من النوِع الثاين.. 	

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

ماذا تتوقُع أن يحدَ	 يف حاِل: 	
وجوِد دولٍة بدوِن حكومِة.. 1

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

استمرارِ الوحدِة بيَن بعِض الّدوِل العربيِة.. 2

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

عدِم مراعاِة الّظواهرِ البشريِة عنَد رسِم الحدوِد الّسياسيِة بدّقٍة.. 	

............................................................................................................................................................................
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تابع/التَّطبيقاُت

ثالًثا: االبتكاُر:

أقّدُم مقترحاٍت مبتكرٍة للحدِّ مَن المشكلِت اآلتيِة: 	
محدوديُة رقابِة بعِض الّدوِل على مياهها اإلقليميِة.. 1

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

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

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

ِقّلُة عدِد سكّاِن بعِض الّدوِل. . 2

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

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

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

أصّمُم مع زمليئ مخّطًطا ذهنيًّا يوّضُح العوامَل المؤثّرَة يف قياِم الّدولِة وقّوتِها. 	
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نواتُج الّتعّلِم:

المفاهيُم والمصطلحاُت:

قيٌم ومواَطَنٌة:

الفكرُة الّرئيسُة:

ُط الّدر�سِ مخطَّ

أواًل: مفهوُم النّهضِة األوروبّيِة وعوامُل قّياِمها.

ثانًيا: رواُد النّهضِة األوروبّيِة.

حبُّ الِعلِم	 
الوالُء	 
البناُء	 
التّنميُة	 

عصُر النّهضِة	 
الهرطقُة	 
اإلنسانيوَن 	 
متحُف اللّوفر - أبوظبي	 
المبدأُ الميكافيلّي	 

كاَن عصُر النّهضِة األوروبيِّة حركٌة ثقافيٌة أثّرت بعمٍق على الحياِة 
الفكريِة األوروبّيِة يف الفترِة الحديثِة المبّكرِة، ولم تقم هذه النهضُة 
يف أوروبا ُكلّها يف وقٍت واحٍد وإنّما بدأت يف إيطاليا، وانتشرت يف 
، وَشَعر بنفوِذها يف  بقيِة أوروبّا منُذ القرِن الّسادِس عشَر الميالديِّ

الفلَسفِة واألدِب والفنِّ والموسيقى والّسياسِة والعلوِم والّديِن.
كــتــاِف رجــاٍل أرادوا الــخــروَج من حالِة  لقد قــاَم هــذا العصُر على أ

الجموِد والجهِل وبعِث عالٍم جديٍد.

يتعرُف المفاهيَم والمصطلحاَت 	 
الواردَة يف الّدرِس. 

أوروبـّـا 	  العاّمَة يف  الحالَة  يصُف 
قبَل عصِر النّهضِة.

النّهضِة 	  قياِم  عوامَل  يستنتُج 
األوروبيِّة.

يـــتـــعـــرُّف قـــصـــَص ومـــعـــلـــومـــاٍت 	 
لشخصياٍت من رواِد عصِر النّهضِة 
األوروبّـــــــيـــــــِة )ارازمــــــــــــوس، دانـــتـــي، 

ليوناردو دافنشي، مايكل انجلو(.
ــاِم دولــــِة 	  ــمـ ــتـ يــبــيــُن مـــظـــاهـــَر اهـ

ــِة الـــمـــتّـــحـــدِة  ــيّـ ــربـ ــعـ اإلمــــــــــاراِت الـ
بتطويِر المشهِد الثّقايّف.

الدّر�سُ الأوّلُ: النه�سُة الأوروبّيُة 1
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ًل: مفهوُم النَّهضِة األوروّبیِة وعوامُل قّیامها: أوَّ

الُمفّكرين،  الحياِة، فحاربوا  ُمختلِف شــؤوِن  الوسطى على  العصوِر  الكنيسِة يف  رجــاُل  سيطَر 
وحاكموُهم بقْسوٍة، واحتكروا زعامَة المجتمِع، فتفّشت فيه الخرافاُت وعّم الجهُل.

كما سيطرِت الكنيسُة على العلوِم فلم تسمْح ألّي من ُمخالفيها أن يقوَل رأيُه العلميَّ ولو كان 
صحيًحا، واعتبرت كلَّ مخالٍف لها واقًعا تحَت طائلِة »الهرطقِة« )وهي البدعُة أو الخروُج على 
العقيدِة المعترِف بها من قبِل الكنيسِة أو الخروُج على جزٍء منها(. وانقسَم المجتمُع األورويبُّ يف 

ٍة. العصوِر الُوسطى إىل طبقاٍت عدَّ

النهضُة األوروّبیُة 

الاّلتينيِّة؛ أي »البعُث أو اإلحياُء«،   )Renaissance( الترجمُة الحرفيُة لكلمِة النهضِة هي  كلمُة 
وهي تطلُق على التّجديِد والنُّهوِض والخلِق واالبتكاِر الذي حدَث يف أوروبـّـا يف مجاالِت األدِب 

والفلسفِة والّديِن والعمارِة والتّصويِر والنّحِت والعلِم والّسياسِة والقانوِن.

العصوِر  بيَن  اإلنتقاليِة ما  المرحلِة  المَؤرّخون على  أطلقها  فهي تسميٌة  النّهضِة«،  »عصُر  أّمــا 
الوسطى والعصورِ الحديثِة من القرِن الثّالِث عشَر حتّى القرِن الّسادِس عشَر، وهو عصُر تحرُِّر 

العقِل اإلنساينِّ من قيوِد القروِن الوسطى.
وقد ظهرت حركُة النّهضِة بدايًة يف إيطاليا، وكان ذلَك قبَل منتصِف القرِن الرّابِع عشَر، وانتقلت 

منها تدريجيًّا إىل بُلداِن أوروبا األخرى بعد ذلَك بفترٍة من الّزمِن.

عوامُل قیاِم الّنهضِة اأُلوروّبیِة

كلمُة “أوروبّا” يقاُل أنّها ترجُع الْسم “إيروبا” 
 )Phoenix يّــة  )بــاإلنــجــلــيــز الــعــنــقــاِء  ابـــنـــُة 
أَو تــرجــُع لكلمِة  يف األســاطــيــِر اإلغــريــقــيـّـة،ِ 
الفينيقيِّة   )Ereb )بــاإلنــجــلــيــزيـّـة  ــرب”  ــ “إي

والتي معناها ُغروُب الّشمِس. 
تََقُع قارُّة أوروبّا غرَب قارّة آسيا التي  	

ــا، وهــي  ــيـ تــتّــصــُل بِــهــا وتــشــّكــُل أوراسـ
شبُه جزيرٍة كبيرٍة، يحيُط بها المحيُط 

ُد الّشمايلُّ شمااًل، والمحيط األطلنطي غربًا، والبحر المتوّسُط والبحُر األسوُد وجباُل  المتجمِّ
القوقاز جنوبًا. وتقترُب من قارِّة إفريقيا عند مضيِق جبِل طارٍق. 
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تُشرُف قارُّة أوروبّا على ممرّاٍت مائيٍة مهّمٍة، وعلى أهمِّ بحار العالِم وهو البحُر المتوّسُط  	
الذي يربُط بيَن قارّات العالِم القديِم. وهذا الموقُع الجغرايفُّ أعطى القارّة األوروبّيَة أهّميًة 

استراتيجيًة وإمكاناٍت متنّوعًة.

ويرجُع قياُم الّنهضِة األوروبّيِة إىل عّدِة عوامَل، هي:

1 . revival of learning حركُة إحياِء العلوِم واآلداِب القديمِة
ظهرت هذه الحركُة بيَن القرنيِن الثّالِث عشَر والخامِس عشَر، حيُث أخَذ المفكرون األوروبّيون 
يف االهتمام بالتّنقيِب عن اآلثار األدبيِة اليونانيِة والّرومانية القديمة، وُعرَف هؤالِء المفكروَن باسم 

)اإلنسانيوَن(.
و)اإلنسانيُة( هي حركُة الدراسِة التي تناولت حياَة اإلنساِن من النّواحي والمجاالِت األدبيِّة والفنّيِة 
اإلنساَن  اتّخذوا  ألنّهم  المتأّدبين«؛  أو  »اإلنسانيّين  اســُم:  بها  المهتمين  على  وأطلَق  والعلميِة، 

وحياتَه الحاضرَة موضوًعا لدراسِتهم وبحوثِهم.

ظهوُر الُمُدِن يف مواجهِة نظاِم اإلقطاِع. 2
الفرِد،  ابتعاُد  معناُه  وهــذا  البسيطِة،  والّصناعِة  الــتـّـجــارِة  لنموِّ  نتيجًة  ــة  األوروبــيّ الــمــدُن  نشأت 
التي  المدينُة  فتشّكلِت  مِة؛  الُمتحكِّ اإلقطاعيِة  النُّبالِء  طبقِة  سيطرِة  عن  األورويبِّ  والمجتمِع 
امتلكت القوَة الماّديَة، وأصبحْت مركًزا للثّقافِة واإلشعاِع الحضارّي، وتحّدت بذلَك نظاَم اإلِقطاِع.

كبَر قدٍر ممكٍن مَن العوامِل التي جَعلت من مدينِة الّشارقِة  أُحــّدُد أ
عاصمًة للثقافِة اإلسالميِة لسنة 2014م )من وجهِة نظري الّشخصيِة(، 

. وأعرُض ذلَك ُمشفاهًة على زماليئ بالّصفِّ

نشاط:

من أيَن يأيت الورُق؟

يأيت الورُق من ألياِف السليلوز الموجودِة يف جدراِن مختلِف الخاليا الّنباتيِة، وتشمُل نباَت الخيُزراِن والقطِن 

كرِ وسيقاَن القمح ، واألرَز وأخشاَب أخرى متنوعًة. وعشَب الحلفا والجوت، وعيداَن قصِب السُّ

اأربُط مع العلوِم:
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فتُح الُقسطنطينيُة. 	
حينَما ُفتحِت الُقسطنطينيُة كان بها عدٌد كبيرٌ من الُعلماِء 
الذين يدرسون التُّراَث اليوناين والّرومايّن، والذين هاجروا 
مجال  يف  للعمِل  بهم  رّحــبــت  التي  اإليطاليِة  الــُمــدِن  إىل 
التدريس سواٌء يف المدارِس أو الجامعاِت اإليطاليِة، وقد 
ساعَد ذلَك على نشِر علوِم اليوناِن يف أوروبا بلغِة اليوناِن 

األصليِة.

االْختراعاُت. 	
ظــهــرِت االخــتــراعــاُت مــع بــدايــِة عــصــِر الــنَّــهــضــِة، حــيــُث تمَّ 
واستعماُل  الكتّاِن،  من  الــورِق  وصناعُة  الطباعِة،  اختراُع 

الباروِد، واختراُع البوصلِة والعدساِت والمنظاِر.

مّو الشيُخ خليفُة بُن  وّجَه صاحُب السُّ

الّدولِة -حفظُه  آُل نهياٍن رئيُس  زايٍد 

لـــ)االبــتــكــار( يف  هللاُ، بتخصيِص عــاٍم 

الّدولِة ضمَن توّجهاِت الحكومِة عاّمًة 

لــخــلــِق بــيــئــٍة إبــداعــيــٍة، وجــيــٍل مبتكرٍ 

الّسمو  صــاحــُب  عـــّزز  فيما  وخـــــاّلٍق، 

مكتوٍم  آُل  راشــٍد  بــُن  محّمُد  الّشيُخ 

ــِة رئــيــُس مجلِس  نــائــُب رئــيــِس الــّدول

ــاُه هللاُ، هــذِه  ــوزراِء حــاكــُم ُديب -رعــ ــ الـ

ا مــن خـــالِل إطــالِق  الــّســيــاســَة، عمليًّ

باالبتكارِ،  خــاّصــٍة  استراتيجيٍة  خــّطــٍة 

مــحــّمــِد بــن راشـــٍد لالبتكارِ(  و)مــركــزِ 

لتحويِل كلِّ ذلك إىل واقٍع ملموٍس 

وتطبيٍق عمليٍّ يوميٍّ.

