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9

ن وبعد، فإننا نقدم  ، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمع�ي ن ف المرسل�ي ، والصالة والسالم عىل أ�ش ن الحمد هلل رب العالم�ي

ي الصف الثالث من التعليم الأساسي انطالًقا من خطط 
بية الوطنية لأبنائنا الطلبة �ن كتاب الدراسات الجتماعية وال�ت

ي تطوير المناهج التعليمية وتحديثها، بأساليب ابتكارية، ومنهجية علمية حديثة.
الوزارة وتوجهاتها �ن

ي الموحد لمعاي�ي 
طار الوط�ن ي تضمنها الإ

بية الوطنية أحد فروع المواد الهامة ال�ت تعد مادة الدراسات الجتماعية وال�ت

والقتصاد  والجغرافيا  الوطنية  بية  وال�ت التاريخ  علوم  ن  ب�ي يجمع  تكامىلي  مجال  وهي  م،   2014 والتقييم  المناهج 

والقانون. والسياسة  النفس  والجتماع وعلم 

ي وطن، وضمن جماعة تربطه بها 
نسان، فهو يعيش �ن ي جملتها بأن موضوَعها الرئيس هو الإ

ك هذه الفروع �ن وتش�ت

، وأعراف، لحمايته وحماية المجتمع، ولتنظيم شؤون حياته،  ن وشائج متعددة، وتحكمه نظم وتقاليد ودستور وقوان�ي

بية الوطنية. وهذا هو مجال الدراسات الجتماعية وال�ت

ي تعريفهم بوطنهم 
ي تسهم �ن

يسعى هذا الكتاب لأن يقدم للنشء قدًرا مقبولً من المعارف والمهارات والقيم ال�ت

ة  ة قص�ي ي ف�ت
ي زيادة انتمائهم وحبهم لبالدهم، عىل ضوء ما حققته من مكتسبات وإنجازات �ن

بصورة علمية واعية، و�ن

ي حماية بالدهم 
من الزمن، فضالً عن توعيتهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وكيف يمكنهم المشاركة �ن

ي أي أمة.
نسان المشارك الفاعل هو أساس كل نهضة �ن ي والنهضة، فالإ

والس�ي قدًما نحو المزيد من الر�ت

الموحد  ي 
الوط�ن طار  الإ رئيسة، تضمنها  ثالثة مجالت  بناًء عىل  الوطنية  بية  وال�ت الجتماعية  الدراسات  كتاب  صمم 

لمعاي�ي المناهج والتقييم وهي: مجال المعرفة بمكونات الدراسات الجتماعية، ومجال المشاركة المجتمعية، ومجال 

تقييم المصادر وتوظيف الأدلة، وفق محاور رئيسٍة لكل مجال.

لكل محور من محاور  الأساسي  الثالث  بالصف  الخاصة  التعلم  نواتج  ن  ب�ي الدمج  منهجية  كل درس  بناء  ي 
�ن واعتمد 

ي القرن الحادي 
ي �ن

مارا�ت ن تعزيز وتأكيد مواصفات الطالب الإ بية الوطنية والجغرافيا والقتصاد، مستهدف�ي التاريخ وال�ت

والعمل  المستدامة،  التنمية  ومفاهيم  الوطنية،  والهوية  سالمي  الإ الدين  وفهم  ام  اح�ت ي 
�ن والمتمثلة  ين،  والع�ش

بالتكنولوجيا،  لمام  والإ المشكالت،  الناقد وحل  والتفك�ي  والبتكار،  بداع  الإ ومهارات  والقيادة،  والتواصل  الجماعي، 

ًا من  والأمانة والمسؤولية، والعالمية، بما يتناسب مع قدراتهم العقلية واللغوية والتحصيلية؛ إذ يتضمن الكتاب كث�ي

الأنشطة، والصور، والرسوم، والمخططات، والخرائط الجغرافية، والجداول والأشكال التوضيحية، والخرائط الذهنية 

. ن بداع والبتكار، وليس عىل الحفظ والتلق�ي ن عىل الفهم وتنمية المهارات العقلية لدى المتعلم والإ ك�ي ي تستهدف ال�ت
ال�ت

 

ٱ ٻ ٻ ٻ

َمُة الُمَقدِّ
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ي بناء وهيكلة الوحدات الدراسية، والحرص 
بوية المعارصة �ن ي تصميم هذا الكتاب مواكبة أحدث التجاهات ال�ت

روعي �ن

، والنتماء للوطن،  ي
نسانية، وتنمية الحس، والواجب الوط�ن سالمية والوطنية والإ عىل توجيه اهتمام الطلبة نحو القيم الإ

مارات العربية المتحدة،  ن لدولة الإ ن عىل إبراز مكانة الآباء المؤسس�ي ك�ي ماراتية، وال�ت از به، والفخر بالهوية الوطنية الإ ن والع�ت

ي جعلت 
، من خالل عرض أهم أعمالهم وإسهاماتهم وإنجازاتهم، ال�ت ي

مارا�ت ي بناء الدولة والمواطن الإ
وتأكيد دورهم �ن

مارات، وما تحقق  ي مجالت عدة، والتأكيد عىل اتحاد الإ
مارات العربية المتحدة من أهم دول العالم المتصدرة �ن دولة الإ

ن كافة، وشهدت بها كل المصادر الدولية الموثوقة، وذلك بفضل الجهود  ها المواطن�ي ة، عم خ�ي ي ظله من نهضة كب�ي
�ن

مارات العربية المتحدة منذ قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  رحمه الّله، وبرعاية  ي تبذلها حكومة دولة الإ
ة ال�ت الكب�ي

مارات  رعاهم الّله. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة  حفظه الّله  وإخوانه حكام الإ

ي 
ي أسهمت �ن

ي الختام نتوجه بجزيل الشكر والمتنان لجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر التحادية والمحلية ال�ت
و�ن

العمل.  إنجاز هذا 

والّله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالًصا لوجهه، وأن ينفع به أبناءنا الطالب، وأن يحظى باهتمام أولياء أمورهم، وبرعاية 

بوي. ي الميدان ال�ت
ن �ن جميع العامل�ي

وهللا ولي التوفيق ....
لجنة التأليف
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الدرس الثالثالدرس الأول  ي
الدرس الثا�ن

اْلَوْحَدُة الأول

ُة) ماراِتيَّ ي الإ
(بيَئ�ت

ي 
ُّ �ف ي

الّنظاُم البي�أ
َكوكِب الأرِض

ي
ي َمْسئوِليَّ�ت َ

ْيُخ      بيَئ�ت مارات الشَّ َفْخُر الإ
ُد بُْن زاِيٍد آْل  ُمَحمَّ

نَْهياَن – َحِفظَُه هللاُ.
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َعلُِّم نَواِتُج التَّ

هوَل –  ¢ َْوِديََة -السُّ ِة ِلَسطِْح الأَرْْض َويَِصُفها (الُمحيطات - اْلِجباَل - اَلأ يََتَعرّف الَمعاِلَم الطَبيعيَّ

الهضاَب). 

دوُد- التَّْعديُن-  ¢ ي أَْجزاٍء ُمْخَتِلَفٍة ِمْن الَعاَلِم (السُّ
يَِّة َعىل اْلبيَئِة �ف ِ َ َ اْلأَنِْشطَِة اْلَب�ش يَِصُف تَأْث�ي

ِإعاَدُة التَّْدويِر). 

َهاُر -  ¢ ّ الأَرِْض الَيْوِمَيِة َواْلَسَنِويَِّة (اللَّْيِل والنَّ ي
اِتَجة عن َحَرَك�ت َة النَّ يَْسَتْنِتُج الظَّواِهَر الُجْغراِفيَّ

َْربَعُة – الَمَناِطُق الَحراِريُّة). الُفُصوُل الأ

رُها الُحكوَمُة (َجْمُع النِّفاياِت، ِصيانَُة الطُّرُقاِت، ِإنارَُة  ¢ ي تَُوفِّ
َة اْلَخَدماِت اّل�ت ُح أََهِميَّ يَُوضِّ

واِرِع، الَمداِرُس). الشَّ

ِة  ¢ ماراِت الَعَرِبيَّ ي نَْهَضِة َدْوَلِة الإِ
ُد ِبُن زاِيد) �ف ِة (ُمَحمَّ ْخِصياِت الَوطَِنيَّ ْوَر الِقياِديَّ ِللشَّ ُح الدَّ َ ْ يَ�ش

الُمتَِّحَدِة.

ي تَطِْويِر الأَنِْشطَِة  ¢
ُس الشيُخ َزاِيد بن ُسْلطان - رَِحَمُه هللا - �ف ي الُمَؤسِّ

يَِصُف اْهِتماُم اْلَبا�ف

الْقِتصاِديَِّة. 
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الدرس الأول

أُِحبُّ أَْن أَْعِرَف

أيْن يََقُع َكْوَكُب الأرِض ؟¢¢

ما ِهي أَهمُّ َمصاِدُر اْلِمياِه ؟¢¢

نُساِن َوالبيَئِة ؟¢¢ َ الإِ ف ُ هْل تُْوَجُد َعالقٌة بَ�ي

لً :  َكْوَكُب الأرِض والمجموعُة      أوَّ
الّشمسيُة                      

ي بالدي 
ثانياً : المياُه أَْمُن وأَماٌن �ف

نْساُن َواْلبيَئُة   ثالثاً : الإ

رِْس    ُمَخطَُّط الدَّ

ي َكْوَكِب الأرِض                      
ّ �ف ي

النِّظاُم البي�أ
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َدَوراُن الأرِْض َحْوَل نَْفِسها يُْقَصُد ِبَدَوراِن الأرِض:

ي تقوُم ِبها الأرُض حوَل ِمْحَوِرها وتدوُر  َّ
 ُهَو اْلَحَركُة ال�ت

ِ َمرًَّة َحْوَل نَْفِسها َوَمرًَّة حْوَل 
ن
ْ ِ ُمْخَتِلَف�ي

ن
ْ الأرُض ِبَشْكَل�ي

ْمِس ، َفَدَوراُن الأرِض حْوَل نَْفِسها كلَّ 24 ساعًة  الشَّ

يٌة، يَْنتُج َعْنها تَعاُقُب الّليِل والّنهاِر، أّما  َوِهَي َحَركٌة يَْومِّ

ِق وهي  ْ َّ ْمِس مْن اْلَغرِب إىل ال�ش دوراُن الأرِض حوَل الشَّ

ْمِس   الحركة السنوية، وتَستْغِرُق ُمّدة َدَوراِنها َحْوَل الشَّ

365 يوماً أي سنًة ميالديًة كاملًة َفَيْنتُج َعْنُه اْلُفصوُل 

الأربعُة. 

تُمثٌل المياُه المالحُة 97 ٪ من سطِح الأرِض، حيُث أّن الماِء يغطي 70 ٪ من َحقيقُة ُمْذِهَلٌة  

كوكِب الأرِض وتُمثل المياُه العذبُة 3 ٪.

ِة أولً: َكْوَكُب الأرِض والمجموعِةالّشمسيَّ

ِة  الَكِلماُت الَجديدُة ْمِسيَّ َدَوراُن الأَرِْض َحْوَل نَْفِسها    -    الأَرُْض الُكَرِويُّة   -     اْلَمْجُموَعة الشَّ

ُرْكُن الَمْعِرَفِة
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اْستنتْج مظاهَر اْلَحياِة عىل َسطِْح الأرِض 
من خالِل الّصورِة الآتيِة:

َْزَرِق ؟ ى َكْوَكُب  الأَرِْض بالَكْوَكِب  الأ ِلماذا يُسمَّ

l¢........................................................................... 
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ِة ُرْكُن الِقصَّ

َ كٌل ِمْنُهْم  ن ّ ِة لُيَبــ�ي ْمِســيَّ َ َكَواِكــِب اْلَمْجُموَعــِة الشَّ ن ْ ي يـَـْوٍم ِمــْن الأَيـّـاِم َحــَدَث ِحــواٌر بـَـ�ي
�ن   

 : ــاىلي كالتَّ اْلِحــواَر  َوبَــدأَ  اْلَمْجُموَعــِة  ي 
�ن َدْورَُه 

مس. ُعطَاِرٌد: أنا أصغُر الَكَواِكِب َوأَْقَربُها للشَّ

ــَك ُســّميُت ِبَنجــْمِ  ٍ ِلذِل ــْمِس أو ُغروِبهــا ِبَوْقــٍت َقصــ�ي وِق الشَّ ُ الزَُّهــرُة: أنــا ل أُشــاَهُد إل قبــَل �ش

ي الَكَواكــِب.
ي اْلَحــرارُة َعــْن بــا�ت ــِح واْلَمســاِء وترْتِفــُع �ب ْب الصَّ

 ِ
ن ي غــالٌف جــويٌّ يَْحَتــوي َعــىل الأُْكســُج�ي نْســاِن َوْشــكىلي شــْبُه َكــَرويٍّ يُحيــُط �ب الأَرُض: أَنــا ُســْك�ن الإِ

ي اْلَعْيــِش عــىل َســْطحي.
ــَة �ن يُســاِعُد الكائِنــاِت اْلَحيَّ

. ي ي تُرا�ب
ِ �ن يُخ: أنا الَكْوَكُب الأَحمُر ِبَسَبِب أُكسيِد اْلَحديِد اْلكث�ي الِمرِّ

ُ الَكْوَكِب وأَْضَخُمها َحْجماً. َ ي: أنا أْك�ب ِ َ
الُمْش�ت

زَُحل: أنا أَْجَمُل اْلَكواِكِب وأَتزيُّن ِبطْوٍق َجميٍل. 

