
 

 

 زايد والتاريخدرس / 

 .هي التكامل واالنسجام واإلندماج يف كيان واحد:  الوحدة

 مقومات الوحدة والرتابط بني أبناء دولة اإلمارات العربية املتحدة . •

 الدين اإلسالمي /      اللغة العربية /     العادات والتقاليد    /   التاريخ املشرتك   / األماين واألهداف 

 
م 1991"  عام صربيا ضد البوسنة واهلرسكاحلرب اليت قامت هبا "جبولة دبلوماسية أثناء  -رمحه هللا –يخ زايد قام الش •

زار فيها عدًدا من عواصم القرار ، واستقبلت أبوظيب أول رئيس للبوسنة واهلرسك " على عزت بيجوفيتش " وأعلنت دولة 
 .اإلمارات استعدادها للمشاركة يف قوة حفظ السالم يف البوسنة 

 كوسوفو {  –اجلبل األسود  –كرواتيا   –اهلرسك  –البوسنة  –} صربيا وهي حالًيا دول  يوغسالفيا •
إبرسال كتيبة من القوات املسلحة لتكون  -رمحه هللا -أثناء احلرب األهلية فقد أصدر الشيخ زايد   مساعدة الصومال •

جزًءا من القوة املتعددة اجلنسيات ضمن حتالف دويل يسعى إىل استعادة االستقرار يف الصومال ، وتوصيل املساعدات 
 للمحتاجني.

 وغريها من الدول . ندونيسيا وابكستانعية من زالزل وبراكني وأعاصري يف االدول اليت تعرضت لكوارث طبي مساعدة •
  م1971علن قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الثاين من ديسمرب عام أ •
 ديبحتاد بقصر اجلمريا يف إمارة مت رفع علم اال •

 
 

إسهامات زايد فارس التضامن العريب

إنشاء جملس التعاون 
اخلليجي

اإلسهام يف إعادة 
حترير الكويت

دعم القضية 
الفلسطينية  إعادة بناء سد مأرب مساندة مصر وسوراي 

يف حرب أكتوبر 

 لثاين مدرسة القوع                                                                                                   الفصل الدراسي ا

 زايد والتاريخ  و العالقات اإلماراتية األوروبية                                          مادة الدراسات االجتماعية / الصف السابع                                            تلخيص درسي /
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 . العالقات اإلماراتية األوروبيةالدرس الثاين/ 

  بريطانيا العظمىأو  اململكة املتحدةتعرف بريطانيا ابسم  •
 والقسم  بريطانياتتكون من عدة جزر ،اجلزيرة الكربى تسمى  •

 الشمايل من جزرة أيرلندا وعدد من اجلزر الصغرى.
 :املوقع اجلغرايف -

 .أورواب  مشال غربع يف تق •
 .ويفصلها عن قارة أورواب  حبر الشمال الشرقمن  •
 . احمليط األطلنطيمن الشمال والغرب  •
 .القنال االجنليزيمن اجلنوب  •
 .مضيق دوفرتقرتب من الشاطئ األورويب عند  •
 . غرابا  80شرقاا إىل  145، وبني خطي طول  مشاالا  65 -50متتد بني دائريت عرض  •

 :مميزات موقع بريطانيا  -
 .لالستقرار السياسي والبعد عن املشاكل األوروبية  ةعن قارة أورواب أعطاها الفرص اهلا وانعزاهلاصانف •
 جعل مناخها يساعد على العمل واإلنتاج. موقعها يف املنطقة املعتدلة الباردة •
 التجارية .أكسب أهلها املهارة يف املالحة وبناء األساطيل  تكوينها اجلزري •
 متفوقتني يف الصناعة والتجارة وهي أورواب وأمريكا الشمالية . تقع بني أغىن قارتني •
 ايرلندا الشمالية ( –اسكتلندا  –ويلز  –وتنقسم إل ) اجنلرت  2كم  244.754تبلغ مساحتها  •

 مظاهر السطح : -
 : حركات حتدث يف ابطن األرض بني احلركات التكتونية  •

 . الصفائح القارية يؤدي إىل دخول قارة حتت قارة
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 اجلبال : وتنقسم إىل : -1

 

 

 

 

