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َمُة الُمَقدِّ

الحمد لله رب الْعالمين، والصالة والسالم على أشرف الْمرسلين، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإننا نقدم كتاب الدراسات االجتماعية والتربية الْوطنية لبنائنا الطالب في الصف الثاني من التعليم اْلساسي، انطالقا من 

خطط الْوزارة وتوجهاتها في تطوير الْمناهج التعليمية وتحديثها بأساليب ابتكاريه ومنهجية علمية حديثة.

ُتعد مادة الدراسات االجتماعية والتربية الْوطنية أحد فروع الْمواد التي تضمنها اْلطار الْوطني الْموحد لمعايير الْمناهج 

والتقويم. يسعى هذا الْمنهج أن يقدم للنشء قدًرا من الْمعارف والمهارات والقيم التي تسهم في تعريفهم بوطنهم وبالعالم من 

حولهم بصورة علمية واعية كما يسهم في زيادة انتمائهم وحبهم لوطنهم في ضوء ما حققته دولة اْلمارات الْعربية الْمتحدة من 

إنجازات في فترة قصيرة من الزمن، ليمّكنهم الْمشاركة في حماية وطنهم وتطويره نحو الْمزيد من الرقي والنهضة،  مكتسبات و

فالنسان الْمشارك الْفاعل هو أساس كل نهضة في أي أمة.

ُصمم كتاب الدراسات االجتماعية والتربية الْوطنية بناًء على ثالثة مجاالت رئيسة تضمنها اْلطار الْوطني الْموحد لمعايير 

الْمناهج والتقييم 2014م، وهي مجال الْمعرفة بمكونات الدراسات االجتماعية، ومجال الْمشاركة الْمجتمعية، ومجال تقييم 

الْمصادر وتوظيف اْلدلة، واعتمد في بناء كل درس منهجية الدمج بين نواتج التعلم الْخاصة بالصف الثاني اْلساسي، مستهدفين 

واللغوية  الْعقلية  قدراتهم  مع  يتناسب  بما  والعشرين  الْحادي  الْقرن  في  وتأكيدها  اْلماراتي  الطالب  مواصفات  تعزيز 

والتحصيلية، مع التركيز على إبراز دور اْلباء الْمؤسسين لدولة اْلمارات الْعربية الْمتحدة، وتأكيد هذا الدور في بناء الدولة 

إنجازاتهم التي جعلت الدولة من أهم دول الْعالم الْمتصدرة  إسهاماتهم و والمواطن اْلماراتي، من خالل عرض أهم أعمالهم و

في مجاالت عدة، والتأكيد على اتحادها، وما تحقق في ظله من نهضة كبيرة عّم خيرها الْمواطنين كافة. إذ يتضمن الْكتاب 

كثيًرا من اْلنشطة التي تستهدف التركيز على الْفهم وتنمية الْمهارات الْعقلية والبداع واالبتكار لدى الطالب.

وفي الْختام نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان لجميع الْوزارات والمؤسسات والدوائر االتحادية والمحلية التي ساهمت في 

إنجاز هذا الْعمل.

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

التربوي. الْميدان  الْعاملين في  جميع 

واللّه ولي التوفيق ....                         

لجنة الت�أليف            
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المشروع

تعريف

قبل اأن اأبداأ ...

عزيزي اْلمربي .. 

لنجعل التعليم أكثر متعة لبنائنا، وأكثر ارتباطًا بالمعرفة، وال بد للتعليم من أن يلبي رغبات أبنائنا وميولهم، وأن نتعرف 

الْمستقبل. الْمسار الصحيح في  إبداعاتهم، ونعمل على تطويرها وتنميتها؛ ليسهل عليهم اختيار  قدراتهم و

عزيزي اْلمربي ...  

أنت الْمسؤول عن زراعة الْبذرة الرئيسة في ذهن قائد الْمستقبل ومخيلته فهو من سيقود بالده نحو ما هو أبعد من الْواقع 

التقليدية وتنميها بأسلوب  الْمبدعة والمبتكرة وغير  تتبنى اْلفكار  الذي نعيشه اْلن، فاحرص على أن تحسن االختيار، وأن 

تربوي حضاري محفز.

المنتج : 
إقامة معرض يوضح إنجازات الطالب خالل الْفصل الدراسي الثاني والثالث تحت شعار: "وطن السعادة".

