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حقوق النرش والطبع والنسخ والتوزيع محفوظة لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة - قطاع املناهج والتقييم
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المقّدمُة
الحمُد للِّه ربِّ العاملنَي، والّصالُة والّسالُم عىل املبعوِث رحمًة للعاملنَي، سيِّدنا محّمٍد 

وعىل آلِه وصحبِه أجمعنَي 
 الزّمالُء األفاضُل ـ معلّمي مادةِّ الّدراساِت االجتامعيِّة والرتبية الوطنيِة ومعلامتِها. 

أبناَءنا األعزاَء طّالَب الّصفِّ الخامِس

نقّدُم لكم كتاَب الطّالِب للّصفِّ الخامِس يف صورتِه الجديدِة، والذي يأيت ضمَن خطِط الوزارِة 
لتطويِر املناهِج التعليميِّة وتحديِثها، مبا يواكُب التطّوراِت واملستجّداِت الّرتبويِّة يف عاملِنا املعاِرص. 
وتعدُّ ماّدُة الّدراساِت االجتامعيِّة والرتبيِّة الوطنيِّة مجاالً تكامليٍّا ال غنى عنه، يف تكويِن املتعلِّم 
معرفيٍّا وعقليٍّا ووجدانيٍّا، مام يكسبُهم منظوًرا شموليٍّا متكامالً، وجديٌر بالذكِر أنَّ املحوَر الرّئيَس 
ملاّدِة الّدراساِت االجتامعيِّة والّرتبيِة الوطنيِّة، هو اإلنساُن واألرُض الّتي يعيُش عليها، وما يتّصُل 

بحياتِه من تاريٍخ واقتصاٍد، ومجتمعٍ وثقافٍة وتفاعالٍت مَع الجواِر، ومَع بقيِّة أنحاِء العامِل، 
فتقّدُم البرشيِّة ليَس وقًفا  عىل ما تتوّصُل إليه من مستجّداٍت علميٍّة، وتكنولوجيٍّة، ولكن تربيُة 
اإلنساِن املسلِّح بقيِم اإلسالِم والتّسامِح والتّعاوِن واملحبِّة والحواِر والّسالِم، هي الّدعامُة األساسيُّة 
الستخالِف اللِّه اإلنساَن يف األرِض.كام تسعى هذه املاّدُة لرتسيِخ والِء املتعلِّم وانتامئِه، وعالقِته 

مبجتمِعه، وبدستورِه وحكومِته، وبالعامِل املتغرّيِ من حولِه الّذي تكتسُب فيه هذِه املفاهيُم أهميًّة 
خاّصًة، كام يفّرسُ القيمَة العلميَّة له، حيُث ميثُّل إحدى لبناِت الّنهضِة التنمويِّة الّذي يشهُدها 

قطاُع التّعليِم يف الّدولِة. لذا نأمُل الّرتكيَز عىل الفهِم وبناِء الّشخصيِّة مْن خالِل املناقشِة والحواِر، 
والعمِل الجامعيِّ والنظرِة املتكاملِة لألموِر، واحرتاِم الّرأِي اآلخِر، واستخداِم مختلِف املهاراِت يف 
توضيِح املعارِف، وعرِض األفكاِر عىل اآلخريَن، وجعِل املتعلِّم محوًرا للعمليِّة التّعليميِّة. ونأمُل 
أْن يحظى هذا الكتاُب بإقباِل أبنائِنا، ورضا الزّمالِء معلمي ماّدِة الّدراساِت االجتامعيِّة والّرتبيِة 

الوطنيِّة ومعلامتِها، وختاًما نتوّجُه بالّشكِر واالمتناِن لجميعِ من شارَك أو ساعَد.
واللَه نسأُل أن يجعَل عملَنا هذا خالًصا لوجِهِه الكريِم، وأْن ينفَع به أبناَءنا التّالميَذ، وأن يحظى باهتامِم أولياِء 

أمورِهم، وبرعايِة األخوِة العاملني يف امليداِن الرتبويِّ
واللُه ويلُّ التّوفيِق

لجنة التأليف
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يناقُش املفاهيَم واملصطلحاِت الواردَة يف الوحدِة.• 
يستنتُج العوامَل املؤثّرَة يف قياِم الحضارِة.• 
يستخلُص أهمَّ خصائَص حضاريَت مَرص وبالِد الّشاِم.• 
ــة •  ــرِة العربيّ ــزاِت حضــاريَت شــبِه الجزي يتعــرُّف أهــمَّ مميّ

ــِن. ــالِد الرافدي وب
يحّدُد مواقَع نشأِة الحضاراِت يف الخليِج العريبِّ• 
يتعرُّف أهميَّة حضاريَت ماجاَن ودملوَن.• 
يثّمــُن جهــوَد حكومِتنــا الرّشــيدِة يف الّربــِط بــنَي الحضاراِت • 

واختصــاِر الفروقاِت.
يتعرُّف أقساَم املوروِث الّشعبّي.• 
يوّضُح مدى ارتباِط العاداِت والتّقاليِد باملجتمعِ.• 
يعــّدُد الفعاليّــاِت الّرتاثيّــِة الّتــي تنظُّمهــا املؤّسســاُت • 

والخاّصــُة. الحكوميّــُة 

نواتج التعلم
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الدرس 1 : حضاراَت الوطِن العربي*

أّوالً: الحضارُة وعوامُل نشأتُها
ثانيًا: حضاراُت وادي النيل وبالِد الّشاِم وبالِد الرّافديِن

ثالثًا: حضاراُت شبِه الجزيرِة العربيِّة

مخطُّط الّدرِس

حضاراُت الوطِن العريبِّ

يناقُش املفاهيَم واملصطلحاِت الواردِة يف الّدرِس.• 
يستنتُج العوامَل املؤثّرَة يف قياِم الحضارِة.• 

نواتُج الّتعّلِم:

الحضارُة • 
وادي الّنيِل • 
الشادوُف• 
اللّغُة الهريوغليفيُّة• 
الكتابُة املسامريُّة • 

مفاهيُم
ومصطلحاٌت:

الفخُر• 
اإلنجاُز• 
العمُل• 

قيٌم ومواطنٌة

نشأِت الحضاراُت نتيجَة استقراِر 
مجموعٍة مَن األفراِد يف مناطَق توافَرْت

الفكرُة الّرئيسُة

فيها مقّوماُت الحياِة، ثمَّ ما لبثَْت أْن تحّولَْت إىل تجمّعاٍت 
برشيٍّة سميّْت بالّدوِل.  وتتميُّز كلُّ دولٍة عن غريِها بأسلوِب 

حياتِها وعاداتِها وتقاليِدها وفنونِها وترشيعاتِها.

يتعرُّف أهمَّ مميّزاِت حضاريَت • 
شبِه الجزيرِة العربيّة وبالِد 

الرافديِن

ــالِد •  ــَرص وب ــاريَت م ــَص حض ــمَّ خصائ ــتخلُص أه يس
ــاِم. الّش
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عاَش اإلنساُن منُذ مالينِي الّسننَي، وكّوَن حضاراٍت عريقًة 
خلَّفْت لنا كثريًا مَن اآلثاِر والعلوِم والفنوِن. فالحضارُة هَي 

مثرُة كلِّ جهٍد يقوُم بِه اإلنساُن لتحسنِي ظروِف حياتِه، سواٌء 
أكانَْت ماديًّة أم معنويًّة، والحضارُة هَي الّتي

 متيُّز أّمًة عن أّمٍة أخرى واختالِفها عن غريِها عن طريِق 
الزّيِّ الّذي كانوا يلبسونَُه، وأسلوِب العيِش والقيِم الّدينيِّة 

واألخالقيِّة الّتي ميارسونَها.
 وقد توّصَل العلامَء حاليٍّا عن طريِق األحافريِ إىل بقايا 

الحضاراِت القدميِة 

اإلهراماُت يف مَرص 

أّوًال: الحضارُة وعوامُل نَْشأتِها 

أصوغ ُ بأسلويب مفهوًما للحضارِة؟• 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

عجائُب الّدنيا الّسبُع هي معالُِم حضاريٌّةٍ 
تحوي أهمَّ اإلبداعاِت الّتي صنَعها اإلنساُن.

حقيقٌة حضاريٌّة

األحافرُي: هي بقايا حيواناٍت ونباتاٍت عاَشْت 
يف عصوٍر بيولوجيٍّة قدميٍة.

أربُط بالعلوِم
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منَح ّهللاُ ـ سبحانَُه َوتعالى ـ الوطَن العربي� العديَد مَن المقو�ماِت 
والعوامَل اّلتي أسَهَمْت في قياِم حضاراٍت ُمزدهرٍة رائدٍة بيَن 

حضاراِت العالِم القديِم، ومْنها: 

  الّرتبُة الخصبُة 

استقّر اإلنساُن قدميًا يف مناطِق ودياِن 
األنهاِر، حيُث الّرتبُة الخصبُة الّصالحُة 

للّزراعِة.

املناُخ املالئُم  2

املناُخ املالئُم واملتنّوُع واملعتِدُل 
الباعُث عىل الّنشاِط والعمِل. 

وفرُةاملياُه 

قاَمْت أغلُب الحضاراِت القدميِة عىل 
ضفاِف األنهاِر، وهَي أكرثُ األماكِن خصوبًة 

للبَْدِء بالّزراعِة.

املوقُع الجغرايفُّ الهامُّ 

للموقعِ الجغرايفِّ تأثرٌي بالُغ األهميِّة يف قياِم 
الحضارِة، فاملوقُع الجغرايفِّ يؤّمُن سهولَة 

املواصالِت وبالتّايل يضمُن االتّصاَل الحضاريَّ بنَي 
الحضارِة والحضاراِت األخرى املجاورِة مام يسهُم 

يف ازدهارِها .

1

34
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األنشطة

15

أستخرُج مَن الّصوِر سبَبنِي ونتيجًة حسَب املعادلِة اآلتيِة:

= +

أُكمُل املخطُّط الّذهنيِّ اآليتَ:

عوامُل قياِم الحضاراِت يف الوطِن العريبِّ
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متركزَْت يف وادي الّنيِل، وهَو واٍد ضيٌّق ميتدُّ من أسواَن إىل رأِس 
الدلتا بالقرِب مَن القاهرِة، حيُث املياُه املتوفّرُة واألرايض الخصبُة 

الواسعُة.
 ، اهتمَّ املرصيّوَن بتنشيِط الّزراعِة يف بالِدهم وتنظيِم الّريِّ

فاستخدموا الّشادوَف، وهو وسيلٌة لرفعِ املاِء مَن الّنهِر، كام 
استخدموا وسائَل متنوعًة كاملنجِل واملِْحراِث.أنتَجْت مُرص محاصيَل 

زراعيًّة شملَِت القمَح والّشعرَي  والعنَب والّنخيَل والكتّاَن، كام 
اهتّموا بالتّقويِم وعلِم الفلِك، وجمعوا األشُهَر يف ثالثِة فصوٍل، وهَي 

(الفيضاُن، البذُر، الحصاُد).

حضارُة وادي النيل 1

صورةٌ جويّةٌ لوادي الّنيِل

ثانًيا حضاراُت:  وادي النيل – بالُد الّشاِم – بالُد الّرافَديِن

خريطُة حضاراِت الوطِن العربي�

لوحة تمثل الزراعة في مصر  القديمة
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قاَمْت عىل أرِض بالِد الّشاِم كثرٌي مَن الحضاراِت القدميِة... مثِل اآلراميوَن والفينيقيّوَن والكنعانيّوَن إضافًة 
للحضاراِت الّتي تقاطَعْت وازدهرَْت يف سوريّا القدميِة. واعتنى الكنعانيّوَن بالّزراعِة، كام تفّوَق الفينيقيّوَن 

يف صناعِة الزّجاِج والّنسيِج الّصويفِّ والقطنيِّ وصباغِة األقمشِة باألرجواِن، وهْم من أّوِل الّشعوِب البحريِّة يف 
التّاريِخ، إْذ متّكنوا من تكويِن مراكَز تجاريٍّة لهم عىل سواحِل البحِر املتوّسِط، واستخدموها كنقاِط اسرتاحٍة 

لهم يف أثناِء رحالتِهُم التّجاريِّة .

حضارُة بالِد الّشاِم 2

حضارُة بالِد الّشاِم 

كاَن املرصيّوَن يحّرروَن الّنصوَص الّدينيَّة باستخداِم اللّغِة الهريوغليفيِّة  املؤلّفِة من رسوٍم متثُّل 
األدواِت واألعامَل.

اللغة الهيروغليفية
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الكتابُة املسامريُّة: هَي نوٌع مَن الكتابِة، تُْنَقُش فوَق 

ألواِح الطنِّي والحجِر والّشمعِ واملعادِن وغريها. وهذِه 

الكتابُة كانَْت متداولًة لدى الّشعوِب القدميِة بجنوِب 

غرِب آسيا، وأّوُل هذِه املخطوطاِت اللّْوحيِّة ترجُع لسنِة 

3000 ق.م.  وظلّْت هذه الكتابُة سائدًة حتّى القرِن األّوِل 

. وقْد ظهرَْت أّوًال جنوَب وادي الرافَديِن بالعراِق  امليالديِّ

لدى الّسومرينَّي للتّعبريِ بها عِن اللّغِة الّسومريِّة، وكانَْت 

مالمئًة لكتابِة اللّغِة األكاديِّة، الّتي كاَن يتكلَُّمها البابليّوَن  

واآلشوريّوَن.

الكتابُة الِمسماريُّة

 أقدُم الحضاراِت اإلنسانيِّة، وهي تقُع يف العراِق 

بنَي نهَري دجلَة والفراِت، وقْد شهَدْت أموًرا عّدًة، 

مثَل: اخرتاِع الكتابِة، ووضَع قواننَي اجتامعيٍّة عديدٍة.

ظهرَْت بها العديُد مَن املاملِِك، مثِل سومَر وبابَل 

وآشوَر. 

من أهمِّ إنجازاِت الحضارِة يف بالِد الرافَديِن: 

حضارُة بالِد الّرافَديِن 3

بالُد الرافدين

خريطة بالد الرافدين

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

أَتحّدى زماليئ، وأكتُب اسمي باللّغِة املْسامريِّة 
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19

أُقارُن بنَي حضارات وادي النيل وبالِد الّشاِم وبالِد الرّافديِن:

أحّدُد املشكلَة.
..........................................................................................................................................................................................................................

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

أقرتُح الحلوَل املناسبَة.
..........................................................................................................................................................................................................................

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

أقاِرُن بنَي الحلوِل املعروضِة.
..........................................................................................................................................................................................................................

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

: أَضُع خطًّة لتطبيِق الحلِّ
..........................................................................................................................................................................................................................

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

بالُد الّرافَديِن بالُد الّشاِموادي النيل وجة المقارنة

.........................................................................................................الّنشاُط االقتصاديُّ

.........................................................................................................الكتابُة

أُالحُظ الّصوَر اآلتيِة، ثمَّ أجيُب عام يليها:

بناُء األهراماِت 
قديًما 

الّنشاُط األّوُل

الّنشاُط الّثاني
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ثالًثا : حضاراُت شبِه الجزيرِة العربّيِة.                                                                                     

  نشأَْت مملكُة سبأَ، وهي واحدٌة من أهمِّ هذه الحضاراِت يف جنوِب 
شبِه الجزيرِة العربيِّة، وظهرَْت بوضوٍح، وارتبَط اسُمها باليمِن ارتباطًا 

وثيًقا، وُعرفَْت ببناِء الّسدوِد، أشهرُها سدُّ مأرَب، كام أنّها أّسَسْت 
مستعمراٍت يف شامِل شبه الجزيرِة العربيّة.

ويف الّشامِل قاَمْت دولُة األنباِط، وهَي مملكٌة عربيٌّة قدميٌة، قاَمت يف 
صحراِء النقِب وسيناَء واألردنِّ وأجزاٍء مَن شامِل شبِه الجزيرِة العربيِّة. 

، و كانَْت محطًّة إسرتاتيجيًّة،  كانَْت عاصمتُهْم مدينَة البرتاِء يف األردنِّ
واقعًة عىل طريِق البخوِر، إذ إنّها تقُع عند مفرتِق طرِق القوافِل القادمِة 

مَن اليمِن، وتربطُها بالّشاِم ومَرص والبحِر املتوّسِط.
متّكَن األنباُط مَن استغالِل موقعِ بالِدهْم ملروِر التّجارِة بنَي الّشاِم واليمِن؛ 

وكذلك قاموا بالوساطِة يف نقِل التّجارِة بنَي مَرص والّشاِم وأماكَن أخرى 
سدN مأرَب باليمِنمن شبِه الجزيرِة العربيِّة".

 تقُع مدينُة البتراِء، الُملّقبُة بالمدينِة الورديِّة، في 
، وتمتاُز المدينُة بالِعمراِن المنحوِت  جنوِب األردن�

َدْت على يِد األنباِط عاَم  بالّصخورِ، والّتي كانَْت قد ُشي�
312 قبَل الميالِد، واتّخذوها عاصمًة لهم. وكانَْت 
ا جعَل  cتحظى بمكانٍة تجاريٍّة وموقًعا استراتيجي

كتشاف موقع المدينة عاَم  منها طريًقا للّتجارِة. وتّم ا
1812م.

وّسْع معرفَتَك:

ازدهرَْت كثرٌي مَن الحضاراِت يف شبِه الجزيرِة العربيِّة منُذ مالينِي الّسننِي، إِذ اعتمَدْت عىل استثامِر املوارِد، والتّواصِل 
مَع الحضاراِت األخرى، ونشأَْت عليها ماملُك يف الجنوِب والّشامِل.
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مْن أبرِز معامِل دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة جزيرُة 
الّنخلِة – جمريا، وهَي جزيرٌة اصطناعيٌّة عىل شكِل 

نخلٍة، مكّونٌة من ثالثِة أجزاٍء، الجذِع، التّاِج و17 سعفًة، 
 ، ويحيُط بهذِه الّسعفاِت حاجٌز نصُف دائريٍّ اصطناعيٍّ

يضمُّ عدًدا مَن الفنادِق واملنتَجعاِت. 

تخيّْل أنَّك مهندًسا، صّمم معلاًم ابتكاريٍّا ميكن تنفيذُه يف دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة:• 

 • : أشهُر سدٍّ بناُه أهُل ممكلِة سبأَ والّذي تعرَّض للتصّدعاِت والّشقوِق هو سدُّ

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

النشاُط األّوُل

أُفك*ر وأُجيب:

النشاُط الّثاني
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أّوًال: املوقُع الجغرايفُّ لحضارِة ماجاَن ودملوَن.
ثانيًا: أهميُّة حضارِة ماجاَن ودملوَن.