ْمِس. أورانوس: أنا ساِبُع الكواكِب بُْعداً َعِن الشَّ

َّ بالَكْوَكِب الأْزَرِق. نبتون: َلَديَّ 17 َقَمراً َويَُطلُق َعىَلي

ِة. ي عائلِة اْلَمْجُموَعِة الّشمسيَّ
ٌ �ن بلوتو: أنا ُكويِْكٌب صغ�ي
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ُن اَنْظُُر  َوأَُلوِّ
ْرض . ُط ِبَقَلمــي َمْوِقَع َكْوكِب الأ أََحــوِّ

ي يا َصديقي؟ َ
ِة َفَهْل َعَرْفتــ�ف ي اْلَمْجُموَعِة الّشْمِســيَّ

أنــا الَكْوَكــُب الأَْحَمــُر �ف

َكْيُف يَدوُر َكْوَكُب الأرِْض ؟ كْيَف يدوُر َكوْكُب الزَّْهرِة ؟

ْمِس َحقيقٌة ُمذِهَلٌة ْمِس، يَْبُعُد اْلزَُّهرُة عن الشَّ ِة من حيُث قربِه للشَّ ْمِسيَّ ي َكَواِكُب اْلَمْجُموَعة الشَّ
الزهرُة ثا�ن

ٌّ كُعطارِد  ي ْمِسَ له دائرياً ،وهو كوكٌب تُرا�بِ ٍ َوَمدارُها حوَل الشَّ
نحَو 108 مليوَن كيلوم�ت

كيِب . َّ يُخ شبيٌه بكوكِب الأَرِض ِمْن حْيُث اْلَحْجِم وال�ت والِمرِّ

l¢.................................. l¢................................. 

l¢.......................................... 

وتو ل ب

ون ت ب ي ن

أورانوس

ل ُزَح

ي �ت ش م ال
مريخ ال

الأرض

ارد ط ع

ره زه ال

س م ش ال
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ِة: ْمِســيَّ ي اْلَمْجُموَعِة الشَّ
َ الَكَواِكِب َوتَرتيِبها �ف ف ْ اِليِة ثمَّ أِصْل ِبَخٍط ب�ي ورِة التَّ اْســَتعْن بالصُّ

ا نَْسَتُكِشْف َهيَّ

ِكــُب ا لَكَو تيــبا ل�ت ا

الشمس يزحلأورانوسنيبتونبلوتو عطاردالأرضالمريخالمش�ت الزهره

ي ِ َ
الُمْش�ت

ُعطاِرُد 

الأَرُض 

أورانُوس

ابُع  السَّ

اْلَخاِمُس 

ُل  وَّ
الأ

الثاِلث
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ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ

تيَة : َة الآ أَْســَتْكِمُل اْلِبطاَقــَة التَّْعرِيفيَّ

الَكلِماُت الُمساِعَدُة

ُرْكُن الَمْعِرَفِة

l¢......................................  أنا َكْوَكُب

l¢..........................................  َشْكىلي

l¢..........................  َوتعيُش عىَل َسْطحي

l¢ ِة اْلُمتَِّحدِة َلَديْها ماراِت اْلَعَربيَّ ي َدْولُة الإ
َدْوَل�ت

ٌ عىل َكْوَكِب  ..................... وٌع مستقبىلي ْ َم�ش

ــُة    -     الأَرِض         يُخ      -    ِشْبُه َكَرِوّي    -     الكـاِئــنـاُت الَحــيَّ الِمرِّ

ماراْت العربيِة المتحدِة لكتشاِف المريَخ ( وُع َدْوَلُة الإ ) م�ش
مــن المخطــِط أن يصــَل مســباُر الأمــِل إىل الَكْوَكــِب الأْحَمــِر وهــو 
ــروِر  ــرى ُم ــَع ذْك ــاً َم ــام 2021م تَزاُمن ــوِل ع ــْخ بُحل ي ــُب الِمرِّ َكْوَك
دِة. ــة اْلُمتحَّ مــاراِت اْلَعَربَيَّ َ عامــاً عــىل ِقياِم اِتحــاِد دْولــُة الإ ن َخْمســ�ي
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ي بالدي
ثانياً: المياُه أمٌن وأماٌن �ف

َْفاَلُج     -     المياُه العذبُة      -      المياُه المالحُة    -      الجليدالَكِلماُت الَجديدُة الأ

ُرْكُن الَمْعِرَفِة

اْلِمياُه اْلماِلحُة  اْلَعْذبَُة  اْلِمياُه 

اْلمياُه اْلَجْوِفّيِة 

ِ ُهما: 
ف ِ رئيسي�ي

ف ْ تُصنَُّف اْلِمياُه عىل َسطِْح الأرِض إل نَْوَع�ي

مْن أََهمِّ َمصاِدِر اْلِمياِه اْلَعْذبِة

ــِن اَلأرِْض،  ي باِط
ــورٌَة �ن ــاُة َمْحُف ــاَلُج  : َقَن َْف َمْفهــوُم الأ

ــاًة ،أْو َمْكشــوفًة  ــْت ُمَغطَّ ــواٌء كانَ ــْطِحها َس ــىل َس أَْو َع
يــِة ،أو ِميــاِه اْلُعيــوِن َواْلينابيــِع  لَتِجْميــِع اْلِميــاِه اْلَجْوفَّ

ــْطِحيِة . ــاِه السَّ ــِة أْو اْلِمي الطَّبِيعيَّ

الُكَتٌل َجليِديَُّة اُت ْ الأنهاُر َوالُبَح�ي
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اُت اْلماِلَحُة  الِبْحاُر َواْلُمحيطاُت  ْ اْلُبَح�ي

ِمْن أهمِّ َمصاِدِر اْلِمياِه المالحة

بُخر  ِزياِدُة ِنْسَبِة اْلُملوَحِة والتَّ

ِانِْخفاُض َمْنُسوِب اْلِمياِه اْلَجْوِفيِة

ِة اْلُمتَِّحدِة ماراِت اْلَعَربيَّ ي ِمْنها َدْوَلُة الإ
ي تعا�ف َّ

ِمَن اْلُمْشِكالِت ال�ت

ورُة َلَك ؟  ِبماذا تُوحي َهِذِه الصُّ

l¢............................................. 

..................................................
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َحقيقٌة ُمذِهَلٌة

ي اْلعاَلِم ،َوِهَي 
ِ جفافاً �ن

ِحَدِة واِحَدًة مَن اْلُبلداِن الأَك�ش ِة الُمتَّ ماراِت الَعَرِبيَّ ـِة الإِ ُ َدْوَل تُْعت�ب

ِ اْلُحلوِل اْلُمناِسبِة للتَّحديّات اْلُمَتعِلّقة باْلِحفاِظ  اِمها ِبَتْوف�ي ن تََتَبوأُ َمكانًة رائدًة عاَلمّياً لِْل�ت

عىل اْلِمياِه.

ـَِدِة  ـِة الُمتَّح ماراِت الَعَرِبيَّ ـِة الإِ تَــَقُع َدْوَل
 ُ ن َّ يََتم�ي الّذي  ْحراوّي  الصَّ اْلُمناِخ  ي نطاِق 

�ن
ي  ا يَُؤدِّ ِباْلَحرارِة اْلعاِليِة َوِقلِة الْمطاِر ِممَّ
إىل ُحدوِث جفاِف، َوَعىل الرَّْغم ِمْن َذِلَك 

فإنَّها تَْعمُل عىل تَوف�يِ ُحلوٍل بديلٍة . 

1.  إقامُة َمَحطَّاِت تَْحِليِة ِمياُه اْلَبحْر

دوِد لالْسِتفاَدِة من ِمياِه الأْمطاِر 2. إقامُة السُّ

ِة الُمتَِّحَدِة  ماراُت الَعَرِبيَّ ي تَْعَتِمُدها َدْوَلُة الإ َّ
ْجراءاُت َواْلُحلوُل ال�ت الإِ
كان  ِ الِمياه للسُّ

ف ِلَتأم�ي

أَْرِبُط َمَع الُعلوِم

ماراِت  ـُِة الإِ تَْسعى َدْوَل

ي 
ِحَدِة �ن ِة الُمتَّ الَعَرِبيَّ

اْستخداِم تَجارَب للَّتَغلبَّ 

عىل ُمْشكلِة ِقلِة الأْمطاِر 

ُث َعَملت  بِالّدولِة، َحيِّ

تَْجِربَة الِْسْتمطار.
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يــِة اْلِميــاه بوْضــع َعالَمــة ( √) أمــام ُكّل ِعَبــارٍة ِمــْن ِخــالِل  ي اْلُمحاَفظَــِة َعــىل أََهمِّ
أَُقّيــم نَْفــ�ي �ف

 : ي
�ت اْلَجــْدَوِل الآ

ي أوضح رأ�ي

ل أوافقأوافق ِمْن َحْيُث اْلِعبارات

اُترْك صنبوَر المياِه مفتوحاً بَُعَد اْلُوضوِء.

ْشيِد اْسِتْخداِم اْلمياِه. َ ي اْلَمْدرَسِة ِب�ت
أشاِرُك َجماعَة اْلبيئِة �ن

ي مياِه اْلَبْحِر.
ي ِبَعَدِم رْمِى الأْوساِخ �ن

أَنْصُح أْصِدقا�أ

ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ

ماراِت اْلَعربيــِة اْلُمتَِّحدِة؟ ي َدْولِة الإ
ــدود اْلموجودُة �ف مــا ِهَي السُّ

l¢.............................................................. 

l¢...............................................................
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نَْساُن والبيئة  ثالثاً:   الإ

الَكِلماُت الَجديَدُة

ُرْكُن الَمْعِرَفِة

ي ؟ ّ
ما ُهَو النَّظاُم اْلبي�أ

ُة اْلَحيَّ اْلُمَكِونّاُت 

ُة الأَنِْظَمُة اْلبيئيِّ

اِء ْ اِت اْلَخ�ن ِة اْلُمتَِّحدِة ِباْلُمَسَطحَّ ْماراِت اْلَعَرِبيَّ اْهتماَم َدْوَلِة الإ

ُة ُ اْلَحيَّ ْ اْلُمَكِونّاُت َغ�ي

       ِّ ي
يُّ      -     اْلبيئُة     -     اِلنظاُم البِي�أ ِ َ النَّشاُط اْلب�ش

ي اْلَمنازِل  ¢
نْساُن مْن تََلّوٍث �ن يَّ الّذي أَْحَدثَُه الإ َ إّن النَّشاَط اْلَب�ش

ِ الآمٍن أّدى إىل تدهوِر  ي اْسِتْخداِم اْلماِء وِزيادِة التَّْصنيِع غ�ي
وإْ�اٍف �ن

. ُ الُمناخيُّ الُمناِخ وُظهوِر ُمْشكِلِة الْحتباِس الْحَراريِّ والتَّغْي�ي

نْساِن ِمْن َموجوداٍت من  ¢ مْفهوُم البيئِة: ِهَي كلُّ ما يحيُط بالإ

ُ حّيٍة،وهذا اْلَمجاُل الّذي يُماِرُس فيه  ماٍء،وهواٍء، وكائناٍت حّيٍة وغ�ي

ْنساُن َحَياتُه ونشاطاتِه اْلُمْخَتِلفِة. الإ

ِة َمَع  ¢ ِّ : هَو تفاعُل اْلمخلوقاِت اْلحيَّ ي
مفهوُم النظاُم البي�أ

ي بيئتها لْستمراِر الحياِة.
ِة �ن ِ اْلَحيَّ بَْعِضها وَمَع العوامِل غ�ي
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ماراِت العربية  ِْ ـِة الإ ُرْغَم ما تَْشَهُدُه َدْوَل  
يِع  ّ ال�َّ ي ِ

ع اْلُعْمرا�ن المتحدة حالياً من التَّوسُّ
ّ اْلهاِئل ،َوُجهوِد تَْنويِع َمصاِدِر  ي

كَّا�ن َوالُنموِّ السُّ
القِتصاِد، إلّ أنَّ ِحمايَة اْلبيئِة والحفاِظ عىل 

ِة لْم تَِغْب أبََداً َعْن قاِئمِة  اْلَمواِرِد الطَّبيِعيَّ
أْوَلويّاِت ُحكومِتها الرَّشيَدة.

إْدراٍك  ُوجوِد  إىل  ذِلِك  ي 
�ن َبُب  السَّ َويُعَزى   

ما ِمَؤّسُس الّدولة  ماراِتيِة لسيَّ َعميٍق َلدى اْلِقياَدِة الإِ
وأحُد ُرّواِد اْلِحمايِة اْلبيئيِة -اْلَمْغفوُر َلُه ِبإُذن هللا- 
ْيُخ زاِيُد بُْن ُسْلطاٍن آل نَْهياَن – طيَّب هللا ثراه،  الشَّ
نُُمٍو  ٌّ لتحقيِق  أَساسي َمْطَلٌب  اْلبيئِة هِي  إن ِحمايَة 

وشاِمٍل. وُمتوازٍن  ُمسَتداٍم 

بُة  الَماُء  ْ ُّ
ال�ت

الأنظمة اْلبيَئيُة

الَهَواُء

ُة ُس ِبِه الكائناُت الحيَّ تتنفَّ

َباُت النَّ

راعُة   الزِّ

الَنظاَفُة  

الطَّْبُخ  

َكُن السَّ

ُْب  َ ال�ش

ْس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ي الُمَؤسِّ
البا�ن

  - رَِحَمُه هللا - .
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ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ
ِث : أَُســِجْل أَْسَفَل ُكّل صَورٍة َمْصَدَر الََّتلوُّ

َث    َلوَّ ُمْشِكالٌت تَُسبُِّب التَّ

ِث  ؟ ما هَو َمْصَدُر الَتَلوَّ

l¢.......................... 

ِث   ؟ ِث    ؟ما هَو َمْصَدُر الَتَلوَّ ما هَو َمْصَدُر الَتَلوَّ

ُن اَنْظُُر  َوأَُلوِّ

ــُل اْلكاِئَن الحىِّ وترُك  ي تُمثَّ َّ
ورَة ال�ت ِ داخــَل اْلُمســَتطيِل اْلَمطلوْب تَْلويــُن الصُّ

ف ْ أَمامــَك صوَرتـَـ�ي
ُ اْلَحيِّ . ــُل الكاِئَن غ�ي ي تُمثِّ َّ

ــورَة ال�ت الصُّ

َحقيقٌة ُمذِهَلٌة
ي الظِل بسبِب ارتفاِع درجُة 

يَحتاُج النباُت إىل ضوٍء لينمَو ويزهَر ولكنه ل يجدُه إل �ن

الحرارِة لذا فإنَّ تحمَل النباُت للحرارِة أدى إىل أن يعيَش بعيداً عن الظروِف المثاليِة من 

الضوِء.