الفكرة: 
تنفيذ الْمجموعات مهام أداء تعبر عن محتوى الدروس الْمقدمة، وعرض نتاجات تعلم الطلبة بطريقة مبتكرة تتضمن إعداد 

الْوسائل والمجسمات الْمبتكرة إلى جانب الْمادة اْللكترونية الْمحوسبة التي تتضمن الصور والمخططات والعروض التقديمية 

ذات الصلة بموضوعات الْوحدات الْمختلفة.  

األهداف :

تعزيز الْهوية الْوطنية واالنتماء للتراث الْوطني والفخر واالعتزاز به. ♦

إيجاد جيل واعد مبدع قادر على إنتاج الْمعرفة بأساليب مبتكرة ومبدعة.  ♦

إكساب الطالب مهارة االتصال والتواصل والعمل الْجماعي التعاوني. ♦

تدريب الطالب على تنفيذ أعمال يدوية وأنشطة تعليمية حياتية بإشراف الْمعلم.  ♦

تنمية مهارة الْبحث واالستكشاف الْعلمي لدى الطلبة.  ♦

ربط الْمحتوى الْمعرفي بحياة الطلبة. ♦

تفعيل دور أولياء اْلمور في عمليتي التعليم والتعلم، ودعم الشراكة مع الْمؤسسات الْمجتمعية. ♦
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أساليب اْلعرض: 

نتاجات  ♦ لعرض  الدراسية  الْفصول  بين  والممرات  الْخارجية  الساحات  أو  الْمتاحة  الْقاعات  في  التعلم  لنتاجات  معرض  إعداد 

الطلبة.

صلة  ♦ ذات  مختلفة  أماكن  من  بتجميعها  قاموا  أو  الطالب،  نفذها  أعمااًل  يتضمن  مبتكرة  بطريقة  منظم  دائم  متحف  إعداد 

الْمقررة. بالموضوعات 

أولياء  ♦ أو  الْمعلم  الْفصل أو خارجه بإشراف  تنفيذها داخل  أو  قام الطالب بتجميعها  نتاجات أعمال  إعداد غرفة مصادر تضم 

اْلول.  الدراسي  للفصل  الْمقررة  الْوحدة  بموضوعات  صلة  ذات  اْلمور 

تنظيم معرض شامل متنوع لعمال الطلبة ونتاجاتهم يشارك فيه أولياء اْلمور. ♦

توظيف الْمواقع اْللكترونية الْمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم؛ لبث روح التنافس اْليجابي، وتعميم اْلعمال الْمتميزة  ♦

وعرضها.

الخطوات :    
1 توضيح فكرة الْمشروع وشرحها، وبيان الْهدف منه للطالب.  

2 تحديد مهام اْلداء الْمطلوبة.   

3 تصنيف الطالب حسب قدراتهم ورغباتهم واختياراتهم.  

4 تكوين الْمجموعات وتسميتها بمسميات ترتبط بموضوعات مهام اْلداء أو موضوعات الدروس. 

5 توزيع اْلدوار وتحديد الْمهام على كل طالب في كل مجموعة. 

6 توفير اْلدوات التي سيحتاج إليها الطالب أثناء التنفيذ )ألوان، الصق، أوراق قص ولصق ....(.

7 إعداد أدوات الْمتابعة والتقييم الْمرحلي والختامي للطالب أثناء تنفيذ مهام اْلداء وبعدها.

أدوات التقييم:
 بطاقة الْمالحظة. ♦

 لوحة اْلنجاز. ♦

 بطاقة التقييم الرقمي. ♦

 بطاقة إنجازات التلميذ لولي اْلمر. ♦
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أدوات اْلمشروع:

اسم اْلفريق :  ........................................................................................................................

المهمةالدوراالسم

.................................................القائد

.................................................المساعد.................................................

.................................................عضو.................................................

.................................................عضو.................................................

مسؤولية التنفيذتاريخ اْلنجازالمعلومات اْلمطلوبة

مراحل التنفيذ وخطواته: ........................................................................................................................

الموعد الْبديللم يتمتمالمسؤولالمهمةاليوم والتاريخ

.........................القائد........................

.........................المساعد........................

.........................عضو.........................

.........................عضو.........................
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أداة تقييم مهمة اأْلداء:

اسم اْلفريق :  ........................................................................................................................

