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َمُة الُمَقدِّ

الحمــُد للــِه ربِّ العالميــَن، والصــالُة والســالُم علــى أشــرِف المرســليَن، ســيِدنا محمــٍد وعلــى آلــِه وصحبِه 
أجمعيــَن، وبعُد.

فإننــا نقــدُم كتــاَب الدراســاِت االجتماعيــِة والتربيــِة الوطنيــِة ألبنائنــا الطــالِب يف الصــفِّ الثــاين مــَن 
التعليميــِة وتحديِثهــا  المناهــِج  تطويــرِ  وتوجهاتِهــا يف  الــوزارِة  ُخطــِط  مــْن  انطالًقــا  األساســيِّ،  التعليــِم 

علميــٍة حديثــٍة. ابتكاريــٍة ومنهجيــٍة  بأســاليَب 
َنهــا اإلطــاُر الوطنــيُّ  ُتَعــدُّ مــادُة الدراســاِت االجتماعيــِة والتربيــِة الوطنيــِة إحــدى فــروِع المــوادِّ التــي تضمَّ
ُم هــذا المنهــُج للنَّــشِء قــْدًرا مــَن المعــارِف والمهــاراِت والقيــِم  الموحَّــُد لمعاييــرِ المناهــِج والتقويــِم، وُيقــدِّ
التــي ُتســهُم يف تعريفهــْم بوطنهــْم وبالعالــِم مــن حولهــْم بصــورٍة علميــٍة واعيــٍة، كمــا ُيســهُم يف زيــادِة 
انتمائهــْم وحبهــْم لوطنهــْم يف ضــوِء مــا حققتــُه دولــُة اإلمــاراِت العربيــِة المتحــدِة مــْن مكتســباٍت وإنجــازاٍت 
يف فتــرٍة قصيــرٍة مــْن الزمــِن ولُيَمكَِّنهــْم مــَن المشــاركِة يف حمايــِة وطنهــْم وتطويــرِه نحــَو المزيــِد مــَن الــرُّيقِّ 

ــة. والنهضــِة، فاإلنســاُن المشــارُك الفاعــُل هــو أســاُس كلِّ نهضــٍة يف أيَّــِة أمَّ

بنــاًء علــى ثالثــِة مجــاالٍت رئيســٍة تضمنهــا  الوطنيــِة  الدراســاِت االجتماعيــِة والتربيــِة  كتــاُب  ــَم  ُصمِّ
اإلطــاُر الوطنــيُّ الموحــُد لمعاييــرِ المناهــِج والتقييــِم 2019م، وهــي مجــاُل المعرفــِة بمكونــاِت الدراســاِت 
ـِة، وُروِعَيــْت يف  األدلَـّ وتوظيــِف  المصــادرِ  المجتمعيــِة، ومجــاُل تقييــِم  المشــاركِة  االجتماعيــِة، ومجــاُل 
مــِج بيــَن نواتــِج التعلــِم الخاصــِة بالصــفِّ الثــاين األساســيِّ، مــَع اســتهداِف  بنــاِء كلِّ درٍس منهجيــُة الدَّ
تعزيــزِ مواصفــاِت الطالــِب اإلمــارايتِّ وتأكيدهــا يف القــرِن الحــادي والعشــريَن بمــا يتناســُب مــَع قــدراِت 
ســيَن لدولــِة اإلِمــاراِت  الطلبــِة العقليــِة واللُّغويــِة والتحصيليــِة، مــَع التركيــزِ علــى إبــرازِ دورِ اآلبــاِء الُمَؤسِّ
ولــِة والمواطــِن اإلمــارايتِّ، مــْن خــالِل عــرِض أبــرزِ أعمالهــْم  ــِة الُمتَّحــَدِة، وتأكيــِد هــذا الــدورِ يف بنــاِء الدَّ الَعربيَّ
ولــَة مــْن أهــمِّ دوِل العالــِم المتصــدرِة يف مجــاالٍت عــدٍة، والتأكيــِد  وإســهاماتهْم وإنجازاتهــْم التــي جعلــِت الدَّ
علــى اتحادهــا، ومــا تحقــَق يف ظلــِه مــْن نهضــٍة كبيــرٍة عــمَّ خيُرهــا المواطنيــَن كافــًة، كمــا يتضمــُن الكتــاُب 
كثيــًرا مــَن األنشــطِة التــي تســتهدُف التركيــَز علــى الفهــِم وتنميــِة المهــاراِت العقليــِة واإلبــداِع واالبتــكارِ 

لــدى الطالــِب.
ـِة  االتِّحاديَـّ والدوائــرِ  والمؤسســاِت  الــوزاراِت  لجميــِع  واالمتنــاِن  الشــكرِ  بجزيــِل  نتوجــُه  الختــاِم  ويف 

العمــِل. هــذا  إنجــازِ  التــي ســاهمْت يف  والمحليــِة 
وهللاَ نســأُل أْن يجعــَل عملنــا هــذا خالًصــا لوجهــِه، وأْن ينفــَع بــِه أبناَءنــا الطــالَب، وأْن يحظــى باهتمــاِم 

أوليــاِء أمورِهــْم، وبرعايــِة العامليــَن جميِعهــْم يف الميــداِن التربــويِّ.
.. . . وهللاُ ويلُّ التوفيــِق 

لجنــة التأليــف



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(.

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

  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

https://www.expo2020dubai.com/ar


من فكر قيادتنا



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؟

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.

إكسبو 2020

https://qr-reader.moe.gov.ae/API/api/DynamicQR/qrlink/375602349
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ُزماليئ المعلِّميَن َوالُمعلِّماِت...
الُم عليُكم ورحَمُة هللاِّ وبركاُتُه،،، السَّ

كــْم مــرٍّة حاولُتــم ِفْعــَل شــيٍء يف ِجهــازٍ بالبيــِت واســتعنُتم بأطفالِكـُـم؟ كــْم مــرٍّة ســاعَدكُم أبناُؤكـُـم علــى تَعلُّــِم مهــارٍة 
ــم َشــْيًئا َجديــًدا يف الَحيــاِة؟  ــم ُقمُتــم بِتعليــِم أبنائِكُ ــِة؟ َوَمتــى كانــْت آِخــُر َمــرٍَّة َشــعرُتم بِأنَّكُ كيَّ ــم الذَّ جديــدٍة يف هواتِفكُ

»إنَُّهــم يَعرفــوَن كُلَّ شــْيٍء« أَغلُبنــا َسَيْســتخِدُم هــذِه اإلِجابــَة، لِكنَّهــا َلْيســْت َمزَحــًة. ُهــم ِفعــاًل يَعرفــوَن أَشــياَء كَثيــرًة.
ـُه َعصــرٌ انتهــْت َوَســَتْنتهي فيــِه  ـذي نَعيُشــُه يَختلِــُف عــْن كلِّ مــا َعرَفْتــُه الَبشــريَُّة مــْن َقبــُل... إنَـّ َفهــذا الَعصــُر الَـّ
َمفاهيــُم تََرّســخْت يف حيــاِة الَبَشــريَِّة ُمنــُذ آالِف الّســنيَن، وبــدأْت مفاهيــُم َجديــدةٌ بالُبــزوِغ، َفمــْن كاَن يَعتقــُد بــأنَّ 
َّــُه َسَيَتســّوُق َويَْشــتري مــا ُيريــُد مــْن ِخــالِل هاتـِـٍف  ــِة؟ َوَمــْن كاَن يَُظــنُّ بِأَن ــَة َســَتنتهي لِصالــِح اإلِلكترونيَّ الرَّســائَل الَورِقيَّ
َكثــر تََحديًــا، َوالتَّعليــُم َلْيــَس بَعيــًدا  ــِة؟ َوالقــاِدُم أ ــَة َســَتحلُّ َمحــلَّ الَورَِقيَّ َصغيــرٍ؟ َوَمــْن كاَن يَُظــنُّ بـِـأنَّ الُعمَلــَة اإلََلكترونِيَّ
ُر فيــِه َمفهــوُم التَّعليــِم، َوالُمعلِّــِم، َوالَمْدرَســِة. َعــْن َهــذِه الُمَتغّيــراِت الهائَِلــِة. َفنحــُن َعلــى َعَتبــاِت َعْصــرٍ َجديــٍد، َســَيَتَغيَّ
واالّطــالِع،  لِلِقــراءِة  الَبيــُت  َســيكوُن  بِحيــُث  التَّجــارِب،  ِخــالِل  ِمــْن  بَــْل  الَمنَهــِج،  ِخــالِل  ِمــْن  يَكــوَن  َلــْن  َفالتَّعليــُم 
بـَـَع ســاعاٍت َفَقــط يف الَمدَرَســِة،  َوالَمدرَســُة لِتطبيــِق مــا تَعلَّمــُه الّطالـِـُب بِشــْكٍل َعَملـِـيٍّ. َوَســَيْقضي الّطالــُب ثـَـالَث أْو أَر
ُل ِمــْن َمبنــًى َملــيٍء بِفصــوٍل لِلتَّدريــِس إىل َمــكاٍن َملــيٍء بِالَمراِفــِق الُمختلَِفــِة لِكـَـْي ُيمــارَِس فيهــا الّطــالُب  الَّتــي َســَتَتحوَّ
الَمناهــُج  َوســَتذوُب  ــِة.  كيَّ الذَّ والَهواتــِف  َوويكيبيديــا(  )غوغــل  َعْصــرِ  الِحْفــُظ يف  َوَســَيْنَتهي  ــَة،  التَّعليِميَّ أَنشــَطَتُهم 
ــِة َوالتَّعليــِم. أَعــرُف أنَّ  صــِة يف الَمعرَف ــِة الُمَتَخصِّ كيَّ ــِف الذَّ كاديميــِة خــان( َوتطبيقــاِت الهواتِ ــا يف )يوتيــوب، َوأ تَدريجيًّ
كَثــَر  َ ــُركُم، ِعياُلنــا اْلَيــْوَم يَعرِفــوَن أ لبــُة؟ َومــاذا َســَيَتَعلَّموَن؟« أُبَشِّ ِمــْن بيِنكـُـم َمــْن يَتســاءُل اآلَن: » َوكَْيــَف َســيتَعلَُّم الطَّ

ــا اآلَن ! ــَر ِمّن كَث َ ــا يف ِســنِِّهم، بَــْل أ ــا ِعْنَدمــا كُّن َكثــَر ِمّن ــَر ِمّنا...َلْيــَس أ كَث َ ــا، َويَفهمــوَن أ ِمّن

كلمة سمو الشيخ عبدهللا بن زايد
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ــؤاِل  ــِم؟ َحّتــى نُجيــَب عــْن هــذا السُّ ــم ُهــَو: مــا َدوُر الُمعلّ ــِة الَّتــي صــاَرْت واِقًعــا َحوَلنــا، ُســؤايل َلكُ يف ِظــلِّ َهــذِه الُمَتغّيــراِت الهائَِل
ــِف،  ــَم َســَيفِقُد َدوَرُه لِصالــِح الّتكنولوجيــا، َوشاشــِة الهاتِ َعَلْينــا أَْن نَكــوَن واِقِعّييــَن َونبتعــَد عــِن العاطَفــِة َقليــاًل، َونعَتــرَف أَنَّ الُمعلِّ
حــِة والنَّقــِل َوغيرِهــا.. َوالتَّعليــُم ليــَس بَعيــًدا عنــُه. َوعلــى  والــّذكاِء االْصطناعــيِّ الَّــذي بــدأَ يْجتــاُح أهــمَّ َمجــاالِت الَحيــاِة اليــوَم، كالصِّ
لبــَة،  ِكــَب الَعصــَر َو ينتِقــَل مــْن كونـِـِه ُمَعلًّمــا ُيلقــي الــّدروَس َوُيصّحــُح الَواجبــاِت، لَِيكــوَن ُموجًِّهــا أو Mentor ُيحــاِوُر الطَّ الُمعلـّـِم أْن ُيوا
فــْت عــْن  ــركاُت اليــوَم تَوقَّ ــًة ُتســاعُدهم يف تَنميــِة َمهاراتِهــم، َوأســاليِب تَفكيرِهــم. َفالشَّ يَبحــُث َمَعهــم، َوُيمارســوَن أَنِشــَطًة َجماعّي
ـَم  ــٍة مــَع ُمحترفيــَن يف الِقطاعــاِت الُمخَتلِفــِة، ألنَّ الّتوجيــَه يَعنــي بــأْن يَتعلَـّ فيهــا، َوبَــدأْت بِإرســالِهم لِبرامــَج تَوجيهيَّ تَدريــِب ُموظَّ
ــًة مــْن واِقــِع الَحيــاِة، َوليــَس ِمــْن بُطــوِن الكُتــِب فَقــط. أَّمــا يف الِقطــاِع التَّعليمــيِّ َفَلَقــْد صــاَرْت ُقــدرُة األَطفــاِل  اإلِنســاُن ِخبــراٍت َحقيقيَّ
غــاَر يَبحثــوَن عــْن كلِّ َمعلوَمــٍة َجديــدٍة ُتَقّدُمهــا  لبــِة َعلــى التَّعليــِم تَفــوُق ُقــدَرَة ُمعلميِهــم َوَمخزونَُهــم الَمعــريفَِّ، ألنَّ َهــؤالِء الصِّ َوالطَّ

َلُهــم الَحيــاُة بَِوســائِطها الُمفيــدِة َوالُمســلِّيِة الُمختلفــِة يف اآلِن نَفِســِه.

ُث َعــْن َدوَلــِة اإلِمــاراِت  َلــْم يَُعــْد صالًِحــا َلنــا. َوأَنــا ُهنــا ال أَتََحــدَّ ــا بالنِّســبِة لِلَمناهــِج َفنحتــاُج أْن نُــدرَِك بِــأنَّ مــا بَيــَن أَْيدينــا  أمَّ
َخلُّــِص ِمــَن التَّعليــِم  ــُة التَّ َوِل الَّتــي أََخــَذْت َعلــى عاتِِقهــا َمهمَّ ــِة الُمتَّحــَدِة َفَقــط، بـَـْل َعــِن الِمنطَقــِة َوالعاَلــِم، مــا عــدا بَعــِض الــدُّ الَعربيَّ
ــِة بـِـه. َفُعّشــاُق الّتاريــِخ  لَبــِة يف تَصميــِم الَمناِهــِج َمــَع الُمَعلِّــِم، كُلٌّ بَِحســِب ُقدراتـِـِه َوُميولـِـِه َوإمكاناتـِـِه الخاصَّ التَّقليــديِّ، َوإِشــراُك الطَّ
ــةٌ َســَيكونوَن يف َمجموَعــٍة ال َشــأََن َلهــا  ــَة، وَمــن َلَديِهــم ُميــوٌل َفِنيَّ َسَيدُرســوَن َمْنهًجــا يَْختلــُف َعــْن َمــْن يَهــَووَن الِحســاباِت الّرياِضيَّ
ــالِب  ــِة اْلَجديــدِة الَّتــي بَــدأْت تَجتــاُح العاَلــَم، َلْيــَس تَلقيــَن الطُّ بَِمجموَعــِة اللُّغــاِت أَِو الَبرَمَجــِة. َفالَهــدُف ِمــَن الَمنظوَمــِة التَّعليميَّ
ــِة، بـَـْل تَعليُمهــم كيــَف ُيفكِّــروَن، َوكَْيــَف  ْوريِّ لِلَعناِصــرِ الكيميائِيَّ ائـِـرِة، َوالَجــدوِل الــدَّ نَظريـّـاِت )فيثاغــورث(، َوحســاِب نِصــِف ُقْطــرِ الدَّ
َرْكــِب  َوالَمشــِي يف  َعلــى الُمســاَهَمِة يف تَنمَيــِة ُمْجَتمعاتِهــم،  الُقــدَرَة  أََدواٍت تَمَنُحهــْم  يَمَتلكــوَن  َوكَْيــَف  َويَْســَتنِبطوَن،  يَبحثــوَن 

ِة. الَحضــاَرِة اإلْنســانيَّ

ــَر َعَلْيكُــم َحــْوَل ُمســتقبِل التَّعليــِم، َفأَْنُتــْم أَهُلــُه َوأَدرى بِــِه. َلِكنَّنــي ِجئــُت أِلَُحّدثَكُــم كَأٍَب، َوأَقــوَل َلكُــم: إِنَّ  َلــْم آِت الَيــوَم أِلُنَظِّ
كَبــَر ِمّنــا كَأَوليــاِء أُمــورٍ، َوِمنكـُـْم كَُمَعلّميــَن َوُمشــرفيَن َعلــى  َ العاَلــَم خــارَِج ُجــدراِن الَمدَرَســِة َقــِد اتََّســَع كَثيــًرا... َوإنَّ عاَلــَم أَْبنائِنــا صــاَر أ
ِة الَحضارِيَّــِة الَّتــي ُتواِجُهنــا  ــِة. َدعونــا نَعَمــُل َســِويًّا لَِنفَهــَم َهــذا الجيــَل الَجديــَد، لَِنســعى َونَكــوَن َعلــى َقــدرِ الَمْســؤولِيَّ ــِة التَّعليِميَّ الَعَملِيَّ

بيــَن يف الَقــْرِن الحــادي َوالِعشــريَن. كَُمَر

ةٌ، َقْد َرَمْت بِها الَحياُة َعْن أَقواِسكُْم”. يَقوُل ُجبران خليل ُجبران: “أَْنُتُم األَقواُس، َوأَْوالُدكُم ِسهاٌم َحيَّ

ُشْكًرا َلُكم،،،
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الَوْحدُة الّثالثُة
وطُن الخيراِت

ْرُس األَوَُّل ْرُس الّثالثالدَّ الدَّ ْرُس الّثاين الدَّ

المياُه
يف باِلدي

الّطاَقُة
يف باِلدي

ثَْرواُت
باِلدي

الَوْحدُة الّثالثُة: وطُن الخيراِت



َعلُِّم نَواتُِج التَّ

يفّسُر المفاهيَم والمصطلحاِت الواردَة يف الَوحدِة. 	

يوّضُح جهوَد الباين المؤّسِس يف استثمارِ موارِد البيئِة. 	

يقّدُم تفسيراٍت استناًدا إىل معلوماٍت ذاِت صلٍة. 	

َة اعتماِد اإلنساِن َعلى بيَئِتِه، لَِتلبيِة اْحتياجاتِِه. 	 ُح َكْيِفيَّ ُيوضِّ

يحافُظ على موارِد بالدِه المائيِة لتحقيِق االستدامِة. 	

يستخدُم المصطلحاِت التي تشيُر إىل الّزمِن (قديًما - حديًثا - مستقباًل). 	

يصُف أدواَر القادِة ومسؤولّياتِهْم. 	

يمّيــُز بيــَن المعالـِـِم الطبيعّيــِة وتلــك التــي صنَعهــا اإلنســاُن والخصائــِص الطبيعّيــِة يف مدينِته (بحيراٍت  	

- مدنـًـا مجاورًة).