ُء الَهَواُء لَما بُة  ا ْ ُّ
ال�ت

l¢.......................... l¢.......................... 
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ي
ي مسؤولي�ت

بيئ�ت

أُِحبُّ أَْن أَْعِرَف

نساُن  موارَد البيئِة؟ ¢¢  كْيَف اْسَتغلَّ الإ

ساُت العالميَة ¢¢  ما ِهَي الهيئاُت واْلمَؤسَّ

ي تْسعى لِحمايِة البيئة ِ؟ ّ
والمحَليُة ال�ت

 كيَف يبقى عالمي نظيٌف؟.¢¢

أّولً :   التكنولوجيا والبيئة . 

ي .
ثانياً : الوعي البي�أ

ثالثاً : كي يبقى عالمي نظيفاً   

رِْس    ُمَخطَُّط الدَّ

ي 
الدرس الثا�ف
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َناعيُّ  الصِّ ُم  الَتَقدَّ

  ُّ ي
التِّق�ن ُم  الَتَقدَّ

راعيُّ   الزِّ ُم  الَتَقدَّ

  ُّ ي
ُم  الُعْمرا�ن الَتَقدَّ

أولً:  التكنولوجيا والبيئة  

ي الطِّبيَعِةالَكِلماُت الَجديدُة
  الأُوزوْن   -      َدْورَُة اْلِمياِه �ف

ُرْكُن المعرفِة

» ِحَمايُة اْلبيَئِة ُجزٌْء ل يََتَجزَّأ مْن 

تاِريِخنا َوتُراِثنا َونََمُط َحًياِتنا . 

ف ِبَمْبدأ  َ فم�ي َ َلقْد ُكنَّا – َول نَزاُل ُمْل�ت

ْنَساِن والطَّبيعِة « َ الإ ف ْ التَّعايُِش ب�ي

ْيُخ زاِيُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن  الشَّ

- رَِحَمُه الّلُه -

َقُه  ي َحقَّ ي الذَّ ْكنولوجُّ ُم الِعْلِمّي والتَّ الَتَقدُّ    

ي َمجالٍت ُمْختِلفٍة.
ِر َحياِتِه �ن ى ِإىل تََطوُّ نَْساُن أَدَّ الإ

زايد يحب وطنه 

ي الُمَؤسـُس
البا�ف

ي اْسِتْغالِل 
نَْساُن  �ف َقها الإ ي َحقَّ ّ

ِم ال�ت َمَجالُت الَتَقدَّ
َمواِرِد اْلبيئِة 
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ي الطَّبيَعِة
َدْورَُة اْلِمياِه �ف

ِةِ ِة لْلكاِئناِت اْلَحيَّ   اْلِسَلُة اْلِغذاِئيَّ
  

التبخر 
التبخر 

نتقــال الإ

الهطول

ــف لتكث ا

َخَلــَق  هللاُ ُســْبحانَُه َوتََعــاىل – الطَّبيَعــَة 

ــُظ  َدٍة ، تُحاف ــدَّ َ ُمَح ن ــ�ي ــق َقوان ــَل ُوف لَتْعَم

ــواِرد  ــي اْلَم ــا وتْحم ناِته ــِة َوُمُكوِّ ــىل اْلبيَئ ع

ــاِن  ــاِت اِلْنس ِ اْحِتياج ــ�ي ــة ، ِلتْوف الَطِبيِعّي

ــَتْقَبالً . ــا وُمْس حاِلّي

سالمّيِة بيِة الإِ ّ أَْرِبُط َمَع ال�ت
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ما هي طبقة الوزون ؟

خــاُن الــّذي يََتصاَعــُد إىل الْهــواِء   يَُســِبُب الدُّ
. الجــو  ي 

( �ن )الأوزون  تدمــ�ي طبقــة 

ــوّي  ــالِف اْلجَّ ــَن اْلِغ ــزٌْء ِم ــُة الأوُزوُن :  ُج طََبَق
ــٍف  ــْكٍل ُمَكثَّ ــوي ِبَش ــّذي يَْحَت ــب الأرْض وال لَكوَك

ــاِز الأوزون. ــىل غ ع

وزون
طبقة الأ

مسببات ثقب الأوزون   
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ارِة         -        الَهَواِء        -        الأوُزونالَكلِماُت الُمساِعَدُة الضَّ

اقص وألصق

ي َصْفَحِة ( 111  )
ــَوِر الواِرَدِة �ف ي َمكاِنها الُمناِســْب ِبالْســِتعانَِة بالصُّ

ــِة �ف ــَوَر اْلبِيِئيَّ أُْلِصــُق الصُّ

ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ

تيَة : َة الآ أَْســَتْكِمُل الِبطاَقــَة التَّعريفيَّ

ُن اَنْظُُر  َوأَُلوِّ

َورِة  ي تَْلويــِن الصُّ
ي �ف

         أُشــارُك زَُمــال�أ
ي ِمَن الَتَلِوِث 

ي تَُمّثــُل  ِحمايَة بيَئــ�ت َّ
الــ�ت

l¢ ..................... ِث ..................... تَْدِم�ي َطَبَقِة يَْنُتُج عْن تََلوُّ

ْمِس ............................. ِة الشَّ ي تَْحمينا مْن أِشعَّ َّ
ال�ت

ي الطَّبيعِة  
ُث اْلَجِويُّ َطَبَقُة الأُوزوِن َدْورَُة اْلِمياِه �ن لوَّ التَّ
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ي   
ثانياً :   اْلَوْعُي اْلبِي�أ

إَعاَدُة التَّدويِر    -   اْلَهْيئاُت الْدولّيُة   -   قانوُن اْلِبحاِر     الَكِلماُت الَجديدُة

ُرْكُن الحوار

تَرْشيُد اْسِتهالِك الطَّاَقِة   اْسِتهالِك  ِمن  التَّقليل 

اْلماِء 
ْقل  النِّ َوساِئِل  اْسِتْخداُم 

ِعيِّ   ما ْلَجَ ا
إعادة تدوير النفايات

ر َمًعا َكْيَف نَحْمي بيَئَتنا ؟ ي َدعونا نَُفكِّ الْمُعلُِّم : ُطالّ�ب

أحمد : نُحاَفُظ َعىل نَظافِة َمِديَنِتنا مَن اْلنفايات 

راشٌد : َوَكْيَف نحافُظ عليها من النفايات؟

َصِة َلها.  ي اْلحاِوياِت اْلُمَخصَّ
َسْيٌف : نَرْميها �ن

سالم : نَْحرُص َعىل َعَدِم تَْلويِث شواطئنا.

َطّوِع ِلَتْنظيِف مديَنِتنا  ي َحمالِت التَّ
غاِنٌم : نُشاِرُك  �ن

َ ُسكَّاِن َمديَنِتنا  ن ْ ّ بَ�ي ي
ِ اْلَوْعي اْلِبي�أ ْ خلفان : نُساِهُم ِبَن�ش

حاٌت راِئعٌة  َ ي َلديُْكْم أفكاٌر َوُمْق�ت
الُمَعلُِّم : أَْحَسْنُتْم يا أَبْنا�أ

ِلْلِحافِظ عىل َمدينِتنا نَظيَفًة .

» عاش آباءنا وأجدادنا عىل هذه الأرض، 

ي ال�ب والبحر، 
وتعايشوا مع بيئتها �ف

وأدركوا بالفطرة وبالحس المرهف الحاجة 

للمحافظة عليها وأن يأخذوا منها قدر 

كوا فيها ما تجد  احتياجاتهم فقط. وي�ت

فيه الأجيال القادمة مصدًرا للخ�ي ونبًعا 

للعطاء «

ْيُخ زاِيُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن  الشَّ

- رَِحَمُه الّلُه -

زايد يحب وطنه 

ي الُمَؤسـُس
البا�ف

ي يُْمكُننا اْلِقياُم ِبها ِلِحمايِة بيئِتنا ِمَن التَّلّوِث َّ
تََتنَّوُع الأَْعماُل ال�ت
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ي تَْسعى ِلِحمايِة اْلبيَئِة  َّ
ُة  ال�ت ُة اْلعالِميُة َواْلَمَحّليَّ ْوِليَّ ساُت َو اْلَهْيئاُت الدَّ اْلُمؤسَّ

العالمية

ِميثاُق : ِحمايُة َطَبَقة الأوُزوُن 

َدة َحْوَل:  قانوِن اْلِبحاِر ِميثاُق اْلأُمِم اْلُمتحَّ

المحلية 

ة أَْصِدقاِء اْلبيَئِة    َجْمِعيَّ

ِ الُمناِخــّي و البيَئــة ُّ ِوَزارُة الَتَغــ�ي

ي لحماية البيئة 
ُ بجهود دول�ت ف أع�ت

ِة للبيئِة  ْوِليَّ َجاِئزٌَة زاِيد الدَّ

 ّ ي ِ
جاِئزُة الّشاِرَقِة ِلْلَوْعِي اْلبي�أ

ْقديريَِّة لْلبيئِة  ماراِت التَّ َجاِئزُة الإ

2017-SS-G03.indd   34 8/15/17   11:25 AM



35

ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ

تيَة : َة الآ أَْســَتْكِمُل الِبطاَقــَة التَّعريفيَّ

يالَكلِماُت الُمساِعَدُة
ــ�ت يَن مد  - َباتاِت  النَّ الَحاِوياِت       -      ِإعاَدُة تَْدويٍر       -    

ُن أستكشُف  َوأَُلوِّ

ــوِر التَّاليِة  :  ْ الصُّ ف حيِح ِمْن بَ�ي ــلوِك الصَّ ََأْسْكَتِشــُف َوأُلــّوُن الّداِئــرَة تَْحت السُّ

ُن أرسم  َوأَُلوِّ
ي : 

َلّوُن ِبأناِمىلي ُســلوكاً  أَقوُم ِبِه لْلحافِظ عىل نَظافِة َمْدَرَســ�ت            أَْرُســُم واُ

l¢.  .................... ي اْلُمحاَفَظِة عىل نَظاَفِة
أُشاِرُك ِبَدْوٍر فاِعٍل َونَشيٍط �ن

l¢.  ....................... ُب ِإْلحاَق الأَذى ِباْلَحَيواناِت و أَتََجنَّ

l¢.َصِة َلها ي ...................... اْلُمَخصَّ
َفايات ِبَوْضعها �ن أَتَخلَُّص ِمَن النُّ

l¢. .......... ى ي تَْصميِم أْعماٍل َجديدٍة َوُمفيدٍة يَُسمَّ
ِاْسِتْخدامي ِلاْلأْشياِء اْلُمْسَتْعَملِة ساِبقاً �ن
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ْ يَْبقى عاَلمي نَظيفاً  ثالثا :    َكي

ِْشيُد   -   الْسِتَداَمُة       الَكِلماُت الَجديدُة َّ ُة   -  ال�ت اْلَمواِرُد الطَّبِيعيَّ

ُرْكُن المعرفِة

ناِتها  - الأرَْض لَنعيَش َعَلْيها َونَُحاِفَظ َعىل ُمَكوِّ َر هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َسخَّ

ي تَْدعو ِإىل اْلُمحاَفظِة َعىل اْلِبيَئِة. َّ
ي ال�ت

ُِم ِبَتعاليِم دي�ن
ن َ أَْل�ت

أَْسَتْخِدُم ِمَن اْلَمواِرد ِبَقْدِر ما أَْحتاُج.

أُعيُد اْسِتْخداَم اْلأَْشياِء ِبَطريقٍة َصحيَحٍة. 

أَتََعلَُّم التَّعايَُش َمَع اْلآَخريَن  ِلَضماِن َسالَمِة اْلبيَئِة.

ِة  تَرْشيُد اْسِتْهالِك اْلَمواِرِد الطَّبيِعيَّ

َوتَْقليُل َكِمّيِة ِاْسِتْخداِمها يُساِعُد 

 ِ َعىل تَْحقيِق اِلْسِتَداَمِة َوتَْوف�ي

المواِرِد الطَّبيعيِة لالأْجياِل القاِدَمِة.
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عــٍة  َمْفهــوٌم يُطلــُق َعــىل اْلبيَئــِة اْلحَيويَّــِة ُمَتَنوِّ

ي  َّ
ــ�ت ــُة ال ــُل الطَّبيعي ــُة، واْلَعواِم ــاُت اْلَحيَّ الكائن

ــٍة  ٍة زََمنيَّ ْ ــ�ت ــَوِل َف ــا لأَْط ــىل ُوجوِده ــُظ ع تُحاِف

ــٍة . ُمْمِكن

» ل ت�ف لو من البحر تغرف« 

ِمْن سْنِع بالدي أَتََعلَُّم

ـِة  ي َدْوَل
» إن هدفنا الأساس �ف

ـَِدِة ُهَو ِبناء  ـِة الُمتَّح ماراِت الَعَرِبيَّ الإِ

ك�ب  الَوطََن والُمواِطن ، وإن الُجزَْء الأ

من دخِل البالِد  يَْسَخُر  لتعويض ما 

فاتنا واللحاق بركِب الأمم المتقدمة 

ي محاولِة  منا لبناء 
ي سبقتنا �ف

ال�ت

بلدنا «

ْيُخ زاِيُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن  الشَّ

- رَِحَمُه الّلُه -

زايد يحب وطنه 

ي الُمَؤسـُس
البا�ف

واحة المعرفِة

ي حماية 
ساهم �ف

رض
كوكب الأ

التنمية المستدامة

الْسِتداِمُة

ِة  تَرْشيُد اْسِتْهالِك اْلَمواِرِد الطَّبيِعيَّ

َوتَْقليُل َكِمّيِة ِاْسِتْخداِمها يُساِعُد 

 ِ َعىل تَْحقيِق اِلْسِتَداَمِة َوتَْوف�ي

المواِرِد الطَّبيعيِة لالأْجياِل القاِدَمِة.
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ُق ما تََعلَّمُت أُطَبِّ

حيَحِة: أَلــّوُن اْلُمَربَُّع أَماُم اْلِعبارِة الصَّ

ــعار المناســبة  : َل الشِّ َتََوصَّ اِليَة لأ  أُرَتُِّب اْلُحروَف التَّ

أْسَتُكِشْف و أسجل

ظ ع م ف ي ي ل ن ا

ظ ل ا

l¢.أَرْمي النُّفاياِت عىل شاِطِئ اْلَبْحِر

l¢.ِة َْكياِس اْلبالْستِيكيَّ أَبَْتِعُد عن ِاْسِتخداِم الأ

l¢.ْسِتَفادة ِمْنها ي أَْشياَء ُمْمِكن الإ
أُعيُد تَدويَر النُّفاياِت �ن

l¢.ًأتْرُُك ُصْنبوَر اْلِمياِه َمْفتوحا
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ــورِة  ّ بالْســِتعانَِة ِبالصُّ ي
ِ الَوْعــّي اْلبِيــ�أ ْ ي تُســاِعُد عــىل نَــ�ش ّ

رْشــاداِت الــ�ت ُل واِحــَدًة  ِمــَن الإِ أَُســجِّ

ــِة: اِلَي التَّ

أوجه نصيحة

l¢....................................................... 