مْن فكِر القائِد

مخترعوَن إماراتيوَن أبدعوا بمخترعاتِهم

القصورِ  تصميِم  يف  بوينت  الباور  لتطويرِ  عالميٍّ  برنامٍج  بتصميِم  قامت  إماراتيةٌ  مهندسةٌ  الــزُّعــايب  فاطمُة 

ا لْم يسبْق ألحٍد أن ابتكر مثَله، وقد حصلِت المهندسُة فاطمُة  ا، ويعتبُر هذا الّتصميُم هو األّوُل عالميًّ هندسيًّ

الزُّعايب على شهادةِ مايكروسوفت العالمية عن هذا التَّصميِم، حيُث أبدعت يف تطويرِ البرنامِج من خالِل دمِج 

األشكاِل الهندسّيِة بطريقٍة إبداعيٍة؛ لتحوِّلها إىل أشكاٍل ثالثيِة األبعاِد ثّم إىل نموذٍج هندسيٍّ كامٍل متخّصٍص 

يف بناِء الفلِل والمباين. وقد أعجَب الرئيُس األمريكيُّ الّسابُق »باراك أوباما« بهذا االبتكارِ العظيِم واألّوِل من 

نوِعه، فما كان منه إالّ أن أرسَل للمهندسِة فاطمِة الّزعايب دعوًة لحضورِ حفِل عشاٍء احتفاًء بما حققتُه من إنجازٍ 

علميٍّ عظيٍم ومنفرٍد.

اإبداعاٌت وابتكاراٌت
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النَّهضُة في إيطالیا

يرجُع قياُم النّهضِة يف إيطاليا إىل عوامَل عديدٍة هي:

اإلجابُةالمهّمُةم

1
أحّدُد أيًّا مَن العوامِل الّسابقِة يعدُّ األكثَر 

أهميًة من وجهِة نظري الّشخصية.
.............................................................................................

.............................................................................................أبيُّن مبرراِت اختياري لهذا العاِمل2
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نشاط:
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الكوميديا اإللهيُة

يعتبُر هذا الكتاُب دائرُة معارف، حيُث إنُّه جمَع العديد من الثقافاِت، وظَهر بوضوٍح تأثُّرُه 

بالّثقافِة العربّيِة.

أبناَء عصرِه قد  رأى  أنـّـه  إىل  اإللهية«  لكتاِب »الكوميديا  دانتي  تأليِف  الّسبُب يف  يرجُع 

انغَمسوا يف ملذاِت الحياِة بشكٍل واضٍح، فأراَد أَن يعطيُهم العبرَة لكي يّتعظوا بتصويرِه 

َل أنّه زاَر الجّنَة والناَر، وتكلَّم مَع سكّان كلٍّ منُهما مَن األدباِء والعلماِء والّسياسيين. للحياِة األخرى، وتخيَّ

من ذاكرِة الّتاريِخ

ثانًیا: رّواُد الّنهضِة األوروّبیِة 

أ/ رّواُد المجاِل الفكري والفّنيِّ:

1 .Dante Alighieri دانتي اليجيري
)1256-1321(م

األْشهُر  كتابُه  ويُعد  بإيطاليا،  فلورنسا  يف  ولــَد 
)الكوميديا اإللهية( تصويًرا للحياِة األخرى.

2 .Erasmus أراسموس الروتردامي
)1466-1536(م

يسخُر  كــان  اإلنــســانــيــِة،  الحركِة  رائـــُد  هولندي، 
من العصوِر الوسطى ويرى أنَّها عصوُر جهٍل 

وتخلٍُّف، ودعا إىل إصالِح العقيدِة. نشَر النُّسَخَة اإلغريقيَة األصليَة 
)مدُح  كتبِِه  أشهِر  الّدينيِة. من  للخالفاِت  حدٍّ  وضــِع  أمــلِ  على  الاّلتينيِّة  بالتّرجمِة  وأرفقها  لإلنجيِل، 

الجنوِن( الذي انتقَد فيِه انحطاَط عصرِه وفساَده، وبخاّصٍة بيَن رجاِل الكنيسِة.

	 .Leonardo Da Vinci ليوناردو دافينشي
)1452-1519(م

كاَن رجاًل ذا موِهبٍة عاليٍة يف مختلِِف مجاالِت الفنِّ والمعرفِة، فقد جّسَد روَح 
أحَد  ويعتبُر  النّهضِة،  لعصِر  المثايل  اإلنــســاينِّ  التّجسيِد  بمثابِة  وكــاَن  عــصــرِه، 
أعظِم عباقرِة البشريِّة، له صورٌ شهيرةٌ مثُل “عذراُء جروتو”، “والعشاُء األخيُر”، 

و“الموناليزا” أو “الجيوكاندا” التي تُعدُّ من أشهِر أعمالِه.

أنَّ بذوَر الخيرِ تيَنع منها الخيراُت 	 
والبركُة، وتبقى على الّدواِم.

واإلنــســانــيــِة 	  الــخــيــرِ  قــيــِم  زرَع  أنَّ 
للتواصِل  األيــاِم جسًرا  يصبُح مع 

والّتآلِف والمحّبِة.
واالعـــــــتـــــــداِل 	  الـــــحـــــبِّ  ــَم  ــ ــيـ ــ قـ أن 

المشترِك  والّتعايِش  والّتسامِح 
المجتمِع  مــن ســمــاِت  هــي سمةٌ 

اإلمارايتِّ.
أن افــتــخــَر بــأنـّـنــا نُــســّمــى بـــ»أبــنــاء 	 

زايــــد«، فــهــو اســـٌم أعــتــبــرُه ميثاَق 
عمٍل لرفعِة وطننا الِمعطاِء.

عّلمني زايُد:
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موِّ الّشيُخ الدكتوُر سلطاُن بُن محّمد  أفّكُر.. وأشارُك زماليئ وأُحّوُل العبارَة التي أطلََقها صاحُب السُّ
القاسمي، عضُو المجلِس األعلى، حاكُم الّشارقِة -حفظُه للاُ- )هذا ما كان يحبُّه زايٌد( إىل عمٍل 
)ُمنتج(، أعبّر مْن خاللِه عن واليئ وانتمايئ لِوطني، ثّم أعــرُض عملي من خــالِل وسائِل اإلعــالِم 

المختلفِة بمدرستي.

نشاط:

د  يُخ الدُّكتوُر سلطاُن بُن محمَّ مو الشَّ أقرأ بعًضا مّما ورَد يف الكلمِة المؤثِّرِة الّتي ألقاها صاحُب السُّ
يِخ زايٍد للكتاِب  القاِسمي عضُو المجلِس األعلى، حاكُم الّشارقِة -حفظُه للاُ- عنَد تسلُِّمه جائزَة الشَّ

يف دورَتها الرّابِعِة:
اآلذاُن،  ترفُضها  بكلماٍت  وإْذ  رمــضــان،  أيـــاِم  يــوٍم من  “ويف 
ويرفُض أن ينطَقها اللّساُن، وإذ بها تَُمزِّق الوجداَن. ماَت 
زايُد بُن سلطاٍن، وإْذ بالّدموِع تندفُع مَن المحاجر والكلماُت 
إال من كلماٍت....  المكاَن  كوُن يعمُّ  بالحناجِر، والسُّ تغصُّ 

اللَّهمَّ ال اعتراَض، اللَّهمَّ ال اعتراَض.
وتمرُّ بنا األيّــاُم، نحفُظ كثيرًا ونضيُع كثيرًا، ونحُن من ترّب 

. على يِد زايٍد، ونحُن من شرَب من مشارِب زايٍدٍ
الّصالِة والذين يشاهدوننا من خالِل  المنبِر أدعــو الجميَع الحاضرين يف هــذِه  ومن على هذا 
التلفاِز... أيتُّها األُّم... أيُّها األَُب... أمسِك القلَم واجَعل أبناَءك حولَك، وسّطر... هذا ما كاَن يحبُّه 
دوِر، ونضُعها يف مقّدمِة  زايــٌد، وهذا ما كان اليحبُُّه زايــُد، ونجمُع تلك األوراِق، ونضُعها يف الصُّ

الدُّستوِر، وبهذا الوفاِء نكوُن قد أوفينا زايًدا حّقه”.

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي -حفظه هللا-

الّدولِة،  نائُب رئيِس  آُل مكتوٍم  بُن راشٍد  ُد  الّشيُخ محمَّ مّو  السُّ كََّد صاحُب  أ
رئيُس مجلِس الـــوزراِء، حاكُم ديب -رعــاُه للُا، أنَّ »اإلســالَم ديــُن يسٍر ال ديَن 
تشّدٍد، وأّن األخالَق اإلسالميَة تحبُّب النّاَس يف هذا الّديِن«. ضاربًا مثاًل بحادثٍة 
كِز التّجاريِة، فتأخَر  مّرت عليِه عنَدما كان يمشي برفقِة صديٍق لُه يف أحِد المرا
األجانِب  بأحِد  وإذ  بمفرِده،  بالمشي  هو  واستمرَّ  بسيطٍة  لخطواٍت  صاحُبه 

: »أين ُحرّاسك؟ كَيف تمشي بُمفردَك؟«  يوقفُه ويسألُه: »انَت الّشيُخ محّمد« فأجابَه »نَعم«، فسأَلُه األجنبيُّ
فرد عليه سموُُّه قائاًل: »أنظر حولَك، هل ترى هؤالِء النّاِس جميًعا مواطنيَن ومقيميَن يف هذا المركِز التّجاري، 
إنّهم جميًعا حرّاسي«.. وأضاَف سموُّه: »ذهَب الرَّجُل ثمَّ ما لبَث أن عاَد وهو يقوُل يل: أريُد أن أصبَح مسلًما 
كَثر ثّم ما لبّث أن  فكيف الّطريقُة؟ فاتّصلُت بأحِد المسؤوليَن ليزّودُه ببعِض الكُتِب اإلسالميِة حتّى يقتنَع أ

دخَل يف اإلسالِم«.

من فكِر قّيادِتنا
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	 .Michelangelo مايكل أنجلو
)1475-1564(م

إيــطــايلٌّ، صّمَم بعد عــام 1538م تخطيًطا  ونــّحــاٌت، ومهندٌس، وشــاعــرٌ  ــاٌم،  رّسـ
التي  أعمالِه  آخــُر  وكانت  لــُه،  المواجِه  والمبنى  لروما  المدين  المركِز  لميداِن 
أنجَزها لوحاٍت جّصيٍة يف كنيسِة “القّديِس بول” يف الفاتيكان، كما كتَب أنجلو 
عريِة رسَم لوحاٍت جداريٍة عمالقٍة، أثّرت بصورٍة كبيرٍة  العديَد من القصائِد الشِّ

على منحى الفّن التّشكيليِّ األورويبِّ، مثل لوحِة يوم القياَمِة.

5 . Machiavelli مكيافيلي
وكتَب  التّعليِم  من  ُمناسبًا  تلّقى قسًطا  وقد  “فلورنسا”  “ميكافيلي” يف  ُولــد 
كتابًا سياسًيا أسماه بـ“األمير”، والذي كان سببًا يف ُشهرته، وهو رِسالٌة يف نُظم 
الُحكِم من ِوجهِة نظرِه. فهدُف “ميكافيلي” من هذا الكتاِب هو تحقيُق الوحدِة 

ِكها. الّسياسيِة اإليطاليِة بداًل من تَفكُّ

يحظى تطويُر المشهد الفنّي والثّقايف يف دولِة اإلمــاراِت العربيِّة المتّحدِة باهتماٍم كبيٍر على أعلى 
المستوياِت، وقد تجلّى ذلَك واضًحا من خالِل اإلستثماِر يف إطالِق المبادراِت الحكوميِة الرّامية لبناِء 
متاحَف جديدٍة ومناطَق ثقافيٍة كاملًة، واهتماُم الّدولِة بمختلِف الفنوِن عبر تشجيِع دراسِة الفنوِن 

يف المدارِس والجامعاِت، ودعِم الّشباِب لالنخراِط فيها.
وتتعّدُد المهرجاناُت الكبيرة والمتنوَِّعُة يف شتّى مجاالِت الفنوِن والسَيما يف العاصمِة أبوظبي، مثُل 
»متحُف زايــٍد« ومتحُف »اللوفر - أبوظبي« ومتحُف »جوجنهايم«، و»حيُّ التّراِث« بالّشارقِة الذي 
ُن العديَد مَن المتاحِف، واستقطبت منطقُة القوزِ يف ديب عدًدا من المعارِض الفنية، وتهدُف  يتضمَّ

الحكومُة من خالِل اهتماُمها 
نوِن الجميلِة إىل تحويِل  بالفُّ
عــالــمــيٍّ  الـــــّدولـــــِة إىل مــــــزارٍ 
التَّرفيهيَِّة  للّسياحِة  ومركٍز 

والتّعليميِّة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -رعاه 
هللا- وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

-حفظه هللا- خالل افتتاح متحف اللوفر -أبوظبي

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي -حفظه هللا- خالل افتتاحه بينايل 

الشارقة 

قيٌم إنسانّيٌة:

القّيُم اإلنسانيُة الرّفيعُة من شيِم القادِة العظاِم.	 