يحّدُد موقَع مدينِته ومعالَِم جغرافّيًة أخرى. 	

ة إماراتـّيٍة. 	 يقّدُم أمثلًة على صناعاٍت وطنيٍّ
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أّواًل: المياُه السطحّيُة.

ثانًيا: المياُه الجوفّيُة.

ثالًثا: أحافُظ على مياِه بالدي.

المياُه يف باِلدي
ْرُس األَوَُّل الدَّ

أُِحبُّ أَْن أَْعرَِف

يف  	 الســطحية  الميــاِه  مصــادرِ  أهــمَّ 

بــالدي.

أنواَع المياِه الجوفـّيِة يف بالدي. 	

كيَف أحافُظ على المياِه يف بالدي. 	

ْرِس ُط الدَّ ُمَخطَّ

ْرُس األَوَُّل: المياُه يف باِلدي الدَّ



أّوًل: المياُه السطحّيُة

طحّيُة   -   تحليُة المياِهالَكِلماُت الَجديدُة الوادي   -   المياُه السَّ

ما أجمَل هذا المكاَن يا َجّدي!حمداُن:

: نُطلُِق على هذا المكاِن اسَم الوادي يا حمداُن.الَجدُّ

وما معنى الوادي يا َجّدي؟حمداُن:

: هــَو ُمنخَفــٌض طبيعــيٌّ عــن ســطِح األرِض تجــري الَجدُّ

فيــه الميــاُه يف مواســِم األمطــارِ.

َعْت هذه المياُه يا َجّدي؟عفراُء: كيَف تجمَّ

: تتجّمُع بعَد سقوِط األمطارِ الغزيرِة.الَجدُّ

هْل هناَك أوديةٌ أخرى غيُر هذا الوادي يف بالِدنا؟حمداُن:

يف بالِدنــا أوديَــةٌ جميلــةٌ، منهــا وادي شــوكَة يف إمــارِة األَُب:

رأِس الخيمــِة، ووادي حّتــا يف إمــارِة ديبّ وغيُرهــا مــَن 

األوديَِة.

: بالُدنا جميلةٌ بمناظرِها الّرائعِة وخيراتِها الكثيرِة.األُمُّ

ِ ُرْكُن اْلِحوار

شارِْكنا الَبْحَث

يف أيِّ فصٍل تسقُط 
األمطاُر يف دولِة اإلماراِت 

العربّيِة المّتحدِة؟

الماُء هَو الماّدُة الوحيدُة 
ــي يـــمـــكـــُن الـــعـــثـــوُر  ــتــ ــ ال
الـــــــحـــــــاالِت  يف  ــهــــا  ــيــ ــلــ عــ
)الصلبِة  للماّدِة  الثالِث 

والسائلِة والغازيِّة(.

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر

17 ُحِب هَي أنقى نوٍع من أنواِع المياِه الّطبيعّيِة.َحقيقٌة ُمذِهَلٌة مياُه األمطارِ التي تأيت مَن السُّ

يف يــوٍم مــن أيــاِم الشــتاِء، ذهَبــْت أُســرُة حمــداَن 

الِمْنطقــِة  يف  األوديَــِة  أحــِد  جَريــاِن  لمشــاهدِة 

المّتحــدِة. العربّيــِة  اإلمــاراِت  لدولــِة  الّشــرقّيِة 
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دوِد مياُه السُّ

مياُه الوادي

مياُه البحرِ

المياُه الّسطحّيُة

ُرْكُن الَمْعرَِفِة

ِة. ُتسّمى المياُه الّتي توَجُد فوَق َسْطِح األَرِض بالِمياِه الّسطحيَّ

ــِة المّتحــدِة  ــطحّيُة يف دولــِة اإلمــاراِت العربيَّ تتعــّدُد مصــادرُ  الميــاُه السَّ

والّتــي تشــَمُل:

سلوٌك جّيٌد

ــدُم اإلســــــــــراِف يف  ــ ــ عـ
استخداِم المياِه.

تعتمــُد دولــُة اإلمــاراِت العربّيــِة المّتحــدِة يف توفيــرِ حاجاتِهــا مــَن الميــاِه علــى تحليــِة ميــاِه الَبحــرِ؛ وهــَي 

ــٍة صالَحــٍة لالْســتخداِم. تحويــُل الميــاِه المالَِحــِة إىل ميــاٍه َعْذبــٍة نقيَّ

َهْل ِمياُه اْلبْحرِ مالَِحٌة أَْم َعْذبٌَة؟
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َمراحُل عملّيِة تحليِة مياِه البحِر:

ُة َتْحِلَيِة ِمياِه اْلَبْحِر ِمياُه اْلَبْحِر َمَحطَّ

َخّزاناُت اْلِمياِه
اْلَمناِزُل

ُق ما تََعلَّْمُت أُطَبِّ

ْكتُب تَْحَت ُكلِّ صوَرٍة اْلكِلَمَة اْلُمناِسَبَة لها مّما بَْيَن اْلَقوَسْيِن: أَ

دوِد) (ِمياُه اْلبْحرِ  -  ِمياُه اْلوادي  -  ِمياُه السُّ

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

اآلَن  نَعيُشُه  اّلـــذي  الــحــاِضــَر  "إِنَّ 
ُهـــَو  ــيــَبــِة  الــطَّ اأْلرِض  َهـــــذِه  َعــلــى 
انْـــِتـــصـــارٌ َعــلــى ُمــعــانــاِة اْلــمــاضــي 

َوَقْسَوِة ُظروِفهِ".

قَيٌم ِمْن ِفْكِر زايٍد

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن  الشَّ
- رحَمُه هللاُ.

ُتْنَقُل اْلِمياُه اْلَعْذبَُة إىِل3

 اْلَمنازِِل بِواِسَطِة اأْلَنابيِب.

يَِتمُّ تَْحلَِيُة ِمياِه اْلَبْحرِ.2

ُتْنَقُل ِمياُه اْلَبْحرِ إىِل 1

ْحلَِيِة. َمَحّطاِت التَّ
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ِل  َوصُّ أَْسَتعيُن بِأَْرقاِم اْلمجموَعِة (أ) وما ُيعاِدُلها ِمْن ُحروٍف الْسِتْكماِل اْلَمْجموَعِة (ب) للتَّ

ِحَدُة لَِتوفيرِ اْلِمياِه اْلَعْذبَِة"  ُة اْلُمتَّ ُح "َطريَقٌة تَْسَتعيُن بِها َدوَلُة اإْلماراِت اْلَعربيَّ إىِل ُجْمَلٍة تَوضِّ

كتبها يف الفراغ. وأ

أَْلَعُب َوأَتََعلَُّم

12345678910

اْلَمْجموَعُة
)أ(

هـريةحبمتال

361874821021569

اْلَمْجموَعُة
)ب(

.................................................................................................................................................................................................................................................................اْلُجْمَلُة ِهَي:

ِة تَْحِلَيِة ِمياِه اْلَبْحرِ بَِوْضِع الرَّْقِم اْلُمناِسِب أَماَمها: أَُرتُِّب َمراِحَل َعَمليَّ

تَْحِلَيُة ِمياِه اْلَبْحرِ

ْحِلَيِة نَْقُل ِمياِه اْلَبْحرِ إىِل َمَحّطاِت التَّ

نَْقُل اْلِمياِه اْلَعْذبَِة إىِل اْلَمنازِِل بِواِسَطِة اأْلَنابيِب



ْرِب.َحقيقٌة ُمذِهَلٌة 21َحواَلـْي نصف مليار َشْخٍص ال يَْحَصلوَن على مياٍه نَظيَفٍة َوآِمَنٍة لِلشُّ

أْن نَْبدأَ بِالَبْسمَلِة حيَن نَْشَرُب 
اْلماَء، َونَْنَتهَي بِاْلحْمِد.

ِمْن قيِم باِلدي أَتََعلَُّم

ُة ثانًيا: اْلِمياُه اْلَجوِفيَّ

ُة   -   اآْلباُر   -   اْلَينابيُع واْلُعيوُناْلَكِلماُت اْلَجديدُة اْلِمياُه اْلَجوفيَّ

ُرْكُن اْلَمْعرَِفِة

ُة؟ نَِت اْلمياُه اْلَجوفيَّ َكيَف تََكوَّ

ُة ِهَي اْلمياُه اْلَمْخزونَُة يف َطَبقاِت اأْلَْرِض. اْلمياُه اْلجوفيَّ

ُة؟ ِمْن أَيَن تَأيت اْلمياُه اْلَجوفيَّ

اأْلَْرِض،  َطَبقــاِت  إىِل  اأْلَْمطــارِ  ِميــاُه  تََتّســرَُّب 

خــورِ  والصُّ والرَّْمــِل  ــراِب  التُّ َذّراِت  بَْيــَن  وتَْنَتِقــُل 

ــِع  بالتَّْجمُّ وتَْبــدأُ  ــٍن  ُمَعيَّ ُعْمــٍق  إىِل  تَِصــَل  حّتــى 

ــْل ِقْطعــًة  لُِتشــكَِّل َطَبَقــَة ًُمْشــَبَعًة باْلمــاِء، )تَخيَّ

باْلمــاِء!(. ُمْشــَبعًة  اإْلِْســَفْنِج  مــَن 

شارِْكنا الَبْحَث

ُة ِمياهٌ  َهِل اْلمياُه اْلَجوفيَّ
مالَِحةٌ أَْم ِمياهٌ َعْذبَةٌ؟

ي
وف

 ج
بئر

منفذة طبقة 

خــزان جوفي غير محصور

منفذة غير  طبقة 
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ُة اْلمياُه اْلَجْوفيَّ

ْوُي( اْلَينابيُع َواْلُعيوُناآْلباُر )الطَّ

اْلَينابيُع ِهَي اأْلَماِكُن 
الّتي تَْظَهُر فيها اْلمياُه 
ُة على َسْطِح  اْلَجوفيَّ
ا. اأْلَْرِض ُظهوًرا َطبيعيًّ

تَْكثُر اآْلباُر يف َدْوَلِة 
ِة  اإْلماراِت اْلعربيَّ

اْلُمتَّحدِة، وِهَي اْلَوسيلُة 
ائَِعُة اِلْسِتخراِج  الشَّ

ِة. اْلمياِه اْلَجوفيَّ

ِة اْلُمتَّحدِة بِأْشكاٍل ُمْخَتلَِفٍة: تَْخرُج اْلمياُه مْن باِطِن األَْرِض يف َدولِة اإلِماراِت اْلعربيَّ

ي َحياِتنا:
ُة اْلمياِه �ف يَّ أََهمِّ

ْرُب الشُّ

ياَحُة اِْزِدهاُر السِّ

الزِّراَعُة

ُحِب ُسُحًبا ُمْمِطَرًة. َلْيَسْت كُلُّ السُّ

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر

اْهِتماِمنا؛  ُجــلَّ  بيَئَتنا  نُْولِـي  "إِنَّنا 
ــا  ــالِدنـ ــْن بِـ ــويٌّ مــ ــْضــ ــ ــهـــا ُجــــــْزءٌ ُع ألَنَـّ

وتاريِخنا َوُتراثِنا".

قَيٌم ِمْن ِفْكِر زايٍد

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن  الشَّ
- رحَمُه هللاُ.
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ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

أُصنُِّف أشكاَل المياِه َوْفَق اْلجْدَوِل اآليت:

ةٌ ِمياهٌ َسْطحيَّ

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

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

ةٌ ِمياهٌ َجْوفيَّ

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

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

اْلَينابيُع

اْلَبْحُر

اْلوادي

اْلِبْئُر



24

ُن َهّيا نَُلوِّ

تَْسُقُط ............................... على َسْطِح اأْلْرِض.. 1

تََتسرَُّب ِمياُه اأْلَْمطارِ إىِل ............................... اأْلْرِض.. 2

َن . 3 لُِتكَــوِّ اأْلَْرِض  باِطــِن  يف  اْلميــاُه  ــُع  تََتَجمَّ

و...............................  ...............................

ْكِل واْلَكِلماِت المساعدِة اْلُمناِسَبِة: ِن اْلمياِه يف باطِن اأْلْرِض باالْسِتعانَِة بِالشَّ أَْسَتْكِمُل رِْحلَة تَكوُّ

ِة: ُل رِْحَلَة اْلمياِه اْلَجوفيَّ وَرِة اّلتي ُتَمثِّ أُشارُِك ُزَماليئ يف تَْلويِن الصُّ

باِطن     -        اآْلبار          -       اأْلَْمطار      -       اْلُعيوناْلَكِلماُت الُمساِعدُة

أُشاِرُك َوأَتََعلَُّم

٣

1

٢



ْرِب.َحقيقٌة ُمذِهَلٌة 25ِمْن بَْيِن كُلِّ اْلمياِه على َسْطِح اأْلَْرِض، فإنَّ )1%( منها فقْط صالٌِح لِلشُّ

ثالًثا: أُحافُظ عىل مياِه ِبالدي

ُث   -   تَْرشيُد ااِلْسِتْهالِكالَكِلماُت الَجديدُة َلوُّ التَّ

ُرْكُن الَمْعرَِفِة

ِحــُدة تََحديًــا يف ُمْشــِكَلِة نَْقــِص  ــُة اْلُمتَّ ُتَواجــُه َدوَلــُة اإلمــاراِت العربيَّ

اْلميــاِه، وذلــَك لِْلْســباِب اآلتَِيــِة:

َلوُُّث التَّ

سوُء ااِلْسِتْخداِم 
واإْلِْسراُف

كاِن َعَدُد السُّ

إِنَّ أَْفَضــَل َوســيَلٍة لَحــلِّ ُمْشــِكَلِة نَْقــِص اْلميــاِه ُهــَو تَْرشــيُد اْســِتهالِك 

ــَل. اْلميــاِه، ويَْعنــي اْســِتخداَم اْلمــوارِِد اْلُمتاَحــِة االْســِتْخداَم اأْلَْمَث

شارِْكنا الَبْحَث

كيَف أُساِعُد بيَئتي يف 
الُمحاَفَظِة على المياهِ؟

بيَئتي َمْسؤوليَّتي

أُحاِفُظ َوأَْقتِصُد يف اْلمياهِ، 
وأُساِعُد يف اْلُمحاَفَظِة على 

َموارِِد اْلكرةِ اأْلَْرضّيِة.
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ِة المتَّحدِة: َطرائُِق اْلُمحاَفظِة َعلى موارِد اْلمياِه يف َدولِة اإلماراِت العربيَّ

إِغالُق ُصْنبورِ اْلِمياِه

ْنقيِط الرَّيُّ بِالتَّ

اْلُمحافَظُة على نَظاَفِة 
لوُِّث اْلمياِه مَن التَّ

ــاِه يف  ــيـ ــمـ ــُد تــبــخُّــُر اْلـ ــاِعـ ُيـــسـ
اْلمْلِح  تَــْركُّــزِ  َعلى  اْلُمحيِط 

فيِه.

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر

ــَرْت دولــــُة  ــبــ ــ ــَت ــ ــِة اْع ــ ــداي ــ ــِب ــ ــُذ اْل ــنــ ــ "ُم
ِة المتَّحدِة حمايََة  اإلماراِت العربيَّ
لسياَسِتها  َرئــيــًســا  َهــدًفــا  اْلــبــيــئــِة 

الّتنمَويّةِ".

قَيٌم ِمْن ِفْكِر زايٍد

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن  الشَّ
- رحَمُه هللاُ.

سالمة بيئتي

https://qr-reader.moe.gov.ae/API/api/DynamicQR/qrlink/351993400
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ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

أَْسَتْكِمُل الِعباراِت اآلتيَة، بِكتابِة اْلكلَمِة اْلُمناسَبِة ِمْن بَْيِن اْلَقْوَسْيِن؛ أِلَتعرََّف كيَف أُحاِفُظ على 

موارِد اْلمياِه:

(إغالق    -    المحافظة    -    النُّفايات)

عدُم إلقاِء
.................................................

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

ُصْنبوُر اْلمياِه
.................................................

على موارِد المياِه

ُر َوأُشاِرُك أَُفكِّ

حيِح: لوِك الصَّ ُر عِن السُّ ) يف اْلُمربَِّع اّلذي يعبِّ أَْقرأُ اْلِعباراِت اآلتيَة، َوأَضُع َعالمَة (

ّيارِة بواسَطِة  َغْسُل السَّ
ُخْرطوِم اْلماِء ِهَي إحدى 

َطرائِِق تَْرشيِد اْلمياِه.

بًا لِْلماِء يف  شاَهْدُت تََسرُّ
اْلمنزِِل وَلْم أُخِبْر والدي 

لَيِتمَّ إصالُحُه.

باِح  رِيُّ اْلحديقِة يف الصَّ
الباِكرِ ويف اْلمساِء مْن 

َطرائِِق تَْرشيِد اْلمياِه.

ُل  لَِتْرشيِد اْلمياِه ُيفضَّ
. الرِّيُّ بالرَّشِّ
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ل إىل  أَْستعيُن بِأرقاِم اْلَمجموعِة (أ)، وما ُيعاِدُلها مْن حروٍف الْستكماِل اْلمجموَعِة (ب)؛ للتَّوصُّ

َوسيَلٍة لَِحلِّ ُمْشكلِة نَْقِص اْلمياِه.

أَْلَعُب َوأَتََعلَُّم

12345678910

اْلَمْجموَعُة
)أ(

كلرشداستهـي

387165954329510

اْلَمْجموَعُة
)ب(

.................................................................................................................................................................................................................................................................اْلُجْمَلُة ِهَي:
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اَقِة. أّواًل: َمْفهوُم الطَّ

اَقِة. ثانـًيا: َمصاِدُر الطَّ

ثالًثا: َمدينُة َمْصَدَر.

الّطاَقُة يف باِلدي
ْرُس الّثاين الدَّ

أُِحبُّ أَْن أَْعرَِف

َمْفهوَم الّطاقِة. 	

أََهمَّ َمصادرِ الّطاَقِة. 	

