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م 2021 - 2020 /  1442 - 1441

ُة بَِيُة الَوَطِنيَّ ْر ُة َوالتَّ راساُت االْجِتماِعيَّ ُةالدِّ بَِيُة الَوَطِنيَّ ْر ُة َوالتَّ راساُت االْجِتماِعيَّ الدِّ

كتاُب الّطالبكتاُب الّطالب
الّصُف الّسادسالّصُف الّسادس

المسار العامالمسار العام

المجلّد األّولالمجلّد األّول
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فريق إعداد منهج الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية

أعائشة عبيد جمعة المهيري
رئيس فريق تأليف وتطوير مناهج الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية

فريق التأليف

اختصاصي أول مناهج الدراسات االجتماعية - إدارة المناهج غالب أحمد عطايا   
معلمة دراسات اجتماعية – مدرسة النجاح للتعليم الثانوي شيخة عوض راشد المزروعي  

يوسف على عبيد العبدويل   معلم دراسات اجتماعية – مدرسة محمد بن حمد الشريق للتعليم 
الثانوي

معلمة دراسات اجتماعية – مدرسة النوف للتعليم األساسي فاطمة عيسى زمزم   
بشرى على سالم النقبي   معلمة دراسات اجتماعية – مدرسة الفجيرة للتعليم األساسي 

والثانوي

فريق المراجعة والتطوير

اختصاصيٌو مناهج الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية –قطاع المناهج والتقييم -  وزارة التربية والتعليم

اإلخراج الفني

نورة محمد البنا
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الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
ِة والتربية الوطنية ومعلماتِها. راساِت االجتماعيِّ اإلخوُة واألخواُت معلِّمي الدِّ

السادة أولياء أمور الطلبة الموقرين .األبناء األعزاء، طلبة الصف السادس.

ُيــويل صاحــُب الّســموِّ الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة - حفظــُه هللاُ- وأخــوه صاحــُب الّســموِّ الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب- رعــاه هللا - وإخوانهمــا أصحــاب الســمو الشــيوخ 
أعضــاء المجلــس األعلــى حــكام اإلمــارات قطــاع التربيــة والتعليــم جــل اهتمامهــم، فقــد جعلــوه علــى رأس أولوياتهــم لالرتقــاء 

بالمنظومــة التعليميــة والوصــول بهــا إىل مصــاف العالميــة.
وانطالًقــا مــن توجيهــات قيادتنــا الرشــيدة، تعمــل وزارة التربيــة والتعليــم علــى تطويــر نظامهــا التعليمــي وإعــداد مناهــج 
وطنيــة بمعاييــر الجــودة العالميــة، وذلــك إليمانهــا الراســخ بأهميــة بنــاء اإلنســان وإعــداده إعــداًدا ســليًما لحيــاة منتجــة يف عالــم 
دائــم التغيــر لتحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــالل بنــاء جيــل مبــدع، مبتكــر، مثقــف، واٍع، متســلح بالعلــم والمعرفــة وثقافــة 
وقيــم مجتمعــه األصيلــة الســامية ليســهم يف خدمــة وطنــه وتعزيــز هويتــه الوطنيــة انتمــاًء وعطــاًء ويتابــع بــكل إصــرار وعزيمــة 

مســيرة االتحــاد مســيرة اآلبــاء واألجــداد.

والدراســات االجتماعيــة والتربيــة الوطنيــة بمفهومهــا الواســع - كونُهــا علًمــا تكاملًيــا - يجمــع علوًمــا اجتماعية وإنســانية عديدة 
تســهم يف إعــداِد جيــٍل نافــٍع لمجتمعــه قــادرٍ علــى مواجهــة مشــكالت الحيــاة بــكل ثقــٍة، للوصــوِل إىل أســمى الغايــات للحفــاظ 
ــا للــرؤى واألهــداف فقــد اعتمدنــا مبــدأ التكامليــة يف بنــاء منهــج  علــى مقــدرات وثــروات وإنجــازات وطننــا المعطــاء. وتحقيًق
الدراســات االجتماعيــة والتربيــة الوطنيــة، إذ يتحقــق التكامــل بيــن مــواد التاريــخ والجغرافيــا والتربيــة الوطنيــة واالقتصــاد 
وعلــم االجتمــاع مــع الربــط مــع المــواد والعلــوم األخــرى آخذيــن باالعتبــار المســتجدات والمبــادرات الوطنيــة العلميــة والتربويــة 

واألحــداث الدوليــة المتطــورة ُمحاِوليــن تقديــم خبــرات وتصــوراٍت إيجابيــٍة ُتســِهُم يف بنــاِء الفكــرِ البشــري بنــاًء معتــدًال ســويًا.

ويســعدنا أن نقــدم لكــم كتــاب الدراســات االجتماعيــة والتربيــة الوطنيــة للصــف الســادس اســتناًدا إىل عــدة مرتكــزات أساســية 
كانــت موجهــاٍت رئيســًة لنــا يف بنــاء المنهــج ومــن أبرزهــا:

.االستراتيجية االتحادية، رؤية الدولة 2021 م وأجندتها الوطنية
.اإلطار الوطني الموحد لمعايير المناهج والتقييم 2019 م
.وثيقة الباين المؤسس لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2014 م

ويحدونــا األمــل أن نكــون قــد وفقنــا يف إعــداد المنهــج وفــق المرتكــزات المحــددة، وبجهدكــم أيهــا الزمــالء األفاضــل وبوعيكــم 
أيهــا األبنــاء نوفــر بيئــة متكاملــة لإلبــداع واالبتــكار، تولِّــُد األفــكاَر وتحتضنهــا؛ لنحقــق رؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف 

أن تكــون مــن أفضــل دول العالــم بحلــول 2021 م.

وهللا ويل التوفيق

لجنة التأليف

مة مقدِّ
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مرحًبا إكسبو 2020 ديب

الفعالّيات  أقدم  من  إبداعي  فكري  ملتقى  هو  الّدويل  كسبو  إ    الحدث: 

كبرها، يقام كّل خمسة أعوام ويستمّر مّدة سّتة أشهر. الّدولّية وأ

   المكان دولة اإلمارات العربّية المّتحدة (ديب يف منطقة الجنوب يف الّطرف 

الجنويب الغريب إلمارة ديب).

كتوبر 2021م إىل 31 مارس 2022م.   الّزمان: الفترة الممتّدة بين 1 أ

  الّشعار الّرئيسي: «تواصل العقول وصنع المستقبل».

   الهدف: تعزيز مفهوم المواطنة العالمّية وإيجاد حلول مبتكرة للّتحديات 

العلمّية  واإلنجازات  بالّثقافات  واالحتفال  الّتواصل  خالل  من  العالمّية 

لدفع عجلة الّتنمية يف دولة اإلمارات العربّية المّتحدة والعالم.

الموقع اإللكتروين: إكسبو 2020 ديب
https://www.expo2020dubai.com/ar
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من فكر قيادتنا
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مرحًبا! نحن راشد ولطيفة من إكسبو 2020 دبي.
حّياكم الله معنا في عائلة إكسبو! 

ا بالنسبة لنا؛ لذا تم إنشاء "برنامج إكسبو للمدارس"   أنتم مهّمون جد*
خصيًصا لكم!

سنعرض لكم الرحالت الشائقة اّلتي ستعيشونها خالل حدث إكسبو 2020
معنا ومع أمناء إكسبو "أوبتي"، "ألف"، و"تيرا". هل أنتم جاهزون؟

تتسنعرض لكم الرحالت الشائقة التي ستعيشونها خالل حدث إكسبو 2020
معنا ومع أمناء إكسبو "أوبتي"، "ألف"، و"تيرا". هل أنتم جاهزون؟
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مرحًبا! أنا "أوبتي"، أمين  عالم الفرص
اكتشفوا كيف يمكن لقراراتكم التأثير على العالم وتعّرفوا  دوركم 

                في مستقبل البشرية.

هذه مجرد لمحة عن تجربتكم في إكسبو 2020 دبي.
إننا ننتظركم بفارغ الصبر في إكسبو 2020 لمشاهدة الحدث األروع في العالم!

مرحًبا! معكم راشد ولطيفة مجدًدا، وسنأخذكم إلى رحلة إرث دولة اإلمارات العربية المتحدة
اكتشفوا تاريخ دولتنا الحبيبة، ورؤية قادتنا الرشيدة من خالل جناح دولة اإلمارات.

هل تعلمون أّن جناح دولة اإلمارات قدصّمم على شكل أجنحة الصقر؟

ّ

مرحًبا! أنا "تيرا"، أمينة كوكب االستدامة
       تعرفوا  عجائب عالمنا ،وساهموا في الحفاظ على كوكبنا لصنع مستقبٍل أكثر 

     إشراًقا وسعادة. كونوا أبطاًال وساعدوا كوكبنا!

مرحًبا! أنا "ألف"، أمين الكون في الحركة
سافروا عبر ماضي وحاضر ومستقبل الحركة ابتداًء من االكتشافات القديمة، 

ووصوًال إلى الّذكاء االصطناعي. من يعلم، قد يقوم روبوت أو "الدرون" 
بمساعدتكم في رحلتكم.
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10

مدخُل الوحدِة األوىل
العصور التاريخية

الّدرُس األّوُل:

الحضارُة

ْفَحُة: 12الصَّ

الّدرُس الّثاين:

الّثوراُت الحضاريُّة 

يف العالِم

الّدرُس الّثالُث:

شخصياٌت

حضاريّةٌ

2244
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11

نواتُج تعلُِّم الوحدِة

يفّسُر المفاهيَم والمصطلحاِت الواردَة.⬝

يشرُح مفهوَم الحضارِة وعوامَل قياِمها.⬝

يتعرُّف أهمّيَة المحافظِة على اآلثارِ الحضاريِّة لبالِده بطرائَق مختلفٍة (متحٌف ساروق الحديد).⬝

يناقُش اآلثاَر المترتّبَة على الّتواصِل الحضاريّ بيَن دولِة اإلماراِت والحضاراِت المجاورِة لها.⬝

يتتّبُع مالمَح الّثوراِت الحضاريِّة الّزراعّيِة والّصناعَيِة والمعلوماتّيِة.⬝

يقترُح طرائَق لتطويرِ األراضي الّزراعّيِة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.⬝

يبتكر حلوًال للحد من سلبيات الثورة المعلوماتية.⬝

يقّدُر مظاهَر اهتماِم الحكومِة الرّشيدِة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة بالّثورِة المعلوماتّيِة.⬝

يتعرُّف أهمَّ الّشخصّياِت الحضاريّة الّتي أثَّرْت يف العالِم.⬝

يكتشُف أوجَه الّتشابِه واالختالِف بيَن قوانيِن حمورايب وأورنامو.⬝

يبني منظومًة مَن القيِم واالتّجاهاِت مَن الّشخصّياِت الحضاريِّة.⬝

يوّظُف الّتكنولوجيا المعلوماتّيِة يف الوصوِل إىل المعرفِة الّتاريخّيِة.⬝

يوّظُف مهاراِت البحِث والّتفكيرِ الّناقِد يف حلِّ المشكالِت.⬝

يفخُر باإلنجازاِت الحضاريِّة الّتي حّقَقها العالُِم العريبُّ أحمُد زويل.⬝

نواتُج تعلُِّم الوحدِة
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نواتُج الّتعّلِم: 
يفّسُر المفاهيَم والمصطلحاِت الواردَة يف الّدرِس. ⬝

يشرُح مفهوَم الحضارِة وعوامَل قياِمها. ⬝

يتعرُّف أهمّيَة المحافظِة على اآلثارِ الحضاريِّة لبالِده بطرائَق مختلفٍة (متحُف ساروق الحديد).⬝

يناقُش اآلثاَر المترتّبَة على الّتواصِل الحضاريّ بيَن دولِة اإلماراِت والحضاراِت المجاورِة لها.⬝

الّدرُس األّوُل: الحضارُة

الثورة الزراعية.➺

الَحضارُة.➺

الخطُّ الّزمنيُّ.➺

الّتأريُخ.➺

الحفريّاُت.➺

جبُل إيغوَد.➺

الفكرُة الّرئيسُة
نشـــــــــأَِت الحضــــــــــــاراُت القــــــــديمـــــــــُة يف 

مناطــَق امتــاَزْت بخصائــَص عــّدِة أّدْت 

إىل االستقرارِ والتحّضرِ، والّتـــاريُخ منُذ 

العــريبَّ  المشــرَق  بــأنَّ  ينطــُق  القــدِم 

كاَن موطًنــا لحضــاراٍت كثيــرٍة ازدهــَرْت 

بفعـــــِل تــــوافــــــرِ المقـــــّوماِت الطــــبيعّية 

والبشــــرية الّتـــــــي ســـــــاعـــــَدْت عـــــلـــــــــى 

نشــأتِها وتطّورِهــا وانتقالِهــا إىل البــالِد 

المجــاورِة.

المفاهيُم والمصطلحاُت:

قيٌم ومواطنةٌ:
الّتطّوُر ➺

الحضاري.

الّتعاوُن.➺

العمُل.➺

الحضارُة

مخّطُط الّدرِس

مفهوُم الحضارِة وتطّوُرهاأوًال:

عوامُل نشوِء الحضاراِتثانًيا:

العصوُر الّتاريخّيُةثالًثا:
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01
أّوالُ: مفهوُم الحضارِة وتطّوُرها

مّيــَز هللاُ ـ تعــاىل ـ اإلنســاَن عــْن ســائرِ المخلوقــاِت 

بقدرتِــــه عــلـــــى الّتفكيـــــرِ والــكالِم، والعمــِل باليــِد، 

بــِه،  المحيطــِة  بيئِتــه  علــى  الّســيطرَة  فاســتطاَع 

وتأميــَن حاجاتِــه األساســّيِة مــْن َمــأكٍل وَملبــٍس 

وَمســكٍن وَمشـــــرٍب، وتعــاوٍن مــَع اآلخريــَن إلنتــاِج 

مايحتــاُج إليــِه، فعــرَف الّزراعــَة والكتابــَة وتربيــَة 

الحيــواِن، مّمــا ســاعَده علــى االســتقرارِ، فظهــَرت 

المجتمعاُت اإلنسانيُّة، وُيطَلُق َعلى كلِّ ماحّقَقُه 

الســابقِة اســُم الحضــارِة.  المجــاالِت  اإلنســاُن يف 

يف  اإلنســاِن  إنجــازاِت  جميــــُع  هــَي  والحضــارُة 

مجاالِت االكتشاِف واالختراِع والّتفكيرِ والعمِل 

للوصــوِل إىل  الّطبيعــِة  مــوارِد  اســتغالِل  علــى 

مســتوى حيــاٍة أفضــَل. 

تطّوُر الحضارِة
أبــدى الفالســفُة والمؤرّخــوَن وعلمــاُء اآلثــارِ القديمــِة أســبابًا كثيــرًة 

لقيــاِم الحضــاراِت وتطّورِهــا وانهيارِهــا. فالحضــاراُت مثُلهــا مثــُل 

الكائنــاِت الحّيــِة، توَلــُد وتنضــُج، وتزدهــُر، ثــّم تمــوُت. 

يقوُل ابُن خلدوٍن: إّن للّدوِل أعماًرا طبيعّيًة كما لألشخاِص.

تحـــدٍّ

أبحُث يف شبكِة المعلوماِت عن أشهرِ نظريّاِت المفكّريَن الّتي 

عالَجْت نشأَة الحضارِة وتطّوَرها وأطرُحها أماَم ُزماليئ.

آثارٌ حضاريّةٌ ⧏

ابُن خلدوَن.. 

مؤّسُس علِم االجتماِع

هو عبُدالرحمَن بُن محّمٍد بِن أيب بكرٍ 

محمٍد بِن الحسِن. ولَد ابُن خلدوِن يف 

تونِس عاَم 732هـ وتويف يف رمضاَن 

عام 808هـ يف مصَر وتمَّ دفُنه بها. له 

العديُد مَن اإلسهاماِت ويعتبُر ابُن 

خلدوٍن مؤّسُس علِم االجتماِع. 
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ثانًيا: عوامُل نشوِء الحضاراِت

لْم تنشأِ الحضاراُت القديمُة يف مكاٍن واحٍد، وال يف عصرٍ واحٍد، حيُث إنّها انطلَقْت مَن المشرِق العريبِّ وماحوَلُه 

كبالِد الّرافديِن ومصَر القديمَة وبالِد الّشاِم.

أسّجُل أهمَّ الحضاراِت 

اّلتي قاَمْت يف العالم. 

دورُة حياِة الّنباِت

1. بذرٌة

ٌ درة
. با

2
ٌ 3. نباٌت مزهر

ٌ مرة
4. ث

اربْط بالعلوِم 
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01

كــَز الحضــاراِت القديمــِة يف منطقــِة الوطــِن العــريبِّ والعالــِم القديــِم  لــو تأّمْلنــا مرا

الســتنتْجنا أّن الحضــاراِت القديمــَة قاَمــْت يف المناطــِق الّتــي توافــَرت، فيهــا 

مجموعــةٌ َمــَن العوامــِل ومنهــا:

:ِوفرُة المياِه مَن األنهارِ أو األمطار

تعتبــُر ميــاُه األنهــارِ واألمطــارِ مــَن العوامــِل الرّئيســِة لقيــاِم الّزراعــِة حيــُث قاَمــْت 

حضــاراٌت قديمــةٌ علــى ضفــاِف تلــَك األنهــارِ.

:ِخصوبُة الّتربِة المتوافرِة يف ودياِن األنهار

الّصالحــِة  الخصبــِة  الّتربــِة  ذاَت  المناطــُق  حيــُث  الحضــاراِت  أعظــُم  قاَمــْت 

للّزراعــِة، وخاّصــًة القريبــَة مــْن ضفــاِف األنهــارِ لمــا تتمّيــُز بــِه هــذِه الّتربــُة مــن 

ِالّزراعــِة. قيــام  علــى  تســاعُد  خصائــَص 

⧐ِ خصوبُة الّتربِة عنَد األنهار

«أعطوين زراعة أضمن لكم حضارة»

الباين المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رَِحَمُه هللاُ.

أدّوُن المنجزاِت الّزراعيِة اّلتي تحّققْت يف عهِد الباين المؤّسِس:➺

⬝

⬝

⬝

نهُر الّنيِل➺

كاَن نهُر الّنيِل شرياَن الحياِة 

لمصَر القديمِة، حيُث وّفَر نهُر 

الّنيِل المياَه للرِّيِّ، واستخدَم 

المصريوَن القدماُء أدواٍت، 

مثَل: الفأِس والمحراِث 

والمنجِل يف العملّياِت الّزراعّيِة، 

وأيًضا استخدموا الّشادوَف 

لتوصيِل المياِه إىل األرِض 

المرتفعِة. كما ُيعدُّ نهُر الّنيِل 

الّطريَق الرئيَس للنقِل يف مصَر.

لهذِه األسباِب مجتمعًة أَطلَق 

المؤّرُخ اليوناينُّ هيرودوت على 

مصَر (هبَة الّنيِل).

حقيقٌة تاريخّيٌة
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:المناُخ الباعُث على الّنشاِط والعمِل

ال يقلُّ أثُر المناِخ عن أثرِ غيرِه مَن العوامِل الجغرافّيِة الّتي تسهُم يف تقّدِم الحضارِة، فالمناُخ المعتدُل يساعُد 

على نشاِط اإلنساِن، وتيقِظ عقلِه، كما أّن تدّرَج درجِة الحرارِة يعمُل على تنّوِع المحاصيِل الزراعّيِة، وازدياِد 

الّتبادِل الّتجاريِّ يف الّداخِل والخارِج.

:الموقُع الجغرايفُّ الهامُّ اّلذي يؤّمُن سهولَة المواصالِت

يؤثُّر الموقُع الجغرايفُّ تاثيًرا بالَغ األهّميِة يف قياِم الحضاراِت، فالموقُع الجغرايفُّ المهم يؤّمُن سهولَة المواصالِت، 

وبالّتايل يضمُن اإلتِصاَل الحضاريَّ مَع الحضاراِت األخرى المجاورِة، مّما يسهُم يف ازدهارِها.

خريطةٌ سياسّيةٌ لموقِع دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة⧏

دولُة اإلماراِت وموقُعها الجغرايفُّ المهم.

تقُع دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة يف قارِّة آسيا، ويف الجهِة الجنوبّيِة الغربّيِة منها، يف الجزِء الّشريقِّ من شبِه 

الجزيرِة العربّيِة، تحتلُّ دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة مكاَن القلِب مَن الخليِج العريبِّ؛ نظًرا لتمّيزِ موقِعها. 

وتمتدُّ سواحُلها المطلُّة على الخليِج العريبِّ مسافَة 640 كيلو متًرا من المملكة العربية السعودية، وحّتى رأِس 

مسندِم شرًقا. 

ا للمنطقِة العربّيِة الممتّدِة مَن المحيِط األطلنطيِّ إىل الخليِج العريبِّ  وُتعتبُر بموقِعها المتمّيزِ امتداًدا طبيعيًّ

وبحرِ عماَن، وحظَي هذا الموقُع بأهمّيٍة كبرى،  فأصبَحِت صلًة للّربِط بيَن الّشرِق اآلسيويِّ والغرِب األورويبِّ 

ا  واألفريقيِّ، وهو ما ساهَم يف ازدهارِ اقتصاِدها، فأصبَحْت نقطَة عبورٍ، ومحطًة للتزّوِد بالوقوِد، ومركًزا تجاريًّا هامًّ

، على جبهَتيِن بحريَّتيِن على تعّدِد الموائنِ  ومتقّدًما على خريطِة الّتجارِة العالمّيِة، وساعَدها موقُعها المطلُّ

وتنّوِع أنشطِتها البشريِّة من صيٍد لألسماِك، ومالحٍة، وتجارٍة، وإعادِة الّتصديرِ.
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أهمّيَة الموقِع الجغرايفِّ لدولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة يف ازدهارِها ورقيِّها الحضاريِّ.

⬝ 

⬝ 

⬝ 

بيــَن  االتصــاُل  يتــمَّ  أْن  الحضــارِة، ويمكــُن  إيجابّيــًة علــى  أو  نتائُجــه ســلبّيًة  تكــوُن  قــد  الحضــاراِت  بيــَن  االتصــاُل 

والحــروِب. والجــوارِ  والفتوحــاِت  والّتجــارِة  والهجــرِة  الّســياحِة  طريــِق  عــن  الّتاريــِخ  عبــَر  الحضــاراِت 

01

االتصاُل بيَن الحضاراِت

كتُب أسفَل كلِّ صورٍة وما تدلُّ عليِه ِمْن وسائِل اتّصاِل الحضاراِت: ⬞  أ

العصوُر الّتاريخّيُة.. 2

عصوُر ما قبَل الّتاريِخ.. 1

ثالًثا: العصوُر الّتاريخّيُة

فتــرِة  تقســيِم  علــى  المؤرّخــوَن  اتّفــَق 

حيــاِة اإلنســاِن علــى ســطِح األرِض منــُذ 

أقــدِم العصــورِ حّتــى اليــوِم إىل قســميِن 

الّزمنــيُّ  الخــطُّ  يوّضُحهمــا  رئيســْيِن، 

المقابــُل:

الخطُّ الّزمنيُّ:
رسٌم بياينٌّ لمجموعِة أحداٍث 
متتاليٍة يف الّزمِن وما يرتبُط 

بِه مْن أحداٍث وظواهَر 
ُل قراءتَها  تاريخّيٍة، مّما ُيسهِّ

واستيعابَها، َوُيستعمُل  
لِتوضيِح تسلسِل األحداِث 

وتواليها يف الّزمِن مَع إظهارِ 
المّدِة الّتي تفصُل بيَنها.

أستنتُج ⬝
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الّتأريُخ

تــؤّرُخ األمــُم والّشــعوُب لنفِســها بأحــداٍث بــارزٍة، فقــد اعتبــَر األوربّيــوَن مولــَد الّســّيِد المســيِح -عليــه الّســالُم- بدايــًة 

للّتاريــِخ الميــالديِّ، فمــا حــدَث قبَلــه حــدَث قبــَل الميــالِد، أّمــا المســلموَن فقــِد اتّخــذوا مــن هجــرِة الرّســوِل ـ صلـّـى هللا 

عليــه وســلَّم ـ بدايــًة لتاريِخهــْم، وتســّمى الســنواُت الّتــي حدثـَـْت بعَدهــا بالهجريـّـِة.

يعنــي تدويــَن األحــداِث الّتاريخّيــِة، وقــد ظهــَرِت الحاجــُة إليــه مــَع تقــّدِم البشــريِّة يف مضمــارِ الحضــارِة  :وهــو
وصورِهــا. وأســاليِبها 

أتعاوُن مع مجموعتي، وأستكمُل بياناِت الجدوِل اآليتَ:⬞

الّرمُزالمفهوُم

قبَل الميالِد

ق . هـ

هجريّةٌ

م

والحفريّاُت عملّيُة ُتجرى الستكشاِف موقٍع أثريٍّ، ينّفُذها مختّصوَن بعنايٍة كي ال يتلفوا منها شيًئا. فهَو يقوُم 

بدراسِة الحفريّاِت من أجِل الّتحّقِق مَن الّتطّورِ والّتفاعِل الّذي حدَث لهياكِل الكائناِت المختلفِة، ونوعّيِة البيئاِت 

الّتي تعيُش فيها.

مْن سنِع بالدي َأَتَعلُم:

«اللّي ماله أول ماله تايل»

بمعنــى: أنَّ مــْن ال ماضــي لــُه فــال 

حاضــَر لــُه وال مســتقبٍل.

متحُف ساروِق الحديِد األثريِّ

يعدُّ متحُف ساروِق الحديِد يف إمارِة ديبٍّ ملتقى األصالِة والحداثِة، ويضمُّ (890) قطعًة 

كتشاُفها يف موقِع ساروِق الحديِد، والّذي يحتوي  أثريًّة من ضمِن (12) ألِف قطعٍة تمَّ ا

على مكتشفاٍت أثريٍّة وتعوُد إىل قبِل (4000) عاٍم.

إنَّ متحَف ساروِق الحديِد الّذي افتتحُه صاحُب الّسموُّ الَشيُخ محّمُد بُن راشٍد 

آل مكتوٍم، نائُب رئيِس الّدولِة، رئيُس مجلِس الوزراِء، حاكُم ديبِّ - رعاُه هللاُ - يف 

ُديبِّ، يمّثُل حقبًة من تاريِخ أبناِء اإلماراِت، كما أنُّه يقترُب مَن المستقبِل بجعِل 

ساروِق الحديِد شعاًرا إلكسبو 2020 ديب.

صاحُب الّسموِّ الشّيُخ محّمُد بُن ⧏

راشٍد يف متحِف ساروِق الحديِد
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كتشافاٌت حديثةٌ يف المغرِب ا

كتشافاٌت أثريّةٌ: ا

01

تــّم العثــوُر علــى بقايــا إنســاٍن وأدواٍت تعــوُد إىل "العصــرِ الحجــريِّ الوســيِط"، 

بفضــِل الحفريـّـاِت، الّتــي تَّمــْت منــُذ ســنِة 2004م، وتجعــُل البقايــا الجديــدَة الّتــي 

كتشــاُفها وتَأْريُخهــا مــن موقــِع (َجَبــْل إيغــوَد) أقــدَم وأغنــى موقــٍع يرجــُع  تــمَّ ا

"للعصــرِ الحجــريِّ الوســيِط" بأفريقيــا.

جبُل إيغوَد

هــو موقــٌع أثــريٌّ يرجــُع للعصــرِ الحجــريِّ القديــِم، يقــُع 

يف مدينــِة إيغــوَد يف المغــرِب.

كتشَف يف الموقِع بقايا عظميٍة يزيُد عمُرها على مئَة  ا

ألِف عاٍم عن أيِّ رفاٍت أخرى معروفٍة للجنِس البشريِّ.

استخداِم  عِن  أيًضا  الحفريّاُت  وكشَفِت 

البشرِ القدامى أدواٍت حجريٍّة، وعن تعلِّمهم 

كيفّيَة إضراِم الّنارِ والّسيطرَة عليها.

جبُل إيغوَد (المغرب) ⧏

أدواٌت حجريّةٌ ⧏

حقيقةٌ تاريخية  ➺
بقايا أومو: هي مجموعُة عظاٍم إنسانّيٍة 

كتشفْت بالقرِب مْن نهرِ أومو يف اثيوبيا.  اُ

أزداد معرفًة
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أجيُب عّما يأيت: ➺

1. ما المقصوُد بالحضارِة؟

2. أبيُن اثنيِن من عوامِل نشوِء الحضارِة.

3. أعّدُد ثالثًا من وسائِل االتّصاِل بيَن الحضاراِت.

أسئلُة الّتقويِم

أختاُر الكلمَة الّصحيحَة ألُكمل الُجَمْل اآلتيَة:➺

1. العالُِم العريبُّ الّذي أّسَس علُم االجتماِع، وتحّدَث عن تطّورِ الحضاراِت هو ...................................

- الخوارزميُّ - ابُن كثيرٍ              - ابُن خلدوٍن               - ابُن رشٍد            

2. يقُع متحُف ساروِق الحديِد األثريِّ يف إمارِة ................................

- ديبِّ              - الشارقِة    - أبوظبي    - الفجيرِة

كسبو 2020 العالميُّ يف إمارِة ................................ 3. ُيقاُم معرُض إ

- ديبِّ              - الشارقِة    - أبوظبي    - الفجيرِة

أّوًال

ثانًيا
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01

أُفكّر فيما يأيت:➺

ازدهارِ الحضارِة يف المناطِق الّتي تتوافُر فيها المياُه.. 1

اعتبارِ اختراِع اإلنساِن للكتابِة نهايًة لعصورِ ماقبَل الّتاريِخ وبدايًة للعصورِ الّتاريخّيِة.. 2

اتجاِه هجراِت الّشعوِب العربّيِة القديمِة من شبِه الجزيرِة العربّيِة باتّجاِه الّشماِل.. 3

ُكْن مبدًعا:➺

بَم تردُّ على َمْن يّدعي أّن الحضارَة ال تنتهي؟

أقارُن بيَن حضارِة مصَر القديمِة وحضارِة بالِد الّرافَديِن َوْفَق الجدوِل اآليت:➺

حضارُة بالِد الرافَديِن حضارُة مصَر القديمُة أوجُه المقارنِة

القارُّة الّتي ظهَرْت فيها الحضارُة

أسماُء األنهارِ الّتي كانْت سبًبا يف 
قياِم الحضارِة

ثالًثا

رابًعا

خامًسا
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الّدرُس الّثاين: الّثوراُت الحضاريُّة يف العالِم

يفّسُر المفاهيَم والمصطلحاِت الواردِة يف الّدرِس.⬝

يتتّبُع مالمَح الّثوراِت الحضاريِّة الّزراعّيِة والّصناعَيِة والمعلوماتّيِة.⬝

يقترُح طرائَق لتطويرِ األراضي الّزراعّيِة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.⬝

يبتكر حلوًال للحد من سلبيات الثورة المعلوماتية.⬝

يقّدُر مظاهَر اهتماِم الحكومِة الرّشيدِة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة بالّثورِة المعلوماتّيِة.⬝

نواتُج الّتعّلِم: 

الثورة الزراعية.➺

تدويُر المحاصيِل.➺

الّثورُة الّصناعّيُة.➺

الّثورُة المعلوماتّيُة.➺

التعدين.➺

الفكرُة الّرئيسُة
الّطويــِل  تاريِخــه  عبــَر  العالــُم  شــهَد 

كبيــرًة  وتحــّوالٍت  متالحقــًة  تطــّوراٍت 

يف نمــِط الحيــاِة وأســاليِب المعيشــِة، 

الجذريّــُة  الّتحــّوالُت  هــذِه  َفــْت  وصنِّ

العميقــُة علــى أنّهــا ثــوراٌت حضاريّــةٌ.