رِق.	  يمكُنَك أن تؤثّر يف اآلخرين بأبسِط الطُّ

سلوكُك القويُم ينَمُ عن خُلقَك الرّفيِع.	 
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ب/ رواُد المجاِل الّديني:

John Calvin جون كالفن
)1509-1564(م

المسيحيِّة”  الــّديــانــِة  “تأسيِس  كتاُب  أعمالِه  أَهــمِّ  من  فرنسي،  ديني  مصلح 
ويتعرُّض فيِه للمعتقداِت المسيحيِّة، وما زالت كُتُب “كالفن” وتفاسيرُه تُطبُع 

وتُنشُر إىل أيّاِمنا هذه، ويستفيُد منها الماليين من المسيحيين.

ج/ رّواُد المجاِل العلمي:

Copernicus كوبرنيكوس
)1443-1473(م

عالٌم بولندي خالَف آراَء العالِم اليوناين بطليموس التي تبنّتها الكنيَسُة، والقائلُة 
بأّن األرَض ساكنٌة وموقُعها يف مركِز الكوِن الّدائِر حولَها، فباَدر كوبرنيكس بنقِد 

كِب تدوُر حوَل الّشمِس كما تدوُر األرُض حوَل نفِسها مرًَّة  تلَك اآلراِء وأثبَت أَّن األرَض وجميَع الكوا
كلَّ 24 ساعٍة، ولقْد أثبَتِت النّظرياُت الحديثُة صدَق نظريَِّة كوبرنيكس يف حركِة األرِض.

ل مكاَن في المستقبِل لمن يفتقُد العلَم والمعرفَة.

موِّ الّشیُخ محّمُد بُن زايٍد آُل نهیاٍن -حفظُه الّلُ- صاحُب السُّ

اأثري معلوماتي
بيئُتنا المحّليُة

الّسعدياُت منطقٌة تحتفي بفنوِن الحياِة

المنطقُة الّثقافيُة يف الّسعدياِت هي منطقةٌ مكرّسةٌ لإلحتفاِء بالّثقافِة والفنوِن داخَل 

الهندسِة  عقوِل  أعظِم  من  نخبٍة  لتصاميِم  وفًقا  تطويُرها  وتــمَّ  الّسعديات،  جزيرِة 

الّثقافِة  خريطِة  على  تسطُع  كمنارٍة  المنطقُة  تتألَُّق  واليوَم  العالِم.  يف  المعماريِة 

»زايد  ومتحُف  »اللوفر-أبوظبي«،  متحِف  افتتاِح  مَع  السّيما  العالِم،  يف  والفنوِن 

الوطني«، ومتحُف »جوجنهايم-أبوظبي«.
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الّتطبيقاُت

أوَّاًل: الفهُم واالستيعاُب:

كتُب ثلثًا من مظاهِر اهتماِم دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة بتطويِر المشهِد الّثقايفِّ: 	 أ

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

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

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

أحّدُد عوامَل قياِم النَّهضِة األوروبيِة: 	

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

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

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

أنسُب األعماَل اآلتيَة ألصحابِها وفَق الجدوِل: 	

كتاُب تأسيِس الّديانِة المسيحيِّة

كتاُب األميِر

كتاُب الكوميديا اإللهيِة

كتاُب مدِح الجنون

لوحُة يوِم القيامِة

األعماُلرّواُد عصرِ الّنهضِة

.............................................................................................دانتي

.............................................................................................مايكل أنجلو

.............................................................................................أرازموس

.............................................................................................ميكافيلي

.............................................................................................جون كالفن
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تابع/التَّطبيقاُت

ثانًيا: مهاراُت التَّفكيِر:

كتب سبًبا واحًدا لكل حدٍ	 تاريخيٍّ من األحداِ	 اآلتيِة: 	 أ

الّسبُب الحدُ	

............................................................................................................تسميُة “اإلنسانيون” بهذه التّسميِة

ظهوُر النّهضِة يف إيطاليا قبَل غيِرها 
من الّدوِل األوروبيِّة

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

أربُط بين الّصورتيِن يف كلٍّ مّما يلي، ثمَّ أستخلُص حقيقًة تاريخيًة، وأدّونها يف الفراِغ الذي  	

يليِهما:

لوحة الموناليزا )الجيوكوندا(ليوناردو دا فنشي

الحقيقُة التّاريخيُّة: ........................................................................................................................................................

دولة اإلمارات العربية المتحدة متحف اللوفر- أبوظبي

الحقيقُة التّاريخيُّة: ........................................................................................................................................................
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تابع/التَّطبيقاُت

أصّمم قائمًة، وأدوُن فيها )هذا ما يحبُّه زايٌد(، موظًفا عباراٍت من حصيلتي اللّغويِة. 	
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تابع/التَّطبيقاُت

ثالًثا: االبتكاُر:

أصّمُم بالّتعاوِن مَع مجموعتي، مجّسًما يوّضُح نظريَة حركِة األرِض عنَد كلٍّ من بطليموس  	

. وكوبرنيكوس، وأعرُض الّتصميَم يف الّصفِّ
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نواتُج الّتعّلِم:

المفاهيُم والمصطلحاُت:

قيٌم ومواَطَنٌة:

الفكرُة الّرئيسُة:

ُط الّدر�سِ مخطَّ

یُتها وتطوُُّرھا(. أواًل: الكشوُف الجغرافیُة )مفھوُمها وأھمِّ

ثانًيا: نتائُج حركِة الكشوِف الجغرافيِة.

تنميُة الفكِر العلميِّ	 
تقديُر الّرموِز الوطنيِّة	 
البحُث والتنقيُب 	 
التّسامُح الّديني	 

الكشوُف الجغرافيُة	 
الباروُد	 
رأُس الرّجاء الصالُح	 
االسُطرالُب	 
تجارُة الرّقيِق 	 
االستعماُر	 

ــدةٌ مــن أقـــدِم األنــشــطــِة اإلنسانيِة  الــكــشــوُف الــجــغــرافــيــُة واحــ
وأشّدها إثارًة فهي حركٌة بشريٌّة عرفتها الحضاراُت القديمُة، 
وقام العرُب المسلموَن فيها بدوٍر رائٍد، ثمَّ امتّدت من أوروبّا 
عبَر البحاِر لتطوَف العالَم مدفوعًة بدوافَع دينيٍة، واقتصاديٍة، 
ويف بعِض األحياِن علميٍة، وكانت لها نتائٌج واضحٌة وملموسٌة 

على مستوى العالم.

يتعرُف المفاهيَم والمصطلحاَت 	 
الواردَة يف الّدرِس.

يـــــحـــــّدُد الـــمـــقـــصـــوَد بــمــفــهــوِم 	 
الكشوِف الجغرافيِة.

لحركِة 	  التّاريخّي  التّطوَر  يتتبَُّع 
الكشِف الجغرايف.

ــُط بـــيـــَن الــمــســتــكــشــفــيــَن 	  ــ ــرب ــ ي
ــِق الــتــي  ــاطـ ــنـ ــمـ ــَن والـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ األوروبّـ

وصلوا إليها.
يستخلُص نتائَج حركِة الكشوِف 	 

الجغرافيِة.

الدّر�سُ الثّاين: ا�ستك�ساُف البحاِر2
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ًل: الكشوفُُُ الجغرافیُة )مفهوُمها وأهّمیُتها وتطّوُرها( أوَّ

التطّوُر الّتاريخيُّ لحركِة الكشوِف الُجغرافّيِة:
تعدُّ حركُة الكشوِف الجغرافيِة األوروبّيِة من أهمِّ مالمِح القرِن الخامِس عشَر الميالدي، حيُث إنَّها 
غيّرت خريطَة العالِم، وقد قامت بها مجموعٌة من الّدول االستعماريِة وعلى رأسها البرتغال وإسبانيا.

ما المقصوُد بحركِة الكشوِف الجغرافيِة؟
الكشوُف الجغرافيُة هي محاوالُت الّدوِل األوروبّيِة الكشَف عن مناطَق جديدٍة عن طريق البحِر، مّما 
أّدى إىل زيادِة التّنافِس االستعماري بيَن هذِه الّدوِل على استيطاِن واستعمارِ األراضي المكتشفِة.

١. المستكشفون األوائُل

الكشوُف الجغرافيُة واحــدةٌ من أقدِم األنشطِة 
ملوُك  اعــتــاَد  وقديًما  إثـــارًة.  وأشــّدهــا  اإلنسانيِة 
ــداٍت  ــ ــاراِت الـــمـــبـــّكـــرِة، أن يـــرســـلـــوا وحــ ــضــ ــحــ ــ ال
أراضي جديدٍة، يضّمونها  كشفيٍة للكشِف عن 
ــاَن اإلنــســاُن الــبــدايئُّ يــقــوُم بــرحــالٍت  لملكهم وكـ
كــشــفــيــٍة، الســتــكــشــاِف أراضــــي جــديــدٍة يعيُش 
ــذا الــمــجــاِل الــمــصــريــوَن  عــلــيــهــا، واشــتــهــَر يف هـ
القدامى، والفينيقيّوَن واإلمبراطوريُة الّرومانيُة 

واليونانيوَن القدامى.
بارزٌ يف مجاِل الكشِف الجغرايفِّ، حيُث كان للجغرافييَن  أما العرُب المسلموَن فكان لهم دورٌ 
إذ قّدموا  البحاِر،  إنجازاٌت واضحٌة ومشهودةٌ يف علِم  العرِب والمسلميَن يف العصوِر الوسطى 
للبشريِة نظرياٍت واختراعاٍت وإنجازاٍت يف هذا المجاِل؛ حيُث أسهمت يف نجاِحِ حركِة الكشوِف 

ها: الُجغرافيِة، والتي من أهمِّ

يف  ِاإلماراتيِة  الجغرافية  الجمعيِة  إشهاُر  تّم 
كتوبر 2009م، من قبِل وزارِة تنميِة المجتمِع  أ
ومقرُّها  المتّحدِة.  العربيِّة  اإلماراِت  دولِة  يف 
بأهداٍف  الجمعيُة  وتهتمُّ  العيِن.  مدينِة  يف 
وأنشطِتها:  برامجها  خالِل  من  إليها  تصبو 
واالهتماِم  الجغرافيِة،  البحوِث  تشجيِع  مثل: 
ونظِم  الخرائِط،  ورسِم  الميدانيِة  بالدراساِت 
المعلوماِت الجغرافيِة، وإقامِة ورعايِة الحلقاِت 
العلميِة  والمؤتمراِت  والمحاضراِت،  الّدراسيِة 

. على مستوى محليٍّ وإقليميٍّ وعالميٍّ

أنَّ العموَد الفقريّ لهذِه الّدولِة هم أبناُؤها، فهم الّثروُة الحقيقيُة على أرِض هذا الوطِن.	 
م الّشعوِب واألمِم إنّما يقاُس بمستوى الّتعليِم 	  أّن رصيَد أيّ أّمٍة متقّدمٍة هم أبناُؤها المتعلِّمون وأّن تقدُّ

وانتشارِه.
الخالُد 	  العمَل هو  اإلنساَن ومجتمعُه، وأّن  الذي يفيُد  المخلُص  الجادُّ  العمُل  الحقيقيَة هي  الّثروَة  أّن 

والبايق، وهو األساُس يف قيمة اإلنساِن.