ُم مدينُة مصَدَر. 	 ماذا ُتقدِّ

ْرِس ُط الدَّ ُمَخطَّ

ْرُس الّثاين: الّطاَقُة يف باِلدي الدَّ



ْمِس.َحقيقٌة ُمذِهَلٌة وِء على كَْوكَِب اأْلَرِض مَن الشَّ َمْصدُر ُمعَظُم الحرارِة والضَّ 30

أّوًل: مفهوُم الطّاقِة

ٌة   -   اْلَوقوُدالَكِلماُت الَجديدُة ٌة كْهَربائيَّ الّطاقُة    -   خليَّ

ُرْكُن الَمْعرَِفِة

ــُم ُمْعِتًمــا وبــارًِدا. فالّطاقــُة تََتســبَُّب يف إِحــداِث أشــياَء كثيــَرٍة، فِهــَي تَْجعــُل  مــْن دوِن الّطاقــِة، ُيْصِبــُح اْلعاَل

عــاِم، وتَْبريــِد المبــاين، وتَْشــغيِل اآْلالِت.  النَّباتــاِت واْلحيوانــاِت تعيــُش وتَْنمــو، ويَســَتْخدُمها الّنــاُس لَِطهــِو الطَّ

فالّطاَقُة ِهَي اْلُقْدَرُة على اْلحَركَِة واْلقياِم بَِعَمٍل.
شارِْكنا الَبْحَث

أَيَن توَجُد الّطاَقُة؟

ا؟ عاَم يَْوميًّ لِماذا نَتناَوُل الطَّ

لُِيْعطينــا طاقــًة، َفُنْصِبــَح قاِدريــَن َعلــى 

ــِة. اْلحَركـَـِة واْلِقيــاِم بِأَْعمالِنــا اْلَيْوميَّ

َة  ارَة اأْلَْلعاِب اْلكْهَربائيَّ لِماذا نُزوُِّد سيَّ
ٍة (بَّطاريٍَّة)؟ ٍة كْهَربائيَّ بِخليَّ

لُِتْعِطَيهــا طاَقــًة؛ فُتْصِبــَح قــاِدَرًة علــى 

واْلحَركَــِة. ــْيرِ  السَّ

ّيارُة باْلَوقوِد؟ ُد السَّ لِماذا ُتزوَّ

لُِيْعطَيهــا طاَقــًة؛ فُتْصِبــَح قــاِدَرًة َعلــى 

واْلحَركَــِة. ــْيرِ  السَّ
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أَْشكاُل الطّاَقِة:

بيَئتي ِمْسؤولِيَّتي

أَْْنَتِقُل بِاْلحافالِت َمَع 
اأْلَْصِدقاِء لِتْقليِل تََلوُِّث 

اْلَهواِء.

ــدُر  ــ ــْصـ ــ ــُس ِهـــــــَي َمـ ــ ــْمـ ــ ـ ــشَّ ــ الـ
ــــــْوِء َعــلــى  اْلــــــَحــــــرارِة والــــــضَّ

اأْلْرِض.

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر

طاَقُة اْلحَركَِة:
الّطاَقُة الّناتِجُة عْن تَحرُِّك 

ٍن. ِجْسٍم ُمَعيَّ

اْلَحَركَُة

الّطاَقُة اْلَحراريَُّة:
الّطاَقُة الّناتَجُة عْن َمْصدرٍ 

ْمُس  َحراريٍّ، وُتَعدُّ الشَّ
أََهمَّ َمْصَدرٍ َلها، وُتْستْخَدُم 
ْدِفَئِة  هذِه الّطاقُة لَِغرَِض التَّ

ْهِي وتَْسخيِن اْلِمياِه. والطَّ

اْلَحراَرُة

ُة: ْوئيَّ الّطاَقُة الضَّ
ْمُس اْلَمْصّدَر  و ُتَعدُّ الشَّ
الرَّئيَس َلها َعلى َوْجِه 

اأْلْرِض.

ـــْوُء الضَّ

َوليَد  َلْيَس  باْلبيَئِة  اْهِتماَمنا  "إِنَّ 
الــّســاَعــِة، إنَّــمــا ُهـــَو اْهــِتــمــاٌم أَصــيــٌل 
ــاُه،  ــنـ ــاَرْسـ ــُه، ومـ ــ ــا َلـ ــْونــ ــ َوراِســـــــٌخ، َدَع
اْهــِتــمــاُم  ــْبـــدأَ  َقـــْبـــَل أَْن يَـ َوَطــّبــْقــنــاُه 

اْلعاَلِم بَِسنواٍت َعديَدةٍ".

قَيٌم ِمْن ِفْكِر زايٍد

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن  الشَّ
- رحَمُه هللاُ.
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ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

ِة اْلُمتَّحَدِة: أََضُع دائَِرًة َحْوَل َمْصاِدرِ الّطاَقِة اْلَموجوَدِة يف َدْوَلِة اإلِماراِت اْلعربيَّ

أََضُع اْلَكِلماِت اْلُمساعَدِة أَماَم اْلُجَمِل اْلُمناِسَبِة لها:

ٍن.. 1 طاَقُة ...................................... ناتَِجةٌ عْن تحرُِّك ِجْسٍم ُمَعيَّ

ْمُس.. 2 طاَقُة ...................................... اْلَمْصدُر الرَّئيُس لها على َسْطِح اأْلَْرِض ِهَي الشَّ

ْهِي وتَْسخيِن اْلمياِه.. 3 ْدِفَئِة والطَّ طاَقُة ...................................... ُتْستْخَدُم لَِغرَِض التَّ

ْوء   -   اْلَحَرَكة   -   اْلَحراَرةالَكِلماُت الُمساعدُة الضَّ
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ُن َوأَتََعلَُّم أَُلوِّ

ْوُء  -  اْلَحَرَكُة): َوَر اّلتي ُتَمثُِّل أْشكاَل الّطاَقِة مْن َحْيُث (اْلَحرارُة  -  الضَّ ُن الصُّ أُّلوِّ

اْلَحراَرُة

ـــْوُء الضَّ

اْلَحَركَُة



َحقيقٌة ُمذِهَلٌة
ْبريِد. ْدِفَئِة والتَّ ُة )100%( مَن الّطاَقِة الّتي تَحتاُجها اْلَمديَنُة الّذكّيُة للتَّ ُر الرِّياُح والّطاَقُة الّشمسيَّ ُتوفِّ 34

ثانًيا: َمصادُر الطّاَقِة

َدٍةالَكِلماُت الَجديدُة َدةٌ   -   غيُر ُمَتَجدِّ ُة   -   ُمَتَجدِّ ْمسيَّ اأْلَْلواُح الشَّ

ِة ُرْكُن الِقصَّ

تََحرَّكَْت َمْركَبُة )اْلغوْلِف( يف َجوَلِتها 
ِة. كيَّ ِة إىل اْلمديَنِة الذَّ اْلَيوميَّ

َفِت اْلَمْركََبُة عِن  َوَفْجأًَة تََوقَّ
اْلَحَركَِة، لَِنفاِد َشْحِن بَّطاريَِّتها 
ِة. ْمسيَّ ِعْنَد َمْصنِع الّطاَقِة الشَّ

ْمُس  ًة، َفَسِعَدِت الشَّ َم اْلَمْصَنُع ألواًحا َشْمسيَّ قدَّ
كَثيًرا ألنَّها تَْسَتطيُع ُمساَعدَة اْلعَربِة مْن ِخالِل 

ِة الّتي تَحوُِّل  ْمسيَّ َتها إىِل اأْلَْلواِح الشَّ إِْرساِل أَِشعَّ
َة إىل كَْهَرباَء، َفَتْشَحُن اْلبّطاريََّة بَِسخاٍء. اأْلَِشعَّ

َشكَرْت َمْركََبُة )اْلغوْلِف( 
ِة،  ْمسيَّ َمْصَنَع الّطاَقِة الشَّ

ِة نَشاِطها، لُِتْكِمَل  وعاَدْت لِِقمَّ
ِة. كيَّ رِْحَلَتها إىل اْلمديَنِة الذَّ
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بيَعِة َرةٌ بِالطَّ ّياُتها َمْحدوَدةٌُمَتَوفِّ كَمِّ

ٍ َدةٌ بِاْسِتْمرار تَْنَتِهي َمَع زِياَدِة ااِلْسِتْخداِمُمَتَجدِّ

ُتَسبُِّب تََلوُّثًا لِْلبيَئِةال ُتَسبُِّب تََلوُّثًا لِْلبيَئِة

ْمُس، الرِّياُح، اْلِمياُه( بيِعيُّ()الشَّ )اْلَفْحُم، النِّْفُط، اْلغاُز الطَّ

َدِة َدِةَم�صاِدُر الّطاَقِة اْلُمَتَجدِّ َم�صاِدُر الّطاَقِة َغْيِر اْلُمَتَجدِّ

ُع َمصادُر الّطاقِة، وتَْنَقِسُم إىل نَوَعْيِن: تََتَنوَّ

اْلَوقوُد ُهَو َشْيءٌ ُيْطلُِق اْلَحرارَة ِعْنَدما يَِتمُّ َحْرُقُه.

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر

اْلُمحاَفظُة َعلى ثََرواِت باِلدي.

ِمْن سْنِع باِلدي أَتََعلَُّم
شارِْكنا الَبْحَث

ماذا ُيْمِكُن أَْن يَْحُدَث َلو 
َلْم يَكُْن ُهناَك َمصاِدُر 

لِلّطاَقِة؟
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ُق ما تََعلَّْمُت أُطَبِّ

َدِة يف ُكلٍّ ِمّما يأيت: أَضُع دائِرًة َحْوَل الّصوَرِة اّلتي تُدلُّ على َمصادرِ الّطاَقِة اْلُمَتَجدِّ

أَضُع اْلَكِلماِت اْلُمساعَدَة أَماَم ما ُيناِسُبها مَن اْلُجَمِل اآْلتَيِة:

أَنا ...................................... أَُشكُِّل اْلَمْصدَر الرَّئيَس لِْلَحرارِة.. 1

أَنا ...................................... اِْسِتْخدامي ال ُيسبُِّب تَلوُّثًا لِْلبيَئِة.. 2

ّياِت َمْحدوَدِة.. 3 بيَعِة بِكَمِّ أَنا ...................................... أَتَواَجُد يف الطَّ

ياُحالَكِلماُت الُمساعدُة ْفُط  -  الرِّ ْمُس  -  النِّ الشَّ

َة  ْفِطيَّ النِّ ــْرَوَة  الــثَّ نَْستخِدُم  "نحُن 
اْلــَمــدارِس  وبِناِء  اإْلنْــســاِن  لِِخْدمِة 
ــْشــَفــيــاِت  ــاِمـــعـــاِت والــُمــْســَت واْلـــجـ
ــِة  ــ ــاَمـ ــ ـــْشـــجـــيـــرِ وإِقـ ــتَّ ــُرِق والـ ــ ــ ــطُّ ــ ــ وال

اْلمزارِِع واْلَمصانِِع".

قَيٌم ِمْن ِفْكِر زايٍد

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن  الشَّ
- رحَمُه هللاُ.
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أَضُع كلمَة (نعم) أَْو (ال) يف اْلُمْسَتطيِل اْلخايل أَماَم ُكلِّ ِعباَرٍة ِمَن اْلعباراِت اآْلتيِة:

أُشاِرُك َوأَتََعلَُّم

َقْبــَل . . 11 األُخــرى،  ــِة  اإْلَلِِكترونيَّ واأْلَْجهــزَِة  ْلفــازِ  التِّ عــِن  بــايئَّ  اْلكَْهَر يــاَر  التَّ نَْفِصــُل 

ــَفرِ. السَّ

بيعيِّ.. . 22 ْوِء الطَّ نَستخِدُم َضْوَء اْلِمْصباِح اْلكَْهَربايئِّ يف النَّهارِ ِعَوًضا عِن الضَّ

ــِة يف حــاِل َلــْم يَكـُـْن . . 33 بائيَّ ــّخاِن اْلكَْهربــايئِّ َمْوصــواًل بالّطاَقــِة اْلكَْهَر نَْتــُرُك ِجهــاَز السَّ

َقْيَد ااْلْســِتعماِل.

ــواَر واإلضــاَءَة يف اأْلَماكــِن الّتــي تَْخلــو مــَن اأْلَفــراِد، والّتــي ال يوَجــُد . . 		 نُْطِفــُئ اأْلَْن

بهــا َعَمــٌل.
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ثالًثا: َمدينُة َمْصدَر

ُث   -   النُّفاياُت   -   أَْسِمَدةٌالَكِلماُت الَجديدُة َلوُّ التَّ

ُرْكُن الَمْعرَِفِة

تََقُع َمديَنُة َمْصَدَر يف َدولِة اإلِماراِت اْلعربّيِة 

مـْن  واْلهـدُف  أبوظبـي،  إِمـارِة  يف  اْلُمّتِحـدِة 

َدٍة  إْنشاِء هذِه اْلمديَنِة ُهَو إْنتاُج طاقٍة ُمَتجدِّ

ونَظيَفـٍة، وِهـَي بذلـَك أوَُّل َمديَنـٍة خالَيـٍة مَن 

َمدينـًة  ُتعَتبـُر  أنَّهـا  كمـا  والنُّفايـاِت،  لـوُِّث  التَّ

ـّياراُت  السَّ فيهـا  ُتْسـتْخَدُم  لِْلبيَئـِة،  َصديقـًة 

ـُة، واْلِمظـاّلُت الّتـي تَْمتـصُّ َحـرارَة  بائيَّ الكَْهَر

ـالَمَة لُِسـكّانِها،  ـُر اأْلَْمـَن والسَّ ـْمِس، وُتَوفِّ الشَّ

إىل  ُلهـا  وُتحوِّ ْفـرِ،  الصِّ إىل  النُّفايـاِت  ُل  وُتقلِـّ

ـٍة. تربَـٍة َوأَْسـِمَدٍة َغنيَّ

ــَة  ــَحــطَّ بـــاُء َم ــُرُك اْلـــكَـــْهـــَر ــتــ ــ تَ
ــْبـــَر   ــُل عـ ــقــ ــ ــَت ــ ــْن ــ ــِة، وتَ ــ ــاَقـ ــ ــّطـ ــ الـ
الّطاقِة  ُخطوِط  مْن  اْلَعديِد 

لِتصَل إىل اْلمنازِِل.

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر بيئتي َمْسؤوليَّتي

أُْطِفُئ اأْلَْنواَر واإْلضاَءَة 
ِعنَدما ال أحتاُجها.

شارِْكنا الَبْحَث

ما َمْصَدُر الّطاَقِة الرّئيُس 
يف َمدينِة َمْصدَر؟
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ُمميِّزاُت َمديَنِة مصدَر:

"إِذا كاَن هللاُ - عزَّ وجلَّ - قْد منَّ 
ْرَوِة فإِنَّ أَوََّل ما نَْلتزُِم بِه  َعلينا بالثَّ
ُهــِو أَْن نُوجَِّه  لِــرضــاِء هللاِ َوُشــْكــرِِه 
ْرَوِة لَِنْهَضِة الِبالِد ولَِسْوِق  هذِه الثَّ

اْلخيرِ إىل َشْعِبها".

قَيٌم ِمْن ِفْكِر زايٍد

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن  الشَّ
- رحَمُه هللاُ.

لوُِّث خالَيةٌ مَن التَّ

ًة بائيَّ تَْسَتْخِدُم سّياراٍت كَهَر

ِة ْمسيَّ تَْعمُل بالّطاَقِة الشَّ

َفُر فيها اْلِمظاّلُت الّتي  تَتوَّ
ْمِس تَْمَتصُّ َحرارَة الشَّ
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ُق ما تََعلَّْمُت أُطَبِّ

أَِصُل بَْيَن اْلعموِد (أ) وما ُيناِسُبُه مْن َكِلماٍت يف اْلعموِد (ب):

حيحِة مَن الِعباراِت اآلتيِة: ) أماَم اْلِعبارِة الصَّ أَضُع إشارَة (

أُبِْدُع َوأَتََعلَُّم

ُل أَحَد َمصاِدرِ الّطاَقِة اْلُمْستخَدَمِة يف َمدينِة َمصدَر. ًة ُتمثِّ يَّ أَْرِسُم بِإبْداٍع َلوحًة َفنِّ

تَقُع َمدينُة َمصدَر يف إماَرِة ُديبّ.     . . 11

َدِة.   . . 22 ِة اْلُمتجدِّ ْمسيَّ مدينُة َمْصدَر ُمْنِتَجةٌ لِلّطاَقِة الشَّ

لوُِّث.    . . 33 ُة ُتسبُِّب حدوَث التَّ بائيَّ الّسّياراُت اْلكَهَر

يوَجُد يف َمدينِة َمْصدَر َمساِكُن وَشركاٌت ومدارُِس حديَثةٌ.  . . 		

)ب()أ(

لوُِّث والنُّفاياِت ْمُسأَوَُّل َمديَنٍة يف اْلعاَلِم خالَيةٌ مَن التَّ الشَّ

ها َدِة، َوأهمُّ مدينُة مصدَرتَْعَتِمُد َمديَنُة َمْصدَر على َمصادرِ الّطاَقِة اْلُمتجدِّ
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ُة. روُة الزِّراعيَّ أّواًل: الثَّ

ُة. ثانًيا: الثَّروُة اْلحيوانــيَّ

ٌة. َمكيَّ ثالًثا: الثَّروُة السَّ

ثَْرواُت باِلدي
ْرُس الّثالُِث الدَّ

أُِحبُّ أَْن أَْعرَِف

ِة يف باِلدي. 	 أَْصناَف اْلمحاصيِل الزِّراعيَّ

أَنْواَع اْلحيواناِت يف باِلدي. 	

أَنْواَع األَْسماِك يف باِلدي. 	

ْرِس ُط الدَّ ُمَخطَّ

ْرُس الّثالُِث: ثَْرواُت باِلدي الدَّ



ُة راعيَّ وُة الزِّ َّ أّوًل: ال�ث

خُلالَكِلماُت الَجديدُة وُق   -   الدَّ السُّ

ِ ُرْكُن اْلِحوار

ِكِه حمدُة: أّمـــي، أَرى أَْصناًفـــا َعديـــَدًة ِمـــَن الَخْضـــراواِت َوالَفوا

يف ســـوِق الخضـــارِ )َمـــكاٌن ُتْعـــرَُض فيـــِه الَخْضـــراواُت 

ِكـــُه، َويَْلَتقـــي فيـــِه البائُِع َوالُمْشـــَتري(. والَفوا

: ُع فيهـــا الَمحاصيـــُل األُمُّ تََتَنـــوَّ يـــا بنيتـــي، َفِبالُدنـــا  نََعـــْم 

ـــُة. الزِّراعيَّ

ـــيُخ زايِـــُد ْبـــُن ُســـْلطاَن آِل نَِهّيـــاَن - رَِحَمـــُه األَُب: اهَتـــمَّ الشَّ

هللاُ - وإخوانُُه ُحكّاُم اإلماراِت بَِنْشـــرِ الرُّْقَعَة الَخْضراَء؛ 

ـــكاِن ِمـــَن الِغـــذاِء َواالْســـِتفاَدةِ ِمْن  لَِتوفيـــرِ حاَجـــِة السُّ

َخيـــراِت الِبالِد.

ـــُس، َوأطـــاَل يف ُعْمـــرِ رئيِس راِشٌد: رَِحـــَم هللاُ البـــاين الُمَؤسِّ

ـــْيِخ َخليَفـــُة بُِن زايـــد آِل نَِهّيـــاَن - َحِفَظُه  وَلـــِة الشَّ الدَّ

هللاُ - وإخوانِـــِه ُحـــكّاُم اإلماراِت. 