الّثــورُة  تلتهــا  الّزراعّيــِة  بالّثــورِة  بــدأَْت 

الّثــورُة  حالًيــا  ونعيــُش  الّصناعّيــُة، 

مجتمــَع  انتَجــْت  الّتــي  المعلوماتّيــُة 

والمعرفــِة. المعلومــاِت 

المفاهيُم والمصطلحاُت:

قيٌم ومواطنةٌ:
الّتطّوُر.➺

االستقراُر.➺

الّدعُم.➺

المعرفُة.➺

الّثوراُت الحضاريُّة

مخّطُط الّدرِس

الّثورُة الّزراعّيُةأوًال:

الّثورُة الّصناعّيُةثانًيا:

الّثورُة المعلوماتّيُةثالًثا:
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مفهوُم الّثورِة الّزراعّيِة ⬝

1 .:(Neolithic Revolution) - نشأُة الّثورِة الّزراعّيِة

هَي االنتقاُل من صيِد الحيواناِت واألسماِك وجْمِع الّنباتاِت إلی الّزراعِة باستخدام اآلالت واألساليب الزراعية.

بدأَْت الّثورُة الزراعيِة يف آسيا الغربّيِة يف أثناِء العصرِ الحجريِّ الحديِث، وأدَّْت إىل انتقاِل البشريِّة من مرحلِة ما قبَل 

الّزراعِة إىل مرحلِة المجتمعاِت الّزراعّيِة، وتسارِع الّنموِّ الّسكاينِّ، وزيادِة الّتطّورِ االجتماعيِّ.

وُيعتبُر االنتقاُل من مرحلِة االلتقاِط والّصيِد إىل مرحلِة الّزراعِة وتدجيِن الحيواناِت ثورًة يف عالِم الحضارِة واالقتصاِد.

لْم يكِن الّناُس يستقّروَن يف مكاٍن واحٍد، بْل كانوا ينتقلوَن من مكاٍن إىل آخَر بهدِف الّصيِد والتقاِط الّثمارِ.

بــدأَ االســتقراُر مــَع بدايــِة الّزراعــِة، حيــُث بــدأَْت تظهــُر تجّمعــاٌت ســكنّيةٌ حــوَل المحاصيــِل الّتــي بــدؤوا بزراعِتهــا. 

الجذريّــِة). والمحاصيــِل  (الحبــوِب 

02

ــِة، ثــّم اســتخدَم الفــأَس لقطــِع األشــجارِ  ــِص مــَن الّنباتــاِت البريّ ــارِ الســتصالِح األراضــي والّتخلّ اســتخدَم اإلنســاُن الّن

وتوســيِع الحقــِل، ومــَع وْفــرِة المحاصيــِل أْوَجــَد طريقــًة لحفِظهــا، ثــمَّ َعِمــَل علــى تطويــرِ أدواِت الحــْرِث، مثــِل: (الفــأِس 

والمنجــِل والمحــراِث).

ومــَع اختــراِع العجــالِت وتطــّورِ المواصــالِت اســتفاَد منهــا لنقــِل المحاصيــِل إىل أماكــَن متعّددٍة، وبــدأَ بإنتاِج محاصيَل 

تفــوُق احتياجاتـِـه، وصــاَر يبــادُل الفائــَض مــَن المحاصيِل بأشــياًء أخرى.

كمــا أّدى االســتقراُر بالقــرِب مــَن المناطــِق الّزراعّيــِة إىل نشــوِء القــرى، وقيــام التجــارة والبحــث عــن قــرى أخــرى 

المحاصيــِل. لتبــادِل 

ترافــَق الّتطــّوُر الّزراعــيُّ مــَع تطــّورِ أســاليِب الــّريِّ، ففــي حضــارِة (مــا بيــَن الّنهريــِن) قامــوا بتوجيــِه الميــاِه مــن مصّبــاِت 

األنهــارِ عبــَر أفــالٍج بهــدِف إيصالِهــا إىل الحقــوِل، ثــمَّ قامــوا ببنــاِء شــبكٍة موّحــدٍة للــريِّ تخدُمهــم جميًعــا. 

الّداجُن هَو كلُّ ما ألَِف البيوَت، وأقاَم بها مْن حيواٍن وطيرٍ.

وقْد بدأَ تدجيُن الحيواناِت بترويِض الكالِب، واستخداِمها يف الّصيِد، والماعزِ والخراِف 

إلنتــاِج الحليــِب والّصــوِف، ثــمَّ ترويــِض األبقــارِ للعمِل يف الّزراعِة وإنتاِج الحليِب.
اربْط بالعلوِم

نشأُة الّزراعِة: ⬝

تطّوُر الّزراعِة: ⬝

أوًال: الّثورُة الّزراعّيُة 
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مظاهَر تطّورِ الّزراعِة➺

 .1 .2

 .3 .4

توجيُه المياِه من مصّباِت األنهارِ عبَر أفالٍج⧏

          حقيقةٌ جغرافّيةٌ 
األفالُج: هَي قنواٌت ُتحفُر على سطح األرض 

ِة الستخداِمها يف الّزراعِة  لتجميع المياَه الجوفيَّ

وتوفيرِ مياِه الّشرِب.

تحـــدٍّ

ما المقصوُد بحضارِة (ما بيَن الّنهريِن)؟

أرسُم⬝

SS_G06_V01_20_21.indd   24SS_G06_V01_20_21.indd   24 25/07/2020   4:33 AM25/07/2020   4:33 AM

https://seraj-uae.com/file/7133/


25

مراحُل الّثورِة الّزراعّيِة يف أوروبا. 2

حقيقةٌ هاّمةٌ➺
مخترع آلُة البذارِ هو اإلنجليزيُّ 

(Jethro Tull) جيثروتول

02

1   اســتخدمْت معظُم العائالِت يف أوروبا أدواٍت 
بدائـــّيًة لزراعِة الحقوِل.

األدواُت الّزراعّيُة يف القرِن الّسابَع عشَر ⧏

مــزارِع  يف  الزراعّيــة  اآلالِت  اســتخداُم  بــدأَ    2
أوربــا،  يف  انتشــَرْت  مــا  وســرعاَن  وهولنــدا،  بريطانيــا 

وأُطلــَق علــى التغّيــراِت الجديــدِة (الّثــورَة الّزراعّيــَة).

الّزراعّيــِة،  اآلالِت  أهــمِّ  مــن  البــذارِ)  (آلــُة  البــّذارُة  تعتبــُر 

وباســتخداِمها تمكـّـَن المزارعــون مــن إســقاِط البــذورِ يف 

الّتربــِة مباشــرًة، لمنــع هــْدرِ البــذورِ  ســواءٌ بفعــِل الّريــاِح 

أِو الّطيــورِ.

آلُة البذارِ يف القرِن الثامَن عشَر⧏

3  تدويُر المحاصيِل:

خاللِهــا  مــن  يمكــُن  طريقــًة  المزارعيــَن  بعــُض  كتشــَف  ا

إيقــاُف إجهــاد األراضــي الّزراعّيــِة، وهــي زراعــُة محصــوٍل 

مختلــٍف ســنًة بعــَد أخــرى يف قطعــة األرض نفســها، هــذا 

وهــذا  المحصــوِل)،  (تدويــُر  اســَم  عليــه  أُطلــَق  الّنظــاُم 

يعنــي أنَّ باســتطاعِة المزارعيــَن االســتفادَة مــَن األراضــي 

الّزراعّيــِة ِطــواَل العــاِم.

تدويُر المحصوِل يف القرِن الثامَن عشَر⧏
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6  يف عــاِم 1850م اســتعمَل المزارعــوَن آالٍت تعمــُل 
بالبخــارِ، ســاعَدْت علــى جْنــِي المحصــوِل وحــْرِث الحقــوِل وضخِّ 

الميــاِه مــن المســتنقعاِت.

4  تربيُة الحيواناِت تربيًة أفضَل:

بــدأَ االهتمــاُم بالحيــواِن مــْن حيــُث الحجــُم والّصّحــُة والّتركيــُز 

مــرورِ  ومــَع  عديــدٍة،  أجيــاٍل  لــوالدِة  القابلــِة  الحيوانــاِت  علــى 

مختلفــٍة. صفــاٍت  ذاَت  المزرعــِة  حيوانــاُت  أصبَحــْت  الوقــِت 

5  الحقوُل واألسواُر (الّسياُج):

ْقِنّياِت الحديثِة بدأَ التَّفكيُر بزراعِة الحقوِل الواسعِة، ولذلك وضعوا الّسياَج حوَلها. باستخداِم التِّ
ــَل نفقــاِت بنــاِء ســياٍج حــوَل أراضيهــم؛ لذلــك كاَن يجــُب عليهــم بيُعهــا،  لــم يســتطْع أصحــاُب األراضــي الّصغيــرِة تحمَّ
هــذا يعنــي أنَّ كثيــًرا مــَن الّنــاِس باتــوا ال يســتطيعوَن زراعــَة طعاِمهــم، وأصبــَح أماَمهــم خيــاراِن: إّمــا أْن يعملــوا لــدى 

أصحــاِب األراضــي، وإّمــا الذهــاُب للعمــِل يف المدينــِة.

الّزراعُة يف دولِة اإلماراِت العربيِة المتحدِة. 3
لم تقِف الخصائُص المناخّيُة وال الّطبيعّيُة الجغرافّيُة عائًقا أماَم الّنهضِة الزراعية يف دولِة االماراِت العربّيِة المّتحدِة.

⧐ ِ آلةٌ تعمُل بالبخار

كــدت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نجــاح اإلجــراءات والمبــادرات التــي اتخذتهــا لتعزيــز األمــن الغــذايئ يف  وأ
الدولــة ضمــن إجراءاتهــا الوقائيةواالحترازيــة لمنــع تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد « كوفيــد- 19، مؤكــدة أن 
الخطــوات التــي اتخذهــا مجلــس اإلمــارات لألمــن الغــذايئ ســاهمت يف تعزيــز المخــزون الوطنــي مــن اإلمــدادات 

والصحيــة. الغذائيــة 
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الّزراعــِة، وتهــدُف  الرّشــيدُة يف دولــِة اإلمــاراِت العربّيــِة المّتحــدِة رؤيــًة إســتراتيجّيًة تجــاَه  القيــادُة  تمتلــُك 
األجنــدُة الوطنّيــُة لرؤيــِة (2021)م إىل تحقيــِق بيئــٍة ُمســتدامٍة مــن حيــُث الحفــاُظ علــى المــوارِد المائّيــِة، 

والّتربــِة وتحقيــِق االســتخداِم األمثــِل للميــاِه الجوفّيــِة وميــاِه األمطــارِ.
االســتدامُة يف دولــِة اإلمــاراِت العربّيــِة المّتحــدِة باتـَـْت يف الّزراعــِة هدًفــا واِضًحــا لــدى الجهــاِت المعنّيــِة بتطويــرِ 

هــذا القطــاِع الحيــويِّ وتقليــِص الفجــوِة الغذائّيــِة، وتحقيــِق األمــِن الغــذايئِّ.
وتعتبُر جهوُد دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة يف المجاِل الّزراعيِّ نموذًجا متمّيًزا على مستوى العالِم، 

بشهادِة ممّثِل منظمِة األمِم المّتحدِة لألغذيِة والّزراعِة «الفاو» يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة، جهودٌ 
تنسجُم مَع الّتوّجِه العالميِّ المتمّثِل يف أهداِف الّتنميِة المستدامِة السبعَة عشَر الّتي يتصّدُرها القضاُء 

. على الفقرِ والجوِع، والحفاُظ على المياِه من خالِل زيادِة إنتاِج األغذيِة، لكْن باستخداِم مياٍه أقلَّ

أقرأُ النص• 

من فكرِ قيادتِنا

أن  الطيبــة  األرض  هــذه  علــى  ومقيــم  مواطــن  كل  أطمئــن  أن  (أريــد 

اإلمــارات - بعــون هللا - قــادرة علــى تأميــن الــدواء والغــذاء إىل مــا ال نهايــة.. 

فالــدواء والغــذاء خــط أحمــر .. وبفضــل هللا تعــاىل الدولــة آمنــة ومســتقرة 

.. وجاهزيتنــا مســتدامة لمواجهــة التحديــات كافــة).

صاحُب الّسموِّ الّشيُخ محّمُد بُن زايٍد آِل نهياَن - حفظُه هللاُ.

أهداَف الّتنميِة الّشاملِة لألجندِة الوطنّيِة لرؤيِة 2021م يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة:⤎

أهمّيَة تطويرِ القطاِع الّزراعيِّ:⤎

-النتائج التي ترتبت على اإلجراءات التي اتخذتها الدولة يف مجال األمن الغذايئ خالل جائحة كوفيد- 19.⤎

استخرُج من النص السابق ما يأيت:

02
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اربْط بالّرياضّياِت

أُمّثل بطريقِة األعمدِة المساحاِت المخّصصِة للمحاصيِل الّزراعّيِة.

صفر

10

20

30

40

الخضراوات األشجار المثمرة النخيل

المساحة المخصصة ٪

المحصول

حققــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة طفــرة زراعيــة مهمــة أســهمت يف زيــادة عــدد األصنــاف المنتجــة 

محليــاً مــن الخضــار والفاكهــة إىل مــا يزيــد عــن 70 صنفــاً تتمتــع بمســتوى عــال مــن الجــودة. ووفقــاً لتقديــرات 

وزارة التغييــر المناخــي والبيئــة، فــإن عــدد المــزارع يف دولــة اإلمــارات بلــغ حتــى العــام 2018م (35) ألــف 

مزرعــة، أســهمت يف تلبيــة احتياجــات األســواق المحليــة، وباتــت العديــد مــن المنتجــات الزراعيــة يف الدولــة 

منافســاً قويــاً للمنتجــات الزراعيــة التــي يتــم اســتيرادها مــن الخــارج.

ــِة المّتحــدِة  ــِة، أنَّ دولــَة اإلمــاراِت العربّي ــَد تقريــُر األمانــِة العاّمــِة لمجلــِس الّتعــاوِن لــدوِل الخليــِج العربّي كّ وأ

كتفــاٍء ذايتٍّ مــن اإلنتــاج الّزراعــيِّ بنســبِة 50 ٪ مــن حاجــِة االســتهالِك المحلــيِّ  نجَحــْت يف الوصــوِل إىل ا

وبخاصــة يف بعــِض المحاصيــِل الزراعيــة منهــا:

ـ التمور 100 ٪

كِه بنسبِة 36 ٪ ـ الفوا

ـ الخضراواِت بنسبِة 6 ٪

وتوّزَعــِت المســاحاُت المزروعــُة إىل 21.7 ٪ إلنتــاِج الخضــراواِت، و3.7 ٪ إلنتــاِج األشــجارِ المثمــرِة، و44 ٪ 

إلنتــاِج الّنخيــِل.
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02

تجارُب ناجحةٌ ➺
الواحدِة،  المزرعِة  أجزاِء  جميِع  بيَن  الّتكامُل  يتحّقُق 

ضمَن منطِق التنّوِع الحيويِّ المستِنِد إىل زراعٍة عضويٍّة 

حقيقّيٍة، ُتعّزُز االستدامُة. حيث يربُط المزارع االستزراَع 

الّسمكيَّ ببيوٍت محمّيٍة إلنتاِج الخضراواِت بنظاِم الّزراعِة 

باإلِنتاج  السمكيَّ  االستزراع  يربط  من  ومنهم  المائّيِة، 

إنتاج  يربط  من  وهناك  والخضرواِت،  لألعالف  الزراعّي 

النحل باإلنتاج الزراعي، وتربيَة المواشي والّدواجِن.

حقيقةٌ اقتصاديّةٌ ➺

االكتفاُء الذايتُّ هَو:

تقنيُة الّزراعِة المائّيِة ⧏

اقترْح طرائَق لتطويرِ األراضي الّزراعّيِة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.

مهّمه بحثّيةٌ
أبحُث عِن االستزراِع الّسمكيِّ ببيوٍت محمّيٍة إلنتاِج 

الخضراواِت بنظاِم الّزراعِة المائّية.ِ

صورُة االستزراُع الّسمكيُّ ⧏
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أسباُب ظهورِ الّثورِة الّصناعَيِة يف إنجلترا دوَن غيرِها مْن الّدوِل األوروبّيِة

الزراعة المائية يف دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ــْت دولــُة اإلمــاراِت العربيــة المتحــدة تِْقِنيــَة الّزراعــِة المائّيــِة (مــن دوِن تربــٍة)، وهــَي أســلوٌب حديــٌث يتــمُّ  تبنَّ

فيــه اســتبداُل التربــِة الّطبيعّيــِة بأوســاِط نمــوٍّ مائّيــٍة أو أوســاط صلبــة، مــع إضافــة العناصــر الغذائيــة إليهــا، 

وذلــك لمواجهــة محدوديـّـِة المــوارد الّطبيعّيــِة المتزايــدِة مــن ضعــِف الّتربــِة وشــحِّ الميــاه، كمــا أّن اســتخداَم هــذه 

ْقنّيــاِت يقلّــُل مــَن اســتهالِك األســمدِة الكيماويّــِة، والمبيــداِت الّزراعّيــِة. التِّ

02

تميزٌ إمارايتٌّ
ُتســهُم دولــُة اإلمــاراِت العربّيــِة المّتحــدِة بـــ 11 ٪ مــَن اإلنتــاِج العالمــيِّ للّتمــورِ، وتحتــلُّ بذلــَك المركــَز الّرابــَع 
كثــر مــن (45) دولــة يف العــام وتســتحوذ الدولــة علــى نحــو (%30) مــن  ــا وتصــدر إىل أ ــا والثالــَث عربيًّ عالميًّ

حجــم التجــارة الخارجيــة العالميــة مــن التمــور، ســواء تصديــراً أو اســتيراًدا.

بــدأَِت الّثــورِة الّصناعّيــُة باختــراِع اآللــِة البخاريـّـِة يف القــرِن الثامــَن عشــَر يف إنجلتــرا، ثــّم انتقَلــْت إىل دوِل غــرِب أوروبــا، 

ومــن ثـَـمَّ إىل جميــِع أنحــاِء العالــِم.

الّثورُة الّصناعّيِة: التحول نحَو اإلنتاِج باستخداِم اآلالِت الّصناعّيِة كبديٍل عِن العمِل اليدويِّ لإلنساِن.

1. نشأُة الّصناعِة

ثانًيا: الّثورُة الّصناعّيُة

االستقراُر 

الّسياسيُّ:

اتّساُع تجارِة 

إنجلترا الخارجّيِة، 

ألسباٍب عّدٍة منها:

االهتماُم 

باالختراعاِت 

والبحِث العلميِّ، 

ومن مظاهرِه:

ُر األيدي  توفُّ

العاملِة الرّخيصِة.

وفرُة مصادرِ 

الّطاقِة.

احتراُم الّدستورِ ⬝
والّديمقراطّيِة، 

وبَْعُدها عَن 
الحروِب األوروبّيِة 

نتيجة لموقعها 
الجغرايف.

وفرُة الموادِّ الخامِّ ⬝

من مستعمراتِها.

امتالَك إنجلترا ⬝

أسطوًال تجاريًّا 

ا. وحربيًّ

محافظُة القانوِن ⬝
اإلنكليزيِّ على 

حقِّ االختراِع 
والتملِِّك، واهتماُم 

المؤّسساِت 
العلمّيِة بالعلوِم 

المختلفة.

12345
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0
كتشــْف أوجــَه الّتشــابِه بيــَن عوامــِل قيــاِم الّثــورِة الّصناعّيــِة يف إنجلتــرا، وعوامــَل تطــّورِ الّصناعــِة يف دولــِة اإلمــاراِت  ا

العربّيــِة المّتحــدِة.

مراحُل الّثورِة الّصناعّيِة. 2

آالٌت جديدةٌ:• 
الّنــاِس يف  عــاَش معظــُم  الثامــَن عشــَر  القــرِن  يف 

بالّزراعــِة،  يعملــوَن  وكانــوا  القــرى،  يف  بريطانيــا 

وبعُضهــم كاَن يعمــُل يف غــزِل الّصــوِف والقطــِن، ثّم 

نْســِجها لصناعــِة المالبــس. ثــمَّ بــدأَ هــذا الَنمــُط مــَن 

آلــِة  أّوَل  البريطانّييــَن  العيــِش يتغّيــُر بعــَد اختــراِع 

غــْزٍل، حيــُث صــاَر بإمكانِهــْم غــْزٌل القطــِن بســرعٍة 

فائقــٍة. 

اآلالُت البخاريُّة:• 
يف البدايــِة كانَــِت الميــاُه الجاريــُة هــَي الّتــي تحــّرُك 

َبُنَيــْت معظــُم المصانــِع بجانــِب  العجــالِت؛ لذلــك 

1782م  عــاَم  وات  جيمــس  اختــرَع  حّتــى  األنهــارِ، 

محــّركًا قويًّــا يعمــُل بالبخــارِ، ثــمَّ ُوّزَعــْت المئــاُت مــن 

هــذه اآلالِت حــوَل بريطانيــا.

يطلُق على هذه اآللِة اسُم (جيني) ⧏

اسُم المخترِع: جيمس هارجريفز 

ا  وصُف اختراِع: آلةٌ تغزُل الخيوُط آليًّ

 اآللُة البخاريُّة ⧏

اسُم المخترِع: جيمس وات  

وصُف االختراِع: محّرٌك يعمُل بقّوِة البخارِ. 

الّطاقُة

مــَن  وهــَي  أداء شــغل  علــى  القــدرة  أو  عمــل،  أداء  علــى  القــدرُة  هــَي  الّطاقــةٌ  تعتبــُر 

الحيــاِة  أجــِل تســهيِل  الجميــُع مــْن  إليهــا  إْذ يحتــاُج  المقومــاِت األساســّيِة يف حياتِنــا، 

المنزلّيــِة. واألدواِت  الّنقــِل  ووســائِل  المصانــِع،  لتشــغيِل  ُتســتعمُل  حيــُث  اليومّيــِة، 

اربْط بالعلوِم 

02
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المصانُع والمدُن:• 
نشأَْت حوَل المصانِع مدن مزدحمةٌ بسبِب خروِج الّناِس مَن القرى للعمِل على هذِه اآلالِت الجديدِة.

القنواُت والقطاراُت:• 
كانَــْت الّطــرُق وعــرًة وموحلــًة، وكانَــت العربــاُت ُتهاَجــُم مــن 

قبــل ُقّطــاِع الّطــرِق؛ لذلــك بحــَث ُمــّالُك المصانــِع عــن طريقــٍة 

أخــرى لنقــِل بضائِعهــم، فاســتخدموا القنــواِت المائّيــِة، ولكــنَّ 

القــوارَب كانــت بطيئــًة.

بعَدها اخترَع البريطانّيوَن القطاَر البخاريَّ. 

  القاطرُة البخاريُّة ⧏

اسُم المخترِع: جورج ستيفن 

تعديُن الفحِم:• 
كاَن البخــاُر ُيْنَتــُج مــن غليــاِن الميــاِه والّتــي تحتــاُج بدورِهــا إىل كثيــرٍ 

مــَن الفحــِم.

والّنســاُء  الرّجــاُل  فيهــا  وعِمــُل  العميقــِة،  الفحــِم  مناجــِم  حْفــُر  تــمَّ 

الخطــورِة. شــديد  األرِض  تحــَت  العمــُل  وكاَن  واألطفــاُل، 

مفاهيم جغرافية➺
التعديــن: هــو اســتخراج المعــادن 

ومصــادر الطاقــة مــن باطــن األرض 

وتنقيتهــا وإعدادهــا للتصنيــع.

قانون اتحادي

قانوُن حقوِق الّطفِل يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة

االتّحاديَّ  القانوَن  - حفظُه هللاُ،  الدولة  رئيس  نهياَن،  آِل  زايٍد  بُن  خليفُة  الّشيُخ  الّسموِّ  أصدَر صاحُب 

رقم (3) لسنة 2016م، بشأِن قانوِن حقوِق الّطفِل، َووفًقا للقانوِن، فإنَّ الّسلطاُت المختّصُة َوالجهاُت 

المعنّيُة، ُتحافَظ على حقِّ الّطفِل يف الحياِة والبقاِء والّنماِء، كما تعمُل على حمايِة الّطفِل مْن كلِّ مظاهرِ 

اإلهماِل واالستغالِل، وسوِء المعاملِة، َومْن أيِّ عنٍف.

ُيحَتفل بيوم الطفل اإلمارايت بتاريخ 15/مارس من كل عام.• 

 حقيقةٌ مدهشةٌ 
ُعرَفــْت  حّتــى  المصانــِع  مــَن  العديــَد  بريطانيــا  يف  نشــأَْت 

العالــِم). (ورشــِة  باســِم 
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02

اإلجابُةالمهّمُةم 

1
أســّمي الّدولــَة الّتــي ظهــَرت فيهــا الّثــورُة 

الّصناعّيــُة قبــَل غيرِهــا مــَن الــّدوِل. 

2
الّســّباقَة يف  الّدولــَة غيــَر األوروبّيــِة  أُحــّدُد 

الّصناعّيــِة.  الّثــورِة  ميــداِن 

3
أفّســُر الّتباعــَد الزمنــيَّ بيــَن انطــالِق الّثــورِة 

الّصناعّيــِة بيــَن الــّدوِل األوروبّيــِة. 

انتشاُر الّثورِة الّصناعّيِة وآثاُرها. 3

أُحّلُل الخريطَة َوالمنّظَم البياينَّ، ثمَّ استكمْل بياناِت الجدوِل اّلذي يليه:

1 2 3 4 5 6 7
اآلن

1870 م

1850 م

1830 م

1820 م

1810 م
1780 م

إنجلترا أمريكا فرنسا بلجيكا روسيا إيطاليا ألمانيا

1 2 3 4 5 6 7

انتشار
الثورة

الصناعية
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نتائُج الّثورِة الّصناعّيِة
ســاهَمِت الّثــورُة الّصناعّيــُة يف تنشــيِط الحيــاِة االقتصاديـّـِة، فظهــَر نظــاٌم اقتصــاديٌّ جديــٌد كاَن لــُه بالــُغ األثــرِ علــى • 

المجتمــِع األورويبِّ. وبــدأَ ســكّاُن الّريــِف يف االنتقــال نحــَو المــدِن.

ُتعدُّ الّثورُة الصناعّيُة هَي الّثورُة األكثُر نجاًحا بال منازٍع.• 

حّقَقِت الّثورُة الصناعّيُة ارتفاًعا كبيًرا وسريًعا يف مردوِد اإلنتاِج وتنّوِعه.• 

نشاٌط
أصّنُف نتائَج الّثورِة الّصناعّيِة َوْفَق المخّطِط الّذهنيِّ اآليت:

ازدهــاُر الّتجــارِة واتســاُعها، تحســيُن طــرِق المواصــالِت، االســتغناُء عــِن األيــدِي العاملــِة، وانتشــاُر البطالــِة يف بدايــِة 

عْهــِد التصنيــع، ســوُء األحــواِل المعيشــّيِة للعّمــاِل، إنشــاُء المصــارِف، ظهــوُر أحــزاٍب تدافــُع عــِن العّمــاِل، الهجــرُة مــَن 

الّريــِف إىل المــدِن، زيــادُة حــّدِة الّتنافــِس االســتعماريِّ.

الّنتائُج المترتّبُة على الّثورِة الّصناعّيِة

نتائُج سياسّيةٌنتائٌج اجتماعّيةٌنتائُج اقتصاديّةٌ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................
........................................
........................................
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02
اهتماُم حكومِة دولة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة بالّصناعِة. 4

، ثّم أجْب على األسئلِة اّلتي تليه. اقرأِ النصَّ

1 .. أحّدُد الفكرَة الرئيسَة للّنصِّ

أبّيُن دوَر الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن آِل نهياَن - رحمُه هللاُ - يف الّنهضِة الّصناعّيِة الكبيرِة الّتي حدثَْت يف البالِد.. 2

أُفّسُر اهتماَم حكومِة دولة اإلماراِت العربية المتحدة بالقطاِع الصناعيِّ.. 3

عام زايد 2018م ⧏

وّسْع معرفتَك
المناطُق الّصناعّيُة يف دولِة اإلماراِت

مدينُة أبوظبي الّصناعّيُة. ⬞

مدينُة العيِن الّصناعّيُة. ⬞

ناعّيُة. ⬞ منطقُة مصّفَح الصَّ

منطقُة خليفَة الّصناعّيُة. ⬞

مدينُة ديبٍّ الّصناعّيُة. ⬞

أهمُّ قطاعاِت الّصناعِة يف دولِة اإلماراِت 

صناعُة الغازِ. ⬞

صناعُة تكريرِ النِّفِط. ⬞

صناعُة األلمونيوِم. ⬞

صناعُة الحديِد. ⬞

بــدأَ الّتطــّوُر الّصناعــيُّ يف دولــِة اإلمــاراِت العربّيــِة المّتحــدِة انطالًقــا 

مــن إســتراتيجّيِة تنويــِع مصــادرِ الّدخــِل القومــيِّ، فقــْد أوىل البــاين 

 - رحَمــُه هللاُ   - نهّيــاَن  آل  ســلطاَن  بــُن  زايــُد  الّشــيُخ  المؤّســُس 

الّصناعــَة اهتماًمــا كبيــًرا، وشــهَدِت البــالُد يف عهــِده نهضــًة صناعّيــًة 

الّصناعــاُت  وازدهــَرْت  الصناعّيــُة،  المناطــُق  فأقيَمــِت  كبيــرًة، 

االســتخراجّيُة والّتحويلّيــُة، وشــهَدْت أعمــاُل البنيــُة الّتحتّيــُة نهضــًة 

الّطــرُق، وُشــّيَدْت الجســوُر، وتزايــَد عــدُد  حقيقّيــًة ُشــّقْت خالَلهــا 

والمطــاراِت. المــوائنِ 
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نْشأَُة الّثورِة المعلوماتّيِة:. 1

يعيُش العالُم اليوَم عصَر ثورٍة جديدٍة هَي «ثورُة المعلوماِت»، والّتي ترتبُط ارتباًطا وثيًقا بالّتكنولوجيا.

ُتْقّسُم المجتمعاُت البشريُّة اليوَم على أساِس المعرفِة، فقد أصبَحِت المعرفُة هَي محوُر التقّدِم.

وجــَد اإلنســاُن نفَســه أمــاَم كــمٍّ هائــٍل مــَن البيانــاِت، ولّمــا كانَــْت قدراُتــه العقلّيــُة محــدودًة يف حفــِظ المعلومــاِت 

كرتِــه، بــدأَ يف اســتحداِث وســائَل تقــوُم بتجميِعهــا وترتيِبهــا، ثــمَّ معالجِتهــا وتخزيِنهــا، واســترجاَعها. وتخزيِنهــا يف ذا

الّثورُة المعلوماتّيُة: تجمُع بيَن ثورِة المعلوماِت والّثورِة الحاسوبّيِة. 

ثورُة المعلوماِت (information revolution): هَي الّنموُّ الّسريُع لكمّيِة المعلوماِت. ⬝

كــُب التّطــوُر الّســريَع يف  ⬝ الّثــورُة الحاســوبّيُة (computer revolution): هــَي الّظواهــُر المجتمعّيــُة والّتْقنّيــُة اّلتــي توا

الحواســيِب، واتّســاِع خدماتِهــا وقبولِهــا، وال ســّيما الحواســيِب الّشــخصّيِة. 

أسباُب تفّجرِ المعلوماِت:
الّنموُّ الهائُل يف حجِم اإلنتاِج الفكريّ والعلمي.أ. 

ا يف المجاالِت كاّفًة.ب.  ظهوُر الّتخّصصاِت الّدقيقِة جدًّ

تنّوُع مصادرِ المعلوماِت، وتعّدُد أشكالِها، مثُل: الكتِب، وتقاريرِ البحوِث، والبياناِت.ج. 