عّلمني زايُد:
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ابتكارُ فكرةِ خطوطِ الطولِ ودوائرِ العرضِ. 	
اختراُع أجهزٍة علميٍة من مثِل: اإلسطرالِب  	

والّساعِة المائيِة والبوصلِة .
رســـُم الــخــرائــِط بــكــلِّ أنــواِعــهــا، إذ بــلــَغ عــدُد  	

الحضارِة  عصِر  يف  رسموها  التي  الخرائِط 
اإلسالميِة نحُو )450( خريطٍة من أشهِرها 

خريطُة العالِم للّشريِف اإلدريسي.
تؤّكُد  	 األرِض  شكِل  حــوَل  نظرياٍت  تقديُم 

على كرويِّتها.

٢. دوافُع حركِة الكشوِف الجغرافیِة

كان لحركِة الكشوِف الجغرافيِة دوافٌع متعّددةٌ لعل أبرَزها:

أصنُّف دوافَع حركِة الكشوِف الجغرافيِة، وفًقا للجدوِل التّايل:

دوافٌع مساعدةٌدوافٌع اقتصاديٌّةدوافٌع دينّيٌةدوافٌع سياسّيٌة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الّسیطرُة على الّثرواِت البشرّيِة 
والّطبیعّیِة للّدوِل المكتشفِة

تطويُر الحیاِة القتصاديِة 
في أوروّبا

نشُر المسیحیِة على 
المذهِب الكاثولیكي

استخداُم الباروِد كسالٍح

فِن تطويُر صناعِة السُّ

تقّدُم المعرفُة الجغرافیُة 

الّتوّسُع والهیمنُة على 
حساِب الّشعوِب الخرى

نموُّ روِح العلِم البحِث 
والّتنقیِب لدى األوروّبییَن

تطويُق العالِم اإلسالمي

دوافُع حركِة 
الكشوِف الجغرافیِة

نشاط:
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٣. الكشوُف البحريُة األوروبیُة

بدأت محاوالُت الّدوِل األوروبيُة يف القرِن الخامِس عشَر الكتشاِف مناطَق جديدٍة لم تكن معروفًة 
الّسواحِل  معرفَة  تتجاوُز  ال  الخارجّي  بالعالِم  األوروبييَن  معرفُة  كانت  إذ  قبُل،  من  لهم  بالنسبِة 
الّشماليِة من قارّة افريقيا، وعلى الرّغم من أّن ظاهر هذِه المحاوالِت كان الكشُف الجغرايفُّ، إال أّن يف 
واقِع الحاِل كان لها أهداٌف أخرى، فقد أسهمت يف زيادِة حّدة التّنافِس االستعمارّي بيَن هذِه الّدول 

الستيطاِن واستعمارِ األراضي المكتشفِة. وقد تزّعمت هذه الحركُة كلٌّ من إسبانيا والُبرتغال.
الكشوُف الجغرافيُة البرتغاليُة:

البرتغاُل هي أوُل دولٍة أوروبّيٍة بدأت حركَة الكشوِف الجغرافيِة، وقد حظيت 
بالتأييِد من األميِر البرتغايل هنري المالِّح )1394-1460(م، وهو أميرٌ ملمٌّ 
بيِن  المسيحيِّة  لنشِر  متحّمًسا  كاَن مسيحيًّا  كما  ياضياِت  والّر بالجغرافيا 
يف   ، بحريٍّ ومرصٍد  بحريٍة  كاديميٍة  أ بتأسيِس  وبــدأ  اإلفريقيِة  القارِّة  سّكان 
كتشاِف  ا من  البرتغاِل  يف  الــمــالّحــوَن  تمّكَن  عشَر،  الخامِس  القرن  مطلِع 

كَز وقالٍع حربيٍّة وتجاريٍة، كما حققت البرتغاُل أرباًحا طائلًة  سواحِل إفريقيا الغربيِة، وتّم بناُء مرا
من وراِء نقل األفريقيين إىل أوروبّا، وبيعِهم يف أسواِق العبيِد.

هنري المالح

الباروُد، أو ما ُيعرُف بـ)المسحوُق األسوُد(، هو خليٌط من الكبريِت، والفحِم، ونتراِت البوتاسيوم )العامُل 

الّناريِة، ويف  األسلحِة  والغازِ، وُيستخدُم يف صناعِة  والحرارِة،  االحتراِق،  الذي يساعُد يف عمليِة  المؤكسُد( 

صناعِة األلعاِب الّناريِة، وكان ُيستخدُم بشكٍل أساسيٍّ يف البنادِق القديمِة.

اأربُط مع العلوِم:

قيٌم إنسانّيٌة:

األنــبــيــاِء  ــُة  ــالـ ــتــي تضمنتها رسـ ال ــالِم  ــ اإلســ قــيــُم 

ليست  ؛  محّمٌد سّيُدنا  وختمها  كاّفة  والرّسِل 

منفتحةٌ  هــي  وإنّـــمـــا  بــخــصــوِصــهــم،  للمسلميَن 

على سائرِ األمِم والّشعوِب، ينهلون منها فتقّوم 

سلوكاتِهم، وتعّدُل من اتّجاهاتِهم، فتكوُن هذِه 

العالميُة مدخاًل إىل اإلسالِم عنَد كثيرٍ من األُمِم 

أخــَذ سيُدنا محّمٌد  وقــد  واألفـــراِد.  والّشعوِب 

 : فقال مها،  لُيتمِّ وجـــاَء  العالميِة  القيِم  بــهــذِه 

م مكارِم األخالِق«. »إنّما بعثُت ألتمِّ

كانت معرفُة الّناِس بالعالِم الُمحيِط بهم 

معرفًة ضئيلًة، حيُث لم تتجاوز السواحَل 

صغيرٍ  وجــزٍء  إفريقيا  قـــارِّة  من  الّشرقيِة 

من ساحلها الغريبّ. وكانت المعارُف عن 

الجزِء الجنويبِّ مَن الُمحيِط األطلنطي أَنّه 

يمتدُّ إىل ما ال نهايٍة، وأنّه ملئٌ بالّشياطيِن 

والــــوحــــوِش، ولـــيـــَس هـــنـــاَك مـــن فــرصــٍة 

كتشاِف ما بعَده.  لإلنساِن يف ا

اأ�سْف اإلى معلوماِتَك:
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ومن أهمِّ رحالِت الكشِف البرتغاليِة:
رحلُة بارثلميو دياز . 1

من أهمِّ الكشوِف الجغرافيِة البرتغاليِة كشُف طريِق رأِس الرّجاِء الّصالِح، حيُث تمكنَّ خاللها 
من الوصوِل إىل الّساحِل الجنويّب لقارِّة إفريقيا يف عام )1488م(. وقد واجهتُه عواصُف شديدةٌ 
حيُث أطلَق عليها “رأُس العواصِف” فعاَد إىل البرتغاِل، ولكن الملَك “جون الثّاين” أطلَق على 

تلَك المنطقِة “رأُس الرّجاِء الّصالِح”.
رحلُة فاسكو دي جاما. 2

 اســتــمــّرت مـــحـــاوالُت الــبــرتــغــالــيّــيــَن ومــغــامــراتُــهــم 
للكشِف عن طريٍق يوصلُهم إىل جنوِب شرِق آسيا، 
حتّى قاَم “فاسكو دي جاما” برحلِتِه المشهورِة يف 
1497م، فخرَج برحلٍة من لشبونٍة، داَر فيها حول 
سارت  ثّم  الّصالِح”،  الرّجاء  “رأُس  أفريقيا  جنوِب 
ُسفنُه بمحاذاِة الّساحل الّشريق إلفريقيا، ثّم واصل 
“كلكتا” يف  إىل  وصــَل  الهنَد، حيُث  قــاصــًدا  طريقُه 
المسّمى  لــلــهــنــِد  الـــغـــريبِّ  الــّســاحــل  عــلــى  1498م 
“بساحِل ملبار”، ثّم عاَد إىل البرتغاِل محّماًل سفنُه 

بالتّوابِل والمنتجاِت الّشرقيِة.
ويعتبُر “فاسكو دي جاما” أّوُل من استخدَم “رأُس 

. الرّجاِء الّصالِح” للوصوِل إىل الهنِدِ

أبــحــُث يف مـــصـــادِر الــمــعــرفــِة الــُمــخــتــلــفــِة عــن أحــِد 
الكتابيِن المذكوريِن يف فقرِة »أحمُد بُن ماجٍد«، ثم 

أُعدُّ تقريًرا عنُه يتناوُل:
موضوَع الكتاِب. . 1
فصوُل الكتاِب.. 2
كثَر ما أعجبني يف الكتاِب.. 3 أ

وأعرْض ما توّصلُت إليه أماَم زماليئ.

رحلة فاسكو دي جاما

آسيا

أوروبا

إفريقيا
الهنـد

احمليط الهندي

قر
ش

دغ
م

شبه اجلزيرة العربية

رأس العواصف

رأس الرجاء الصالح

احمليط األطلنطي

البرتغال

قاليقوط

لشبونة

ايرلندا

دياز (1488-1487)
دي جاما (1498-1497)

بحثًا عن طريق بديل إلى الشرق

Safwan

نشاط:

شهاُب الّدين أحمُد بُن ماجٍد:

الحضـــارِة  عــبــاقــرِة  أحـــُد  مـــاجـــٍد«  ــُن  ــ »اب يــعــدُّ 

اإلســالمــيــِة، فــهــو »شــهــاُب الـــّديـــِن أحــمــُد بــُن 

بـــ»أســِد  الملقبُّ  الــّســعــديّ«  محمد  ماجـــٍد 

ــبــحــارِ«، مــن أهـــِل جــلــفــار )رأُس الــخــيــمــِة(،  ال

أبوه  كان  المالّحيَن،  عائلٍة من  إىل  وينتسُب 

ُه مالّحيِن مشهوريِن، »ابُن ماجد« من  وجــدُّ

كبارِ ربابنِة العرِب يف البحرِ األحمرِ والمحيِط 

فّن  علماِء  من  ويعدُّ  الّصيِن،  وبحرِ  الهنديِّ 

الــمــالحــِة وتــاريــخــِه عــنــَد الــعــرِب، ومــن أشهرِ 

المالحِة  علِم  يف  االختصار  )حــاويــُة  مؤلّفاتِه 

ــوِل عــلــِم البحرِ  والــبــحــارِ( و)الـــفـــوائـــُد يف أصــ

والقواعِد(. 

�سخ�سيٌة من بلدي
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الكشوُف الجغرافيُة األسبانيُة:

رحلُت كريستوفر كولمُبس. 1
تمّكن األسباُن بواسطِة البّحار اإليطايّل “كريستوفر كولمبس” من الوصوِل إىل 
إحدى جزِر البهاما يف البحِر الكاريبي، حيُث أطلَق عليها اسُم “سان سلفادور”، 
ثمَّ توّجَه إىل شاطِئ جزيرِة كوبا الّشماليِة، وجزيرِة هايتي التي أسماها “أسبانيا 

الّصغيرُة”، حاماًل معُه أنواًعا من الطيوِر والحيواناِت والحاصالِت الّزراعيِة.

رحلُت أمريكو فيسبوتشي. 2
كمَل اإليطايلُّ “أمريكو فيسبوتشي” جهوَد أسالفِه، حيُث تمّكَن من الوصوِل  أ
إىل سواحِل أمريكا الجنوبيِة مكتِشًفا مناطَق جديدٍة أُطلَق عليها اسُم “أمريكا”، 

فسّميت بهذه التّسميِة نسبًة إليِه.