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

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

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

ي
قاد�ت شكراً 

ْلِبيَئــِة:  يــِة ا ي  ِلِحْرِصهــِم عــىل ِحما
ْوَلــ�ت ة َد َكِلَمــة ُشــْكٍر لِقــاَد ــُه  َوجِّ         أُ

البيئة

ية
ما

ح

ت
ايا

نف
ال

خفض الطاقة

ترشيد

إعادة

التدوير

l¢....................................................... 

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

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

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

.......................................................
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ُد بُْن زايٍد آْل نَْهياَن   ْيُخ ُمَحمَّ مارات الشَّ  فخر الإِ

- َحِفظَُه الّلُه - 

أُِحبُّ أَْن أَْعِرَف

ُد بُْن ¢¢ ْيُخ ُمَحمَّ ُمو الشَّ  َمْن ُهَو صاِحُب السُّ

زاِيد آل نَْهياَن-َحِفظَُه هللاُ -؟ 

ِة حياِتِه؟¢¢ ما إنْجازاتُُه طَواَل َمس�ي

اِء اْلَعرِب.¢¢ ِ الأِشقِّ
ف ْ ما أبَْرُز مواِقِفِه بَ�ي

أّولً :   نَْشأتُُه.

ثانياً : إْهتماماتُُه.

ثالثاً : َمواِقُفُه. 

رِْس    ُمَخطَُّط الدَّ

رُْس الّثاِلُث الدَّ
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تُُه أولً:  نَْشــأَ

ُرْكُن المعرفِة

ي َحباهـا هللاُ ِبِقيـاَدٍة   ¢ َّ
ـِـَدِة ِمـَن الـُدَوِل  الـ�ت ـِـِة الُمتَّح مـاراِت الَعَرِبيَّ ـِـُة الإِ َدْوَل

ي ُمْعَضِم 
ـْعِب واْلمواِطـِن �ن ي ِخْدمـِة الشَّ

ـَة ِإْمكاِنّياِتهـا �ن رْت كافَّ حكيَمـٍة ، َسـخَّ

ـْيُخ زاِيـُد بُْن  َ ِمـْن نْهـِج  اْلمغفـوِر َلُه الُمَؤســُس الشَّ ن أُمـوِر حياِتـِه ، ُمْنطِلقـ�ي

ُ ْقبل  غ�ي بهـا الصَّ َ ِمْن َشـْخِصيٍة أحَّ ن ب�ي ُسـْلطاٍن آل نَْهيـاَن – رَِحَمـُه اللَّـُه - ُمَتَقرِّ

. ِ ْلَكب�ي ا

رَف َعلْيها َعْن ُقرٍْب  . ا لِنَتعَّ َفهيَّ

ــُن  ¢ ــُد بْ ــْيُخ ُمَحمَّ ــُموِّ الشَّ ــُب السُّ ــَد صاِح ُوِل

 ِ
ن
ْ ي َمدينــِة اْلَعــ�ي

زاِيــٍد آل نَْهيــاَن – َحِفَظــُه هللاُ - �ن

يـْـوَم 11 مــارس عــام 1961 م ، َوُهــَو البــُن الَّثاِلُث 

ــْيُخ زاِيــُد بـْـُن ُســْلطاٍن آِل نَْهيــاَن  ِلْلَمْغفــوِر َلــُه ، الشَّ

مــاراِت  ــة الإِ ـِ ــُس لَدْوَل ي اْلمؤسِّ
ــا�ن ــُه - الب ــُه اللَّ – رَِحَم

ـَِدِة. الُمتَّح ـِة  الَعَرِبيَّ

ُه تَْحــَت ِرعايــِة واِلــدِه  ¢  َوْقــد نَشــأ ُســُموُّ

َوواِلَدِتــِه ُســُمو الشــيخِة فاِطمــَة ِبْنــِت ُمبــارٍك – 

 - هللاُ  َحِفَظهــا 

	

في سنوات عمره األولى -حفظھ هللا–الشیخ محمد بن زاید   

َة: ــْخِصيَّ َتََعرََّف هِذِه الشَّ ي ِلأ
�ت ِأْقرأْ النََّص الآ

	

ي ریعان شبابھف -حفظھ هللا –الشیخ محمد بن زاید  الشــيخ محمــد بــن زايــد- حفظــه هللا -  
ي ريعــان شــبابه.

�ن

الشيخ محمد بن زايد - حفظه هللا - 
ي ِصَغِره.

�ن
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ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ

l¢ ٍد ــْيَخ ُمَحمَّ ــمّو الشَّ ي ُوِلَد فيِه صاِحُب السُّ أحــّوُط ِبرْســم داِئــرٍة عىل اْلَخريَطِة ، المــكاُن الذَّ
بـْـِن زاِيــٍد آْل نَْهيان –َحِفظُه هللاُ- .

l¢مــا اللقــب الذي يُْطَلُق عىل ُســُمو الَشــيَخة فاطَمــة ِبنت ُمبارك ؟

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

ُد بُْن  اسم سموه الكامل  ُمَحمَّ

زاِيٍد بن سلطان بن زايد بن خليفة 

بن شخبوط بن ذياب بن عيىس 

بن نهيان بن فالح.

: نَّ أَ تَْعَلُم  هــل 
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ست  ِة ساند ه�ي َج ِمن أَكاديميَّ تََخرَّ

اْلِملِكّية اْلَعْسَكِريِّة

ترأََس أَْركاِن اْلُقّواِت اْلمسلَّحِة 

تِحدِة   ِة اْلمَّ ماراِت اْلَعِربيَّ ِلْدوَلِة الإ

تَمَّ تَعْييُنُه ناِئباً لْلقائد الأَْعىل 

لْلُقّواِت اْلُمسلَِّحة

 ِ ْ ِه ِضْمَن أَْفَضِل َع�ش اْخِتياُر ُسُموُّ

ي 
ُ نُفوذاً �ن

َشْخِصياٍت ِهَي اْلأك�ش

ْساِلميِّ العاَِلِم الإ

ي 
ُه َمْنِصَب ِوَليِة اْلَعْهِد �ن تََوىلَّ ُسُموُّ

. ي إمارَِة أبوظ�ب

1979 م

2004 م

2013م 

2005 م 

1993 م

ــاَن –  ــٍد آْل نَْهي ــُن زاِي ــُد بْ ــْيُخ ُمَحمَّ ــُمّو الشَّ ــِب السُّ ــاة صاِح حي
نجــازاِت فلنتعــرْف عليهــا   َحِفظَــُه هللاُ مليئــٌة  بالإ
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اْكَتَشْف ِصفات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  -  حفظه هللا -  من هذه الصور :-

ــٌمالَكلِماُت الُمساِعَدُة ٌّ     -      َحِكي ِسي ــيا ٌّ       -       ِس ي ِ
�ف ــا ي يٌّ        -        ِر ــَكِر َعْس
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45

ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ

تيَة : َة الآ أَْســَتْكِمُل الِبطاَقــَة التَّعريفيَّ

الثَّاِلُث          الَكلِماُت الُمساِعَدُة ْسالِميِّ            -                 2004  م        -     الإِ

l¢  ........................ ِإْخَوِتِه ُهَو َ ن ْ ِد بِْن زايٍد – َحِفَظُه هللاُ – بَ�ي ْيِخ ُمَحمَّ ُمو الشَّ تَرْتيُب َصاِحِب السُّ

l¢....... ي َسَنِة
ي �ن ِّ َعْهد أبوظ�ب ِد بِْن زايٍد – َحِفَظُه هللاُ – َمْنِصَب َوىلي ْيِخ ُمَحمَّ ُمو الشَّ تََوىلَّ َصاِحِب السُّ

l¢..............ِّي و ي اْلعاَلِم اْلَعر�ب
ِد بِْن زايٍد – َحِفَظُه هللاُ – ُمَؤثِّراً �ن ْيِخ ُمَحمَّ ُمو الشَّ ُ َصاِحِب السُّ يُْعَت�بِ
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ي   
ثانياً :   الوعي البي�أ

ِتَية : َْســِئلِة الآ أقرأُ اْلِفْقرَة َوأُجيُب َعِن الأ

ُه َلْيـَس أََماَمنـا َخيـاٌر  ¢ ـُد بْـُن زايـٍد آل نهيـان  -َحِفظـُه هللاُ  -  :” ِإنَـّ ـيِخ ُمَحمَّ ـُمو الشَّ قـاَل َصاِحـِب السُّ

ـِة ِوِسـالُحنا اْلَحقيقـيُّ ُهـَو اْلِعْلـُم.. ونُريـُد أْن نُناِفـَس ِبُكـم ُدوَل اْلعاَِلـم  ْوعيِّ إلَّ اِلْعِتمـاُد َعـىل النَّ

ْعليِم  ة والتَّ يَـّ َ ْنِميِة اْلَب�ش ي التَّ
قـْت نَجاحـاٍت �ن ي َحقَّ ّ

مـِة الـ�ت َفُطموُحنـا أْن نُنافـس ُدَوَل اْلعاَلـِم اْلمَتَقدِّ

ُه إىل ِقـراَءِة تاِريخ  واِلْقِتصـاِد مْثـل فْنلنـدا ونيوزيالنـدا َوكوريـا اْلَجنوبَّية وَسـْنغافورة “.. داعياً ُسـُموُّ

ر. ِم َوالتَّطوُّ َقـدُّ ي التَّ
َّ أَْصَبَحـْت نَموَذجـاً �ن

ـِة نُهوِضهـا ِمـْن أْوضاِعهـا َحـ�ت وِل َوَكْيفيَّ هـِذِه الـدُّ

ٍد بِْن زايٍد آل نهيان - َحِفظَُه هللاُ -. ْيِخ ُمَحمَّ ُمو الشَّ َمجالُت ِاْهِتماِم َصاِحِب السُّ
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l¢.  ُه ِدُه ُسُموُّ ِّ َكما َحدَّ ي َوْقِتنا اْلحاىلي
الَح  اْلحقِيقيَّ �ن اُْذُكْر السِّ

l¢.............................................................................................

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

l¢                       .ًيا مِة تَْعليِمّياً واْقِتصادِّ َوِل اْلمَتَقدِّ اُْكُتْب أَسْماَء الدُّ

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

l¢. راَسِة ي  َوأَنا َعىل َمقاِعِد الدِّ ِ
ُل َدْوَري ِتجاَه َوَط�ن أَُسجِّ

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

..................................................................................................
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ثالثاً: َمواِقُفُه

ِة الُمتَِّحدِة ماراِت اْلَعربيَّ داِخَل َدْولِة الإ

l¢............. ِ�َُ
ِد بِْن زايٍد آل نهّيان – َحِفَظُه هللُا – ِلأ ْيِخ ُمَحمَّ اِبَقِة ُمسانَدُة َصاِحِب الُسُموُّ الشَّ وِر السَّ ي الصُّ

�ن

l¢.............. ي  30  من نوَفْم�بِ من  ُكلِّ عام ِبـــِيوِم
ِة اْلمتَِّحدِة �ن ْماراِت اْلَعَربيَّ تَْحَتِفُل َدْوَلُة الإ

	

لمركز تدریب المنامة زیارة محمد بن زاید  
ٍد بْن زايٍد  مو الشيخ ُمحمَّ ِزيارَُة صاِحب السُّ

آل نهّيان لمركِز تْدريِب اْلمناَمِة.

l¢.هيِد ُن ِشعاَر يَْوِم الشَّ أَُلوِّ
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مارات العربية المتحدة خارج دولة الإ

	

 محمد بن زاید یتفقد القوة اإلماراتیة في السعودیة
ُمو الشيخ محمد بن زايد آل نهّيان   صاِحِب السُّ

ي المملكة العربية 
ماراتيه �ن اُت الإ يتفقُد القوَّ

السعودية. 

ٍة  ْنِمَيَة  تَْحتاُج إىل ُقوَّ » إن التَّ

ُن ُمْكَتَسباتها« تَْحميها َوتَُحصِّ

من أقوال صاِحِب 
ُمو الشيخ محمد بن  السُّ

زايد آل نهّيان 
– حفظه هللا -

ماراِت مع مِ� َقاَل فيها صاِحِب  » ِعالقُة الإ
ُمو الشيخ محمد بن زايد آل نهّيان : لو  السُّ

مارات مع  ن لقتسمتها الإ كانت هناك لقمة خ�ب
م� «

» نهضــة مــ� مــن نهضــة 

أوصيــت  كلهــم،  العــرب 

ي بــأن يكونــوا دائًمــا 
أبنــا�أ

وهــذه  مــ�،  جانــب  إىل 

ــم  ــا له ي أكرره
ــ�ت ــي وصي ه

أمامكــم فهــذا هــو الطريــق 

للعــرب  العــزة  لتحقيــق 

كلهــم «

من أقوال سمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل 

نهيان 
– رحمه هللا -
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ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ

-: َ ف ْ ِ الّتاَلَيت�ي
ف ْ َوَرتــ�ي ِ الصُّ

ف ْ َ هاتَ�ي ف ْ ــبِه بَ�ي ُد َوْجَه الشَّ أَُحــدِّ

	

 زاید ومصر

	

ومصر محمد  

l¢......................................................

l¢......................................................