ثالثًا: التّواصُل بنَي الحضاراِت.

مخطّط الدرس

حضاراُت بالدي 
(دملوَن وماجاَن)

الدرس 2 : حضاراُت بالدي
 (دلمون وماجان) 

يناقُش املفاهيَم واملصطلحات الواردَة يف الّدرِس.• 
يحّدُد مواقَع نشأِة الحضاراِت يف الخليِج العريبِّ• 
يتعرُّف أهميَّة حضاريَت ماجاَن ودملوَن.• 

نواتُِج الّتعّلِم:
ُ

ماجاُن• 
دملوُن• 
البعثاُت األثريُّة• 
األختاُم الّدملونيُّة• 

مفاهيُم
 ومصطلحاُت:

تحّمُل املسؤوليِّة• 
التّواصُل• 
اإلنجاُز والّنجاُح • 

قيٌم ومواطنٌة

لفتَِت االكتشافاُت األثريُّة يف 

الفكرُة الّرئيسُة

يثّمُن جهوَد حكومِتنا الرّشيدِة يف • 
الّربِط بنَي الحضاراِت واختصاِر 

الفروقاِت.

ِمنطَقِة الخليِج العريبِّ االنتباَه إىل املكانِة 

املتميّزِة والهاّمِة الّتي احتلّتْها املنطقُة يف تاريِخ الحضاراِت

التعرُّف بجالٍء عىل أهميِّة املنطقِة، ودورِها االقتصاديِّ والّسيايسِّ عَرب العصوِر

املختلفِة. كام أصبَح بإمكانِنا التعرُّف من خاللِها عىل معلوماٍت مهّمٍة عِن الحضارِة 
واملستوطناِت البرشيِّة الّتي ُوجَدْت يف املِنطقِة. 

القدميِة. ومن خالِل ما يُْكتَشُف مْن دالئَل أثريٍّة باَت مبقدورِنا
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إنَّ األّمَة الّتي ال تعرُف ماضيَها، وتهمُل تدويَنُه لْن تتمّكَن من قيادِة حارضِها، 
وال صياغِة مستقبلِها. وهَو ما أكَّدُه القائُد املؤّسُس - املغفور له بإذن الله - 

الّشيُخ زايُد بِن سلطاَن آِل نهياَن ـ طيَّب اللُّه ثراُه ـ، حيُث قاَل: "َمْن ال يعرُف 
ماضيَُه ال يستطيُع أْن يعيَش حارضَُه وال مستقبلَُه" ونحُن يف دولِة اإلماراِت 

العربيِّة املتّحدِة لسنا أّمًة طارئًة عىل التّاريِخ كام قاَل صاحُب الّسموِّ محّمُد 
ابُن راشٍد آِل مكتوٍم نائُب رئيِس الّدولِة، رئيُس مجلِس الوزراِء، حاكُم ديبٍّ ـ 

رعاُه اللُّه ـ فتاريُخ الوطِن ممتدٌّ ما يقرُب من سبعِة آالِف سنٍة، َوفَْق ما أثبتَتُْه 
البعثاُت العامليُّة األثريُّة.

 أكَّدِت الّدراساِت والتّنقيباُت الّتي أُجريَْت عىل 
ِمنطَقِة شبِه الجزيرِة العربيِّة ظهوَر حضاراٍت عّدٍة 

نتيجَة موقِعها املهمِّ عىل الخليِج العريبِّ ومثال ذلَك 
حضارُة ماجاَن الّتي تقُع عىل الّساحِل الجنويبِّ مَن 

الخليِج العريبِّ، وتشمُل حاليًا دولة اإلماراِت العربيِّة 
املتّحدِة وسلطنَة عامَن، حيُث ُعرِثَ عىل آالِف القطعِ 
األثريِّة القدميِة الّتي أبرزَْت حضارَة اإلماراِت وعامَن 

القدميَة بكافِّة جوانِب الحياِة فيها وتراثِها املمتدِّ ألكرثَ 
مْن ستِّة آالِف سنٍة.

أّما حضارُة دملوَن والّتي تعدُّ مَن الحضاراِت القدميِة 
الّتي ظهرَْت يف البحريِن يف الّرشِق من شبِه الجزيرِة 
العربيِّة فهي متتدُّ عىل طوِل الّساحِل الّرشقيِّ لشبِه 

الجزيرِة العربيِّة مَن الكويِت عنَد جزيرِة فليكا حتّى 
حدوِد حضارِة ماجاَن، وأُطلَِق عليها دملوَن، كونُها 
تحاُط باملياِه (الخليج العريب) من جميعِ الّنواحي 

األربعِ.

أتحّدى زماليئ يف الوصوِل 
إىل مضادِّ كلمِة أّمٍة 

طارئٍة

أربُط مَع اللّغِة العربّيِة

تتكّوُن كلمُة (ماجاَن) من 

شطَريِن، هام: (ما) الّتي تعني 

" الّسفينَة" و(جاُن) الّتي قاَل 

اللّغويّوَن إنّها تعني يف اللّغِة 

الّسومريِّة القدميِة "الهيكَل"

خريطة حضارة ماجان

خريطة حضارة دملون

 أّوالً: الموقُع الجغرافي� لحضارتي ماجاَن ودلموَن:

الباين املؤّسُس - املغفور له بإذن الله 
- الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن ـ 

طيَّب اللُّه ثراه.

Soci_Stud_G05_T1_V2.indd   23Soci_Stud_G05_T1_V2.indd   23 8/24/17   2:28 AM8/24/17   2:28 AM



24

األنشطة

أقرأٌ الّنصَّ الوارَد يف الّصفحِة الّسابقِة، ثُمَّ أجيُب عِن األسئلِة اآلتيِة:

أسّجُل الّدروَس املستفادَة من كلمِة الباين املؤّسِس - املغفور له بإذن الله - الّشيِخ زايٍد بِن سلطاَن آِل نهياَن • 

ـ طيَّب اللُّه ثراُه.

أستنتُج أهمَّ الحضاراِت الّتي ظهرَْت يف ِمنطقِة شبِه الجزيرِة العربيِّة.• 

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

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

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

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

أقرأُ و أُجيُب

ل
الو

ط ا
شا

الن
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أالحُظ خريطَة املواقعِ األثريِّة يف شبِه الجزيرِة العربيِّة ثمَّ أجيُب:

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

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

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

أحّدُد مواقَع الحضاراِت الّتي نشأَْت يف ِمنطقِة اإلماراِت.• 

أفّرسُ ارتباَط قياِم الحضاراِت باملناطِق الّساحليِّة.• 

أبحُث يف شبكِة املعلوماِت الّدوليِّة ومبساعدِة معلّمي عْن حضاراٍت 
أخرى قاَمْت يف شبِه الجزيرِة العربيِّة وأناِقشها مَع زماليئ يف الّصّف.

أبحُث؛
 ألتعّلَم

أالحٌظ، وأتعّلُم

ني
لثا

ط ا
شا

الن
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ُهن سّكاِن ماجاَن، وتعّدَدْت، إْذ َعِمَل بعُضهْم يف مجاِل التّجارِة،  تنّوَعْت ِمَ
 ، حيُث تدلُّ الّنصوُص عىل أنَّ سّكاِن املنطقِة قْد مارسوا التّجارَة بشكٍل عامٍّ

وأنَّ نحاَس ماجاَن وصخورَها وسلََعها أّدْت دوًرا كبريًا يف ازدهاِر التّجارِة 
الخارجيِّة ..كام عملوا يف الّصناعِة، مثِل صناعِة الّنحاِس إضافًة إىل صناعِة 

أنواٍع مَن األدواِت الفخاريِّة وأنواٍع مَن األسلحِة والّسالِل، وتمَّ الحصوُل عىل 
بعِض املكتشفاِت الّتي تشرُي إىل أنَّ سّكاَن املنطقِة عملوا أيًضا يف الّزراعِة 
حيُث عرفوا عدًدا مَن الّنباتاِت، مثِل الحبوِب والفاكهِة والّنخيِل، وبحكِم 

مجاورتِهْم املسطحاِت املائيِّة عملوا أيًضا يف الّصيِْد.. كام أثبتَِت البقايا 
العظميُّة الحيوانيُّة يف املواقعِ األثريِّة أنَّ السّكاَن قاموا باصِطياِد عدٍد مَن 

الحيواناِت، مثِل الّنعاِم والطّيوِر والغزالِن واملها.
أما دملوُن فكانَْت بلًدا زراعيٍّا وافَر املحاصيِل نظرًا لوفرِة املياِه العذبِة 

واألرِض الخصبِة، وكانَْت تشتهُر بإنتاِج التّمِر، كام اشتُِهرَْت بصناعِة الفّخاِر 
الّذي متيَّز بأشكاٍل ورسوماٍت تختلُف عْن رسوماِت فّخاِر الحضاراِت 
املجاورِة، كام ازدهرَْت صناعُة األختاِم الدملونيِّة الّدائريِّة الّتي كانَْت 

تُْستَْعَمُل إلثباِت امللكيِّة، وعمَل كثرٌي مْن سّكاِن دملوَن بصيِد األسامِك 
واللّؤلِؤ.

 ثانيا: أهمّيُة حضارتي ماجاَن ودلموَن:

األختاُم الدملونّيُة الّدائريُّة
هَي عبارٌة عن قطعٍة صغريٍة مَن 

الحجِر أو الطنِّي ونادًرا مَن املعدِن، 
وميثُّل رمزًا مميّزًا لصاحِبه، يثبُت 
شخصيّتَُه وملكيّتَُه عىل الّيشِء 
الّذي يحمُل طبعَة هذا الختِم.

يتمتُّع البلُح أو التّمُر (مثُر الّنخيِل) 
بقيمٍة غذائيٍّة عاليٍة، وميكُن اعتبارُُه غذاًء 
متكامالً، حيُث يحتوي عىل الّسكريّاِت 

والربوتنِي واألمالِح، مثِل أمالِح البوتاسيوم 
والفيتاميناِت.

أربُط مَع العلوِم
بيئُتنا املحلّيُة

كاَن للّنخيِل يف حياِة اإلنساِن اإلمارايتِّ قدميًا دوٌر مهمٌّ يف توفريِ 
َعِف جريِد الّنخِل  سبِل العيِش..حيًث كانَْت تبدأُ مَن استخداِم السَّ
يف بناِء «العريِش»، والخوِص اليابِس يف صناعِة الخصِف (كيس) 

التّموِر، ومن الجريِد تُصَنُع «الّشاشُة» وهَي قوارُب الّصيِد الّصغريِة، 
ومَن الجريِد األخِرض تُصَنُع «القراقرُي» أيِّ شباُك صيِد األسامِك، أّما 
الخوُص األخُرض فتُصَنُع منُه الحُرص املفروشُة، والّرساريُد واملكانُس، 

وجميُع أثاِث البيِت وأدواتِه، كام كاَن يُستخَدُم جذُع الّنخلِة 
كأعمدٍة للعريِش والخياِم ويف صناعِة اليازرِة.
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يف أوِج انشــغاالتِه برســِم املعجــزِة ومســاعيِه الّدامئــِة لتحويــِل الحلِم 
ــٍد آل  ــُن راش ــُد ب ــيُخ محّم ــموِّ الّش ــُب الّس ــظ صاح إىل رًؤى، الح
مكتــوم - رعــاه اللــه- وهــَو يحلـّـُق يف ســامِء ديبٍّ يف إحــدى جوالتـِـه 
الجويـّـِة بالطّائــرِة املروحيّــِة يف عــاِم 2002م معلــاًم ملْ يُكتََشــْف بعُد، 
ــِة يف  ــُل أغنــى املواقــعِ األثريّ ــَب الحضــاريَّ ملوقــعٍ ميثّ ــدأُ التّنقي ليب
ــِة وهــو موقــع ســاروق الحديــد الّــذي يضــمُّ  شــبه الجزيــرِة العربيّ
ــعِ  ــراِء الّرب ــِة يف صح ــِة والحديديّ ــِة والربونزيّ ــعِ الذهبيّ آالَف القط
الخــايل الكــربى إىل الَجنــوِب مــْن إمــارِة ديبِّ، إىل جانــِب بقايــا 

ــٍة. حيوانــاٍت وجــراٍر فخاريّ

قّصُة اكتشاٍف (ساروق الحديد)

صاحب السمو الّشيُخ محّمُد بُن راشٍد آِل مكتوٍم - رعاه الله - يف أثناِء اكتشاِف ساروق الحديد
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األنشطة

أعّربُ بالرّسِم عن مقولِة الباين املؤّسِس - املغفور له بإذن الله - الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن آِل نهيان - طيَّب اللُّه • 

ثراُه- "أعطوين زراعًة أضمْن لكْم حضارًة" 

أرسُم مخطّطًا ذهنيٍّا يلّخُص أهمَّ األنشطِة االقتصاديِّة الّتي مارَسها سّكاُن حضارِة ماجاَن ودملوَن• 

                        

أطّبُق ما تعّلْمُت

ل
الو

ط ا
شا

الن
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األنشطة

املناطُق الزراعيُّة واحدٌة 
من أهمِّ األولويّاِت يف دولِة 

اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة

12

34

زراعُة الّنخيِل من أهمِّ 
املصادِر الّتي اعتمَد عليها 

الّسّكاُن قدميًا

املغفور له بإذن الله - 
الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آل 
نهياِن ـ رحَمُه اللُه ـ يتفّقُد 

املعرَِض الزراعيَّ الّسنوي 
الرابع يف العني (1972)

مزارٌع يزرُع أرَضه

أالحُظ، وأتّعُلم

بيئتي المستدامُة
أشارُك يف تجربِة حياِة الغّواصنَي 

قدمًيا ومعاناتِهم، من خالِل 

مشاهديت لفلٍم تسجييل ميثل 
رحلة الغوِص

ني
لثا

ط ا
شا

الن

أدّوُن املنجزاِت الّزراعيِّة الّتي تحّقَقْت يف عهِد الباين املؤّسِس - 

املغفور له بإذن اله - الّشيِخ زايِد بِن سلطاِن آِل نهياَن ـ طيَّب اللُّه 

ثراُه ـ من خالِل الّصوِر الّسابقِة
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تتميُّز ِمنطقُة الخليِج العريبِّ مبوقعٍ جغرايفٍّ إسرتاتيجيٍّ مهّم، 
أسهم يف تواصل حضاريت ماجاَن ودملوَن، مع حضاراٍت 

أخرى مجاورة، مثِل حضارِة بالِد الرّافَديِن، والّدليُل عىل 
ذلَك اكتشاُف عدٍد مَن األبراِج الطّينيِّة القدميِة يف عامَن 
واإلماراِت، ويف املقابِل كاَن يصُل نّحاُس ماجاَن إىل بالِد 

الرّافَديِن تحَت مسّمى (نحاِس دملوَن)، وهذا دليٌل عىل 
اإلرتباِط الحضاريِّ بني دملوَن وماجاَن.

كام أنَّ حضارَة دملوَن كانَْت لها ِصالٌت تجاريٌّة مَع مراكَز 
عّدٍة يف بالِد الرّافَديِن، والّدليُل عىل ذلَك العثوُر عىل أختاٍم 
دائريٍّة تعوُد إليهم يف مواقعِ التّنقيِب مبملكِة البحَريِن، ماّم 
يعني أّن تراَث الخليِج العريبِّ حافَظ عىل ُهويَِّته رغَم مروِر 

الزّمِن .

مدافُن موجودٌة يف دملوَن (البحريِن حاليٍّا)

آنيٌّة مصنوعٌة مَن الّنحاِس، الّذي كاَن يصُل لبالِد 
الرّافّديِن باسِم نّحاِس دملوَن

 ثالثا: الّتواصُل بيَن الحضاراِت

تسعى وزارُة الثّقافِة وتنميِة املعرفِة يف دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة إىل الحفاِظ 
عىل الّرتاِث التّاريخيِّ للبالِد، وصيانِته وإثراِء التّواصِل الحضاريِّ مبا يخدُم قضيَّة تنميِة 
املجتمعِ.. حيُث قاَمْت بالعديِد مَن املبادراِت يف هذا املجاِل مثل إصداِر ترقيٍم وطنيٍّ 
للقطعِ األثريِّة، ودعِم ورعايِة مشاريعِ املسِح والتّنقيِب األثريِّ باإلضافِة إىل جهوِدهْم 
يف اكتشاِف وترميِم اآلثاِر يف الّدولِة، وذلَك لرتبِط األجياِل الحارضِة والقادمِة بتاريِخ 

هذا الوطِن الّذي ميتدُّ آلالِف الّسننَي.
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األنشطة

31

أعّربُ شفويٍّا بأسلويب عن مدى حرِص الباين املؤّسِس - املغفور له بإذن الله - الّشيِخ زايِد بِن سلطاِن آِل نهياِن ـ • 

طيَّب اللُّه ثراه ـ يف املحافظِة عىل الّرتاِث.

أجمُع صوًرا لبعِض مظاهِر الحضارِة يف ماجاَن ودملوَن، وأدّوُن اسَم املظهِر والحضارِة الّتي يتبُعها:• 

                        

، بْل حتميٌّ حتّى يعرَف الّناُس  "إّن تدويَن أخباِر تراِث أّمِتنا ودولِتنا لَواجٌب رضوريٌّ
ماضينا، وكيَف نعيُش قبَل أْن ينعَم اللُّه علينا بالخريِ الوفري"

ه.الباين املؤّسُس - املغفور له بإذن الله - الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن ـ طيَّب اللُّه ثراه.

األدلُّةمنطقُة الّتواصِل الحضاريِّالحضارُة

..............................................................................................ماجاُن

..............................................................................................دلموُن

بالتّعاوِن مَع زماليئ، أستكمُل بياناِت الجدوِل اآليت:• 

أقرأُ، وأسّجُل

أتواصُل مَع اآلخريَن

ل
الو

ط ا
شا

الن
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األنشطة

أبحُث مستعيًنا بشبكِة املعلوماِت الّدوليِّة عِن املبادراِت الّتي قاَمْت بها وزارُة • 
الثّقافِة وتنميِة املعرفِة يف دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة من أجِل الحفاِظ عىل 

الّرتاِث التّاريخيِّ للبالِد.
1 .................................................................................................................
2 .................................................................................................................
3 .................................................................................................................