123مجال التقييم

الفكرة

مستوى التنفيذ

توظيف الْمواد الْمستخدمة

أسلوب الْعرض

البداع واالبتكار:

التقدير الْعام )الدرجة الْمستحقة(

خطة التنفيذ

الفصالن 
الثاني 
والثالث

البعد 

الزمني
المستهدفونإجراءات التنفيذ

المعوقات 

اْلمتوقعة

الحلول 

اْلبديلة
لم ينفذنفذ

السبوع 1
االطالع على فكرة الْمشروع، والهدف الرئيس  |

منه، والمخرج الْمتوقع من تنفيذه.

املعلم

أولياء اْلمور

السبوع 2
تشكيل الْفرق وفق رغبات الطلبة وميولهم   |

وقدراتهم.

املعلم

االختصايص 

االجتامعي

السبوع 3
شرح الْمطلوب تنفيذه والهدف وتحديد الْمهام. |

تعيين الْقائد وتوزيع الْمهام على الْجميع. |

املعلم

الطلبة

السبوع 4

إعداد الْخطة للتنفيذية لكل فريق وفقاً لما هو  |
مطلوب في نهاية كل درس.

إخطار أولياء اْلمور بالدور الرئيس لهم في  |
تنفيذ خطة الْمشروع.

املعلم

االختصايص 

االجتامعي

السبوع 1
بدء التنفيذ . |
التقييم الْمرحلي للفرق جميعها.  |

املعلم

الطلبة

البدء في اْلعداد لعرض اْلعمال الْمطلوبة. |السبوع 2 
املعلم

الطلبة

املعلم الطلبةعرض أعمال الْفرق. |السبوع 3 

السبوع 4
التقييم النهائي لعمال الْفرق جميعها. |
تقويم الْمشروع. |

املعلم 

الطلبة

أولياء اْلمور

تربويون 
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م�راِت �َشْعُب اْلإِ

اْلَوْحَدُة اْلأولى



13

ُة تي اْلَوَطِنيَّ ُل: ُهِويَّ ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ

ّك�ُن في ِبالدي ْر�ُس الّث�ني: ال�شُّ الدَّ

ْر�ُس الّث�ِلُث: َمع�ِلُم ِمْن ِبالدي الدَّ
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َعلُِّم َنواِتُج التَّ

يََّتُه(. ◗ ُد ُهِو يَِّة الَْوطَِنيَِّة اْلِماراتِيَِّة )الُْمْسَتَنداِت الَْوطَِنيَِّة الَّتي ُتَحدِّ ُح َعناِصَر الُْهِو ُيَوضِّ

يَِّة َمَع الُْمَعلِّميَن َواْلَْقراِن َحْوَل َمواضيَع  ◗ فِّ اٍل في النِّقاشاِت الَْجماِعيَِّة َوالُْمناظَراِت الصَّ ُيشارُِك بَِشْكٍل َفعَّ

راساِت ااِلْجِتماِعيَِّة. َعٍة َتَتَعلَُّق بَِمجاِل الدِّ ُمَتَنوِّ

◗  . ُيناِقُش َدْوَرُه في الَْعَمِل الَْجماِعيِّ التَّعاُونِيِّ

ًل ُةاأَوَّ تي اْلَوَطِنيَّ ث�ِنًي�ُهِويَّ
َلْهَجتي 

ُة اْلإِم�راِتيَّ
ع�داتي ث�ِلًث�

َوَتق�ليدي

اأََتَعلَُّم َعْن: 

ُة تي اْلَوَطِنيَّ ُهِويَّ

ْر�ُس الدَّ
ُل اْلأَوَّ



15

ُة تي اْلَوَطِنيَّ ُهِويَّ ًل اأَوَّ

اأَْبني َمْعِرَفتي

اأَْقَراأُ النَّ�سَّ اْلآِتَي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙

نَْهياَن  آِل  زاِيٍد  ْبُن  َخليَفُة  ْيُخ  الشَّ ُموِّ  السُّ صاِحُب  َه  َوجَّ

ْولَِة -َحِفظَُه اللُّه َوَرعاُه– بُِمناَسَبِة الذِّْكرى الّساِدَسِة  َرئيُس الدَّ

الْعاِم  بَِجْعِل  الُْمتَِّحَدِة  الَْعَربِيَِّة  اْلِماراِت  َدْولَِة  لِِقياِم  َوالّثالثيَن 

ُموِّ َرئيُس  يَِّة الَْوطَِنيَِّة، َوقاَل صاِحُب السُّ االتِّحاِديِّ الَْجديِد 2008م عاًما لِلُْهِو