ٌد بن زايد  ُمو الشيخ ُمَحمَّ َصاِحُب السُّ
ي َمْ�َ 

آل نهيان  �ن
الشيخ زاِيٌد بن سلطان آل نهيان 

َ َمْ�ُ  ي
-رَِحَمُه هللا- �ن

يُخ محمٌد بن زايٍد  ُمو الشَّ صاِحُب السُّ
آل نهّيان- َحِفَظُه هللاُ -  و الرئيُس 

ترامب

	

رامبوالرئیس ت –حفظھ هللا  –الشیخ محمد بن زاید   

ــْيِخ  ــمو الشَّ   ُقْدَوتُنــا صاِحــِب السُّ

 – نهيــان  آل  زايــٍد  بْــِن  ــٌد  ُمَحمَّ

ِبالــِزيِّ  اِمــه  ن باْل�تِ ـ  هللاُ  َحِفَظــُه 

ــِة  ــِة اْلَوَطنيِّ ــراِز اْلهِويِّ ِّ وإبْ ي
ــ�ن اْلَوَط

ــِة . ْوليَّ ي اْلمحاِفــِل الدَّ
�ن
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ُن أرسم  َوأَُلوِّ
 : ي

ُن بأنامىلي ُســلوًكا أَقوُم بِه للِحفاِظ عىل نَظافِة مدرســ�ت           أرســُم، َوأَُلوِّ
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الدرس الثالثالدرس الأول  ي
الدرس الثا�ن

                 الوحدة الثانية

ي َو أَْفَتِخر)
(ِإمارا�ت

المؤســس َحَدٌث َو ِذْكرىيوم غ�ي التاريخ ي 
البــا�ف

ــْيُخ زاِيــٍدُ بْــُن   الشَّ
ــاَن  ــلطان آْل نَْهي س

هللاُ. رحمــُه   –
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َعلُِّم نَواِتُج التَّ

ماراِت (الشيخ زايد والشيخ راشد)  ¢ ي تاريِخ الإ
اً واِضحاً �ف ُم أَْمِثَلًة ِلَشْخِصّياٍت كاَن َلها تَأْث�ي يَُقدِّ

-رَِحَمُهما هللا . 

ماراِت َقديماً وَحديثاً.  ¢ ي ُمْجَتَمِع الإ
يَْجَمُع ُصوراً َعْن الحياِة �ف

ُح دوُر الّشخصياِت الّتاريخّيِة ويَرِبطُها ِبالُعطالِت و اِلحِتفالِت الَوطنّيِة و الرّسمّية           ¢ َ
يَ�ش

ّ ، يْوم العلِم ، يْوم الّشهيِد) ي
( الَيْوم الَوط�ف

¢  .( ف مارات (الآباء المؤسس�ي ي تاريِخ الإِ
ف الأَْشخاِص والأَْحداِث �ف يحلُِّل الرواِبَط ب�ي

س.  ¢ ي اْلُمَؤسِّ
ِة َعِن اْلبا�ف يِد واْلُفروِسيَّ يَتَعرَُّف َمْعلوماٍت َعْن ِهواياِت الصَّ

ي المؤسُس بتطويِر الأنشطِة القتصاديِة.  ¢
يصُف اهتماُم البا�ف
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ُل َوَّ
رُْس الأ الدَّ

أُِحبُّ أَْن أَْعِرَف
ي كان لها دور واضح ¢¢

من هي الشخصيات ال�ت

ي تاريخ المارات العربية المتحدة؟
�ف

مارات العربية ¢¢ تحاد لدولة الإ ما هي قرارات الإ

المتحدة؟

مارات العربية ¢¢ ف شعاري دولة الإ ما الفرق ب�ي

المتحدة سابقاً و حالياً ؟

تحاد                      أّولً : خطوات قيام الإ

تحاد  ثانياً : قرارات الإ

ثالثاً : رموز بالدي

رِْس    ُمَخطَُّط الدَّ

َ التاريــَخ                    َّ يـَـْوُم َغــ�ي
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ِة اْلُمتَِّحَدِة ماراِت الَعَربيَّ أوًل: ُخطواُت قياِم اِلتِّحاد  لَدْوَلـُة الإِ

السديرُة   -   اِلتِّحاد   -     اِلتِّحاد التُّساعيُّاْلَكِلماُت الَجديَدُة

ُرْكُن الَمْعِرَفِة

ي أََحــِد أيــاَم الّشــتاِء، كانَــْت عائلــُة 
�ن  

ــأَل ماجــٌد  ، َس ــدِّ ــِت اْلَج ي بي
ــٌد ُمجتمعــًة �ن ماِج

ِل،  ن ي المــ�ن
ــِه للّصــورِة المعلَّقــِة �ن َعــْن �ِّ ُحبِّ

ــن ســلطان  ــيِخ زايــِد ِب َ الشَّ ن ْ ــ�ي ي َجَمَعــْت بَ
والــ�ت

ــيِخ راشــٍد بــن ســعيد آل مكتوم  آل نهّيــان والشَّ

ماجــٍد  ِبُســؤاِل  الجــدُّ  َفــِرَح  هللاُ-  -رَِحَمُهمــا 

ــُل ذكــرى َعزيــزًة  ــِذِه الّصــورة تَْحِم ــُه: )َه َوأَجاب

ــر 1968م  اي ي 18 ف�ب
؛ �ن ٍّ ي

ــارا�ت ــِب كلِّ إم ــىل قل ع

ــَع الّشــيُخ زايــٌد والّشــيُخ راِشــٌد -رَِحَمٌهمــا  اْجَتَم

ِلَتوقيــِع  الســديرة؛  ُعرقــوب  ِمْنَطقــِة  ي 
هللاُ- �ن

إمارَتَيِهمــا   َ ن ْ بَــ�ي اتِّحــاٍد  عــىل  تَُنــصُّ  َوثيَقــٍة 

ــُة باســم  ــْت هــذه الوثيق (، ُعِرَف ي ي ود�ب )أبوظــ�ب

ــَو  ــوُة الأوىل نَْح ــْت الُخْط ــَدِة، وكانَ ــاِق الَوْح اتِّف

تحقيــِق اِلتِّحــاد. 

شاِرْكنا الَبْحَث

ْيُخ زايُد بُْن  أَيَْن اْجَتَمَع الشَّ

يُخ  ُسْلطاَن آل نَْهياَن والشَّ

راشٌد بُْن َسعيِد اْلَمكتوم - 

رَِحِمُهما هللاُ؟
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ي الأول اجتماع د�ب

ديرة اجتماُع َعرْقوَب السِّ 1

2

يِة الُمتَِّحَدِة ماراِت الَعَربَِ قياِم اتحاِد َدْولِة الإِ

ْبِع َمَع  ماراِت السَّ  َعَقَد ُحكَّاَم الإ
اير  ي 25 ف�ب

حاكمي قطر والبحرين �ن
1968م اجتماعاً، أْعَلنوا فيِه اتحاْد 

ْق هذا  تُساعي ، ولِكْن َلْم يََتَحقَّ
التحاد. 

مارات التسع  هي: الإ

ي  د�ب ي  أبوظ�ب

الشارقة

رأس الخيمة

قطر

أم القيوين

ة الفج�ي

البحرين

عجمان

ديرة«   ديرَة » َعرْقوَب السِّ اْجِتماُع السِّ
اير 1968 م.  18 ف�ب
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اعالن التحاد

ي
ي الثا�ف اجتماع د�ب 3

ي 
ماراِت الِسْت �ن َعَقَد ُحّكاَم الإ
18 يوليو 1971م اْجتماعاً، 

روا  إقامة دولٍة إتحاديٍة و  وقرَّ
تَمَّ فيه التوقيَع عىل الدستوُر 

الُمَؤقَّت. 

عالُن  ي 2 ديسم�ب 1971م الإ
تمَّ �ن

ماراِت  الرسمّي َعْن ِقياِم اتحاُد دولِة الإ
ي - َقْ�َ  ي إمارَِة ُد�ب

العربيِة المتحدِة �ن
تِّحاِد حالياً(. الضيافِة - )ُمْتَحُف الإِ

4
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ِة الُمتَِّحَدِة  ماراِت الَعَرِبيَّ ي الإِ
ٌة ِلَدْوَل�ت ٌة َوَوطَِنيَّ أْحداٌث تاريِخيَّ

ــْيَخ زايــَد بــْن ُســْلطاَن آل نَهيــان  الشَّ
ن  ي ِإْحِتفــالِت الُمواِطنــ�ي

يُشــاِرُك �ن
تِّحــاِد  ــالِن الإِ ــَد ِإْع َبَْع

) 2 - ديسم�ب - 1971م (

ْعالِن َعْن  ماراِت بَْعَد الإِ ُحكَّاَم الإِ
ي 

تِّحاد �ن ِقياِم الإِ
- 1971م(  ) 2 - ديسم�ب

ْيَخ زايَد بْن ُسْلطاَن آل نَهيان  الشَّ
ماراِت ِعْنَد رَْفِع  وإْخواِنِه ُحكاَم الإِ

ْوَلِة أثْناَء ِإْعالِن َدْوَلِة  َعَلَم الدَّ

ي
تِّحاِد �ن الإ

) 2 - ديسم�ب - 1971م (

أحمد خليفه السويدي يُْلقي بَياُن 
ِة  ماراِت الَعَرِبيَّ ِقياِم اتِّحاُد الإِ

ي ي د�ب
ِحَدِة �ن الُمتَّ

) 2 - ديسم�ب - 1971م (

تِّحاُد الإِ

رَْفِع الَعَلِم

ْحِتفالِت  الإِ

تِّحاِد بَياُن ِقياِم الإِ
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أَُقصُّ َوأَْلِصُق

ي َصْفَحِة (111).
ي مكاِنها الُمناِســِب، بالســتعانِة بالّصــوِر الواِرَده �ف

ألِصــُق صــَوَر قادِة التِّحاِد �ف

ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ
حيح. ي َمكاِنهــا الصَّ

أضــُع الَكِلماُت الُمســاِعَدُة �ف

ي   -    اجتماع عرقوب السديرة الَكِلماُت الُمساِعَدُة
ي الثا�ف ي الول    -  قيام اِلتِّحاد    -  اجتماع د�ب اجتماع د�ب   

ــوم  ــعيد آل َمْكت ــن َس ــَد ب ــيَخ راِش الشَّ
ــُه هللا -  - رَِحَم

ــان  ــْلطان آل نهي ــن ُس ــَد ب ــيَخ زاي الشَّ
ــُه هللا -  - رَِحَم

l¢............................. اير/ 1968 م 18 ف�ب

l¢......................... اير/ 1968 م 25 ف�ب

l¢.............................. 18 يوليو/ 1971 م

l¢.............................  1971م / 2 ديسم�ب
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ي الخريطة المقابلة
 أَُحِوُط موقع اجتماع الســديرة �ف

أْسَتُكِشْف و أحدد

ي �ب وظ أب
رة دي س وب ال رق ع
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تِّحاِد ثانيا: َقراراُت الإ

ستورّيالَكِلماُت الَجديدُة ُ الدُّ ف البياُن التِّحادّي    - اْلَيم�ي

يِخ زايٍد بِْن ُسلطان آِل نَْهياَن -رَِحَمُه هللا - رئيًسا لالتِّحاِد اْختياُر الشَّ

ِاْختياُر الّشيِخ راِشٍد بِْن َسعيٍد آِل مكتوٍم -رَِحَمُه هللا - نائًبا للرّئيِس

ْوَلِة ِاْختياُر ِشعاِر الدَّ

ي أّداهــا صاِحــُب 
ــ�ت ْســتوريَّ اّل َ الدُّ ن كاَن نَــصُّ الَيمــ�ي  

ــا: “أقســُم  ــَد انِْتخاِبهم ــُه ِبْع ــِة َوناِئَب ْوَل ــُس الدَّ ــموِّ رَئي السُّ

ــِة  ــاراِت الَعَربيَّ م ــا لالإ ــوَن ُمخِلًص ــِم أَْن أك ــاهللِ اْلَعظي ب

َم ُدْســتورَها وَقوانيَنهــا، وأَْن أَرْعــى  َ ِحــَدِة، وأَْن أَْحــ�ت اْلُمتَّ

ي ِبأَمانَــٍة  َمصاِلــَح َشــْعِب التِّحــاِد، وأَْن أؤديَّ واِجــ�ب

ــالَمِة  ــاِد وَس ــِتقالِل التِّح ــىل اْس ــَظ ع ــالٍص، وأُحاِف وإْخ

أَراضيــِه”.