شارِْكنا الَبْحَث

ما فائِدُة تَناُوِل 
ِكِه؟ اْلَخْضراواِت واْلفوا

42
ماِطِم واْلَفراولة َحقيقٌة ُمذِهَلٌة ّفاِح والطَّ ِمْثِل التُّ ِكِه ذاِت اللَّْوِن اأْلَْحمرِ  اْلَفوا كُلُّ 

مفيدة للغاية للقلب وتعمل على تقويَُته.

ٍة  زِراعيَّ بِقاِعدٍة  ُع  يَتَمتَّ بََلًدا  "أَرين 
يًّا راِسًخا". َقويٍَّة، أُرَِك بََلًدا َقوِّ

قَيٌم ِمْن ِفْكِر زايٍد

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن  الشَّ
- رحَمُه هللاُ.

الوجبات السريعة

https://qr-reader.moe.gov.ae/API/api/DynamicQR/qrlink/316975743
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ْخــِل  ِتهــا يف َحياتِــِه، َحيــُث ُتعــدُّ الزِّراَعــُة أََحــَد َمصــاِدرِ الدَّ يَّ اِْهَتــمَّ اإلْنســاُن ُمْنــُذ اْلقــَدِم بالزِّراَعــِة، أِلَهمِّ

ناَعــِة والتِّجــاَرِة. ِتهــا يف اْلِغــذاِء والصِّ يَّ )المــاِل( يف َدوَلــِة اإلِمــاراِت اْلعربّيــِة اْلُمتَّحــدِة بِاإلضاَفــِة إىل أََهمِّ

اْلَخْضــراواِت  مــَن  ُمْخَتلِفــًة  أَنواًعــا  اْلمتَّحــدِة  ــِة  اْلعربيَّ اإلمــاراِت  َدوَلــِة  يف  ــُة  الزِّراعيَّ اْلمناِطــُق  ُتْنِتــُج 

ومنهــا: ِكــِه.  واْلفوا

مانجو

جزر 

برتقال

ليمون

خيار

طماطم

بـــيـــِع ُيــصــِبــُح  ــِل الـــرَّ ــْصـ يف َفـ
وُتْزِهُر  ِدْفــًئــا،  َكثَر  أ ْقُس  الطَّ
ــراواُت  ــ ــْضـ ــ ــَخـ ــ ــاُر واْلـ ــ ــجــ ــ ــ اأْلَْش

ِكُه. واْلفوا

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر

يِف بَِتقديِم أَْنواِع  كراُم الضَّ إِ
ى )اْلَفواَله(. ِكِه، وُتسمَّ اْلَفوا

ِمْن سْنِع باِلدي أَتََعلَُّم
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ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

اْلَخْضراواُت

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

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

ِكُه اْلَفوا

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

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

المانجو

البرتقال

الخيار

الجزر

ِكِه اّلتي ُتْزَرُع يف َدولتي، وأَُصنُِّفها َوْفَق اْلَجْدوِل اآْليت: أاُلحُظ ُصَوَر اْلَخْضراواِت واْلَفوا
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أَْقرأُ ِمْفتاَح َخريطِة َدوَلِة 

ِة اْلُمتَّحدِة،   اإلماراِت اْلَعربيَّ

ؤاِل اآْليت: ُثمَّ أُجيُب َعِن السُّ

ُن أُلِحُظ َوأَُلوِّ

أُشاِرُك َوأَتََعلَُّم

ْكُتُب تحَت ُكلٍّ منها اْلَكِلَمَة المساعدِة اْلُمناسَبَة: َة الزِّراعِة، وأَ يَّ ُح أَهمِّ َوَر اآْلتيَة اّلتي تَّوضِّ أاُلحُظ الصُّ

 اْلِغذاُء   -   التِّجارُةالَكِلماُت الُمساعدُة

ناَعُة ......................................... .........................................الصِّ

ِة يف اْلخريَطِة. ُل على اْلمناِطِق الزِّراعيَّ ُن اْلُمربََّع باللَّوِن الَّذي يَدُّ أَُلوِّ



ةِ أيّاٍم كامَلٍة بال َحقيقٌة ُمذِهَلٌة ِل اْلعَطِش واْلجوِع، َفُهَو باْسِتطاَعِتِه أْن يَْبقى لِِعدَّ لِْلجمِل ُقْدرةٌ غيُر عاديٍَّة على تَحمُّ
ماٍء وال َطعاٍم. 46

ُة ْوُة الَحيوانيَّ َّ
ثانـًيا: ال�ث

واِجُن الَكِلماُت الَجديدُة األَْلباُن   -   الَمْزرَعُة   -   الدَّ

ُرْكُن الَمْعرَِفِة

ِة  اْلعربيَّ اإلماراِت  َدولِة  ُة يف  اْلَحيوانيَّ رَوُة  الثَّ ُع  تَتنوَّ

ًة كَبيَرًة بالنِّْسبِة لِْلُمْجَتمِع،  يَّ اْلُمتَّحدِة، وُتَشكُِّل أَهمِّ

على  اأْلَساسيِّ  ِغذائِِه   يف  اإلنساُن  يَعَتِمُد  حيُث 

اإْلِبِِل  مَن  ُتْؤَخُذ  الَّتي  ِة  اْلَحيوانيَّ ْرَوِة  الثَّ ُمْنَتجاِت 

ُلحوِمها  مْن  اإلنساُن  ويفيُد  واْلماِعزِ،  واأْلْبقارِ 

وَحليِبها، ويَستخرُِج اإلْنساُن مْن ُمْشتّقاِت َحليِبها 

مَن  ويَأُخُذ  ْمَن،  والسَّ ْبدَة  والزُّ واأْلْجباَن  اأْللباَن 

واِجِن اْلَبيَض واللَّْحَم. وَقديًما اْسَتخدَم اإِلْنساُن  الدَّ

ونَْقِل  لِْلُمواصالِت  َوسيَلًة  اْلَحيواناِت  التِِه  تَنقُّ يف 

اْلبضائِِع مْن َمكاٍن إىل آخَر.

اأْلَْبقارِ  َمزارُِع  ِمْنها  اْلَحيواناِت،  َمزارِِع  مْن  اْلَعديُد  الْمتَِّحدِة  ِة  اْلعربيَّ اإلماراِت  دولِة  يف  تَْنتِشُر 

واِجُن ِهَي  واِجُن، والدَّ اْلَحيواناُت والدَّ ُتَربَّ فيِه  ِعباَرةٌ عْن َمكاٍن  واِجِن، واْلَمْزَرَعُة  واأْلَغناِم والدَّ

يوُر الَّتي ُتربَّ ِعْنَد اإْلنساِن. الطُّ

شارِْكنا الَبْحَث

ما اْسُم اْلَمكاِن الّذي 
ُتَربَّ فيِه اْلَحَيواناُت؟
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َفوائُِد اْلحَيواناِت

َمْصدرٌ لِْلحليِب َمْصدرٌ لِْلحوِم
ْبدِة واأْلَْجباِن والزُّ

َوسيَلةٌ لِلنَّْقِل

اإلِبُِل

اأْلَْغناُم

األْبقاُر

واِجُن الدَّ

اْلماِعُز

أنْواُع اْلحَيواناِت اّلتي ُتَربَّ يف باِلدي:
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ّيــاِت إِْنتاِجهــا. ومــَن اْلِخْدمــاِت  ــِة، وزِيــادِة كَمِّ ــْرَوِة اْلَحيوانيَّ ــُة الُمتَّحــدُة بالثَّ ــْت دولــُة اإلمــاراِت اْلعربيَّ اِْهتمَّ

ْولــُة لزيــادِة اإلِنتــاِج اْلَحيــواينِّ: ُمهــا الدَّ الّتــي ُتقدِّ

إِْنشاُء َمزارَع لِْلحيواِنتَوفيُر اْلَعَلِفالرِّعايَُة اْلَبْيَطريَُّة

ــتــاِء ُتــهــاِجــُر  يف َفـــْصـــِل الــشِّ
ــيــورِ إىل  بــعــُض أَْنــــــواِع الــطُّ

َكثَر ِدْفًئا. أَماكََن أ

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر

ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

ِة اْلُمتَّحدِة: أَضُع دائَِرًة َحْوَل اْلَحيواناِت اّلتي ُتَرّب يف دولِة اإلماراِت اْلعربيَّ

يِف اْلوليَمُة األَْكثُر  ُم لِلضَّ ُتَقدَّ
ُن  كراًما وتقديًرا، و الّتي تتكوَّ إ

مَن اأْلُرزِّ واللَّْحِم.

ِمْن سْنِع باِلدي أَتََعلَُّم
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ُن َوأَتََعلَُّم أَُلوِّ

أَّقرأُ َوأَِصُل

ُح فائِدَة اْلَحيواِن يف َحياتِنا: ورِة واْلِعبارِة الَّتي ُتوضِّ أَِصُل بيَن الصُّ

ْحراِء): ُل اْلَجَمَل (َسفيَنَة الصَّ ورِة اّلتي ُتمثِّ أُشارُِك ُزماليئ يف تَْلويِن الصُّ

البي�ض

الحليب



َلموِن َمَثاًل(.َحقيقٌة ُمذِهَلٌة تَقوُم اأْلَْسماُك بِاْلهجرَِة مَن اْلبحرِ إىل اأْلَنهارِ اْلَعذبِة لِكَي تَبيَض، )َسَمُك السَّ 50

ُة مكيَّ وُة السَّ َّ ثالًثا: ال�ث

بكُة    -    اْلَقْرقوُرالَكِلماُت الَجديدُة الشَّ

ماذا تَْفعُل يا َجدِّي؟حمداُن:

: مِك يا َحمداُن.اْلَجدُّ ُز أَدواِت َصيِد السَّ أَُجهِّ

مـــا ِهـــَي اأْلدواُت الَّتـــي تَْســـتخدُمها لَِصيـــِد حمداُن:

اأْلَســـماِك يـــا َجـــدِّي؟

: بكَُة، اْلَجدُّ والشَّ ّنارُة  السِّ يِد:  الصَّ أََدواِت  مْن 

اْلَمنسوجِة  اْلخيوِط  مَن  )َمْجموعةٌ  وِهَي: 

على َشْكِل َشَبكٍَة(، واْلَقرقوُر: )َقفٌص مَن 

ِة على َشْكِل نِْصِف كَُرٍة،  األَْسالِك اْلَمْعدنيَّ

وَلُه َفْتحةٌ مَن اْلَوَسِط(.

يِد.حمداُن: َسأَْذهُب َمَعَك يا َجّدي يف رِْحلِة الصَّ

: مِك يا حمداُن؟اْلَجدُّ ماذا ُتِحبُّ أْن تَصيَد مَن السَّ

ايف يا َجدِّي.حمداُن: أُِحبُّ سَمَك اْلهامورِ والصَّ

: أَْرجــو أْن تَْســتمِتَع بهــِذِه الرِّْحلــِة، وأْن نَرِجــَع اْلَجدُّ

بَِصيــٍد َوفيــرٍ.

ِ ُرْكُن اْلِحوار

شارِْكنا الَبْحَث

ما ِهَي َطرائُِق َصيِد اأْلْسماِك َقديًما يف باِلدي؟

وْلفيِن  الدُّ َحيواناُت  ُتْصِدُر 
واْلَحيواناُت األخرى أَْصواتًا 
َمَع  لَِتتواَصَل  اْلــمــاِء  تحَت 

بعِضها بَْعًضا.

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر
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ِ اْلهامور

الّصايف ْعري الشَّ

اْلكَْنعِد

ــْروِة  ــةٌ بالثَّ ــِة الُمتَّحــدِة علــى اْلَخليــِج اْلعــريبِّ وبَْحــرِ ُعمــاَن، وِهــَي َمناِطــُق َغنيَّ ُتِطــلُّ دولــُة اإلمــاراِت العربيَّ

ِة، ِمْثَل أســماِك: ــمكيَّ السَّ

ها: مكيِّ، ومْن أََهمِّ ياديَن لِزيادِة اإلنتاِج السَّ ِة المتَّحدِة ِخْدماٍت َعديدًة لِلصَّ ُم َدولُة اإلماراِت اْلعربيَّ ُتقدِّ

االْمِتثاُل لَِتوجيهاِت اْلُحكومِة 
يِد: )وقِت  يف أَْوقاِت َمْنِع الصَّ

تَكاُثرِ األَْسماِك(.

ِمْن سْنِع باِلدي أَتََعلَُّم

َصُة  إِقامِة اأْلَسواِق اْلُمتخصِّ
لَِبيِع اأْلَْسماِك.

3

تَْقديُم اْلُمساعداِت 
ِة. اْلماليَّ

2

يِد  تَْوفيُر أدواِت الصَّ
الحديَثِة.

1
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َة اأْلْسماِك يف حياتِنا: يَّ ُح أهمِّ ورِة واْلَكلمِة الَّتي ُتَوضِّ أَِصُل بيَن الصُّ

ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

أَْقَرأُ َوأُشاِرُك

حيحِة: ) أماَم اْلِعبارِة الصَّ أََضُع إشارَة (

		
		
		

ناَعُةالتِّجارُة اْلِغذاُءالصِّ
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أَتَعرَُّف بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي على أَنْواِع اأْلَْسماِك، وأُْلِصُق ُصَوًرا َلها:

أَْلُصُق َوأَتََعلَُّم
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ُة ي الّصغ�ي
ِإبداعا�ت

مهّماُت األَداِء

غيُر رََجُة:َمْشروعي الصَّ الدَّ

ِة المتَّحدِة. ِة يف َدولِة اإلماراِت العربيَّ أُْلِصُق ُصَوًرا لَِطرائِِق اْلُمحافظِة على اْلموارِد اْلمائــيَّ
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غيُر رََجُة:َمْشروعي الصَّ الدَّ

ِة). َمكيَّ ِة والسَّ ِة واْلَحيوانــيَّ ُن ثَْرواِت باِلدي: (أنواَع المحاصيِل الزِّراعيَّ أَْرُسُم وأُلوِّ
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الَوْحدُة الّرابعُة

ْرُس األَوَُّل ْرُس الّثالُثالدَّ الدَّ

اْلباين 
ُس اْلُمؤسِّ

ْرُس الّثاين الدَّ

ُهويَّتي 
ُة اْلَوطنيَّ

َوَطني 
َمْسؤوليَّتي

َوطني ُهِويَّتي

الَوْحدُة الّرابعُة: َوطني ُهِويَّتي
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َعلُِّم نَواتُِج التَّ

يََتعرَُّف اْلَمفاهيَم واْلمصطلحاِت الواردَة يف الَوْحدِة. 	

ُيْظِهُر َمْعرَِفًة بِأَبَْرزِ األَْحداِث يف َحياتِِه. 	

ِة واْرتِباَطها بِاألَْحداِث يف ُمْجَتَمِعه. 	 ْخصّياِت الّتاريخيَّ َة الشَّ يَْسَتْنِتُج أََهّميَّ

بُِط بَْيَن ِقَصٍص ِمَن الماضي لِفْهِم الحاِضرِ. 	 يَْر

ُد َموقَع (مدينِة العيِن وأبوظبي) على اْلَخريطِة. 	 ُيحدِّ

) يف اْلماضي. 	 يَصُف أدواَر ومسؤولّياِت (دورِ األَِب، دورِ األُمِّ

ِس يف (العيِن - أبوظبي) َقْبَل ِقياِم االتِّحاِد. 	 ُح ُجهوَد اْلباين اْلمؤسِّ ُيوضِّ

ِس بعَد قياِم االتِّحاِد. 	 ُد ُجهوَد اْلباين اْلمؤسِّ ُيعدِّ

ِة المتَّحدِة. 	 يَصُف أدواَر ومسؤولّياِت رئيِس دولِة اإلماراِت العربيَّ

يصُف أدواَر القادِة ومسؤولّياتِهْم. 	

َة. 	 َة اإلماراتـيَّ ُح الُهِويََّة الوطنيَّ ُيوضِّ

يــِف - األلعــاُب  	 كــراُم الضَّ ــعبيَّ الَّتــي ُتشــكُِّل ُهويََّتــُه: (إ قاليــَد والمــوروَث الشَّ يصــُف العــاداِت والتَّ

ُة). ــعبيَّ الشَّ

ِة. 	 ُح معنى بعض الكلماِت باللَّْهَجِة اْلعاميَّ ُيوضِّ

عبيِّ. 	 ِس يف االهتماِم بالموروِث الشَّ يَصُف دوَر الباين المؤسِّ

ُيناقُش دوَرُه يف العمِل اْلجماعيِّ. 	

َة قيمِة األمانِة يف تعامِله مَع اآلخريَن. 	 ُح أهميَّ ُيوضِّ

دِق يف تَعامِلِه مَع اآلخريَن. 	 يَصُف ضرورَة الصِّ

ِة مَع الُمتعلِّميَن واألَْقراِن. 	 فيَّ ِة والمناظراِت الصَّ ُيشارُك مشاركًة فاعلًة يف النِّقاشاِت الجماعيَّ
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أّواًل: زايٌد حاِكًما لِْلَعيِن.

ثانـًيا: زايٌد حاِكًما أِلَبوظبي.

اإلمــاراِت  لِدولــِة  َرئيًســا  ثالًثا:  زايــٌد 

اْلُمتَّحــدِة. ــِة  العربيَّ

ُس اْلباين الُمؤسِّ
ُل   ْرُس األَوَّ الدَّ

أُِحبُّ أَْن أَْعرَِف

ْيُخ زايٌِد اْلَعيَن. 	 كيَف َحكَم الشَّ

ْيِخ زايٍِد يف أبوظبي. 	 ما ِهَي ُمْنجزاُت الشَّ

ــْيُخ زايِــٌد - رحمــه هللا -  	 متــى أَصبــَح الشَّ

ِحــَدِة. الُمتَّ ــةِ  بيَّ الَعَر اإلِمــاراِت  لَدْوَلــةِ  رئيًســا 

ْرِس ُط الدَّ ُمَخطَّ

ُس ْرُس األَوَُّل: اْلباين الُمؤسِّ الدَّ



ِ
ف أّوًل: زايٌد حاِكًما ِلْلَع�ي

ْحراُء      -     َمجالُس      -      اْلَعيُنالَكِلماُت الَجديدُة قصُر الحصِن     -      الصَّ

59 ْيُخ زايُِد بن سلطان آل نهيان - رَِحَمُه هللاُ - يشتري من السوق حرًصا َحقيقٌة َوَطنّيٌة كاَن الشَّ
منه على تشجيع البائعين وتحريكًا للسوق.