رحلُة ماجّلن 1519-1522م. 	
تعدُّ هذه الرّحلُة أهمَّ مشروٍع ُجغرايفٍّ مالحيٍّ ظهَر يف العالِم يف ذلَك الوقِت، وقد 
اقترنت هذِه الرّحلُة باسِم »فرديناند ماجالّن«، وهَو رّحالٌة ومستكشٌف برتغايلٌّ. 
»كارلوس  اإلسبايّن  للملِك  لخدمتِه  نتيجًة  اإلسبانيَة  الهويَة  ذلَك  بعَد  ناَل  ثم 
الذي  المضيِق  األطلنطي، وعبَر  المحيِط  الغرِب عبَر  باتّجاِه  الخاِمس«، وساَر 
كمَل  سّمي باسِمه باتّجاِه المحيِط الهادي ووصَل إىل الفلبّين وماَت فيها، وأ

الرّحلَة معاونُُه »إلكانو« الذي عاَد بعَد ثالِث سنواٍت إىل النُّقطِة نفِسها التي انطلقوا مْنها.
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الكشوُف الجغرافيُة اإلنجليزيُة:

حققت إنجلترا إنجازاٍت مهّمٍة يف حركِة الكشوِف، حيُث تمّكن الرّحالُة اإلنجليزيُّ “جون كابوت” 
بدايُة  هــذِه  وكــانــت  الوسطى،  وأمريكا  الّشماليِة  الــّشــمــايّل ألمريكا  الــّشــاطــِئ  إىل  الــوصــوِل  مــن 
االستعماِر اإلنجليزي ألمريكا الّشماليِّة. كما تمّكن الرّحالُة اإلنجليزّي “جيمس كوك“ من الوصوِل 
التي  أستراليا  كتشاِف  ا يف  الفضُل  يعوُد  وإليِه  ونيوزلندا،  أستراليا  إىل  الّشرقيِّة  الّسواحِل  إىل 

أصبحت فيما بعُد مستعمرًة بريطانيًة.

الكشوُف الجغرافيُة الفرنسيُة:

قاَم الفرنسيون بعَد ذلك، بالّلحاِق بركِب الكشوِف الجغرافيِة، وارتبطت رحالُت المالّح الفرنسيِّ 
»كارتييه« بنشأِة الكشوِف الجغرافيِة الفرنسيِة، فعبَر المحيَط األطلنطيَّ ووصَل إىل شواطِئ 
الّشماليِة،  أمريكا  لورانس(، وواصــَل مالحوها طريقهم إىل  نهِر )سانت  كتشَف مصبَّ  كندا، وا

حيُث أّسسوا يف كندا مدينَتي “كويبك” و”مونتريال”.
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استـــــــراليــــــــا

نيوزيلندا

احمليــط
الهـــــــــــــادي

احمليــط
الهــــــندي

انتــاركتيــكــا

رأس الرجاء الصالح

مضيق ماجالن

احمليــط
االطــــلـنطـــــي

آسيا

أوروبا

أفريقيا

أمريكا الشمالية

أمريكا اجلنوبية

أمريكا الوسطى

احمليــط
الهـــــــــــــادي

الكشوف اجلغرافية اإلجنليزية

Safwan
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ثانًیا: نتائُج حركِة الكشوِف الجغرافیِة:
نتَج عن حركِة الكشوِف الجغرافيِة نتائٌج عديدةٌ يف المجاالِت كاّفًة، ومنها: 

الّنتائُج العلميُة:. 1

عّززْت حركُة الكشوِف الجغرافيِة التّطّوَر العلميِّ والمعريفِّ للبشريِة، أدلُّل على ذلك.
 	.................................................................................................................................................................................

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

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

إثبات وجود قاريت أمريكا 
الشمالية وأمريكا الجنوبية

تطّوُر الفلِك، ورصُد أجراٍم سماويٍة 
يف الّنصِف الجنويبِّ للكرِة األرضيِة

كتشاف مضيق ماجالن ا

إثبات كروية األرض
كتشاف المحيط الهادي ا

المساعدُة يف زيادِة المعرفِة 
ِ العلميِة بالمحيطاِت والبحار

اتصال الشرق بالغرب

نشاط:

ٍة ُمتقّدمٍة يف مختلِف المؤشراِت، إْذ احتلِت المركَز  كَز عالميَّ ِة الُمتَّحدِة مرا حصدْت دولُة اإلماراِت العربيَّ

ا يف المجاِل البحريِّ لعاِم 2018م. )14( عالميًّ

اإنجاٌز وطنيٌّ
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أستنتُج مَن الّشكِل أعالُه، الخدماُت التي يمكُن أن يُقّدُمها المشروُع؛ لتحقيِق التّقّدِم واالزدهاِر 
. للمجتمِع اإلمارايتِّ والعالميِّ

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

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

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

النتائُج الّدينيُة:. 2
نشُر الّديِن المسيحيِّ الكاثوليكي يف األمريكتيِن والبالِد التي وصلوا لَها. 	
نجاُح دعاِة المسيحيِّة وفَق المذهِب الكاثوليكي يف معظِم أقطاِر العالِم الجديِد، تعويًضا  	

للكنيسِة عن نفوِذها الذي هوى يف كثيٍر من جهاِت أوروبّا.

نشاط:
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النتائُج االقتصاديُة:. 	
انتقاُل المركِز التّجارّي من مصر والبالِد اإلسالميِة إىل غرِب أوروبّا، وتحول طريُق التّجارِة من  	

البحِر المتوّسط ِإىل المحيِط األطلنطي.
ازدادْت كّميُة المعادِن الثّمينِة، واتخذت طريَقها إىل أوروبّا لتحلَّ محلَّ النّقِد يف المبادلِة  	

والبيِع والّشراِء.
رة والبطاطِس والكاكاِو والتّبِغ. 	 انتقاُل بعض المحاصيِل الزراعيِة إىل أوروبّا، كالذُّ
ساعدْت على انتشاِر تجارِة الرَّقيِق من سكاِن البالِد التي استعمَرها األوروبّيوَن. 	

النتائُج الّسياسيُة:. 	
أفرزْت مفهومي االستعماَر واالستيطاِن يف التّاريِخ الحديِث والمعاصِر. 	
َن للّدوِل األوروبيِة اتّصالَها وسيطرَتها  	 تطلّبْت بناَء األساطيِل الّضخمِة الحديثِة؛ حتّى تُؤمِّ

على ممتلَكاتِها يف العالِم الجديِد.
ها الوالياُت المتّحدُة األمريكيُة. 	 أّدْت إىل ظهورِ قومياٍت ودوٍل جديدٍة غيّرت وجَه العالِم والتّاريِخ، أهمُّ

أطبُّق:

اإلجابُةالبياُنم

 1
أذكر أيًّا من النتائِج الّسابقِة يعدُّ 

األكثَر أهّميًة يف وجهِة نظري. 
.................................................................................................................

أبيُّن مبرراِت اختياري.2
.................................................................................................................

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

سبٌق إمارايتٌّ )اإلماراُت سّباقٌة يف مكافحِة “اإلتجارِ” بالبشرِ بخطواٍت استباقّيٍة ورادعٍة(

السبِل  بكلِّ  ومحاربِتها  بالبشرِ،  اإلتجارِ  جريمِة  مكافحِة  يف  المّتحدِة سّباقةٌ  العربّيِة  اإلمــاراِت  دولــُة  كانْت 

بصاحِب  ممّثلًة  الرّشيدِة  القيادِة  لتوجيهاِت  تجسيًدا  وذلــَك  ا.  وعالميًّ ا  واقليميًّ ا  محليًّ الُممكنِة  والطرائِق 

الّسموِّ الّشيُخ خليفُة بُن زايٍد آِل نهياَن، رئيُس الّدولِة -حفظُه هللاُ، وأخيِه صاحِب الّسموِّ الّشيُخ محمُد بُن 

راشٍد آِل مكتوٍم، نائُب رئيِس الّدولِة، رئيُس مجلِس الوزراِء، حاكُم ديب -رعاُه هللاُ.

فقْد عملْت الّدولُة على وضِع اإلجراءاِت والقوانيِن الّتي تفرُض أشدَّ العقوباِت على مرتكبي هذِه الجرائِم، 

الّتي تحوُل دوَن وقوِعها، كما حرصْت على  والّرادعِة  الوقائّيِة  الخطواِت  اتخاِذ  وتعمُل بشكٍل دائٍم على 

تعزيزِ الجوانِب االجتماعّيِة والتوعويِّة للّتصدي لهذِه الجريمِة، والتعريِف بأبعاِدها المعّقدِة.

نشاط:
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الّتطبيقاُت

أوَّاًل: الفهُم واالستيعاُب:

أجيُب عن األسئلِة الّتاليِة: 	
كتُب أسباَب حركِة الكشوِف الجغرافيِة:. 1 أ

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

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

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

أبّيُن أهّم االكتشافاِت الجغرافيِة البرتغاليِة:. 2

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

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

أستخلُص ثلثًا مَن الّنتائِج العلمّيِة للكشوِف الجغرافيِة:. 	

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

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

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

أصنُّف المستكشفيَن حسَب دوِرهم يف الكشوِف الجغرافيِة األوروبّيِة، وفَق الجدوِل الّتايل: 	
)كارتييه - جيمس كوك - ماجالن - أمريكو فيسوبيتشي(

دوُره يف حركِة الكشوِف الجغرافّيِة األوروبّيِةالمكتشُف

كتشاُف مصبِّ نهِر سانت لورانس. .................................. ا

كمَل دورًة كاملًة حوَل الكرِة األرضيِة................................... أولُّ مْن أ

..................................
الوصوُل إىل سواحِل أمريكا الجنوبيِة مكتشًفا مناطَق جديدٍة أُطلَق عليها اسَم 

“أمريكا”.

كتشاُف أستراليا................................... ا
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تابع/التَّطبيقاُت

ثانًيا: مهاراُت التَّفكيِر:

أقارُن بيَن “فاسكو دي جاما” و”كريستوفر كولومبس”، وفَق الجدوِل الّتايل: 	

كريستوفر كولومبسفاسكو دي جاماأوجُه المقارنِةم

1
الــبــلــُد الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا كــلٌّ 

منُهما.
........................................................................................................

2
إنجازٌ واحٌد قّدمُه كلٌّ منُهما يف 

مجاِل الكشوِف الجغرافيِة
........................................................................................................

كتُب سبًبا واحًدا، لكلِّ حدٍ	 من األحداِ	 الّتاريخّيِة الّتاليِة: 	 أ

الّسبُبالحدُ	 الّتاريخيُّم

..........................................................................................................تسميُة أمريكا بهِذه التّسميِة.1

..........................................................................................................أهّميُة رحلِة ماجالّن.2

3
بناُء الّدوِل األوروبّيِة لألساطيِل 

الّضخمِة الحديثِة.
..........................................................................................................

أعبُّر كتابًة -يف سطريِن- عن اعتزازي بدوِر دولِة اإلماراِت العربّيِة الُمّتحدِة يف مجاِل مكافحِة  	

جريمِة اإلتّجاِر بالبشِر.

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

........................................................................................................................................................................................
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تابع/التَّطبيقاُت

ثالًثا: االبتكاُر:

أتخيَُّل نفسي مشارًكا يف المهرجاِن الوطنيِّ للعلوِم  	

ُم فكرًة مبتكرًة تسهُم  والّتكنولوجيا واالبتكاِر، وأقدِّ
الللجللغللرافللّيللِة يف دولللِة  المعلوماِت  نللظللِم  تللطللويللِر  يف 

اإلماراِت العربّية ِالمّتحدِة وأناقُشها مع زمليئ.

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

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

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

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

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

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

National Science, Innovation and 
Technology Festival
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نواتُج الّتعّلِم:

المفاهيُم والمصطلحاُت:

قيٌم ومواَطَنٌة:

الفكرُة الّرئيسُة:

ُط الّدر�سِ مخطَّ

ناعيُة الّرابعُة	 الدّر�سُ الثّالث: الّثورُة ال�سّ

أواًل: المفهوُم واألهّميُة والممّيزاُت.

ثانًيا: اإلماراُت والّثورُة الّصناعيُة الّرابعُة.