جولٌة إلكترونّيٌة

أوّضُح دوري كمواطٍن إمارايتٍّ يف الحفاِظ عىل آثاِر دولة • 
اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة.

1 .

2 .

3 .

4 .

يويل سمو الّشيُخ نهياُن بُن مبارٍك آِل نهياَن وزيُر الثّقافِة وتنميِة املعرفِة اهتامًما كبريًا 
بالقطاِع الثقايفِّ واملعريفِّ مبختلِف فروِعه ويف تعزيِز دوِر الُهِويَِّة الوطنيِّة يف املجتمعِ بالّدولِة.

kنموذٌج قيادي

ني
لّثا

ط ا
شا

الن
ث

ّثال
 ال

ط
شا

الن
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كْن عالَم آثارٍ..

تشبُه وظيفُة عامِل اآلثاِر وظيفَة املحّقِق، إْذ يقوُم االثناِن بجمعِ األدلِّة، واستخداِمها الستنتاِج قصِص 
حياِة الّناِس الّذيَن عاشوا يف األزمنِة القدميِة، ويقوُم علامُء اآلثاِر بتصويِر القطعِ األثريِّة ووزنِها وقياِسها 

ودراسِتها من أجِل فهِم الحياِة اليوميِّة للّناِس الّذيَن استخدموا القطَع.
الهدُف مَن املهّمِة: 

استكشاُف األدواِت الّتي يستخدُمها عاملُ اآلثاِر وكيفيُّة جمعِ القطعِ األثريِّة الّتي يجُدها واملحافظُة عليها.
املوادُّ املطلوبُة:

، قطعٌة معدنيٌّة صغريٌة  صندوٌق خشبيٌّ أو درٌج قديٌم، رمٌل خاصٌّ باللّعِب، كرساٌت فخاريٌّة، وخرٌز خشبيٌّ
( سلسلٌة، عملٌة)، فرشاُة ِطالِء متوّسطُة الحجِم، منخٌل، دلٌو ومجرفٌة، ميزاُن مطبٍخ، ِمْسطَرٌَة، قلُم رصاٍص، 

ورقٌة، آلُة تصويٍر رَقْميٍّة..
الطّريقُة:

1 -  امأل الّصندوَق الخشبيَّ أو الّدرُج القديَم بالرّمِل، وادفُْن كرسًة مَن الفّخاِر وبعَض الَخَرِز والِقطَعِ 
املعدنيِّة فيِه.

2 - ابدأْ بالحفِر يف الرّمِل وانقله باملجرفِة إىل الّدلِو لنخلِِه واكتشاِف القطعِ الّصغريِة املخبأِة فيه.
3 - أتعامْل مَع القطعِ بحذٍر ألنّها قْد تكوُن هّشًة. وبعَد ذلَك خذ قياساِت القطعِة ورسِمها.

4 -  يف حاِل اكتشاِفَك يف أثناِء الحفِر قطًعا كبريًة مدفونًة يف الرّمِل فيجُب عليَك عنَد استخراِجها استخداُم 
الفرشاِة إلزالِة الرّمِل عنها بدالً مَن الَحْفِر وتعريِض القطعِة للخطِر. وهنا يجُب أْن تتأكَّد ما إذا 

كانِت القطعُة الّتي اكتشْفتَها هَي قطعٌة كاملٌة أْم أنّها كَْرسٌَة مأخوذٌة من آنيٍة أكَرب، فإذا كانَْت مجرَد 
كَْرسٍة، فهناَك احتامٌل لوجوِد املزيِد منها يف الرّمِل.

5 -  اعرْض قطَعِتَك عىل الطّاولِة وكتابِة بطاقٍة تعريفيٍّة تصُف مكاَن وجوِد القطعِة واستخداماتِها 
ومستخِدميها املحتملنَي.
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أوالً: الّرتاُث الّشعبيُّ وأقساُمه. • 
ثانيًا: العاداُت والتّقاليُد • 
ثالثًا: الفّعاليّاُت الّرتاثيُّة • 

مخطُّط الّدرِس

موروثُنا الّشعبيُّ 

الدرس 3 : موروُثنا الّشعبي�

يناقُش املفاهيَم واملصطلحات الواردَة يف الّدرِس.• 
 •. يتعرُّف أقساَم املوروِث الّشعبيِّ
يوّضُح مدى ارتباِط العاداِت والتقاليِد باملجتمعِ.• 
يعّدُد الفّعالياِت الرتاثيَّة الّتي تنظُّمها املؤّسساُت • 

الحكوميُّة والخاّصُة.

نواتُج الّتعّلِم:

الّرتاُث الثّقايفُّ • 
العاداُت والتّقاليُد• 
املثُل الّشعبيُّ• 
الّسنُع • 

مفاهيُم
 ومصطلحاٌت:

التّمّسُك بالعاداِت والتّقاليِد • 
والتّواصُل

الفخُر واالعتزاُز برتاِث • 
الوطِن.

قيٌم ومواطنٌة

يعّربُ املوروُث الّشعبيُّ لكلِّ أّمٍة عْن 

الفكرُة الّرئيسُة

أْن يتنّكَر ملاضيِه وملكوناتِه األوىل؛ ولذا ال بدَّ من التّمّسِك 
؛ ألنّه ضامنٌة حقيقيٌّة الستمراِر وجوِد األّمِة. باملوروِث الّشعبيِّ

مكّوناتِها مَن العلوِم واآلداِب والفنوِن وغريِها، 
وهَو بذلَك يشّكُل شخصيّتَها وُهويّتَها، فال ميكُن أليِّ فرٍد
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تُعدُّ كلمُة تراٍث مَن الكلامِت الّشائعِة االستخداِم يف اللّغِة العربيِّة الفصيحِة، ويف لهجاتِنا املختلفِة، فالّرتاًث 
يف اللّغِة هَو كلُّ ما يخلُّفه الرّجُل لورثِته أو ألبنائِه وأهلِه. 

ها الّرتاُث الثّقايفُّ الّذي  وللّرتاِث الّشعبيِّ عّدُة أقساٍم، أهمُّ
يُعرُّف: أنُّه كلُّ ما ينتقُل من عاداٍت وتقاليٍد وعلوٍم وآداٍب 

وفنوٍن ونحِوها من جيٍل إىل آخَر. وهَو يشمُل الفنوَن الّشعبيَّة 
مْن شعٍر و أهازيَج وموسيقا وقصٍص وحكاياٍت وأمثاٍل وما 

تتضّمُنه من طرائَق موروثٍة يف األداِء واأللواِن واأللعاِب. 
فالفنوُن الّشعبيُّة اإلماراتيُّة جزٌء مَن الّرتاِث الثّقايفِّ، وهذِه 

الفنوُن الّشعبيُّة مختلفٌة باختالِف البيئاِت يف دولِة اإلماراِت 
العربيِّة املتّحدِة، حيُث تنقسُم إىل البيئِة الّساحليِّة، والّصحراويِّة 

والجبليِّة والبحريِّة، وهذه الفنوُن تؤدَّى أداًء جامعيٍّا يف 
مناسباٍت مختلفٍة، مثِل األعياِد وحفالِت الزّواِج واملناسباِت 

الوطنيِّة. 

ترتبُط األمثال الشعبيّة بالكالِم العاديِّ أو اللّغِة املحليِّة الّدارجِة، 
وهذا ما جعلها أكرثَ أنواَع األدِب الّشعبيِّ انتشاًرا بنَي الّناِس، 

فاملثَُل الّشعبيُّ هَو التّعبرُي اللّفظيُّ املختُرص واملتداوُل، وعادًة 
ما يتضّمُن حكمًة أو موعظًة أو نصيحًة، فاملثَُل غالبًا ما يكوُن 

خالصًة للحكِم والتّجارِب يف الحياِة. 

" لقْد ترَك لنا األسالُف من أجداِدنا كثريًا مَن 
الّرتاِث الّشعبيِّ الّذي يحقُّ لنا أْن نفخَر بِه، 

ونحافَظ عليه، ونطّورَُه ليبقى ذخرًا لهذا الوطن؛ 
ولألجياِل القادمِة... 

الباين املؤّسُس - املغفور له بإذن الله - الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن
 آِل نهياَن – رحَمُه اللُّه. 

ِمَن الّذاكرِة
يقوُل املوّصُف: 

«احفْظ مالَْك، وال تتِّهْم يارَْك»
أْي احفْظ مقتنياتَِك الخاّصَة والثّمينَة 

حتّى ال تفقَدها فتتّهَم اآلخريَن 

  

األمثاُل الّشعبّيُة :  1

أوالً: الّتراُث الّشعبي� وأقساِمِه:
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تُعدُّ الحكايُة الّشعبيُّة أو (الَخّروفَُة) بتسميِة أهِل اإلماراِت هَي الّتي ترويها الجّداُت واألّمهاُت لألطفاِل 
قبَل الّنوِم، وتأخُذ الخروفُة طابَع التّشويِق والحامسِة لالستامِع لها، وتُروى باللّهجِة املحليِّة الّدراجِة. 

وللخراريِف والحكاياِت وظائُف كثريٌة، فهَي تريّب الطّفَل عىل القيِم واألخالِق، كام أنَّها تُساعُد عىل بناِء 
شخصيِّة األطفاِل وتربّيِهم عىل حبِّ الخريِ والعطِف عىل الّضعيِف وتقديِم العوِن للمحتاِج. .ومن أشهِر 

الحكاياِت الّشعبيِّة يف دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة خروفُة البديحِة وخروفُة أّم الّدويس. 

عرَف العرُب األهازيُج وردَّدوها يف مناسباٍت مختلفٍة، وإْن مل يطلقوا عليها هذا االسَم. ومَن األشعاِر الّتي 
كاَن العرُب ينظّمونَها وميكُن أْن تندرَج تحَت ما يُعرَُف اليوَم باألهازيِج الشعبيِّة تلَك األشعاُر الّتي كاَن 

اآلباُء واألّمهاُت يرّددونَها ألبنائِهْم، وتلَك الّتي كاَن الرّجاُل يرّددونَها يف الحرِب وأثناِء مامرسِة األعامِل، 
ومن هنا استُْخِدَمِت األهازيُج الّشعبيُّة للّرتويِح عِن الّنفِس وعن ضغِط الحياِة.

2       الَخّروَفُة:

األهازيُج الّشعبّيُة:  3

أهازيُج إماراتّيٌة
طاح المطر بيد هللا .. كّسر ِحوي عبدهللا
طاْح المطْر برعوِده .. كّسر ِحوي سّعوده

طاح المطر من فوق .. كّسر ِحوي بن طوق
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األنشطة

37

1. أفّرسُ مفهوَم الّرتاِث الثّقايفِّ:
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

2. أستكمُل املخطَّط الّذهنيَّ ألهمِّ أقساِم الّرتاِث الثّقايفِّ: 

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

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

األهازيُج الّشعبّيُة 

أبحُث يف مصادِر املعلوماِت املختلفِة عِن الفنوِن الّشعبيِّة يف بالدي، وألصُقها مع كتابِة • 
 . اسِم الفنِّ الّشعبيِّ

النشاُط األّوُل

النشاُط الّثاني
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األنشطة

باالستعانِة بأحِد أفراِد أرسيت، أستكمُل الجدوَل اآليتَ: • 

 الشرح و المعنىالمثُل

اللي في الجدر يطلعه المالس

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

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

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

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

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

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

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

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

يقاُل وهذا المثُل للتّنفيِر مَن الوشايِة والّسيِر بيَن الّناِس 

بالقيِل والقاِل، ويدعو اإلنساَن لعدِم االستماِع إلى أولئَك 

الّذيَن يسيروَن بيَن الناس بالهمِز واللّمِز.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ُث
ّثال

 ال
ُط

شا
الن
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األنشطة

 أكتُب أسامًء لبعِض خراريِف الجّداِت يف دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة. • 

بُع
لّرا

ُط ا
شا

الن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................
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"إنّنا نحرُص عىل االحتفاِظ بتقاليِدنا العربيِّة األصيلِة وتراثِنا العريّب، وهَي 
تقاليُد توارثْناها عِن األجداِد عَرب أجياٍل طويلٍة، إنّها منقوشٌة يف الّصدوِر، 

وسنحرُص عليها دامئًا مهام خطَْونا إىل مياديِن الحضارِة" 

من أقوال الباين املؤّسُس - املغفور له بإذن الله - الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن 
آِل نهياَن ـ رحَمُه اللُّه. 

، إْذ إنّها  متثُّل العاداُت والتّقاليُد ميدانًا من مياديِن الّرتاِث الّشعبيِّ
تقّدُم لنا صورًة متكاملًة عِن حياِة أيِّ مجتمعٍ، فمْن خاللِها ميكُن لنا 
فهُم ثقافِة املجتمعِ وواقِعه املعاِش، وتعرِّف العاداِت والتّقاليِد، عىل 
إنّها ما انتقَل إىل اإلنساِن من أجداِده وآبائِه ومعلّميِه ومجتمِعه مَن 
العاداِت والعلوِم واألعامِل، وللعاداِت والتّقاليِد أهميٌّة، إْذ إنَّها ترسُم 
شخصيِّة الفرِد، وتجعلُنا نفرُّق بنَي األشخاِص حسَب االنتامِء واملكاِن 

الّذي أتَوا منه.
يتوارُث أهُل اإلماراِت من جيٍل إىل جيٍل مجموعًة مَن العاداِت 

والتّقاليِد الّتي اعتاَد أفراُد املجتمعِ استخداَمها يف تعاملِهُم اليوميِّ 
وعالقاتِهُم اإلنسانيِّة، حتّى ترّسَخْت يف املجتمعِ، وأصبَحْت مكّونًا 
من مكّوناِت الّشخصيِّة اإلماراتيِّة، هذِه العاداُت والتّقاليِد تُعرَُف 

باسِم «الّسنعِ». وتشمُل «السنُع» مختلَف القواعِد الّتي تنظُّم سلوَك 
األفراِد خالَل تعامالتِهم اليوميِّة مثِل: احرتاِم األكِرب سنٍّا والّشجاعِة 

والّنخوِة والّشهامِة واإلخالِص لآلخريَن وكرِم األخالِق واألمانِة والتطّوِع 
والّضيافِة وآداِب املجلِس، باإلضافِة إىل آداِب الطّعاِم والّرتابِط 

والتّكاتِف وآداِب التحيِّة والّسالِم واحرتاِم املهنِة والعمِل اليدويِّ 
وحبِّ اآلخريَن واإليثاِر. وتقوُم عىل السنعِ العديُد مَن األخالقيّاِت، 
مثِل اإلخالِص، األمانِة، والكرِم، والّصدِق، والتّطّوِع. وللسنعِ العديُد 

، وسنعِ  مَن اآلداِب مثِل سنعِ الّدخوِل إىل مجالِس الّشيوِخ وكباِر الّسنِّ
االستقباِل يف األعراِس واملجالِس والّضيافِة واملناسباِت. 

نافذة للمعرفة 

ثانيا : العاداُت والّتقاليُد: 
 

إكراُم الّضيِف 

الباين املؤّسُس الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن 
-رحَمُه اللُّه.

يطلُق مصطلح (السنع) عىل 
اآلداب السلوكية التي ينبغي أن 
يلتزم بها اإلنسان يف تعامله مع 
اآلخرين، وهي تشمل األقوال 

واألفعال مبعناها الواسع .
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األنشطة

41

أالحُظ الّصوَر اآلتيَة وأسّجُل عاداِت وتقاليَد شعِب دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة.

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

النشاُط األّوُل

النشاُط الّثاني أرتدي الزّيَّ اإلمارايتَّ وأنا بكامِل أناقتي .. والتقُط صوًرا شخصيًّة 
وألصُقها يف املربّعِ. 
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األنشطة

عاقفلا

بثيثقل

اليطرم

عيشرصي

ةنولاص

بل

ال

ا

خ

اشطب الكلمة التالية، واجمع الحروف املتبقية لتتعرف عىل اسم األكلة اإلماراتية، وألصقها 
يف املربع.

الكلمات

( الفقاع - بثيث - بالليط - صالونه - قرص - العيش )

ُث
ّثال

 ال
ُط

شا
الن
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تحرص قيادة دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة منُذ عهِد الباين املؤّسُس 

- املغفور له بإذن الله - الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آل نهياَن – رحَمُه اللُّه. 

، ودعِم الجهاِت واألنشطِة  حرًصا شديًدا عىل الحفاِظ عىل الّرتاِث الّشعبيِّ
الّتي تفي بإحيائِه، وذلَك من ُمنطلَِق املحافظِة عىل أصالِة املِنطقِة، وإبراِز 

ُهويِّتها، وخلِق شخصيٍّة وطنيٍّة متميّزٍة. وهذا ما متثَّل يف قوِل - املغفور 

له بإذن الله - الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن آِل نهياَن -رحَمُه اللُّه- " ال بدَّ مَن 

الحفاِظ عىل تراثِنا القديِم، ألنّه األصُل والجذوُر، وعلينا أن نتمَسَك بأصولِنا 
وجذورِنا العميقِة" 

. وهذا ما نالحظُه نحُن يف دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة  واليوَم تزايَد االهتامُم العامليُّ بالّرتاِث الّشعبيِّ
مْن خالِل تنفيِذ وإقامِة العديِد مَن الفّعاليّاِت الّرتاثيِّة املختلفِة عىل مداِر العاِم. مثل: مهرجاُن قِرص 

الحصِن الّذي يُقاُم يف إمارِة أبوظبي، تحَت رعايِة صاحِب الّسموِّ الّشيِخ محمِد بِن زايٍد آِل نهياَن، ويلِّ 
عهِد أبوظبي نائِب القائِد األعىل للقّواِت املسلّحِة -حفظَُه اللُّه- وبتنظيٍم من هيئِة أبوظبي للسياحِة 

والثّقافِة. 

قرص الحصن - أبوظبي

ثالًثا: الفّعالّياُت الّتراثّيُة: 
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1 .
2 .
3 .
4 .