المراحُل اّلتي مّر بها اإلِنساُن لحفِظ المعلوماِت ⤎

1 2 3 4 5

ثالًثا: الّثورُة المعلوماتّيُة 
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02
أشكاُل الّثورِة المعلوماتّيِة، وأهّميُتها وآثاُرها. 2

أهمّيُة الّثورِة المعلوماتّيِة:
سْرعُة وصوِل المعلوماِت.➺

تجاوُز الحدوِد بيَن الّدوِل، واختصاُر المسافاِت.➺

كثَر ُيْسًرا، مثُل: ➺ اختراُع آالٍت ذكّيٍة تجعُل حياَة اإلنساِن أ

الهواتِف الّذكّيِة.

آثاُر الّثورِة المعلوماتّيِة:

اآلثاُر اإليجابّيُة: ⧏

توّفُر المعلوماِت بسرعٍة فائقٍة وجودٍة عاليٍة.⬝

انخفاُض تكاليِف اإلنتاِج.⬝

زيادُة سرعِة حركِة الّتبادِل الّتجاريِّ بيَن دوِل العالِم.⬝

اآلثاُر الّسلبّيُة: ⧏

اتّساُع الهّوِة المعرفّيِة بيَن َمْن يمتلكُها وَمْن ال يمتلكُها ⬝

من أفراِد المجتمِع.

إضعاُف العالقاِت األسريِّة. ⬝

ازدياُد معّدالِت الجريمِة، وظهوُر جرائَم إلكترونّيٍة.⬝

.أبيُّن أثَر الّثورِة المعلوماتّيِة يف حيايت

ُح كيَف أحمي نفسي وأبتعُد عن إيذاِء اآلخريَن إلكترونيًّا؟ أَُوضِّ

.أفكُّر يف مبادرٍة مجتمعّيٍة للتوعيَّة بأضرارِ االستخداِم الخطأ لتكنولوجيا المعلوماِت

مْن سنِع بالدي َأَتَعلُم:

ألتزم بآداِب الّسنِع اإلمارايت األصيل يف الّتعامِل مَع وسائِل الّتواصِل االجتماعيِّ.

:أشكاُل الّثورِة المعلوماتّيِة
الّشبكُة المعلوماتّيُة (اإلنترنت):⬝

البريُد اإللكتروينُّ:⬝

الّتجارُة اإللكترونّيُة:⬝

الحكومُة اإللكترونّيُة:⬝
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دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة والّثورة المعلوماتـّيُة. 3

إنجازاُت دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة يف مجاِل الّثورِة المعلوماتـّيِة

تنفيُذ مشروِع التعلِّم اإللكتروينّّ، للقضاِء على األمّيِة اإللكترونـّيِة يف المجتمِع اإلمارايتِّ.⬞

ِة.⬞ إطالُق مبادرِة الحكومِة اإللكترونـيِّ

إطالُق مبادرِة الّتعلِّم الّذكيِّ يف مدارِس الّتربيِة والّتعليِم.⬞

تطبيُق الّتجارِة اإللكترونـّيِة.⬞

دخــوُل اإلمــاراِت الّســباَق العالمــيَّ الستكشــاِف الفضــاِء الخارجــيِّ، عبــَر إعــالِن صاحــِب الّســموِّ الّشــيِخ خليفــَة بــِن ⬞

زايــٍد رئيــِس الّدولــِة - حفظــُه هللاُ - عــن إنشــاِء وكالــِة اإلمــاراِت للفضــاِء.

التصّدي للجرائِم اإللكترونـّيِة، وقِد اتّخَذْت إجراءاٍت تشريعّيًة وقانونـّيًة فاعلًة.⬞

مظاهُر ِاهتمام دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة بالّثورِة المعلوماتـّيِة

الّتعامُل مَع الّتكنولوجيا َوْفَق رؤيٍة مستقبلّيٍة.⬞

ْقنّيِة، مثِل: معرِض جيتكس.⬞ فتُح قنواٍت للمؤّسساِت الوطنّيِة للّتفاعِل مَع آخرِ مستجداِت التِّ

كبُة مستجّداِت العصرِ من دوِن الّتفريِط بأساسّياِت الُهويِّة.⬞ موا

فتُح مجاِل االستثمارِ أماَم الّشركاِت.⬞

من فكرِ قيادتِنا

(استثمرنا لمدة 10 سنوات يف التعلم الذكي.. ويفِ الخدمات اإللكترونية 

واليــوم  والكــوارث...  الطــوارئ  لحــاالت  الجاهزيــة  تعزيــر  ويفِ  والذكيــة.. 

نجنــي الثمــرة، عبــر اســتمرارية عمليتنــا التعليميــة، وخدماتنــا الحكوميــة 

األساســية.. واالســتباقية يف التعامــل مــع الظــروف الصحيــة العالميــة).

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاُه هللاُ.
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أناقُش زماليئ فيما يأيت:

الوسائُل اّلتي تّتبُعها دولُة ➺
اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة 

للمحافظِة على الُهويِّة 
الوطنّيِة يف عصرِ الّثورِة 

المعلوماتّيِة.

مظاهُر اهتماِم حكومِة دولِة ➺
اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة 

بالّثورِة المعلوماتّيِة.

تقــُع علــى عاتِقنــا نحــُن أبنــاَء دولــِة اإلمــاراِت 
العربّيــِة المّتحــدِة مســؤولّيُة الحفــاِظ علــى 
ســنِع عيــال زايــٍد بمــا فيــِه مــن تقاليــَد حميــدٍة 
إيجابّيــٍة  ومكّونــاٍت  رشــيدٍة  وطنّيــٍة  وقيــٍم 
لمواطنِتنــا الّصالحــِة، تســتنُد إىل مــا ورثنــاه 
ديِننــا  مــن  تعّلْمنــاه  ومــا  وآبائِنــا،  زايــٍد  عــن 

وأجداِدنــا. وتــراِث شــعِبنا  الحنيــِف 

399

02

المواطنة اإليجابية⤎
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أجيُب عّما يأيت:➺

أبّيُن كيَف كاَن الّناُس يعيشوَن قبَل الّزراعِة؟. 1

أذكُر اثنيِن من أسباِب ظهورِ الّثورِة الّصناعّيِة يف بريطانيا.. 2

أسّجُل اثنتين من نتائِج الّثورِة الّصناعّيِة.. 3

أُحّدُد االسُم الّذي ُعرَفْت به بريطانيا؟. 4

أختاُر الكلمَة الّصحيحَة ألُكمل الجمَل اآلتية:➺

أّوُل حيواٍن تمَّ تدجيُنه هو .................................................................. 1

- الماعزُ                - الّثعلُب                - البقرُ            - الكالُب

ساعَد اختراُع العجالِت يف تطور........................................................... 2

- المواصالِت            - االتّصاالِت            - الّتجارِة                       - الّزراعِة

دولةٌ غيُر أوروبّيٍة سّباقةٌ يف الّثورِة الّصناعّيِة ........................................... 3

- الّصيُن - فرنسا    - ألمانيا       - الوالياُت المّتحدُة األمريكّيُة  

  أسئلُة الّتقويِم

أّوًال

ثانًيا
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02

أُفكّر فيما يأيت:➺

أيُّ الّثوراِت كاَن لها األثُر األكبُر يف حياِة الّناِس؟. 1

كيَف أثَّر اختراُع اآلالِت على عمِل الّناِس؟. 2

نشوُء فكرِة الّتجارِة بالمحاصيِل الزراعّيِة.. 3

العالقُة بيَن الّثورِة الّزراعّيِة والّثورِة الّصناعّيِة.. 4

ُكْن مبدًعا:
ا يوّضُح أهمَّ مراحِل الّثورِة الّصناعّيِة.⬝ أصّمْم مخّطًطا ذهنيًّ

ثالًثا

رابًعا
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كثَر عمًقا: كْن أ

هِل انتَهِت الّثوراِت الحضاريُّة؟⬝

ابحْث عْن أساليَب جديدٍة ناجحٍة للّزراعِة يف المناطِق الّصحراويِّة.⬝

أقارْن بيَن الّثورِة الّزراعّيِة والّثورِة الّصناعّيِة من حيُث (الّزمُن، المكاُن، تأثيُرها يف حياِة اإلنساِن).⬝

أتوّقْع بيئَة دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة الّزراعّيِة بعَد 10 سنواٍت يف ظلِّ المشاريِع المائّيِة الّرائدِة.⬝

الّثورِة الّصناعّيِةالّثورِة الّزراعّيِةوجُه المقارنِة

الّزمُن

المكاُن

التأثير يف حياِة اإلنساِن

خامًسا
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02

بْداِع ِمْن ِخالِل ِشعاِرِه الرَّئيِس ) عىل تَْشجيِع اال� " َسَيْعَمُل (اكسبو 2020 دىى#

(تَواُصُل اْلَعقوِل َوُصْنُع اْلُمْسَتْقَبِل)
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الّدرُس الّثالُث: شخصّياٌت حضاريٌّة 

يتعرُّف أهمَّ الّشخصّياِت الحضاريّة الّتي أثَّرْت يف العالِم.⬝

يكتشُف أوجَه الّتشابِه واالختالِف بيَن قوانيِن حمورايب وأورنامو.⬝

يبني منظومًة مَن القيِم واالتّجاهاِت مَن الّشخصّياِت الحضاريِّة.⬝

يوّظُف الّتكنولوجيا المعلوماتّيِة يف الوصوِل إىل المعرفِة الّتاريخّيِة.⬝

يوّظُف مهاراِت البحِث والّتفكيرِ الّناقِد يف حلِّ المشكالِت.⬝

يفخُر باإلنجازاِت الحضاريِّة الّتي حّقَقها العالُِم العريبُّ أحمُد زويل.⬝

نواتُج الّتعّلِم: 

الثورة الزراعية.➺

شريعُة حمورايب.➺

الّزاقورُة.➺

جائزُة نوبل.➺

الفكرُة الّرئيسُة
هنــاَك العديــُد مــَن األشــخاِص الّذيــَن 

غّيــروا مجــرى الّتاريــِخ، وكاَن لهــم أثــرٌ 

كبيــرٌ يف العاَلــِم، حيــُث بــرَز كلُّ شــخٍص 

وســاهموا  معّيــٍن.  مجــاٍل  يف  منهــم 

يف  العالمّيــِة  الحضــارِة  تشــكيِل  يف 

عبــَر  واإلنســانّيِة  العلمّيــِة  المعــارِف 

الّتاريــِخ البشــريِّ الماضــي والحاضــرِ. 

المفاهيُم والمصطلحاُت:

قيٌم ومواطنةٌ:
العدالُة.➺

األمُن.➺

االستقراُر.➺

شخصّياٌت حضاريّةٌ.

مخّطُط الّدرِس

أورنامو.أوًال:

حمورايب.ثانًيا:

أحمُد زويل.ثالًثا:
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اختراِعها  بسبِب  تاريخّيٍة؛  حضارٍة  أّوَل  الّسومريُّة  الحضارُة  ُتعتبُر 

الكتابَة ومنجزاتِها الحضاريِّة.

أساَس  وشكَّلْت  ق.م،   (4500) عاِم  منُذ  العراِق  َجنوِب  يف  نشأَْت 

الحضاراِت اإلنسانّيِة، فقِد ازدهَرْت يف كاّفِة نواحي الحياِة (الّزراعّيِة 

- الّتجاريِّة - الّصناعّيِة - الهندسِة والعمراِن - الكيمياِء - علِم الّنباِت 

.( - علِم الفلِك - الّرياضّياِت - الّطبِّ

تمّثُل مدينُة (أور) نشأَة الّدولِة الّسومريِّة الحديثِة، 

ويعتبُر ملِكُها (أورنامو) أعظَم ملٍك سومريٍّ، فقْد 

اإلبداعاِت  إىل  باإلضافِة  شريعٍة،  وأهمَّ  أقدَم  سنَّ 

الِعمرانّيِة واألدبّيِة يف عهِده.

تمثاُل أورنامو⧏

03

خريطُة سوَمْر⧏

إنجازاُت أورنامو:

وَحدَّ المدِن الّسومريِّة.. 1

حّصَن المدينَة الّتي تطلُّ على نهرِ الفراِت. 2

من جهاتِها الّثالِث.

نّظَم سياسَة البالِد، ورسَم الحدوَد الفاصلَة . 3

بيَن المدِن واألقاليِم.

بنى العديَد من المعابِد، منها مبنى . 4

الزاقورِة العظيمِة يف (أور).

شقِّ قنواٍت للّريِّ إليصاِل مياِه نهري دجلَة . 5

والفراِت إىل األراضي الّزراعّيِة.

 وضَع أّوَل شريعٍة قانونّيٍة يف الّتاريِخ.. 6

أّوًال: أورنامو
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الّتاريِخ لتنظيِم حياِة دولِة المدينِة  أّوَل قانوٍن يف  الّتي شّرَع بها  كاَن أورنامو بحاجٍة لقانوٍن يسّيُر عمَل دولِتِه 

الّسومريِّة. وتعتبُر من أقدِم القوانيِن الّتي تّم الكشُف عنها، وهَي مكتوبةٌ باللّغِة المسماريِّة، وقِد اشتمَلْت على 

تنظيِم العالقاِت بيَن أفراِد المجتمِع، ونّصِت القوانيُن على منِع الكََهنِة وكبارِ الموّظفيَن مَن استغالِل وظائِفهُم 

كُتشَف يف مدينِة  الدينّيِة والحكومّيِة. وتمَّ تعرُّف بعِض أجزاِء هذا القانوِن يف لوٍح منقوٍش بالخطِّ المسماريِّ، ا

نفَر، ولوٍح يف آخَر يف مدينِة أور.

التاريُخ الّساِخُن
تمّيــَزِت الحضــارُة الّســومريُّة باختراِعهــا الكتابــَة المســماريَّة تقريًبــا 

(3200) ق.م، والّتــي مــّرْت بعــّدِة مراحــَل، بــدأَْت بالمرحلــِة الّصوريـّـِة، 

ــُة. ــُة - المقطعّي ــُة، وأخيــًرا المرحلــُة الّصوتّي فالمرحلــُة الرمزيّ

الزاقورُة ⧏

شريعُة أورنامو:

رافٌد إثرايئٌّ ◦
موادُّ قوانيِن أورنامو 

األحواُل الّشخصّيُة كالّزواِج والّطالِق.  ⬞

االعتداُء على األشخاِص.  ⬞

⬞ ِ شهاداُت الّزور

االعتداُء على األراضي الزراعّيِة. ⬞
قوانيُن الملِك أورنامو يف لوح منقوش ⧏

الزاقــورة (وجمُعهــا زقــوراٌت): هــَي معابــٌد مدّرجــٌة يف بــالِد الّرافديــِن ذاُت شــكٍل تصاعــديٍّ رأســيٍّ ينتهــي يف أعــالُه 

بمــكاِن اإللــه أو غرفــِة اإللــِه.
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وفاُته:

تقــوُل االكتشــافاُت إنَّ الملــَك أورنامــو قتــَل ســنة 2030 ق م، وَخَلَفــُه ِمــْن بَْعــِده ابُنــه، الـّـذي ســاَر علــى نهــِج أبيــه يف 

إصــالِح المملكــِة وبنائِهــا.

كتُب اسُم دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة بالخطِّ المسماريِّ.⤎ أ

03

الكتابُة المسماريُّة⧏

ابتكــْر وســيلًة تِْقنيــًة ُتعــرَُض فيهــا اإلنجــازاُت الحضاريـّـُة للّشــيِخ زايــِد بــِن ســلطاَن 
آِل نهيــاَن - رحَمــُه هللاُ - وقــْم بعرِضهــا يف معــرِِض أســبوِع االبتــكارِ يف إمارتـِـَك.
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ظهَرِت الحضارُة البابلّيُة ما بيَن القرنيِن (18 و6 ق.م).

كبُر مدِن العالِم القديِم، وعاصمُة اإلمبراطوريِّة البابلّيِة. تقُع بابُل على ضفاِف نهر الفراِت، وهَي أ

 بابُل تعني (بّوابَة اإللِه).

 ُتعَتبــُر مدينــُة بابــَل تحفــًة مــن ُتحــِف العالــِم القديــِم، كانَــْت تحيــُط بهــا شــبكةٌ رائعــةٌ مــَن األســوارِ الّضخمــِة، تمّثــُل 

ــًة متمّيــزًة. ــا مذهــًال وظاهــرًة معماريّ أســلوبًا دفاعيًّ

ُيعَتبُر حمورايب أعظَم ملوِك بابَل، طّور مدينة بابل القديِم، وناَل محّبَة شعِبه؛ لعدالِة حكِمه وُحْسِن إدارتِه.

خريطُة بابَل يف زمِن حمورايب⧏

حمورايب⧏

إنجازاُت حمورايب: 

ــعِب وتثبيــِت ⬝ اتجــه إىل اإلصالحــاِت الّداخلّيــِة، ورفــَع مســتوى المعيشــِة، وإقامــِة المشــاريِع؛ لكســِب رضــا الشَّ

العــدِل.

اهتمَّ بحفرِ الّترِع وإقامِة الّسدوِد.⬝

توسيِع الحدوِد الجغرافّيِة لمدينة بابَل.⬝

أّمــن َمصــادَر الّســالِح والغــذاِء والمالبــِس؛ ليضمــَن بذلــَك تمويــَل جيِشــه، وقــد أعفــى عــدًدا كبيــًرا مــن أصحــاِب ⬝

المهــِن الّضروريّــِة مــَن الخدمــِة العســكريِّة، مثــل: الخّبازيــَن وأصحــاَب المطاحــِن وعّمالِهــم.

عّدَل النظاَم القضايئَّ القديَم لبابَل، فُسّمَيِت القوانيُن الجديدُة بشريعِة حمورايب.⬝

تمثاُل حمورايب يف ⧏

منطقِة الحلِّة بالعراِق

ثانًيا: حمواريب
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ِه  كمــَل دســتورٍ انتَجــُه العــراُق القديــُم، ال بمــوادِّ ُتعَتبــُر شــريعُة حمــورايب أ

يعتبــُر  لذلــَك  األنيــِق،  هــا  وخطِّ الّســليمِة  بلغِتــه  بــْل  فقــْط،  القانونّيــِة 

المســتخدمَة يف شــريعِة  الّلغــَة  المســماريِّة  بالّدراســاِت  المتخّصصــوَن 

الّلغــُة الفصيحــِة، ولذلــك اعتمــدوا عليهــا يف وضــِع  أنّهــا  حمــورايب علــى 

األكاديّــِة. الّلغــِة  قواعــِد 
شريعُة حمورايب

شــريعُة حمــورايب عبــارةٌ عــْن جمــِع لمــوادِّ الّشــرائِع اّلتــي ســبَقْتها، بعــَد أْن حــذَف منهــا مــا ال يّتفــُق مــَع عصــرِه، 

وأضــاَف مــوادَّ اقتَضْتهــا حاجــُة الّدولــِة، وال ســّيما قوانيــِن القصــاِص.

حجرِ  ⬝ من  كبيرٍة  مسلٍَّة  على  القوانيَن  هذِه  حمورايب  سّجَل 

القوانيُن  هذِه  كُِتَبْت  الّشكِل،  أسطوانّيُة  األسوِد،  الديورايِت 

كُتشَفْت يف  باللّغِة البابلّيِة، وتتكّوُن من (282) ماّدًة، وقِد ا

يف  اللّوفرِ  متحِف  يف  اآلن  وموجودةٌ  وهَي  سوسةٌ،  مدينِة 

باريَس.

يف القسِم األعلى مَن المسلِّة نحٌت بارزٌ، يمّثُل إَلَه الّشمِس  ⬝

جالًسا على عرِشه، يسلُّم بيِده اليمنى الملِك حمورايب أدواِت 

القياِس؛ ليتسّنى له بواسطِة القياساِت الّدقيقِة إعماُر البالِد.

بدأَ حمورايب قوانيَنه بمقّدمٍة ذكَرْت أعماَله يف جميِع المدِن  ⬝

قوانيِنه،  شرعّيِة  على  الّتأكيِد  مَع  لسلطانِه،  خضَعْت  الّتي 

الّتي تساِعُد على توطيِد العدِل وتطبيِق األحكاِم.

03

ِمسلُّة شريعة حمورايب ⧏

التاريُخ الّساِخُن

رافٌد إثرايئٌّ ◦
أمثلةٌ على موادِّ قوانيِن حمورايب

القضاُء. ⬞

الّسرقُة. ⬞

شؤوُن الجيِش. ⬞

شؤوُن الحقِل. ⬞

البيِع والتعويِض. ⬞

األسعار واألجورِ. ⬞
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كْنــُت هــادَئ الّنفــِس بســِب تفــّويق الّدراســّي طــواَل الســنواِت الّســابقِة،  ➺

وكْنــُت شــغوًفا بالماهّيــِة الّتــي تعمــُل بهــا األشــياُء.

أحمد زويل

ُيعتبــُر الدكتــوُر والعالِــُم الكبيــُر أحمــُد زويــل مثــاًال واضًحــا للعبقريّــِة العربيــة 

وتقّدِمهــا.

أحمد زويل ⧏

إضاءة: 

القضاُء اإلمارايتُّ

كــدَّ صاحــُب الّســموِّ الّشــيُخ خليفــُة بــُن زايــٍد آِل نهيــاَن، رئيــُس الّدولــِة -حفظــُه هللاُ- أنَّ  أ

اإلمــاراَت دولــُة العــدِل والحــقِّ والمســاواِة، وأنـّـُه بالحــقِّ ُتصــاُن الحقــوُق، وإنّنــا يف الّدولــِة 

نُقــّدُر دوَر الُقضــاِة يف إقامــِة العــدِل بيــَن الّنــاِس، وأنَّ العدالــَة حــقٌّ للجميــِع، وأنَّ ســيادَة 

القانــوِن فــوَق كلِّ اعتبــارٍ.

صخُر الديورايت:

صخرٌ ناريٌّ جويفٌّ شديُد الّصالبِة يتمّيُز بعدُة ألواٍن، مَن األخضرِ 

كــِن إىل األســوِد والرّصاصــيِّ، وُيســتخدُم يف أعمــاِل البنــاِء  الّدا

والّزينــِة. وقــْد اســتخدَمه القدمــاُء يف بنــاِء المعابــِد والمنحوتــاِت.

اربْط بالعلوِم 

ثالًثا : العالُِم العريبُّ أحمُد زويل

نشأُته  ◦
كــَز األوىل يف مراحــِل •  المرا ُولــَد أحمــُد زويــل يف قريــِة دمنهــوَر يف 26 فبرايــر 1946م. وتصــّدَر 

األساســيِّ. الّتعليــِم 

حصَل على البكالوريوس بتقديرِ امتيازٍ مَع مرتبِة الشرِّف، تخّصِص (كيمياء) عاَم 1967م.• 

حصَل على درجِة الماجستيرِ بتقديرِ امتيازٍ عن بحٍث له يف علِم الّضوِء.• 
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03

ما الّسماُت اّلتي أعجَبْتَك يف شخصّيِة العاَلِم أحمَد زويل؟⤎

ومضاٌت مْن حياتِه ◦
ــي، حّتــى أنّهمــا علّقــا علــى بــاِب •  كاَن والــدا زويــِل يطمحــاِن لرؤيِتــه متفّوًقــا يف تحصيلِــه العلمِّ

غرفِتــه الفتــًة كِتــَب عليهــا (الدكتــوُر أحمــُد).

كاَن ميُلــه واضًحــا نحــَو الفيزيــاِء والكيميــاِء، إضافــًة إىل الميكانيــِك، فصنــَع أحمــُد مــا يشــبُه • 

المختبــَر يف غرفِتــه.

نقطُة البدايِة◦
توجه إىل الواليات المتحدة األمريكية يف عام 1969م.• 

حصــَل زويــُل علــى الّدكتــوراة يف علــوِم اللّيــزرِ، وهــو مــا رّشــَحُه للعمِل كباحــٍث بجامعِة كاليفورنيا• 

كبــرِ الجامعــاِت العلمّيــِة يف أمريــكا،  لينتقــَل بعَدهــا إىل الصــّرِح العلمــيِّ الهائــِل (Caltech) أحــِد أ

حيــُث مرافقــُة علمــاِء العاَلــِم الحاصليــَن علــى جائــزِة نوبل.

تــدّرَج  يف المناصــِب العلمّيــِة الّدراســّيِة داخــَل الجامعــة إىل أن أصبــَح أســتاًذا رئيًســا لعلــِم • 

الكيميــاِء فيهــا، وهــو أعلــى منصــٍب علمــيٍّ جامعــيٍّ يف أمريــكا.
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كيَف استطاَع أحمُد زويل الّتغلَب على الّصعوباِت اّلتي واجهها؟⤎

الّصعوباُت اّلتي واجَهْت زويل ◦
واَجــه زويــٌل صعوبــاٍت عنــَد وصولِــه إىل الواليــات المتحــدة األمريكيــة، منهــا اللّغــُة، والّثقافــُة، حّتــى 

ا، أّمــا  ــَة صعبــًة ومكلِفــًة جــدًّ ــَر بالعــودِة إىل مصــَر مرّتيــِن؛ األوىل عندمــا وجــَد الحيــاَة األمريكّي أنّــُه فكّ

الّثانيــُة فكانّــْت عندمــا تــمَّ تعيُنــه كأســتاٍذ مســاعٍد يف جامعــِة كالتيــك (Caltech)، فوجــُد نفَســه 

محاًطــا بخمســِة علمــاَء حائزيــَن علــى جائــزِة نوبــٍل يعملــوَن يف نفــِس وظيفِتــه، لكّنــه اســتطاَع تخطــَي 

الّصعوبــاِت.

إنجازاُته ◦
حــاَز العالِــُم المصــريُّ أحمــُد زويــل علــى اهتمــاِم الــّرأِي العــامِّ العــريبِّ والعالمــيِّ، حيــُث ســجََّل 

العديــَد مــَن األبحــاِث العلمّيــِة يف مجــاِل الكيميــاِء، إضافــًة إىل العديــد مــن المقــاالِت العلميــِة، 

و(16) كتابًــا، كمــا ســجََّل عــدًدا مــن بــراءاِت االختــراِع، إضافــًة إىل أنـّـه أّســَس علًمــا جديــًدا يســّمى 

الفمتوثانيــة). (كيميــاء 

كيمياُء الفمتوثانية:

ــا يف مختلــِف أنحــاِء العالــِم؛ لفهــِم آليــِة الّتفاعــالِت  مــن فــروِع الكيميــاِء الّتــي ُتســتخدُم حاليًّ

الكيميائّيــِة الّتــي تحــدُث عنــَد إذابــِة أيٍّ مــَن المــواِد الكيميائّيــِة الُمختلفــِة يف الّســوائِل، أو 

لتطويــرِ أنــواٍع جديــدٍة مــَن المــواِد الصناعّيــِة الســتخداِمها يف  اإلليكترونيــاِت. إنَّ معرفــَة 

آليــِة الّتفاعــالِت الكيميائّيــِة ُتســاعُدنا أيًضــا علــى الّتحكــِم فيهــا إلنتــاِج مــادٍة معّينــٍة.

الفمتوثانيــة ُيعــادُل جــزءٌ واحــٌد مــْن مليــوِن مليــارِ جــزٍء مــَن الّثانيــِة، وهــَو الّنســبُة بيــَن 

الّثانيــِة و(32) مليــوَن ســنٍة، وهــَو أيًضــا زمــٌن ُمناســٌب لُمراقبــِة العمليــاِت الّتــي تَحــدُث 

يف الخليــِة الحّيــِة.

اربْط بالعلوِم 

SS_G06_V01_20_21.indd   52SS_G06_V01_20_21.indd   52 25/07/2020   4:34 AM25/07/2020   4:34 AM

https://seraj-uae.com/file/7133/


53

جائزُة نوبل: ◦
كتوبــر 1999م، تــمَّ اإلعــالُن عــن فــوزِ العالـِـِم  يف صبيحــِة الّثالثــاِء 21 أ

المصــريِّ أحمــَد زويــل بجائــزِة نوبــٍل يف الكيميــاِء، جــّراَء الّنتائــِج الّتــي 

أفرزَْتهــا عشــراُت األبحــاِث الّتــي قــاَم بهــا يف مجــاِل علــِم اللّيــزرِ، والّتــي 

توّصــَل مــن خاللِهــا إىل اختــراِع كاميــرا لتحليــِل الّطيــِف تعمُل بســرعِة 

«الفمتوثانية» ولدراســِة الّتفاعالِت الكيميائّيِة باســتخداِمها، ليدخَل 

العاَلــُم يف زمــٍن جديــٍد، حيــُث مراقبــُة حركــِة الــّذّراِت داخــَل الُجَزْيئــاِت 

العالُِم أحمُد زويل يستلُم  ⧏يف أثنــاِء الّتفاعــِل الكيميــايئِّ عــن طريقــِة تّقنَيــِة اللّيــزرِ الّســريِع.
جائزُة نوبل يف الكيمياِء  

حقيقةٌ هاّمةٌ ➺
ُصّنــَف يف المرتبــة الّتاســعِة يف قائمــِة الّشــرِف ألكثــرِ العلمــاِء تأثيــًرا يف 

تاريــِخ أميــركا، والّتــي تضــمُّ أبــرزَ علمــاِء العالــِم، مثــِل ألبــرت آينشــتاين. 

03

كتَب الّدكتوًر زويُل: ➺
رحَلِة عبَر الّزمِن ⬝

عصَر العلِم  ⬝

الّزمِن  ⬝

حواُر الحضاراِت  ⬝

التاريُخ الّساِخُن ◦
يقــوُم  ⬞ لَمــْن  عــاٍم  مــن كلِّ  نوبــل يف 10 ديســمبَر  ُتمَنــُح جائــزُة 

باألبحــاِث البــارزِة، أو لَمــْن يســتطيُع أْن يبتكــَر تِْقِنيــاٍت جديــدًة 

مرتبــٍة  أعلــى  وُتعــدُّ  نبيلــٍة.  اجتماعّيــٍة  بخدمــاٍت  يقــوُم  مــْن  أو 

تكريمّيــٍة علــى مســتوى العالــِم. واألُب الّروحــيُّ لجائــزِة نوبــل 

نوبــل. ألفريــد  الديناميــت،  ومختــرُع  الّســويديُّ  الّصناعــيُّ  هــَو 

والمجــاالُت الّتــي أقّرهــا الفــرُد نوبــل وُتمنــُح لهــا الجائــزُة مــا يــأيت: 

الفيزيــاُء - الكيميــاُء - الّطــبُّ - اآلداُب - الّســالُم - االقتصــاُد.

ــٍة، ومبلــٍغ مــايلٍّ  ⬞ ــٍة ذهبّي الجائــزُة هــَي عبــارةٌ عــن شــهادٍة، وميدالّي

قــدرُه مليــوُن دوالرٍ.
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مدينُة زويل للعلوِم والّتكنولوجيا  ◦

سعى أحمد زويل إىل تحقيِق عّدِة أهداٍف تصبُّ 

يف  المسـاعدُة  ومنهـا:  مصـر،  وطِنـه  مصلحـِة  يف 

والّسـالِم،  العلمـيِّ،  والبحـِث  بالّتعليـِم،  الّنهـوِض 

تتمّثـُل  بنـاِء قاعـدٍة علمّيـٍة حديثـٍة يف مصـَر  مـَع 

يف العمـِل علـى أرِض الواقـِع، ثـمَّ الهـدُف األعظـُم 

المعرفـِة)  (اقتصـاِد  يف  القاهـرُة  تشـارَك  أْن  يف 

بالعالـِم. 

صدَر مرسوُم الحكومِة المصريِّة بتأسيِس مدينِة 

مشروًعا  باعتبارِه  والّتكنولوجيا،  للعلوِم  زويٍل 

المدينِة يف  افتتاُح  العلمّيِة، وتمَّ  للّنهضِة  ا  قوميًّ

نوفمبَر 2011م.