التّكنولوجيا	 
كبُة العصِر	  موا
استشراُف المستقبِل	 
طلُب العلِم	 

الثّورُة الّصناعيُة الرّابَعُة	 
الّروبوُت	 
مجلُس الثّورِة الّصناعيِة الرّابعِة	 
 	X برنامُج الثّورِة الّصناعيِة

يتعرُف المفاهيَم والمصطلحاَت 	 
الواردَة يف الّدرِس.

الــثّــوراِت 	  تــطــّوِر  مــراحــَل  يتتبُّع 
الّصناعيِة العالميِة عبَر التّاريِخ.

يحّدُد المقصوَد بمفهوِم الثّورِة 	 
الّصناعيِة الرّابعِة.

ــزاِت الـــثّـــورِة 	  ــيّـ يــســتــخــلــُص مـــمـ
الّصناعيِة الرّابعِة.

وسلبياِت 	  إيجابياِت  بيَن  يميُّز 
الثّورِة الّصناعيِة الرّابعِة.

يقّدرُ جهوَد دولِة اإلماراِت العربيِّة 	 
المتّحدِة يف مجاِل تبنّي تكنولوجيا 

الثّورِة الّصناعيِة الرّابعِة.

ســُتــغــيّــُر الـــثّـــورُة الــّصــنــاعــيــُة الــرّابــعــُة مــا نــقــوُم بــه ومــا نــحــُن عليِه، 
وأنماِط  الملكيِة،  بالخصوصيِّة، وبمفاهيِم  حيُث سيتغيُّر شعورنا 
االستهالِك، والوقِت الذي نكرُّسُه للعمِل والتّرفيِه، وكيفيِة تطويِر 

عملِنا، وتنميِة مهاراتِنا، ولقاءاتِنا مع اآلخرين، وتعزيِز عالقاتِنا.
ــاراِت الــعــربــيّــِة الــمــتّــحــدِة، وأخـــذت بــزمــاِم  ــ وقــد ســارعــت دولـــُة اإلمـ
التّشريعاِت  بوضِع  الرّابعِة،  الّصناعيِة  الــثّــورِة  مجاِل  يف  المبادرِة 

مِة؛ التي تكُفُل لدولِتنا جني أفضل إيجابياتِها. واألطِر المنظِّ
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ًل: المفهوُم واألهّمیُة والممّیزاُت: أوَّ

إذا كنّا سنتحّدُث عن الثّورِة الّصناعيِة الرّابعِة فال بُّد ِمن التّعرُِّض ولو بإيجاٍز لما سبَق هذِه الثّورَة 
من مراحَل.

استندِت الثّورُة الّصناعيُة األوىل إىل طاقِة الماِء والمحّركاِت البخاريِة إلنتاِج الميكانيكا.	 

أّما الثّورُة الّصناعيُة الثّانيُة فاستندت إىل الّطاقِة الكهربائيِة لخلِق اإلنتاِج الّضخِم، وكاَن ذلَك 	 
أهمَّ سماتها، وقد بدأت يف أوائِل القرِن العشرين.

بدأت الثّورُة الّصناعيُة الثّالثُة مع نهايِة القرِن الماضي، حيُث ظهرت اإللكترونياُت الّدقيقُة، 	 
وقّوُة الكمبيوتر يف مجاِل التّصنيِع، فاستخدمت اإللكترونياُت وتكنولوجيا المعلوماِت.

واآلن بدأِت الثّورُة الّصناعيُة الرّابعُة، مستندًة إىل الثّورِة الّصناعيِة الثّالَثِة، وتتميُّز بمزيٍج من 	 
التّقنياِت التي تتداخُل فيها الخطوُط بيَن المجاالِت الفيزيائيِة والرّقميِّة والبيولوجيِة، حيُث 
اتّخذِت الّروبوتاُت على عاتِقها المهامَّ الجسديَة الّصعبَة والخطيرَة، من أجِل الحفاِظ على 

سالمِة المصنِع وراحِة العّماِل وجودِة المنَتج.

الّثوراُت الّصناعیُة:

يف القرِن الـ18

التوّصُل إىل استخداِم 

يِة. الّطاقِة البخار

يف أواخِر القرِن الـ20

اختراُع الّطاقِة 

الحاسوبيِة، والقدرُة 

على التّشغيِل.

يف أواخِر القرِن الـ19

وصوُل الّطاقِة 

الكهربائيِة، والقدرِة 

على اإلنتاِج.

جمُع تكنولوجيا 

الجيِل القادِم، والتقاِء 

العالِم الحّسّي بالعالِم 

الرّقمّي.

الّثورُة الّصناعيُة الّثالثُةالّثورُة الّصناعيُة األولى الّثورُة الّصناعيُة الّرابعُةالّثورُة الّصناعيُة الّثانيُة
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الثورُة الّصناعيُة الّرابعُة، هي ثورةٌ لم يشهِد التّاريُخ 
ــرعــُة أو  الــبــشــريُّ مثلَها إطــالًقــا، ســـواٌء مــن حيُث الــسُّ
الــتّــعــقــيــداِت، وهــي تعني جمَع  أو مستوى  الــنــطــاُق 
تكنولوجيا الجيِل القادِم والتقاِء العالِم الحّسي بالعالِم 
الــّذكــاِء  يف:  تتمثُّل  رئيسٌة  محرّكاٌت  تقوُدها   ، الــرّقــمــيِّ
القيادِة،  ذاتــيــِة  والــّســيــاراِت  والــرّوبــوتــاِت،  االصطناعي، 
والّطابعاِت ثالثيِة األبعاِد، والبياناِت العمالقِة والعمالِت 

االفتراضيِة، وإنترنت األشياِء، والنانو تكنولوجي، وتخزيُن الّطاقِة، والحوسبِة الّكميِة لألشياِء.
وقد شهَد مطلُع القرِن الحادي والعشرين البداياِت المبكرِة للثّورِة الّصناعيِة الرّابعِة، السيما مع 
الّذكيِّة، باإلضافِة إىل توافِر ملحقاٍت، وأجهزٍة ذكيٍّة  ِلإلنترنت والهواتِف واألجهزِة  الواسع  االنتشارِ 
صغيرٍة أخرى، مثُل: الحّساساِت، وتقنياِت الّذكاِء االصطناعّي، وتقنياِت تعلُّم اآللِة، مّما أسهَم يف 
دعِم عملياِت اتّخاِذ القراراِت الّصائبِة يف الوقِت الحقيقّي، وتقليِل هامِش الخطأِ إىل أقلِّ نسبٍة 

ممكنٍة.

يوٌم في حیاتَك:

تخيّْل أنَّك يف عالٍم ما بعَد الثّورِة الّصناعيِة الرّابعِة، حيُث إّن كّل ما تحتاُجه مّصنٌع لك حسَب 
طلبَك ومن أجِل زيادِة رفاهيتَك، يف منزلَك الُمشيِّد باستخداِم طابعٍة ثالثيِة األبعاِد، ستستيقُظ 
على وقِع نغماِت ساعتَك الّذكيِّة، ثّم تدبُّ الحياُة يف منزلَك، يشتعُل فورًا ضوُء غرفِة نومَك، 
الّصباحَي  حّمامَك  تأخَذ  كي  باالستعداِد  بــدأَ  الــذي  الحّماُم  وكذلَك  إلكترونيًّا  نوافُذها  وتُفَتُح 
قمَت  التي  بارتداِء مالبسَك  تبدأُ  إفطاَرك،  أنهيَت  أن  بعَد  المطبِخ.  الحاُل يف  وكذلَك  المعتاَد، 
باعيِة األبعاِد. وقد يخبُرك هاتُفَك بأّن هناَك  أنت بنفسَك بتصنيِعها عبَر طابعٍة أخرى ثالثيِة أو ُر
مشكلٌة طارئٌة يف إحدى ماكيناِت مصنعَك، ومن ثّم فإنّه يتعيُّن عليَك اإلسراُع بالّذهاِب إىل مكاِن 
العمِل، محّرُك سيارتَك يبدأُ بالعمِل يف الكراِج استعداًدا للّذهاب للعمِل. وتحاوُل االتّصاَل بكبيِر 
الهاتَف  النّفاِد، لكن  بّطاريَتُه على وشِك  بأّن  تملُكه وقد فوجئَت  الذي  بالمصنِع  الُمهندسين 

يعطيَك تنبيًها بأنّه ال داعي للقلِق فعمليُة استبداِل البّّطاريِة تتمُّ اآلن داخلًيا دوَن مشاكَل.
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ممّیزاُت الّثورِة الّصناعیِة الّرابعِة 

تتميُّز الثّورُة الّصناعيُة الرّابعُة بثالثِة عوامَل رئيسٍة تميُّزها عن سابقاتِها من الثّوراِت وهي: 
أواًل: الّسرعُة ومستوى التّعقيُد.

ثانًيا: التأثيُر الممتدُّ والّشامُل لجميِع نواحي الحياِة.
الــّدوِل  بيَن  العالقاِت  جــذريٍّ يف  تغييٍر  إحــداُث  الــثّــورِة  لهذِه  يمكُن  النّظاِم، حيُث  ديُة  ثالًثا:  تعدُّ

والّشركاِت والمجتمعاِت داخَل كلٍّ منها وفيما بينها.

وضَع صاحُب الّسمو الّشيُخ محّمُد بُن راشٍد آُل مكتوٍم نائُب رئيِس الّدولِة رئيُس مجلِس الوزراِء حاكُم ديب 
-رعاُه للُا- يف تقديمِه لكتاِب »الثّورِة الّصناعيِة الرّابعِة«، رؤاُه لمستقبِل العالِم يف ظّل الثّورِة الّصناعيِة 

الرّابعِة، مؤكًدا أّن شغَف اإلنساِن بالمستقبِل هو ما يدفُع مسيرَة التّطوِر. 
وأوضَح سموُُّه يف تقديمِه للكتاْب: »لقد كنّا وما زلنا كبشريٍة مغرميَن بالمستقبِل واستكشاِف حدوِده 
يف  الغامضِة  الــمــســاحــاِت  الستكشاِف  بالمعرفِة  وشغُفنا  فضولنا  يدفعنا  متغيراتِه،  على  والــتــعــرِّف 

المستقبِل المنظوِر وأثِر ذلك على أسلوِب حياتِنا وعلى طريقِتنا يف أداِء أعمالِنا«. 
البشريُة  تلمسُه  بتغييٍر جوهريٍّ  تَِعُد  المتسارعِة  التّكنولوجيِة  التّطوراِت  موجاِت  »إّن  وأضــاَف سمّوُه: 
األنسجِة  وترميِم  استرجاِع  على  بالقدرِة  مـــرورًا  األشــيــاء،  وإنترنت  الّصناعاِت  مستقبِل  من  بــدًءا  كاّفة 
التّالفِة باستخداِم الخاليا الجذعيِة، وإنتهاًء بالنّظِر يف الفجواِت التّكنولوجيِة بيَن األجياِل وأثِرها يف التعليم 

كتساِب المعرفِة«. وا

من فكِر قّيادِتنا

ا بأوامَر بشريٍة لتنفيِذ مهّمٍة معّينٍة، أّما علُم الّروبوت )Robotics( فهو  الروبوُت هو آلةٌ تتحرُك أوتوماتيكيًّ

علُم هندسٍة وتصميٍم وصناعٍة وتطبيقاٍت وهيكلٍة للرّوبوٍت.

يحاكى الّروبوُت عادًة مهارًة واحدًة ىف اإلنساِن، ويتكوُن أبسُط أشكاِل الّروبوِت عموًما من ثالثِة أجزاَء:

	 المحّرُك الذي يقوُم بتشغيلهم.	 آليةٌ لنقِل الحركِة.	 الّذراُع الميكانيكيُة.

تحتوي األنواُع الّذكيُة من الّروبوِت على جزٍء إضايفٍّ متعلٍق باإلدراِك sensor يجعلُه قادًرا على إدراِك البيئِة 

المحيطِة بِه، وتعديِل عملياتُه طبًقا للمتغيراِت التى تحدُث ىف البيئِة.