ِة ُرْكُن الِقصَّ

َقْصــرِ  - يف  رَِحَمــُه هللاُ   - نَِهّيــاَن  آِل  ُســْلطاَن  ْبــُن  زايِــُد  ــْيُخ  الشَّ ولــد 
ــيُخ ُســْلطاُن ْبــُن زايِــٍد،  الحصــِن بأبوظبــي عــاَم 1918م، والــُدُه ُهــَو الشَّ

ــيخُة ســالمُة بِْنــُت بِطــي، تَرتِيُبــُه الّرابِــُع بيــَن إِْخوتِــِه. ــُه الشَّ وأمُّ

1

قــورِ واْلِغــزالِن، فَتعلََّم اْلِحْكمَة  حــراِء والصُّ نََشــأَ يف بيَئــٍة بَدويَّــٍة بيــَن الصَّ
حــراِء: )وِهــَي أَْرٌض  ــجاعَة. هــذا مــا يَتعلَُّمــُه الّنــاُس يف الصَّ بــَر والشَّ والصَّ

ــةٌ َقليلــُة اْلَمطــرِ َشــديَدُة الَحراَرِة(. جافَّ

2

يف ُطفوَلِتــِه، بَــدأَ بِِحْفــِظ اْلُقــرآِن اْلكريــِم، وكاَن ُيِحــبُّ أْن يجلــَس مــَع اْلِكبــارِ يف 

يــِف  ـَم، )واْلَمجلــُس ُهــَو َمــكاٌن يَِتــمُّ فيــِه اْســتقباُل الضَّ َمجالِِســهْم كــي يََتعلَـّ

ياَفــِة َلــُه( وكاَن يَْســأُل كَثيــًرا كــي يَْفهــَم، ويف َمْجلـِـِس والِــِدِه بأبوظبــي، تعلَّــَم  وتقديــُم الضِّ

ــْيُخ زايِــُد ْبــُن ُســْلطاَن آِل نَِهّيــاَن -رَِحَمــُه هللاُ- كثيــًرا مــْن أمــورِ الُحْكــِم. الشَّ

3

نَْصبَر  أْن  حراُء  الصَّ َعلََّمْتني  "َلقْد 
َطوياًل حّتى يَْنُبَت اْلخيرُ".

قَيٌم ِمْن ِفْكِر زايٍد

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن  الشَّ
- رحَمُه هللاُ.

شارِْكنا الَبْحَث

ِمّما ُتْصَنُع اْلخياُم؟

كرة الوطن ذا

https://qr-reader.moe.gov.ae/API/api/DynamicQR/qrlink/590336041
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ــاَن - رَِحَمــُه هللاُ - إىل منَطَقــِة  ــْيُخ زايـِـُد ْبــُن ُســْلطاَن آِل نِهيَّ اْنَتقــَل الشَّ
اْلَعيــِن، )وِهــَي تابَِعــةٌ إِلمــارِة أبوظبــي(، فَقضــى َشــبابَُه فيهــا، وأَصبــَح 
ْكَســَبُه ِخْبرًة يف ُشــؤوِن  َ ِة عاَم 6	19م مّما أ اًل لِْلحاكِم يف المنَطَقِة الّشــْرقيَّ ُمَمثِّ

اْلحكــِم، وكاَن َســكَُنُه يف قريــٍة ُتْدعــى اْلُمويجعــي.

	

ــْيُخ زايِــُد ْبــُن ُســْلطاَن آِل نِهّيــاَن - رَِحَمــُه هللاُ - ُحــبَّ  ْكَتســَب الشَّ ا
واْحِتــراَم أْبنــاِء اْلَقبائـِـِل يف اْلَعيــِن، وزاَدْت ثِقُتُهــْم بهــذا اْلقائـِـِد، إِِذ اْهتــمَّ 

بَنهَضــِة منَطَقِتِهــْم.

5

ْيُخ زايُِد بُْن ُسْلطاَن آِل نِهّياَن - َرِحَمُه هللاُ - يف اْلَعيِن إنْجازاُت الشَّ

إْصالُح األَفالَج )كَفلِج 
الّصاروِج(، وجعَل اْلمياَه 

رًة لِْلجميِع. ُمتوفِّ

َشجََّع التَّعليَم، واْهتمَّ 
ِة  بِالمدرَسِة النِّهّيانيَّ

ِة( يف َمدينِة اْلَعيِن،  )االْبتدائـيَّ
وكاَن دائًما يزوُرها، وُيشجُِّع 

الَب واْلُمدرِّسيَن. الطُّ

أَْنشأَ أَوََّل سوٍق تِجاريٍّ 
يف مدينِة اْلَعيِن.

َحقيقٌة تاريخّيٌة

ُة: أَْنشأَها  اْلمدرسُة النِّهّيانيَّ
ْيُخ زايٌِد - رَِحَمُه هللاُ  الشَّ
ُل  - عاَم 1959م، وِهَي أَوَّ

َمْدرسٍة يف اْلَعيِن.

بيَئتي َمسؤوليَّتي

أَتعلَُّم اْلِحفاَظ على 
ِمياهِ األَْفالِج نَظيفًة عنَد 

اْسِتخداِمها.
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اْلَمْجموَعُة
)أ(

ايعنل

51342

اْلَمْجموَعُة
)ب(

....................................................اْلمدينُة ِهَي:

ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

ُن بِإِبْداٍع َقْصَر الِحْصِن يف أَبو َظْبي. أَُلوِّ

ُثــمَّ  (ب)،  اْلمْجموعــِة  الْســِتكماِل  ُحــروٍف  ِمــْن  ُيقابُِلهــا  َومــا  (أ)  اْلَمْجموعــِة  بأرقــاِِم  أَســتعيُن 

ــاَن - َرِحَمــُه هللاُ - عــاَم  ــُن ُســْلطاَن آِل نَِهّي ــُد بْ ــْيُخ زايِ أَْســتخرُج اســَم اْلمدينــُة الَّتــي َحَكَمهــا الشَّ

ـِع. بَـّ الُمَر ْكُتُبــُه يف  َوأَ 1946م، 

61
ــِج َحقيقٌة ُمذِهَلٌة ــُر هــذا الَفَل ــُر أفــالِج اْلَعيــِن وأْغَزُرهــا، وقــِد اْســتغَرَق َحْف كب ــَو أ ــُج "الّصــاروِج" ُه َفَل

ثمانيــَة عَشــَر عاًمــا نَظــًرا لْلمكانّيــاِت الَمْحــدودِة، كاَن زايــٌد يعمــُل يــًدا بَِيٍد مَع الرِّجاِل.

َحقيقٌة تاريخّيٌة

َقْلعُة اْلجاهلي يف الَعيِن 
فاِع عِن المدينِة  أُْنِشَئْت ْللدِّ

وِحمايِة َمزارِِع النَّخيِل.
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ا نَْسَتْكِشْف َهيَّ

ِة؛ لإِلجابَِة َعِن األَسئلِة اآلتيِة: أَْستعيُن بالِقصَّ

سيريت الّذاتّيُة:

أَْسَتعيُن بَِخريَطِة َدْوَلتي الَحبيَبِة، لإِلجابِة َعِن الّسؤاِل اآليت:

- أَُحوُِّط َمكاَن مدينِة الَعيِن.

أُشاِرُك َوأَتََعلَُّم

ْيِخ ..................................................................................................................................... أَُسجُِّل اسَم الشَّ

ْكُتُب مكاَن سكِنِه يف أبوظبي ............................................................................................................ َ أ

أَُدوُِّن ِصفاتِِه ........................................................................................................................................................

ــِد ْبــِن ُســْلطاَن آِل نَِهّيــاَن - رَِحَمــُه هللاُ - يف الَعيــِن يف  ــْيِخ زايِ أحــوُِّط بدائــرٍة علــى إْنجــازاِت الشَّ

َمجــاِل:

الّطاقِة                          الزِّراعِة                          اْلَفضاِء 



ي ثانـًيا: زايٌد حاِكًما ِلأبوظ�ب

ُرُقالَكِلماُت الَجديدُة الطُّ

ْيُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاٍن آل َمْيثاُء: ُة اليَوَم َعْن الشَّ ثَتْنا الُمَعلمِّ َحدَّ

نَْهياَن - رَِحَمُه هللاُ - وحكمه إلمارة أبوظبي.

: ْيُخ زايُِد ْبُن األمُّ نََعْم يا اْبَنتي، َففي عاِم 1966م انتقَل الشَّ

لِمْنِطَقِة  ُحْكِمِه  ِمْن   - هللاُ  رَِحَمُه   - نَْهياَن  آل  ُسْلطاٍن 

الَعْيِن إىل ُحْكِم إماَرِة أبوظبي.

ُة: الّناِس، الَجدَّ ِخْدَمِة  إىل  ُحْكِمِه  بِدايَِة  ُمْنُذ  َسعى  َوَقْد  نََعْم، 

َوَوَضَع أَساَس الَوْحَدِة َواألَْمَن َواالْسِتقرارِ.

َوتََحَقَقـــْت إِْنجـــازاٌت َعظيَمـــةٌ يف أبوظبـــٍي يف َعْهـــِدِه، أَُتســـاِعديني َمْيثاُء:

يـــا َجـــدَّيت يف َحـــلِّ الواِجـــِب، َوِذْكـــرِ َهـــِذِه اإلِْنجـــازاِت؟

ُة: ْبُن الَجدَّ زايُِد  ْيُخ  الشَّ الَحبيَبِة،  اْبَنتي  يا  أُساِعُدِك  نََعْم 

نُموِّ  على  َعِمَل   - هللاُ  رَِحَمُه   - نَْهياَن  آل  ُسْلطاٍن 

َفاْهَتمَّ بِإِْنشاِء الْمدارِِس الَحديَثِة،  إِماَرِة أبوظبي،  ِم  َوتََقدُّ

لَِحَركَِة  ٌص  ُمَخصَّ َمكاٌن  َوهَي  ُرِق  َوالطُّ َوالُمْسَتشفياِت، 

نَْنَتِقُل  الَمْركَباِت،  ِمَن  َوَغيرِها  اِحناِت  َوالشَّ ياراِت  السَّ

بِواسَطِتها ِمْن َمكاٍن إىل آخَر. َواْهَتمَّ بِالَمساِكِن الَحديَثِة 

باِء َوالماِء إلِْسعاِد َشْعِبِه. ها بِالكَْهُر الّتي أََمدَّ

ِ ُرْكُن اْلِحوار

شارِْكنا الَبْحَث

َيْت إِمارُة  لِماذا ُسمِّ
أبوظبي بهذا االْسِم؟

ِة . 1 بــاُء مــْن َمحطَّ ــَر ــْه ــكَ اْل تـَـْنــتــقــُل 
الّطاَقِة َعْبَر ُخطوِط الّطاَقِة.

باُء إىل َمْنزيِل.. 2 تَِصُل الكَْهَر
بـــاِء . 3 ــدُم ِمـــْفـــتـــاَح الـــكَـــْهـــَر ــخـ ــتـ أَْسـ

فُيضيُء اْلِمْصباُح ُغْرفتي.

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر

63
األَْكبــُر َحقيقٌة َوطنّيٌة وِهــَي  المتَّحــدِة،  ــِة  الَعربيَّ اإلِمــاراِت  دولــِة  عاِصمــُة  ِهــَي  أَبوظبــي  َمدينــُة 

اإلمــاراِت. كُلِّ  بيــَن  ِمســاحًة 
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يِخ زايٍد - رَِحَمُه هللاُ - يف إِمارِة أَبوظبي أَعتزُّ بإْنجازاِت الشَّ

اْلمساِكُناْلمدارُساْلمْسَتْشفياُت ُرُق الطُّ

ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

يِخ زايٍد- رحَمُه هللاُ - ُمْسَتعيًنا بالَكِلماِت اآلتيِة: َة للشَّ أَْسَتْكِمُل الِبطاَقَة الّتعريفيَّ

رِقالَكِلماُت الُمساعدُة أبوظبي     -     زايٌِد     -     الَوْحدِة    -     الطُّ

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن - رَحَمُه هللاُ. الشَّ

ْيُخ  ................................................................................................................ . . 11 أنا الشَّ

حكَْمُت عاَم 1966م إِمارَة .................................. . 22

َسعْيُت لِِخْدمِة الّناِس بَِوضِع أَساِس ........................................... واألَْمِن . . 33

واالْستْقرارِ.

ْقُت إِْنجازاٍت عظيمًة يف أبوظبي يف َمجاِل .............................. . 		 َحقَّ

ـــحـــراِء  الـــصَّ بَــــــــْدَو  أَنَّ  أَْعــــــــــرُِف  "أَنـــــــا 
اآْلبـــاِء  أَْرِض  اْلــعــيــَش يف  ــلــوَن  ُيــَفــضِّ
نُبقيهْم  ولــذلــَك فسوَف  ــداِد؛  واأْلجــ
يف أَْرِضهْم، ونَْنقُل اْلحضاَرَة إَليهْم".

قَيٌم ِمْن ِفْكِر زايٍد

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن  الشَّ
- رحَمُه هللاُ.
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يِخ زايِد بِن ُسْلطاَن آِل نهّياَن  أاُلِحُظ، وأَِصُل بيَن الَكِلَمِة والّصورِة اُلمناِسَبِة َلها (إنجازاُت الشَّ

- َرِحَمُه هللاُ - يف أبوظبي).

أُشاِرُك َوأَتََعلَُّم

اْلمدارُس

اْلمستْشفياُت

اْلمساِكُن

ْيَخ زايَِد ْبَن ُسْلطاَن  أُِحبُّ الشَّ
آِل نَِهّياَن - رَِحَمُه هللاُ - الَّذي 
بأَْمٍن  نَعيَش  أْن  على  َحــرَِص 

َوأَماٍن.

أَنا أُحبُّ قياديت 

اإلمارات تحقق طموح الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان - رحمه هللا - يف وصول 

أول إمارايت إىل الفضاء )رائد الفضاء هزاع 

المنصوري(.
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ِة الُمتَّحَدِة ماراِت الَعربيَّ ثالًثا: زايٌد رئيًسا لدولِة الإِ

عار الَكِلماُت الَجديدُة اْلُمقيموَن   -   الشِّ

ُرْكُن الَمْعرَِفِة

ــِة  الَعربيَّ اإلِمــاراِت  دولــِة  أَعمــاِق  إىل  بَعيــَدٍة  رِحلــٍة  يف  نَنقُلكــْم 

ِعْنَدمــا  وِشــعاَرها،  َدْولِتنــا  اتِّحــاَد  ِخاللِهــا  مــْن  لَِنتعــرََّف  الُمتَّحــَدِة 

ــْيُخ زايِــُد ْبــُن ُســْلطاَن آِل نَِهّيــاَن - رَِحَمــُه هللاُ - حاكًمــا  أَْصبــَح الشَّ

إِلمــارِة أبوظبــي فكَّــَر: لِمــاذا ال تَتَّحــُد اإلِمــاراُت؟ لمــاذا نحــُن ُمتَفرِّقــوَن؟ لِمــاذا ال نُْصِبــُح َشــْعًبا واحــًدا؟ 

ُلَغُتنــا واحــدةٌ، وديُننــا واحــٌد، َوتاريُخنــا واحــٌد.

ــْيُخ زايِــٌد بــن ســلطان آل نهيــان - رَِحَمــُه هللاُ - وَعــرََض اْلِفكــرَة علــى ُحــكّاِم اإلِمــاراِت،  َقــرََّر الشَّ

ــِة الُمتَّحــَدِة يف الّثــاين مــْن ديســمبَر  ــوا بهــا، وأَْعلنــوا عــْن ِقيــاِم اتِّحــاِد دولــِة اإلِمــاراِت الَعربيَّ الّذيــن رَحبَّ

 عــاَم 1971م. وأَصبَحــْت دوَلُتنــا تََتكــوَُّن مــن َســْبعِة إِمــاراٍت ُمتَّحــَدٍة، وِهــَي )أبوظبــي، ديبّ، الّشــارقُة،

أمُّ القيويِن، رأُس الَخيمِة، اْلُفَجيرُة، َوَعجماُن(.

َمهــا  َوَقــْد ُطرَِحــْت ُمســابقةٌ الختيــارِ ِشــعارِ دولــِة اإلِمــاراِت، ومــْن بيــِن ِمئــاِت الرُّســوماِت الَّتــي قدَّ

اْلُمواطنــوَن واْلُمقيمــوَن )وُهــُم الَّذيــن انَتقلــوا مــْن باِلِدهــْم إىل باِلِدنــا للعيــِش فيهــا بشــْكٍل مؤَقــٍت( 

ــٍة  يَّ ْقــرِ، لِمــا َلــُه مــْن أََهمِّ ـذي َرَســَمْتُه ِشــعاَر الصَّ ــعاُر الَـّ فــاَزْت َظْبيــُة َخميــٍس مــْن أبوظبــي، وكاَن الشِّ

ٍة يف َحيــاِة أَْهــِل اإلِمــاراِت. ــيَّ ُتراثـ

ْقُر. وأَْصبَح لَِدولِتنا ِشعارٌ، وُهَو الصَّ

ِة الُمتَّحَدِة ِشعاُر دولِة اإلِماراِت الَعربيَّ

التَّجارِِب  أَْنجِح  مْن  بِــالدي  اتِّحاُد 
اْلَوْحدِويَِّة يف الوطِن العريبِّ.

أَنا أُِحبُّ اتِّحاُد َدولتي



ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

أََضُع الَكِلماِت اُلمساِعَدَة أَماَم الُجَمِل اآلتيِة:

قوُر ِهَي نَوٌع مْن أنواِع  الصُّ
الـــّطـــيـــورِ وُيــغــّطــي الـــّريـــُش 

ِجْسَمها.

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر

شارِْكنا الَبْحَث

ُم اْلَمكاِن الَّذي اْجتمَع  ما اْسْ
يُخ  يُخ زايِدٌ والشَّ فيِه الشَّ
راشدٌ - رحَمهما هللاُ - 
لِلتَّخطيِط لِقياِم االتِّحاِد؟

قُر الَكِلماُت الُمساعدُة سبِع    -    زايٌِد    -    1971م    -    الصَّ

ْيُخ ..................................................................... - رَِحَمُه هللاُ.. . 11 ُس َدولِتنا ُهَو الشَّ ُمؤسِّ

ِة الُمتَّحَدِة عاَم ................................ . 22 تَمَّ إعالُن ِقياِم اتِّحاِد دولِة اإلِماراِت الَعربيَّ

ِة الُمتَّحَدِة من ............................... إماراٍت.. . 33 تََتكوَُّن دولُة اإلِماراِت الَعربيَّ

ِة الُمتَّحَدِة ُهَو .................................. . 		 ِشعاُر دولِة اإلِماراِت الَعربيَّ

67 وِل.َحقيقٌة َوطنّيٌة َمِة الدُّ يُخ زايُد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن - رِحَمُه هللاُ - اإلماراِت فجعَلها يف ُمقدِّ أََحبَّ الشَّ

نَفسي  يف  يــَعــيــُش  ـــاَد  االِتـــحِّ »إنِّ 
َويف قَلْبي، َوأَعزُّ ما يف ُوجودي، َوال 
َر يف يَوٍم ِمَن األيّاِم  يُمِكُن أَن أتََصوَّ
ْفريِط بِه أِو التّهاُوِن  أَن أْْسَمَح باِلتَّ

نْحَو ُمْستَقبِلِه«.