ْستورّي ِ الدُّ
ف نَصُّ اْلَيم�ي

ِاْختياُر ألواِن الَعَلِم
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ــيُخ  قــام المغفــور لــه بــإذن هللا الشَّ  

زايــُد بـْـُن ُســْلطان آِل نَْهيــاَن بَْعــَد انتخاِبــِه رَئيًســا 

ــِة  ــاراِت الَعَربيَّ م ــِة الإِ ــَم َدْول ــِع َعَل ــِة برَْف ول ِللدَّ

الَعَلــِم  ّســاريَِة  عــىل  َمــرَِّة  لأوِل  ِحــدِة  الُمتَّ

َحْيــُث   ، َي ِبــُد�ب َقــْ�ِ الضيافــة  ي 
الموجــودِة �ن

يــن َطْلقــًة  ْ ــُة إحــدى وِع�ش أُطِلَقــِت المدَفعيَّ

الُمناِســبِة. بهــذه  ــًة  تَحيَّ

ِة  مــاراِت الَعَربيَّ عــالِن عــن قيــاِم َدْوَلــِة الإِ بَْعــَد الإ

ــْيُخ َخليَفُة  ــمِو الشَّ ــَه صاحُب السُّ الُمتَّحــدِة، تََوجَّ

ــِوَزراِء  ــُس ال ــِد رَئي ُّ اْلَعْه ــاَن َوىلي ــٍد آِل نَْهي ــُن زاي بْ

ــِع  ــَر ِبرَْف ــِر وأََم ــِل العاِم ــْ�ِ المنه ــاحِة َق إىل س

ــْد  ، َوَق ــْ�ِ ــاريِة الَق ــىل ّس ــاديِّ ع ــَم التِّح اْلعل

ــِع  يِّ ِبرَْف ــرَِس الأمــ�ي ــوِد اْلَح ــاِن مــن ُجن قــاَم اثن

ِّ اْلَعْهــِد ورئيــُس اْلــِوزراِء  اْلَعَلــِم َورََفــَع ُســموُّ َوىلي

ــِة ِلَعَلــِم التِّحــاِد الَّــذي يرَْفــرَُف َعــىل  يـَـَدُه ِبالتَّحيَّ

اْلبــالِد لأوِل َمــرٍَّة.

مراسم رفع أول علم للدولة

مكان و حدث

ي من ديَسْم�ب 1971م  
ي الثا�ن

�ن

ماراِت  ارْتََفَع َعَلُم َدْوَلِة الإِ

ِحَدِة ِلْلَمرَِّة الأوىل  الَعَربيِة المتَّ

عىل ساريِة َقْ�ِ الضيافة 

، ليعلَن للعاَلِم قياَم  َي ي ُد�ب
�ن

ْوَلِة التِّحاديِة باْسِم   الدَّ

ِة  ماراِت الَعَربيَّ )دولِة الإِ

الُمتَِّحدِة(
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ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ
 : ي

�ت َّ الآ ي
ْه�ف  أْســتْكِمُل اْلمخطَّــَط الذَّ

l¢.......................... يُخ رََفعُه الشَّ

l¢............................... ِ�ْي َق
�ن

l¢.......................... يُخ رََفعُه الشَّ

l¢............................... ِ�ْي َق
�ن

ي  ي د�ب
�ن ي  ي أبوظ�ب

 �ن

ي
أَوِثُق َمْعلوما�ت

ي تَْســجيل َقرارات التِّحاِد: 
ي �ف

أُشــاِرُك زُمال�أ

l¢.ْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آِل نَْهياَن رئيًسا للدولِة َ الشَّ ن َّ تََع�ي

l¢.ْولِة ْيُخ راِشٌد بُْن سعيٍد آِل َمْكتوٍم نائًبا ِلرَئيِس الدَّ َ الشَّ ن َّ  تََع�ي

l¢..................................................

l¢..................................................

ُن أَرُْسُم، َوأَُلوِّ
ــة الُمتَِّحَدِة:  ماراِت الَعَربيَّ ي الإِ

ُن ِبأنامــىلي َعَلَم َدْول�ت أَرُســُم، وأَُلوِّ
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ثالًثا: رُموُز ِبالدي

اْلَعَلُم       -       الْسِتْقالُلالَكِلماُت الَجديدُة

ُرْكُن اْلَمْعِرَفِة

l¢.ْولِة وسياَدِتها ُّ يدلُّ عىل اْسِتقالِل الدَّ ي
رمُز وط�ن

l¢ .-ُْيُخ زايٌد بُن ُسْلطاِن آل نهيان -رَِحمُه هللا ل َمْن رََفَعُه الَمْغفوُر َلُه ِبإْذِن هللاِ الشَّ أوَّ

l¢. ي 2 من ديَسم�ب سنِة 1971 م
تَمَّ اعِتماُدُه �ن

l¢.ِة ِة والّرياضيَّ ِة واِلجِتماعيَّ ِة والّدينيَّ ي الُمناَسباِت الَوطنيَّ
يستخدُم �ن

l¢.يتكّوُن  الَعَلُم ِمْن أَْربََعِة أَلواٍن

ــِدهللاِ  ــعاَدُة عب ــَدة  َس ِح ــِة الُمتَّ ــاراِت الَعَربيَّ م ــِم الإِ ــُم َعَل ُمصمِّ

ــُه  ــِة بــدأ كالَم ــِوزارِة الخارجيَّ ــُر الُمفــّوُض ِب ــِة الَوزي ــِد الُمعّين ُمحمَّ

 ٍ ي مــْن ديســم�ب
ــا�ن ــْوِم الّث ــوٍر ي ــْن ن َل بأحــرٍُف ِم ــَخ َســجَّ ــأنَّ الّتاري ب

ــلطاِن  ــُن ُس ــُد بْ ــْيُخ زاي ــإْذِن هللاِ  الشَّ ــُه ِب ــوُر َل ــَع الَمْغف ــا رََف عنَدم

َل َعَلــٍم  ِ أوَّ
ن ْولــِة -رَِحَمــُه هللاُ- بَيَديـْـِه الكريَمَتــ�ي آِل نَْهيــاَن رئيــُس الدَّ

ِحــَدِة، َوهــَو َعَلــُم التِّحــاِد، ُمْعِلًنــا  ــِة الُمتَّ مــاراِت الَعَربيَّ ــِة الإِ ِلَدْوَل

ــَتِقلٌَّة ذاِت ســياَدٍة. ــٍة ُمْس ــالَد َدْوَل مي

أقــرأُ عْن َعَلِم ِبالدي:-
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مــاراِت العربيــِة المتحــدِة،  ي اعتمدتْهــا دولــِة الإ
الصقــُر مــن أَهــِم الرمــوِز الــ�ت

ي ِشــعاِر الدولــِة ِعندَمــا اعُتمــِدْه المْجلُس 
ي تصميــِم ِشــعاراِتها، واُســتْخِدَم �ن

�ن

الأعــىَل لالتحــاِد ِيــْوَم 9 ديســم�ب َمــْن العــاِم 1971م، َوتــمَّ اِخْتيــارُه ِحيَنهــا، 

ــا  ــاَرْك ِفيَه ــابقٍة َش ــَن ُمس ــَك ِضْم ــِة، وذل ــوِم المقدم ــاِت الرس ِ مئ
ن ــ�ي ــن ب م

ي الدولــِة.
َ �ن ن َ والُمقيمــ�ي ن ماَراتيــ�ي الَعديــُد مــن الإ

ماراِت العربيِة المتحدِة  ي الإ ِ
شعاُر دول�ت

المفكر الصغ�ي

َهل تعرَف َمْن هَي   
ي َفازْت 

ماراتيُة ال�ت الفتاُة الإ
ماراِت  بتصميِم شعاِر دولِة الإ

العربيِة المتحدِة ؟

أَنــا   ، القديــُم  ــعاُر  الشِّ أنــا 
ُقــرٌص  صــدرِي  ي 

�ن الصقــُر، 
أحمــٌر، يظهــُر ســفينَة البــوِم 
ــىل  ُ ع ــ�ي ــِة تس ــِة العربي اعي ال�ش
، ُمْمســكاً  ي ــر�بِ ــِج الع ــاِه الخلي مي
مــاراِت  الإ دولــِة  ِإســَم  ِبقــوٍة 

المتحــدِة. العربيــِة 

ي 
ــعاُر الجديــُد، أحْمُل �ن أنــا الشِّ

مــاراِت  َصــدِري علــَم دولــِة الإ
وعليــِه  المتحــدِة،  العربيــِة 
َطــوٌق تزينــُه ســبَع نجــوٍم، 
ــُز  ــبِع يرم ــاراَت الس م ــّل الإ تُمث

ــْط. اب ــدِة و ال�ت للوح
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ي عاِم 
عاُر َدْوَل�ت شِّ

 1973م
ي عاِم 

عاُر َدْوَل�ت شِّ
2008 م

¢ . ــِة الُمتَِّحَدِة الحالي ماراِت الَعَربيَّ ي الّداِئرِة أَْســفل ِشــعاِر َدْوَلــِة الإِ
أضُع َعالَمُة () �ف

ُن أَرُْسُم، َوأَُلوِّ
ــِة الُمتَِّحَدِة. ماراِت الَعَربيَّ ي الإِ

أَضــُع بََصمــاِت أَصاِبعي  ِبأَْلــواِن َعَلِم َدْوَل�ت
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l¢ .تَيِة َوِر الآ ي الصُّ
ِة اْلُمتَِّحدِة  �ف ماراِت الَعَربيَّ أَُحّوُط ِبأناِمىلي َعىل َمكاِن ِشــعاِر َدْوَلِة الإِ  

l¢.ي اْلُمْسَتطيِل
تَيِة ِبُمَســّماها اْلُمناِسِب لها �ف ي تَْوصيِل الّصَوِر الآ

ي �ف
أُشــاِرُك زَُمال�أ  

أَُفِكُر، َوأُشاِرُك

	

	

ِبطاقُة اْلَهويَِّة

الِوزاراُت واَْلُمَؤسساُت

اَْلُكُتُب واْلُمَؤلَّفاُت 

َفِر   َجواُز السَّ

ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ
 : ي

َدْوَل�ت ِشعاَر  اَْرُسُم 
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 َحدٌث وِذْكرى        

أُِحبُّ أَْن أَْعِرَف
ماراِت ¢¢ ي أَيِّ يَوٍم قاَم إتِّحاُد َدْوَلِة الإِ

 �ف

ِة الُمتَِّحَدِة؟ الَعَربيَّ

ماراِت ¢¢ ي َدْوَلِة الإِ
ي َشهيٍد �ف

َمْن هَو ثا�ف

ِة الُمتَِّحَدِة؟  الَعَربيَّ

َمِن اّلذي اْعَتَمَد يَوُم الَعَلِم كُمناَسَبٍة ¢¢

ٍة َسَنويٍَّة؟                                                                                َوطَنيَّ

.ُّ ي
أّوًل:  الَيْوُم الَوطَ�ف

ثانًيا: يَوُم الَعَلِم.

ماراِت.  ي ذاِكرَِة الإِ
ثالًثا: َشهيٌد �ف

رِْس    ُمَخطَُّط الدَّ

ي
رُْس الّثا�ف الدَّ
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ي
أولً: اليوم الوط�ف

ي  -   دار التحاد   -     التحاد  - اللوحات الشعبيهالَكِلماُت الَجديدُة
اليوم الوط�ف

ُرْكُن الِحوار

ــة  ــاراِت العربي م ــة الإِ ــَم دول ــُل َعل ــَوَم تَحِم ــُم: أَراَك الي مري

ــُد . ــا راِش المتحــدة ي

ــُل اليــَوَم  ازي؛ ِإنــهَّ يَُمثِّ ن راِشــٌد: الَعلــَم َمْصــَدُر فَخــري َواْعــ�تِ

ــِة. ــا الَحبيَب َّ ِلَدْوَلِتن ي ِ
الَوَطــ�ن

. ُّ ي َ
ي اليَوُم الَوط�ن

مريُم: ماذا يَْع�ن

ــِه  ــَدْت في ــذي اتََّح ــْوُم الَّ ــو الَي ُّ ه ي َ
ــ�ف ــْوُم الَوط ــٌد: الَي راِش

ِإماراتُنــا الَحبيَبــُة. 

مريُم: َوماذا أَيًْضا؟

ــن  ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــَح في ــذي أَْصَب ــوم ال ــو الي ــِد: وه راش

 ُ ِّ ــ�ب تحــاد، يَُع ــه هللا - أول رئيســاً لالإ ــان - رحم ســلطان آل نهي

ــٍة. ــٍة ُمْخَتِلَف ــَر اْحِتفاِليَّ ــْم ِبَمظاِه ــْن َفرَْحِتِه ــاُس َع ــه الّن في

l¢ ْيِخ زاِيٍد بن ي َحياِة الشَّ
تحاِد أََهمُّ َحَدٍث �ن ِقياُم اِلإ  

ْيِخ راِشٍد بن سعيد آل مكتوم-  سلطان آل نهيان َوالشَّ

ي َحياِة الِمْنطَقِة ِبأَ�ِها.
رَِحَمُهما الّلُه-   َو�ن

l¢ ِحَدِة َدْوَلٌة اتِّحاِديٌَّة ِة الُمتَّ ماراِت الَعَرِبيَّ َدْوَلُة الإِ  

ُمْسَتِقلٌَّة ذاُت ِسياَدٍة تَُضمُّ َسْبَع ِإماراٍت.

 : ُّ ي ِ
الَيْوُم الَوطَ�ف

» ِإّن التحاَد يزداُد قوًة بقوِة العرِب 

كَما أنُه يََستِمُد وجوَدُه ِمن وجوِد الأمِة 

العربيِة وعزيمتها«  

ْيُخ زاِيُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن  الشَّ

- رَِحَمُه الّلُه -

زايد يحب وطنه 

ي الُمَؤسـُس
البا�ف
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ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ

¬: ي
أجيــب عما يأ�ت

ll.ي رََفَع فيها راِشٌد الَعَلَم
أَْذُكُر الُمناَسَبَة الَّ�ت  

ll............................................................

ll فيها َعْن ُسوري بِقياِم إتحاد دولة ِّ أَكتُب ِعبارًَة أُع�ب  

مارات العربية المتحدة: الإ

ll............................................................