مدينُة زويل للعلوِم والّتكنولوجيا ⧏

اقتصاد المعرفة: ◦
رسالُة مدينِة زويل

ٍس على الّتفكيرِ النقديِّ، من  ⬞ تهدُف المدينُة إىل المساهمِة يف بناِء مجتمٍع مبنيٍّ على المعرفِة ومؤسَّ

خالِل توفيرِ منظومٍة تعليمّيٍة مبنّيٍة على التمّيزِ، والّتفاعِل مَع المجتمِع.

سموِّ  مَع  مقابلٍة  خالَل  زويل  أحمُد  الّدكتوُر  تقّدَم 

على  والّتقديرِ  بالّشكرِ  راشٍد  بن  محّمِد  الّشيِخ 

الّتكريِم الّذي حظَي به من صاحِب الّسموِّ الّشيِخ 

زايِد بِن سلطاَن آل نهياًن ـ رحَمُه هللاُ ـ معتبًرا وساَم 

زايٍد الّثاين بمثابِة وساِم شرٍف على صدرِه

وصّيُة زويل: ◦
تــويفَ العالـِـُم العــريبُِّ الدكتــور أحمــُد زويــل يف الواليــاِت المّتحــدِة األمريكّيــِة يف الثــاين مــن أغســطَس 

عــاَم 2016، نتيجــَة مرِضــِه، وتــرَك زويــُل وصيــًة تقضــي بدفِنــِه يف وطِنــِه مصــَر.

SS_G06_V01_20_21.indd   54SS_G06_V01_20_21.indd   54 25/07/2020   4:34 AM25/07/2020   4:34 AM

https://seraj-uae.com/file/7133/


55

أجيُب عّما يأيت:

ما أهمُّ إنجازاِت حمورايب؟. 1

من هَو أعظُم ملوِك بابَل؟. 2

اذكرِ اثنيِن من إنجازاِت العالِم أحمَد زويل.. 3

أختاُر الكلمَة الّصحيحَة ألكمَل الجمَل اآلتيَة:

أعظُم ملوِك الحضارِة الّسومريِّة  ....................................... 1

- حمورايب                        - أخناتون                        - أورنامو

الزاقورُة عبارُة عن  ............................................................ 2

- مواصالٍت                               - معبٍد                 - نقوٍد 

سّجَل حمورايب قوانيَنه على  ............................................ 3

- مسلٍّة من حجرِ الديورايِت               - ورِق البرديِّ           - حجرِ صّواٍن

حصَل العالُِم أحمُد زويُل على جائزِة نوبَل عاَم .................. 4

- 1999م                           - 1988م                               - 1996م

03
أسئلُة الّتقويِم

أّوًال

ثانًيا
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أُفكُّر يف ما يأيت:

تغلَّب العالُِم أحمُد زويل على الّصعوباِت الّتي واجَهْتُه يف الغربِة.. 1

استطاَع حمورايب كسَب رضا الّشعِب.. 2

ُكْن مبدًعا:
أضُع بعَض القوانيِن للّصفِّ يف مجّسِم ِمسلٍّة.⬝

ا يوّضْح أهدايف الّتي أسعى إىل تحقيِقها يف المستقبِل.⬝ أصّمُم منشوًرا خاصًّ

ثالًثا

رابًعا
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03

كثَر عمًقا: كْن أ

ما الّشخصّياُت الحضاريُّة الّتي أثَّرْت يف العالِم يف الوقِت الحايلِّ؟⬝

ما أهمُّ اإلنجازاِت الحضاريِّة لصاحِب الّسموِّ الّشيِخ محّمِد بِن راشٍد آِل مكتوٍم - رعاُه هللاُ.⬝

خامًسا
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62

مدخُل الوحدِة الّثانيِة
المواطنُة

60 ْفَحُة: 7288الصَّ

الّدرُس األّوُل:

ُة المواطَنُة اإليجابيَّ

الّدرُس الّثاين:

اإلمارات: وطن الخير 

واإلنسانية العالمية

الّدرُس الّثالُث:

ُشهداُء الَعَمِل اإلنساينِّ
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نواتُج تعلُِّم الوحدِة

يفّسُر المقصوَد بالمفاهيِم الواردِة.⬝

ِة بالتمّسِك بالمبادِئ والقيِم.⬝ يوّضُح عالقَة المواطَنِة اإليجابيَّ

يشرُح مكّوناِت المواطَنِة.⬝

يعّبُر عن تثميِنه دوَر اآلباِء المؤّسسيَن يف تحقيِق رفاهيِة الّشعب.⬝

يوضُح دوَر دولِة اإلماراِت العربية المتحدة يف تقديم المساعداِت الخيرية واإلنسانية لشعوِب ودوِل العالِم.⬝

يبيُن أهمية المسؤولّيِة االجتماعّيِة يف خدمِة مجتمِعِه.⬝

ُيقّدُر دوَر الحكاِم الحالييَن يف تطويرِ الّدولِة وبناِء مجتمٍع سعيٍد.⬝

يقوُم بإعداِد وتقديِم عرٍض توضيحيٍّ حوَل موضوعاٍت تتعلُّق بالّدراساِت االجتماعّيِة أماَم جمهورٍ محّدِد ⬝

كثَر من مصدرٍ واحٍد. مَع االستشهاِد بأدلٍّة من أ

يوّضُح مفهوَم العمِل اإلنساينِّ وأهمّيَته. ⬝

يعتزُّ بشهداِء العمِل اإلنساينِّ.⬝
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ُة  الّدرُس األّوُل: المواطَنُة اإليجابيَّ

نواتُج الّتعّلِم: 

يفّسُر المقصوَد بالمفاهيِم الواردِة يف الّدرِس⬝

ِة بالتمّسِك بالمبادِئ والقيِم.⬝ يوّضُح عالقَة المواطَنِة اإليجابيَّ

يشرُح مكّوناِت المواطَنِة.⬝

يعّبُر عن تثميِنه دوَر اآلباِء المؤّسسيَن يف تحقيِق رفاهيِة الّشعب.⬝

الثورة الزراعية.➺

المواطنُة.➺

الّضماُن االجتماعيُّ.➺

المؤّسساُت المجتمعّيُة.➺

واجباٌت إلزامّيةٌ.➺

واجباٌت تطوعّيةٌ.➺

الفكرُة الّرئيسُة
لــكلٍّ مّنــا وطــٌن يعيــُش فيــِه، ينتمــي 

إليــه، والمواطنــُة تحمــُل صــوًرا كثيــًرة، 

حقوًقــا  تتضّمــُن  أجمــَل،  ومعــاينَ 

القانــوُن  حّدَدهــا  متبادلــًة  وواجبــاٍت 

بيــَن  الكبيــرِ  الّتالحــِم  تعكــُس مشــهَد 

أبنــاِء مجتمــِع اإلمــاراِت، يف صــورِة فكــرٍ 

ووالٍء  ومســتقبٍل  وطمــوٍح  وســلوٍك 

ــُة  اإليجابيَّ المواطَنــُة  وانتمــاٍء، لتصبــَح 

بمقوماتِهــا مرتبطــًة بســلوكاٍت يومّيــٍة 

األذهــاِن. يف  وتتكــرُّس  نمارُســها 

المفاهيُم والمصطلحاُت:

قيٌم ومواطنةٌ:
االنتماُء.➺

المشاركُة.➺

المساواُة.➺

الوالُء.➺

ُة. المواطَنُة اإليجابيَّ

مخّطُط الّدرِس

ِة.أوًال: مفهوُم المواطَنِة اإليجابيَّ

مقّوماُت المواطَنِة اإليجابّيُة.ثانًيا:

ِة.ثالًثا: قيُم المواطَنِة اإليجابيَّ
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المّتحدِة،  العربّيِة  اإلماراِت  دولِة  لوطني  أنتمي 

الّتاريُخ  الّذي يتكّوُن من سبِع إماراٍت، وقد شهَد 

َد  بأنَّ الثاينَ من ديسمبَر عاَم 1971م هو يوٌم شيَّ

فيِه اآلباُء المؤّسسوَن صرَح دولٍة فتّيٍة، استطاَعْت 

تتبّوأَ  أْن  الّدوِل  عمرِ  من  قليلٍة  سنواٍت  خالَل 

مكانًة عالمّيًة مرموقًة على خريطِة العالِم كمركزٍ 

اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ وسياسيٍّ، يشهُد لها القاصي 

والّداين بفضِل سياسِتها الحكيمِة.

الّتقّدِم  قيادَة  دولٍة  أيُّ  تستطيُع  فال  المجتمعيِّ،  األمِن  وتحقيِق  االستقرارِ  دعائِم  أهمِّ  أحَد  المواطنُة  وتعدُّ 

ِة. والّسيرِ بركِب الحضارِة بمعزٍل عن ترسيِخ مبدأِ المواطَنِة اإليجابيَّ

وتطوُر مفهوِم المواطَنِة عبَر العصورِ الّتاريخّيِة المختلفِة، وينصُّ مفهوِم المواطَنِة يف القرِن الواحِد والعشريَن 

على المساواِة أماَم القانوِن والمشاركِة يف الحياِة العاّمِة.

فالمواطنــُة مــوروٌث مشــترٌك مــَن المبــادِئ والقيــِم والعــاداِت بيــَن األفــراِد يف الّدولــِة الواحــدِة، والّتــي تســهُم يف 

تشــكيِل شــخصّيِة المواطــِن، وتمنُحهــا خصائــَص تمّيــزُه عــن غيــرِه مــَن المواطنيــَن يف الــّدوِل األخــرى.

من فكرِ الباين المؤّسِس

إّن أوىل واجبــاِت المواطــِن أْن يعمــَل ليــًال نهــاًرا لرفــِع مســتواه، وبالّتــايل رفــُع مســتوى 

.. وال يجــُب أْن يقنــَع هــذا المواطــُن بأنّــه نــاَل شــهادتَه، واســتلَم منصَبــه، ثــّم  أّمِتــه 

يجلــُس ال يفعــُل شــيًئا”

الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن - َرِحَمُه هللاُ.

ِة أّوًال: مفهوُم المواطَنِة اإليجابيَّ

مْن سنِع بالدي َأَتَعلُم: يقوُل الَمَثُل اِإلماراتي:

(الوصاة حصاة)

ِة دائًما؛ ألنَّها ثقيلُة الَمعنى والَمقصِد. َويُقصُد بُه الّتأكيُد على تَنفيِذ الَوصيَّ
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ِة موّضحًة يف الّشكِل اآليت: وتتعّدُد مكونّاُت المواطَنِة اإليجابيَّ

ِة مكّوناُت المواطَنِة اإليجابيَّ

االنتماُء

شعورٌ داخليٌّ يجعُل المواطَن يحبُّ وطَنه، 

ويعمُل بحماٍس وإخالٍص لالرتقاِء بِه والّدفاِع عنه.

أخالقّياُت المواطَنِة

مجموعُة القيِم الّتي يكتسُبها المواطُن، وتكوُن 

موّجهًة لسلوِكه يف المجتمِع.

الحقوُق 

تتضّمُن المواطنُة حقوًقا يتمّتُع بها المواطنوَن 

جميُعهم، وهَي أيًضا واجباٌت يجُب على الّدولِة 

والمجتمِع الوفاُء بها.

الواجباُت 

االلتزاُم الّذي ينبغي أن يؤّديَُه الفرُد تجاَه الوطِن 

الّذي يعيُش فيه.

المشاركُة المجتمعّيُة

المشاركُة اإليجابّيُة يف مختلِف المجاالِت الّتي تخُدم الوطَن.

كّــَد الفريــُق ســموُّ الّشــيِخ ســيُف بــُن زايــٍد آِل نهيــاَن نائــُب رئيــِس مجلــِس الــوزراِء وزيــُر  أ

ــِة ومــا تمليــه عليهــم  الّداخلّيــِة أنَّ علــى كلِّ أفــراِد المجتمــِع االلتــزاُم بــروِح المواطَنــِة اإليجابيَّ

مــن واجبــاٍت قائــًال ســموُّه:

ــِة، وهــَي  كثــُر مــن مجــّرِد انتمــاٍء يتــمُّ إثباتــُه بــاألوراِق الّثبوتّي «إّنَّ المواطنــَة الّســليمَة أ

ليســْت الّتغنــي بِالــوالِء َواالنتمــاِء القــويلِّ فقــْط، َوإنَّمــا ُممارســُة الــوالِء َواالعتنــاُء بِالوطــِن 

َومصالَحــُه الُعليــا علــى نَحــٍو وثيــٍق َوُمســتمرٍّ يف ُمختلــِف الّظــروِف َواألوقــاِت».
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ويمكُن تقسيُم واجباِت 
المواطِن اّلتي يؤّديها إىل:

واجباٍت 
إلزامّيٍة

واجباٍت 
تطوعّيٍة

يلتــزُم  اّلتــي  الواجبــاِت  وهــَي:  
دولِتــه  تجــاَه  بتأديِتهــا  المواطــُن 
ــا يف  ومجتمِعــه، ويحاســُب قانونيًّ

ومنهــا: بأدائِهــا  اإلخــالِل  حالــِة 

وهَي:  الواجباِت اّلتي يقوُم بها 
المواطنوَن برغبِتهم دوَن إجبارٍ 
من أحٍد، وال يحاسُب على عدِم 

تأديِتها القانوَن، ومنها:

صيانُة أسرارِ الّدولِة.⬝
احتراُم الّدستورِ وتطبيُق القوانيِن.⬝
الوطــِن، ⬝ وســالمِة  أمــِن  علــى  المحافظــُة 

عنــه. والّدفــاُع 
المحافظُة على المنشآِت العاّمِة.⬝
أداُء الخدمِة الوطنّيِة.⬝

المشــاركُة يف المجتمــِع والمحافظــُة علــى ⬝
البيئــِة.

المساهمُة يف المشروعاِت المجتمعّيِة.⬝
تقديُم الِخْدماِت ألبناِء المجتمِع.⬝

مْن سنِع بالدي َأَتَعلُم: يقوُل الَمَثُل اِإلماراتي:

(الِمْذَهْب َذَهْب واْلمعاين ُحروف)

ويعنــي: ســلوكَُك القويــُم ذو قيمــٍة عاليــٍة، َوحديُثــَك الَحســُن ميــزةٌ ُفضلــى، َويحــثُّ 

هــذا المثــُل علــى الّســلوِك القويــِم.
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ُه بتعاليــَم كثيــرٍة إلنــارِة عقلـِـِه، وبنــاِء مجتمــٍع صالــٍح  كرَمــه بالعقــِل لتعميــرِ األرِض، أمــدَّ حيــَن خلــَق هللاُ اإلنســاَن وأ

ــِة، الّتــي نشــاهُدها  وفاعــٍل علــى أســاِس الّتربيــِة الّتــي تســتهدُف تنميــَة اإلنســاِن وْفــَق مقّومــاِت المواطَنــِة اإليجابيَّ

يف الّشــكِل اآليت:

ِمْن ِفكرِ القيادِة

إنَّ المواطنــَة ليَســْت أخــًذا باســتمرارٍ، إنّهــا عطــاءٌ قبــَل كلَّ شــيٍء، إنّهــا 

بــذٌل يصــُل حّتــى مرحلــِة إفنــاِء الــّذاِت يف ســبيِل الوطــِن ألنَّ المواطنــَة 

المواطــِن. ـا كاَن موقــُع  أيًـّ مســؤولّيُة 

صاحُب الّسموِّ الّشيُخ خليفُة بُن زايٍد آل نهياِن - حفظُه هللاُ.

مقوماُت المواطَنِة 
اإليجابيَِّة

حبُّ الوطِن 
واالنتماُء له

تعميُق الّثقافِة 
الوطنّية

الوالُء للقيادِة 
الرّشيدِة للوطِن

اإليماُن بالوحدِة 
الوطنّيِة

تهذيُب الّسلوِك 
واألخالِق

الّتعاوُن مّع 
أجهزِة ومؤّسساِت 

الّدولِة

ثانًيا: مقّوماُت المواطَنِة اإليجابّيُة
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، ثمَّ أجيب عّما يأيت: ⤎ اقرأِ الّنصَّ

كّـَد صاحـُب الّسـموِّ الّشـيُخ محّمـُد بـُن زايـٍد آل نهيـاَن، ويلُّ عهـِد أبوظبـي، نائـُب القائـِد األعلـى للقـّواِت المسـلِّحة  أ
- حفظـُه هللاُ، فخـَر واعتـزاَز قيادتِنـا الحكيمـِة بأّمهـاِت أبنـاِء اإلمـاراِت، الـالّيت يؤكّـدَن كلَّ يـوٍم أصالَتهـنَّ وعطاءهـنَّ 
ووفاَءهـنَّ لهـذا الوطـِن الغـايل. وقـاَل سـموُّه: (يف كلِّ مـرٍّة تقـّدُم فيهـا أّمهاُتنـا يف اإلمـاراِت دروًسـا عظيمـًة يف 
الّتربيـِة والّتضحيـِة واإليثـارِ واإلخـالِص واالنتمـاِء تعجـُز تجاَههـا الكلمـاُت عـن وصـِف هـذِه المواقـِف أو الّتعبيـرِ 
: (هـذه قصـٌص يجـُب أْن ُتـدّوَن يف تاريـِخ اإلمـاراِت، نمـاذَج  عنهـا لعلـوِّ شـأنِها ومقاِمهـا). وأضـاَف صاحـُب الّسـموِّ
عظيمـَة، ُتسـرُد لألجيـاِل القادمـِة، وقـدوًة حسـنًة يف مسـيرِة الحـبِّ والوفـاِء لتـراِب الوطـِن، نتشـرُّف جميًعـا بهـا 
: (إنَّ دولـَة  وبأعمالِهـا وبمواقِفهـا الّتـي تعكـُس قيـَم المـروءِة والّشـهامِة واالنتمـاِء والـوالِء). وقـاَل صاحـُب الّسـموِّ
اإلمـاراِت تكبـُر كلَّ يـوٍم بعطـاءاِت أبنائِهـا الّذيـَن آمنـوا برسـالِتها ومبادئِهـا، وعشـقوا ترابَهـا، فبذلـوا يف سـبيِل إعـالِء 
اسـِمها ومكانِتهـا الغـايلَ والنفيـَس؛ فحـقٌّ علينـا أن تكـوَن أسـماُؤهم محفـورًة يف وجـداِن كلِّ َمـْن يعيـُش علـى 
هـذه األرِض الّطّيبـِة، وعلـى أجيالِنـا أْن تفخـَر بعطاءاتِهـم وتضحياتِهـم). جـاَء ذلـَك خـالَل زيـارِة سـموِّه يـوَم الّثالثـاِء 
15 مـارس 2016م  للوالـدِة آمنـِة سـالِم حمـداَن المراشـدِة يف منزلِهـا بمنطقـِة كلبـاَء بالّشـارقِة، حيـُث التقـى 
سـموُّه الوالـدَة آمنـَة الّتـي قّدَمـْت صـورًة ناصعـًة ألُِم اإلمـاراِت، وهـَي تـزفُّ أبناَءهـا الّسـبعِة مـَن القـّواِت المسـلّحِة 
لسـاحاِت العزِّ والّشـرِف لتأديِة المهامِّ والواجباِت الوطنّيِة واحًدا بعَد اآلخرِ، وأبَْت أْن تبقَي أيًا منهم يف المنزِل.

كبــَر عــدٍد مــَن القيــِم  ➺ اســتنتْج أ

المواطَنــِة  علــى  تدّلــُل  اّلتــي 

ــِة. اإليجابيَّ

أفّسُر اهتماَم قيادتِنا الّرشيدِة بالّتواصِل مَع أبناِء الوطِن وزيارتِهْم يف مدنِهْم وقراهْم. ➺

أعّبــُر شــفويًّا عــن دالالِت هــذا العطــاِء لــألمِّ اإلماراتّيــِة اّلــذي تجّســَد يف الموقــِف المشــرِّف للوالــدِة  ➺

آمنــِة ســالٍم المراشــدِة.

شهداؤنا تضحيةٌ وإخالٌص ⬝

هداِء. ⧏ صاحُب الّسموِّ الّشيُخ محّمُد بُن زايٍد -حفظُه هللاُ- مَع أحِد أبناِء الشُّ
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ِة لدى  ِة قيٌم ومبادُئ ترتكُز عليها، فهذه القيُم تسهُم يف ترسيِخ مفهوِم المواطَنِة اإليجابيَّ للمواطنِة اإليجابيَّ
الفرِد، وتحفُظ حقوَقُه وواجباتِه، كما أنّها تحّدُد مدى الَعالقِة الّتي تربُطه باآلخريَن.

ِة: ⸰ ومن أبرزِ قيِم المواطَنِة اإليجابيَّ

المساواُة

تؤكُّد المواطنُة على وجوِد المساواِة بيَن 

األفراِد  فكاّفُة  الواحدِة،  الّدولِة  مواطني 

الّذيَن يعيشون َفوَق تراِب الوطِن الواحِد 

دوَن  والواجباِت  الحقوِق  يف  متساووُن 

تمييزٍ بسبِب الّديِن أو الجنِس أو اللّوِن أو 

العرِق أو المستوى االجتماعيِّ.

المشاركُة 
اإليجابّيُة

يتوّجُب على المواطِن أْن تكوَن لُه مشاركةٌ فاعلةٌ يف 

واالقتصاديِّة  السياسّيِة  الجوانِب  مختلِف  يف  وطنِه 

دورٌ  لُه  يكوَن  أْن  ويجُب  والثقافّيِة،  واالجتماعّيِة 

إيجايبٌّ يف الحياِة العامِة.

تحّمُل
 المسؤولّيِة

عِن  مسؤوٌل  فهو  للمواطِن،  المسؤولّيِة  معنى  المواطنُة  تحِمُل 

المحافظِة على مكتسباِت وطِنه، والحفاِظ على أمِنه واستقرارِه.

مْن فكرِ القيادِة

(أيّتهــا األمُّ .. أيّهــا األُب .. أمســِك القلــَم واجعــْل أبنــاءَك حولــَك، وســّطْر هــذا مــا كاَن يحّبــُه زايــٌد، 

وهــذا مــا كاَن ال يحّبــُه زايــٌد، ونجمــَع تلــَك األوراَق، ونضُعهــا يف الصــدورِ، ونضَعهــا يف مقدمــِة 

ــُه). الّدســتورِ، وبهــذا الوفــاِء نكــوُن قــْد أوفينــا زايــًدا حّق

صاحُب الّسموِّ الّشيُخ الدكتوُر سلطاُن بُن محّمِد القاسميِّ 

عضو المجلِس األعلى، حاكُم الّشارقِة -حفظُه هللاُ.

ثالًثا: قيُم المواطَنِة اإليجابّيُة
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مؤّسساُت تنميِة المواطَنِة➺

تؤكــٌد دولــة ُاإلمــاراِت العربيــِة المتحــدِة علــى ثقافــِة العمــِل التطوعــّي يف تَْعْزيــز الّتنميــِة الُمْســَتداَمِة، وبنــاِء 

ُمْســتْقبٍل أَفضــل لألْجيــاِل الجدْيــدِة. ويوجــُد العديــُد مــن المؤسســاِت الّتطوعيــِة التــي ُتنظــُم العمــَل التطوعــيَّ 

وأنشــطًة خدمــِة المجتمــِع يف جميــِع أنحــاِء الدولــِة.

ويْمِكَنــَك التطــوُع بالوقــِت وتقديــِم الِخْدمــات ألي قضيــٍة اجتماعيــٍة وخيريــٍة مــن اختيــارَك. ولمعرفــِة كيــَف 

ُيمِكَنــَك المســاعدَة، اتصْل بالمؤسســاِت الخيريــِة المســجلِة يف دولــِة اإلمــاراِت التــي ترعــى العمــَل التطوعــيَّ يف 

الدولــة ِ وترعــى بعــَض المبــادراِت مثــل:

.المنصَة الوطنية َ للتطوِع

.تكاتف

.ساند

.ّهيئَة الهالِل األحمرِ اإلمارايت

.ُكلَنا شرطة

.كاديميَة اإلماراِت للتطوِع يف أبوظبي أ

.برنامَج ديبٍ للتطوِع

.ديبِ العطاِء

.صندوَق الوطِن

01

يف ضوءـِ هذِه المقولِة، أمسِك القلَم، واستكمْل قائمَة األفعاِل التاليِة:

هذا ما كاَن ال يحّبُه زايٌدهذا ما كاَن يحّبه زايٌد

الوحدُة

الفرقُة واالنقساُم
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أُجيُب عّما يأيت:➺

ِة.. 1 أصوُغ تعريًفا مناسًبا لمفهوِم المواطَنِة اإليجابيَّ

أدلُّل بمثاٍل واحٍد يوّضُح الحقوَق الّتاليَة للمواطِن:. 2

السياسّيُة: • 

االقتصاديُّة: • 

االجتماعّيُة: • 

أفّسُر اهتماَم قيادتِنا الرّشيدِة بالّتواصِل مَع أبناِء الوطِن وزيارتِهْم يف مدنِهْم وقراهْم.. 3

أستكمُل العباراِت الّتاليِة بما يناسُبها:➺

ِة . 1 ِمْن قيِم المواطَنِة اإليجابيَّ

تتعّدُد الواجباُت الّتي يلتزُم المواطُن بها خدمًة لوطِنه، مثُل: . 2

ِمْن مكّوناِت المواطَنِة: المشاركُة المجتمعّيُة، و . 3

كفَل دستوُر دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة للمواطِن حقوًقا عديدًة، مثَل: . 4

الفهُم واالستيعاُب

أسئلُة الّتقويِم

أّوًال
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أمّيُز بيَن واجبايت اإللزامّيِة والّتطوعّيِة اّلتي أقوُم بها داخَل مدرستي، وفقض الجدوِل اآليت:➺

واجباٌت تطوعّيةٌواجباٌت إلزامّيةٌم

احتراُم الّنظاِم1

المشاركُة يف الجماعاِت الّطالبّيِة2

3

أُفكّْر بها:

لماذا يجُب عليَّ أْن أُدافَع عْن وطني؟. 1

ِة. . 2 أوّضُح دوري يف تعزيزِ المواطَنِة اإليجابيَّ

ِة يف المجاالِت اآلتيِة:. 3 أقّدُم صوًرا ومواقَف تعّبُر عن مواطنتي اإليجابيَّ

العاداُت والّتقاليُد اإلماراتّيُة األصيلُة: ⬝

االبتكاُر والّريادُة: ⬝

األخالُق الحميدُة:⬝

01

ثانًيا
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أتناقُش مَع زماليئ يف المهّمِة اآلتيِة:. 4

البياُنالمهّمُة

أبحُث مَع زماليئ عن حقوٍق أخرى 
للمواطنة.

أيٌّ مَن الحقوِق الّتي أعتبُرها األميَز.

أبّيُن ُمبّرراِت اختياري.

كْن مبدًعا:➺

كتْب مقاًال توّضْح فيه دوَرَك كمواطٍن تجاَه وطِنك.. 1 أنَْت كاتٌب َصَحفيٌّ يف جريدٍة محلّيٍة، ا

تخّيْل أنَّك موظٌف يف مؤّسسِة (وطني اإلماراُت)، ما هَي األنشطُة الّتي ستقترُحها لتعزيزِ المواطَنِة . 2

ِة يف المجتمِع؟ اإليجابيَّ

وّجْه رسالًة لزمالئَِك تبّيْن فيها واجباتِهْم تجاَه المدرسِة اإلماراتّيِة.. 3
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الّدرُس الّثاين:  اإلمارات : وطن الخير 
واإلنسانية العالمية

نواتُج الّتعّلِم: 

يوضــُح دوَر دولــِة اإلمــاراِت العربيــة المتحــدة يف تقديــم المســاعداِت الخيريــة واإلنســانية لشــعوِب دوِل ⬝

العالــِم.

يبيُن أهمية المسؤولّيِة االجتماعّيِة يف خدمِة مجتمِعِه.⬝

ُيقّدُر دوَر القيادة الرشيدة يف تطويرِ الّدولِة وبناِء مجتمٍع سعيٍد.⬝

يقــوُم بإعــداِد وتقديــِم عــرٍض توضيحــيٍّ حــوَل موضوعــاٍت تتعلّــُق بالّدراســاِت االجتماعّيــِة أمــاَم جمهــورٍ ⬝

كثــَر مــن مصــدرٍ واحــٍد. محــّدِد مــَع االستشــهاِد بأدلّــٍة مــن أ

الثورة الزراعية.➺

المبادرُة.➺

الخير الحقيقي.➺

المسؤولّيُة المجتمعّيُة.➺

➺. القطاُع الخاصُّ

الوطُن.➺

المواطنُة.➺

الجائحة.➺

الفكرُة الّرئيسُة
دولــُة اإلمــاراِت هــَي بلــُد الخيــرِ، وشــعُب 

اإلماراِت هم أبناُء زايِد الخيرِ، والمبادرات 

الخيريــة واإلنســانية تجســيٌد رفيــٌع إلرٍث 

واإلنســانّيِة،  بالعطــاِء  نابــٍض  إنســاينٍّ 

أّسســُه زايــٌد األُب، وكرَّســه خليفــُة القائــُد، 

وصــور الدعــم اإلنســاين تحمــُل يف ثناياهــا 

ومعتــزٍّة  طموحــٍة،  أجيــاٍل  لبنــاِء  رؤيــًة 

والعطــاُء  المســؤولّيُة  قواُمهــا  بُهويِّتهــا، 

الوطــِن. أبنــاِء  المتجــّذُر يف 

المفاهيُم والمصطلحاُت:

قيٌم ومواطنةٌ:
الوطُن.➺

حُب الخيرِ.➺

المواطنُة الصالحُة.➺

الوفاُء.➺

الّتطوُع.➺

اإلمارات: وطن الخير واإلنسانية العالمية

مخّطُط الّدرِس

مبادرات رئيس الدولة الخيرية واإلنسانية.أوًال:

مفهوم الخير الحقيقي. ثانًيا:

محاوُر مبادرُة عاُم الخيرِ 2017م.ثالًثا:
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الخيــر والعطــاء اإلنســاين مــن الســمات الرئيســة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 

الدولــة - حفظــه هللا.

ُعرَفــْت دولــُة اإلمــاراِت العربّيــِة المّتحــدِة منــُذ تأسيِســها بـــأنّها بلــُد الخيــرِ، واســتمّرْت بشــعِبها المعطــاِء وقيادتِها 

ــُه المغفــوُر لــه - بــإذِن هللاِ - الّشــيُخ زايــُد بــُن ســلطاَن آِل نهيــاَن  الحكيمــِة علــى نهــِج العطــاِء والخيــرِ الـّـذي أّسسَّ

- طّيــَب هللا ثــراُه.

أعلــَن صاحــُب الّســموِّ الّشــيُخ خليفــُة بــُن زايــٍد آل نهيــاَن، رئيــُس الّدولــِة - حفظــُه هللاُ - يف شــهرِ ديســمبَر، ِمــْن 

عــاَم 2017م يف دولــِة اإلمــاراِت ســيكوُن شــعاُره (عــاُم الخيــرِ).

عّبــَر صاحــُب الّســموِّ الّشــيُخ محّمــُد بــُن زايــٍد آِل نهيــاَن، ويلُّ عهــِد أبــو ظبــي نائــُب القائــِد األعلــى للقــواِت 

المســلّحِة - حفظــُه هللاُ - عــِن المبــادرِة بقولِــه: 

(عاُم الخيرِ تجسيٌد رفيٌع إلرٍث إنساينٍّ نابٍض بالعطاِء واإلنسانّيِة، أّسَسُه زايٌد األُب، وكرَّسُه خليفُة القائُد).