قَيٌم ِمْن ِفْكِر زايٍد

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن  الشَّ
- رحَمُه هللاُ.
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ِة الُمتَّحَدِة بأْلوانِِه  أُشارُِك زماليئ يف تَلويِن الّصوَرِة اّلتي ُتَمثُِّل ِشعاَر دولِة اإلِماراِت الَعربيَّ

حيَحِة: الصَّ

ُن أَنْظُُر َوأَُلوِّ

ا نَْسَتْكِشْف َهيَّ

أَْسَتْكِمُل الَخطَّ الزََّمنيَّ لَِمراِحِل َحيايت بالّصَورِ أَْو بالِكتابَِة:

َمراِحُل َحياتي

ميالدي
.............................

الرَّْوَضُة األوىل
.............................

ُل فُّ األَوَّ الصَّ
.............................

فُّ ................... الصَّ
.............................

الرَّْوَضُة ...................
.............................
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ُة. أّواًل: ُهويَّتي اإلماراتــيَّ

كراُم َضيفي. ثانـًيا: مْن عادايت إِ

ِة. ِة اإلماراتــيَّ عبيَّ ثالًثا: مَن األْلعاِب الشَّ

ُة ُهويَّتي اْلَوطنيَّ
ْرُس الّثاين الدَّ

أُِحبُّ أَْن أَْعرَِف

َة. 	  ما اْلُهويََّة اإلماراتــيَّ

َة. 	 ما اللَّهجَة اإلماراتــيَّ

َة. 	 قاليَد اإلماراتــيَّ ما العاداِت والتَّ

ْرِس ُط الدَّ ُمَخطَّ

ْرُس الّثاين: ُهويَّتي اْلَوطنيَُّة الدَّ



ُة ماراتـيَّ ي الإ
أّوًل: ُهويَّ�ت

َفرِ - ُخالَصُة اْلَقْيِد - بِطاَقُة اْلُهويَِّةالَكِلماُت الَجديدُة ةٌ - َشهاَدُة اْلميالِد - َجواُز السَّ ُة - ُمسَتَنداٌت َرسميَّ اْلُهويَُّة اْلَوَطنيَّ

وِل األُخرى.َحقيقٌة َوطنّيٌة70 فرِ إىِل الدُّ ِة، ُيْسَتْخَدُم عنَد السَّ الَِّة على اْلِجْنسيَّ فرِ مَن الُمْسَتنداِت الدَّ جواز ُالسَّ

ِ ُرْكُن اْلِحوار

َمْن يَْقرأُ يل هذا اْلَخَبَر يا أَحّبايئ؟الُمَعلَِّمُة:

ـــيُخ راِشٌد: ـــموِّ الشُّ أَنـــا َســـأقَرأُ: "َوجَّـــَه صاِحـــُب السُّ

ولـــِة -  خليفـــُة ْبـــُن زايـــٍد آِل نَِهّيـــاَن َرئيـــُس الدَّ

2008م  عـــاِم  بَجْعـــِل   - ورعـــاُه  حفَظـــُه هللاُ 

ـــةِ". اْلَوَطنيَّ ــِة  لِْلُهويَـّ عاًمـــا 

ُة يا ُمَعلَِّمتي؟ وماذا تَعني الُهويَُّة اْلوطنيَّ

فاُع عنُه، الُمَعلَِّمُة: ِهَي االْنِتماُء لِْلرِض، وُحبُّ الوطِن، والدِّ

ُك بعاداتِه وتقاليِدِه. واالْلِتزاُم بقوانيِنِه، والتَّمسُّ

دولَة راِشٌد: َوطني  أُِحبُّ  َفأنا  ُمعلَِّمتي،  يا  نعْم 

ِة الُمتَّحَدِة. اإلِماراِت الَعربيَّ

ِخـالل الُمَعلَِّمُة: ِمـْن  اآْلَن  َسـنقوُم  أبنـايئ،  يـا  أَحسـْنُتْم 

ِة  َمْجموعـاِت الَعَمـِل بَِتعـرُِّف الُمسـَتَنداِت الرَّْسـميَّ

ـْخِص(  الشَّ َة  ُهِويَـّ ُتْثبـُت  ةٌ  رسـميَّ أوراٌق  )وِهـَي 

ـِة الُمتَّحـَدِة، وكُلُّ َمجموَعـٍة  لدولـِة اإلِمـاراِت الَعربيَّ

َسـتَتكلَُّم باْسـِم ُمْسـَتَنٍد رَْسـميٍّ يف دولـِة اإلِمـاراِت 

الُمتَّحـَدِة. ـِة  الَعربيَّ

شارِْكنا الَبْحَث

ما المقصوُد بَِمْجموعاِت 
الَعَمِل؟

االنتماء للوطن

https://qr-reader.moe.gov.ae/API/api/DynamicQR/qrlink/906430379
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َة َة اْلَوَطِنيَّ ْخِصيَّ أَنا بِطاَقةٌ ُتْثِبُت الشَّ

بِطاَقُة اْلُهِويَِّة

ْوَلُة لِْلُمواِطنيَن ُمُه الدَّ َفرِ، ُتَقدِّ أَنا ُمْسَتَنٌد رَْسِميٌّ لِلسَّ

ِ َفر َجواُز السَّ

ِة أَنا أَُعدُّ كَِسِجلٍّ لِْلُْسَرِة اإْلِماراتِـيَّ

ُخالَصُة اْلَقْيِد

ةٌ تَْصُدُر بَْعَد الوالدِة أَنا َورََقةٌ َرْسِميَّ

َشهاَدُة اْلميالِد

ِمْن اأَْقواِل القاِئِد:

ــي  ــُه ف ــكاَن َل ــِر، َوال َم ــي اْلحاِض ــُه ف ــوَد َل ــُه، ال ُوج ــَة َل ــْن ال ُهويَّ »إِنَّ َم
ــا،  ــْن ُوجودِن ــاِمُل َع ــُر الّش ْعبي ــَي التَّ ــُة ِه يَّ ــا اْلَوَطن ُتن َبِل، ُهويَّ ــَتْق اْلُمْس

ــِة«. يَّ ــا الْوطنَ ــِة، َولُغتِن يَّ ــا اْليجاب ــا َوَتقاليِدن ــا َوعاداتِن ِمن َوقَي
ْوَلِة - َحِفَظُه هللاُ. ْيُخ َخليَفُة ْبُن زايٍِد آِل نَِهّياَن َرئيُس الدَّ موِّ الشَّ صاِحُب السُّ
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12345678

اْلَمْجموَعُة
)أ(

فرلوجزاس

452326187

اْلَمْجموَعُة
)ب(

..............................................................................................................................................................................ُمسَتَندي ُهَو:

ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

ِة اآلتيِة: أَْستعيُن بالَكِلماِت اُلمساِعَدِة الِْسَتْكِماِل الِقصَّ

ُخالَصِة اْلَقْيِد  -  سيٌف  -  َشهاَدَة ميالٍد  -  َجواَز َسَفرِ  -  بِطاَقِة اْلُهويَِّةالَكِلماُت الُمساعدُة

ُثــمَّ  (ب)،  المجموعــِة  الســتكماِل  ُحــروٍف  ِمــْن  ُيقابُِلهــا  َومــا  (أ)  اْلَمجموعــِة  بأرقــاِِم  أَســتعيُن 

الفــراغ: يف  ْكُتُبــُه  َوأَ الخــارِِج،  إىل  ــفرِ  للسَّ الرَّســميَّ  الُمســَتَنَد  أَســتخرُِج 

أَْلَعُب َوأَتََعلَُّم

والدي اْستخرَج يل  ِوالديت  بَْعَد   ،................................ اسمي  إِمارايتٌّ،  ُمواِطٌن   أنا 

َم   ..................................... تَْحِمُل اسمي، وبعَد أَْن أَْصبَح ُعْمري أربَع َسنواٍت تَقدَّ

والدي بطلٍب إلْلحايق بالّروضِة، وطلبوا إليِه إِْحضاَر ................................................، ويف 

ا  العاِم الّتايل أصبَح عمري خمَس َسنواٍت، والبدَّ مْن إِْعطايئ تَْطعيًما ِوقائـيًّ

يف اْلُمستشفى، فطلبوا إىل والدي بِطاقَة ...................................................، ويف إجازِة 

ُف  فَر مَع أُسريت إىل الخارِج، فَطلَب مّنا ُموظَّ نهايِة العاِم قرََّر والدي السَّ

اْلجوزاِت يف اْلمطارِ أْن يَتَفحََّص .............................................. كُلِّ واحٍد مّنا.
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ندوِق اآليت: َة يب، وأُلِصُقها يف الصُّ ُر َشهاَدَة اْلميالِد الخاصَّ أَصوِّ

أُشاِرُك َوأَتََعلَُّم

َشهاَدُة اْلميالِد

ــداِت  ــَن ــُمــســَت ــال ب أَعـــبـــَث  ال  أْن 
اللَّعَب  أتجنََّب  وأْن  ِة،  الرَّسميَّ
ـــُل  ــةٌ، وُتـــمـــثِّ ــ ــمَّ ــ ــِه ــ ــا ُم ــهــ ــا، ألنَّــ ــهـ بـ

َة. ُهِويَّتي اإلماراتيَّ

أَنا أَتََعلَُّم:
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ي إكراُم َضيفي
ثانـًيا: مْن عادا�ت

صبُّ الَقْهوِة     -     الَفّوالُة     -     تبخيرٌالَكِلماُت الَجديدُة

ُهويَِّتنــا  مالِمــِح  مــن  ُجــْزءٌ  ِهــَي  األَصيلــَة  َة  اإلماراتـــيَّ والتَّقاليــَد  العــاداِت  إنَّ 

ــِة، وهنــاَك كثيــرٌ مــَن العــاداِت والتَّقاليــِد نجُدهــا يف األعياِد والُمناَســباِت  اْلَوطنيَّ

ــِة، وكذلــَك يف اْلَمْلَبــِس واْلَمــأْكَِل، واأْلَْلعــاِب  ــِة، والُمناَســباِت االجتماعيَّ الَوطنيَّ

ِة وغيرِهــا. ــعبيَّ الشَّ

ُرْكُن الَمْعرَِفِة

يِف، وأؤكُِّد على ُجلوِسِه وَدْعَوتِِه إىل  اْلَغداِء. أواًل:  أُرحُِّب بالضَّ

ْمَر. ُم اْلَقْهوَة والتَّ ثانـًيا:  أُقدِّ

لََّة  ثالًثا:  أَقوُم بَصبِّ اْلَقهوِة مَن اْليميِن إىل اليسـارِ، أُْمسـُك الدَّ

باليـِد اْلُيسـرى واْلَفناجيـَن باليـِد الُيْمنـى، وأَْحـرُِص علـى 

مـْن  أََقـلِّ  إىل  اْلَقْهـوَة  أَصـبُّ  وإنَّمـا  اْلِفْنجـاِن،  َمـْلِء  َعـَدِم 

ـْل". يـِف "تََفضَّ النِّْصـِف تقريًبـا، وأَقـوُل للضَّ

ــْل أنَّــَك يف اْلَبيــِت، وفجــأًَة تَْســَمُع َصــوَت َجــَرِس البــاِب، ويَْدُخــُل  تَخيَّ

يــِف؟ البــدَّ أنَّــك  َمْجلـِـَس والـِـِدَك َضيــٌف، كيــَف تََتصــرَُّف مــَع هــذا الضَّ

يــِف يف َدوَلِتــَك اْلحبيبــِة. تَْعــرُِف عــاداِت وســنَع اســتقباِل الضَّ

شارِْكنا الَبْحَث

ما الّسنُع؟



ِيف إىل أْن يهزَّ الِفْنجاَن،  رابًعا:  ُمواَصلُة تَقديِم َصبِّ اْلقهوِة للضَّ

وُهَو دليٌل على االْنِتهاِء مْن ُشْرِب اْلَقهوِة.

ِكـُه  يـِف )وتَْعنـي ُسـْفَرًة عليهـا فوا خامًسا:  تقديـُم الَفّوالـِة للضَّ

َعـٍة(. ُمتنوِّ وأطبـاٌق ألكالٍت 

يِف وتبخيُره بِالعوِد والبَّخورِ. سادًسا:  تعطيُر الضَّ

ْعَوِة َلُه للقياِم بزيارٍة أُخرى. يِف، وتقديُم الدَّ سابًعا:  توديُع الضَّ

75
َحقيقٌة َوطنّيٌة

ُم التَّمَر أِو الرُّطَب )إِن ُْوِجَد( َقْبَل تَْقديِم اْلَقهوِة. ُيقدِّ

ِجْسِمنا،  من  ُجــزًءا  األُْذِن  َطْبَلُة  ُل  ُتَمثِّ
ــاِع األَْصــــــــــواِت،  ــمــ ــَســ ــ ــُه لِ ــ ــِدُم ــخــ ــ ــَت ــْســ ــ ونَ
أُْذنَِك  اْلُمرَسلَة مْن  الرَّسائَل  وُتخِبُرَك 

إىل ِدماِغَك أيَّ َصْوٍت َسِمْعَتُه.

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر

يِف يف اْلَمْجلِس  اْستْقباُل الضَّ
باالبتسامِة وِعباراِت التَّرحيِب، 

وتَْطييُبُه بالَبخُّورِ.

ِمْن سْنِع باِلدي أَتََعلَُّم
ــهــا،  ــنــائِ أَبْ إىل  بِــحــاَجــٍة  ــِبـــالَد  الـ "إنَّ 
اْلـــحـــاِضـــُر  يَـــْعـــَتـــِمـــُد  عــلــيــهــْم  ألنَّ 
واْلُمستْقَبُل، وإنَّ َعلينا أْن نَُورِّثَهْم 
ما َورِْثناُه مَن اآْلبــاِء واأْلْجــداِد مَن 

يِّبةِ". اْلعاداِت الطَّ

قَيٌم ِمْن ِفْكِر زايٍد

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن  الشَّ
- رحَمُه هللاُ.
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ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

ْيِف يف دولِة اإْلِماراِت بَِوْضِع الرَّْقِم اْلُمناسِب أَماَمها: حيَحَة إِلِْكراِم الضَّ أَُرتُِّب اْلُخطواِت الصَّ

أاُلِحُظ، وأَِصُل بيَن الَكِلَمِة والمعنى اُلمناِسِب َلها:

أُشاِرُك َوأَتََعلَُّم

ْعَوِة َلُه لِْلقياِم بِزياَرٍة أُْخرى. ْيِف، َوتَْقديُم الدَّ تَْوديُع الضَّ

ْيِف )الَفّوالة(. راِب لِلضَّ عاِم والشَّ تَْقديُم الطَّ

ْيِف َوتَْبخيُرُه بِاْلعوِد واْلَبخُّورِ. تَْعطيُر الضَّ

ْمرِ أَِو الرَُّطِب. تَْقديُم اْلَقْهَوِة والتَّ

ْيِف يف اْلَمْجلِِس بِاالُْبِتساَمِة َوِعباراِت التَّْرحيِب. اْسِتْقباُل الضَّ

الَفّوالة

اقرب

ِهدا ِهدا

دري�صة

هووّد هووّد

اقترب اأو تعال

نافذة

�صفرة عليها اأنواع 

من الطعام

هل اأدخل؟

تف�صل
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أُشارُِك زماليئ يف تَلويِن الّصوَرِة اّلتي ُتَمّثُل سنَع الرَِّد على مْن ينادي َعليَّ:

ُن َهّيا نَُلوِّ

ــٌد بِاْســِمَك، َفِمــَن اْلَخَطــأِ أَْن  إِذا نــاداَك أََح

تَــُردَّ َعَلْيــِه بـِــ: هــاْه

َوَلِكْن ِمَن اأْلََدِب أَْن تَُردَّ بِـ: نََعْم أَْو َعْونَُك

ــُه  ــْس َل ــاٍض، لــَي ــْس َلـــُه مــ ــْن لــَي ــ "َم
حاِضرٌ َوال ُمْستْقَبلٌ".

قَيٌم ِمْن ِفْكِر زايٍد

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن  الشَّ
- رحَمُه هللاُ.



بعُضهــا  ِة،  اإلماراتـــيَّ وتَقاليِدنــا  عاداتِنــا  مــْن  ُجــْزءٌ  ُة  ــْعبيَّ الشَّ األَْلعــاُب 

فقــْط،  بيــاِن  لِلصِّ ألعــاٌب  وهنــاَك  والَبنــاِت،  بيــاِن  الصِّ بيــَن  ُمْشــتَرٌك 

الَبنــاِت. علــى  تَْقَتِصــُر  وأُخــرى 

 - ْبــَر  الصَّ  - ْفــِس  النَّ علــى  )االْعِتمــاَد  ِة  ــْعبيَّ الشَّ األَْلعــاِب  مــَن  ـُم  نَتعلَـّ

النَّشاَط واْلَحركَة(.

َة بديبّ، وتَعرَّْفنا على األلعاِب ماجٌد: ُزْرنا اْليوَم اْلقريََة اْلعاَلميَّ

ِة اْلَقديَمِة. ِة اإلِماراتـيَّ عبيَّ الشَّ

: َضِحَك وقاَل: كُنَّا نَْلعُب هذِه األَْلعاَب الّتي شاَهْدُتموها الَجدُّ

ِة. يف اْلقريِة اْلعاَلميَّ

وماذا كُْنَت تَْلَعُب يا َجدِّي؟مريُم:

: ِمْثـــَل: الَجدُّ ـــًة،  َجماعيَّ وأُخـــرى  ــًة  َفْرديَـّ أْلعابًـــا  نَْلعـــُب  ـــا  كُنَّ

ــُة - الصقلـــة - خوصـــة بوصـــة -  ــُة - المريحانَـ )الُغميضـ

ِة. ـــعبيَّ الشَّ اأْلَْلعـــاِب  مـــَن  الّتيلـــة(، وغيَرهـــا 

يضُة يا َجدِّي؟راشٌد: وما الُغمِّ

: ُب فيها َعينا أَحِد اأْلَطفاِل، ويَجري وراَء الَجدُّ ِهَي ُلعبةٌ ُتَعصَّ

اللُّعبِة  هذِه  مْن  ونَتعلَُّم  بِأحِدهْم،  لِْلمساِك  ِة  البقيَّ

)التَّفكيَر - احتراَم القوانيِن - سرعَة اْلَحركِة(.