 2- السهول:

كما   بسبب ضيق األرض،وتوجد هبا عدًدا من األهنار اليت تتصف بقصر جماريها  متتد على جانيب مرتفعات البنني •
 . التاميزمثل هنر  بسبب سقوط األمطار طوال العامأهنا منتظمة اجلراين 

 طانيا بسواحل طويلة كثرية التعرج يتتمتع بر  •

 املناخ: -

 . مناخ غرب أورواب املعتدل الباردتقع بريطانيا ضمن  •
مما جعل موانئها مفتوحة   معتدلة املناخ ودافئة بسبب مرور تيار اخلليج الدافئالسواحل الغربية والشرقية   •

 للمالحة طول العام .
 يف الشمال والشرق . ابرد ويتساقط الثلجيكون  الشتاء، أما  الصيفدرجات احلارة يف فصل  تعتدل •
 . بسبب هبوب الرايح الغربية العكسيةتسقط األمطار طول العام  •

 النبات الطبيعي: -
 وقد قطعت معظم هذه الغاابت وحلت حملها الزراعة  والصنوبرية النفضيةتوجد الغاابت  •
 :السكان  -

كرب منهم يف السهول وعلى السواحل ويقلون يف األ نسمة ويرتكز القسم 65.637.239عدد السكان حوايل  •
 املرتفعات .

 . املدنتتمتع بريطانيا أبكرب نسبة من السكان الذين يسكنون  •
 

 مرتفعات كامبرياين املرتفعات الشمالية      
 

 مرتفعات وسط اجنلرتا       

 ندا لتوجد يف اسكت

ل بأعلى قممها ج
 نفيس 

متتد من الشمال إىل 
 اجلنوب 

توجد سهول ساحلية 
 ضيقة يف غرهبا وجنوهبا 

 تسمى مرتفعات البنني 

وهي قليلة االرتفاع 
 لتأثرها بعوامل التعربة 
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 الربيطانية  –العالقات اإلماراتية  -
 أوال : العالقات االقتصادية 

مليار جنيه اسرتليين ، حبيث أصبجت  12م حوايل  2017وصل حجم التبادل التجاري بني الدولتني عام  •
 أكرب شريك جتاري لربيطانيا خارج أورواب بعد أمريكا والياابن والصني. رابعدولة اإلمارات 

: اخلدمات املالية واملهنية والتجارية واملنجات الصناعية لدولة اإلمارات  الصادرات الربيطانيةمن أهم  •
 والصحية والسيارات وقطع الطريان 

 . : املنتجات النفطية واملنتجات املعلبةإىل بريطانيا  الصادرات اإلماراتيةمن أهم  •
 اثنياا : العالقات الثقافية : -

 زيز قيم التسامح والسالم رؤية دولة اإلمارات تقوم على االحرتام املتبادل مبا يساهم يف تع •
  UK/UAE 2017 بني اململكة املتحدة ودولة اإلمارات عام التعاون اإلبداعيأهداف  •
 بني البلدين طويلة األمد حيتفي ابلعالقة  -
 تعزيز الروابط الثقافية واالقتصادية القائمة  -
 تطوير العالقات بني يف اجملاالت الثقافية واملعرفية  -
 تعزيز ونشر الثقافة اإلماراتية  -

 
 :العالقات اإلماراتية الفرنسية  -

 فرنسا إحدى الدول السبع الصناعية الكربى يف العامل •
 غرب أورواب  تقع فرنسا يف:  املوقع اجلغرايف -

  بلجيكا ولكسمبورجمن الشمال الشرقي :  •
  أملانيا وسويسرا وإيطاليامن الشرق :  •
 أسبانيامن اجلنول الغريب :  •
  احمليط األطلنطي:من الغرب  •
  البحر املتوسط:من اجلنوب  •
 حبر الشمال والقنال االجنليزي )املانش(: من الشمال  •
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 البحر املتوسطيف  كورسيكايتبعها عدد من اجلزر أمهها جزيرة  •
 شرقاا 8غرابا و 2وبني خطي طول  مشاالا  51- 42تقع بني دائريت عرض  •
 املوقع اجلغرايف املتميز .النتائج اليت ترتبت على  -
 .إقامة عالقات جتارية مع خمتلف دول العامل  •