أُفكر و أشارك

أَضُع إِشــاَرَة ) ( داِخَل الُمَربَّع :                                 

ال أوافقأوافق العبارات

َدِة كلُّ عاٍم. ماراِت الَعَربِيةَّ الُمتحَّ ِّ لِدْولَة الإِ ي َ
أَحتَفُل بِاليَوِم الَوط�ن

َ ِلعاِم 1971 م. ي ِمْن ديَسْم�بِ
ي الّثا�ن

قام اِلتِّحاُد �ن

. ِّ ي َ
ْعِبيةَّ ِمْن َمظاِهِر اِلحتفاِل بِاليَوِم الَوط�ن اللوحات الشَّ

. ي
أعاهد هللا أن أكون مواطناً مخلصاً لوط�ن

ي عنق كل منا و 
مارات أمانة �ف » إن االإ

االأمانة هي أن نظل نحافظ عليها «

صاحب السمو 

ْيُخ خليفة بن  زاِيُد آل نَْهياَن  الشَّ

- حفظه الّلُه -

مارات العربية المتحدة رئيس دولة االإ
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ي
قاد�ت شكًرا 

َ ِبِكتابَِة اْســِم ُكلِّ إمارٍة أَماَم اْلَمْعَلِم الْمناِسِب َلها: ي
�ت أَْســَتْكِمُل الُمَخطََّط الآ

	

	

	

	

ِإمارَُة

	

	

	

ِإمارَُة

ِإمارَُة

ِإمارَُة

ِإمارَُة

ِإمارَُة

ِإمارَُة
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ثانًيا: يَوُم اْلَعَلِم 

يَوُم اْلَعَلِم   -  َمقاليُد اْلُحْكِم   -   ُمباَدرٌَة     اْلَكِلماُت الَجديَدُة

ُرْكُن الَمْعِرَفِة

ــُد  ــْيُخ ُمَحمَّ ــُموِّ الشَّ ــُب السُّ ــَد صاِح اْعَتَم  

ْوَلــِة رَئيــُس  بـْـُن راِشــٍد آل َمْكتــوٍم ناِئــُب رَئيــِس الدَّ

ــْوَم  ــُه، يَ ــاُه الّل ّ -َرع َي ــُم ُد�ب ــُوَزراِء حاِك ــِس ال َمْجِل

ــْن  ــِث ِم ي الّثاِل
ــَنِويٍَّة �ف ــٍة َس ــَبٍة َوَطِنيَّ ــِم َكُمناَس الَعَل

م.  2013  َ نوَفْمــربِ

أَرِْض  َعــى  َوالُمقيمــوَن  الُمواِطنــوَن  يَْحَتِفــُل   

ِبُمناَســَبِة  ِحــَدِة  الُمتَّ ــِة  الَعَرِبيَّ مــاراِت  الإِ َدْوَلــِة 

ِبِذْكــرى  اِلْحِتفــاِل  َمــَع  تَزاُمًنــا  الَعَلــِم،  يَــْوِم 

ــٍد  ــِن زاِي ــَة بْ ــْيِخ َخليَف ــُموِّ الشَّ ــِب السُّ ــَوّلي صاِح تَ

ــَد  ــُه- َمقالي ــُه الّل ــِة -َحِفَظ ْوَل ــِس الدَّ ــاَن رَئي آِل نَْهّي

الُحْكــِم.

البيوُت و المنازِل 

ساِت الُمَؤسَّ

: ي
ِة اْلُمتَِّحَدِة عىل ما يأ�ت ماراِت الَعَربيَّ َ ِبرَْفِع َعَلِم َدْوَلـُة الإِ ن َ والُمقيم�ي ن ْحِتفاِل المواِطن�ي َمظاِهٌر لإِ

ٌة ِد الَمعيَنِة.َحقيَقٌة تاريخيَّ ماراِت هَو سعاَدُة عبُدهللاِ ُمَحمَّ ُم َعَلِم الإِ ُمَصمِّ

ُد بُْن راِشٍد يَرَْفُع  ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ صاحُب السُّ
اْلَعَلَم َمَع ُطّلِب اْلَمداِرِس عاَم 2013م 

	

» َعَلُمنا رَْمُز َوْحَدِتنا َوِعزَِّتنا 
َوَعزيَمِتنا«

ُد  ْيُخ ُمَحمَّ موِّ الشَّ صاِحُب السُّ

بُْن راِشٍد آِل َمْكتوٍم- رعاه الّلُه -

	ِمْن ِفْكِر قياَدِتنا

َفْوَق بَيِتنا َعَلٌم
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ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ

اســتكمْل  العبــارات التيه بالكلمات المناســبة :¬

l¢.. َ ي الّثالِث ِمْن نوفَم�بِ
ي تَْحتِفُل فيها َدْولَتُنا �ن َّ

أُسّمي الُمناَسبَة ال�ت  

l¢............................................................

l¢.ي أَطْلَق ُمناَسبَة يَْوِم الَعلَم أَكتُب اْسَم القائِد الذَّ  

l¢............................................................

أُفكر و ألون

أَْســَتْكِمُل تَلويــَن العلم بُمســاعدِة ُمعلمي:

ِ والَعطاِء ْ يَرِْمُز إىل الَخ�ي

يَرِْمُز إىل النَّماِء واِلزِْدهاِر

ْوَلِة ِة أَبْناِء الدَّ يَرِْمُز إىل قوَّ

يَرِْمُز إىل تَْضحياِت 
الأَْجياِل
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أُفكر و أشارك

ي المكاِن المناســِب:
تيِة �ف أََضُع إشــارََة () أَماَم ُكلٍّ ِمَن الِعبــاراِت الصحيحِة الآ

ل أواِفُقأواِفُق الِعباراُت

َّ بِها. ن يَوُم الَعلَم ُمناَسبَة َوطَنِيةَّ نَع�ت

ا َوَوفاًء ِلْلقاِئِد َوالَوَطِن. أُْطِلَقْت ُمباَدرَُة رَْفِع الَعَلِم ُحبًّ

يُصاِدُف اِلْحِتفاُل بِيَوِم الَعلَم يَْوَم توىلي صاحب السمو الشيخ 

خليفه بن زايد آل نهيان - حفظه هللا - مقاليد الحكم.

ُ الّناُس َعْن َفرَْحِتِهْم ِبَيْوِم الَعَلِم ِبرَْفِعه فوق َمناِزِلِهْم. ِّ يَُع�ب
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ِة 1971. َوزيُر الخاِرجيَّ

ِة 1973. َوزيُر َدْوَلٍة ِللّشؤوِن الخاِرجيَّ

ماراِت ي ذاِكرَِة الإِ
ثالًثا: َشهيٌد �ف

هيُد     -       اْلَوزيُراْلَكِلماُت الَجديَدُة يض        -       الشَّ اْلَمْدرََسُة الأَْحَمديَُّة     -      المع�ي

ُرْكُن الَمْعِرَفِة

ـِة  ي اْلَمْدرََســِة الأَْحَمديَـّ
ــَة �ن ْعليميَّ َتَُه التَّ بَــَدأَ َمســ�ي

ــَة َوســاَفَر إىل  َوَدرََس أُصــوَل الّديــِن واللَُّغــَة الَعربيَّ

اْلَبحريــِن َطَلًبــا ِلْلِعْلــِم والَمْعِرَفــِة، غاَدرَهــا إىل 

ــِة ِلَبــْدِء  ــِة العامَّ العــراِق بَْعــَد تَُخرُِّجــِه ِمــَن الّثانويَّ

ي جامعــِة 
ــِة �ن ــِة الَهْنَدَس ي ِدراَس

ــِة �ن ــِه الجاِمعيَّ ِرْحَلِت

ــِت  ــا إىل الكويْ ــْ�َ َوِمْنه ــَه إىل ِم ــمَّ اتََّج ــداَد، ثُ بَْغ

ــِدٍس. ــِة ُمســاِعِد ُمَهْن ــاَك ِبَوظيَف ــَل ُهن لَيْعَم

ــٍة  أوروبيَّ َعواِصــَم  ِة  ِعــدَّ إىل  بَْعَدهــا  ســاَفَر 

ــْن ِمــْن تََعلُّــِم  ــِة، َوتََمكَّ لْســِتْكماِل ِدراَســِتِه الجاِمعيَّ

ِث ِبهــا ِبَطالَقٍة، َوبَْعــَد نَْحِو  َحــدُّ َخْمــِس ُلغــاٍت والتَّ

ْحــاِل، عــاَد َســيُف َســعيُد  َّ 20 عاًمــا ِمــَن الُغْربـَـِة وال�ت

ي رأِس اْلَخْيَمــِة َوهــَو 
بـْـُن ُغبــاٍش إىل َمْســَقِط َرأِْســِه �ن

ــِه. ــِة َوَطِن ي ِخْدَم
ــِل �ن َمْملــوٌء ِبالَحمــاِس ِلْلَعَم

َسيُف اْلِعْلِم والّسياَسِة:

الميالد

ي 
ولد َسيُف َسعيُد بُْن ُغباٍش �ن

21 أكتوبر 1932 م ِبإمارَِة رأِس 

اْلَخْيَمِة.

المناصب
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ي يــوِم الّثالثــاِء 25 أكتوبــر 1977، كاَن ســيُف 
�ن  

مــارات،  ُغبــاش - رَِحَمــُه هللاُ- يُراِفــُق أحــد ضيــوف الإ

ــه  ــَد ُدخوِل ــِه، َوِعْن ِّ ِلوداِع وىلي ــدَّ ي ال ــ�ب ــاِر أبوظ إىل َمط

المطــار. أَصابَــْت الَوزيــَر ســيُف ُغبــاِش رصــاص 

غــادًر  واستشــهَد ُمَتأِثــًرا ِبِجراِحــِه.

ٌة ِ َحقيَقٌة َوطَنيَّ ْن جاَهدوا َوَسعوا إىل َخ�ي باِب ِممَّ َِة الشَّ »إنَُّه ِمثاٌل للرَُّجِل الَمسؤوِل، َوواِحٌد ِمْن خ�ي

اْلَعرَِب َوَوْحَدِة َكِلَمِتهم َوتَضاُمِنهم«.

ْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن  -رَِحَمُه هللاُ- ُس الشَّ ي الُمَؤسِّ
الّبا�ن

» كاَن َسْيُف -رَِحَمُه هللاُ- َدِمَث الُخُلِق، 

، واِسَع اِلطاّلِع،  ِ َ َلطيَف الَمْع�ش

َوُشْعَلًة ِمَن الّنشاِط«

ْيُخ صقٌر بُن ُمحّمُد القاِسميُّ  الشَّ

كلمات لها مع�ف

رحمه هللا-

ُق ما تََعلَّْمُت أُطَبِّ

حيِح: ي َمكاِنهــا الصَّ
أََضــُع الَكِلماَت الُمســاِعَدَة �ف

ي  -    اْلَبْحَريُن   -  رأُس الَخْيَمِة   -   الأَْحَمديَُّة الَكلِماُت الُمساِعَدُة أبوظ�ب   

l¢...........................  ي ُوِلَد فيها َسْيُف ُغباُش هَي إمارَُة
مارُة اّل�ت الإ

l¢.........................  ي َمْدرََسِة
َة �ن ْعليميَّ َتَُه التَّ بََدأَ َسْيُف ُغباُش َمس�ي

l¢.....................................  ي َدرََس فيها
ِة اّل�ت َمَن الّدوِل الَعَربيَّ

اْسِتشهاَدُه: 

اربط باللغة العربية

ما مع�ن كلمة غاِدْر ؟
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تية: ي عىل الَخريطَِة الآ
�ت َ الآ ز ِّ ي ِلأَُم�ي

أَْســَتْخِدُم أَْلوا�ز

أْسَتُكِشْف و أحدد

ll .ي َدرََس فيها الَهْنَدَسَة
وَلُة اّل�ت الدَّ

ll ي َعِمَل فيها ِبَوظيَفِة
وَلُة اّل�ت الدَّ

ُمساِعِد ُمَهْنِدٍس.

: َ ي
�ت َّ الآ ي

ْه�ز أَْسَتْكِمُل الُمَخطََّط الذِّ

ُر، َوأُشاِرُك أَُفكِّ

ll.............................................

الكويت

السعودية اإلمارات
مرص

البحرين

العراق

ع	ن

السوداناليمن

ll.............................................

ي من شخصية سيف غباش؟
أَكتُب ما أعجب�ن
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ْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن ُس الشَّ ي الُمَؤسِّ
الّبا�ف

 -رَِحَمُه هللاُ-.

أُِحبُّ أَْن أَْعِرَف
ْيِخ زايِد بِْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن ¢¢  َكْيَف كانَْت نَْشأَُة الشَّ

-رَِحَمُه هللاُ.
ْيِخ زايِد بِْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن ¢¢ ما هَي هواياُت الشَّ

-رَِحَمُه هللاُ.
ْيِخ زايِد بِْن ُسْلطاَن آل ¢¢  ما هَي أُسُس القياَدِة ِعْنَد الشَّ

نَْهياَن -رَِحَمُه هللاُ.
ْيِخ زايِد بِْن ُسْلطاٍن آل ¢¢ ما هَي أَهمُّ إنجازاِت الشَّ

نَْهيان -َِحَمُه هللاُ.                                                                              

أّوًل:  النَّشأَُة واْلِهواياُت.

ثانًيا: القياَدُة.

نجازاُت.  ثالًثا: الإِ

رِْس    ُمَخطَُّط الدَّ

رَْس الّثاِلُث  الدَّ
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ْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن ُس الشَّ ي الُمَؤسِّ
الّبا�ف

 -رَِحَمُه هللاُ-.

أوًل: النَّشأَُة واْلِهواياُت

ُةاْلَكِلماُت الَجديَدُة قوِر      -      اْلُفروسيَّ َقْصُ اْلِحْصِن     -     َصْيِد الصُّ

ُرْكُن الَمْعِرَفِة

الشيخ زايد بن ُسْلطان آِل نَْهياَن: 

ي 
نَْهياَن -رَِحَمُه هللاُ- �ن ْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آل  ُوِلَد الشَّ

ي عاَم 1918م. ي أبوظ�ب
َقْ�ِ اْلِحْصِن �ن

نَهياَن  آِل  ُسْلطاَن  بِن  زايِد  بُْن  ُسْلطاُن  ْيُخ  الشَّ واِلُدُه 

ْيَخُة سالَمُة ابَْنُة بُطي بِْن خاِدٍم  ُه الشَّ -رَِحَمُه هللاُ، َوأُمُّ

زايٍد  ْيُخ  الشَّ ِه  َجدِّ اْسِم  ُسّمَي عىل  َوَقْد  -رَِحَمها هللاُ، 

َ أَْربََعِة ِإْخَوٍة. ن ْ -رَِحَمُه هللاُ، َوهَو البُْن الأَْصَغُر بَ�ي

نَْهياَن  آل  ُسْلطاَن  بُْن  زايُد  ْيُخ  الشَّ نشأ 
ي 

�ن واِلِدِه،  رَحيِل  بَْعَد  هللاُ،  -رَِحَمُه 
، َحْيُث تََلّقى فيها ُعلوَمُه َوَمعاِرَفُه  ِ

ن
ْ الَع�ي

ي تََرَكْت بََصماٍت واِضَحًة عىل َحياِتِه 
اّل�ت

ْقليديََّة  التَّ اْلقيَم  َوَغرََسْت  ِتِه،  َوَشْخصيَّ
ي نَْفِسِه.