ِة ماراتـيَّ ِة الإ ْعبيَّ ثالًثا: مَن الأَْلعاِب الشَّ

يضُة  -  ُخوصة بوصةالَكِلماُت الَجديدُة ُة  -  الُغمِّ ُة  -  القريُة العاَلميَّ ْعبيَّ األَْلعاُب الشَّ

78
ٌة َحقيقٌة علميَّ

ْوُء نوًعا مَن الّطاقِة. ْوِء حّتى تَتمكََّن مْن ُرؤيَِة اأْلَشياِء، ُيَمثُِّل الضَّ تَحتاُج إىل الضَّ

ِ ُرْكُن اْلِحوار

شارِْكنا الَبْحَث

ما الِْمريحانَة؟

الِمريحانَُة 

اْلُغميضُة
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وما الُخوَصُة بوَصة يا َجدِّي؟مريُم:

: ِهـــَي ُلعبـــةٌ تَقـــوُم إحـــدى الَبنـــاِت بَِعـــدِّ اأْلَيـــدي وتَْرديـــِد الَجدُّ

ـــُف عنَدهـــا  ـــٍة باللُّعبـــِة، والاّلعبـــُة الّتـــي تَتوقَّ أُْهزوجـــٍة خاصَّ

صـــةٌ  األُْهزوَجـــُة تَْخـــرُج مـــَن اللُّعبـــِة، وِهـــَي ُلْعبـــةٌ ُمَخصَّ

لِْلَبنـــاِت.

َة يف بـــالدي، وأُِحـــبُّ أْن أُشـــاهَدها، راشٌد: ـــْعبيَّ أنـــا أُِحـــبُّ األَْلعـــاَب الشَّ

وأَتَعلََّمها؟

: باَرَك هللاُ فيكُْم يا أبنايئ، ُتراُثنا َجميٌل، َوواِجٌب َعَلْينا الَجدُّ

ِة. اْلُمحاَفَظُة َعَلْيِه َوتَْطبيُقُه يف َحياتِنا اْلَيْوميَّ

خوصة بوصة

أَتعاَمُل مَع أَْصدقايئ بكّلِّ ُحبٍّ واْحِتراٍم.

ِمْن سْنِع باِلدي أَتََعلَُّم

اْلَحركَُة ِهَي تََغيُّرٌ يف َمْوِضِع 
اْلـــِجـــســـِم، ِعـــْنـــَدمـــا يَــَتــحــرَُّك 

ُر َمْوِقُعُه. َشْيءٌ، يََتغيَّ
ــقــدِم،  ــرَة اْل ــ ــْلــعــُب كُ عــنــَدمــا تَ
تَْركُُل اْلكُرَة حّتى ُتَحرِّكََها يف 
ُيَعدُّ  اْلَمْلعِب.  أنحاِء  جميِع 
لْم  إِذا  ْفِع  الدَّ بِمثابَِة  الرَّْكُل 
ــرُة، َفــَســتــظــلُّ يف  ــكُـ ُتـــْركَـــِل اْلـ

َمكانِها.

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر

اأْلَْفكاَر  ُينيُر  راِث  باِلتُّ اإْلْلماَم  "إنِّ 
َوُينيُر طَريَق اْلَحياةِ".

قَيٌم ِمْن ِفْكِر زايٍد

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاَن آِل نَِهّياَن  الشَّ
- رحَمُه هللاُ.



ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

حيَحِة فيما يَأيت: بََّع أماَم الِعباَرِة الصَّ ُن الُمَر أَلوِّ

ِة): ْعبيَّ أَحوُِّط اللُّعبَة الَّتي أَْعجَبْتني (مَن اأْللعاِب الشَّ
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التُّراُث:  هَو كُلُّ ما تََركَُه األَْجداُد َلنا ِمْن عاداٍت َوتَقاليَد َوقَيٍم، َوأََدواٍت َوَمساِكَن َقديَمٍة، َحقيقٌة َوطنّيٌة

عوِب. ا ِمْن تاريِخ َوثَقاَفِة َوهويَِّة الشُّ ُل ُجْزًءا ُمِهمًّ َوُيَمثِّ

ا نَْسَتْكِشْف َهيَّ

الِحفاُظ َعلى التُّراِث

واِجٌب َوَطنيٌّ

العبارُة

ُة ِهَي أَْلعاٌب لِْلبناِت فقْط. ْعبيَّ األَْلعاُب الشَّ

ُة يف إِمارِة أبوظبي. تقُع اْلقريَُة اْلعاَلميَّ

ِة الّتي نْلَعُبها. ْعبيَّ نَحترُِم َقوانيَن اللُّعبِة الشَّ

ُب فيها َعْينا الاّلِعِب. ُلعبُة الِْمريحانَه، ُلعَبةٌ ُتَعصَّ

األَْلعاُب 

ُة ْعبيَّ الشَّ

خوصة 
بوصة

الّصقلةاْلُغّميَضة اْلحبُلالِْمريحانه
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حيَحِة: ) ِعْنَد اإلِجابِة الصَّ أَْقَرأُ الِعبارَة اآلتَيَة، َوأََضُع عالمَة (

أُشاِرُك َوأَتََعلَُّم

ِة: ْعبيَّ نََتعلَُّم مَن األَْلعاِب الشَّ

االْعِتماُد على النَّْفِس بُر ُةالصَّ األَنانيَّ
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أّواًل: األَمانَُة.

ْدُق. ثانًيا: الصِّ

ثالًثا: التَّعاُوُن.

َوَطني َمْسؤوليَّتي
ْرُس الّثالُِث   الدَّ

أُِحبُّ أَْن أَْعرَِف

 ما األَمانََة. 	

ْدَق. 	 ما الصِّ

ما التَّعاُوَن. 	

ْرِس ُط الدَّ ُمَخطَّ

ْرُس الّثالُِث: َوَطني َمْسؤوليَّتي الدَّ
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أّوًل: الأَمانَُة

األَمانَُة    -    واجبايتالَكِلماُت الَجديدُة

ـِة،  ـِة األوىل وعائَشـُة تَْبـدو َقلِقـًة؛ ألنَّهـا نَسـَيْت واِجـَب اللُّغـِة العربيَّ رنَّ جـَرُس اْلحصَّ

ْت ِعنـَد اْلبـاِب تَْنتِظـُر اْلُمعلَِّمـَة لَِتْطلـَب إليهـا أْن ُتسـامَحها وال ُتحرَِجهـا،  وَظلَـّ

بَـْت منهـا َصديَقُتهـا مريـُم. فاْقتَر

مريُم: ما بِِك يا عائَشُة، لَِم أنَْت ِقلَِقةٌ؟

ِة، وال أُريُد أْن أُحَرَج أَماَم َزمياليت. عائشُة: َلْم أُْنِجْز واِجَب اللُّغِة العربيَّ

مريُم: أنا كَتْبُت َورقَتيِن، ُخذي واحدًة واْنُقليها إىل َدْفَترِِك، هّيا أَْسرعي 

قبَل أْن تَْحُضَر اْلُمعلَِّمُة.

ُه َليـَس مـَن األَمانَـِة أْن أَْنُقـَل ُجْهـَد َغيـري وأَنُسـَبُه  عائشـُة: ال َلـْن أْفعـَل؛ ألنَـّ

بَّْيـُت علـى اأَلمانَـِة، وأَْعلـُم أنَّ  لَِنْفسـي. شـكًرا ألنَـِّك ُتريديـَن ُمسـاَعَديت. ولكّنـي تَر

يَـراين. هللاَ 

ِة. دخَلِت اْلمعلَِّمُة، َفأَْسرَعِت الّطالِباُت إىل َمقاِعِدِهنَّ اْسِتعداًدا لَِبْدِء اْلحصَّ

سأَلِت اْلُمعلِّمُة: َهْل كَتْبُتنَّ اْلواِجَب؟ اِْجَمْعَن يلَ اْلكّراساِت.

ُثمَّ اْلَتفَتْت إىل عائَِشَة، َفَخافْت عائشُة، َووَقَفْت تَْنتِظُر ُسؤاَل اْلمعلَِّمِة.

ْقـَن لِعائَشـَة  وفيمـا ِهـَي يف َخيالِهـا وأْفكارِهـا، َسـِمَعِت اْلمعلَِّمـَة تَقـوُل: "َصفِّ

الّطالِبـِة اْلُمبدَعـِة األَميَنـةِ".

َقِت الّطالِباُت مَع الُمعلَِّمِة، وعائَِشُة ُمْنَدِهَشةٌ! َصفَّ

قاَلِت اْلُمعلِّمُة: أنا كُْنُت واِقفًة عنَد اْلباِب، َوَسمْعُت دوَن َقْصٍد َحديَثِك مَع مريَم.

ِة ُرْكُن الِقصَّ

أحّب وطني

https://qr-reader.moe.gov.ae/API/api/DynamicQR/qrlink/85955468
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رعُة ِهَي اْلَمساَفُة الّتي  السُّ
ٍة  مــدَّ مــا يف  ــْيءٌ  َشـ يَْقطُعها 

نٍة. ٍة ُمَعيَّ َزمنيَّ

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر

ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

أَصُل بَيَن اْلعباَرِة والتَّصرُِّف اْلُمناِسِب َلها:

ِحفُظ اأْلَمانِة الّتي أُْؤُتِمَن 
عليها، وَعدُم التَّفريِط بها، أِو 
التَّسُبِب يف َضياِعها، أْو تََلِفها.

ِمْن سْنِع باِلدي أَتََعلَُّم

يَــِجــُب أْن يَــقــوَم بِها  تَعْني أَْشــيــاَء 
اْلَفرُد تِجاَه َوَطِنِه واآلخرين.

اْلواجباُت

ُثـمَّ تَوجََّهـْت بِِخطابِهـا لِلّطالِبـاِت: إْن كُْنُتـّن كََتْبُتـنَّ َموضـوَع اأْلمانَـِة، َفعائِشـُة 

َطّبَقْتـُه.

ْلـَن اْلقيَمـَة إىل ُسـلوٍك صحيـٍح، حيَنهـا َفقـْط  َهكـذا يـا بَنـايت! يَجـُب أْن ُتَحوِّ

نَْسـَتطيُع أْن نَقـوَل أنّنـا تَعلَّْمنـا ونََجْحنـا.

شارِْكنا الَبْحَث

َصديقي اْلُمْبِدَع! َهْل 
َسِمْعَت يَوًما َعْن 

الّصاِدِق اأْلَميِن؟ مْن هَو؟

تََذكَّْرُت أَنَّني َلْم أَْدَفْع ثََمَن الِكتاِب الّذي 

اْشَترْيُتُه، َفرَجْعُت إىل اْلَمكتَبِة أِلَدفَعُه.

الَمْدَرَسِة  ساَحِة  يف  نُقوٍد  َعلى  َعُثْرُت 

َفوَضْعُتها يف َجيبي.

تَصرٌُّف َغيُر َصحيِح

تَصرٌُّف َصحيٌح
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ُخذي يا ُمعلَِّمتي 
أَمانََتِك؟

أَتتبع الخط المنقط؛ لكتابة العبارة اآلتية:

حيِح: لوِك الصَّ ُر َعِن السُّ أاُلِحُظ الّصَوَر اآلتـَيَة، وأَُلوُِّن الُمَربََّع الَّذي ُيَعبِّ

َتََعلَُّم أَكتُب؛ لأ

ا نَْسَتْكِشْف َهيَّ

َل  أُْتِقُن الَعَمَل َوتََحمُّ
ِة، َوأَْحفُظ األَمانَة. الَمْسؤوليَّ

ِمْن سْنِع باِلدي أَتََعلَُّم
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ْدُق ثانـًيا: الصِّ

ْدُقالَكِلماُت الَجديدُة ُق     -     اْلَكذُب     -     الصِّ التَّسوُّ

ِة ُرْكُن الِقصَّ

يــوُر، وتَْخضــرُّ  الطُّ وُتَغــرُِّد  الزُّهــوُر،  ــُح  تََتفتَّ بيــِع،  الرَّ َفْصــِل  يف 

َســوُِّق  اأْلَْشــجاُر، عنَدمــا كاَن اْلجــوُّ بَديًعــا، َقــرََّرِت اأْلُمُّ اْلخــروَج لِلتَّ

ــِت  َوَوصَّ واْلَمالبِــِس(،  اأْلَكِل  ِمــَن  إِليــِه  تَْحتــاُج  مــا  ِشــراُء  )أْي 

ًرة إيّاهــا مــْن تَْرِكهــا  غيــَرِة مريــَم ُمَحــذِّ اْبَنَتهــا َعائشــُة بأُْخِتهــا الصَّ

َوْحَدهــا؛ حّتــى ال تَْخــرَج مــَن اْلَمْنــزِل.

1

َة، وَظلَّْت مريُم ُمْلَتِصَقًة  َجَلَســْت َعائشــُة تَْكُتُب واِجباتِها اْلَمدرِســيَّ

بِزًجــاِج الّصاَلــِة ُتراِقــُب اْلَفراشــاِت َســعيَدًة ُمْبَتهَجــًة. َوَفْجــأًة َقَفــَزْت 

مريــُم نَْحــَو البــاِب، ُتريــُد اْلُخــروَج لِْلْمســاِك بِاْلَفراشــاِت.

ُهنــا َصرََخــْت َعائشــُة قائَِلــًة: "ال، يــا مريــم! هنــاَك َوْحــٌش كَبيــرٌ يف 

ويَــداُه  كَبيــَرةٌ  أَْســنانُُه  َوْحــٌش  غيــراِت،  الصَّ اْلَبنــاِت  يَــأُكُل  اْلخــارِِج 

َذَهْبــِت". أَيَنمــا  بِــِك  ُيْمِســُك  َطويلتــاِن 

َفزَِعــْت مريــُم، َوبَكـَـْت، َواْحَتضَنــْت ُلْعَبَتهــا جالَِســًة يف َمكانِهــا بال َحراٍك، 

تَْلَتِفُت يَميًنا ويَســاًرا بُِعيوٍن خائفة ســاعاٍت َطويَلًة.

2
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شارِْكنا الَبْحَث

ْدِق؟ ما َفوائُِد الصِّ
ْدُق يف اْلقوِل وعدُم  الصِّ

اْلكِذِب يف اْلَحديِث.

ِمْن سْنِع باِلدي أَتََعلَُّم
ــذي  ــَو اْلـــمـــاُء الَـّ اْلــُهــطــوُل: ُهـ
مــَن  اأْلَرِض  َعــلــى  ــْســُقــُط  يَ
َمَطرٍ  َهــْيــَئــِة  ــُحــِب على  الــسُّ

أْو ثَلٍج.
اْلَجليِد  ِقَطٌع مَن  ُهَو  اْلَبَرُد: 
ُحِب  السُّ مــَن  تَْسُقُط  الَّتي 

الرَّْعديَِّة.

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر

ــْذُب ُمحــّرٌّم يف ديِننــا،  ــٍة، واْلِك ــِك بِِكْذبَ ــاذا يــا َعائشــُة؟ تخيفيــن أَُخَت : "لِم ــِت اأْلُمُّ قاَل

ــِت صاِدقــًة  ــِك اْعَترَْفــِت بَِخطــأِِك، وكُْن ــِت أَْخطــأِْت، نَعــْم، ولكنَّ َئةٌ، ُأَْن َوُهــَو ِصَفــةٌ ّســيِّ

ـِك َلــْم تَْقُصــدي اْلكَــذَب )وُهــَو  َمعــي، وهــذا َدليــٌل علــى أنَـّ

ــَدق )وُهــَو  ــا، وتَذكَّــري دائًِمــا أنَّ الصِّ َقــوُل غيــرِ اْلَحقيَقــِة( َحقًّ

َقــوُل اْلَحقيَقــِة( َمْنجــاةٌ، وأنَّ هللاَ ُيِحــبُّ الّصاِدقيــَن".

	

3
َلَقــْد  اْبَنِتهــا: "مريــُم، مريــُم! َحبيَبتــي،  ُتنــادي علــى  اأْلُمُّ وِهــَي  َدَخَلــِت 

يــَن". ُتِحبِّ الّتــي  اْلَحْلــوى  لــِك  َجَلْبــُت 

الّتــي  هــا  أُمِّ اِلْســِتْقباِل  اْلَجــْرُي  مريــَم  عــاَدِة  ِمــْن  إْذ   ، اأْلمُّ بَِت  اِْســَتغَر

وتَْحَتِضُنهــا. تَْحِمُلهــا 

، َوَســأََلْت َعائشــَة:  اِْقَتربـَـِت اأْلُمُّ مــْن مريــَم الّتــي كانـَـْت تَْرتِجــُف، َفخاَفــْت اأْلُمُّ

"مــا بِهــا أُْخُتــِك مريــُم خائَِفــًة؟ مــاذا َحــَدَث يف ِغيــايب؟".

ــي، أَنــا كََذْبــُت عليهــا، َوُقْلــُت َلهــا: إنَّ  أَجابَــْت َعائشــُة ُمَتَلْعِثمــًة: "أنــا آِســَفةٌ يــا أُمِّ

ــي". هنــاك َوْحًشــا ُمخيًفــا يف الخــارج، َلــْم أْقِصــْد أَذيََّتهــا، أَْرجــوِك ســاِمحيني يــا أُمِّ
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ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

حيَحِة: ) ِعْنَد اإلِجابِة الصَّ أَْقَرأُ الِعباراِت اآلتَيَة، َوأََضُع عالمَة (

غيُر صادٍقصادٌقالعبارُة

يبيُع الّتاجُر اْلَبيَض اْلقديَم على أنَُّه َجديٌد.

أَْخبَر راِشٌد اْلُمعلَِّمَة أنَّ َصديَقُه َسْيٌف ساَعَدُه يف ّحلِّ اْلواِجِب.

تَعَترُِف عائَِشُة ِعْنَدما ُتْخِطُئ.