ويف عاصمِة الثّقافِة اإلسالميِّة إمارِة الّشارقِة تقاُم أياُم الّشارقِة 
الّرتاثيِّة، حيُث متثُّل تظاهرًة تراثيًّة دوليًّة يف ربيعِ كلِّ عاٍم 

مبنطقِة الّرتاِث بالّشارقِة القدميِة، وعدٍد من مدِن اإلمارِة، الّتي 
تزخُر بالفّعاليّاِت الّرتاثيِّة املليئِة بالّنشاِط والحيويِّة واملعرفِة 

والتّسليِة، وينظُّمها معهُد الّشارقِة للّرتاِث يف شهِر إبريَل 
بالتّزامِن مَع احتفاالِت اليونسكو باليوِم العامليِّ للّرتاِث يف 

الثّامَن عَرش من إبريَل من كلِّ عاٍم.
وفيها تسرتجُع أصالَة املايض، ونطلُع عىل تاريِخ األجداِد من 

ِحرٍَف وِمَهٍن وعاداٍت وتقاليَد وحياٍة شاقٍّة.
أّما يف إمارِة عجامَن فينّفُذ مهرجاُن ليوا عجامَن للرّطِب، إنّها 
فّعاليُة تهدُف لتشجيعِ مزارعي اإلماراِت إلنتاِج أفضِل وأجوِد 

أنواِع الرّطِب، وتعريُف الّسيّاِح بثقافِة اإلماراِت وتعزيِز الُهويِّة 
الوطنيِّة الّتي تشّجُع عىل الحفاِظ عىل املوروِث الّشعبيِّ 

لإلمارِة. مبا تتضّمُنه الفعاليُّة مْن أنشطٍة ومسابقاٍت وأسواٍق 
لعرِض منتجاِت الرّطَِب املختلفِة، وذلَك ضمَن بيئٍة شعبيٍّة 

تراثيٍّة محليٍّة تعكُس غنى الثّقافِة والّرتاِث اإلمارايتِّ. كام 
يصاحُب هذا املهرجاَن العديُد مَن الفّعاليّاِت الّرتاثيِّة. 

« قادِت الّشارقُة عىل مدى أعواٍم طويلٍة 
سلسلًة مَن املرشوعاِت الرّائدِة عىل مستوى 

رعايِة الّرتاِث وحفِظه، سواٌء عىل الّصعيِد 
املحيلِّ أو العريبِّ أو الّدويلِّ، فلْم تتجاَوْز يوًما 
رسالَة حكامِء اإلنسانيِّة العظامِء الّتي قالوا 

فيها: 
(إنَّ الحكمَة ال متنُح نفَسها ملَْن يهمُل 

األسالَف) 
صاحُب الّسموِّ الّشيُخ الّدكتوُر سلطاُن بُن 

محّمٍد القاسميُّ - حفظه الله-.

أبحُث يف الّشبكِة املعلوماتيِّة عْن أهمِّ الفّعاليّاِت الرتاثيِّة الّتي تنظُّمها 
وزارُة الثّقافِة وتنميِة املعرفة يف دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة 

نْها:  وأدوِّ

أبحْث
 ألتعّلم
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األنشطة

45

ُل
ألّو

ُط ا
شا

الن

أُبدُع يف تصميِم شعاٍر ملركٍز ترايثِّ.

الفنوُن الشعبيُة
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نع في اإلماراِت السَّ
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معرفًة

نع في اإلماراِت السَّ

ــا  ــٍة، له ــٍة وطنيّ ــن هويّ ــٍر ع ــيٍّ ومعبّ ــيٍّ غن ــزوٍن تراث ــيُّ بمخ ــُع اإلمارات ــُز المجتم يتميّ

ــُة والّشــعُر واألمثــاُل  تجلّيــاٌت ومظاهــٌر عديــدٌة، مثــُل: الــزّيُّ الّشــعبيُّ والّلهجــُة المحليّ

ــراِث المحلــيِّ اإلماراتــيِّ نجــُد مفــردَة  والحكــُم والعــاداُت والتّقاليــُد. وفــي قامــوِس التّ

"الّســنع"، الّتــي تشــيُر إلــى منظومــِة الســلوِك العــامِّ الـّـذي يتّصــُف بالطّبيعــِة األخالقيّــِة 

ــي  ــُه ف ــاراِت اتّباع ــي اإلم ــعِ ف ــراِد المجتم ــى أف ــُب عل ــلوُك الواج ــو الّس ــِة. وه الرّاقي

ــِة. ــِف والمناســباِت المختلف المواق
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ــنُع هــو مجمــُل األقــواِل واألفعــاِل التــي مــن الواجــِب اإللتــزاُم بهــا فــي المواقــِف  السَّ

ــِس، وأهــمُّ وســيلٍة  ــاراِت أو حضــوِر المجال ــِة أو المناســباِت أو الّزي ــِة اليومي االجتماعيّ

ــِس والمناســباِت  ــى المجال ــم إل ــاِء ألبنائِه ــاداِت هــي اصطحــاُب اآلب ــِل هــذه الع لتناق

المختلفــِة، بهــدِف نقــِل هــذه التّقاليــِد وأصولِهــا َعبْــَر الممارســِة والمشــاهدِة وترجمِتهــا 

إلــى ســلوٍك فــي حيــاِة األبنــاِء، وتُختــزُل لفظــُة (الّســنُع) الكثيــَر مــن أصــوِل التّعامــِل 

ــراِن واألهــِل والمجتمــعِ،  ــادِق مــع الجي ــِة وأســاليِب التّعامــِل الّص مــع طقــوِس الّضياف

وتعتبــُر قيــُم (الّســنع) مــن مكونــاِت المــوروِث الـّـذي رســَم شــخصيَّة اإلنســاِن اإلماراتــيِّ 

وحــّدَد مالمــَح الهويـّـِة العاّمــِة وأســاليَب التّواصــِل وبنــاَء العالقــاِت االجتماعيّــِة، وكيفيّــِة 

التّعامــِل مــع اآلخريــَن.
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ولــم يتــرْك اآلبــاُء واألجــداُد أيَّ موقــٍف مــن دوِن أْن تكــوَن لــُه أصــوٌل وعــاداٌت حضاريـّـٌة 

ــَم  ــُل القي ــذي يمثّ ــِد الّ ــلوِك الحمي ــا بالّس ــا، ويمكــُن إجمالُه ــزٌة يُستحســُن اتّباُعه متميّ

ــٍة  ــاًدا أخالقيّ ــُل أبع ــذي يحم ــانيِّ الّ ــِل اإلنس ــيِّ والتّواص ــِط االجتماع ــَة بالتّراب المتّصل

ابتكرَهــا المجتمــُع لنفســِه منــُذ القــدِم، وإذا كانــْت الّشــعوُب والــّدوُل الحديثــُة تلجــأُ 

لســنِّ القوانيــِن لتنظيــِم العالقــاِت بيــَن البشــِر ووضــعِ حــدوٍد ومعاييــٍر لمــا يســمىَّ بـــ 

(اإلتيكيــت) واإلحتــراِم فــي مــا بينهــم فــإنَّ اإلنســاَن اإلماراتــيَّ يتمتـّـُع علــى مــرِّ تاريخــِه 

بمنظومــٍة أخالقيــٍة فطريــٍة، تعــّززْت بالتّديُّــِن والمتســامِح وحــبِّ اآلخــِر والعطــِف علــى 

ــِد بــآداٍب خاّصــٍة فــي المجالــِس، إلــى جانــِب تقديــِر  الصغيــِر والّرأفــِة بالكبيــِر والتّقيّ

المــرأِة وإعــالِء شــأنِها ودورِهــا فــي المجتمــعِ.

Soci_Stud_G05_T1_V2.indd   49Soci_Stud_G05_T1_V2.indd   49 8/24/17   2:29 AM8/24/17   2:29 AM



50

أزداُد
معرفًة

ــِة وخصوصيّاتِهــا ومالمِحهــا مــن  ــِة الوطنيّ تحــرُص كلُّ الــّدوِل علــى جعــِل محــوِر الهويّ

ضمــَن االهتمامــاِت األساســيِّة للحقــوِل الثّقافيّــِة واإلعالميّــِة، وكلُّ مجتمــعٍ يفتخــُر 

ــِة  ــي دول ــُن ف ــرّدَة ونح ــَة المتف ــخصيّتُه الجماعيّ ــُر ش ــزُه، وتظه ــي تميّ ــِح الّت بالمالم

ــاداِت  ــتمراِر الع ــِة واس ــِة الوطنيّ ــِك الهويّ ــُر بتماس ــدِة نفخ ــِة المتّح ــاراِت العربيّ اإلم

والتّقاليــِد المتّصلــِة، وهــذه هــي قيــُم (الّســنع) الّتــي تميّــُز المواطــَن اإلماراتــيَّ وتخلــُق 

ــالِل  ــن خ ــِد، م ــيِج الواح ــن الّنس ــُر ع ــا يعب ــاالً روحيٍّ ــجاًما واتّص ــَن انس ــَن المواطني بي

ــٍم  ــي قي ــتراكُه ف ــآزرُه، واش ــُه وت ــا وترابط ــدَة مجتمِعن ــُد وح ــلوكياٍت تجّس ــِة س منظوم

ــِة. ــِه الوطنيّ ــِه وهويّت ــزًا لوحدت ــُل رم ــٍة تمثّ أصيل
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هنــاَك العديــُد مــن الّصفــاِت والعــاداِت الّتــي توّحــُد بيــَن اإلماراتييــَن، وتعــّزُز تمّســَكهم 

ــِخ  ــْت للمس ــي تعرّض ــاِت الّت ــن المجتمع ــٌر م ــا كثي ــٌة تفتقُده ــذه نعم ــم، وه بهويِّته

ــُط  ــا رواب ــدًة، تجمُعن ــرًة واح ــا أس ــاراِت بكونِن ــي اإلم ــُن ف ــُر نح ــا نفخ ــوِه، بينم والتّش

ــَل  ــِب تجاه ــن العي ــروَن أّن م ــَر ي ــَر والكبي ــٍة أّن الصغي ــى درج ــٌة إل ــُد متوارث وتقالي

أســاليِب التّخاطــِب وأصــوِل اإلصغــاِء للحديــِث، وإكــراِم الّضيــِف واحتــراِم األكبــِر ســنٍّا 

والرأفــِة باألصغــِر ســنٍّا وتقديــِر دوِر المــرأِة واألســرِة فــي المجتمــعِ، باإلضافــِة إلــى مــا 

تلعبــُه المناســباُت بمختلــِف أنواِعهــا مــن تحقيــِق المزيــِد مــن التّواصــِل والتّرابــِط الّتــي 

ــِف. ــّدفِء األســريِّ والتّكات ــُح األفــراَد الّشــعوَر بال تمن
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ــاَن -  ــُن ســلطاَن آِل نهي ــُد ب ــيُخ زاي ــِه - الّش ــإذِن اللّ ــُه - ب ــوُر ل ــد اســتوعَب - المغف لق

ــأى  ــا ين ــا ومعنويٍّ ــا روحيٍّ ــُب جانبً ــي تَكتس ــا الّت ــِة وقيَمه ــراَف البادي ــُه - أع ــُه اللّ رحم

، وتتمثّــُل  ــِة، فيســيطُر علــى ســلوكِه الجانــُب اإلنســانيُّ باإلنســاِن عــِن الجوانــِب الماديّ

ــِة وأخــالِق الفروســيِّة. ــرِف والّنخــوِة البدويّ ــادئ الّش ــي مب هــذِه األعــراُف ف
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ــاُر والتّرحيــُب الّصــادُق  ــِة للّســنعِ، الكــرُم وحســُن الّضيافــِة واإليث ومــن المبــادئ العاّم

بالّضيــِف، وأدُب التّخاطــِب والــردُّ المناســُب لــكلِّ موقــٍف، والمــروءُة والّشــهامُة وهــي 

مرتبطــٌة بالكــرِم واحتــراِم المــرأِة، والتّرابــِط األســريِّ وزيــارِة األرحــاِم ونصــرِة الّضعيــِف، 

والتّطــّوِع ونجــدِة الُمحتــاِج (الَفزعــة)، والمعاملــِة الطّيبــِة والــّذوِق الرّفيــعِ، والتّســامِح 

واحتــراِم اآلخريــَن، فالتّســامُح واحتــراُم اآلخريــَن مــن قيــِم وتقاليــِد (الّســنع) العريقــِة، 

، واإلخــالِص واألمانــِة والّصــدِق. وتقديــِر المهــِن والعمــِل اليــدويِّ
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ــُة  ــا االجتماعيّ ــَر، منه ــّدِة عناص ــن ع ــّوُن م ــاٌت تتك ــِه األرِض مقّوم ــى وج ــعٍ عل ــكلِّ مجتم ل

والتّاريخيّــُة والّســّكانيُّة الّتــي تؤهلــُه لمواكبــِة التّطــوِر اإلنســانيِّ علــى مــدى األيـّـاِم والّســنيِن، 

ــُة لالســتمراِر فــي هــذِه الحيــاِة منــُذ مــا قبــَل  ــُه مقّوماتــُه الطّبيعيّ والمجتمــُع اإلماراتــيُّ أهلّت

ــَر مــن  ــيُّ الكثي ــا هــذا، ويحمــُل المجتمــُع اإلمارات ــى يوِمن ــالِد إل ــَل المي أربعــِة آالِف ســنٍة قب

المفاهيــِم والقيــِم والّروابــِط االجتماعيّــِة المشــتركِة الّتــي تدعــو إلــى المحبّــِة والمســاواِة بيــن 

: أفــرادِه وفــي مــا يلــي نبــذٌة عــن مقومــاِت المجتمــعِ اإلماراتــيِّ

ــارُب الجغرافــيُّ فــي تماســِك المجتمــعِ •  ــِة، يســاهُم التّق ــِة العاّم ــا والبيئ وحــدُة الجغرافي

ــم وأنشــطِتهم. ــزاِج عالقاتِه ــَن وامت ــالِط اإلماراتيي ــاِل واخت بســبِب ســهولِة اتّص

وحدُة التّاريِخ وترابُط الّسّكاِن والتّركيبِة المجتمعيِّة.• 

ــِة الّتــي توّحــُد المجتمــَع •  ــُة أحــَد أعمــدِة الهويّ ــُل اللّغــُة العربيّ وحــدُة اللّغــِة حيــُث تمثّ

اإلماراتــيَّ وهــَي اللّغــِة التــي يتواصــُل عبرَهــا المجتمــُع، وقــد أبــدَع فيهــا األجــداُد ولّونــوا 

أصنافـًـا مختلفــًة مــن ضــروِب الّشــعِر واألدِب، ويُعــّد الّديــُن اإلســالميُّ مــن أبــرِز مقّومــاِت 

ــا وتجانًســا  المجتمــعِ اإلماراتــيِّ كــوَن الّديــِن بشــكٍل عــامٍّ يعطــي المجتمــَع طابًعــا روحيٍّ

يســاعُد المجتمعــاِت علــى التّالحــِم واالنطــالِق مــن هويـّـٍة واحــدٍة، إلــى وحــدِة العــاداِت 

والتّقاليــِد.

Soci_Stud_G05_T1_V2.indd   55Soci_Stud_G05_T1_V2.indd   55 8/24/17   2:29 AM8/24/17   2:29 AM



56

أزداُد
معرفًة

َعــرَف المجتمــُع اإلماراتــيُّ المجلــَس الشــعبيَّ نقــالً عــن حيــاِة اآلبــاِء واألجــداِد، فقــْد 

ــُس  ــُر المجل ــاِن، ويعتب ــتوى األعي ــى مس ــرى عل ــُس أخ ــٌس، ومجال ــِم مجل كاَن للحاك

ــها  ــى رأِس ــدِه، وعل ــنعِ وقواع ــاداِت الّس ــِق ع ــِة وتطبي ــا لترجم ــوًرا مكانيٍّ ــعبيُّ مح الش

الكــرُم والحفــاوُة بالّضيــوِف، وتقديــُم القهــوِة والطّعــاِم وبخــوِر العــوِد، باإلضافــِة إلــى 

ــراِن. ــارِب والجي ــَن األق ــاِت اإلنســانيِّة بي ــِق أواصــِر العالق تعمي

ومــن العــاداِت العربيّــِة المتأّصلــِة فــي المنــزِل اإلماراتــيِّ ضــرورُة نــزِع الحــذاِء أو الّنعاِل 

قبــَل دخــوِل منــزِل المضيــِف احتراًمــا للمــكاِن، والموايهــُة (المواجهــة) بالخشــوِم تحيّــًة 

اإلماراتييــَن، أّي االلتقــاِء وجًهــا لوجــٍه والتّالمــِس بطرفــي األنــِف، بحركــٍة خفيفــٍة، فيهــا 

تبجيــٌل واحتــراٌم مشــترٌك، تســبُقها كلمــاُت الترحيــِب مثــَل: "مرحبــا الّســاع" وفــي بعــِض 

األحيــاِن يقبّــُل أحُدهمــا أنــَف اآلخــَر إْن كاَن شــيًخا أو أكبــَر منــه فــي الّســّن، وبعَضهــم 

يقبّــُل جبينــُه إذا كاَن فــي منزلــِة الوالــِد كنــوٍع مــن اإلحتــراِم والتقديــِر.
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تعتبــُر القهــوُة العربيّــُة رمــزًا للّضيافــِة عنــَد أهــَل اإلمــاراِت، وهــي المشــروُب الّــذي ال 

غنــى عــن تقديمــه للّضيــوِف، ومــن أشــهِر األمثــاِل الّشــعبيِّة الّتــي تشــيُر إلــى مكانــِة 

القهــوِة فــي الّذائقــِة الجماعيّــِة، يقــوُل المثــُل: "فنيــال قهــوة الضحــى أخيَــر مــن ذلــول" 

ــِة القهــوِة باليــِد اليســرى،  ومــن أصــوِل الّســنع فــي تقديــِم القهــوِة أن يتــمَّ حمــُل دلّ

ــُف  لكــي يتــمَّ مناولــُة الّضيــوِف فناجيــَن القهــوِة باليــِد اليمنــى، ويبــدأُ الّســاقي المكلّ

بصــّب القهــوِة بتقديِمهــا للّشــخِص األكبــِر مقاًمــا فــي المجلــِس، أو الجالــِس فــي صــدِر 

المجلــِس، ثــّم يقــوُم بصــّب القهــوِة للجالســيَن علــى يمينــِه، إلــى أن ينــاَل كلُّ مــن فــي 

المجلــِس ضيافتَهــم مــن القهــوِة، أّمــا عالمــُة االكتفــاِء مــن شــرِب القهــوِة فتكــوُن عبــَر 

هــزِّ الفنجــاِن الفــارِغ يميًنــا وشــماالً مــراٍت عــّدٍة بيــَن اإلبهــاِم والّســبّابِة، ومــن األصــوِل 

أْن يعيــَد الّضيــُف الفنجــاِن إلــى يــِد المقهــوّي وأّال يضعــُه علــى األرِض.