�ن
ِمْن  الخاِمَسِة  ي 

�ن ْعليِم  التَّ ِرْحَلَة  بََدأَ 
ُعْمِرِه، َوَدرََس اْلُقرآَن الَكريَم واْلَحديَث 
واللَُّغَة  الّديِن،  َوأُصوَل  يَف  َّ ال�ش

َة. الَعَربيَّ

ي ق� الحصن بأبوظ�ب
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ي و يقــُع  ف :  مدينــٌة تتبــُع إمــارَة أبوظــ�ب العــ�ي

فيهــا َجبــُل حفيــْت.

»عىل َشْعِبنا أّل يَْن� ماضَيُه 

َوأَْسالَفُه، َكْيَف عاشوا َوَعىل ماذا 

ي َحياِتهم َوُكلَّما أََحسَّ 
اْعَتَمدوا �ف

، َوَعرَفوا  َ َ
الّناُس ِبماضيُهُم أَْك�ش

َ ِاْهِتماًما  َ
تُراثَُهْم، أَْصَبحوا أَْك�ش

َ ِاْسِتْعداًدا ِلْلِدفاِع  َ
ِبِبالِدهْم َوأَْك�ش

َعْنها«.

ْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن  الشَّ

-رَِحَمُه هللاُ-

ُب َوطََنُه زايٌد يُحِّ

ي الُمَؤسـُس
البا�ف

ف �ي ع ال
ي �ب أبوظ

حقيقة جغرافية

¢ : ِ
ف أَحوُط بدائرة حــول مدينِة الع�ي
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ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ

أُلِوُن  لوَحَة َقِص الِحْصِن:
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ُرْكُن المعرفة

ــْعَر،  ــْيُخ زايــُد بـْـُن ُســْلطاَن آل نَْهيــاَن -رَِحَمــُه هللاُ- الشِّ أََحــبَّ الشَّ

ِة َوِســباِق الِهْجــِن، َوَحــِرَص عــىل ُممارََســِة  َورياَضــَة الُفروســيَّ

ي َهــِذِه 
ي أَْوقــاِت الَفــراِغ الَقليَلــِة، َوكاَن يَــرى �ن

َبــِة �ن ِهوايَِتــِه الُمَحبَّ

ــِه. ــُة َعلي ــُب الُمحاَفَظ ا يَِج ــْعبيًّ ــا َش الّرياَضــِة تُراثً

ــُه هللاُ-  ــاَن -رَِحَم ــْلطاَن آل نَْهي ــُن ُس ــُد بْ ــْيُخ زاي ــبَّ الشَّ ــا أََح َكم

ــْدرََة عــىل  َ والُق ْ ــ�ب ــُم الصَّ نَّهــا تَُعلِّ
ــِص ِبالّصقــوِر، ِلأ رياَضــَة الَقْن

ــاِب. ع ــِل الصِّ تََحمُّ

ْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن -رَِحَمُه هللاُ - ِابَْن بيَئِتِه. كاَن الشَّ

ْيُخ زاِيُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن  الشَّ
- رَِحَمُه الّلُه - و هو يتابع سباق الهجن العربية 

الأصيلة
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ُق ما تََعلَّْمُت أُطَبِّ

ــْيِخ زايِد بِْن ُســْلطاَن آل نَْهياَن -َرِحَمُه هللاُ.  ِبُمســاَعَدِة الّصــَوِر أَتََعــرَُّف عىل ِهواياِت الشَّ
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ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ

ُن أرسم  َوأَُلوِّ
أْكُتــُب تَْعليًقــا ُمناِســًبا ِلما تَُمُثُلُه الّصــَوَر الّتاليَة:

حيِح: ي َمكاِنهــا الصَّ
أََضــُع الَكِلماِت اْلُمســاِعَدَة �ف

ُ  -   اْلُقــرآُن اْلَكريــُم الَكلِماُت الُمساِعَدُة ف قــوِر  -  الَعــ�ي ي  -    َصْيــُد الصُّ أبوظَــ�ب   

الَكِلَمُة الُمناِسَبُة الِعباراُت

ْيِخ زايِد بِْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن -رَِحَمُه هللاُ. َمديَنٌة َشِهَدْت ِولَدَة الشَّ

ْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن -رَِحَمُه هللاُ. ي تََعلََّمها الشَّ
ِمَن اْلُعلوِم اّل�ت

ْيِخ زايِد بِْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن -رَِحَمُه هللاُ. ِمْن ِهواياِت الشَّ

ْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن -رَِحَمُه هللاُ. َمديَنٌة نََشأَ َوتَرَْعَرَع فيها الشَّ

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

	

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

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

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

........................
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ثانًيا: القياَدُة

ُرْكُن الَمْعِرَفِة

ْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آل  َق�ن الشَّ  
 َ ن ِّ ، َوُع�ي ِ

ن
ْ ي الَع�ي

نَْهياَن -رَِحَمُه هللاُ- َشبابَُه �ن
ًَة  ْ ُمَمثِّاًل ِلْلحاِكِم فيها عاَم  ِمّما أَْكَسَبُه ِخ�ب

اَم أَبْناِء  دارَِة، واْكَتَسَب ُحبَّ واْح�تِ ي الإِ
�ن

الَقباِئِل. 

ْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن   اهتَم الشَّ
ي 

ِة �ن ْنميَّ ُس -رَِحَمُه هللاُ، ِبالتَّ ي الُمَؤسِّ
الّبا�ن

َق ِإنْجازاًت َعديَدًة،  ِ َوَحقَّ
ن
ْ َمديَنِة الَع�ي

ُة َوَدْعُم  راعيَّ ِمْنها اْلَمشاريُع التِّجاريَُّة والزِّ

َحِة.   ْعليِم والصَّ التَّ

ي الّساِدِس ِمْن أغسطس 1966م، انَْتَقَل 
�ن

ْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن - رَِحَمُه  الشَّ
 ، ي ِ إىل أبوَظ�ب

ن
ْ هللاُ- ِمْن ُحْكِم َمديَنِة الَع�ي

لَيَتوىّل قياَدتَها.

ْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن  َن الشَّ تََمكَّ
-رَِحَمُه هللاُ- ِمْن تَْحقيِق ِإْصالحاٍت 

ْعليِم  واِسَعٍة، ِمْنها تَطويُر ِقطاعاِت التَّ
 ِّ ي ْع�ب سكاِن الشَّ ِة، والإِ حيَّ والرِّعايَِة الصِّ

. َوتَحديَثها، َوتَطويِر الُمُدَن ِبَوْجٍه عامٍّ

ْيُخ زاِيُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن  الشَّ
ي شبابه

- رَِحَمُه الّلُه -  �ن

ْيُخ زاِيُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن  الشَّ
- رَِحَمُه الّلُه -  يكرم أحدى الطالبات 

المتفوقات  

2017-SS-G03.indd   85 8/15/17   11:25 AM



86

ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ

حيَحِة: ُن الُمَربََّع أَماَم الِعبــاَرِة الصَّ َلــوِّ أُ

، َوأَْلِصُق أَُقصُّ
ِ َقديًما َوَحديًثا 

ف ْ أَْلِصــُق صــَوِرا ِلَمديَنِة اْلَعــ�ي

ُ َقديًما ف ْ ُ َحديًثااْلَع�ي ف ْ اْلَع�ي

l¢ -ُْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاٍن آل نَْهياَن -رَِحَمُه هللا  ِاْكَتَسَب الشَّ

َمَحَبَة الّناِس َوِثَقَتُهُم الغالَيِة.

l¢ -ُْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن -رَِحَمُه هللا َن الشَّ  تََمكَّ

. ِ
ن
ْ ي الَع�ي

ِمْن ِإْجراِء تَْنمَيٍة شاِمَلٍة �ن

ُهنا ُهناأَْلِصُق  أَْلِصُق 

2017-SS-G03.indd   86 8/15/17   11:25 AM



87

نجازاُت ثالًثا: الإِ

القاِئداِن الَبطاَلِن  -     روُح اِلتِّحاد        -  اِلتِّحاد  اْلَكِلماُت الَجديَدُة

ِة ُرْكُن اْلِقصَّ

ــموِّ  الَبَطــاِن( ِلصاِحــِب السُّ ِكتــاِب )القاِئــداِن  ِمــْن 

ــِس  ــُب رَئي ــوٍم، ناِئ ــٍد آل َمْكت ــُن راش ــُد بْ ــْيُخ ُمَحمَّ الشَّ

ْولــِة، رَئيــُس َمجِلــِس الــُوَزراء -َحِفَظــُه الّلــُه. الدَّ

ي 
ي نَْفسي َو�ف

»ِإنَّ اِلتِّحاد يَعيُش �ف

ي وجودي، َول يُْمِكُن 
، َوأََعزُّ ما �ف ي َقْل�ب

ي يوٍم ِمَن الأياِم أَْن 
َر �ف أَْن أَتََصوَّ

أَْسَمَح ِبالتَّفريِط ِبِه«.

ْيُخ زايُد بُْن ُسْلطاَن آل نَْهياَن  الشَّ

-رَِحَمُه هللاُ-

ُب َوطََنُه زايٌد يُحِّ

ُس ي الُمَؤسِّ
الّبا�ف

.. ِ ِ َ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ِ ْ َ َ َ ْ ِ
 .. ِ َ َ ْ ِ َ ِ ً َ ِ َ ً َ ِ َ ِ َ ْ َ ِ َ ُ َ ِ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ َ ْ َ َ

" َ َ ِ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ِ

ْيُخ راشد بن سعيد آل مكتوم - رَِحَمُه  الشَّ
الّلُه - مع ابنه صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم 
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أُظَلِّــُل الُحروَف اْلُمَتشــاِبَهَة؛ ِلأَِصَل إل الَكِلَمــِة اْلَمطْلوبَِة:

ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ

اْلَكِلَمُة اْلَمطْلوبَُة

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

زجتنب

ظميل

زظض

ضطلو

ركغك

برتجغ
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ْلمُت ُق ما تَعَّ أُطَبِّ

ــِة  مــاراِت الَعَربيَّ ِّ لَدْوَلـــِة الإِ ي
أَْلِصــُق صــوَرًة ِلِشــعاِر روِح اِلتِّحــاد لْحِتفــالِت اْلَيــوِم الَوطَــ�ف

ــَدِة. ِح اْلُمتَّ
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l¢(  32 ) ي َصْفَحِة
ي َمكاِنها الُمناِســْبِ  �ف

ــِة  لأضعهــا �ف ــَوَر اْلبِيِئيَّ أقــص الصُّ  

l¢(  59 ) ي َصْفَحِة
ي َمكاِنها الُمناِســْبِ  �ف

تِّحاِد لأضعهــا �ف أقــص ُصــَوُر قــاَدِة الإِ  

✂ ✂ ✂
✂✂
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التعريفالمصطلحات

َِدَوراِن الأرِض:
ي تقوُم ِبها الأرُض حوَل ِمْحَوِرها وتدوُر الأرُض  َّ

 ُهَو اْلَحَركُة ال�ت

ْمِس. ِ َمرًَّة َحْوَل نَْفِسها َوَمرًَّة حْوَل الشَّ
ن
ْ ِ ُمْخَتِلَف�ي

ن
ْ ِبَشْكَل�ي

مْفهوُم البيئِة

نْساِن ِمْن َموجوداٍت من ماٍء،وهواٍء، وكائناٍت  ِهَي كلُّ ما يحيُط بالإ

ْنساُن َحَياتُه  ُ حّيٍة،وهذا اْلَمجاُل الّذي يُماِرُس فيه الإ حّيٍة وغ�ي

ونشاطاتِه اْلُمْخَتِلفِة.

ي
مفهوُم النظاُم البي�أ

ِة  ِ اْلَحيَّ ِة َمَع بَْعِضها وَمَع العوامِل غ�ي هَو تفاعُل اْلمخلوقاِت اْلحيَّ

ي بيئتها لْستمراِر الحياِة.
�ن

الستدامة

ُة،  عٍة، الكائناُت اْلَحيَّ  َمْفهوٌم يُطلُق َعىل اْلبيَئِة اْلحَيويَِّة ُمَتَنوِّ

ٍة  ٍة زََمنيَّ ْ ي تُحاِفُظ عىل ُوجوِدها لأَْطَوِل َف�ت َّ
واْلَعواِمُل الطَّبيعيُة ال�ت

ُمْمِكنٍة .

التنمية المستدامة
ِة َوتَْقليُل َكِمّيِة ِاْسِتْخداِمها يُساِعُد   تَرْشيُد اْسِتْهالِك اْلَمواِرِد الطَّبيِعيَّ

ِ المواِرِد الطَّبيعيِة لالأْجياِل القاِدَمِة. َعىل تَْحقيِق اِلْسِتَداَمِة َوتَْوف�ي

ُّ ي َ
 هو الَيْوُم الَّذي اتََّحَدْت فيِه ِإماراتُنا الَحبيَبُة. الَيْوُم الَوط�ف

ف الع�ي
ي و يقع فيها جبل حفيت. مدينة تتبع إمارة أبوظ�ب

قاموُس الُمْصطَـَلـحاِت
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د هللا تم بحم
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