 
 ظاهر السطح :م -

 
 
 
 
 

 

 

 

 األقاليم املناخية : -
 . املنطقة املعتدلة الشماليةتقع فرنسا ضمن  •
 مساحة من األرض ذات خصائص مناخية متشاهبة عن غريهااإلقليم املناخي :  •
 :وهي  ثالثة أقاليم مناخيةيوجد يفرنسا  •

 .طوال العاممعتدل احلرارة صيفاا ابرد شتاءا األمطار غزيرة : يسود مشال وغرب فرنسا /  إقليم غرب أورواب -1
 حار جاف صيفاا معتدل ممطر شتاءا : يسود يف اجلنوب وساحل الريفريا / مناخ البحر املتوسط -2
تسقط معظم األمطار يف و عتدل صيفاا مشديد الربودة شتاءا و : يسود وسط وشرق فرنسا /  مناخ وسط أورواب -3

 فصل الصيف.
 النبات الطبيعي : -
الغاابت /ويف املناطق اجلبلية توجد  غاابت البحر املتوسط/ ويف اجلنوب توجد  الغاابت النفضيةتوجد هبا  •

 .ومن أشهر أشجارها الشربني والصنوبر  الصنوبرية

 املرتفعات السهول

 السهول الشمالية والغربية 

جزء من السهههههههههههههههههههل الورويب 
العظيم وجتري فيههع عههدة أ ههار 
 مثل السني واللوار واجلارون 

توجهههد هبههها تالل النورمهههانهههدي 
 وبريتاين 

 هضبة فرنسا الوسطى 

تنبع منههها أهم األ ههار 
الفرنسههههههههههيههة وتكثر هبهها 

 املعادن

 السهول الساحلية 

 مطلة على البحر املتوسط ووادي الرون 

يطلق على اجلزء الشههههههرقي منها   سههههههاحل 
الهههههدي يعهههههد من أهم منهههههاطق  الريفريا 

 السياحة العاملية 

غر إمارة يف العامل  إمارة صههههههههههتوجد فيها أ
 موانكو 

 

اهلضههههههاب الشههههههمالية 
 الشرقية 

هضههههههههههههههههههبهههههههة األر د ن 
 وهضبة اللورين

 املرتفعات الشرقية 

تشمل جبال األلب 
الفرنسية وأعلى 

 قممها )مون بالن 

تشمل جبال جورا 
يف أقصى اجلنوب الغريب وتفصل  جبال الربينيع : والفوج
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 السكان : -
 نسمة   66.896.109يبلغ عدد سكان فرنسا  •
، ويقل السكان  السهول واألودية النهرية اخلصبة وشواطيء الرفريا الساحلية واملراكز الصناعيةالسكان يف  يزدحم •

 يف املناطق اجلبلية واهلضاب .
 العالقات اإلماراتية الفرنسية : -

 أوالا: اجملال االقتصادي:
 . اجملوهرات والتوربينات الغازية والعطور واألدوية والسياراتالفرنسية إىل دولة اإلمارات :  الوارداتاهم  •
 وم اخلام واألانبيباألملنيغري النفطية اإلماراتية إىل فرنسا :  الصادراتأهم  •

 :اثنياا : التعاون يف اجملال العلمي 
 م  2006/2007السوربون أبوظيب عام  –ابريس  جامعةمت افتتاح فرع  •
 واملسرحية بدولة اإلمارات . املعارض الثقافية منأقامت فرنسا العديد  •

 اثلثاا : يف اجملال الثقايف :
وجزء من اسرتاتيجية تنموية شاملة لدولة اإلمارات والذي يساهم يف مشروع ثقايف عمالق  متحف اللوفر أبوظيبيعترب  •

 جلب املزيد من السياح .
 رابعاا : التعاون يف جمال الفضاء :

م مذكرة تفاهم لبناء شراكة  2015الفرنسية الوطنية للفضاء يف أبريل عام  الةوقعت وكالة اإلمارات للفضاء والوك •
 وتعاون اسرتاتيجي يف جمال قطاع الفضاء.

 
 

 انتهى،،،،،

 وفيقتمتنيايت للجميع ابلنجاح وال
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