من كتاب: السنعِ في اإلمارات .. هوية وطنية وقيم أصيلة.
إعداد: د. سالم حميد.

الناشر: مؤسسة وطني اإلمارات.
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يُفُرس املفاهيَم واملصطلحاِت الواردَة.• 
يتعرُّف القوى اإلستعامريّة التي حاولت السيطرة عىل • 

منطقة اإلمارات قبل االتحاد.

وِر الّذي قاَم بِه - املغفور له بإذن الله - الّشيُخ •  يثّمُن الدَّ
زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن ـ رحَمُه اللُّه ـ يف توحيد أبناء 

اإلمارات.
يعّدُد خطواِت قياِم اتّحاِد دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة.• 

يوّضُح مساعي - املغفور له بإذن الله - الّشيِخ زايِد بِن • 
سلطاِن آِل نهياَن ـ رحَمُه اللُّه ـ يف قياِم مجلِس التّعاوِن 

. الخليجيِّ
يتوقُّع مستقبَل منطقة الخليِج العربيةِّ لو مل تكْن هناَك • 

وحدٌة خليجيٌّة.
يوّضُح مكّوناِت الّدستوِر.• 
يناقُش حقوَق ومسؤوليّاِت الفرِد كعضِو يف املجتمعِ.• 
يبنّيُ أهميَّة الخدمِة الوطنيِّة. • 

يقّدُر اهتامِم الباين املؤّسِس - املغفور له بإذن الله - الّشيِخ • 
زايِد بِن سلطاَن آِل نهياَن ـ رحَمُه اللُّه ـ  بالطّفِل.

يقّدُر الّدوَر البطويلَّ الّذي تلعبُُه القّواُت املسلّحُة يف حاميِة • 
الوطِن.

يناقُش أهميَّة دوِر الحكومِة يف دعِم أُرس الّشهداِء.    • 
يوضح دوَر دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة يف عاصفِة • 

الحزِم.

نواتج التعلم
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الّدرُس 1: االتّحاُد في فكرِ زايٍد

أّوالً: اإلماراُت قبَل االتّحاِد.
ثانيًا: اتّحاُد دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة.

ثالثًا: دوُر - املغفور له بإذن الله - الّشيِخ زايٍد بِن سلطاَن آل نهياَن- رحَمُه اللُّه - يف تأسيس 
. مجلِس التّعاوِن الخليجيِّ

مخطُّط الّدرِس

االتحاد يف فكر زايد

يُفُرس املفاهيَم واملصطلحاِت الواردَة يف الّدرِس.• 
يتعرُّف القوى اإلستعامريّة التي حاولت السيطرة عىل منطقة اإلمارات قبل االتحاد.• 
 يثّمُن الّدوِر الّذي قاَم بِه املغفور له - بإذن الله - الّشيُخ زايُد بِن سلطاَن آِل نهياَن ـ • 

رحَمُه اللُّه - يف توحيد أبناء اإلمارات.

نواتُج الّتعّلِم:

الرباجيُل • 
خورُفّكاَن • 

مفاهيُم
 ومصطلحاٌت 

الوالُء واالنتامُء• 
الفخُر بإنجازاِت القائِد• 
اإلنجاُز والّنجاُح• 

قيٌم ومواطنٌة

أرىس املغفوُر لُه ـ بإذِن اللِّه تعاىل ـ

الفكرُة الّرئيسُة

 أُسًسا راسخًة للّدولِة الحديثِة، وعمَل عىل مدى أكرثَ مِن 
الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياِن ـ رحَمُه اللُّه ـ

يعّدُد خطواِت قيام اتّحاِد دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة.• 
يوّضْح مساعَي - املغفور له بإذن الله - الّشيِخ زايٍد بِن سلطاَن • 

. اِل نهياَن ـ رحمه اللُّه ـ يف قياِم مجلِس التّعاوِن الخليجيِّ

يتوقُّع مستقبَل منطقة الخليِج • 
العربيِّة لو مل تكْن هناك َوحدٌة 

خليجيٌّة.

 أربعِة عقوٍد عىل بناِء دولِة اإلماراِت الحديثِة، وركَّز ـ رحَمُه اللُّه ـ 
عىل بناِء اإلنساِن، وسّخَر الرّثوَة الّنفطيَّة لنهضِة الوطِن، فأنشأَ املدارَس 

والجامعات يف الّدولة، فأبناُء الوطِن اليوَم يشاركوَن بهّمٍة عاليٍة يف مسريِة 

. التّنميِة الّشاملِة، ويرضبوَن مثًال رائًعا يف التّعايِش والتّسامِح الحضاريِّ
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تصارَعِت الّدوُل االستعامريِّة الّسيطرِة عىل ِمنطقِة الخليِج العريبِّ، وأّوُل 
استعامر وصل للمنطقة هَو االستعامُر الربتغايلُّ، وكاَن هدفُهم مَن القدوم 
احتكاُر تجارِة الّرشِق بغرِض سيطرتِهم عىل سواحِل شبِه الجزيرِة العربيِّة 

والتوّغِل يف الخليِج العريبِّ والبحِر األحمِر، وشّجعهم عىل ذلَك التفّكُك 
الّسيايسُّ الّسائُد يف املنطقِة آنذاَك.

ويف عاِم 1507م استوىل ألبوكريُك عىل سوقطرَة، لتصبَح قاعدًة برتغاليّة، ومْن 
ثَمَّ حوََّل كلَّ اهتامِمه إىل هرمَز، الّتي تسيطُر عىل مدخِل الخليِج العريبِّ، بعَد أْن سيطر الربتغالييون عىل عّدِة موانَئ 
ومدٍن تجاريٍّة هاّمٍة يف الخليِج، مثل: جلفاَر (إمارَة رأِس الخيمِة)، باإلضافِة إىل املدِن الّساحليِّة خورفكان، ودبا،  وقد 

لقيَْت مدينُة خورفكان، والّتي كانَْت آنذاَك ميناًء ميتاُز باالزدحاِم واالزدهاِر،  مصريًا قاسيًا فقد تمَّ حرقُها، بحيُث مل يتبقَّ 
فيها أيُّ مباٍنٍ قامئٍة.

أّوالً: اإلماراُت قبَل االتّحاِد

 

عبارٌة عن خوٍر عىل هيئِة فّكنِي (جبلني) اثننِي، يحيطاِن بها ويحميانِها من كلِّ 
املؤثراِت الهوائيِّة والّرياِح. ويقاُل أنَّ الرّحالَة ابُن بطوطَة هو من أطلَق عليها 
هذِه التّسميِة. حيُث قاَل يف رحلِته: خورفكاَن كلُّها ذاُت حدائَق وأشجاٍر ونخٍل.

• تجمُع عروُس الّساحِل الّرشقيِّ بنَي جامِل البحِر وروعِة الجبِل والخرضِة. رمالُها 
ناعمٌة بيضاٌء تحيط بها أشجار مرتاميُة األطراِف من الغاِف، والّسدِر، والرّمِث، 

واملرِخ، واملانجو واملوِز والحمضيّاِت.

سّميَْت مدينُة خورفكان بهذا االسِم ألنّها: 

مدينة خور فكان

أتخيُّل عروَس الّساحِل الّرشقيِّ (خورفكان) وأبدُع يف رسِمها:

صورة قدمية قبل االتحاد لشيوخ قبائل اإلمارات

مدُن بالدي الجميلُة
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بدأَِت القوى األوروبيُّة مثُل الربتغاِل وهولندا وبريطانيا تتنافُس للّسيطرِة عىل املنطقِة، وكان الربتغاليون أول استعامر 
وصل للمنطقة، أخَذْت قّوُة القواسِم تربُز تدريجيٍّا فامتلَكْت أسطوالً بحريٍّا ضخاًم يضمُّ أكرثَ من 60 سفينًة ضخمًة، 

وكاَن لديهم حواَيل عرشيَن ألَف بّحاٍر، وبدأَْت تشّكُل تحّديًا خطريًا للربيطانينَي الّذيَن برزوا يف ذلك الوقت كقوٍة 
مسيطرٍة.

مل يقْف عرُب الخليِج مكتويف األيدي تجاَه العدواِن الربتغايلِّ عىل املِنطقِة، بل رفعوا رايَة املقاومِة مسطّريَن ملحمًة 
بطوليًّة رائعًة يف الّصموِد والتّصّدي لالحتالِل بالّرغِم من إمكاناتِهُم املحدودِة، فعقدوا العزَم عىل تحقيِق الَوحدِة 

الوطنيِّة بنَي عرِب الخليِج وبناِء أسطوٍل عريبٍّ ُعدَّ أعظَم قّوٍة بحريٍّة يف املحيِط الهنديِّ آنذاَك، والّذي نجَح يف القضاِء 
نهائيٍّا عىل الّنفوِذ الربتغايلِّ يف الخليِج العريبِّ.

أسطوُل القواسِم يف أثناِء تصّديِه للربيطانينَّي

ازداَد الّنفوُذ الربيطاينُّ يف الخليِج الّذي بدأَ عاَم 1820م، ومن أعظِم الّشخصياِت الّتي برزَْت ذلَك الوقَت الّشيُخ زايُد بُن 
خليفَة آِل نهياَن الّذي حكَم أبوظبي أكرثَ من خمسنَي عاًما، و لُّقَب بزايِد الكبريِ، وهَو جدُّ الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن آِل 

نهياَن ـ رحَمُه اللُّه ـ مؤّسُس دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة.
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حملُة 1819م حملُة 1809محملُة 1805م

أسبابُها: اتّخَذْت بريطانيا من 
مهاجمِة القواسِم لبعِض الّسفِن 

اإلنجليزيِّة وأرسِها سببًا لحملِتهْم.
أهدافُها: فرُض سيطرتِها 

االستعامريِّة عىل الخليِج العريبِّ 
بالقّوِة الحربيِّة.

الّنتائُج: وقع القواسم معاهدة 
تعهدوا فيها باحرتاِم الّسفِن الّتي 

تحمُل الرّايَة الربيطانيَّة.

أسبابُها: عاوَد القواسُم نشاطَهُم 
البحريَّ ضدَّ الّسفِن الربيطانيِّة 

 و الّسفِن املتحالفِة مُعها.
  أهدافُها:

 1 - تدمرُي القّوِة البحريِّة للقواسِم.
2 -  احتالُل رأِس الخيمِة باعتبارِها 

أقوى معاقِل القواسِم.
3 -  اختياُر جزيرٍة مناسبٍة يف الخليِج 
العريبِّ لتصبَح قاعدًة بحريًّة لهم.

نتائُجها :عجزَِت الحملُة عن إلحاِق 
رضبٍة قاصمٍة بالقواسِم.

أسبابُها : معاودُة القواسِم لنشاِطهُم 
، وتدعيُم مركزِهم عىل  البحريُّ

سواحِل الخليِج العريبِّ. 
أهدافُها: تحطيُم قّوِة القواسِم 

البحريِّة.
النتائُج: انتهِت الحملُة بإجباِر شيوِخ 
املنطقِة عىل توقيعِ معاهدِة الّسالِم 

العاّمة 1820م ِ.

   كاَن أسطوُل القواسِم ميارُس عمليّاٍت بحريٍّة قويٍّة ضدَّ 
الّسفِن األوروبيِّة االستعامريِّة - وأصبحوا يشّكلوَن قّوًة بحريًّة 

ال يستهاُن بها، فتمّكنوا من إدارِة شؤوِن الخليِج العريبِّ دوَن 
منازٍع، ومَع بدايِة القرِن الثّامَن عَرش أصبَح أسطوُل القواسِم 
عىل درجٍة كبريٍة مَن القّوِة والتّنظيِم، لذلَك اتّجَهْت بريطانيا 

للقضاِء عليهم.

 الّنشاُط البحري� للقواسِم 

يف سنِة 1968م، أعلَنْت بريطانيا عن رغبِتها يف اإلنسحاِب من 
جميعِ مستعمراتِها يف نهايِة 1971م وسارَع قائُدنا - املغفور له 

بإذن الله - الشيخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن ـ رحَمُه اللُّه ـ، بهّمٍة 
عاليٍة نحَو الَوحدِة حيُث اتّفَق مَع قادِة القبائِل املجاورِة عىل قيام 

اتَحاُد بيَنهم وأْن يدعوا اإلماراِت الخليجيِّة إىل هذا االتّحاِد، 
وهو ما تمَّ بالفعِل.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله.

الحمالُت البريطانّية ضد القواسم

أسطول القواسم يف الخليج العريب 
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ثانًيا: اتّحاُد دولُة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة

 

بيئُتنا املحلّيُة

تحتوي البيئُة اإلماراتيُّة عىل النباتات الّصحراويِّة املعّمرِة كأشجار 
الغاِف والّسدِر والّسمِر، ومبا أّن مواسَم سقوِط األمطاِر متذبذبًة يف 

كمياتها ومرتبطًة بفصِل الّشتاِء فرناها مكسّوًة بالتّالِل الرّمليِّة الّذهبيِّة 
من شمِس الّصيِف القويِّة وبعٍض من بيوِت الّشعِر البدويِّة املتفرّقِة 
يف األماكِن الّصحراويِّة، وهنا يختلُف الحاُل عِن املناطِق الّساحليِّة 

حيُث بيوُت الرباجيِل القريبِة من الّساحِل املصنوعِة مَن الطنِّي والّتي 
َمْت من أجِل التّغلِّب عىل حرارِة الجوِّ بارتفاِع الرباجيِل فيها ُصمِّ

االتّحاُد أهمِّ حدٍث تاريخيٍّ يف املِنطقِة، فكاَن مجرُّد التّفكرُي يف الَوحدِة هو تفكرٌي يف القّوِة، وقد عّربَ 
قائُد مسريِة االتّحاِد - املغفور له بإذن الله - الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن ـ رحَمُه اللُّه ـ عن هذا 

بقولِه: 
(إّن تجربَة االتحاِد الّتي مرّْت بها دولتُنا هي تجربٌة جديدٌة وفريدٌة من نوِعها، ودفَعنا إىل هذا االتّحاِد إميانُنا 
برضورِة تحقيِق الرّفاهيِّة ملواطنينا، إنّه ينبغي علينا أن نتكاتَف لتعويِض ما فاتَنا من تخلٍّف وحرماٍن، ونعمَل 

لتوفريِ متطلّباِت مجتمِعنا يف كافِّة املجاالِت لتأمنِي سعادِة هذا الّشعِب الّذي عمَل من أجِل قياِم االتّحاِد).

كاَن منطُق - املغفور له بإذن الله - الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن آِل نهياَن ـ رحَمُه اللُّه ـ هَي اإلقناَع مبزايا 
االتّحاِد والعطاَء والتّعاوَن.
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نجَحْت مساعي - املغفور له بإذن الله - الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن 
آِل نهياَن ـ رحَمُه اللُّه ـ مَع الّشيِخ راشِد بِن سعيٍد آِل مكتوٍم ـ 
رحَمُه اللُّه ـ حاكُم ديبِّ حيُث أعلنا قياِم اتحاِد يجمُع بنَي إماريتّ 
أبوظبٍي وديب بعَد اجتامِع السديرِة «عرقرب السديرة» 18 فربايَر 
1968م، ووّجَه زايٌد وراشٌد نداَءهام األّوَل إىل بقيِّة حّكاِم اإلماراِت 
للّنداِء  الحّكاُم  استجاَب  حيُث  االتّحاِد  إىل  بالّدعوِة  املجاورِة 
، وعقدوا اجتامًعا يف 25 فربايَر 1968م يف ديبٍّ أعلنوا فيه  األخويِّ
وكانَِت  بيَنهم"  فيام  االتّحاِد  "فكرِة  قياِم  عىل  املبدئيَّة  املوافقَة 
البحريُن وقطُر من ضمِن اإلماراِت الّتي قبلَْت هذِه الفكرَة غرَي 
أنّه ألسباٍب وعوامَل مختلفٍة قّررَْت قطُر والبحريُن االنسحاَب مَن 

االتّحاِد، وتكملَة مسريتِهام منفردتنَِي.
اإلماراِت  أعلَن حكام  يوليو 1971م)  الثّاين (18  ويف اجتامع ديب 

إقامِة دولُة إتحادية باسِم اإلمارات العربيُة املتّحدُة.

اجتامُع شيوِخ اإلماراِت التّسعِ قبَل انسحاِب قطَر والبحريِن

ويف الثّاين من ديسمَرب 1971م أُعلَن رسميٍّا قياُم الّدولِة 
االتّحاديِّة دولًة عربيًّة مستقلًّة ذاَت سيادٍة، جزًءا مَن 

الوطِن العريبِّ، وانتُِخَب املغفوُر لُه ـ بإذِن اللِّه ـ الّشيُخ 
زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن رئيًسا للّدولِة ملّدِة 5 سنواٍت، 

واملغفوُر له -بإذن الله- الّشيُخ راشُد بُن سعيٍد آِل 
مكتوٍم نائبًا لرئيِس الّدولِة للمّدِة ذاتِها.

املغفور له بإذن الله - الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن ـ رحَمُه 
اللُّه ـ رئيُس دولِة اإلماراِت – والّشيُخ راشُد بُن سعيٍد آِل مكتوٍم  

نائُب رئيِس الّدولِة -رحَمُه اللَُّه.

وقاَمْت قلعٌة منيعٌة ورصٌح شامٌخ بقياِم دولِة االتّحاِد 
وتحّولَِت األحالُم إىل حقائَق واآلماُل إىل إنجازاٍت، 

وعنَدما تجّسَدْت مزايا االتّحاِد عىل شكِل إنجازاٍت 
هائلٍة يف كلِّ مجاٍل ويف كلِّ اتّجاٍه أدرَك الجميُع حّكاًما 

ومحكومنَي أهّميَة االتّحاِد باعتبارِه طريًقا للرّخاِء والخريِ 
وسياًجا للمنعِة والقّوِة.                

حّكاُم دولة اإلماراِت العربيّة املتّحدة يف أثناِء رفعِ ساريِة 
االتّحاِد يف الثّاين من ديسمَرب 1971م
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األنشطة

الّتاريُخالّحدُث 

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

25 فرباير 1968م...............................................