لَُه في  لَُه في الْحاِضِر، َوال َمكاَن  لَُه، ال ُوجوَد  يََّة  ْولَِة : »ِإنَّ َمْن ال ُهِو الدَّ

يَُّتنا الَْوطَِنيَُّة ِهَي التَّْعبيُر الّشاِمُل َعْن ُوجوِدنا، َوِقَيِمنا َوعاداتِنا  الُْمْسَتْقَبِل، ُهِو

الَْوطَِنيَِّة«.  َولَُغِتنا  َوَتقاليِدنا اْليجابِيَِّة، 

Á  .ِحَدِة ِة اْلُمَتّ ِة في َدْوَلِة اْلإِم�راِت اْلَعَرِبيَّ ِة اْلَوَطِنيَّ اأَْذُكُر اْلع�َم الَّذي اأُْطِلَق َعَلْيِه ع�ُم اْلُهِويَّ
Á ........................................................................................................... :ِة ِتن� اْلَوَطِنيَّ َر ُهِويَّ ُل اأََحَد َعن��شِ اأُ�َشجِّ

ُة ْيُء الَّذي َيُدلُّ َعلى الَْفْرِد، ِمْثُل: اللِّباِس، َوالْعاداِت َوالتَّقاليِد، َوالَْعلَِم، اْلُهِويَّ ِهَي الشَّ

َواللَّْهَجِة، َوُمْسَتَنداتِِه الَْوطَِنيَِّة.

ُة  اْلُهِويَّ
ُة اْلَوَطِنيَّ

فاِع  ِهَي ااِلنِْتماُء لِْلَْرِض، َوُحبُّ الَْوطَِن، ِمّما َيْنَعِكُس َعلى اْسِتْقرارِِه، َوالدِّ

ِك بِعاداتِِه َوَتقاليِدِه. َعْنُه، َوااِللِْتزاِم بَِقوانيِنِه، َوالتََّمسُّ

ُهِويَّتي الَْوطَِنيَُّة
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َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

ِة( م�راِتيَّ تي اْلإِ ًة؛ ِلإِْثب�ِت ُهِويَّ ِدُر َدْوَلتي ُم�ْشَتَنداٍت َر�ْشِميَّ )ُت�شْ
❙ : �ْشِميَّ �ْشَتْك�ِشُف الُم�ْشَتَنَد الرَّ اأََتع�َوُن َمَع ُزَمالئي في اأَداِء اْلِحواِر اْلآتي، َواأَ

أَنا َوَرَقٌة َرْسِميٌَّة َتْصُدُر َبْعَد ميالدي.

أَنا أَُعدُّ َكِسِجلٍّ لِْلُْسَرِة اْلِماراتِيَِّة.

ْولَُة لِلُْمواِطنيَن. ُمُه الدَّ َفِر، ُتَقدِّ أَنا ُمْسَتَنٌد َرْسِميٌّ لِلسَّ

أَنا بِطاَقٌة ُتْثِبُت َشْخِصيَّتي الَْوطَِنيََّة

يَِّة بِطاَقُة الُْهِو

َفِر َجواُز السَّ

ُخالَصُة الَْقْيِد

َشهاَدُة الْميالِد
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اأَ�ْشَتْكِمُل اْلِعب�راِت في النَّ�سِّ اْلآتي: ❙

َم أَبي طَلًَبا اِلْسِتْخراِج .................................... )أَنا ُمواِطٌن ِإماراتِيٌّ اْسمي راِشٌد، َبْعَد واِلَدتي ُمباَشَرًة َقدَّ

َفَر ِإلى الْخاِرِج، َوفي الَْمطاِر  َرْت أُْسَرتي السَّ ......................... َتْحِمُل اْسمي، َوِعْنَدما َكُبْرُت َقلياًل َقرَّ

َص ............................................................. ُكلِّ واِحٍد ِمّنا، َوَبْعَد أَْن أَْصَبَح  طَلََب ِإلينا ُمَوظَُّف الَْجوازاِت أَْن َيَتَفحَّ

الُْمْسَتَنداِت  َمَعُه  َوأَْحَضَر  ْوَضِة،  بِالرَّ لْحاقي  ِلِ بِطَلٍَب  َم والِدي  َتَقدَّ أَْرَبَع َسَنواٍت،  ُعْمري 

الَْمطْلوَبَة لِلتَّْسجيِل، َوِهَي:

َشهاَدُة الْميالِد.