ويتكّوُن اإلنساُن اآليلُّ من:

	 متحكِّم المحّرِك	 المعالِج 	 المستشعراِت
	 البطارياِت وأداِة شحٍن	 أدواِت االتّصاِل	 المحّرِك 

حقيقٌة علميٌة:
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الّثورُة الّصناعیُة الّرابعُة، “الفرُص والّتحدياُت”:

أقّدُم مقترحيِن يمكُن أن يسهما يف تاليف سلبياِت الثّورِة الّصناعيِة الرّابعِة.

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

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

ــٍة 	  ــيــ ــ ــال تــــحــــقــــُق مـــــــعـــــــدالٍت عــ
ــِة  ــ ــادي ــتــــصــ ــن الـــتّـــنـــمـــيـــِة االقــ ــ مـ

واالجتماعيِة واإلنسانيِة.
ــاِج، 	  ــتــ ــ تــخــفــيــُض تــكــالــيــِف اإلن

وبـــــالـــــتّـــــايل تــــأمــــيــــُن خــــدمــــاِت 
ووســائــِل نقٍل واتــصــاٍل تجمُع 
بيَن الكفاءِة العاليِة وثمن أقل.

اإلسهاُم يف رعايِة صّحيٍة أفضل 	 
تختصُر  ــهـــا  أنّـ كــمــا  لـــإلنـــســـاِن،  
عمليِة  يف  الــوقــِت  مــن  الكثيَر 

التّطوِر.

انــتــشــاُر الــبــطــالــِة عــلــى نــطــاٍق 	 
ــُد تــقــديــراُت  ــٍع، حــيــُث تــؤّك واســ
أْتـــَمـــَمـــَة  أنَّ  ــاِد  ــتـــصـ االقـ خـــبـــراِء 
الّصناعِة من شأنها أن تقلَّص 

فرَص العمَل إىل ٪50.
الـــّشـــركـــاِت 	  دوِر  ــحـــالل  ــمـ اضـ

ــرِة يف  ــيــ ــغــ ــّصــ ــ ــِة وال ــتـــوّســـطـ ــمـ الـ
الــعــمــلــيــِة اإلنــتــاجــيــِة، وهــيــمــنــِة 

الّشركاِت الكبرى.
عدُم المساواِة واتّساِع الفجوِة 	 

بسبِب  والفقراِء  األغنياِء  بيَن 
كتشاِف األدواِت الحديثِة. ا

تشترُط إعادُة هيكلٍة اقتصاديٍة 	 
شــامــلــٍة، تــلــحــُق بــهــا بــالــضــرورِة 

هيكلٌة اجتماعيٌة وسياسيٌة.
تـــتـــطـــلّـــُب بـــنـــيـــًة اقـــتـــصـــاديـــًة 	 

واجتماعيًة وسياسيًة متطّورًة، 
ــواءُم مــــع الــمــضــمــوِن  ــ ــتـ ــ بـــمـــا يـ
ــــذي تــفــرضــُه هـــذِه  ــِد، الـ الـــجـــديـ

“الثّورُة”.
ِل نتائِج تغيّر 	  المقدرُة على تحمُّ

واالجتماعيِة،  الثقافيِة  الــقــيّــِم 
الــتــي ســتــفــرُض عــلــى هــامــِش 

“الثّورِة الّصناعيِة الرّابعِة”.

الّتحدياُتالّسلبیاُتاإليجابیاُت

الّثورُة الّصناعیُة الّرابعُة

نشاط:
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ثانًیا: اإلماراتُُُ والّثورُة اِلّصناعیُة الّرابعُة:
 أعلنت حكومُة دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة إنشاَء أّوِل مجلٍس للّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة على مستوى 
العالِم. ووضعت خّطَة عمٍل تنفيذيٍة من سّتِة محاوَر تترجُم توّجهاِت الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة إىل حراٍك 
ا سيطلُق لضمِّ حكوماِت المنطقِة لشبكِة خبراء  عالميٍّ تقودُه اإلمــاراُت، وأعلنت كذلك برنامًجا خاصًّ

مجالِس المستقبِل العالميِة.

وبـــذلـــَك ســتــكــوُن حــكــومــُة دولــــِة اإلمــــــاراِت الــعــربــيّــِة 
المتّحدِة أّوَل حكومٍة يف العالِم تعمُل على تصميِم 
للمستقبِل  الحكوماِت  لجاهزيِّة  عمٍل  إطــار  وتبنّي 
اإلمــاراِت  دولــُة  الوطنيِة، كما ستكوُن  أجندتِها  ضمَن 
لتجربِة  أّوَل مختبٍر عالمي مفتوٍح  المتّحدِة  العربيِّة 

واختباِر وتطبيِق تكنولوجيا الثّورِة الّصناعيِة الرّابعِة.

محاوُر خّطِة حكومِة دولِة اإلماراِت لتبّني تكنولوجیا الثورِة الّصناعیِة الّرابعِة:
 

تعدُّ دولُة اإلماراِت العربيِّة المتّحدِة سبّاقًة يف التّحرِك لوضِع استراتيجيٍة لتبنّي الثّورِة الّصناعيِة 
الّصناعيِة  الثّورِة  لتطبيقاِت  مفتوٍح  عالميٍّ  مختبٍر  إىل  والتّحّول  لها،  مجلٍس  وتشكيِل  الرّابعِة 
االصطناعيِّ  للّذكاِء  وزراَء  تعييِن  خــالِل  من  متطلباتِها،  مع  تنسجُم  حكومٍة  وتشكيِل  الرّابعٍة، 

والعلوِم والّصناعاِت المتقّدمِة واألمِن المايّئ والغذايّئ.
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مجلُس اإلماراِت للّثورِة الّصناعیِة الّرابعِة:

المساعَي  المتّحدِة  العربيِّة  ــاراِت  اإلمــ دولـــُة  تكثُّف 
والجهوَد بوتيرٍة متسارعٍة، لُتصبَح أّوَل مختبٍر عالمّي 
الّصناعيِة  الثّورة  تكنولوجيا  وتطبيِق  لتجربِة  مفتوٍح 
الرّابعِة. فاإلماراُت أّوُل دولٍة يف العالِم تنشُئ مجلًسا 
ــورِة الّصناعيِة  لــلــثّ يــعــرُف بــاســم )مــجــلــِس اإلمـــــاراِت 

الرّابعِة( يهدُف إىل: 
االستفادِة من فرِص الثّورِة الّصناعيِة الرّابعِة. 	
اإلعداِد المسبِق لمواجهِة تحّدياتها. 	
استشراِف  	 مجاِل  يف  القيادِة  توجيهاِت  تجسيِد 

وصناعِة المستقبِل، وبناِء نهضٍة صناعيٍة تتبنى 
التّكنولوجيا المتقّدمِة، بعقوٍل وسواعَد وإبداعاِت 

أبناء الوطِن،وترسيِخِ مكانتها كدولٍة ذاِت رؤيٍة مستقبليٍّة.

أعلَن مجلُس الثّورِة الّصناعيِة الرّابعِة عن إعداِد استراتيجيٍة شاملٍة لتوظيِف األدواِت التّكنولوجيِة 
للثّورِة الّصناعيِة الرّابعِة، وأّن حكومَة اإلماراِت ستكوُن أّوَل حكومٍة يف العالِم تعمُل على تصميِم 

وتبنّي إطار عمٍل لجاهزيِة الحكوماِت للمستقبِل ضمَن أجندتِها الوطنيِة.

»حكومُتنا تعمُل إليجاِد حلوٍل مبتكرٍة تتبنى 

لــلــتــّحــديــاِت  الــمــتــقــدمــِة  التكنولوجيا  أدواَت 

كـــبـــُر مــخــتــبــرٍ لــتــصــمــيــٍم  لـــتـــكـــوَن اإلمـــــــــاراُت أ

الّصناعّيِة  للّثورِة  ا  عالميًّ ومركًزا  المستقبٍل 

جديدٍة  مرحلٍة  إطــالِق  على  َونعمُل  الّرابعِة، 

الحكوميِّ  عملِنا  فــريــِق  ــدراِت  قــ تــعــزيــزِ  عــبــَر 

بأدواِت المستقبِل«.
مّو الشيُخ محمُد بُن راشٍد آل مكتوٍم  صاحُب السُّ
-رعاُه هللاُ.

من فكِر قّيادِتنا
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 ، وترأس سمّو الّشيُخ حمداُن بُن محمٍد بُن راشٍد آِل مكتوم، ويلُّ عهِد ديب، رئيُس المجلِس التّنفيذيِّ
الّتي   ، العالميِّ االقتصاديِّ  الُمنتدى  اجتماعاِت  الُمشارِك يف  المتّحدِة  العربيِّة  اإلمــاراِت  دولِة  وفَد 
ُعقدت يف ُمنتجِع )دافوس( بـ)سويسرا( خالَل شهِر  يناير 2019م، تحَت ِشعاِر )العولمُة يف عصِر 
الثّورِة الّصناعيِّة الرّابعِة: رسُم مالمَح البنيِة العالميِّة يف عصِر الثّورِة الّصناعيِّة الرّابعِة(. َوشهَد سمّوُه 
توقيَع اتفاقيِة تأسيِس )مركِز اإلماراِت للثّورِة الّصناعيَِّة الرّابعِة( يف دولِة اإلماراِت العربيِّة المتّحدِة.

سمّو الّشيُخ حمداُن بُن محمٍد بُن راشٍد آِل مكتوم يف منتدى )دافوس(

ِة الّرابعِة( بالّتعاوِن مع  َة مْن خالِل تأسيِس )مركزِ اإلماراِت للّثورِة الّصناعيَّ »اليوَم نعّزُز ريادتَنا الُمستقبليَّ

ا الّذي سيحصُل على زمالِة الُمنتدى االقتصاديِّ العالميِّ«. ُمنتدى )دافوس(، وهَو المركُز األّوُل عالميًّ
سمّو الّشيُخ حمداُن بُن محمٍد بُن راشٍد آِل مكتوم، ويلُّ عهِد ديب، رئيُس المجلِس الّتنفيذيِّ.

من فكِر قّيادِتنا

قيٌم إنسانّيٌة:

الذي 	  بالوطِن  الّنهوِض  نحَو  ويدفعهم  األفــراِد،  لدى  األخالقيَة  القيَم  ُيعّزُز  الّتعليُم 

يعيشون فيِه.

العلُم يؤثُّر على اإلنساِن وأسلوِب حياتِه، فهو يحّقُق له الّسعادَة والّتواُزَن واالستقراَر 	 

واالعتماَد على الّذاِت.

االستمراُر يف المحاولِة يوصُل للّنجاِح، وُيمكُن من خاللِه لإلنساِن أن ُيحّول أفكارُه 	 

وأحالمُه إىل واقٍع.
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X التربّیُة تكشُف خطَط إطالِق برنامِج الّثورِة الّصناعیِة

عن  والتّعليِم  بيِة  التّر وزارُة  كشفت 
الخطِط التي وضعتها إلطالِق برنامِج 
نوعِه  من  األّوِل   X الّصناعيِة  الللّثللورِة 
خصيًصا  ُصــّمــَم  والــــذي  المنطقِة  يف 
ــي دولـــــِة  ــنـ ــواطـ ــن أجــــــِل تـــمـــكـــيـــِن مـ مــ
بالمعرفِة  المتّحدِة  العربيِّة  ــاراِت  اإلمـ
الالّزمِة  العمليِّة  والخبراِت  والمهاراِت 
العلميِّة  العالميِّة  التّطوراِت  كبِة  لموا

والتّكنولوجيِة الحديثِة.
وهو برنامٌج تعليميٌّ وتدريبيٌّ يستثمُر 
ــاراِت الــنـّـخــبــِة  ــهــ يف تــطــويــِر قـــــدراِت ومــ
يف  يَن  المتميّز اإلماراتييَن  الّطلبِة  من 

المجاالِت العلميِّة التي يتطلُبها التدريُب إلعداِد متخّصصيَن إماراتيّيَن ذوي مستوًى عالميٍّ يف 
المساِر الذي يختارونُه.

كبِته  بيِة والتّعليِم إضافَة »X« إىل اسِم البرنامِج كرمٍز للّداللِة على استدامِته وموا وارتأت وزارُة التّر
للتّطوراِت المرتبطِة بالثّوراِت الّصناعيِة القادمِة.