...............................................إعالُن قياِم االتّحاِد

أقرأُ الفقرَة الّسابقَة بتمّعٍن، وَمْن ثَمَّ أُجيُب عِن األسئلِة اآلتيِة:
أكمل الجدول اآليت:  •

أحّدُد عىل خريطِة دولة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة الّصامِء مواقَع اإلماراِت الّسبعِ موّضًحا العاصمَة   •
برمِز (     )

أبتكُر، وأرسُم إحدى البيئاِت (الّصحراويَّة أو الّساحليَّة).

ُل
ألّو

ُط ا
شا

الن

          

خريطُة دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة
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زايُد ورحلُة بناِء «مجلِس الّتعاوِن 

الخليجي» مَن الفكرِة إلى الواقِع

ثالًثا:  دوُر - المغفورِ له بإذِن هللاِ تعالى - الّشيُخ زايُد بُن 
سلطاَن آِل نهياَن في تأسيِس مجلِس الّتعاوِن الخليجي* 

 

أقرأ واستكشف:

يسّجُل التّاريُخ للمغفور له بإذن الله - الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن آِل نهياَن والّشيُخ جابُر األحمِد الجابِر الّصباُح ـ رحَمُهام 
اللُّه ـ أمرُي دولة الكويِت قّصَة تحويِل مجلِس التّعاوِن لدوِل الخليِج العربيِّة من فكرِة إىل واقعٍ، بدايًة من أّوِل اجتامٍع 
ثنايئٍّ بيَنهام يف أبوظبي عاَم 1976م إىل توجيِه الّدعوِة لكلٍّ مَن الّسعوديِّة والبحريِن وقطَر وعامَن، وحتى ُعِقَدْت أّوُل 

قّمٍة يف 25 مايو 1981م بهدِف تحقيِق التّنسيِق والتّكامِل والّرتابِط يف جميعِ املياديِن وتعميِق الّروابِط والّصالِت وأوجِه 
التّعاوِن بنَي مواطني دوِل املجلِس وما يربُط بينهم من عالقاٍت خاّصٍة، وسامٍت مشرتكٍة، وأنظمٍة متشابهٍة، أساُسها 

العقيدُة اإلسالميُّة، وإميانًا باملصرِي املشرتِك ووحدُة الهدِف. وأكَّد إعالُن 
أبوظبي 1981م عىل الّروِح األخويِّة القامئِة بنَي دوِل املجلِس وشعوِبهـا. 
لقد كاَن لدى - املغفور له بإذن الله - الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن آِل نهياَن 

ـ رحمه الله ـ قناعٌة كبريٌة بفوائِِد توحيِد دوِل الخليِج العربيِّة إنطالقًا 
مْن إميانِه مبا تحّقَق مَن اتّحاِد إماراِت الّدولِة الّسبعِ عاَم 1971م والّذي 
شّكَل فعليٍّا الّنواَة لتكويِن مجتمعٍ خليجيٍّ عريبٍّ واحٍد تتشارُك دولُه يف 

العوامِل التّاريخيِّة والجغرافيِّة والّسياسيِّة واالقتصاديِّة والثّقافيِّة.

”إنَّ نجــاَح املســريِة االتّحاديّــِة بدولــِة اإلمــاراِت كاَن حافــزًا لبلــورِة فكــرِة قيــاِم مجلــِس التّعــاوِن الخليجــي. لقــْد 
وضْعنــا يف دولــِة اإلمــاراِت العربيّــِة املتّحــدِة تجربتَنــا االتحاديـّـَة كنمــوذٍج حــيٍّ لجميــعِ األخــوِة يف منطقــِة الخليِج، 
ــِة  ــا االتحاديّ ــا بتوّجهاتِن ــنَي األشــّقاِء يف املنطقــِة، فجــاَء تجــاوُب إخوانِن ــاِد األكــِرب ب ــَك إىل االتّح ــا بعــَد ذل وتطلّْعن
مبثابــِة دوِر نــوٍر عــىل نــوٍر لتحقيــِق آمــاِل وطموحــاِت شــعوِبنا بقيــاِم مجلــِس التّعــاوِن لــدوِل الخليــِج العربيّــِة“. 
ــِد واآلمــاِل  ــِة والعــاداِت والتّقالي ــِن واللّغ ــِط الّدي ــِج ِبَوحــدِة رواب ــعِب العــريبِّ يف الخلي ــا مــْن إميــاِن الّش ”انطالقً
ــعِ املجــاالِت  ــاوِن يف جمي ــاِق التّع ــِة وتوســيعِ آف ــعِ االســرتاتيجيِّ للمنطق ــِة املوق واملصــريِ املشــرتِك وإدراكًا ألهميّ
ــِة“. ــِة والعســكريِّة، والّتــي تُوَِّجــْت بقيــاِم مجلــِس التّعــاوِن لــدوِل الخليــِج العربيّ االقتصاديّــِة والّسياســيِّة واألمنيّ

من أقواِل الباني المؤّسس
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أربُط مَع ماّدِة اللّغِة اإلنجليزيِّة

حكيٌم 

قويٌّ
شجاٌع 
صبوٌر

wise
strong
brave 
patient

وقْد نعى املجلُس األعىل لدوِل مجلس التّعاوِن الخليجي يف قّمِته الـ25 (قمِة 
زايٍد) الّتي ُعِقَدْت يف املنامِة يف 21 ديسمرب 2004م - املغفور له بإذن الله - 

الّشيَخ زايَد بَن سلطاَن آِل نهياَن ـ رحَمُه اللُّه ـ معّربًا عن عميِق مشاعِر األىس 
والحزِن، ومستذكرًا رحلَة حياتِه املليئِة باألعامِل الجليلِة واإلنجازاِت الكبريِة، 

الحافلِة بالعطاِء الّصادِق والعمِل املخلِص الدؤوِب ملا فيِه خرُي دولِة اإلماراِت 
العربيِّة املتّحدِة وتقّدِمها وازدهارِها ورخاِء شعِبها، ودورِه يف تعزيِز مسريِة 

مجلِس التّعاوِن لدوِل الخليِج العربيِّة وإسهاِمه الكبريِ يف تأسيِسه، وما قّدَمُه 
من جهٍد كبريٍ لخدمـِة قضايا األّمتنَْيِ العربيّة ِواإلسالميِّة وسالِم املنطقِة والعامِل.

استعرْض أهمَّ إنجازاِت - املغفور له بإذن الله - الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن آَل نهياَن -رحَمُه اللُّه. • 

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

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

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

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

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

ة (ق ال ّ ق يف ل ال ا ّ ل

• what are the characters of the good 
successful leader?

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

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

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

Good thinging 

اللُّهم ارحْم من جعلنا أسعد شعب ، اللُّهم ارحْم 
باين الّدار الشيخ زايد بن سلطان إنُّه أكرمنا يف األرِض 

فأكرمُه يف جنتَك وأنَت أكرُم األكرمني وأمّد بُعمِر 
الشيخ خليفة بن زايد وأدم عليِه نعمة الّصحِة 

والعافيِة يا الله. 

19
رمضان 
1425 ه
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األنشطة

69

أتعاون مع مجموعتي وأُلخص خطوات قيام مجلس التّعاون الخليجي يف ما ال يزيد عن (4) أسطر• 

ُل
ألّو

ُط ا
شا

الن

أقرأ وأستنتج
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األنشطة

أرتب األحداث باألرقام تصاعديا حسب حدوثها مستعينا باملعلومات الواردة:• 

اقرتاح إسرتاتيجية العمل االقتصادي العريب 

املشرتك يف مؤمتر القمة العربية يف العاصمة 

األردنية عاّمن يف 

عام 1980م.

أول لقاء خليجي عىل مستوى القادة عىل 
هامش مؤمتر القمة اإلسالمي يف مدينة 

الطائف السعودية يف يناير 1981م والذي 
شهد اتفاقًا مبدئيٍّا.

تأسيس مجلس التعاون الخليجي يف أول 
قمة انعقدت يف أبوظبي يف (25 -26) 

مايو 1981م.

أول اجتامع ثنايئ بني املغفور له -بإذن الله- 
تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- 
رحمه الله- حاكم دولة اإلمارات العربية 
املتحدة والشيخ جابر األحمد الصباح أمري 

الكويت يف أبوظبي عام 1976م

ني
لّثا

ط ا
شا

الن
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األنشطة

71

 •: أسّجُل اسامَء دوَل مجلِس التّعاوِن الخليجيِّ

 •: أتعرُّف أسامَء القادِة املؤّسسنَي يف دول مجلِس التّعاوِن الخليجيِّ

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

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

دولُة اإلماراِت 

العربّيِة املّتحدِة

الّشيُخ جابُر 

األمحِد الصباُح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................
دولُة قطَر

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

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

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

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

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

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

قائد
ال

قائد
قائدال

ال
قائد
ال

قائد
ال

قائد
ال

الدولة
الدولة

الدولة
الدولة

الدولة
الدولة

شعار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

23456 1

ث
ّثال

 ال
ط

شا
الن
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الّدرُس 2 : إنجازاُت االتّحاُد

أّوالً: الّدستوُر
ثانيًا: الخدمُة الوطنيُّة

ثالثًا: قانوُن حاميِة الطّفِل

مخطُّط الّدرِس

إنجازاُت االتّحاِد

يُفُرس املفاهيَم واملصطلحاِت الواردَة يف الّدرِس.• 
يوّضح مكّوناِت الّدستوِر.• 
يناقش حقوَق ومسؤوليّاِت الفرِد كعضٍو يف املجتمعِ.• 
يبنّيُ أهميَّة الخدمِة الوطنيِّة. • 

نواتُج الّتعّلِم:

التّضحيُة• 
اإليثاُر• 

مفاهيُم
 ومصطلحاٌت:

الّدستوُر • 
الخدمُة الوطنيُّة• 
هيئُة الخدمِة الوطنيِّة• 

قيٌم ومواطنٌة

الفكرُة الّرئيسُة

شهَدْت مسريُة اتّحاِد دولِة اإلماراِت العربيِّة 
املتّحدِة إنجازاٍت عديدًة يفُخر بها كلُّ مواطٍن 

عىل هذِه األرِض. فتسعى لتحقيِق الحريّاِت 
والحقوِق والواجباِت الّتي تحفُظ كرامَة شعِبها 

ومصالَحه.

يقّدُر اهتامِم الباين املؤّسِس - املغفور • 
له بإذن الله - الّشيِخ زايِد بِن سلطاَن 

آِل نهياَن -رحَمُه اللُّه- بالطِّفِل. 
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قاَمْت دولُة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة منُذ نشأتِها يف 2 ديسمرب 
1971م بوضعِ دستوٍر لها، وهَو ميثُّل وثيقًة وطنيًّة توّضُح القواعَد 

األساسيَّة للّنظاِم الّسيايسِّ يف الّدولِة واالختصاصاِت التّرشيعيَّة 
والتّنفيذيَّة والقضائيَّة. ويؤكُّد عىل الحقوِق والواجباِت العاّمِة 

للمواطننَي، ويهدُف إىل الّنهوِض بالبالِد وشعِبها إىل املنزلِة الّتي 
تؤّهلُهام لتصّدِر  املكاِن الّالئِق بنَي الّدوِل املتحّرضِة. 

وتحرُص دولُة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة عىل تحقيِق الحقوِق 
والواجباِت الّتي تحفُظ كرامَة شعِبها ومصالَحه. فِمَن الحقوِق توفريِ 

الحاميِة الّالزمِة الّرضورىِّة، فجميُع األفراِد أماَم القانوِن سواٌء، وال 
، فكلُّ  متييَز بنَي مواطني االتّحاِد، عىل أّال يخلَّ ذلك بالّنظاِم العامِّ
مواطٍن حرٌّ يف اختياِر عملِه أو مهنِته أو ِحرفِته يف حدوِد القانوِن.
والّدفاُع عِن االتّحاِد فرٌض مقّدٌس عىل كلِّ مواطٍن، وأداُء الخدمِة 

العسكريِّة رشٌف للمواطننَي ينظُّمُه القانوُن.
إّن احرتاُم الّدستوِر والقواننِي واألوامِر الّصادرِة مَن الّسلطاِت العاّمِة 

ومراعاُة الّنظاِم العامِّ واحرتاُم اآلداِب العاّمِة، واجٌب عىل جميعِ 
الّسّكاِن.

أعّربُ شفويٍّا عن واجبايت تجاَه 
وطني. 

أّوًال: الّدستور
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األنشطة

    أقرأُ املوقَف الوارَد يف الجدوِل اآليت، ثمَّ أستكمُل املطلوَب:

الواجُباملوقُف

رأيُت زمييل يعبُث مبرافِق املدرسِة.

توّضأُْت لصالِة الظّهِر يف مدرستي فرأيُْت تّرسبًا للمياِه.

احتاَجْت أّمي إىل املساعدِة.

مَن الّصوِر أستنتُج واجبايت تجاَه الوطِن:• 

املقصوُد بالّدستوِر هو ................................................................... ..• 
 .  .............................................................................................

من حقوقي الّتي أقرّها يل الّدستوُر: • 
.....................و...................... و...............................

أستكمل ما يأيت: 

الّنشاُط االوُل

الّنشاُط الّثاني

الّنشاُط الّثالُث
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إدراكًا من قادِة دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة ألهميِّة الخدمِة 
الوطنيِّة يف الحفاِظ عىل الوطِن ومكتسباتِه، أصدَر صاحُب 

الّسموِّ الّشيُخ خليفُة بُن زايٍد آِل نهياَن رئيُس الّدولِة ـ حفظَُه 
اللُّه ـ القانوَن االتّحاديَّ لسنة 2014م بشأِن الخدمِة الوطنيِّة، 

تأكيًدا عىل ما ورَد يف دستوِر دولِة اإلماراِت الّذي ينصُّ عىل 
أنَّ الّدفاَع عِن االتّحاِد فرٌض مقّدٌس عىل كلِّ مواطٍن، وأداَء 

الخدمِة العسكريِّة رشٌف للمواطننَي ينظُّمه القانوُن.

صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية 

املتحدة (حفظه الله)

والخدمُة الوطنيُّة تعني إلتزاَم املواطِن بتحّمِل مسؤوليِّتِه اتّجاَه وطِنه، 
وليكوَن قادًرا عىل املشاركِة يف بناِء الوطِن والّدفاِع عنه واملساهمِة يف 
التّنميِة ونِرش الخريِ والّسلِم يف العامِل. وجاَء إصداُر القانوِن بأهداٍف تؤكُّد 
عىل غرِس وترسيِخ قيِم الوالِء واالنتامِء والتّضحيِة يف نفوِس أبناِء الوطِن وربِط 

هذه القيِم الوطنيِّة باملبادِئ الّصحيحِة لديِننا الحنيف والتّنشئِة الوطنيِّة الّسليمِة 
ملختلِف األجياِل وتعزيِز املقّوماِت الشخصيِّة القياديِّة من حيُث مختلُف الرّكائِز 

كالقّوِة البدنيِّة واالعتامِد عىل الّذاِت، وتحّمِل املسؤوليِّة واالنضباِط واحرتاِم القانوِن 
وتقديِر قيمِة الوقِت.

ووفًقا للقانوِن فقْد أقرَّ إنشاُء هيئِة الخدمِة الوطنيِّة بالقيادِة العاّمِة للقّواِت املسلّحِة 
لتكوَن مبثابَة الهيئِة العليا املرشفِة عىل شؤوِن الخدمِة الوطنيِّة، والّتي تعدُّ فرًضا عىل 
كلِّ مواطٍن مَن الّذكوِر رشيطَة أْن يكوَن قد بلَغ الثّامنَة عرشَة من عمرِه، وال يتجاوَز 

الثالثنَي من عمرِه، وأْن يكوَن الئًقا طبيٍّا.
     حمايُة الوطِن ....  قدوةٌ ..... جنوُدنا البواسُل....

أفكُّر وأجيُب :هِل 
الخدمُة الوطنيُّة 
الزامية بالنسبة 

لإلناث؟ 

ثانًيا: الخدمُة الوطنّيُة 
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األنشطة

 
تعني إلتزاَم املواطِن بتحّمِل مسؤوليِّته اتّجاَه وطِنه، وليكوَن قادًرا عىل املشاركِة يف بناِء الوطِن والّدفاِع • 

عنه............................................................................................................................................
تابعٌة للقيادِة العاّمِة للقّواِت املسلّحِة، لتكوَن مبثابِة الهيئِة العليا املرشفِة عىل شؤوِن الخدمِة الوطنيِّة • 

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

 •
 •: أتخيُّل نفيس بالخدمِة الوطنيِّة أرسُم بقلمي الزيَّ العسكريَّ

جانُب الّتطبيِقم
مستوى تحقيقه

متميٌّزجيٌّدمتوّسٌط

أفهُم معنى حبِّ الوطِن 1

أدرُك أهميَّة الخدمِة الوطنيِّة 2

أحرُص مستقبًال عىل أداِء الخدمِة الوطنيِّة 3

أقّيُم ذاتي

أتّذكُّر

ُل
الو

ُط ا
شا

الّن

الّنشاُط الّثاني

الّنشاُط الّثالُث

اكتب املفهوم أو املصطلح الّدال عىل العباراِت اآلتيِة:• 
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  حرَصْت دولُة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة عىل وضعِ العديِد مَن القواننِي الّتي تعّزُز حقوَق الطِّفِل، حيُث أصدر 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان-حفظه الله- القانون االتحادي بشأن حقوق الطفل 

قانوُن حقوق الطّفِل ينطبُق عىل جميعِ األطفاِل دوَن سنِّ 18 عاًما بغضِّ 
الّنظِر عِن الجنسيِّة والّديِن. وينصُّ عىل حقِّ الطّفِل يف األمِن والحريِّة 

والحاميِة مَن املعاملِة الالإنسانيِّة أو القاسيِة أو املَهيَنِة. كام ينصُّ القانوُن 
عىل حقِّ الطّفِل يف الحياِة، والحصوِل عىل اسٍم، والتّعبريِ عن رأِيِه بحريِّة، 
والحصوِل عىل الّرعايِة الّصّحيِّة، والحقِّ يف الحاميِة مَن االستغالِل، والحقِّ 

يف التّعليِم.

التعليم األساسي
- عىل وجِه الخصوِص  التّعليُم األسايسُّ

– هَو األساُس الذي يقوُم عليه التّعليُم 
يف املراحِل التّاليِة، وله الّدوُر  األهمُّ 

يف تشكيِل شخصيِّة الطّفِل، وتسليِحه 
باملعارِف والقيِم واالتّجاهاِت واملهاراِت 

األساسيِّة. 