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

َفِر. َجواُز السَّ

يَِّة.  بِطاَقـُة الُْهِو

اأُلِحُظ، َواأََتَعَلُّم

ٍة َكبيَرٍة َيِجُب اْلِحف�ُظ َعَلْيه� َواِلْهِتم�ُم ِبه�( يَّ ُة ِلْلَفْرِد ذاُت اأََهمِّ �ْشِميَّ )اْلُم�ْشَتَنداُت الرَّ

اأُلِحُظ َواأَ�ْشَتْنِتُج َواِجَبن� ِتج�َه اْلُمح�َفَظِة َعلى ُم�ْشَتَنداِتن� اْلَوَطِنيَِّة: ❙

َعَدُم الَْعَبِث بِالِْبطاَقِة َوَتْخريِبها

ْرطََة ِإذا ضاَعْت   أُْخِبُر الشُّ

َعَدُم َرْمِيها  ال أُْخفي صوَرتي الَّتي َعلَْيها  

ال َيجوُز ِإْعطاُؤها لَِشْخٍص ال نَْعرُِفُه 

ُهِويَّتي الَْوطَِنيَُّة

ََََ

ََ

ََ
َّ ُ
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ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ

ُم�ْشَتَنداتي  ❙ َعلى  اْلُمح�َفَظِة  في  ِحْر�شي  َعْن  ُر  ُتَعبِّ الَّتي  وَرِة  ال�شّ َتْحَت   )( �ش�َرَة  اإِ ُع  اأَ�شَ
ِة: َطِنيَّ ْلَو ا

أَْحَفُظ ُمْسَتَنداتي الَْوطَِنيََّة 

في َمكاٍن آِمٍن.

َفَقْدُت بِطاَقَة الُْهِويَِّة.

أُريُد أَْن أَُغيَِّر اْسمي في َشهاَدِة الْميالِد.



اأَ�ْشَتِمُع ِلْلِحواِر اْلآتي: ❙

 أَبو َسْيٍف:هوود....هوود

ْل.الْجاُر:هدا ..هدا، َمرَْحبًا  الّساع َأبو َسيْف، َتَفضَّ
أَبو َسْيٍف:داَم َفْضلَُك.

الْجاُر:َتعاَل أقرب 
الَفّوالَة.

َأبو َسيٍْف: َأْكَرَمَك اللُّه، َبِغيْت 
أُْخبِّرَْك دريشة َبيِْتُكْم َمْكسوَرٌة.

الْجاُر: َمْشكوٌر، زين َخبَّرَْتني.

Á .ُط بَِرْسِم دائَِرٍة َحْوَل الَْكلِماِت الَّتي لَْم أَْفَهْم َمْعناها أَُحِوّ

Á .يًّا َعْن َمعاني الَْكلِماِت الَّتي َفِهْمُت َمْعناها أَُعبُِّر َشَفِو

19

ُة َلْهَجتي اْلإِم�راِتيَّ ث�ِنًي�

ُهِويَّتي الَْوطَِنيَُّة

اأَْبني َمْعِرَفتي



20

خوِل؟ُهووّد ُهووّد ُل بِالدُّ َهْل أََتَفضَّ

ْل .ِهدا ِهدا  َتَفضَّ

أَْهاًل َوَسْهاًل.َمْرَحًبا الّساع:

َيدوُم َعَملَُك الَْخْيَر َوال َيزوُل.داَم َفْضلَُك

اْقَترِْب أَْو َتعاَل.إقرب

طََبٌق َكبيٌر أَْو ُسْفَرٌة َعلَْيها َفواِكُه َوأَطْباٌق ِلََكالٍت ِإماراتِيَِّة.الَفّوالة

 ناِفَذٌة.دريشة
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َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

ِة اْلُم�ْشَتْخَدَمِة في َحي�ِتن� اْلَيْوِميَِّة: ❙ ُف َبْع�َس اْلُمْفَرداِت اْلإِم�راِتيَّ ْقَراأُ، َواأََتَعرَّ َوَر، َواأَ ُل ال�شُّ مَّ اأََت�أَ

ما تشوْف َشّر
ِعيْدُكْم ُمبارَك

ِوانْتو ِمَن الْعايديَن

في ِحْفِظ اللِه
في َوداَعِة اللِه

َعْونََك يا َوطَُنعانََك الرَّْحَمُن

ّر ما إييْك الشَّ

ُهِويَّتي الَْوطَِنيَُّة
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َتَعَلُّم ُر، َواأَ اأَُفِكّ