والمبــادرُة عبــارةٌ عــن ِفكــرٍة وُخطــِة عمــٍل ُتطــرُح لمعالجــِة قضايــا المجتمــِع وتتحــوُل إىل مشــروعاٍت تنمويــٍة، 

ــِة والتطوعّيــِة. وتْصــُدُر عــادًة عــن المؤسســاِت الحكومّيــِة وشــبِه الحكومّيــِة والجمعيــاِت الخيريّ

ــا يف  (خليفــُة بــُن زايــٍد، ومحّمــُد بــُن زايــٍد، دفعــا بدولــِة اإلمــاراِت للمركــزِ األّوِل عالميًّ

مؤّشــرِ العطــاِء .. ُهمــا فارســا الميــداِن،، وُهمــا القــدوُة ألجيــاِل اإلمــاراِت).

صاحُب الّسموِّ الّشيُخ محّمُد بُن راشٍد آل مكتوٍم

نائُب رئيِس الّدولِة رئيُس مجلِس الوزراِء حاكُم ديبٍّ - رعاُه هللاُ.

أّوًال: مبادرات رئيس الدولة الخيرية واإلنسانية

أبحــث يف مصــادر المعرفــة عــن أبــرز المبــادرات وصــور الدعــم الخيــري واإلنســاين لصاحــب الســمو رئيــس ➺
الدولــة -حفظــه هللا - والتــي يقدمهــا لشــعوب ودول العالــم المحتاجــة وأناقشــها مــع زمــاليئ..
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واســتمراراً لنهــج الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان - رحمــه هللا ، مؤســس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 

ويف إطــار التــزام الدولــة بمــد يــد الخيــر والدعــم اإلنســاين للجميــع خاصــة وقــت األزمــات والكــوارث واألوبئــة مثــل 

فيــروس كورونــا ، قدمــت دولــة اإلمــارات المســاعدات الخيريــة واإلنســانية لــدول العالــم  للتخفيــف مــن معانــاة 

شــعوبها يف مواجهــة فيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد- 19، ومــن أبــرز الجهــود والمبــادرات الخيريــة واإلنســانية: 

تقديــم دولــة اإلمــارات الدعــم والمســاعدات الطبيــة ألكثــر مــن (100) دولــة األكثــر تأثــراً بتداعيــات الفيــروس 

صاحــب  مــن  شــخصية  برعايــة  الجائحــة،  هــذا  لمواجهــة 

أبوظبــي،  عهــد  ويل  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  محمــد  الشــيخ 

نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة -حفظــه هللا - مــن 

بينهــا الصيــن وإيــران وأفغانســتان وباكســتان والصومــال 

وكولومبيــا وسيشــل وإيطاليــا وكازاخســتان وغيرهــا مــن 

الــدول ودعمهــا بالمــواد الطبيــة ألكثــر مــن مليــون عامــل 

بالتعــاون مــع  القطــاع الصحــي لغايــة يونيــو 2020م  يف 

برنامــج األغذيــة العالمــي عبــر جســر جــوي.

تجهيــز مدينــة اإلمــارات اإلنســانية يف أبوظبــي: والتــي تــم تجهيزهــا بكافــة المســتلزمات الضروريــة إلجــراء ➺

الفحــوص الطبيــة الالزمــة لرعايــة الــدول الذيــن تــم إجالؤهــم، للتأكــد مــن ســالمتهم ووضعهــم تحــت الحجــر 

الصحــي لمــدة ال تقــل عــن 14 يومــا.

تأســيس مركــز صحــي للعائديــن مــن بــؤرة تفشــي الفيــروس: أسســت دولــة اإلمــارات مركــزا للصحــة الوقائيــة ➺

ضمــن "المدينــة اإلنســانية" يف أبوظبــي لتقديــم الرعايــة العالجيــة وإجــراء الفحــوص الطبيــة الالزمــة لرعايــا 

الــدول الشــقيقة والصديقــة الذيــن تــم إجالؤهــم  مــن الصيــن للتأكــد مــن ســالمتهم وذلــك يف إطــار نهــج 

اإلمــارات اإلنســاين يف مســاعدة األشــقاء ومــد يــد العــون لهــم يف الظــروف الطارئــة.

إجــالء رعايــا عــدد مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة مــن مقاطعــة ”هــويب“ الصينية بعدما تقطعت بهم الســبل ➺

هنــاك ونقلهــم إىل مدينــة ”اإلمــارات اإلنســانية“ يف أبوظبــي للتأكــد مــن ســالمتهم، وكان لهــذه المبــادرة ردود 

فعــل دوليــة كبيــرة مشــيدة بقيــادة دولــة اإلمــارات قبــل أن يعــودوا إىل بلدانهــم.

إرســال المســاعدات إىل الــدول المتضــررة: اســتمراراً لنهــج - المغفــور لــه بــإذن هللا - الشــيخ زايــد بــن ➺

ســلطان آل نهيــان، مؤســس الدولــة - طيــب هللا ثــراه، ويف إطــار التــزام دولــة اإلمــارات بتقديــم يــد العــون 

للجميــع، ترســل دولــة اإلمــارات مســاعدات إنســانية للــدول األخــرى للتخفيــف مــن معانــاة شــعوبها يف 

مواجهــة فيــروس كورونــا.

مًعــا نحــن بخيــر: تــم إنشــاء برنامــج "معــاً نحــن بخيــر" إلعطــاء المجتمــع فرصــة للمشــاركة يف جهــود حكومــة ➺
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أبوظبــي يف التصــدي للتحديــات الصحيــة واالقتصاديــة المرتبطــة بأزمــة كوفيــد- 19 . يجمــع البرنامــج الــذي 

أطلقتــه هيئــة المســاهمات المجتمعيــة - معــاً كافــة فئــات المجتمــع بمــا فيهــا األفــراد والشــركات للتطــوع 

بالمســاهمات الماليــة والعينيــة وتقديــم الدعــم للمجتمــع.

إطــالق صنــدوق اإلمــارات: وطــن اإلنســانية: يف 25 مــارس 2020، أطلقــت دولــة اإلمــارات "صنــدوق اإلمــارات ➺

وطــن اإلنســانية" بهــدف توحيــد الجهــود الوطنيــة للتصــدي لوبــاء فيــروس كورونــا (كوفيــد- 19)، وتجســيد 

مضاميــن التالحــم المجتمعــي الــذي يســود مجتمــع الدولــة.

رعايــة أســر المتوفيــن بفيــروس "كورونــا" مــن جميــع الجنســيات: حيــث أعلنــت هيئــة الهــالل األحمــر اإلمارايت ➺

أنهــا بصــدد كفالــة ورعايــة أســر المتوفيــن كافــة بســبب فيــروس كورونــا المســتجد / كوفيــد - 19 / مــن 

جميــع الجنســيات يف الدولــة وذلــك ضمــن مبــادرة "أنتــم بيــن أهلكــم" التــي تتضمــن عــددا مــن المحــاور 

الحيويــة وتعــزز برامــج الهيئــة يف مجــال الخدمــات المجتمعيــة.

حملــة 10 مالييــن وجبــة: يف 19 أبريــل 2020، أطلقــت دولــة اإلمــارات حملــة "10 مالييــن وجبــة" لدعــم ➺

فيــروس كورونــا  عــن تفشــي  الناجمــة  االســتثنائية  الظــروف  األكثــر تضــرراً يف  المحتاجــة  األفــراد واألســر 

المســتجد (كوفيــد- 19). تنــدرج "حملــة 10 مالييــن وجبــة" تحــت مظلــة مؤسســة مبــادرات محمــد بــن 

راشــد آل مكتــوم العالميــة، وتنظــم بالتعــاون مــع "صنــدوق التضامــن المجتمعــي ضــد كوفيــد- 19، الــذي 

أطلقتــه دائــرة الشــؤون اإلســالمية والعمــل الخيــري بــديب.
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مبادرات دولة اإلمارات الخارجية اإلنسانية من أجل تحقيق التنمية المستدامة
كات العالميــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة  (الهــدف 17: يعنــي هــذا الهــدف تعزيــز وســائل التنفيــذ، وتنشــيط الشــرا

المســتدامة).

تقــوم سياســــة دولــة اإلمــــارات العربيــة المتحــدة الخارجيــة علــى تقديــم المســــاعدات الخارجيــــة 2021-2017م  ➺

للــــدول الناميــــة يف ســــعي الدولــة للقضـــاء علـــى الفقـــر بجميـــع أشــكاله وأبعــاده، ويشـــمل ذلـــك الفقـــر المدقـــع 

وتعزيـز السـالم العالمـي وتمكيـن المـرأة وحمايـة الفتيـات وتحســين البنيــة التحتيــة والنقــل وفعاليــة الحكومــة 

وعلــــى النحــــو المبيـــن يف أهـــداف التنميـــة المســـتدامة الســـبعة عشـــر لعـــام 2016 إىل 2030م.

أبرز السياسات والمبادرات اإلماراتية الخارجية:
ــن  ➺ ــن الثامــ ــع الهدفيــــ ــق مــــ ــي تتوافــــ ــاريع التــ ــدم للمشــ ــل المقــ ــن التمويــ ــن 90% مــ ــر مــــ كثــــ ــم تخصيــــــص أ تــــ

والســابع عشــر مــن اهداف التنميــة المســتدامة مــن أجــل زيــادة الميزانيــــات الحكوميــــة يف أقـــل البلـــدان نمًوا 

لخططهــا وبمــا يمنـــــح ميـــــزة المرونـــــة للحكومــــات لتخصيــــــص األمــــــوال وفقــــــا لخططهــــا وأولوياتهــا.

قدمــت دولة اإلمــارات العربيــة المتحــدة دعمــاً بمبلــغ 1.7 مليــار درهــم إمــارايت (460 مليــون دوالر أمريكــي)  ➺

للمنظمــات الدوليــة للتمويــل متعــدد األطــراف الــذي يشــمل البرامــج االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئية.

قدمــــت دولة اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة دعًما بمبلغ 1.8 مليــــار درهــــم إمــــارايت( 490 مليــــون دوالر أمريكــــي)  ➺

للمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة الدوليـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الوطنيـــة ومؤسســات المجتمـــع المــــدين يف 

130 دولــــة.

لغايـات دعـم الهـدف 17مـن أهـداف التنمية المسـتدامة ومقصدها حشــــد مـوارد ماليـة إضــــافية مـن مصــــادر  ➺

متعـددة مـن أجـل البلــدان الناميــة“، أعــدت وزارة الشــٔوون الخارجيــة والتعــاون الــدويل حــواراً مدفوعــاً بالســعي 

إليجــــاد الحلــــول بالتعــــاون مــــع الجهــــات الناشـــطة الرٔييســة مـــن القطـــاع الخـــاص ومجتمـــع التنميـــة يف الدولـــة 

لحشــــد المــــوارد لتمكيــن المــرأة.

ــة عمـــل حـــول  ➺ ــدة ورشـ ــة المتحـ ــارات العربيـ ــة اإلمـ ــدة والبنـــك الـــدويل، نظمـــت دولـ ــم المتحـ ــع األمـ ــاون مـ بالتعـ

أهـداف التنميـة المسـتدامة يف التطبيــق علــى هامــش القمــة العالميــة للحكومــات التــي عقــدت خــالل عامــي 

2016 و2017 ومقرهــا يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والــذي جمــع بيــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن 

مــــن جميــــع أنحــــاء العالــــم للبحــــث يف التحديــــات والمبــــادرات الرٔييســــية لدعــــم أهــــداف التنميــــة المســــتدامة 

الســــبعة عشــــر وأجندة عمــــل أديــــس أبابــــا بشــــأن تمويــــل التنميــــة.
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«الخيُر كلمةٌ سمْعناها ورأيناها وعايْشناها يف زايٍد ـ رحَمه هللاُ ـ .. ونراها اليوَم يف أبنائِه ـ حفَظهُم هللاُ ـ ... 

تعريفي للخيرِ من خالِل تجربتي المتواضعِة ليَس يف الّتبرِع أو العطاِء أو الّسخاِء فقط. الخيُر الحقيقيُّ 

هَو يف إحداِث فْرٍق .. فرٍق يف حياِة إنساٍن أو حياِة مجتمٍع أو مسيرِة وطٍن، .. هذا هَو الخيُر الّذي تعلّمُته 

من زايٍد ... الخيُر الحقيقيُّ الّذي تركَه لنا زايٌد ليَس فقْط يف عطائِه للمحتاجيَن يف البلداِن األخرى ,,, الخيُر 

الحقيقيُّ الّذي تركَه هَو الفرُق الّذي أحدثَه يف حياتِنا وحياِة أبنائِنا ومسيرِة بالِدنا لألبِد .. ترَك لنا زايٌد أخالًقا 

.. وبنى لنا رجاًال ونساًء من أهِل العطاِء. وشّيَد لنا بناًء .. بذَل فيِه حياتَه .. وواصَل ليَلُه بنهارِه .. ولْم يترْك 

بَه .. وال طريًقا إال مشاُه .. وال ساعًة من يوِمه إال استغلَّها يف إحداِث فرٍق يف حياِة الّناِس. هذا  سبيالٍ إالّ جّر

ا يف حياِة الّناِس .. ويف حياِة أسرِنا .. وحّتى يف حياتِنا... الخيُر  هو الخيُر الّذي نريُده .. أْن نُحِدَث فرًقا حقيقيًّ

فطرُة هللاِّ الّتي خلَقنا عليها، ليَس صعًبا أْن نفعَل خيًرا .. ليَس صعًبا أْن نحدَث فرًقا .. كلُّ أٍب يمكُن أْن 

يسأَل نفَسه: ماذا يمكُن أْن يفعَل هذا العاَم من خيرٍ ألسرتِه؟ كلُّ أمٍّ يمكُن أْن تحدَث فرًقا عظيًما يف 

ه كي يسعَدهْم  أسرتِها ويف حيِّها ويف مجتمِعها؟ كلُّ ابٍن يمكُن أْن يسأَل ماذا يمكُن أْن يقّدَم ألبيِه وأمِّ

ويحدَث فرًقا يف حياتِهم؟ الخيُر يسيُر .. والخيُر كثيرٌ .. أْن تطعَم طيًرا خيرٌ ... أْن تبتسَم يف وجِه جارِك خيرٌ 

كثَر من المطلوِب منَك هو خيرٌ .. أْن تكوَن مسؤوًال  .. أْن تكوَن يف وظيفِة تراعي فيها الّناَس، وتؤّدي فيها أ

وتسعَد الّناَس وترفَق بهْم عنَد تطبيِق القوانيِن عليهم خيرٌ ..

اســتخرْج مــن مقولــِة صاحــِب الّســموِّ الّشــيِخ محّمــِد بــِن  ➺
راشــٍد آِل مكتــوٍم (رعــاُه هللاُ) قيًمــا وطنّيــًة وســلوكّيًة.

ثانًيا: مفهوم الخير الحقيقي:

02
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اعتمــَد صاحــُب الّســموِّ الّشــيُخ محّمــُد بــُن راشــٍد آل مكتــوٍم - رعــاُه 

هللاُ - الّشعاَر الرّسميَّ لـ (عاِم الخيرِ 2017م) لتستخدَمُه الجهاُت 

والبرامــِج  الَحَمــالِت  جميــِع  يف  واإلعالمّيــُة  والحكومّيــُة  المحلّيــُة 

والمبــادراِت الخاّصــِة بعــاِم الخيــرِ خــالَل عــاِم 2017م وشــكَّلْت كلمــُة 

ــَم حــرُف (الــّراِء) فيهــا علــى هيئــِة  (الخيــرِ) مرتكــَز الّشــعارِ، حيــُث ُصمِّ

ســعفِة شــجرِة نخيــٍل كرمــزٍ لعــاِم الخيــرِ لتأكيــِد قيمــِة هــذِه الّشــجرِة 

المباركــِة الّتــي احتلّــِت النخلــُة مكانــًة خاّصــًة يف قلــِب رائــِد الخيــرِ 

المغفــورِ لــه الّشــيِخ زايــِد بــِن ســلطاَن آل نهيــاَن - طّيــَب هللاُ ثــراُه - 

حيــُث اهتــمَّ بهــا - رحَمــُه هللاُ - اهتماًمــا كبيــًرا، وعمــَل علــى زراعــِة 

المالييــِن مــن أشــجارِ النخيــِل يف واحــاِت الّدولــِة ومدنِهــا وصحاريهــا، 

ــا خــالَل عــاِم 2009م  ــا عالميًّ ــِة اإلمــاراِت ســجَلْت رقًم ــى أنَّ دول حّت

كبــرِ عــدٍد مــن أشــجارِ الّنخيــِل فيهــا علــى مســتوى العالــِم  بوجــوِد أ

بالّنســبِة لمســاحِتها.

شعاُر عاِم الخيرِ 2017م: 

أفّسُر اآليتَ:➺

تصميــُم حــرِف الــّراِء يف الّشــعارِ علــى هيئــِة ســعفِة . 1

شــجرِة نخيــٍل.

اختياُر سبِع ُوريقاٍت يف الّسعفِة على كال الجانبيِن.. 2

اختياُر اللّوِن األصفرِ المائِل الّذهبيِّ للّسعفِة.. 3

أتأّمــُل تصميــَم الّشــعارِ المبتكــرِ اّلــذي ➺
يعكــُس دالالِت عــاِم الخيــرِ 2017م، ثــمَّ 

أجيُب:
2017م  لعــاِم  إضافــًة  الّشــعاُر  تضّمــَن 

هــِي: ثالثــًة  محــاوَر 
األوُل:

الّثاين: 

الّثالُث: 
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02

ِ محاوُر عاِم الخير

المحوُر األّوُل:
المسؤولّيُة 
المجتمعّيُة

المحوُر الّثاين:
الّتطّوُع

المحوُر الّثالُث:
خدمُة الوطِن

المحوُر األّوُل: المسؤولّيُة المجتمعّيُة

والقطــاِع  القادريــَن  واألفــراِد  الحكومــِة  بيــَن  مشــتركةٌ  مســؤولّيةٌ  والمجتمــِع  الوطــِن  (خدمــَة 
واحــُدا). عمــٍل  فريــَق  وســتبقى  كانَــْت  اإلمــاراِت  ودولــُة   ، الخــاصِّ

وهــَي واحــدًة مــن أبــرزِ دعائــِم الحيــاِة المجتمعّيــِة الهاّمــِة، ووســيلةٌ مــن وســائِل تقــّدِم المجتمعــاِت، حيــُث تقــاُس 

قيمــُة الفــرِد يف مجتمِعــه بمــدى تحّملـِـه المســؤولّيَة تجــاَه نفِســه وتجــاَه اآلخريــَن.

: ووّضَح صاحُب الّسموِّ الّشيُخ خليفُة بُن زايٍد آِل نهياَن رئيُس الدولِة -حفظُه هللاُ - ذلك بقولِه أنَّ

وتتعــّدُد المؤّسســاُت المجتمعّيــُة الّتــي تســاهُم يف تعميــِق مفهــوِم المســؤولّيِة المجتمعّيــِة فكــًرا وممارســًة 

ــِة والّتكامــِل مــَع بقّيــِة عناصــرِ المجتمــِع. لتحقيــِق المواطَنــِة اإليجابيَّ

المســؤولّيُة المجتمعّيُة قيٌم ومشــاركةٌ، تتحّرُك يف جســِد كلِّ 
إنســاٍن؛ لكــي يصبــَح لــه بصمــةٌ ذهبّيــةٌ يف حياتـِـه وبعــَد مماتـِـِه.

ومضةٌ

ثالًثا: محاوُر مبادرِة عاِم الخيرِ 2017م:
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واعتبــَر صاحــُب الّســموِّ الشــيُخ محّمــُد بــُن راشــٍد - رعــاُه هللا - أّن برامــَج ومبــادراِت (عــاِم الخيــرِ) تســتهدُف 

اســتهداًفا رئيًســا القطــاَع الخــاصَّ بوصِفــه شــريكًا أساســيًّا يف مســيرِة التنمّيــِة.

من فكرِ قيادتِنا

(هدُفنــا أْن يعمــَل األفــراُد والقطــاُع الخــاصُّ والجهــاُت الحكومّيــُة 

اإلمــاراِت).  لمجتمــِع  تنميــٍة  أفضــِل  لتحقيــٍق  وتكامــٍل،  بتنســيٍق 

وخيــُر  المواطــِن  خيــُر  هدُفــه  الخيــرِ  (عــاَم  أّن:  إىل  ســموُّه  مشــيًرا 

الوطــِن، وترســيُخ العطــاِء يف األفــراِد والمؤّسســاِت للمجتمــِع عطــاًء 

بــال مقابــٍل، كمــا أعطتنــا اإلمــاراُت دوَن مقابــٍل).

 صاحُب الّسموِّ الّشيُخ محّمُد بُن زايٍد آِل نهياَن - حفظُه هللاُ.

تهــدُف المبــادرُة إىل ترســيِخ المســؤولّيِة المجتمعّيــِة هــذِه يف مؤّسســاِت القطــاِع الخــاصِّ الـّـذي يمكُنــه بالّتعــاوِن 

مــَع المؤّسســاِت المجتمعّيــِة األخــرى أْن يقــوَم بــدورٍ مؤثـّـرٍ ومعــّززٍ يف مبــادرِة عــاِم الخيــرِ مــن خــالِل أبــرزِ مــا يــأيت:

الجوانُب الّتعليمّيُة والّثقافّيُة

الّربحّيِة والّتي تعمُل على تعليِم الطلبِة التخّصصاِت  إنشاُء بعِض المباين المدرسّيِة والكلّياِت غيرِ 

الّتي يحتاُجها الوطُن.

ا. ا وخارجيًّ دعُم الّطالِب المتفّوقيَن من خالِل برامَج تدريبّيٍة داخليًّ

تنّظُم  الّتي  الّثقافّيِة  كزِ  العاّمِة والمرا المكتباِت  إنشاِء  الّثقافِة، مثِل  كَز ثقافّيِة تهتمُّ بنشرِ  إنشاُء مرا

الّندواِت األدبّيِة والعلمّيِة، ورعايِة وتنظيِم المؤتمراِت الّتي تقاُم يف الّدولِة.

 دعُم برامِج أصحاِب الهمِم يف المدارِس والجامعاِت وتوفيرِ جميِع ما يحتاجونَه لتطويرِ قدراتِهْم.

. دعُم المشروعاِت الّصغيرِة وتشجيُع الخريجيَن لدخوِل عالِم القطاِع الخاصِّ
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02
الجوانُب االجتماعّيُة والصحّيُة

تخصيُص نسبٍة مَن األرباِح لدعِم المؤّسساِت الخيريِّة ودعِم مؤّسساِت العمِل الخيريِّ لتأديِة أعمالِها.

، وخاّصًة لمن ليَس لديهم أسرٌ ترعاهْم. كَز خاّصٍة لأليتاِم ولكبارِ الّسنِّ إنشاُء مرا

إنشاُء أنديٍة اجتماعّيٍة يف األحياِء لممارسِة هواياتِهْم واالرتقاِء بمهاراتِهُم االجتماعّيِة.

كزِ الّصّحّيِة. المساهمُة يف بناِء المستشفياِت والمرا

المحوُر الّثاين: الّتطّوُع
التزَم سكاُن اإلماراِت -منُذ القدِم -بتقديِم الِخْدماِت العاّمِة الّتطوعّيِة انطالًقا مْن تعاليِم ديِنهُم اإلسالميُّ ومن 

خالِل توظيِف أمواِل الّزكاِة والّصدقاِت يف مساعدِة األيتاِم والمحتاجيَن.

فالتطوُع هَو كُل جهٍد فرديٍّ أو جماعيٍّ يهدُف إىل تحقيِق منفعٍة عامٍة دوَن مقابٍل أو أجرٍ، ألن هذا العمل 

الفرد طواعيًة دوَن إجبارٍ من اآلخريَن على فعلِه، فهو  به  يقوم 

إرادةٌ داخليةٌ، وَغَلبةٌ لُِسلطِة الخير على جانب الّشرِّ، ودليٌل على 

ازدهارِ الُمجتمِع.

كَّد صاحُب الّسموِّ الّشيُخ خليفُة بُن زايٍد رئيُس الدولِة - حفظُه  أ

ريقِّ  مؤّشراِت  من  باعتبارِها  الّتطّوِع  ثقافِة  أهمّيِة  إىل   - هللاُ 

المجتمِع وتحّضرِه، بقوِل سموِِّه:

المجتمِع  وخدمُة  والّتطّوِع،  الخيرِ  حبِّ  غرُس  (هدُفنا 
كقيمٍة عليا يف مؤّسساتِنا، ومبدأُ أساسيُّ يف حياِة أبنائِنا).

كما أشاَر صاحُب الّسموِّ رئيُس الّدولِة - حفظُه هللاُ - إىل إرِث الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن آل نهياَن، - طّيَب هللاُ 

ثراه - الّذي أرسى قيَم العطاِء، وعمَل الخيرِ كأحِد المبادِئ الرّئيسِة الّتي انَطلَقْت منها رسالُة دولِة اإلماراِت 

ُه: العربّيِة المّتحدِة، وجعَلْت أياديَها البيضاَء ممدودًة يف كلِّ مكاٍن، حيُث قاَل سموُّ

العطاِء  مبدأِ  وتعميُق  اإلنساينِّ،  زايٍد  وإرُث  قيُم  هو  شعِبنا  يف  نغرَسُه  أْن  يمكُن  ما  أهمَّ  (إّن 
بأنواِعه كاّفًة يف نفوِس أبنائِنا).
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من فكرِ قيادتِنا

مجالِــه،  يف  كٌل  الّتخّصصــيِّ،  الّتطــّوِع  أبــواِب  فتــَح  (نريــُد 

والجهــاُت الحكومّيــُة يمكــُن أْن تســتفيَد مــْن آالِف الّســاعاِت 

وطِنهــْم). لخدمــِة  المتخّصصيــَن  األفــراِد  تطــّوِع  مــن 

صاحُب الّسموِّ الّشيُخ محّمُد بُن زايٍد آِل نهياَن - حفظُه هللاُ.

علــى  ــا  مهمًّ ا  إنســانيًّ مركــًزا  المّتحــدِة  العربّيــِة  اإلمــاراِت  دولــُة  وُتَعــدُّ 

الفقــرِ  ومكافحــِة  المحتــاِج  مســاعدِة  إىل  وتســعى  الدولّيــِة،  الّســاحِة 

والجهــِل والمــرِض يف شــّتى بقــاِع األرِض، وتوّســُع العمــَل التطوعــيَّ يف 

دولــِة اإلمــاراِت بفضــِل توّجهــاِت القيــادِة الرّشــيدِة وجهوِدهــا يف مســاعدِة 

والحــروِب  الطبيعّيــِة  الكــوارِث  حــاالِت  يف  اإلنســانّيِة  المجتمعــاِت 

واألزمــاِت.

(العطــاُء اإلنســاينُّ الّــذي يتمّيــُز بــه أهــُل دولــِة اإلمــاراِت كاَن بدايُتــه مــن زايــٍد - طّيــَب هللاُ ثــراه - والجــوُد أصُلــه، وبدايُتــه 

زايــد، والعطــاُء الحقيقــيُّ لــه اســٌم آخــَر يســّمونَه زايــًدا، واســتمرَّ ذلــَك يف عهــِد رائــِد العمــِل اإلنســاينِّ الّشــيِخ خليفــَة بــِن 

زايــٍد - حفظــُه هللاُ - صاحــِب اليــِد البيضــاِء والقلــِب اإلنســاينِّ الكبيــرِ المرَهــِف) ...

(ويف دولــِة اإلمــاراِت شــخصّياٌت إنســانّيةٌ متعــّددةٌ نفخــُر بهــا، أخــصُّ بالّذكــرِ منهــا هنــا ســموُّ الّشــيخِة فاطمــَة بنــِت مبــارٍك 

- حفَظهــا هللاُ - (أمِّ اإلمــاراِت)، وأيًضــا (أمِّ العطــاِء)، وأخــي الّشــيُخ حمــداُن بــُن زايــٍد آِل نهيــاَن، وغيُرهمــا كثيــروَن).

(كمــا أنَّ لدينــا يف اإلمــاراِت هيئــاٍت خيريّــًة وشــخصّياٍت إنســانّيًة قديــرًة، وآخريــَن كثيريــَن مــن أصحــاِب الخيــرِ يف أبنــاِء 

اإلمــاراِت، ال نعلُمهــم لكــنَّ هللاَ يعلُمهــْم).

(نحــُن عاصمــةٌ إنســانّيةٌ عالمّيــةٌ، ومحّطــُة غــوٍث رئيســٍة لــكلِّ محتــاٍج، ال نتأّخــُر يف دعــِم الّشــقيِق، والّصديــِق، والمنكــوِب، 

والمحتــاِج أينمــا كاَن. هــذه هــي رســالُتنا للعالــِم، وهــذه هــي دولــُة اإلمــاراِت العربّيــِة المّتحــدِة). 

أقــرأُ مقتطفــاٍت مــن كتــاِب (ومضــاٌت مــْن فكــرٍ) لصاحِب  ➺
الّســموِّ الّشــيِخ محّمــِد بــِن راشــٍد آِل مكتــوٍم -رعــاُه هللاُ-

ثــمَّ أجيــُب:
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02
أُحّدُد الفكرَة الرئيسَة للنِص  ⬝

أستخلُص اثنتيِن من القيِم اإليجابيِة الواردِة يف مقولِة صاحِب السمَو -رعاُه هللاُ. ⬝

أُسّجُل أبرَز الشخصياِت اإلماراتيِة التي تميزْت وأبدعْت يف العمِل اإلنساينِّ.  ⬝

أفسُر تزايَد العطاِء اإلنساينِّ الذي يتميُز به أهُل اإلماراِت. ⬝

أستنتج رسالَة دولِة اإلماراِت العربيِة المتحدِة للعالِم. ⬝

وِع: ُة للتَّطُّ ُة الوطنيَّ الِمَنصَّ

ُة للّتطوِع والهادفُة لتسجيِل  ُة الوطنيَّ هَي الِمَنصَّ
والمقيمَين  المواطنَين  مَن   ٍ متطّوع  ألِف   200

مَع نهايِة العاِم.

وترسيِخ  لنشرِ  للّتطوِع  ُة  الوطنيَّ ُة  المنصَّ تهدُف 
ِة، وإيجاِد منظوَمٍة  ِة المجتمعيَّ مفهوِم المسؤوليَّ
متكاملٍة ومستدامٍة للعمِل التَّطوّعِي، إىل جانِب 
الّتماسِك  ركائِز  أهمِّ  كأحِد  ِع  التَّطوَّ قيمِة  إعالِء 
األولوياِت  ِمن  ُيَعدُّ  الّذي  المجتمعيِّ  والّتالحِم 

الوطّنيِة لدولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.

راشٍد  بُن  مّحمُد  يُخ  الشَّ الّسمّو  صاحُب  سجََّل 
ًعا يف مجاِل صناَعِة األمِل  آِل مكتوٍم نَفسُه ُمتطوِّ
صاحُب  َسّجَل  فيما  البيئيِّ،  للعمِل  باإلضافِة 

الّسمّو الشّيُخ محّمُد بُن زايٍد آِل نهياَن نفَسُه متّطوًعا يف مجاِل العمِل اإلنساينِّ.

ْيُخ ُمَحّمُد بُن راشٍد آِل مكتوٍم خالَل تدشين ِ  ⧏ ُمّو الشَّ صاِحُب السُّ
ِة الوطنّيِة للّتطّوِع. الَمنصَّ
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https://www.expo2020dubai.com/ar/programmes/volunteers

"اإلمارات تتطوع».. لتعزيز «جيشنا األبيض".

انطلقت فعاليات الحملة الوطنية «اإلمارات تتطوع»، والتي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خالل 
مستوى  على  التطوعية  األنشطة  توحيد  إىل  والهادفة  األزمات، 
الحكومية  القطاعات  بين  والتعاون  التكامل  وتعزيز  الدولة، 
التالحم  تأكيد  المجتمع ضمن سياق  ومشاركة  كافة،  والخاصة 
والتعاون يف دولة اإلمارات، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة انتشار 

فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتستهدف الحملة الوطنية دعم جهود المتطوعين على مستوى 
الدولة، وتســـخير خبــــــرات ومهــــــارات ومـــــواهب أفــــــراد المجتـــمع 
كها يف عمليــــة التطوع، من خـالل نوعين من التطوع وهما  وإشـــرا
الميـــــداين واالفتراضــــي، وضـــــــمن منظـــــــومة متكامــــــلة ومستدامة 

للعمـل التطـــوعي يف الدولــــة خـــالل األزمات.