لكلِّ طفٍل الحقُّ 
يف الحياِة والتّعليِم 

والّصّحِة.
........................................ 

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

........................................ 
أستنتُج مَن الفقرِة 

الّسابقِة األفكاَر الرّئيسَة

ثالًثا: قانوُن حقوق الّطفِل 

 

أقرأُ، وأجيُب  
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األنشطة

أبحُث يف شبكِة املعلوماِت اإللكرتونيِّة عن قانوِن حقوق الطّفِل يف دولِة اإلماراِت العربيِّة 
املتّحدِة وأكتُب ملّخًصا عنُه وأعرضُه أماَم زماليئ.

  أثري خبراتي 
ُل

ألّو
ُط ا

شا
الن
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األنشطة

أعُرب بالرسِم عن حقوِق الطفِل يف دولِة اإلماراِت العربيِة املتحدِة .• 

ني
لثا

ط ا
شا

الن
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كُب المجِد الّدرُس 3 : موا

أّوالً: يوُم الّشهيِد
ثانيًا: عاصفُة الحزِم

ثالثًا: دعُم أِرس الّشهيِد

مخطُّط الّدرِس

مواكب املجد

يفّرسُ املفاهيَم واملصطلحات الواردَة يف الّدرِس.• 
يقّدُر الّدوَر البطويلَّ الّذي تلعبُُه القّواُت املسلّحُة يف • 

حاميِة الوطِن.
يناقُش أهّميَّة دوِر الحكومِة يف دعِم أِرس الّشهداِء.• 

نواتُج الّتعّلِم:

يوُم الّشهيِد  • 
عاصفة الحزم• 

مفاهيُم
 ومصطلحاٌت:

حبُّ الوطِن• 
التّعاوُن• 

قيٌم ومواطنٌة

الفكرُة الّرئيسُة

جاَدْت دولُة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة 
مبجموعٍة مْن فلذاِت أكباِدها ورجالِها من أجِل 
هذا الوطِن الغايل ودفاًعا عنه،  فكانوا منوذًجا 

مضيئًا لتاريِخه.

ُح دوَر دولِة اإلماراِت •  يوضِّ
العربيِّة املتّحدِة يف عاصفِة 

الحزِم.
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يوُم الّشهيِد هَو يوَم وطنيٌّ تعّربُ فيه دولُة اإلماراِت العربيِّة 
وا بأرواِحهم  املتّحدِة عْن تقديرِها لتضحياِت شهدائِها الّذيَن ضحُّ

دفاًعا عن الوطِن، وهَو مبثابِة ردٍّ للجميِل، وفرصٍة للتّعبريِ عن 
الّرتابِط الحقيقيِّ بنَي الوطِن والقيادِة والّشعِب، وقْد أمَر صاحُب 

الّسموِّ الّشيُخ خليفُة بُن زايٍد آِل نهياَن، رئيُس الّدولِة - حفظه الله، 
أْن يكوَن يوُم 30 نوفمَرب مْن كلِّ عاٍم يوًما للّشهيِد، تخليًدا ووفاًء 

وعرفانًا بتضحياِت وعطاِء وبذِل شهداِء الوطِن وأبنائِه الربرِة، الّذيَن 
وهبُوا أرواَحهم لتظلَّ رايُة اإلماراِت خّفاقَة عاليًة، وهم يؤّدوَن 
هم وواجباتِهُم الوطنيَّة داخَل الوطِن وخارَجه يف املياديِن  مهامَّ

املدنيِّة والعسكريِّة واإلنسانيِّة كافِّة.

الشهيُد ساملُ سهيٍل

ملاذا أَعلَن  صاحب الّسمّو رئيُس الّدولِة الّشيُخ خليفُة بُن زايٍد • 
آِل نهياَن ـ حفظَُه اللُّه- 30 نوفمرب يوًما للّشهيِد؟ 

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

كاَن الّشهيُد ساملُ سهيل يحلُم منُذ طفولِته بأْن يكوَن رجَل رشطٍة، وقْد تحّقَق لُه 
الحلُم حنَي التحَق مبديريِّة رشطِة رأِس الخيمِة، وهو يف الـ16 من عمرِه، ومتيَّز بكفاَءتِه 

يف حمِل الّسالِح، وُعرَف بنَي زمالئِه باالنضباِط وااللتزاِم بكلِّ األوامِر العسكريِّة.
لذلَك جاَء اختياُر «يوُم الّشهيِد» يف دولة اإلماراِت ليتزامَن مَع تاريِخ استشهاِد أّوِل 
جنديٍّ إمارايتٍّ، وهَو ساملُ سهيٍل، الّذي استُشهَد يف 30 نوفمَرب عاَم 1971م، عنَدما 

استيقَظ سّكاُن جزيرِة طنِب الكربى عىل هديِر الطّائراِت العسكريِّة اإليرانيِّة، ومبجرِّد 
اقرتاِب الغزاِة من مركِز رشطِة الجزيرِة، بادَر ساملُ سهيٍل، وهَو عسكريٌّ أّوٌل من رشطِة 

رأِس الخيمِة، وزمالُؤه الخمسُة بإطالِق الّناِر عليهم، ثمَّ تجّمَع وزمالُؤه حوَل ساريِة 
العلِم للذوِد عن علِم الوطِن؛ ليك ال ينزله الغزاُة عن ساريِته، وبقوا مّرصيَن عىل ذلَك 
حتّى الرّمِق األخريِ، لقْد روى ساملٌ بدمائِه الطاهرِة تراَب وطِنه، فسّجَل التّاريُخ اسَمه 

بأحرٍف من نوٍر بعَد معركٍة غريِ متكافئٍة عىل اإلطالِق. 

أّوُل شهيٍد إماراتي�:

أّوًال:  يوُم الّشهيِد
 

 
:
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 أستكمُل العباراِت مبا يناسبُها مْن كلامٍت (سامل سهيل – يوم الشهيد  - رجل رشطة)• 

1ـ كاَن الّشهيُد سامل سهيل يحلُم منُذ طفولِته بأْن يكوَن .........................................
2ـ أّوُل شهيٍد إمارايتِّ هَو ......................

وا  3ـ يوٌم وطنيٌّ تعّربُ فيه دولُة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة عن تقديرِها لتضحياِت شهدائِها الّذين ضحَّ
بأرواِحهْم دفاًعا عِن الوطِن .................................................

أقرأُ الخريطَة، ثمَّ أجيُب عاّم يأيت:• 

1-الّدولُة الّتي احتلِّت الجزَر اإلماراتيَّة الثّالَث ِهَي:

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

خريطُة دولِة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة 

ايران

2- الجزُر اإلماراتيُّة الثالث 

املحتلُّة ِهَي

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

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

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

ُل
ألّو

ُط ا
شا

الن

النشاُط الّثاني
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اليمُن هَي دولٌة تقُع جنوَب غرِب شبِه الجزيرِة 
العربيِّة يف غرِب قارِة آسيا، يحدُّ اليمَن مَن الّشامِل 

اململكُة العربيُّة الّسعوديُّة ومَن الّرشِق سلطنُة عامَن 
ولها ساحٌل جنويبٌّ عىل بحِر العرِب وساحٌل غريبٌّ عىل 

البحِر األحمِر.
ودولُة اإلماراِت وقيادتِها سباقٌة يف تقديِم املساعداِت 

اإلنسانيِّة لألشقاِء ويعتُرب مرشوُع إعادِة بناِء سدِّ مأرَب 
القديِم يف اليمِن منوذًجا لهذا العطاِء. ففي 2 أكتوبَر 
1982 م وضَع الباين املؤّسُس - املغفور له بإذن الله 

- الّشيُخ زايُد بُن سلطاَن آِل نهياَن – رحَمُه اللُّه – 
حجَر األساِس لهذا املرشوِع لينهَي الّدماَر الّذي تسبّبُه 

الفيضاُن، ويجّدَد خصوبَة األرايض الّزراعيِّة. وتعمَّ 
الفائدُة عىل أجزاٍء كبريٍة مَن اليمِن.

خريطُة شبِه الجزيرِة العربيِّة 

عاصفُة الحزِم:
شاركَْت دولُة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة يف "عاصفِة الحزِم" 

ضمَن تحالٍف عريبٍّ تقوُده اململكُة العربيُّة الّسعوديُّة 
لحاميِة الّشعِب اليمنيِّ مَن الحوثينَي الّذيَن سلبوا رشعيَّة 

الّدولِة. وهّددوا أمَن واستقراَر الخليِج العريبِّ، ورفضوا 
املبادرَة الخليجيَّة. ويف إبريَل 2015 م أعلَنْت قيادُة 

العمليِّة عن توقِّف عمليِّة عاصفِة الحزِم لتبدأَ عملّيُة 
إعادِة األمِل.

سدُّ مأرَب يف اليمِن

ثانًيا: عاصفُة الحزِم
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إعادُة تأهيِل املستشفياِت واملراكِز الّصّحيِّة.تحريُر املناطِق واملدِن اليمنيِّة

توزيُع املساعداِت الغذائيِّة للّشعِب اليمنيِّإعادة فتِح املدارِس

 •: مَن املساعداِت الّتي تقّدُمها دولُة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة للّشعِب اليمنيِّ

إنشاء محطات للكهرباء يف اليمن
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85

1- يف إبريَل 2015م أعلَنْت قيادُة العمليِّة عن توقِّف عمليِّة عاصفِة الحزِم لتبدأَ عمليُّة إعادِة 

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

2- مرشوٌع يف اليمِن وضَع أساَسه الباين املؤّسُس املغفور له بإذن الله - الّشيُخ زايُد بُن 

سلطاَن آِل نهياَن ـ رحَمُه اللُّه ـ لحاميِة األرايض من الفيضان ويجّدد خصوبَة األرايض الزراعيِّة  

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

3- تحالٌف عريبٌّ تقوُده اململكُة العربيُّة الّسعوديُّة لحاميِة الّشعِب اليمنيِّ مَن الحوثينَّي ُعرَِف 

باسِم عاصفِة ..........................

أستكمُل املخطَّط الّذهنيَّ اآليتَ:• 

مَن املســاعداِت الّتي تقّدُمها دولُة اإلماراِت العربيِّة املتّحدِة للّشــعِب اليمنيِّ 

 

 استكمُل العبارات مبا يناسبُها من كلامِت (الحزم  ـ األمل ـ سّد مأرب)• 

النشاُط الّثاني

النشاُط األّوُل
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إّن ما قّدَمُه شهداُء الحقِّ والواجِب من تضحياٍت فداًء للوطِن، ودفاًعا 
عِن الحقِّ والرشعيِّة، مصدُر فخٍر وعزٍّة لكلِّ مواطٍن إمارايتٍّ، فاستحّقوا 
أْن يذكرَهُم التّاريُخ، لتبقى سريتُهُم العطرُة راسخًة يف الّنفوِس، تتناقلُها 
أجياُل املستقبِل، ويتعلّموا  منها مفاهيَم التّضحيِة وقيَم الفداِء. ولقْد 

كاَن للقيادِة الرّشيدِة املتمثّلِة يف صاحِب الّسموِّ الّشيِخ محّمِد بِن راشٍد 
آِل مكتوٍم نائِب رئيِس الّدولِة رئيِس مجلِس الوزراِء حاكِم ديبٍّ رعاُه 

اللُّه، وصاحِب الّسموِّ الّشيِخ محّمِد بِن زايٍد آِل نهياَن ويلِّ عهِد أبوظبي 
نائِب القائِد األعىل للقّواِت املسلّحِة ـ حفظَُه اللُه ـ، وأصحاَب الّسموِّ 
حّكاِم اإلماراِت - حفظهم الله، يف مؤازرِة أِرس الّشهداِء، ومشاركِتهُم 
الحثيثِة ألحزانِهْم وهموِمهم، األمُر الّذي عّمَق التّالحَم بنَي القيادِة 

والّشعِب، وأسهَم يف رفعِ الّروِح املعنويِّة لدى األِرس، وخلََق حالًة مَن 
الوعِي والثّقافِة الوطنيِّة ملفهوِم الّشهادِة ومكانِة الّشهيِد عنَد اللِّه ـ عزَّ 

. وجلَّ ـ، فضالً عْن أهميِّة أداِء الواجِب ونرصِة الحقِّ

صاحب السمو الّشيُخ محّمُد بُن زايٍد آِل 
نهياَن- حفظه الله- يزوُر أبناَء الّشهداِء 

صاحب السمو الّشيُخ محّمُد بُن راشٍد آِل 
مكتوٍم-رعاه الله- يزوُر أبناَء الّشهداِء 

رؤية وحكمة
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة - حفطه الله-

واجب العزاء يف شهداء الحق والواجب 

وقال سّمّوه  ( إن دولة اإلمارات العربية 

املتحدة ستظل بجنودها البواسل وفية 
النتامئها العريب وستعمل بكل إخالص 
بجانب أشقائها للدفاع عنهم ضد أي 

خطر أو تهديد).

ثالًثا: دعُم أسرِ الّشهداِء 
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من مظاهرِ دعِم أُسرِ الّشهداِء:

 ، وّجَه صاحُب الّسموِّ الّشيُخ الدكتوُر سلطاُن بُن محّمٍد القاسميُّ
عضُو املجلِس األعىل حاكُم الّشارقِة -حفظه الله-، بإقامِة ساحٍة 

لنصِب الّشهداِء عىل طريِق املليحِة، وتسميِة الّشارِع الخلفيِّ 
للمدينِة الجامعيِّة باسِم "شارِع الّشهداِء".

، عضُو املجلِس  كام وّجَه صاحُب الّسموِّ الّشيُخ حميُد بُن راشٍد الّنعيميُّ
األعىل ـ حاكُم عجامَن - حفظه الله-، بتشييِد ساحٍة للّشهداِء، وبناِء نصٍب 

تذكاريٍّ يف موقعِ حديقِة الَعلَِم يف منطقِة الجرِف يف عجامَن، تخليًدا لشهداِء 
الواجِب.

، عضُو  أصدَر صاحُب الّسموِّ الّشيُخ حمُد بُن محّمٍد الّرشقيُّ
املجلِس األعىل حاكُم الفجريِة- حفظه الله، قراًرا أمرييٍّا يقيض 

بإعفاِء أبناِء الّشهداِء مَن الرّسوِم املحليِّة يف إمارِة الفجريِة.

أمَر صاحُب الّسموِّ الّشيُخ محّمُد بُن زايٍد آِل نهياَن ويلُّ عهِد أبوظبي 
نائُب القائِد األعىل للقواِت املسلّحِة- حفظه الله، بإنشاِء مكتٍب يف 

ديواِن ويلِّ العهِد ملتابعِة احتياجاِت أِرس الّشهداِء.

 استحدثَْت وزارُة الّرتبيِة والتّعليِم لجنًة لدعِم التعليِم ألبناِء 
الّشهداِء، وهَي لجنٌة مستقلٌّة تتبُع مكتَب معايل الوزيِر 

مبارشًة.
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األنشطة

أقيُم ذايت مْن خالِل الجدوِل اآليت:• 

جانُب الّتطبيِقم

مستوى تحقيقه

متميٌّزجيٌّدمتوّسٌط

أقّدُر تضحياِت أبناِء الوطِن يف سبيِل حاميِته.1

2
أعتزُّ بقيادتِنا الرّشيدِة بقيادِة صاحب السمو الّشيِخ 

خليفَة بِن زايٍد بِن سلطاَن آِل نهياَن -حفظَُه اللُّه.

أجتهُد يف تحصيِل العلِم من أجِل وطني.3

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

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

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

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

أكتُب معّربًا عْن فخري واعتزازي بتالحِم قيادتِنا مَع أِرس الّشهداِء:• 

ُل
ألّو

ُط ا
شا

الن
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األنشطة

 أكتُب رسالًة ألرسِة شهيٍد، أعّربُ فيها عن فخري واعتزازي مبا قّدَمُه ابُنهْم من • 
تضحيّاٍت يف سبيِل الوطِن.

ني
لّثا

ُط ا
شا

الن
أسّطُر بقلمي:
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أزداُد
معرفًة

ــا وسياســيٍّا لصاحــِب الّســموِّ  ــَة إنســانيٍّا وتربويٍّ ال يخفــى علــى أحــٍد أنَّ الّنشــأَة الثّريّ

الّشــيِخ محمــِد بــِن زايــِد آِل نهيــاَن - حفظــُه اللـّـُه - فــي بيــٍت عريــٍق يُعــدُّ قلعــًة مــن 

قــالِع القيــِم واألخــالِق والتّقاليــِد العربيّــِة األصيلــِة، وهــو بيــُت المغفــوِر لــُه – بــإذِن 

اللـّـِه تعالــى – الّشــيِخ زايــِد بــِن ســلطاَن آِل نهيــاَن، قــْد صقلـَـْت خبراتــِه وقدراتــِه فــي 

ــِل العمــِل الوطنــيِّ  ــا بتفاصي ــَر إلماًم ــَح أكث ــُث أصب فــنِّ الحكــِم واإلدارِة مبكــرًا، بحي

فــي المجــاالِت كافــًة. بــْل إنَّ انخــراَط ســمّوِه فــي ممارســِة العمــِل العســكريِّ 

ــي  ــِة ف ــتقبِل التّنمي ــًة لمس ــاملًة وعميق ــًة ش ــّوُن رؤي ــُه يك ــيِّ جعل واإلداريِّ والسياس

ــِة المتّحــدِة، تأخــُذ فــي االعتبــاِر جوانبَهــا وأبعاَدهــا الثّقافيــَة  دولــِة اإلمــاراِت العربيّ

ــِن  ــيِن الزمي ــِط كأساس ــِم والتّخطي ــاِن بالعل ــن اإليم ــُق م ــًة، وتنطل ــَة كاف واالجتماعيّ

فــي أيِّ عمليّــِة تنميــٍة حقيقيّــٍة وناجحــٍة، وضرورييــِن أليِّ قائــٍد طمــوٍح يتطلــُع إلــى 

المســتقبِل.