أَستعيُن بالَكِلماِت اُلمساِعَدِة أماَم اْلُجَمِل اآلتيِة:

َط؛ لِكتابَِة اْلِعبارِة اآْلتيِة: ُع اْلخطَّ اْلُمنقَّ أَتَتبَّ

َتََعلَُّم أَكتُب؛ لأ

ا نَْسَتْكِشْف َهيَّ

ٌالَكِلماُت الُمساعدُة ْدُق    -    خطأ اْلَكِذُب    -    الصِّ

َقوُل اْلَحقيقِة ُهَو .............................. . 11

ْكِذُب، وال أُْخفي ............................. اْرتَكَْبُتُه.. . 22 َ ال أ

َقوُل َغيرِ اْلَحقيَقِة ُهَو .............................. . 33



89نَتعاَوُن َمًعا لَِنْبنَي َوطًنا أَْجَمَل.َحقيقٌة َوطنّيٌة

ثالًثا: التَّعاُوُن

ْحراِءالَكِلماُت الَجديدُة التَّعاُوُن  -  اْلَيْربوُع (اْلَجْربوُع)  -  اْلغاَفُة  -  َسفيَنُة الصَّ

ِة ُرْكُن الِقصَّ
شارِْكنا الَبْحَث

ما فائِدُة َشَجَرِة اْلغاِف؟

ـُة الّناعَمـُة، وأَْشـجاُر اْلغـاِف الّشـاِمَخُة، واْلَهـواُء النَّقيُّ الّذي  ْحـراِء حيـُث اْلكُْثبـاُن الرَّْمليَّ يف الصَّ

َمأْنيَنـَة. عـاَش يَْربـوٌع )وُهـَو َحَيـواٌن ُيْشـِبُه اْلَفـأَْر( تَْحـَت َشـجرَِة  ْفـِس الّراَحـَة والطُّ يَْبعـُث يف النَّ

ـلَّ واْلِغـذاَء لِْلْنسـاِن واْلَحيـواِن(. ـَجرُة اْلِعْمالَقـُة الَّتـي تَُمـدُّ الظِّ اْلغـاِف اْلَجميَلـِة )وِهـَي الشَّ
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ُعونَك:
كَلِمةٌ ُتْسَتْخدُم اْسِتجابًَة لِِنداِء 

َشْخٍص كَبيرِ اْلَمقاِم وُمساعَدتِِه.

أَنا أَتََعلَُّم:

عـاَم  ـَر الطَّ كاَن الَيْربـوُع قـْد َحَفـَر ُجْحـرَُه بِسـالٍم َقريًبـا منهـا، فُهـَو يَْخـرُج كُلَّ يَـوٍم سـاِعًيا لُِيوفِّ

ـجرَِة. لِِصغـارِِه، َوكانَـْت َصديَقُتـُه اْلَحماَمـُة ُتَحّييـِه مـْن َفـْوِق ُغْصـِن الشَّ
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"ِمْقياُس  باإلنيمومتر  يــاِح  الــرِّ ُســرَعــَة  الــّنــاُس  يَقيُس 
ِة الرِّياِح". ِشدَّ

ًة إذا َدَفْعَت َشيًئا، َفإنَُّه  ْحُب ُقوَّ ْفُع أِو السَّ ُيَسّمى الدَّ
َسَيَتَحرَُّك بَعيًدا، وإذا َسَحْبَتُه َفإنَُّه َسَيَتحرَُّك نحَوَك.

بُِط َمَع الُعلوِم أَْر

ـــجَرِة، َفســـدَّ ُجْحـــَر  ــةٌ أَْســـَقَطْت َفرًعـــا كَبيـــًرا مـــَن الشَّ ـــْت ريـــٌح َقويَـّ يف يَـــوٍم مـــَن اأْلَيـــاِم َهبَّ

ُئ مـــْن  بـــوِع، الــّـذي َظـــلَّ يَْبكـــي، ويَـــدوُر َحـــْوَل نَْفِســـِه َخْوًفـــا علـــى ِصغـــارِِه، واْلَحَماَمـــُة ُتَهـــدِّ اْلَيْر

َرْوِعـــِه، وتَِعـــُدُه بِالُمســـاعَدِة، وَطَلَبـــْت مْنـــُه االْنِتظـــاَر لاِْلِســـِتعانِة بَِصديِقهـــا اأْلَْرنـــِب.
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، لِكـــنَّ ُمحاوالتِـــِه بـــاَءْت  ـــَجرَِة يَْحِفـــُر مـــْن كُلِّ اتِّجـــاٍه لُِيْنِقـــَذ ِصغـــارِ اْلَيربـــوِعِ ُهـــرَِع اأْلَرنَـــُب إىل الشَّ

ْعلـــَب، َفَلّبـــى  ــَر اأْلَْرنَـــُب َقليـــاًل، ُثـــمَّ أَْســـَرَع لُِيْخِبـــَر َصديَقـــُه الثَّ ـــَجرِة كَبيـــرٌ، َفكَـّ باْلَفَشـــِل؛  أِلنَّ َفـــْرَع الشَّ

ْكَلـــُه وُهـــَو نائـــٌم مـــْن َمرَِضـــِه. َ ْعلـــِب أْن ســـاَعَد األرنـــَب عنَدمـــا حاَوَلـــِت اأْلَْفعـــى أ نــِـداَءُه، وقـــْد ســـبَق لِْلثَّ

ِة،  أُشارُِك يف األَْنِشَطِة اْلَمْدَرسيَّ
َوأَتعاَوُن مَع ُزماليئ.

أَتَعاوُن مَع إِْخَويت وأََخوايت، 
وأَتََجنَُّب اْلُمشاجَرَة مَعهْم.

ِمْن سْنِع باِلدي أَتََعلَُّم
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كثُر مْن سـاَعَتيِن واْلَعمُل  ْعَلُب يِْدفُع، َمرَّ أ تَعاَونوا َجميًعا، اْلَيْربوُع واأْلَْرنُب يَْحُفراِن، والثَّ

ْحراءِ". قائٌِم، حّتى َمرَّ اْلَجمُل، فصاَح اْلَجميُع: "أَْهاًل بَِسـفيَنِة الصَّ
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ـجَرِة،  َم اْلَجَمـُل بِـكُلِّ َشـجاَعٍة َوُقـوٍَّة لُِمسـاعَدِة اْلَجميـِع. وبِحَركَـٍة واحـَدٍة أزاحـوا َفْرَع الشَّ تَقـدَّ

بـوُع ُمْسـرًعا لَِيْطَمِئـنَّ علـى ِصغـارِِه، ُثـمَّ عـاَد يَْشـكُُر أَْصدقـاَءُه علـى تَعاُونِهـْم  َفَدَخـَل اْلَيْر

)التَّعـاُوُن ُهـَو اْلُمسـاعَدُة( ُمـَردًِّدا:

)التَّعاُوُن واالتِّحاُد ُقوَّةٌ(.

"إِنَّ التَّعاُوَن بيَن اْلَبشرِ - على الرَّْغِم 
مَن اْخِتالِف اأْلَْدياِن واْلَعقائِِد - ُهَو 

عاَدِة والتَّعاُوُن، يَْجمُع بيَن  أَساُس السَّ
اْلَقريِب واْلَبعيدِ".

زايُد ْبُن ُسلطاَن آِل نَِهّياَن - رَِحَمُه هللاُ.

ُس اْلباين اْلُمَؤسِّ
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123456

اْلَمْجموَعُة
)أ(

نلواعت

3512346

اْلَمْجموَعُة
)ب(

.......................................................................................................................الكلمُة ِهَي:

ــِل  َوصُّ أَســتعيُن بأرقــاِم المجموعــِة (أ) َومــا ُيقابُِلهــا ِمــْن ُحــروٍف الســتكماِل المجموعــِة (ب)، للتَّ

إىَل الَكِلَمــِة الَجديــَدِة:

حيَحَة للُجَمِل اآلتيِة: ِة، وأَْختاُر اإلِجابَة الصَّ أَْسَتعيُن بالِقصَّ

ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

ما الرَّْقُم الّذي 
اْسُتْخِدَم َمرَّتَيِن؟

ا نَْسَتْكِشْف َهيَّ

 َشجَرةٌ يف َصْحراِء اإلِماراِت بَنى اْلَيربوُع ُجْحَرُه بِِجوارِها، ِهَي:

شجرُة النَّخيِلشجرُة الغاِفشجرُة الّنارجيِل

حراِء" ُهَو:  حيواٌن ُيطَلُق عليه اْسَم "َسفيَنِة الصَّ

ْعَلُبالفيُل اْلجَمُلالثَّ

 َهدُف اْلَيْربوِع مَن اْلخروِج مْن َمْسكَِنِه ُهَو:

عاِم َنزُُّهتَأْميُن الطَّ اللَِّعُبالتَّ
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ُر عِن التَّعاُوِن: لوَك اّلذي ُيَعبِّ ِل السُّ ُد بَِلْوين اْلُمَفضَّ أَْقَرأُ اْلِعباراِت اآلتيَة، وأَُحدِّ

ُل التَّعاُوَن يف باِلدي: أُشارُِك زماليئ يف تَلويِن الّصوَرِة اّلتي ُتَمثِّ

يَْحرُِص َحَمٌد على ُمساَعَدِة جيرانِِه.

ُل سالٌِم أْن يَْلعَب اْلكُرَة بُِمْفرِدِه. ُيَفضِّ

يَْنسُخ راِشٌد اْلواِجَب مْن َزميلِِه.

ُن َوأَتََعلَُّم أَُلوِّ

ُ َوأَُحّدُد ف ّ أَُم�ي
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غيُر رََجُة:َمْشروعي الصَّ الدَّ

ُة ي الّصغ�ي
ِإبداعا�ت

َمهّماُت األَداِء

االسُم: ...........................................................................................................................................

ًة لِلِحفاِظ على الماِء َوتَْقليِل َهْدرِِه،  أَبْتِكُر ِمْن َموادِّ البيئِة بِطاَقًة إِبْداِعيَّ

َل بِها َمدرستي، ُثمَّ أَْلِصُق ُصَوَر إنجازي. ألَُجمِّ



99

غيُر َمْشروعي الصَّ

غيُر َمْشروعي الصَّ

رََجُة: الدَّ

رََجُة: الدَّ

ــْيِخ زايِــُد بْــُن ُســْلطاٍن  ــَورِ مــن صفحــة (119)؛ ألُْكِمــَل مراحــَل حكــِم الشَّ أَْســَتعيُن بالَمْعلومــاِت والصُّ

آل نَْهيــاَن - َرِحَمــُه هللاُ.

ــْيُخ زايِــُد بْــُن ُســْلطاٍن  ــَورِ مــن صفحــة (119)؛ ألُْكِمــَل إنجــازاِت حكــُم الشَّ أَْســَتعيُن بالَمْعلومــاِت والصُّ

آل نَْهيــاَن - رَِحَمــُه هللاُ - يف أبوظبــي.

اإلماراتأبوظبيالعين

المساكنالمدارس الطرقالمستشفيات
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قاموُس الُمْصَطـَلـحاِت

التَّعريفالُمْصَطـَلحاُت

ُمنخَفــٌض طبيعــيٌّ عــن ســطِح األرِض تجــري فيــه الميــاُه يف الوادي1
مواســِم األمطــارِ.

ُة2 المياُه الّتي توَجُد فوَق َسْطِح األَرِض.الِمياُه الّسطحيَّ

3ِ ٍة صالَحٍة لالْستخداِم.تحليُة مياِه الَبحر تحويُل المياِه المالَِحِة إىل مياٍه َعْذبٍة نقيَّ

اْلمياُه اْلَمْخزونَُة يف َطَبقاِت اأْلَْرِض.المياُه الجوفّيُة4

ِة.اآْلباُر5 ائَِعُة اِلْسِتخراِج اْلمياِه اْلَجوفـيَّ اْلَوسيلُة الشَّ

ُة علــى َســْطِح اأْلَْرِض اْلَينابيُع6 اأْلَماِكــُن الّتــي تَْظَهــُر فيهــا اْلميــاُه اْلَجوفـــيَّ
ــا. ُظهــوًرا َطبيعيًّ

7
تَْرشيُد اْسِتهالِك 

اْسِتخداُم اْلموارِِد اْلُمتاَحِة االْسِتْخداَم اأْلَْمَثَل.اْلمياِه

اْلُقْدَرُة على اْلحَركَِة واْلقياِم بَِعَمٍل.الّطاَقُة8

9ِ كِه، َويَْلَتقي سوُق الخضار ــَلُع مــَن الَخضــراواِت والفوا َمــكاٌن ُتْعــرَُض فيــِه السِّ
فيِه البائُِع َوالُمْشــَتري.

َمكاٍن ُتَربَّ فيِه اْلَحيواناُت.الَمْزَرَعُة10

يوُر الَّتي ُتربَّ ِعْنَد اإْلنساِن.الّدواِجُن11 الطُّ

َمْجموعةٌ مَن اْلخيوِط اْلَمنسوجِة على َشْكِل َشَبكٍَة.الّشَبكَُة12

قاموُس الُمْصَطـَلـحاِت
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التَّعريفالُمْصَطـَلحاُت

ــَرًة، وَلــُه الَقْرقوُر13 ِة علــى َشــْكِل نِْصــِف كُ ــيَّ َقفــٌص مــَن األَْســالِك اْلَمْعدنـ
َفْتحــةٌ مــَن اْلَوَســِط.

ْحراُء14 أرٌض جاّفةٌ قليلُة المطرِ شديدُة الحرارِة.الصَّ

ياَفِة َلُه.الَمْجلُس15 يِف وتقديُم الضِّ َمكاٌن يَِتمُّ فيِه اْستقباُل الضَّ

منطقةٌ تابعةٌ لـ إمارِة أبوظبي.العيُن16

ــاِحناِت َوَغيرِهــا ِمــَن الّطرُق17 ــياراِت َوالشَّ ــِة السَّ ــٌص لَِحَركَ َمــكاٌن ُمَخصَّ
ــاِت، نَْنَتِقــُل بِواســَطِتها ِمــْن َمــكاٍن إىل آخــَر. الَمْركَب

بشــكٍل الُمقيمون18 فيهــا  للعيــِش  باِلِدنــا  إىل  باِلِدهــْم  مــْن  انَتقلــوا  الَّذيــن 
مؤقــٍت.

فــاُع عنــُه، واالْلِتــزاُم بقوانيِنــِه، الهويُة الوطنّيُة19 االْنِتمــاُء لـِـْلرِض، وُحــبُّ الوطــِن، والدِّ
ــُك بعاداتـِـه وتقاليــِدِه. والتَّمسُّ

ُة20 ْخِص.الُمسَتَنداُت الَرسميَّ ةٌ ُتـْثبُت ُهِويََّة الشَّ أوراٌق رسميَّ

ةٌ تَْصُدُر بَْعَد الوالدِة.َشهاَدُة اْلميالِد21 َورََقةٌ َرْسِميَّ

22ِ َفر ْوَلُة لِْلُمواِطنيَن.َجواُز السَّ ُمُه الدَّ َفرِ، ُتَقدِّ ُمْسَتَنٌد رَْسِميٌّ لِلسَّ

ِة.ُخالَصُة اْلَقْيِد23 ِسِجلُّ اأْلُْسَرِة اإْلِماراتِـيَّ

َة.بِطاَقُة اْلُهِويَِّة24 َة اْلَوَطِنيَّ ْخِصيَّ بِطاَقةٌ ُتـْثِبُت الشَّ

َعٍة.الَفّوالة25 ِكُه وأطباٌق ألكالٍت ُمتنوِّ ُسْفَرًة عليها فوا
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سلسلة قراءات إثرائية

أُِحبُّ أَْن أََتَعلََّم

التَّعريفالُمْصَطـَلحاُت

بالعوِد والبخورِ.تَبخيُر الّضْيِف26

ِة الغميضُة27 البقيَّ وراَء  ويَجري  اأْلَطفاِل،  أَحِد  َعينا  فيها  ُب  ُتَعصَّ ُلعبةٌ 
لِْلمساِك بِأحِدهْم.

الخوَصُة بوصُة28
ٍة  تَقوُم إحدى الَبناِت بَِعدِّ اأْلَيدي وتَْرديِد أُْهزوجٍة خاصَّ ُلعبةٌ 
مَن  تَْخرُج  األُْهزوَجُة  عنَدها  تَتوقَُّف  الّتي  والاّلعبُة  باللُّعبِة، 

اللُّعبِة.

تَعْني أَْشياَء يَِجُب أْن يَقوَم بِها اْلَفرُد تِجاَه َوَطِنِه واآلخريَن.الواجباُت29

ِشراُء ما تَْحتاُج إِليِه ِمَن اأْلَكِل واْلَمالبِِس.الّتسوُق30

َقوُل غيرِ اْلَحقيَقِة.الكَِذُب31

َقوُل اْلَحقيَقِة.الّصدُق32

حيواٌن ُيشبُه الفأَر.يربوع "جربوع"33

لَّ واْلِغذاَء لِْلْنساِن واْلَحيواِن.الغافة34 َجرُة اْلِعْمالَقُة الَّتي تَُمدُّ الظِّ الشَّ

الُمساعدُة.الّتعاوُن35
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سلسلة قراءات إثرائية

أُِحبُّ أَْن أََتَعلََّم

أُِحبُّ أَْن أَتََعلََّم
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َهـذا َعـَلــمـي

اإلخراج الفني والرسوم: فاطمة فيروز

تأليف: عائشة عبيد المهيري
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ِحَدِة أنا سارَة ِمْن َدْوَلِة اإلِماراِِت الَعَربّيِة الُمتَّ
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ُثُكم اليَْوَم َعْن َعلِم باِلدي ُأحَدِّ
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َهْل تَْعَلموَن ما ُهَو الَعَلُم يا أْصِدقايئ؟
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يِه كُلَّ َصباٍح الَعَلُم ُهَو َرْمُز َدْوَلتي أَُحيِّ

أبيضأبيض

أخضرأخضر

أسودأسود
أحمرأحمر
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بََعِة أَْلواٍن... ُن ِمْن أَْر َعَلُم باِلدي يََتكَوَّ

اللَّْوُن األَْخَضُراللَّْوُن األَْخَضُر
ُز َوَطني بِالكََرِم والَعطاِء  َلْوُن النَّخيِل الّذي ُيميِّ
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اللَّْوُن األَْبَيُضاللَّْوُن األَْبَيُض
ــحاِب الــّذي ُيَغّطــي َســماَء بِــالدي  َلــْوُن السَّ

ــالِم بِالُحــبِّ والَفــَرِح والسَّ
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اللَّْوُن األَْحَمُراللَّْوُن األَْحَمُر
اللَّوُن الّذي يَْرِمُز إىِل ُشَهداِء الَوَطِن وتَْضِحياتِِهْم
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اللَّْوُن األَْسَوُداللَّْوُن األَْسَوُد
ِ  َلْوُن الِعقاِل الّذي ُيَزيُِّن َهاماَت الرِّجاِل بالِعزِّ والَفْخر
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َعَلُم باِلدي َجميٌل
بََعِة أَْلواٍن ُن ِمْن أَْر يََتكَوَّ

يَْرُمُز إىل اتّحاِد َدْوَلِة اإلِماراِت
بِّيِة الُمّتِحدِة. الَعَر

هذا َعَلمي أُِحبُُّه وأَْحَترُِمُه.
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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



)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 )	سنوات(

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

الصفوف 5-8
األعمار 13-10 )	 سنوات(

الصفوف 1-	
األعمار 9-6 )	 سنوات(

)	 - 5 سنوات(

)3 - 	 سنوات( )3 - 	 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



المؤهالت المهنية

دبلوم /  دبلوم عايل

)2 - 3 سنوات(

)5-3 سنوات(

)2 سنتان(

)3 - 	 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





تّم الكتاب