ِع: ِة للتَّطوَّ ِة الوطنيَّ ُة االنضمام ِللِمَنصَّ كيفيَّ
.(www.volunteers.ae) :يمكُنكُُم التَّسجيُل َعْبَر الراّبِط الّتايل

800VOLAE (86523) أو الّتواُصُل َعْبَر الرَّْقِم

مًعا ندعُم إكسبو 2020 ديب.
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المحوُر الّثالُث: خدمُة الوطِن

الوطِن كلمتاِن مترابطتاِن، ال يعرُف معناهما  خدمُة 

الوطِن  لوطِنه، فخدمُة  إنساٍن مخلٍص محبٍّ  كلُّ  إالّ 

واجٌب ليَس قبَله واجٌب، وشرُفه ليَس بعَدُه شرٌف، 

وازدهارِه  رفعِته  على  والعمَل  الوطِن،  خدمَة  ألنَّ 

الّتضحيُة  وكذلَك  المتاحِة،  والّسبِل  الوسائِل  بشّتى 

من أجلِه وحمايُته، من مستلزماِت االنتماِء الحقيقيِّ 

عليِه  والمحافظُة  الوطِن  خدمُة  وتشكُّل  للوطِن. 

والّدفاُع عنه والسعُي إىل رفعِته وإعالءٌ شأنِه أحَد أهمِّ أشكاِل الخيرِ والعطاِء.

وتأخــُذ خدمــُة الوطــِن صــوًرا عــّدًة، كلٌّ حســَب إمكاناتـِـه؛ فــاألمُّ تخــدُم الوطــَن مــن خالِل تنشــئِة األبناِء علىحبِّ 

الوطــِن؛ والجنــديُّ يخــدُم الوطــَن مــن خــالِل حمــِل الّســالِح والّدفــاِع عــن ســيادتِه وضمــاِن أْن تظــلَّ رايُتــه 

مرفوعــًة، والعالـِـُم مــن خــالِل ابتكاراتـِـه واختراعاتـِـه الّتــي ترفــُع اســَم بلــِده عالًيــا، والمعلِّــُم بتنشــئِة جيــٍل واٍع 

ومؤّهــٍل لمواصلــِة مســيرِة البنــاِء، والطالــُب باالجتهــاِد والتفــّوِق كــي يبنــَي المســتقبَل، والّطبيــُب بتســخيرِ 

علِمــه ومهنِتــه لمــداواِة مرضــاه، والموّظــُف بدفــِع عجلــِة العمــِل واإلنتــاِج كــي يظــلَّ الوطــُن يف مصــافِّ الــّدوِل 

األعلــى شــأنًا.

وحــرُص صاحــِب الّســموِّ الّشــيِخ خليفــَة بــِن زايــٍد رئيــِس الّدولــِة - حفظــُه هللاُ - علــى أْن يوّضــَح أّن العطــاَء 

يقتــرُن يف أنبــِل صــورِه بخدمــة الوطــِن، والعمــِل دوًمــا مــن أجــِل رفعِتــه ونمائـِـه وإعــالِء كلمِتــه، والّتضحيــِة يف 

ســبيلِه دوَن أْن ننتظــَر مقابــًال، موّضًحــا ذلــك بقولـِـه إّن:

العطــاِء  لترســيِخ قيمــِة  العطــاِء، ونســعى  إنجــازاٍت عالمّيــًة يف  اإلمــاراِت ســّطَرْت  (دولــَة 
اإلماراتّيــِة). والمؤّسســاِت  اإلماراتّيــِة  الّشــخصّيِة  ممّيــزاِت  أهــمِّ  كإحــدى  والبــذِل 

كَّد صاحُب الّسموِّ الّشيُخ محّمُد بُن راشٍد - رعاُه هللاُ - أّن: وأ

(خدمــَة الوطــِن ليَســْت وظيفــًة، وخدمــَة الوطــِن هــَي حيــاةٌ كاملــةٌ، ونحــُن وهْبنــا حياتَنــا لهــذِه 
الّدولــِة).

الخدمة الوطنية ⧏

عهــد  ويل  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 

القائــد األعلــى للقــوات المســلحة - حفظــه هللا،   نائــب  أبوظبــي 

ــا إماراتـــّية تقديــًرا لوطنيتهــا، يخــدم أبناؤهــا الّســبعة يف  أُمًّ يــزور 

الوطــن. خــارج  واجبهــم  مؤديــن  المســلحة  القــّوات 

02
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الفهُم واالستيعاُب:

أُجْيُب عِن األسئلِة اآلتيِة:➺

أُوّضُح دوَر الّتطّوِع يف إحداِث الخيرِ الحقيقيِّ يف مجتمِعنا.. 1

أُبّيُن الخصائَص الّتي يتمّيُز بها مجتمُع اإلماراِت.. 2

أُحّدُد األساليَب الّتي يمكُن للمبادرات الخيرية واإلنسانية ترسيُخها يف الجوانِب الّتعليمّيِة والّتربويِّة.. 3

كمِل العباراِت اآلتيَة بما يناسُب:➺ أ

المبــادرُة الّتــي أطلَقهــا صاحــُب الّســموِّ الّشــيُخ خليفــُة بــِن زايــٍد آِل نهيــاَن رئيــُس الّدولــِة - حفظــُه هللاُ - عــاَم . 1

هــي  2016م 

مَن المحاورِ الرّئيسِة لمبادرِة (عاِم الخيرِ) . 2

تهدُف مبادرُة (عاِم الخيرِ) إىل تعميِق المسؤولّيِة المجتمعّيِة يف القطاِع . 3

التزَم سكاُن دولِة اإلماراِت منُذ القدِم بتقديِم الخْدماِت الّتطوعّيِة انطالًقا من . 4

اللّوُن الّذي تمَّ اختياُره للّسعفِة يف شعارِ (عاِم الخيرِ) هو . 5

أسئلُة الّتقويِم

أّوًال
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02
 أفّسُر اآليت:➺

إطالق دولة اإلمارات العربية المتحدة الحمالت الوطنية التطوعيةودعمها.. 1

تعدُّ دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة عاصمًة إنسانّيًة عالمّيًة.. 2

مهاراٌت
الخيريــة  اإلمــارات  دولــة  أهــداِف  لتحقيــِق  اإلجــراءاِت  إبداعّيــًة محــّددَة  مبــادرًة  اقتــرُح  مــَع مجموعتــي  بالّتعــاوِن 

واإلنســانية.

اسُم المبادرِة ◦

توزيُع المهامِّ واألدوارِ: ◦

المهّمُة/الّدوُراالسُمم

1

2

3

4

خّطُة العمِل واإلجراءاُت المقترحُة:◦

ثانًيا
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أُحّدُد كيَف يمكُن لفئاِت المجتمِع اآلتيَة أْن تسهَم يف المبادرات الخيرية واإلنسانية:➺

المؤّسساُت الحكومّيُةالموّظُفاألبناُءاألُب / األمُّ

 االبتكاُر:
ا ابتكاريًّا تشارُك فيه مَع مجموعِتَك يف خدمِة ➺ بالّتعاوِن مَع مجموعِتَك اقترْح برنامًجا تطوعيًّ

مجتمِعَك.

ثالًثا

SS_G06_V01_20_21.indd   88SS_G06_V01_20_21.indd   88 25/07/2020   4:34 AM25/07/2020   4:34 AM

https://seraj-uae.com/file/7133/


89

ما المقصوُد بكلٍّ من :

الخير الحقيقي؟➺

المواطَنِة؟ ➺

الّتطّوِع؟➺

الجائحة؟➺

02
رابًعا
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الّدرُس الّثالُث: شهداُء العمِل اإلنساينِّ

نواتُج الّتعّلِم: 

المفاهيُم والمصطلحاُت:
الفكرُة الرئيسُة 

مخّطُط الّدرِس

أّوًال:

ثانًيا:

قيٌم ومواطنةٌ:

يفّسُر المفاهيَم والمصطلحاِت الواردَة يف الّدرِس.⬝

يوّضُح مفهوَم العمِل اإلنساينِّ وأهمّيَته.⬝

يبّيُن دوَر دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة يف تقديِم المساعداِت اإلنسانّيِة للّشعوِب ودوِل العالِم.⬝

يعتزُّ بشهداِء العمِل اإلنساينِّ.⬝

العمُل اإلنساينُّ➺

العمُل الّتطّوعيُّ➺

الرّحمُة➺الفزعُة➺

العطاُء➺

الّتسامُح➺

العمُل اإلنساينُّ➺

 تويل دولُة اإلماراِت العربّيِة 

المّتحدِة أهمّيًة كبيرًة 

للمساعداِت اإلنسانّيِة يف الّداخِل 

كثرِ الّدوِل  والخارِج، فهي من أ

نشاًطا فيما يخصُّ العمَل 

اإلنساينَّ على جميِع المستوياِت 

ِة،  ِة والّدوليَّ ِة واإلسالميَّ العربيَّ

ترسيًخا لوصّية األِب المؤّسِس 

زايُد الخيرِ -طّيَب هللاُ ثراُه.

شهداُء العمِل اإلنساينِّ

دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة ودوُرها اإلنساينُّ

مفهوُم العمِل اإلنساينِّ وأهمّيُته
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من فكرِ قيادتِنا

العمُل اإلنساينُّ والتنمويُّ اليوَم يقاُد من مؤّسساٍت عالمّيٍة ضخمٍة، 

والّتحديّاُت الّتي تواجُه منطقَتنا بحاجٍة لمؤّسساٍت بحجِم هذه الّتحديّاِت.

صاحُب الّسموِّ الّشيُخ محّمُد بُن راشٍد آِل مكتوٍم

رئيُس مجلِس الوزراِء حاكُم ديبٍّ -رعاُه هللاُ

ديّاِت.

أّوًال: مفهوُم العمِل اإلنساينِّ وأهمّيُته

العمُل اإلنساينُّ: هو ذلك الّنشاُط الهادُف إىل تقديِم المساعدِة واإلغاثِة لألفراِد اّلذيَن ➺
يواجهوَن خطًرا يهّدُد حياتَِهْم مثَل (القتُل - الجوُع - المرُض - النزوُح واللّجوُء..) وغيُرها 
من األخطارِ الّتي تهّدُد الحياَة الّطبيعّيَة لإلنساِن، وتؤثُّر على حقِّ الحياِة بكرامٍة. والعمُل 
اإلنساينُّ عمٌل مستقلٌّ وحياديٌّ  موّجهٌ للجميِع دوَن تمييزٍ للجنِس أو اللّوِن أو الّديِن أو 
اإلنتماِء السياسيِّ، ويقّدُم الِخْدماِت لجميِع الّناِس لمواجهِة الّتهديداِت وتحقيِق الحمايِة 

واألمِن للجميِع.

يعمــُل الموّظفــوَن يف مجــاِل اإلغاثــِة اإلنســانّيِة 

الحــروِب والكــوارِث  يف الخطــوِط األمامّيــِة يف 

متحّديــَن مخاطــَر وصعوبــاِت كثيــرًة؛ لتقديــِم 

المســاعدِة إىل المحتاجيــَن.

واليــوُم العالمــيُّ للعمــِل اإلنســاينِّ، هــو مناســبةٌ 

لالعتــراِف بأولئــك الّذيــن يخاطــروَن بأنفِســهْم 

اإلغاثــِة  مجــاِل  يف  الواجــِب  أداِء  ســبيِل  يف 

اإلنســانّيِة، فضــًال عــن دعــوِة األفــراِد إىل العمــِل 

لألمــِم  العامــُة  الجمعّيــُة  وحــّدَدِت  اإلنســاينِّ. 

ــا  عالميًّ يوًمــا  أغســطس)  يــوَم(19  المّتحــدِة 

للعمــِل اإلنســاينِّ لتزامِنــه مــَع حلــوِل الذكــرى 

الّســنويِّة للهجــوِم علــى مقــرِّ األمــِم المّتحــدِة يف 

العاصمــِة العراقّيــِة بغــداَد يف عــاَم 2003م.
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أهمّيُة العمِل اإلنساينِّ➺
إّن مفهوَم اإلنسانّيِة والعمَل اإلنساينَّ، هو مفهوٌم عميٌق يف الّتاريِخ، وقديٌم ِقدَم 

الرّحمِة والعطاِء  الّدعوُة إىل  الوجوِد اإلنساينِّ، ومَع كلِّ رسالٍة سماويٍّة تتجّدُد 

عريبٍّ  كمجتمٍع  ونحُن  اإلنساِن.  ألخيِه  اإلنساِن  وخدمِة  اإلنسانّيِة  والمبادِئ 

إسالميٍّ، ننهُل هذِه المبادَئ من َمعيِن ديِننا الحنيِف، وتكمُن أهمّيُة العمِل 

العمِل بإخالٍص إلسعاِد اآلخريَن، والّتي تتحّقُق مَعها استمراريُّة  اإلنساينِّ يف 

الّنموِّ والرّخاِء.

نشاُط:

اذكرِ األخطاَر الّتي ُيمكُن أْن يتعرَّض لها أفراُد العمِل اإلنساينِّ.

خريطُة قارِة آسيا الّسياسّيُة⧏

شهداُء العمِل اإلنساينِّ (لْن ننساُكم)➺

اإلماراِت  دولُة  سّطَرْت  2017م)  يناير   10) يف 

العربّيِة المّتحدِة اسَمها يف صفحاِت المجِد والعزِّ، 

مع بشائرِ عاِم الخيرِ، بزفِّها إىل العالِم كوكبًة جديدًة 

وهم  ارتَقوا  الّذيَن  واإلنسانّيِة  الخيرِ  شهداِء  من 

والّتعليمّيِة  اإلنسانّيِة  المشاريِع  تنفيَذ  يتابعوَن 

نتيجَة الّتفجيرِ اإلرهايبِّ الّذي وقَع يف مقرِّ محافِظ 

قندهاَر يف أفغانستاَن.

آِل  زايٍد  بُن  خليفُة  الّشيُخ  الّسموِّ  صاحُب  نعى 

الحزِن  ببالِغ  ــ  هللاُ  حفظُه  ــ  الّدولِة  رئيُس  نهياَن 

واألسى نخبًة من أبناِء الوطِن األبرارِ، وأمَر سموُّه 

يف بياٍن لوزارِة شؤوِن الرّئاسِة بتنكيِس األعالِم يف 

الحكومّيِة  والمؤّسساِت  والّدوائرِ  الوزاراِت  جميِع 

تكريًما  أيّاٍم  ثالثِة  لمّدِة  الّدولِة  أرجاِء  جميِع  يف 

الّطاهرَة  أرواَحهُم  قّدموا  الّذيَن  الواجِب  لشهداِء 

دفاًعا عِن اإلنسانّيِة.

SS_G06_V01_20_21.indd   92SS_G06_V01_20_21.indd   92 25/07/2020   4:34 AM25/07/2020   4:34 AM

https://seraj-uae.com/file/7133/


93

03

ُتويل دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة أسَر الّشهداِء عنايًة خاّصًة عن طريِق مكتِب أسرِ الّشهداِء يف ديواِن ويلِّ 

العهد.

هداِء وأعرُضها يف طابورِ الّصباِح.⤎ أبحث عن الخدماِت اّلتي ُيقّدُمها المكتُب ألُسرِ الشُّ

بواسُل الخيرِ أمـــــاَم عظيِم 
تضحياتِهـــــم نقــــــُف إجـــــالًال، 
وتعــــــــــلو الهـــامـــــــــاُت فخـــــًرا 
واعتـــــــزاًزا.. خـــــــالُص العــزاِء 
لرئيِس الّدولــــــِة والّشـــــعِب 

هداِء. اإلمارايتّ وذوي الشُّ
سموُّ الّشيُخ هزّاُع بُن زايٍد آِل نهياَن.

اإلنســانّيِة،  مقابــُل  إرهابُهــْم 
وحقُدهـــــم مقــــــابُل العطاـــــِء، 
وغدُرهـــــــــم مقـــــابُل األيـــــاديّ 
أنَّ  البيضــاِء، ويكفينــا فخــًرا 
أبنــاَء اإلمــاراِت استشـــــهـــدوا 

وهــم يمــّدوَن أيــدَي الخيــرِ.
سموُّ الّشيُخ سيُف بُن زايٍد آِل نهياَن.

كانــوا  أبطــاًال  اليــوَم  فقْدنــا 
يــؤّدوَن دوَرهـــــــــــُم اإلنســاينَّ 
.. هــم فخــُر الوطِن  والخيــريَّ
وعزُّتــه.. نســأُل هللاَ العلــيَّ 
القديَر أن يســكَنهْم فســيَح 

ــه. جّناتِ
صاحــُب الّســموِّ الّشــيُخ محّمــُد بــُن 

زايــٍد آل نهيــاَن - حفظــُه هللاُ.

أو  إنساينٍّ  مبّررٍ  أيُّ  يوجُد  ال 
أخــــــــــــاليقٍّ أو دينـــــــــــيٍّ لتفجيرِ 
وقتِل من يسعى لمساعدِة 
الّناِس.. رحــــَم هللاُ شهداَءنا، 
وتقّبَلهم عنَده ىف الّصالحيَن.

صاحــُب الّســموِّ الّشــيُخ محّمــُد بــُن 

راشــٍد آل مكتــوٍم - رعــاُه هللاُ.

بــِه يف وســائِل ⤎ اإلنســاينِّ وغــّرْد  العمــِل  أْن تهديَــه لشــهداِء  ـا يمكــُن  اقتــرْح مشــروًعا خيريًـّ
االجتماعــيِّ. الّتواصــِل 

شهداء - العمل - اإلنساين #

جمهوريِّة  لدى  الّدولِة  سفيُر  الكعبيُّ  عبِدهللاِ  محّمُد  (جمعُة  أفغانستاَن  ىف  الواجِب  شهداُء 
أفغانستاَن، ومحّمُد علي زينل البستكيُّ، وعبَدهللاِ محّمِد عيسى عبيِد الكعبيُّ، وأحمُد راشِد 
سالٍم علي المزروعيُّ، وأحمِد عبدالرّحمِن أحمَد كليب الطنيجيُّ، وعبُدالحميِد سلطاَن عبدهللاِ 
جمهوريِّة  يف  والّتنمويِّة  والّتعليمّيِة  اإلنسانّيِة  المشاريِع  بتنفيِذ  المكلفون  الحماديُّ)  إبراهيَم 

أفغانستاَن.
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دعُم القيادِة الرّشيدِة للعمِل اإلنساينِّ⧏

الخارجّيــِة، فهــي  اإلنســانّيِة  للمســاعداِت  كبيــرًة  أهمّيــًة  المّتحــدِة  العربّيــِة  اإلمــاراِت  تــويل دولــُة 

كثــرِ الــّدوِل نشــاًطا فيمــا يخــصُّ العمــَل اإلنســاينَّ الــّدويلَّ حّتــى أصبَحــْت أوَل دولــٍة مانحــٍة  مــن أ

ــا يحتــذى بــِه يف مجــاِل العمــِل اإلنســاينِّ والتنمــويِّ، ليــَس  للمســاعداِت اإلنســانّيِة ونموذًجــا عالميًّ

كبــرِ المانحيــَن الّدولييــَن، قياًســا لدخلِهــا القومــيِّ،  لكونِهــا تــأيت للعــاِم الّرابــِع علــى الّتــوايل ضمــَن أ

ــِة  ــا للعــاِم 2016م للمــرِّة الّثالثــِة، بغــضِّ الّنظــرِ عــِن العــْرِق أو الُهويّ واحتاللِهــا للمركــزِ األّوِل عالميًّ

أو اللّغــِة أو الّديــِن، والمســاهمِة يف تعزيــزِ الّســلِم واالســتقرارِ العالمــيِّ، وذلــك مــن خــالِل ســعِيها 

للقضــاِء علــى الفقــرِ بصــورِه وأشــكالِه كاّفــًة. هــذا الــّدوُر اإلنســاينُّ لدولــِة اإلمــاراِت العربّيــِة المّتحــدِة 

لــُه -بــإذِن هللاِ-  ليــَس بالجديــِد؛ فهــو توّجــهٌ راســٌخ يف سياســِتها الخارجّيــِة منــُذ عهــِد المغفــورِ 

الّشــيِخ زايــِد بــِن ســلطاِن آِل نهيــاَن، مؤّســِس الّدولــِة، وقــِد اســتمرَّ وتطــّوَر يف عهــِد الّشــيِخ خليفــَة 

بــِن زايــٍد آِل نهيــاَن - حفظــُه هللاُ.

مْن سنِع بالدي َأَتَعلُم، يقوُل الَمَثُل اِإلماراتي:

(إذا أْنَعْم عليك الرب أْنِعْم على عيالِك)

أي: ال تبخْل على نفِسَك وأوالِدَك إذا أنعَم هللاُ عليَك، فوّسْع عليِهم وعلى كلِّ محتاٍج.

ثانًيا: دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة ودوُرها اإلنساينُّ
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الهالُل األحمُر اإلمارايتِّ➺
تأّسســْت هيئــُة الهــالِل األحمــرِ لدولــِة اإلمــاراِت العربّيــِة المّتحــدِة يف 1983/1/31م وناَلــْت االعتــراَف الــّدويلَّ 

باعتبارِها العضَو رقَم (139) يف االتّحاِد الّدويلِّ لجمعّياِت الهالِل األحمرِ والّصليِب األحمرِ بتاريِخ 1986/8/27م.

توىلّ سموُّ الّشيِخ حمداَن بِن زايٍد آل نهياَن، منصَب رئيِس مجلِس إدارِة الهالِل األحمرِ عاَم 1986م، ثمَّ رئيًسا 

للهيئِة عام 1993م مّما أعطى قّوًة دافعًة لجهوِد الهيئِة اإلنسانّيِة.

ويف عاِم 1997م تعّزَز دوُر الهيئِة بقبوِل سموِّ الشيخِة فاطمَة بنِت 

مبارٍك - حفظها هللاُ - لمنصِب الرّئيسِة الفخريِّة للهالِل األحمرِ 

اإلمارايتِّ.

ويف عاِم 2001م تّم اختياُر الهالِل األحمرِ اإلمارايتِّ ثاينَ أفضِل هيئٍة إنسانّيٍة على مستوى قارِّة آسيا.

وهــو  (فزعــة)  برنامــِج  مثــِل  اإلنســاينِّ  للعمــِل  المســاندِة  البرامــِج  بعــَض  اإلمــاراِت  دولــُة  تبّنــْت 

برنامــٌج للعمــِل الّتطّوعــيِّ، حيــُث يعــدُّ الّتطــّوُع جــزًءا أصيــًال مــن ثقافــِة مجتمــِع اإلمــاراِت، ويهــدُف 

كســاِب الّطلبــِة المواطنيــَن ثقافــَة العمــِل الّتطوعــيِّ، وتنميــَة مهاراتِهــم، وبنــاَء اتجاهــاٍت إيجابّيــٍة  إىل إ

، وذلــَك مــن خــالِل تنفيــِذ ســاعاِت عمــٍل تطّوعّيــٍة  نحــَو العمــِل بوجــٍه عــامٍّ والّتطّوعــيِّ بوجــٍه خــاصٍّ

تتيــُح للطلبــِة فــرَص المشــاركِة يف خدمــِة المجتمــِع، وتعــّزُز لديهــْم مفهــوَم المســؤولّيِة والمواطَنــِة.

يف ضــوء مقولــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم - رعــاه هللا، أبحــث عــن ⤎
مبــادرات حكومــة دولــة اإلمــارات والجهــود العالميــة واإلنســانية االســتثنائية الحتــواء فيــروس 

ــا (كوفيــد 19) وأســجل اثنتيــن منهــا. كورون

من فكرِ قيادتِنا

(رســالتنا لجميع دول العالم : نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين 

واقتصــادي  تعــاون صحــي  لمنظومــة  يحتــاج  الوبــاء  هــذا  بعــد  والعالــم   ..

كبــة ألحــداث يمكــن أن تشــل حركــة  .. وموا وسياســي مختلفــة وســريعة 

العالــم يف آســابيع).

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاُه هللاُ.
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يوُم زايٍد للعمِل اإلنساينِّ➺
تحتفُل دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة بذكرى يوِم زايٍد للعمِل 

اإلنساينِّ الذي يصادُف يوَم الّتاَسَع عشَر من رمضاَن من كلِّ 

عاٍم الموافُق لذكرى رحيِل مؤّسِس الّدولِة المغفورِ له الّشيِخ 

زايِد بِن سلطاَن آِل نهياَن - طّيَب هللاُ ثراُه.

المبادراِت  من  المزيِد  إطالَق  العاَم  هذا  االحتفاالُت  وتشهُد 

مَن  اآلالِف  خالِل  من  والّنوعّيِة  الحيويِّة  والخيريِّة  اإلنسانّيِة 

المؤّسساُت  تنّظُمها  الّتي  والمجتمعّيِة  الحكومّيِة  الفعالّياِت 

العاّمُة والخاّصُة واألهلّيُة.

مبادراُت محّمٍد بِن راشٍد آِل مكتوٍم العالمّيُة➺
انطلَقْت مؤّسسُة مبادراِت محّمِد بِن راشٍد آِل مكتوٍم العالمّيِة 

كتوبَر 2015م تجسيًدا لرؤيِة صاحِب الّسموِّ الّشيِخ  بتاريِخ 4 أ

محّمِد بِن راشٍد آَل مكتوٍم - رعاُه هللاُ - يف مجاِل العمِل اإلنساينِّ 

واقِع  تغييرِ  بإمكانّيِة  إيمانِه  من  وانطالًقا  العالميِّ،  والّتنمويِّ 

العالِم العريبِّ من خالِل تغييرِ آلّيِة العمِل اإلنساينِّ يف المنطقِة.

متطوعي فزعة⧏صاحُب الّسموِّ محّمُد بُن زايٍد آِل نهياَن⧏

اقترْح مبادراٍت مبتكرًة لتعزيزِ العمِل اإلنساينِّ يف مدرسِتك ثم اعرْضها على زمالئَِك. ⤎
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ها مبادراُت محّمِد بِن  أحّدُد القطاعاِت الرّئيسَة اّلتي تضمُّ
راشٍد آِل مكتوٍم العالمّيُة من خالِل المخّطِط الّذهنيِّ اآليت:

1234

تهدف مبادرات مؤسسة محمد بن راشد العالمية لتحقيق رؤية صاحب السمو  الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه هللا - إىل تغيير 

حياة  (130) مليون إنسان حتى العام 2025م.
مؤسسة ❁  (28) العالمية  راشد  بن  محمد  مبادرات  تضم 

ونشر  الفقر  مكافحة  هي  رئيسية  قطاعات   (4) ضمن 
المعرفة وتمكين المجتمع وابتكار المستقبل.

الطبية ❁ األبحاث  كز  مرا إنشاء  يف  درهم  مليار   (2) استثمار 
المنطقة، باإلضافة لرصد (500) مليون  والمستشفيات يف 

درهم ألبحاث المياه.
كثر من (600) مليون درهم لتعزيز التسامح ❁ رصد المبادرات أ

واالنفتاح الحضاري والثقايف، ولتمكين المجتمعات من العيش 
باستقرار بعيدا عن خطابات اإلقصاء والتطرف.

أهم ❁ وترجمة  كتاب،  ماليين   (10) من  كثر  أ وتوزيع  طباعة 
(25000) مصنف للغة العربية من كافة اللغات العالمية.

رعاية (20) ألًفا من رواد األعمال الشباب لخلق(500) ألف وظيفة يف المنطقة.❁

وأمراض ❁ العمى  من  إنسان  مليون  وعالج(30)  ووقاية  مليون طفل  وتعليم(20)  دعم 

العيون حتى العام 2025م.

2

600
10

500
20

28
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أُجيُب عّما يأيت:

ما المقصوُد بالعمِل اإلنساينِّ؟. 1

أُسّجُل اثنيِن مْن أسباِب أهمّيِة العمِل اإلنساينِّ.. 2

أُعّدُد ثالثًا مَن المبادراِت الّتي تبنَّْتها دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة يف مجاِل العمِل اإلنساينِّ.. 3

أختاُر الكلماِت الّصحيحَة إلكماِل الجمَل اآلتيَة:

يحتفُل العالُم بيوِم العمِل اإلنساينِّ يف  من كلِّ عاٍم.. 1

19 أغسطس 19 يوليو   19 يونيو      

2 .. استشهَد (شهداُء العمِل اإلنساينِّ) يف 

 طاجكستان   أفغانستان   باكستان

يصادُف ذكرى يوِم زايٍد للعمِل اإلنساينِّ  من كلِّ عاٍم.    . 3

17 رمضان 20 رمضان   19 رمضان   

أّوًال

ثانًيا

أسئلُة الّتقويِم
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أفكّْر فيما يأيت:
اهتماُم دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة بالعمِل اإلنساينِّ:. 1

توظيُف شبكاِت الّتواصِل االجتماعيِّ يف تعزيزِ العمِل اإلنساينِّ:. 2

أحّدُد على الخريطِة ما يأيت:
ثالثًا مَن الّدوِل الّتي تدعُم دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة العمَل اإلنساينَّ فيها.

ثالًثا

رابًعا
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مصادُر المعلوماُت الجغرافّيِة الّتقليديِّة

62

مدخُل الوحدِة الّثالثِة

100 ْفَحُة: 112126الصَّ

الّدرُس األّوُل:

الخريطُة

الّدرُس الّثاين:

األطالُس والموسوعاُت

الّدرُس الّثالُث: 

الّدراسُة الميدانّيُة
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نواتُج تعلُِّم الوحدِة

يوّضُح المقصوَد بالمفاهيِم الواردِة.⬝

يناقُش مصادَر المعرفِة الجغرافّيَة التقليديَّة َوالتّقنّيَة َومجاالِت االستخداِم ومدى اإلفادِة منها (الخريطة)⬝

 يستنتُج مَن الخرائِط المتخّصَصِة والرّسوِم البيانّيِة البياناِت والّظواهَر الجغرافّيَة يف دولتِه والعالِم.⬝

يقارُن بيَن أنواِع األطالِس والموسوعاِت.⬝

يكتسُب مهاراِت استخداِم األطالِس والموسوعاِت.⬝

يقّدُر أهمّيَة توظيِف األطالِس والموسوعاِت يف الحصوِل على المعرفِة يف مجاِل الّدراساِت االجتماعّيِة ⬝

والّتربيِة الوطنّيِة. 

يستنتُج أهداَف الّدراسِة الميدانّيِة. ⬝

يحّدُد مهامَّ فريق الّدراسِة الميدانّيِة.⬝

راسِة الميدانّيِة حوَل ظاهرٍة معّينٍة.⬝ يطّبُق خطواِت الدَّ

SS_G06_V01_20_21.indd   101SS_G06_V01_20_21.indd   101 25/07/2020   4:34 AM25/07/2020   4:34 AM

https://seraj-uae.com/file/7133/


102

الّدرُس األوّل:ُ الخريطُة

نواتُج التّعلّم:ِ 

يوّضُح المقصوَد بالمفاهيِم الواردِة يف الّدرِس.⬝

يناقُش مصادَر المعرفِة الجغرافّيَة التقليديَّة َوالتّقنّيَة َومجاالِت االستخداِم ومدى اإلفادِة منها (الخريطة).⬝

 يستنتُج مَن الخرائِط المتخّصَصِة والرّسوِم البيانّيِة البياناِت والّظواهَر الجغرافّيَة يف دولتِه والعالِم.⬝

الثورة الزراعية.➺

الخريطُة.➺

الخريطُة الطّبيعّيُة.➺

الخريطُة البشريُّة.➺

مقياُس الرّسِم.➺

مفتاُح الخريطِة.➺

خطوُط الّطوِل.➺

دوائُر العرِض.➺

الفكرُة الّرئيسُة
الجغرافُيــِة  المعرفــِة  ُمصــادُر  تتعــّدد 

الّتقليديـّـِة َومنهــا الخرائُط الّتي تشــكُّل 

وضروريّــًة  حياتِنــا  يف  كبيــرًة  أهمّيــًة 

مختلــِف  يف  فوائــَد  مــن  تقّدمــُه  لمــا 

بالمعــارِف  الَعالقــِة  ذاِت  المجــاالِت 

توظيُفهــا  يمكــُن  الّتــي  والمهــاراِت 

ــِة  وتطبيُقهــا يف مياديــِن الحيــاِة العملّي

المجتمــِع. فئــاِت  لمختلــِف  اليومّيــِة 

المفاهيُم والمصطلحاُت:

قيٌم ومواطنةٌ:
حبُّ الوطِن.➺

تقديُر العلِم والعلماِء.➺

الخريطُة.