فخُر العروبِة الّشيُخ محمُد بُن زايِد آِل نهياَن - حفظُه اللُّه
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أزداُد
معرفًة

ــُن  ــُد ب ــيُخ محم ــموِّ الّش ــُب الّس ــِه"، وصاح ــرُّ أبي ــَد س ــرُب "إّن الول ــوُل الع يق

زايــِد آِل نهيــاَن ولــيُّ عهــِد أبوظبــي نائــُب القائــِد األعلــى للقــّواِت المســلّحِة 

- حفظــُه اللـّـُه - هــو امتــداٌد للمغفــوِر لــُه - بــإذِن اللـّـِه تعالــى - الّشــيِخ زايــِد 

بــِن ســلطاَن آِل نهيــاَن - طيـّـَب اللـّـُه ثــراُه - وأحــُد أبــرِز أبنــاِء مدرســتِه الخالدِة 

المخلصيــَن، فقــْد تشــرَّب صاحــُب الّســموِّ الّشــيُخ محمــُد بــُن زايــِد آِل نهيــاَن 

ــِة  ــِم والحكم ــِة والحك ــي الّسياس ــرّدَة ف ــِه المتف ــِس صفات ــِد المؤّس ــن القائ م

والقــرِب مــن الّنــاِس واالنفتــاِح عليهــم، ولــَد ســمّوُه فــي مدينــِة العيــِن وهــي 

ــي الحــادي عشــَر  ــٍة ف ــٍة خّالب ــٍة وبيئ ــي تتســُم بطبيع ــاِت" الّت ــُة الواح "مدين

مــن شــهِر مــارَس 1961م، المدينــُة الّتــي أثـّـرْت فــي الّســماِت القياديـّـِة للوالــِد 

ــاِء،  ــى األبن ــا عل ــرِك بصماتِه ــن ت ــى ع ــن تتوان ــراُه، ل ــُه ث ــَب اللّ ــِس طيّ المؤّس

والمؤكّــُد أّن ســمّوُه اكتســَب مهــاراِت االقتــراِب مــن الّنــاِس مــن بيئــِة العيــِن، 

الّتــي غرســْت فــي والــدِه، طيـّـَب اللـّـُه ثــراُه، المقّومــاِت ذاتَهــا، حيــُث معايشــِة 

ــاِس ومخالطتهــم واالســتماِع إليهــم ومشــاركِتهم هموَمهــم وأحاديثَهــم. الّن
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أزداُد
معرفًة

إنَّ مــن أهــمِّ الّســماِت الّتــي أخَذهــا صاحــُب الّســموِّ الّشــيخ محمــُد بــُن زايــِد آِل نهيــاَن  - حفظــُه اللّــُه - عــن 

والــدِه - المغفــوِر لــُه بــإذِن اللّــِه تعالــى - هــي التّواضــَع والتّبّســَط مــع الّنــاِس والحــرِص علــى التّواجــِد بينهــم 

كواحــٍد منهــم، فإنـّـُه نمــوذٌج لإلنســاِن المتواضــعِ الـّـذي يتفاعــُل مــع المواطنيــَن ويقيــُم عالقــاٍت إنســانيًة عميقــًة 

معهــم، ويحضــُر مناســباتِهم الخاّصــَة مــن أفــراٍح وأتــراٍح، ويحنــو علــى الّصغيــِر والكبيــِر، وال يغلــُق بابــُه فــي 

ــِة  وجــِه صاحــِب حاجــًة أبــًدا، ويتفاعــُل مــع أوجــِه المعانــاِة اإلنســانيِّة كافــًة ليــَس فــي دولــِة اإلمــاراِت العربيّ

المتّحــدِة فقــط بــْل فــي العالــِم كلـّـِه، ويقابــُل زائريــِه بالِبشــِر والتّرحــاِب ويحــرُص علــى االهتمــاِم بضيوفــِه، وهذا 

ــَن  ــَن اإلماراتيي ــُه مصــدَر إلهــاٍم للمواطني ــى أرِضهــا وجعل ــَن عل ــاِء اإلمــاراِت والمقيمي ــعِ أبن ــَة جمي أكســبُه محبّ

ــزٍة للــدوِل والّشــعوِب  ــاُد كقيمــٍة وركي وقــوَة دفــعٍ لهــم إلــى األمــاِم فــي كلِّ المجــاالِت كانــت الوحــدُة واالتّح

محــوَر تفكيــِر - المغفــوِر لــُه بــإذِن اللـّـِه - الّشــيِخ زايــِد بــِن ســلطاَن آِل نهيــاَن - طيـّـَب اللـّـُه ثــراُه – هــذا اإليمــاُن 

المطلــُق بالوحــدِة، باعتبارِهــا مصــدِر القــوِة والمنعــِة للــّدوِل، يجّســدُه صاحــُب الّســموِّ الّشــيُخ محمــُد بــُن زايــِد 

ــا  ــا وتكاتفن ــا وترابطن ــا علــى أنَّ "وحَدتن ــُد دائًم ــُث يؤكّ ــِه حي ــِه وأفعال ــُه - فــي كلِّ أقوال ــاَن - حفظــُه اللّ آِل نهي

هــو مصــدُر قوتُنــا، وهــو نهُجنــا الثّابــُت الّــذي أّسســُه - المغفــوُر لــُه بــإذِن اللّــِه - الّشــيُخ زايــُد بــُن ســلطاَن آِل 

نهيــاَن - رحمــُه اللـّـُه - ويمضــي فــي تثبيــِت أركانــِه صاحــُب الّســموِّ الّشــيُخ خليفــُة بــُن زايــِد آِل نهيــاَن - حفظــُه 

اللـّـُه - وأنَّ تالحمنــا اليــوَم هــو غــرُس آبائِنــا وأجداِدنــا، زرعــوُه فــي عمــِق جــذوِر الوطــِن، معاهديــَن اللـّـَه علــى 

ــا القادمــِة"، تحــدَث ســمّوُه بكلمــاٍت أصبحــْت شــعاًرا لــكلِّ مواطــٍن إمارتــيٍّ فــي كلِّ  ــِه ألجيالن أْن نحافــَظ علي

ــَد أنَّ  ــَد مجــدًدا أنَّ البيــَت متوّحــٌد بأهــِل اإلمــاراِت .. وأريــُد أْن أؤكّ إمــاراِت الّدولــِة، حيــُث قــاَل "أُريــُد أْن أؤكّ

اإلمــاراِت قلعــٌة حصينــٌة .. فلتطمــنئَّ القلــوُب .. لتطمــنئَّ القلــوُب .. والــداُر بخــريٍ". ومنــُذ ذلــَك اليــوَم أصبحــْت 

عبــارُة "البيــُت متوّحــٌد" رمــزًا لدولــِة اإلمــاراِت العربيّــِة المتّحــدِة وشــعاًرا ملهًمــا للمواطنيــَن والمواطنــاِت كافـّـًة.
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ــُه - أنَّ االســتثماَر فــي  يُعــدُّ صاحــُب الّســموِّ الّشــيُخ محمــُد بــُن زايــِد آِل نهيــاَن - حفظــُه اللّ

المواطــِن هــو االســتثماُر األمثــُل للمســتقبِل ألنَّ "أبنــاَء اإلمــاراِت هــم أســاُس الوطــِن وعمــادُه 

وثروتــُه، وليــس الّنفــُط، وســوَف تكــوُن اســتثماراتنا فيهــم، وهــم االســتثماُر الحقيقــيُّ الّدائــُم، 

ويجــُب تهيئــُة أرِض الواقــعِ لهــم".

نظــَر العالــُم كلُّــُه إلــى زيــاراِت صاحــِب الّســموِّ الّشــيِخ محمــِد بــِن زايــِد آِل نهيــاَن - حفظــُه 

اللّــُه - إلــى مجالــِس العــزاِء فــي كلِّ إمــاراِت الّدولــِة بتقديــٍر واحتــراٍم كبيريــِن، حيــُث بــدْت 

ــِة المتّحــدِة أســرًة واحــدًة متماســكًة تتشــارُك فيهــا القيــادُة والّشــعُب  دولــُة اإلمــاراِت العربيّ

األفــراَح واألحــزاَن، وفــي عبــارٍة ســوَف تظــلُّ األجيــاَل بعــَد األجيــاِل تتذكّرُهــا، خاطــَب صاحــُب 

الّســموِّ الّشــيُخ محمــُد بــُن زايــِد آِل نهيــاَن ولــيُّ عهــِد أبوظبــي نائــُب القائــِد األعلــى للقــّواِت 

ــُه - أهالــي وأســَر شــهداِء اإلمــاراِت بقولــِه: "الّشــهيُد وأنتــم وعيالكــم  المســلّحِة - حفظــُه اللّ

كلّكــم عظــُم الرّقبــِة"، معبــرًا عــن وقــوِف القيــادِة الرّشــيدِة إلــى جانِبهــم بــكلِّ قــوٍة، تقديــرًا 

ــهداِء،  ــاِء ألرواِح الّش ــن الوف ــرًا ع ــِن، وتعبي ــِل الوط ــن أج ــم م ــاِت أبنائِه ــم وتضحي لتضحياتِه

ــِة المتّحــدِة. والوفــاُء قيمــٌة راســخٌة فــي تاريــِخ دولــِة اإلمــاراِت العربيّ
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أمــَر صاحــُب الّســموِّ الّشــيُخ محمــُد بــُن زايــِد آِل نهيــاَن ولــيُّ عهــِد أبوظبــي نائــُب القائــِد األعلــى 

للقــّواِت المســلّحِة - حفظــُه اللّــُه - بإنشــاِء مكتــٍب فــي ديــواِن ولــيِّ عهــِد أبوظبــي يُعنــى بشــؤوِن 

ــاِت  ــع الجه ــيِق م ــهداِء وبالتّنس ــِر الّش ــاِت أس ــِة احتياج ــُب بمتابع ــصُّ المكت ــهداِء، ويخت ــِر الّش أس

ــِة أوجــِه  ــِن كافّ ــاِء الّشــهيِد وتأمي ــِم الّدعــِم الــالّزِم ألســرِة وأبن ــِة وتقدي الرّســميِّة األخــرى فــي الّدول

ــِه،  ــاراِت وقيادت ــَن شــعِب اإلم ــِم بي ــي التّالح ــم. وهــذا تجســيٌد حــيٌّ لمعان ــاِم له ــِة واالهتم الّرعاي

ــِه. ــِه وكرامت ــاِء الوطــِن الّذيــَن يضّحــوَن مــن أجــِل عزت وتأكيــٍد علــى وفــاِء القيــادِة ألبن

ــِد األعلــى  ــُب القائ ــيُّ عهــِد أبوظبــي نائ ــاَن ول ــِد آِل نهي ــُن زاي ــيُخ محمــُد ب أمــَر صاحــُب الّســموِّ الّش

ــي (واحــُة  ــِة أبوظب ــي مدين ــهداِء ف ــذكاريٍّ للّش ــُه - بإنشــاِء نصــٍب ت ــّواِت المســلّحِة - حفظــُه اللّ للق

ــى مكتــُب شــؤوِن أســِر الّشــهداِء بديــواِن ولــيِّ عهــِد أبوظبــي  الكرامــِة). كمــا وجــَه ســمّوُه بــأْن يتولّ

، ومتابعــِة الخطــِط والبرامــِج الّالزمــِة بالتّنســيِق مــع  ــَة اإلشــراِف علــى تنفيــِذ الّنصــِب التــذكاريِّ مهّم

، وبمــا يليــُق إعتــزاِز  الجهــاِت والمؤّسســاِت المعنيّــِة فــي الّدولــِة لتشــييِد هــذا المعلــِم الوطنــيِّ المهــمِّ

ــى أنَّ  ــذكاريُّ عل ــُب الت ــذا الّنص ــُد ه ــهداِء. ويؤكّ ــا الّش ــاِء أبنائِه ــاِت وعط ــا بتضحي ــاراِت وفخرِه اإلم

قيادتنــا الرّشــيدَة تنظــُر إلــى الّشــهداِء باعتبارِهــم القــدوِة والّنمــوذِج لبنــاِء الوطــِن جميًعــا فــي الحاضــِر 

والمســتقبِل، بمــا رّســخوُه مــن قيــِم التّضحيــِة والفــداِء واالنتمــاِء، كــي يظــلَّ الَعلــُم اإلماراتــيُّ خّفاقًــا 

فــي مياديــِن الحــقِّ والواجــِب.
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يعــدُّ صاحــُب الّســموِّ الّشــيُخ محمــُد بــُن زايــِد آِل نهيــاَن - حفظــُه اللـّـُه - صاحــَب مدرســٍة فــي التّواصــِل 

ُه ينتمــي إلــى مدرســِة  ــِب، فســموُّ ــوِك والزّعمــاِء العــرِب واألجان والتّفاعــِل الّسياســيِّ مــع القــادِة والمل

ــُه ثــراُه - فــي بنــاِء  ــَب اللّ ــِه تعالــى - الّشــيِخ زايــِد بــِن ســلطاَن آِل نهيــاَن - طيّ - المغفــوِر لــُه بــإذِن اللّ

عالقــاٍت إنســانيٍّة متجــّذرٍة مــع القــادِة والملــوِك والّرؤســاِء، ومــا ينطبــُق علــى العالقــاِت الّدوليــِة ينطبــُق 

، فصاحــُب الّســموِّ الّشــيُخ محمــُد بــُن زايــِد آِل نهيــاِن ولــيُّ  ــزًا علــى الّنطــاِق المحلــيِّ بشــكٍل أكثــِر تميّ

عهــِد أبوظبــي نائــُب القائــِد األعلــى للقــّواِت المســلّحِة - حفظــُه اللـّـُه - يمتلــُك قــدرًة فريــدًة علــى جذِب 

ــِة، المســتمّدِة  أفئــدِة وقلــوِب أبنــاِء شــعبِه، بمــا يمتلكــُه مــن ســماٍت فــي الّشــخصيِة والقــدرِة الخطابيّ

مــن بيئــٍة حضاريّــٍة تعــرُف كلماتُهــا طريَقهــا إلــى القلــوِب وتالمــُس أوتارَهــا بســرعٍة بالغــٍة، فضــالً عــن 

التّواضــعِ الّــذي يضفــي علــى شــخصيِّة ســمّوِه هالــًة كبيــرًة مــن الوقــاِر واالحتــراِم والتقديــِر مــن أبنــاِء 

شــعبِه كافّــًة. وتتميّــُز سياســاُت وأفــكاُر وفلســفُة ســمّوِه بإيمــاٍن عميــٍق وإدراٍك راســٍخ ومتجــذٍر بقيمــِة 

، وهــي بالفعــِل قيمــٌة محوريّــٌة فــي بنــاِء األمــِم الّناهضــِة. التّعايــِش اإلنســانيِّ

من كتاب: "فخر العروبة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القائد واإلنسان".
المؤلف: د. سالم الكتبي.

Soci_Stud_G05_T1_V2.indd   95Soci_Stud_G05_T1_V2.indd   95 8/24/17   2:30 AM8/24/17   2:30 AM



96
Soci_Stud_G05_T1_V2.indd   96Soci_Stud_G05_T1_V2.indd   96 8/24/17   2:30 AM8/24/17   2:30 AM



بـــِه اإلنســـاُن لتحســـيِن ظـــروِف حياتِـــه، الحضارُة ثمـــرُة كل" جهـــٍد يقـــوُم 
أم معنويّـــًة. كانَـــْت ماديّـــًة  أ ســـواءٌ 

مـــَن وادي الّنيِل بالقـــرِب  الدلتـــا  رأِس  إـلــى  أســـواَن  مـــن  يمتـــد=  واٍد ضّيـــٌق 
القاهـــرِة، حيـــُث الميـــاُه المتوّفـــرُة واألراضـــي الخصبـــُة الواســـعُة.

ِالّشادوَف وسيلةٌ لرفِع الماِء مَن الّنهر

نـــوٌع مـــَن الكتابـــِة، ُتْنَقـــُش فـــوَق ألـــواِح الّطيـــِن والحجـــرِ والّشـــمِع الكتابُة المسماريُّة
والمعـــادِن وغيرهـــا. 

Qوفنـــوٍن الّتراُث الّثقافي وآداٍب  وعلـــوٍم  وتقاليـــٍد  عـــاداٍت  مـــن  ينتقـــُل  مـــا  كل= 
إـلــى آخـــَر. ونحِوهـــا مـــن جيـــٍل 

Qــرٍ المَثُل الّشعبي ــٍل أو تغييـ ــرِ تبديـ ــداوُل بغيـ ــُر والمتـ ــُر اللّفظـــي= المختصـ الّتعبيـ
ـفــي لفِظـــه الحرـفــي".

الحكايـــُة الّشـــعبّيُة الّتـــي ترويهـــا الجـــّداُت واألّمهـــاُت لألطفـــاِل الَخروَفُة
ــوِم. ــَل الّنـ قبـ

مـــا انتقـــَل مـــَن اإلنســـاِن مـــن أجـــداِده وآبائــِـه ومعلّميـــِه ومجتمِعـــه العاداِت والّتقاليِد،
مـــَن العـــاداِت والعلـــوِم واألعمـــاِل، وللعـــاداِت والّتقاليـــِد

 السنُع

مختلـــَف القواعـــِد الّتـــي تنّظـــُم ســـلوَك األفـــراِد خـــالَل تعامالتِهـــم 
اليومّيـــِة مثـــِل: احتـــراِم األكبـــرِ ســـنgا والّشـــجاعِة والّنخوِة والّشـــهامِة 
يـــَن وكـــرِم األخـــالِق واألمانـــِة والتطـــّوِع والّضيافـــِة  واإلخـــالِص لآلخر

وآداِب المجلـــِس.

وثيقـــًة وطنّيـــًة توّضـــُح القواعـــَد األساســـّيَة للّنظـــاِم الّسياســـي" الدستور
ـفــي الّدولـــِة واالختصاصـــاِت الّتشـــريعّيَة والّتنفيذيّـــَة والقضائّيـــَة.

الخدمُة الوطنّيُة
إلتـــزاَم المواطـــِن بتحّمـــِل مســـؤولّيِتِه اتّجـــاَه وطِنـــه، وليكـــوَن قـــادًرا 
عـلــى المشـــاركِة ـفــي بنـــاِء الوطـــِن والّدفـــاِع عنـــه والمســـاهمِة ـفــي 

الّتنميـــِة ونشـــرِ الخيـــرِ والّســـلِم فـــي العالـــِم.

يوُم الّشهيِد
يـــوَم وطنـــيu تعّبـــُر فيـــه دولـــُة اإلمـــاراِت العربّيـــِة المّتحـــدِة عـــْن 
تقديرِهـــا لتضحيـــاِت شـــهدائِها الّذيـــَن ضح=ـــوا بأرواِحهـــم دفاًعـــا 

ــِن، ــن الوطـ عـ

َقاُموُس الُمْصَطَلَحاِت
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