المتّحدِة  الــعــربــيـّـِة  اإلمــــاراِت  لــدولــِة  االصــطــنــاعــّي  الــّذكــاِء  استراتيجيِة  مــع  الــبــرنــامــُج  ويتماشى 
واستراتيجيّتها للثّورةِ الّصناعيِة الرّابعِة التي تهدُف إىل تعزيِز األداِء الحكومّي وخلِق بيئٍة مبتكرٍة 
ذاِت أداٍء متميٍّز من خالِل االستثماِر يف المجاالِت التّكنولوجيِة المستقبليِّة. ويمثُل ذلَك نقطَة 
البدايِة لمرحلٍة مئويِة اإلماراِت 2071، والتي تتطلُب وبشكٍل ملحٍّ من المتخّصصيَن اإلماراتييَن 

يف مجاِل الّذكاِء االصطناعّي تطوير قطاعاٍت جديدٍة وتطوير ِبنيٍة تقنيٍة رقميٍة متطّورٍة.

القدراِت  تحاكي  تجعلها  الحاسوبيُة  البرامُج  بها  تتسُم  هو سلوٌك وخصائٌص معينةٌ  االصطناعيُّ  الللّذكللاُء 

الفعِل على  الّتعلِم واالستنتاِج وردِّ  القدرُة على  الخاّصياِت  البشريِة وأنماَط عملِها. من أهمِّ هذهِ  الّذهنيِة 

أوضاَع لم تبرمج يف اآللِة.

ويعطينا  ويحلُّلها  المعلوماِت  كلَّ  يأخُذ  الــذي  الّنوُع  أّولها:  االصطناعيِّ،  الّذكاِء  من  أساسّيًة  أنواًعا  وهناَك 

التوصياِت بنفسِه، والّنوُع الّثاين هو الذي يعلُم نفسُه بنفسه ويتمكُن من تطويرِ أدائِه على مرِّ العصورِ، فمثاًل 

لو دخَل يف مجاِل صناعِة الّسياراِت فإنّه يعلّم نفسُه كيفيّة تطويرها والعمِل على نسٍخ أفضَل من التي سبَق 

أن أنتجها أو أنتَج توصياٍت بشأنِها.

اأنمي معارفي:
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الّثورة  يناقُش  أبوظبي  في  القادِة  منتدى 
الّصناعّیِة الّرابعِة:

الــرّابــعــِة،  الــــّدورِة  الــقــادِة، ضمَن فّعالياِت  َعــقــَد منتدى 
الثّورِة  وبمشاركٍة دوليٍّة متميّزٍة، جلسًة بعنوان “قيادُة 
ــاراِت 2071”.  ــ ــِة اإلمــ ــ ــرّابــعــِة وتــحــقــيــُق رؤي الــّصــنــاعــيّــة ال
وأوضَح المنتدى أّن التّحدياِت التي أفرزتها وستفرُزها 
الثّورُة الّصناعيّة الرّابعُة تتطلُب نقلًة نوعيًة جديدًة يف 
منظومِة التّعليِم بالّدولِة قادرًة على صناعِة الكفاءاِت 
لتمكينها  والّشخصيِة  المهنيِة  الّسماِت  ذاِت  الوطنيّة 

من تلبيِّة متطلّباِت الحاضِر والمستقبِل خصوًصا مع ازديــاِد تحّدياِت مجتمِع المعرفِة والتّطوِر 
التّكنولوجي والّذكاِء االصطناعّي وانترنت األشياِء والبياناِت الّضخمِة الذي سيكوُن لها أبلُغ األثِر يف 

اختفاِء كثيٍر من المهِن مستقباًل وإىل حدوِث تحوُّالٍت كبيرٍة يف خارطِة التّوظيِف.
وأظهَر المنتدى أّن اإلماراِت نجحت يف جعِل مهاراِت التّعليِم المهنّي أساًسا وضرورًة إلحداِث التّطويِر 
الّصناعّي؛ لتلبيِة احتياجاِت الحاِضر والمستقبِل، الفًتا إىل أّن التّعليَم التّقنَي هو السبيُل لمواجهِة 
ّكَد على أّن اإلماراِت حّققت بالفعِل الكثيَر من التقدُّم المنشوِد،  تحّدياِت االقتصاِد العالمّي، كما أ
حيُث جاءت اإلنطالقُة من رؤيِة القائِد المؤّسِس الّشيِخ زايٍد بِن سلطاٍن آِل نهياٍن -طيّب للا ثراُه.

سبقٌ إمارايتٌّ تعليميٌّ
الشكَّ أنَّ مستقبَل دولــِة اإلمــاراِت العربّيِة المّتحدِة يعتمُد إىل حدٍّ كبيرٍ 
ولــُة  الــدَّ قامت  فقد  ولهذا  عاليٍة.  مــهــاراٍت  ذاِت  عاملٍة  قــوى  تطويرِ  على 
والمتغّيراِت  المستجداِت  لتالئَم  أبنائِها  مهاراِت  لتطويرِ  أولوياٍت  بوضِع 
واألداِء  اإلنتاجيِة  تحسيِن  بغيَة  وأنظمِتها  وآلياتِها  الّتكنولوجيا  عالم  يف 

وتحقيِق الرَّفاهيِة اإلجتماعيِة. 
الفّني  الّتعليِم  يف  نوعيٍّ  نظاٍم  بوجوِد  يتمّيُز  وطنيٍّ  نظاٍم  بناِء  على  الّدولِة  يف  الّتعليميُة  الّسياسُة  وتحرُص 
بسهولٍة  العمِل  بيئِة  اإلنخراِط يف  من  ُتمكّنهم  المواطنيَن  ألبنائها  مؤّهالٍت  لتوفيرِ  يهدُف  المهنّي  والّتدريِب 
وسالسٍة، وكذلك إمكانيُة التنقِل بيَن المساراِت المهنيِة المختلفِة ذاِت العالقِة بالمؤّهِل. ومحاكاِة المستقبِل 

الّصناعيِّ والّتكنولوجّي باإلماراِت.

م األّمة وأساُس الحضارِة وحجُر األساِس يف بناِء األمِم. 	  العلُم أساُس تقدُّ
علينا أن نسابَق الّزمَن وأن تكوَن خطواُتنا نحَو تحصيِل العلِم والتزّوِد بالمعرفِة أسرَع من خطانا يف أيّ 	 

مجاٍل آخرٍ . 
إىل 	  تحتاُج  المسؤوليِة فقط، بل  تعتمُد على من هم يف مواقِع  ال  والّتطويرِ  والبناَء  الّتنميَة  أّن عمليَة 

تضافرِ كّل الجهوِد.

عّلمني زايُد:

ونــخــّطــُط لخمسين سنًة  نــفــّكــُر  الـــيـــوَم  إنّــنــا 
بناِء اقتصاٍد  مقبلٍة، ولمصلحِة األجياِل، عبَر 
مــتــنــّوٍع ومــتــيــٍن ومـــســـتـــداٍم، ال يــعــتــمــُد على 
الموارِد التّقليديِّة، ويفتُح آفاًقا واعدًة تساهُم 

يف تعزيِز مقّوماِت وقدراِت الّدولِة.
صاحُب الّسموِّ الشيُخ محّمُد بُن زايٍد آُل نهياٍن، 
ويلّ عهِد أبوظبي، نائُب القائِد األعلى للقواِت 
المسّلحِة -حفظُه هللاُ.

حكمٌة وروؤيٌة
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التَّطبيقاُت

أوَّاًل: الفهُم واالستيعاُب:

أجيُب عِن األسئلِة الّتاليِة:  	
كتُب ثلثًا من محاور ِخّطِة حكومِة دولِة اإلمللاراِت العربّيِة المّتحدِة لتبّني تكنولوجيا الّثورِة . 1 أ

الّصناعيِة الّرابعِة.

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

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

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

أبّين ايجابياِت الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة.. 2

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

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

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

أصنُّف المفاهيَم والمصطلحاِت يف الجدول الّتايل، حسَب الّتعريِف المناسِب لكلٍّ منها:  	
ناعيِة  )الثورُة الّصناعيُة الرّابعُة - الّذكاُء االصطناعيُّ - الّروبوت - مجلُس الثّورِة الصِّ

)X الرّابعِة - الثّورُة الّصناعيُة

الّتعريُف المفهوُم أو المصطلُح

......................................................
الحاسوبيُة،  الــبــرامــُج  بها  تتّسُم  معيّنٌة  وخــصــائــُص  ســلــوٌك 

تجعلُها تُحاكي القدراِت الّذهنيِة البشريِة وأنماِط عملِها. 

......................................................
جمُع تكنولوجيا الجيِل القادِم، والتقاِء العالِم الحّسي بالعالِم 

. الرقميِّ

......................................................
، يستثمُر يف تطويِر قدراِت ومهاراِت  برنامٌج تعليميٌّ وتدريبيٌّ
يَن يف المجاالِت العلميّة. النّخبِة من الّطلبِة اإلماراتيين المتميّز

......................................................
يهدُف لالستفادِة من فرِص الثّورِة الّصناعيِة الرّابعِة، واإلعداِد 

المسبِق لمواجهِة تحّدياتِها.

آلة تتحّرُك أوتوماتيكيًّا بأوامَر بشريٍة؛ لتنفيِذ مهّمٍة معيّنٍة.......................................................
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3

الّتطبيقاُت

ثانًيا: مهاراُت التَّفكيِر:

أفّسُر ما يأيت: 	
إنشاُء دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة مجلَس الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة.. 1

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

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

إضافُة وزارِة الّتربيِة والّتعليِم »X« إىل اسم برنامِج »الّثورِة الّصناعيِة الّرابعِة«.. 2

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

تتميُز الّثورُة الّصناعيُة الّرابعُة بعوامَل رئيسٍة تمّيُزها عن سابقاتِها من الّثوراِت، وهي: 	
الّسرعُة ومستوى الّتعقيِد. أ. 

الّتأثيُر الممتدُّ والّشامُل لجميِع نواحي الحياِة.ب. 

يف ضوِء ذلَك، أستكمُل بياناِت الجدوِل التّايل: 

اإلجابُةالمهّمُةم

1
ــورَة الــّصــنــاعــيــَة  ــثّـ كــتــُب عــامــاًل ثــالــًثــا يــمــيــُز الـ أ

الرّابعَة عن سابقاتِها من الثّوراِت.
.................................................................................

2
أهّميًة من  األكثَر  يُعدُّ  الّسابقِة  العوامِل  أيُّ 

وجهِة نظرَك الّشخصيِة.
.................................................................................

أبيُّن مبرراِت اختياري لهذا العاِمل.3
.................................................................................

.................................................................................
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تابع/التَّطبيقاُت

ثالًثا: االبتكاُر:

أعبّر كتابًة أو رسًما عن تخّيلي لليوم الّدراسي يف مدرستي، يف عصِر الثورِة الّصناعيِة الّرابعِة: 	

أحلُّل المشكلَة االقتصاديَّة اآلتيَة، باستخداِم مهارِة حّل الُمشكلِت: 	
أّن  إىل  العالِم  يف  الوظائِف  مستقبِل  حــوَل  العالميِّ  االقتصادي  المنتدى  تقريُر  )يشيُر 
كثر من 7 ماليين  الروبوتاِت ستحلُّ محلَّ 5 ماليين وظيفٍة بحلول عام 2020، وفقداِن أ
وظيفًة بسبِب الّطفرِة التّكنولوجيِة المصاحبِة للثّورِة الّصناعيِّة الرّابعِة، وقد توقعت إحدى 
الدراساُت أنّه ستختفي نحو 50٪ من الوظائِف خالَل العقوِد األربعِة أو الخمسِة القادمِة(.

اإلجابُةالبياُن

الفقرُة  عْنها  تــتــحــدَث  الــتــي  المشكلَة  ــدُد  أّحــ
الّسابقُة.

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

.......................................................................................أستخلُص سببًا واحًدا لهذِه المشكلِة.

.......................................................................................أقترُح حاًل مناسبًا لهذِه الُمشكلِة.
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