مخّطُط الّدرِس

المفهوُم واألهمّيُة.أوًال:

عناصُر الخريطِة.ثانًيا:

مهاراُت استخداِم الخريطِة.ثالًثا:
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مفهوُم الخريطِة:➺

الّتــي  األماكــِن  عــِن  الّصــور  آالُف   - الّصغــرِ  - منــُذ  تتشــكُّل يف عقولِنــا 

ــا، مثــل: البيــِت والحــيِّ والمدرســِة والقريــِة  عشــنا فيهــا، أو قْمنــا بزيارتِه

والمدينــِة، وتتعــّدُد مصــادُر المعرفــِة الجغرافيــِة، وتتطــّوُر المعلومــاُت 

تَطــّوًرا متســارًِعا يوًمــا بعــَد يــوٍم، ومنهــا مصــادُر المعرفــِة الّتقليديـّـِة الّتــي 

تشــمُل المراجَع والكتَب والنّشــراِت بأنواِعها واألطالَس والّصوَر الجويَّة 

والّدراســَة الميدانّيــَة والخرائــَط الّتــي تعــّد األداَة الرئّيســَة لجمــِع وفهــِم 

وعرِضهــا  واالقتصاديّــِة  والّتاريخّيــِة  الجغرافّيــِة  المعلومــاِت  وتلخيــِص 

ومناقَشــِتها مــَع اآلخريــَن.

فالخريطــُة: هــي تمثيــٌل لســطِح األرِض الكــرويِّ أو جــزٍء منــُه علــى 

ســطٍح مســتٍو (ورٌق/قماٌش/خشــٌب)، لتوضيــِح الّظواِهــر بمقيــاِس 

رســٍم معّيــٍن ورمــوزٍ معّينــٍة.

          حقيقةٌ جغرافّيةٌ 

علُم الجغرافيا: هو العلُم الّذي 

يدرُس العالقاِت بيَن اإلنساِن وبيئتِة، 

وما ينتُج عنها من قضايا ومشكالٍت، 

وكلمُة الجغرافّيُة يف اللّغِة العربّيِة 

تعتبُر حديثًة بعَض الّشيِء، حيُث 

كاَن العرُب والمسلموَن يستعملوَن 

صورَة األرِض أو خريطَة العالِم، وقد 

اطلَق العرُب على الجغرافيا (علَم 

تقويِم البلداِن) أْي وصُف البلداِن 

ألّن الرّحالَة العرَب والمسلميَن 

من مثِل ،ابِن جبير، وابِن بطوطَة، 

وياقوِت الحمويّ كَانوا يصفون كلَّ 

ما يشاهدونُه يف أسفارهْم، ولكن 

بعَضهم كاإلدريسي اهتمَّ برسِم 

الخرائِط الّتي ظلّْت مرجًعا للعاَلِم 

فترًة طويلًة مَن الّزمِن .

أهمّيُة الخريطِة:➺

تستخدُم الخريطُة كأداٍة أساسّيٍة للعديِد مَن الفئاِت المجتمعّيِة، ولكثيرٍ مَن 

والمهندِس  والّصحفيِّ  السائِح  ِمْن  لكلِّ  والمهِن، فهَي ضروّريةٌ  الوظائِف 

والمعلِّم والّطالِب وربّاِن الّسفينِة والجنديّ ومسؤوِل الّتخطيِط، فالخريطُة 

مصدرٌ للمعلوماِت ألنّها:

وسيلةٌ أساسّيةٌ 
للمعلوماِت وتلخيِصها 
وتحليلِها  وتفسيرِها يف 
الدّراساِت االجتماعّيِة 

خاّصًة.

إدراُك العالقاِت بيَن 
الّظواهرِ والمقارنِة 

بيَنها واستنتاِج اآلثارِ 
المترتّبِة عنها.

تحديُد مواقِع الّظواهرِ 
وامتداِدها واستنتاُج 

خصائِصها.

الّتخطيُط للمشروعاِت 
المستقبلّيِة الّتي ستسهُم 
يف حلِّ القضايا والمشكالِت 
الّتي تعاين منها الّدوُل أو 

ُع حدوثُها، مثِل االزدحاِم  ُيتوقَّ
المروريِّ واستصالِح األراضي.

: المفهوُم واألهمّيُة واألنواُع: أوالًّ
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أنواُع الخرائِط:  ➺

تتنّوُع الخرائِط بناءٌ على عوامَل عديدٍة منها:
تّنوُع الموضوعاِت والهدُف الّتي تتناوُلها. ⬝

تعّدُد الجهاُت الّتي تستخدُم الخريطَة أو تستعيُن بها. ⬝

الخرائُط الّطبيعّيُة:  ➺
هــي الخرائــُط الّتــي تمّثــُل الّظواهــَر 

هللاُ  خلَقهــا  الّتــي  الّطبيّعيــَة 

ســبحانَه وتعــاىل، وال دخــَل لإلنســاِن 

خرائــِط:  مثــِل  مــن  نشــأِتها،  يف 

النبــاِت  المنــاِخ،  خرائــِط  الّتضاريــِس، 

الّتربــِة. الطّبيعــيَّ، 

الخرائُط البشريُّة:  ➺
هــَي الخرائــُط الّتــي تعــرُض الّظواهــَر 

باإلنســاِن  تّتصــُل  الّتــي  البشــريَّة 

ونشــاطاتِه، مثــِل الخرائــِط السياســّيِة، 

االقتصاديِّة والّتاريخّيِة وخرائِط الّسكاِن.
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تتضّمُن الخريطُة عناصَر عديدًة، هي:➺

الخريطُة السياسّيُة لدولِة اإلماراِت⧏

مبين الجهات

سم
الر

س 
قيا

م

طة
ري

لخ
ر ا

طا
إ

ي 
بك

ش
 ال

ام
نظ

ال

عنوان الخريطة

طة
ري

لخ
ح ا

فتا
م

إطاُر الخريطِة:
هو ما يحيُط بالخريطِة مَن الخارِج، والحدُّ الّذي تنتهي عنَده تفاصيُل الخريطِة دوَن أْن 

تتجاوَزُه.

رموُز الخريطِة:
وهي الخطوُط أو النّقاُط أو األلواُن أو الرّسوُم الّتي تفيُد يف فهِم وتمثيِل الّظواهرِ 

على الخريطِة وتفسيرِها، وينبغي دائٌما أْن نبدأ بقراءِة مفتاِح الخريطِة.

عنواُن الخريطِة:
وهَو االسُم الّذي يحّدُد موضوَع الخريطِة، وما تتضّمُنه من معلوماٍت عن مكاِن الخريطِة 

من مثِل: خريطِة تضاريِس دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.

مفتاُح الخريطِة:
يضمُّ المصطلحاِت والرموَز المستخدمَة يف الخريطِة، ويتّنوُع مفتاُح الخريطِة حسَب 

موضوعِها (خريطةٌ سكانّيُة، خريطةٌ طبيعّيةٌ، خريطةٌ اقتصاّديةٌ). 

وهَو سهٌم يشيُر إىل جهِة الّشماِل، وغالًبا ما يرمُز له بمؤشرٍ يف أعلى الخريطِة.مبّيُن الجهاِت: 

ثانًيا: عناصُر الخريطِة:

SS_G06_V01_20_21.indd   105SS_G06_V01_20_21.indd   105 25/07/2020   4:34 AM25/07/2020   4:34 AM

https://seraj-uae.com/file/7133/


106

وتستخدُم الرّموُز للداللِة على الّظواهرِ المطلوِب عرُضها يف الخريطِة، ومن أنواِع الرّموزِ:➺

5

أنواُع الرّموزِ 

نقطّيةٌ  

رسوُم مبّسطُة

حروٌف هجائّيةٌ

خطّيةٌ

رقمّيةٌ

...
3-2-1

أ - ب 

مقياُس الرّسِم:
ويستخدُم لقياِس الَمسافاِت والمساحاِت على الخريطِة، وهو يبرُز الَعالقَة بيًن الخريطِة 

والجزِء الذَّي تمّثُله من سطِح األرِض، فإذا كاَن مقياُس الرّسِم يساوي1:1.000.000 سم، 
فهذا يعني أنَّ كلَّ 1سم على الخريطِة يقابُلها 1.000.000 على سطِح األرِض.

مفاهيُم ومصطلحاٌت جغرافّيةٌ:
مقياُس رسِم الخريطِة:

هــَو النســبُة بيــَن أيِّ مَســافٍة علــى الخريطــِة، 
وبيــَن المســافِة الحقيقيــِة المقابلــِة لهــا علــى 

ســطِح األرِض.

مفاهيُم ومصطلحاٌت جغرافّيةٌ:
الّنظاُم الّشبكيُّ:

الوهمّيــِة  الخطــوِط  مــَن  عــن شــبكٍة  عبــارةٌ 
األفقّيــِة والّرأســّيِة المتعامــدِة على الخرائِط.

الّنظاُم الّشبكيُّ:

يستخدُم الّنظاُم الّشبكّي يف تحديِد المواقِع على الخريطِة، وقد ابتكَر األغريُق طريقًة سهلًة منُذ 
كثَر من ألَفي عاٍم لتحديِد مواقِع األماكِن على الخريطِة بدّقٍة وذلَك برسِم شبكٍة مَن الخطوط  أ

األفقّيِة والرأسّيِة المتعامدِة على الخرائِِط، وتعرُف بخطوِط الّطوِل ودوائرِ العرِض.

أشكاُل مقياِس الّرسِم:
يظهُر مقياُس الرّسِم على 
الخرائِط بأشكاٍل متنّوعٍة 

منها: 

مقياُس الّرسِم الكسريُّ 
البياينُّ، مثُل:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1
1.000.000

أْي إّن السّنتمتَر الواحَد 
على الخريطِة يساوي 
1.000.000 سم أو 
كيلومتًرا واحًدا على 

األرِض (الّطبيعِة).

مقياُس الرّسِم 
الكتايبُّ:

ويتمُّ بكتابِة الَمسافِة 
على الخريطِة وما 
يقابُلها على سطِح 
األرِض، كل (1) سم 

على الخريطِة يساوي 
(3) كيلومتًرا على 

سطِح األرِض.

المقياُس الخّطيُّ: 

وهَو عبارُة عْن خطٍّ 
مستقيٍم يتمُّ رسُمه على 
الخريطِة بطوٍل مناسٍب 
ويتّم تقسيُمه إىل عدٍد 
مَن األجزاِء المتساويِة 

يمّثُل كُل جزٍء منها مسافًة 
محّددًة على سطِح األرِض.
أْي إّن الّسنتمتَر الواحَد 
على الخريطِة يساوي 

100 كيلومتًرا على سطِح 
األرِض (الّطبيعِة).

٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠
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الّذي يمرُّ بمرصِد  الطّول تبدأُ من خطِّ (صفر)  وخطوُط 

هنا  ومن  لندَن،  مدينِة  ضواحي  يف  الواقِع  «غرينتش» 

بخطِّ  ُيعرُف  والّذي  جرينتَش)  (خطَّ  تسميُته  جاَءْت 

بخصائَص  الّطوِل  خطوُط  وتّتصُف  الرئّيِس،  الّطوِل 

منها: عديدٍة، 

ا.➺ عدُد خطوِط الّطول (360) خطًّ
ا إىل الشّرِق من جرينتش و(180) ➺ يوجُد 180 خطًّ

خطَّ طوٍل إىل الغرِب منها.
ا ➺ ينطبُق خّطا طوِل (180) شرًقا وغربًا ليكّونا خطًّ

واحًدا يعرُف باسِم (خّط الّتاريِخ الّدويلِّ).
تعييِن  يف  تستخدُم  فهي  الّطول  خطوِط  فوائُد  وتتعّدُد 

بوساطِتها  ويمكُن  األرضّيِة،  الكرِة  سطِح  على  المواقِع 

األماكِن. بيَن  الوقِت  فروِق  وتحديُد  الزّمِن  تّعرُف 

وتبــدأُ دوائــُر العــرِض بالدائّــرِة االســتوائّيِة الّتــي تنّصــُف الكــرَة األرضّيــَة إىل قســميِن، أحُدهمــا شــمايلُّ، واآلخــُر جنــويبُّ. 

وقــد رســَم الجغرافّيــوَن إىل الّشــماِل والجنــوِب مــَن الّدائــرِة االســتوائّيِة دوائَــر وهمّيــًة أخــرى موازيــًة لهــا، وهــذه الّدوائــُر 

غيــُر متســاويٍة يف أقطارِهــا ،حيــُث تصغــُر كلَّمــا ابتعْدنــا عــن خــطِّ االســتواِء، حّتــى تصّبــح عنــَد القطَبيــن عبــارَة عــن نقطــٍة.

أهمّيُة دوائرِ العرِض:➺
تستخدُم دوائُر العرِض يف تعيين المواقِع على سطِح الكرِة األرضّيِة.⬝
تفيُد يف تعرّف المناِخ وأنواعِه.⬝

1010 202030 30 4040

180 180

القطب الشمالي
90

الدائرة القطبية الشمالية
ش 60

ش 40

مدار السرطان
ش 20

خط االستواء

ج 20

مدار الجدي

ج 40

90
القطب الجنوبي

الدائرة القطبية الجنوبية

23.5

23.5

صفر

أّوًال: خطوُط الطوِل:
وهَي عبارةٌ عن خطوٍط وهمّيٍة على شكِل أنصاِف 

دوائَر تتالىق جميُعها عنَد نقطَتِي القطَبيِن، وهَي 

متساويٌة يف أطوالِها وغيُر متوازيِة.

ثانًيا: دوائُر العرِض:
وهَي عبارةٌ عن خطوٍط وهمّيٍة ترسُم على 

نموذِج الكرِة األرضيِة، وتبدو على شكِل (دوائَر 

تامِة االستدارِة)
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لكــي يفيــَد اإلنســاُن مــَن الخريطــِة يف الّدراســِة والحيــاِة العملّيــِة، ويســتخدُمها اســتخداًما جّيــًدا، ال بــّد ِمــْن  إتقــاِن 

مجموعــٍة مــَن المهــاراِت، مــن أبرزِهــا:

قراءُة الخريطِة من مثِل: ➺

فهُم معاين 
المفاهيم 

والمصطلحاِت 
المكتوبِة على 

الخريطِة.

استخداُم عنواِن 
الخريطِة، وتعرُّف 

موضوِعها.

استخداُم مفتاِح 
الخريطِة يف 

تّعرِف دالالِت 
الرّموزِ.

استخداُم مقياِس 
رسِم الخريطِة يف 
قياِس المسافاِت 
والمساحاِت على 

الخريطِة.

تحديُد المواقِع على الخرائِط: ➺

القاّراِت والّدول والمدِن، فمثًال  العرِض من مثِل تحديِد مواقِع  الّطوِل ودوائرِ  ويتمُّ ذلك باستخداِم خطوِط 

لتحديِد موقِع دولِة اإلماراِت العربّيِة الّمتحدِة على الخريطِة ينبغي تحديُد خطوِط الّطوِل ودوائُر العرِض الّتي 

ي  تتقاطُع عنَدها الّدولُة، وسنجُد أنّها تقُع بيَن درجَتي عرٍض (22) و(26.5) شماَل خطِّ االستواِء وبيَن خطَّ

طوٍل (51) و(56.5) شرَق خطِّ غرينتَش.

تحديُد المَسافاِت: ➺

العرِض،  ا باستخداِم دوائرِ  الَمسافاِت تقديًرا تقريبيًّ يف حاِل خلوِّ الخريطِة من مقياِس رسٍم، نلجأُ إىل تقديرِ 

حيُث إّن الَمسافَة بيَن كلِّ درجَتي عرٍض متتاليَتيِن تساوي (111) كم.

فمثًال المسافُة بيَن مدينِة رأِس الخيمِة الواقعِة على دائرِة عرٍض (26) درجة شماًال وبيَن القطِب الّشمايل 

(64) دائرَة عرٍض فإّن الَمسافَة بالكيلومتراِت تصُل (7104).

معرفُة الزّمِن: ➺

تشرُق الّشمُس على األماكِن الشرقّيِة قبَل األماكِن الغربّيِة لألرِض الّتي تدُور حوَل محورِها أماَم الّشمِس 

مَن الغرِب إىل الّشرِق دورًة كاملًة كلَّ (24) ساعًة، وتسّمى الحركَة اليومّية لألرَض، فالفرُق الزّمنيُّ بيَن أيِّ 

خطيَّ طوٍل متتالييِن يساوي (4) دقائَق، وهذا يعني أننا إذا عرْفنا فرَق خطوِط الّطول بيَن مكاٍن وآخَر يمكُننا 

بسهولٍة أْن نعرَف فرَق الوقِت بيَنها. فمثًال فرُق التوقيِت بيَن مدينتي أبو ظبي وديب (4) دقائَق، ألّن مدينَة 

أبوَظبي تقُع عنَد خطِّ طوٍل (54) شرًقا، وتقُع مدينُة ديبِّ عنَد خطِّ طوٍل (55) شرًقا، أْي بفارِق خطِّ طوِل واحٍد.

ثالًثا: مهاراُت استخداِم الخريطِة:
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حساُب فروِق خطوِط الّطوِل: ➺

ويمكُن حساُب الفرِق يف خطوِط الّطوِل باستخداِم القواِعد اآلتيِة:

الخّطان أحُدهما شَرق خطِّ غرينتَش واآلخُر 

غربَه، فنقوُم بجمِع الرّقَميِن، فمدينُة أبوَظبي 

تقُع عنَد خطِّ طوٍل (54) شرًقا، ومدينُة 

نيويورك على خّط (76) غربًا.

54+76 = 130 خط طول

فرُق الوقِت بيَن المدينتين =

130X4 =  520 دقيقة،

أي (8 ساعاٍت و40 دقيقًة).

الخّطان كالهما شرٌق أو غرٌب، نقُوم بطرِح 

الرّقِم األصغرِ مَن الرقِم األكبرِ.

تقُع ديبُّ على خطِّ طوٍل (55)، ومدينُة مومباي 

على خطِّ طوٍل (73) فالفرُق بخطوِط الّطوِل 

بين المدينتيِن  ( دقيقة).

فإذا كاَن الوقُت يف ديبِّ التاسعَة صباًحا، فيكوُن 

الوقُت يف مومباي (10.12) صباًحا.

ويمكُن أيًضا طرُح فرِق الّزمِن إذا كانِت المدينُة 

أو المكاُن المطلوُب معرفُة وقتِه يقُع جهَة 

الغرِب بالنسبِة للمدينِة األخرى.

توظيُف خطِّ الّتاريِخ الّدويلِّ:➺

يســّمى المــكاُن الــّذي يمــرُّ فيــه خــطُّ الّطــول (180) غربـًـا بخــطِّ الّتاريــِخ الــّدويلِّ ألّن اســَم اليــوِم والّتاريــِخ يتغّيــراِن 

كاَن متجًهــا إىل الشــرِق أم إىل الغــرِب، كمــا هــو موّضــٌح يف الخريطــِة. ، ســواًء أ عنــَد عبــورِ المســافرِ لهــذا الخــطِّ

خّط الّتاريِخ الّدويلُّ⧏
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الفهُم واالستيعاُب:

أُجيُب عِن األسئلِة اآلتيِة:➺
أوّضُح أهمّيَة الخريطِة يف حياتِنا.⬝

أُسّمي مصادَر المعرفِة الجغرافّيَة.⬝

أُبّيُن أهمَّ خصائِص خطوِط الّطوِل.⬝

أُسّجُل أهمّيَة دوائرِ العرِض؟⬝

كمِل العباراِت اآلتيَة بما يناسُب:➺ أ

العلُم الّذي يدرُس الَعالقاِت بيَن اإلنساَن وبيئتَه، وما ينتُج عنها من قضايا ومشكالٍت هو ⬝

تعدُّ خرائُط المناِخ من أنواِع الخرائِط ⬝

من عناصرِ الخريطِة، ويضمُّ المصطلحاِت والّرموَز المستخدمَة هو ⬝

ا واحًدا، يعرُف باسِم ⬝ ينطبُق خّطا طوِل (180) شرًقا وغربًا ليكونا خطًّ

تستخدُم دوائُر العرِض يف تعييِن ⬝

درجُة الدائرِة القطبّيِة الشّمالّيِة هي ⬝

المسافُة بالكيلومتراِت بيَن كلٍّ درجَتي عرٍض متتاليَتيِن ⬝

تسّمى حركُة دوراِن األرِض حَول محورِها أماَم الّشمَس كلَّ (24) ساعًة ⬝

أّوًال

أسئلُة الّتقويِم
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 أُفّسُر اآليت:➺
ُع الخرائِط.⬝ تنوُّ

اختالُف أشكاِل وأنواِع الّرموزِ من خريطٍة ألخرى.⬝

المهاراُت

أوجُد فرَق الّزمِن بيَن مدينِة أبوظبي والمدِن الواردِة يف الّشكِل اآليت:➺

أبوظبيمومبايطوكيو

(12 ظهًرا)

لندنبراغالقاهرُة

ْصفر15ْ شرًقا31ْ شرًقا54ْ شرًقا73ْ شرًقا140ْ شرًقا

ثانًيا
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أقرأُ الّشكَل، ثّم استخرْج ثالثَة رموزٍ مْن كلِّ فئٍة من أنواِع فئاِت الّرموزِ اآلتيِة :➺

رموزٌ نقطّيةٌ: ⬝
رموزٌ خطّيةٌ: ⬝
رموزٌ رقمّيةٌ: ⬝
رموزٌ تّعبُر عن ظاهراٍت طبيعّيٍة: ⬝

أحِسِب المسافَة بيَن مدينِة رأِس الخيمِة الّتي تقُع قرَب دائرِة عرٍض (26) درجًة شماًال، وبيَن خطِّ ➺

االستواِء على خريطٍة خَلْت من مقياِس الرّسِم.

أقارْن بيَن خطوِط الّطوِل ودوائرِ العرِض وفَق معطياِت الجدوِل اآليت:➺

دوائُر العرِضخطوُط الّطوِل وجُه المقارنِة

المفهوُم

العدُد

األهمّيُة

احلبوب (قمح، شعير، ذرة)

جوت

قطن

قصب  سكر

غاز طبيعي

فحم

حام  حديد

نحاس

نفط

5,000,000أكثر من                               نسمة

1,000,0005,000,000من                            إل3                             نسمة

1,000,000أقل من                               نسمة

العاصمة
حدود  دولية

سكك حديدية

طرق رئيسة

الكثافة السكانية

لكل كيلومتر مربع

100 أكثر من 

1أقل من 

100 - 50
50 - 10

10 - 1

سكان املدن

أكثر من           ماليني نسمة

مليون

3

3 - 1
مليون 1 - 0.5

مليون 0.5 - 0.25

4000

2000

1000
500
200

صفر

العمر باألمتاراالرتفاع باألمتار

4000
2000

200

صفر

4807

5098

االرتفاع

العمق

نهر

بحيرة

قمة

واحة

مفتاُح خريطٍة اقتصاديٍّة⧏

مفتاح خريطة سياسية⧏

مفتاُح خريطٍة طبيعّيٍة⧏مفتاُح خريطِة سكّاٍن⧏

العــمـق
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أُحّدُد المقصوَد بكلٍّ مْن: 

خطِّ الّتاريِخ الّدويلِّ: ➺

دوائرِ العرِض: ➺

الخريطِة: ➺

خطوِط الّطوِل: ➺

االبتكاُر: 

بالّتعــاوِن مــع مجموعتــَك صّمــْم خريطــًة مجّســمًة لدولــِة اإلمــاراِت العربّيــِة المّتحــدِة مّحــدًدا عليهــا عناصــَر ➺

الخريطــِة والمــدَن الرئّيســَة.

ثالًثا

رابًعا
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الّدرُس الّثاين: األطالُس والموسوعاُت 

نواُتج التّعّلِم: 

يوّضُح المقصوَد بالمفاهيِم الواردِة يف الّدرِس.⬝

يقارُن بيَن أنواِع األطالِس والموسوعاِت.⬝

يكتسُب مهاراِت استخداِم األطالِس والموسوعاِت.⬝

يقــّدُر أهمّيــَة توظيــِف األطالــِس والموســوعاِت يف الحصــوِل علــى المعرفــِة يف مجــاِل الّدراســاِت االجتماعّيــِة ⬝

والّتربيــِة الوطنّيــِة.  

الثورة الزراعية.➺

األطلُس.➺

األطالُس العاّمُة.➺

األطالُس المتخّصصُة.➺

الموسوعاُت.➺

الفكرُة الّرئيسُة
مــن  والموســوعاُت  األطالــُس  تعــدُّ 

مصــادر المعرفــِة الجغرافّيــِة التّقليديـّـِة 

كتســابِنا المعلومــاِت  الّتــي تســهُم يف ا

والخبراِت بخاصٍة يف مجاِل الّدراساِت 

حــوَل  الوطنّيــِة  والتربيــِة  االجتماعّيــِة 

مــن  تحتويــِه  ومــا  والقــاّراِت،  الــّدول 

الطبيعّيــِة  ظواهــَر مختلفــٍة كالّظواهــرِ 

والبشــريِّة.

المفاهيُم والمصطلحاُت:

قيٌم ومواطنةٌ:
الّتعاوُن.➺

االلتزاُم.➺

األطلُس والموسوعاُت.

مخّطُط الّدرِس

األطلُس.أوًال:

الموسوعاُت.ثانًيا:
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كتســاِب  ــد األطالــُس إحــدى مصــادرِ المعرفــِة األكثــرِ أهمّيــًة، ومــن أهــمِّ مصــادرِ الّتعلــِم المســتخدمِة يف فهــِم وا تعُّ

كانــت  أ االجتماعّيــِة، ســواًء  الّدراســاِت  والبشــريِّة يف  الطبيعّيــِة  بالّظواهــرِ  العالقــِة  ذاِت  والمهــاراِت  المعــارٍف 

جغرافّيــًة أم تاريخّيــًة أو وطنّيــًة أو اقتصاديـّـًة إضافــًة للموضوعــاِت األخــرى. كمــا تســهُم يف تنميــِة الحــسِّ المــكاينِّ، 

األطالــِس  أقــراٍص مدمجــٍة، يف محاولــٍة إلحــالِل  األطالــُس منتشــرًة علــى  الّتكنولوجيــا، أصبحــت  تقــّدِم  ومــع 

ــِة.  ــِة علــى الحاســِب بــدًال مــَن األطالــِس الّتقليديّ اإللكترونّي

المتنّوعــِة،  الّصــورِ  مثــَل:  عديــدًة،  وأشــكاًال  متنوعــًة،  خرائــَط   يضــمُّ  كتــاٍب  عــْن  عبــارةٌ  واألطلــُس، 
البيانّيــِة. واألشــكاِل  والّرســوِم، 

لماذا نستخدُم األطلس؟➺
ال يقتصــُر اســتخداُم األطلــِس علــى فئــٍة مّعينــٍة مــَن الّنــاِس، فقــْد وِضعــْت لتخــدَم مجــاالٍت متنوعــًة وفئــاٍت 

مختلفــًة مــَن األفــراِد والجهــاِت بهــدِف:

تطوير مهاراِت وقدراِت الّطلبة يف قراءِة الخرائِط واألشكاِل وتحليلِها وتفسيرِها، وكذلك يف تطويرِ 

مهاراتِهم وقدراتِهم على رسِم الخرائِط، وإعداِد الّنماذِج والمجّسمات.ِ

توفيرِ المعلوماِت والمعارِف للقارِئ والباحِث لمتابعِة الّتطوّراِت وتعرّف مواقع الّدوِل واألحداِث وتطّورِها، 

كذلك يستخدُمه اإلنساُن يف تعرّف األماكن التي يرغُب بزيارتِها، وأخِذ فكرٍة عاّمٍة عن الموقٍع، والمناِخ 

واألماكِن الّسياحّيِة والتاريخّيِة وغيرها. وعن االتّجاهاِت وحساِب الَمسافاِت بيِن المدِن ومواقِعها.

االجتماعّيِة بحيُث يجعُل محتوى  الّدراساِت  تفاعلِهْم مَع مناهِج  الّطلبة وتنميِة  اهتمام  جذِب 

الكتاِب مفهوًما لديهْم. 

توفِير الوقِت والجهِد الّذي يبُذله المّدرُس يف أثناِء شرحِه لموضوعاِت الّدروِس.

أّوًال: األطالُس:
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أنواُع األطالِس :➺

وتقسُم إىل نوعيِن وهما:

األطالُس العاّمُة: 
.(atlapedia) ِّوهي تعرّض موضوعاٍت وخرائَط متنوعًة مثَل أطلَس العالم، وأطلس أطالبيديا اإللكتروين

األطالُس المتخّصصُة:
تهدُف األطالُس المتخّصصُة اىل عرِض معلوماٍت متخصصِة يف موضوٍع معّيٍن ومحّدٍد كاألطالِس االقتصاديِّة 

والّسكانّيِة والّتاريخّية وغِيرها، ومن أمثلِتها:

األطالُس الّتاريخّيُة:➺

وتعرُض مجموعًة مَن الحقائِق واألحداِث 

والمواقِع الّتاريخّيِة مدّعمَة بالخرائِط 

الّتوضيحّيِة مثِل أطلِس الّتاريِخ العريبِّ.

موقع االطلِس الّتاريخيِّ للقرِن العشرين:

http://users.erols.com/mwhite2820centry.htm

األطالُس الجغرافّيُة:➺

كثَر أنواِع األطالِس انتشاًرا فهي تقّدُم  وتعدُّ أ

معلوماٍت جغرافيًة عن أنواع الّتضاريِس 

والمناخاِت وتوزيِع المياِه والغاباِت يف مناطِق 

العالِم المختلفِة، ومن أمثلِتها: األطلُس 

العريبُّ لمناهِج الّدراساِت االجتماعّية يف 

دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة وأطلُس دولِة 

اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة الجغرايفِّ، وأطلُس 

المملكِة العربّيِة السعوديِة الجغرايفِّ.

األطالُس السياسّيُة:➺

يهتمُّ هذا الّنوُع مَن األطالِس بالمجاالِت 

الّسياسّيِة كترسيِم الحدوِد الّدولّيِة والبّريِة 

ومواقِع المدِن الكبرى وعواصِم الّدوِل.

األطالُس االجتماعّيُة:➺

وهَي تناقُش بوجٍه عامًّ الخصائَص 

االجتماعّيَة للّسكاْن، وكذلك نسِب الّتوزيِع 

الّسكاينِّ بناًء على جوانَب متعددٍة، 

مثِل: األصوِل العرقّيِة وتوزيِع الظواهر 

االجتماعّيِة كالفقرِ والمجاعِة واألمراِض 

واإلعاقِة واألمّيِة مَع تحديِد أماكِن 

انتشارِها.
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02
 مهاراُت استخداِم األطالِس:➺

ترتبُط مهاراُت استخداِم األطالِس بالموادِّ الّتي يحتويها، 

وتشــتمُل األطالُس على الموادِّ اآلتيِة:
فهرُس المحتويات.⬝
الخرائُط المتنوعَة، وتمّثُل الجزَء األكبَر مَن األطلِس.⬝
األشكاُل الّتوضيحّيُة.⬝

جداوُل عِن القاّراِت والدّول.⬝
الرّسوُم البيانّيُة والجداوُل الرّقمّيُة.⬝
الّصــُور الفوتوغرافُيــُة والجّويــُة وصــوُر االستشــعارِ ⬝

عــن بُْعــد.
فهــرُس مواقــِع األماكــِن (يف بعِض األطالِس، وخاّصًة ⬝

األجنّبية).
جداوُل عِن الّدوِل والقاّراِت.⬝
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ــا للمعلومــاِت يف الّدراســاِت االجتماعّيــة خاّصــًة، وتشــتمُل الموســوعُة علــى  تعــدُّ الموســوعاُت مصــدًرا مهمًّ

كثــَر مــن 12 مجلــًدا وهــَي تضــمُّ معلومــاٍت متنّوعــًة  عــدٍد مــَن الكتــب أو المّجلــداِت قــد يصــُل بعُضهــا إىل أ

وموضوعاُتهــا مرتَبــةٌ ترتيًبــا أبجديًّــا، ويف الوقــِت الحاضــرِ تتوافــُر موســوعاٌت إلكترونّيــةٌ يمكُننــا الوصــوُل إليهــا عبــَر 

شــبكِة اإلنترنــت.

أو متخصّصــٌة يف  اإلنســانّيِة،  المعرفــِة  والموســوعاُت هــي مّؤلفــاٌت تحــوي معلومــاٍت حــوَل موضوعــاِت 

موضــوِع معّيــٍن، ويغلــُب علــى معلوماتِهــا االختصــاُر، وتعتمــُد علــى دّقــَه الّتنظيــِم أو الّترتيــِب الهجــايئِّ، ليســهَل 

علــى المســتفيِد الرجــوُع اليهــا بأقــلِّ جهــٍد. وتعتمــُد الموســوعاُت الجّيــدُة علــى عــدٍد مــَن الكّتــاِب، كلٌّ يكتــُب يف 

مجــاِل تخصّصــِه. أمثلُتهــا: 

الموسوعُة العربّيُة العالمّيُة.  ⬝
موسوعُة جينيَس لألرقاِم القياسّيِة. ⬝
موسوعُة األمثاِل الَشعبّيِة العربّيِة.  ⬝

ثانًيا: الموسوعاُت:
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02
أهمّيُة الموسوعاِت➺

تكوُن  ما  غالبًا  التّي  الحقائِق  أسئلِة  على  لإلجابِة  ا  هامًّ مصدًرا  ُد  تعَّ
ذاَت طبيعٍة بسيطة،ٍ مثِل ماذا، ومتى، وأين، وكيف، فاإلجابُة عن هذه 

التّساؤالِت تكوُن عن طريِق الموسوعاِت.

ُد مصدًرا إلرشاِد القارِئ الّذي يريُد االستزادَة مَن المعلوماِت بوساطِة  تعَّ
ُمها يف نهايِة مقاالتِها، مّما يساعُد القارَئ على  الببليوغرافات التّي تقدَّ

إيجاِد معلوماٍت إضافيٍّة يف مجاٍل موضوعيٍّ معيٍّن.

ُد مصدًرا إلعطاِء الخلفيّاِت األوليِّة مَن المعلوماِت للّدارِس والباحِث  تعَّ
والخبيِر والرّجِل العاديِّ على الّسواِء.

أنواُع الموسوعاِت:➺

موسوعاٌت عاّمةٌ، أْي تعرُض موضوعاٍت متنوعًة. ⬝
موسوعاٌت متخّصصةٌ، تقتصُر على عرض موضوٍع واحٍد كبيرٍ.⬝

ــُة، وتحــوي كثيــًرا مــَن  ــِة الموســوعُة البريطانّي ومــن بيــِن الموســوعاِت العالمّي

أّمــا موســوعُة  اإلنجليزيّــِة،  باللّغــِة  والتعاريــِف  والمصطلحــاِت  الموضوعــاِت 

ويكيبيديــا (Wikipedia) فهــَي باللّغتيــِن العربّيــِة واإلنجليزيّــِة.
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تنظيُم الموسوعاِت:➺

البحــُث يف أيّ موســوعٍة، باســتخداِم كلمــٍة مفتاحّيــٍة للموضــوِع، مثــِل: (ّســكان)، (دولــُة اإلمــاراِت)،  ويمكــُن 

بالِفهــرِس. (اقتصــاد) فضــًال عــن االســتعانِة 

وهناَك طريَقتان لتنظيِم وترتيِب المعلوماِت التي تشمُل عليها الموسوعاُت، هما:
الّترتيُب حسَب األحرِف الهجائّيِة.⬝

الّترتيُب الموضوعيُّ.⬝

ممّيزاُت الموسوعاِت:➺

كتابُة محتوياِت الموسوعاِت من قبِل مجموعٍة كّتاٍب متخّصصين، 

ويقوُم بتحريرها هيئُة كبيرُة مَن المحرّريَن المهرِة وهيئٍة من الباحثيَن.

معلوماٍت  من  عليه  تشتمُل  ما  توثيِق  على  الموسوعاُت  تحرُص 

بتسجيِل بياناِت المصادرِ الّتي اعتمَدت عليها يف قوائَم ملحقٍة بمقاالتِها.

الّتطّوراِت  ومالحقِة  محتوياِتها  بتجديِد  الموسوعاِت  من  كثيرٍ  قياُم 

كثرِ طرائِق التجديد اتِّباَع ما ُيسّمى  العلمّيِة يف مجاِل اهتماِمها، ومن أ

بسياسِة المراجعِة المستّمرِة من مالحق وإضافاٍت وكتٍب سنويٍّة.
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مثاٌل لموسوعٍة إليكترونّيٍة:➺
(Electronic Encyclopedia)

الّصفحُة الّتاليُة مأخوذُة من شبكِة اإلنترنت، 

وتضّم كثيًرا مَن الموضوعاِت واإلحصائّياِت 

والرّسوِم البيانّيِة والخرائِط بأنواِعها.

02
مهاراُت البحِث يف الموسوعاِت:➺

يتضّمُن البحُث يف أيِّ موسوعٍة المهاراِت اآلتيَة:

اختياُر الموضوِع من فهرِس المحتوياِت. ⬝

قراءُة محتوى الموضوِع وتلخيُصه.⬝

قراءُة الّصور والخرائِط والجداوِل والرّسوِم مَن الوسائِل المصاحبِة للموضوِع.⬝

تنزيــُل المعلومــاِت والّصــورِ والخرائــِط المختــارِة، ثــّم تخزيُنهــا يف الحاســوِب أو طباعُتهــا إذا أرْدَت البحــَث يف ⬝

موســوعِة إلكترونّيــٍة.

استخداُم المعلوماِت يف الغرِض المطلوِب (كتابِة تقريرِ، بحِث).⬝

جولُة يف موسوعٍة:➺
اســتخدْم صــورَة فهــرِس المحتويــاِت المقابــل، وحــّدْد أماكــَن 

الوصــوِل إىل المعلومــاِت اآلتيــِة:

الّطقُس ⬝

األنهاُر والمحيطاُت ⬝

الغاباُت المطيرُة ⬝

جزرٌ بركانّيةٌ ⬝

الفصوُل ⬝

علوٌم وعلماُء ⬝

الّتربُة ⬝

األنظمُة البيئّيُة ⬝

SS_G06_V01_20_21.indd   121SS_G06_V01_20_21.indd   121 25/07/2020   4:34 AM25/07/2020   4:34 AM

https://seraj-uae.com/file/7133/


122

الفهُم واالستيعاُب:

أُجيُب عّما يأيت :➺

أُوّضُحِ الفرَق بيَن األطالِس العاّمِة واألطالِس المتخّصصِة؟. 1

أُسّجُل أهّميُة الموسوعاِت يف حياتِنا؟. 2

أُبّيُن طرائَق تنظيِم وترتيِب المعلوماِت يف الموسوعاِت. . 3

أختاُر اإلجابَة الصحيَحة لكلِّ عبارٍة مّما يأيت :➺

كُثر أنواِع األطالِس انتشاًرا، هي:. 1 أ

ج. السياسّيُة ب. االقتصاديُّة   أ. الجغرافّيُة  

مصدرٌ للمعلوماِت الجغرافيِة، وتشتمُل على عدٍد من الكتِب أو المّجلداِت، هو:. 2

ج. القاموُس ب. الموسوعُة   أ. األطلسُ  

يحتوي األطلُس على موادَّ عّدٍة رئيسٍة، هي: . 3

ج. االستبانُة ب. العّينة ُ   أ. الخريطُة  

أسئلُة الّتقويِم

أّوًال
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02

المهاراُت

أقرأُ صورَة الغالِف، ثمَّ أُحّدُد:➺

نوَع األطلِس: • 

لَغتُه: • 

الموضوعاِت المَتضمّنَة فيِه:• 

َعلُِّم، وأبحُث عْن أطلِس العالِم، ثّم :➺ أقوُم بزيارِة ُغْرفة َمصاِدرِ التَّ

أَحّدُد أبرَز مهاراِت استخداِم األطالِس بالموادِّ الّتي تحتويها.⬝

كتُب قائمَة الّدوِل العشرِ األكثرِ سكانًا يف العالِم.⬝ أ

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

ثانًيا
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فكّْر باآليت:

كيْف يّسهُل األطلُس الحصوَل على مواقِع األماكِن المختلفِة؟. 1

لماذا نستخدُم:. 2

األطلَس؟⬝

أُحّدُد موقَع دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة باستخداِم خطوِط الّطوِل ودوائرِ العرِض.⬝

دوائُر العرِض: 

خطوُط الطوِل: 

أُصّنُف المسّمياِت الّتي بيَن القوسيِن َوْفَق الجدوِل اآليت:➺

(المــدُن - المواقــُع اآلثريّــُة - الســّهوُل - جينيــُس لألرقــاِم القياســّيِة - حقــوُل النِّفــط -الّســكاُن - الفقــُر واألمّيــُة - 

الجبــال).

خرائُط 
الّتضاريِس

الموسوعاُت 
الخرائُط 
السياسّيُة

الخرائُط 
االجتماعّيُة

الخرائُط 
اقتصاديُّة

الخرائُط 
التاريخّيُة

ثالًثا
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02
الموسوعاِت؟⬝

ُكْن مبدًعا
صّمْم أطلًسا مصّغًرا للجزرِ السياحّيِة يف دولِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة.. 1

تّخيْل محتوياِت أطلِس المستقبِل وّدوْنها.. 2

رابًعا
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أصيُغ بأسلويب تعريًفا مناسًبا للمفاهيِم والمصطلحاِت اآلتيِة:➺
األطلُس:⬝

الموسوعُة:⬝

خامًسا
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الّدرُس الّثالُث: الّدراسُة الميدانّيُة

نواتُج الَتعّلِم: 

يوّضُح المتعلُّم المقصوَد بالمفاهيِم الواردِة يف الّدرِس.⬝

يستنتُج أهداَف الّدراسِة الميدانّيِة. ⬝

يحّدُد مهامَّ فريق الّدراسِة الميدانّيِة.⬝

راسِة الميدانّيِة حوَل ظاهرٍة معّينٍة.⬝ يطّبُق خطواِت الدَّ

الثورة الزراعية.➺

الّدراسُة الميدانّيُة.➺

 االستبانُة.➺

الفكرُة الّرئيسُة
ــة وســيلًة وأداًة  ــد الّدراســُة الميدانّي تَعُّ

المعلومــاِت  علــى  للحصــوِل  فّعالــًة 

المتّنوعــِة مــن خــالِل دراســِة الّظواهــرِ 

قــرٍب،  عــن  المختلفــِة  والمشــكالِت 

رغــَم  لهــا،  المناســبِة  الحلــوِل  وإيجــاِد 

ــا مــَن المصــادرِ التّقليديــِة لجمــِع  كَونِه

المعلوماِت إالّ أنّها ال يمكُن االستغناُء 

عنهــا مهّمــا تطــّوَرْت وســائُل الحصــوِل 

علــى المعرفــِة.

المفاهيُم والمصطلحاُت:

قيٌم ومواطنةٌ:
الّتعاوُن.➺

االلتزاُم.➺

الدراسُة الميدانّيُة.

مخّطُط الّدرِس

 مفهوُم الّدراسِة الميدانّيِة وأهّميُتها.أوًال:

خطواُت الّدراسِة الميدانّيِة يف الّدراساِت االجتماعّيِة.ثانًيا:

مهاّم فريِق الّدراساِت الميدانّيِة.ثالًثا:
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بــدأ اإلنســاُن منــُذ وَطــأْت قدمــاه ســَطح األرِض البحــَث وتدقيــَق الّنظــرِ والّدراســَة ليكشــَف كلَّ مــا يحيــُط ببيئتــِه 

مــن أجــِل العيــِش اآلمــِن واســتغالِل المــوارِد. 

وإذا أرْدنــا كتابــَة تقريــرٍ عــن ظاهــرٍة محــّددٍة ولــْم نتمكّــْن مــَن الحصــوِل علــى المعلومــاِت يف المراجــِع والكتــِب، 

فإنّنــا ســنلجأُ إىل أســلوٍب آخــَر للحصــوِل علــى المعلومــاِت والمعرفــِة المطلوبــِة قــْد يكــوُن يف أســلوِب الّدراســِة 

زيــارِة  مــن خــالِل  المّتصلــِة بظاهــرٍة معيّنــٍة  المعلومــاِت والحقائــِق  الّتــي هــي: أســلوٌب لجمــِع  الميدانّيــِة 

المنطقــِة الّتــي تحــدُث فيهــا هــذه الّظاهــرُة، ومالحظِتهــا وتحديــِد جوانِبهــا والعوامــِل الّتــي أّدْت إليهــا. 

وتهدُف الّدراسُة الميدانّيُة بخاصٍة يف الّدراساِت االجتماعّيِة، إىل إبرازِ اآليت:  ➺

معرفُة الّظواهرِ الطبيعّيِة والبشريِّة ومعالِمها. ⬝

تنميُة مهارِة المتعلِّم على دراسِة المشكالِت وتحليلِها واالستنتاِج منها.  ⬝

كتسابُها بالمعرفِة الّنظريِّة، ⬝ تنميُة العديِد مَن المهاراِت التي ال يمكُن ا

 تنميُة روِح الّتعاوِن بيَن الفريِق الّذي يقوُم بالّدراسِة الميدانّيِة. ⬝

أوًال: مفهوُم الّدراسِة الميدانّيِة وأهّميُتها:
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تحديُد موضوِع الّدراسِة

تحديُد مكاِن الّدراسِة

تجهيُز األدواِت

توزيُع المهامِّ على 

فريِق العمِل

1. الّتحضيُر للّدراسِة

2. تنفيُذ الّدراسِة

3. عرُض الّدراسِة على الّزمالِء أو الجهاِت المعنّيِة.

كتابُة الّتقريرِ الّنهايئِّ

توجيُه الخرائِط

قياُس المَسافاِت  

والِمساحاِت

رسُم خرائَط مبسطٍة

تصويُر الّظواهرِ 

المرتبطِة بالّدراسِة

جمُع العّيناِت

توزيُع االستباناِت 

وإجراُء المقابالِت

ثانًيا: خطواُت الّدراسِة الميدانّيِة يف الّدراساِت االجتماعّيِة:
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يقوم بالّدراسِة الميدانّيِة فردٌ أو فريُق عمٍل تّتوزُع المهامَّ فيما بيَنهْم، مثَل: ➺
رسِم خرائَط مبسطٍة، ومخططاٍت لمنطقِة الّدراسِة. ⬝

وصِف الّظاهراِت الّطبيعّيِة والبشريِّة. ⬝

التقاِط صورٍ فوتوغرافّيٍة لمنطقِة الّدراسِة. ⬝

قياِس مسافاٍت ومساحاٍت. ⬝

جمِع عيّناٍت (صخورٍ، نباتاٍت، تربٍة ...)  ⬝

تطبيِق استباناٍت معّدٍة مسبًقا. ⬝

إجراِء لقاءاٍت ومقابالٍت مَع أفراٍد عادييَن، ومسؤوليَن. ⬝

مفاهيٌم ومصطلحاٌت :
االستبانُة: ➺

مجموعــةٌ مــن األســئلِة المتّنوعــِة والّتــي ترتبــُط ببعِضهــا البعــِض ارتباًطــا يحّقــُق 

الهــدَف الــّذي يســعى إليــه الباحــُث مــن خــالِل المشــكلِة الّتــي يطرُحهــا بحُثــه.

ثالًثا: مهامُّ فريِق الّدراسِة الميدانّيِة:
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أنموذٌج لدراسٍة ميدانّيِة لمصنٍع ما: ➺

تحديُد اسِم المصنِع.

تحديُد أهداِف الّدراسِة.

توزيُع المهامِّ بيَن أعضاِء المجموعِة الواحدِة.

تجهيُز األدواِت وإعداُد استمارِة (استبانٍة) جمِع المعلوماِت.

زيارُة المصنِع من خالِل اآليت:

تسجيُل المعلوماِت والملحوظاِت على االستماراِت المعّدِة .

تحليُل االستباناِت وتلخيُص المعلوماِت والّتوّصل إىل استنتاجاِت. 

كتابُة التقريرِ عِن المشكلِة/ ظاهرِة الّدراسِة.

االتفاُق على موعِد الّزيارِة مسبًقا مَع إدارِة المصنِع . ⬝
إجراُء مقابالٍت مَع المسؤوليَن.  ⬝
جولُة يف المصنِع ومالحظِة الّظواهرِ ذاِت العَالقِة بالّدراسِة. ⬝

1

2

3

4

5

6

7

8

عرُض الّتقرير على الّزمالِء أو الجهاِت المسؤولِة.9
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مهّمتي األوىل (أستكشُف العاَلَم ِمْن حويل)➺

لنستكشَف مًعا مهامَّ فريِق الّدراسِة الميدانّيِة من خالِل قياِمنا بدراسٍة ميدانّيِة إلحدى الّظواهرِ اآلتيِة:

االزدحاُم المروريُّ.⬝

تلّوُث البيئِة البّريِة أو البحريِّة.⬝

الحياُة النباتّيُة أو الحيوانّيُة يف مدينِتَك.⬝

تأثيُر الّتطّورِ االجتماعيِّ على الّسنِع اإلمارايتِّ.⬝

قْم بتحديِد المهامِّ الّتي قْمَت بها مَع فريِق عملَِك ودّوْنها يف الجدوِل الّتايل:➺

المهّمُةاألعضاُء

مهّمتي الثانية (رحلةٌ ميدانّيةٌ تعليمّيةٌ إىل موقِع إكسبو 2020 ديب)➺

كسبو 2020 ديب مع زمالئك يف جولة يشهد عملية بناء الموقع قبل فتح أبواب  قم برحلة ميدانية لموقع إ

كتب تقريًرا عنه. وا
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الفهُم واالستيعاُب 

أُحّدُد لماذا نلجأُ إىل الّدراسِة الميدانّيِة؟. 1

أُوّضُح هدَفيِن اثنيِن للّدراسِة الميدانّيِة. . 2

أُسّجُل الخطواِت الرئيسَة للّدراسِة الميدانّيِة.. 3

أختاُر اإلجابَة الصّحيحَة الستكماِل كلِّ عبارٍة مّما يأيت:➺

من خطواِت الّدراسِة الميدانّية يف مرحلِة الّتنفيِذ: . 1

ج. توجيُه الخرائِط ب. تجهيُز األدواِت   أ. تحديُد الموضوِع  

ُتعتبُر من مهامِّ فريِق الّدراسة الميدانّيِة: . 2

ج. حلُّ المشكلِة. ب. الب حُث يف األطلِس   أ. رسُم الخرائِط المبسطةِ 

أنسُب مصدرٍ للحصوِل على معلوماٍت تتعلُّق بمشكلٍة داخَل المدينِة هو:. 3

ج. الّدراسُة الميدانّيُة  ب. الخريطُة    أ. الّصورُة الجّويةُ  

  أسئلُة الّتقويِم

أّوًال
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أُفكُر بها

كيَف تسهُم الّدراسُة الميدانّيُة يف تّعرِف الّظواهرِ الطبيعّيِة والبشريِّة؟➺

كْن مبدًعا

اختْر واحدًة مَن المهامِّ اآلتيِة:➺
صّمِم استبانًة إلجراِء دراسٍة ميدانّيٍة حوَل ظاهرٍة معيّنٍة.. 1

ثانًيا

ثالًثا
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تخّيل أنَّك تقوُد فريَق عملَِك يف دراسٍة ميدانّيٍة لظاهرٍة / مشكلٍة ما، حّدِد الوسائَل واألدواِت الّتي ستعتمُد . 2

عليها يف عرِض نتائِج الّدراسِة.
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الّتعريفالمفهوُم / المصطلُح

الحضارُة
جميُع إنجازاِت اإلنساِن يف مجاالِت االكتشاِف واالختراِع والّتفكيرِ والعمِل على 

استغالِل موارِد الّطبيعِة للوصوِل إىل مستوى حياٍة أفضَل.

الخطُّ الّزمنيُّ
رسٌم بياينٌّ لمجموعِة أحداٍث متتاليٍة يف الّزمِن وما يرتبُط بِه مْن أحداٍث وظواهَر 
ُل قراءتَها واستيعابَها، َوُيستعمُل  لِتوضيِح تسلسِل األحداِث  تاريخّيٍة، مّما ُيسهِّ

وتواليها يف الّزمِن مَع إظهارِ المّدِة الّتي تفصُل بيَنها.

شريعُة حمورايب
عبارةٌ عْن جمِع لموادِّ الّشرائِع الّتي سبَقْتها، بعَد أْن حذَف منها ما ال يّتفُق مَع 

عصرِه، وأضاَف موادَّ اقتَضْتها حاجُة الّدولِة، وال سّيما قوانيِن القصاِص.

الّتأريُخ
تدوين األحداِث الّتاريخّيِة، وقد ظهَرِت الحاجُة إليه مَع تقّدِم البشريِّة يف مضمارِ 

الحضارِة وأساليِبها وصورِها.

الحفريّاُت
عملّيُة ُتجرى الستكشاِف موقٍع أثريٍّ، ينّفُذها مختّصوَن بعنايٍة كي ال يتلفوا 

منها شيًئا.

موقٌع أثريٌّ يرجُع للعصرِ الحجريِّ القديِم، يقُع يف مدينِة إيغوَد يف المغرِب.جبُل إيغوَد

الّثورِة الّزراعّيِة
االنتقاُل من صيِد الحيواناِت واألسماِك وجْمِع الّنباتاِت إلی الّزراعِة باستخدام 

اآلالت واألساليب الزراعية.

الّنموُّ الّسريُع لكمّيِة المعلوماِت.ثورُة المعلوماِت

الّثورُة الحاسوبّيُة
كُب التّطوُر الّسريَع يف الحواسيِب، واتّساِع  الّظواهُر المجتمعّيُة والّتْقنّيُة الّتي توا

خدماتِها وقبولِها، وال سّيما الحواسيِب الّشخصّيِة. 

تدويُر المحاصيِل
زراعُة محصوٍل مختلٍف سنًة بعَد أخرى، هذا الّنظاُم أُطلَق عليه اسَم (تدويُر 

المحصوِل)،

الّثورُة الّصناعّيِة
االتجاُه نحَو اإلنتاِج باستخداِم اآلالِت الّصناعّيِة كبديٍل عِن العمِل اليدويِّ 

لإلنساِن.

العمُل اإلنساينُّ
الّنشاُط الهادُف إىل تقديِم المساعدِة واإلغاثِة لألفراِد الّذيَن يواجهوَن خطًرا يهّدُد 

حياتَِهْم.

الزاقورة
(جمُعها زقوراٌت) معابٌد مدرّجةٌ يف بالِد الّرافديِن ذاُت شكٍل تصاعديٍّ رأسيٍّ 

ينتهي يف أعالُه بمكاِن اإلله أو غرفِة اإللِه.

الخريطُة
تمثيٌل لسطِح األرِض الكرويِّ أو جزٍء منُه على سطٍح مستٍو (ورٌق /قماٌش/ 

خشٌب)، لتوضيِح الّظواِهر بمقياِس رسٍم معّيٍن ورموزٍ معّينٍة.

الخرائُط الّطبيعّيُة
الخرائُط الّتي تمّثُل الّظواهَر الّطبيّعيَة الّتي خلَقها هللاُ سبحانَه وتعاىل، وال دخَل 

لإلنساِن يف نشأِتها.

الخرائُط الّتي تعرُض الّظواهَر البشريَّة الّتي تّتصُل باإلنساِن ونشاطاتِه.الخرائُط البشريُّة

قاموُس المصطلحاِت
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138

الّتعريفالمفهوُم / المصطلُح

االسُم الّذي يحّدُد موضوَع الخريطِة.عنواُن الخريطِة

يضمُّ المصطلحاِت والرموَز المستخدمَة يف الخريطِة.مفتاُح الخريطِة

سهٌم يشيُر إىل جهِة الّشماِل، وغالًبا ما يرمُز له بمؤشرٍ يف أعلى الخريطِة.مبّيُن الجهاِت

إطاُر الخريطِة
ما يحيُط بالخريطِة مَن الخارِج، والحدُّ الّذي تنتهي عنَده تفاصيُل الخريطِة دوَن 

أْن تتجاوزَُه. 

رموُز الخريطِة
الخطوُط أو النّقاُط أو األلواُن أو الرّسوُم الّتي تفيُد يف فهِم وتمثيِل الّظواهرِ على 

الخريطِة وتفسيرِها.

مقياُس رسِم الخريطِة
النسبُة بيَن أيِّ مَسافٍة على الخريطِة، وبيَن المسافِة الحقيقيِة المقابلِة لها على 

سطِح األرِض.

شبكة مَن الخطوِط الوهمّيِة األفقّيِة والّرأسّيِة المتعامدِة على الخرائِط.الّنظاُم الّشبكيُّ

خطوُط الطوِل
خطوط وهمّية على شكِل أنصاِف دوائَر تتالىق جميُعها عنَد نقطَتِي القطَبيِن، 

وهَي متساويةٌ يف أطوالِها وغيُر متوازيِة.

دوائُر العرِض
خطوط وهمّية ترسُم على نموذِج الكرِة األرضيِة، وتبدو على شكِل (دوائَر تامِة 

االستدارِة).

المواطنُة
موروٌث مشترٌك مَن المبادِئ والقيِم والعاداِت بيَن األفراِد يف الّدولِة الواحدِة، 

والّتي تسهُم يف تشكيِل شخصّيِة المواطِن، وتمنُحها خصائَص تمّيزُه عن غيرِه 
مَن المواطنيَن يف الّدوِل األخرى.

األطلُس
عبارةٌ عْن كتاٍب يضمُّ خرائَط  متنوعًة، وأشكاًال عديدًة، مثَل: الّصورِ المتنّوعِة، 

والرّسوِم، واألشكاِل البيانّيِة.

والموسوعاُت
مّؤلفاٌت تحوي معلوماٍت حوَل موضوعاِت المعرفِة اإلنسانّيِة، أو متخصّصةٌ يف 

موضوِع معّيٍن.

 الّدراسِة الميدانّيِة
أسلوٌب لجمِع المعلوماِت والحقائِق المّتصلِة بظاهرٍة معيّنٍة من خالِل زيارِة 

المنطقِة الّتي تحدُث فيها هذه الّظاهرُة، ومالحظِتها وتحديِد جوانِبها والعوامِل 
الّتي أّدْت إليها. 

تابع/قاموُس المصطلحاِت
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التعليم الهجين يف المدرسة اإلماراتية

يف  التطويــر  لخطــط  اإلســتراتيجي  البعــد  إطــار  يف 
قنــوات  لتنويــع  وســعيها  والتعليــم،  التربيــة  وزارة 
تحــول  قــد  التــي  التحديــات  كل  وتجــاوز  التعليــم 
دونــه، وضمــان اســتمراره يف جميــع الظــروف، فقــد 
للطلبــة  الهجيــن  التعليــم  خطــة  الــوزارة  طبقــت 

كافــة. الدراســّية  المراحــل  يف  جميعهــم 

الخطة الدراسية
ماقبل 

الروضة/
الحلقة الثالثةالحلقة الثانيةالحلقة األوىلرياض األطفال

التعلم 
المدرسي

التعلم 
اإللكتروين

المباشر

الذايت

قنوات الحصول على الكتاب المدرسي:

--

الوحدات اإللكترونّية
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(2 سنتان) (2 سنتان)

(5-3 سنوات)

برنامج النخبة (الصفوف 5-8)
أعلى 10 يف المئة من الطلبة يف نتائج االختبارات الوطنية

األعمار 13-10 (4سنوات)

رياض األطفال | األعمار من 6-4 سنوات (غير إلزامي)
حضانة/ رعاية | األعمار 4-0 (غير إلزامي)

الصفوف 5-8
األعمار 13-10 (4 سنوات)

الصفوف 4-1
األعمار 9-6 (4 سنوات)

(4 - 5 سنوات)

(3 - 4 سنوات) (3 - 4 سنوات)

أعلى 10 يف المئة 
من الطلبة يف نتائج 
االختبارات الوطنية 

برامج ثانويات التكنولوجيا 
التطبيقي

تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العايل الوطنية يف قبول الطلبة يف التخصصات المختلفة بما يتسق مع احتياجات سوق 
العمل وخطط التنمية البشرية المستقبلية. كما تحدد مؤسسات التعليم العايل أعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم طبًقا إلمكانياتها 
ورسالتها وأهدافها. كما تضع مؤسسات التعليم العايل شروط قبول الطلبة يف البرامج المختلفة بحسب المسار الذي تخرجوا منه 

ومستويات أدائهم يف المرحلة الثانوية ونتائجهم يف اختبار اإلمارات القياسي.
يتيح التكامل والتنسيق بين منظومتي التعليم العام والعايل اعتماد واحتساب مساقات دراسية مدرسية ضمن الدراسة 

الجامعية بحسب المسار المدرسي والتخصص الجامعي مما يتيح تقليص مدة الدراسة الجامعية.

دبلوم الدراسات العليا
(1 - 2 سنتين)

دبلوم الدراسات العليا
(سنة واحدة)

درجة الماجستير درجة الماجستير

درجة الدكتوراه

الحلقة الثانية

الحلقة األوىل

الطفولة المبكرة 

شهادة مشتركة
 البكالوريوس والماجستير

درجة البكالوريوس درجة البكالوريوس

الحلقة الثالثة المرحلة الثانوية

(الصفوف 12-9) األعمار من 14 إىل 18 عاًما (4 سنوات)

المسارات التقنية والمهنيةالمسارات األكاديمية
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سن البداية النظري

3

6

12

12

18

18

22

24

المسار التقني المسار العامالمسار المتقدممسار النخبة
المتقدم

المسار التقني 
العام

األكاديميات 
المتخصصة

المسار 
التطبيقي
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المؤهالت المهنية

دبلوم /  دبلوم عايل

(2 - 3 سنوات)

(5-3 سنوات)

(2 سنتان)

(3 - 4 سنوات)

برنامج 
تجسيري

دبلوم الدراسات العليا/ العلوم التطبيقية
(1 - 2 سنتين)

 االلتحاق 
بالعمل

التعليـــــــم المستـــــــمر

المسار العام المسار التطبيقيمحو األمية
األكاديمي

التعليم المنزيل

مركز التعليم والتطوير الِمْهني

منظومة التعليـم يف دولة
اإلمـارات العربـيـــــة الـمتحـــــــدة 

درجة الدكتوراه / العلوم التطبيقية

درجة الماجستير / العلوم التطبيقية

درجة البكالوريوس / العلوم التطبيقية
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