الّداِئَرِة     ❙ َلْوِن  ِبَنْف�ِس  ِة  اْلإِم�راِتيَّ ِب�للَّْهَجِة  اْلُجْمَلِة  اأَم�َم  الَّتي  الّداِئَرَة   ُن   اأَُلوِّ
ِة: اْلَعَرِبيَّ اللَُّغِة  َمْعن�ه� في  َعلى  َتُدلُّ  الَّتي 

خوِل؟ شحالكم؟ ُل بِالدُّ َهْل أََتَفضَّ

نَْحُن في ِخْدَمِتَك يا َوطَُن. ُهووّد ُهووّد؟

َكْيَف حالُُكْم؟عونك يا وطن

Á .أَذُْكُر لُِزَمالئي َكلِماٍت أَْو ُجَماًل أُْخرى بِاللَّْهَجِة اْلِماراتِيَِّة

ع�داتي َوَتق�ليدي: ث�ِلًث�

اأَْبني َمْعِرَفتي

اأَْقَراأُ النَّ�سَّ اْلآِتَي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙

حيِح، َوَعلى التَّعاُمِل َمَع الّناِس بِاْحِتراٍم  لوِك الصَّ ْسالِميُّ الَْحنيُف َعلى السُّ »َيُحثُّ ديُننا اْلِ

الِم، نََتَميَُّز بِعاداتِنا َوَتقاليِدنا الّراِقَيِة  َواْهِتماٍم، َونَْحُن في َدْولَِة اْلِماراِت َوطَُن الَْمَحبَِّة َوالسَّ

ًدا، َكما َرّبانا والُِدنا الْباني  وابِِط َبْيَن أَْبناِء الَْوطَِن الْواِحِد َفَجَعلَْتُه ُمَتَوحِّ َيِة الرَّ الَّتي َتْهَتمُّ بَِتْقِو

ْيُخ  ُموِّ الشَّ ْيُخ زايُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُّه- َوأَكََّد َعلَْيِه صاِحُب السُّ ُس الشَّ الُْمَؤسِّ

ٌد«. ُد ْبُن زاِيٍد آِل نَْهياَن -َحِفظَُه اللُّه- حيَنما قاَل: الَْبْيُت ُمَتَوحِّ ُمَحمَّ
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حيَحِة ِمَن اْلِعب�راِت اْلآِتَيِة: ❙ �ش�َرَة )( اأَم�َم اْلِعب�َرِة ال�شَّ ُع اإِ اأَ�شَ

Á )   ( َيْضُعُف التَّراُبُط َبْيَن اْلِماراتِّييَن ِعْنَدما َيزوُروَن َبْعَضُهْم. 

Á )   ( ياراِت الَّتي َيقوُم بِها أَْهُل اْلِماراِت َتُدلُّ َعلى التَّواُضِع َوالَْكَرِم.  ياَفِة في الزِّ ُحْسُن الضِّ

Á )   ( ٌد في َوطَني َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة.  الَْبْيُت ُمَتَوحِّ

�ِس: ِمْن ِفْكِر اْلب�ني اْلُموؤَ�شِّ

ُل،  َب ِهْم َيْعَتِمُد اْلحاِضُر َواْلُمْسَتْق ْي بِالَد بِحاَجٍة إِلى أَْبناِئها؛ ِلَنَّ َعَل إِنَّ اْل

ِة«. َب يِّ نا أَْن  ُنورَِثُهْم ما َورِْثناه ِمَن اْلباِء َواْلَْجداِد ِمَن اْلعاداِت الطَّ ْي َوإِنَّ َعَل

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُّه-. الشَّ

َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

َيُحثُّنا الُْقْرآُن َعلى التَّواُصِل َوُحْسِن الَْكالِم، قاَل َتعالى: ی جئ حئ مئ ىئ 

َعنا َرسولُنا -َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم- َعلى ُشْكِر الّناِس َوَمْن  يئ جب حبخب     ]النِّساُء: 86[، َكما َشجَّ
ُم لَنا ِخْدَمًة، َوَتْشميِت الْعاِطِس َوَتْوديِع الُْمساِفِر َوَغْيِرها، َوَهذا أَْيًضا ما نَِجُدُه َوالَْحْمُد  ُيَقدِّ

للِّه في عاداتِنا َوَتقاليِدنا اْلِماراتِيَِّة.

ُهِويَّتي الَْوطَِنيَُّة
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ْهِل اْلإِم�راِت: ❙ ْيِف ِعْنَد اأَ ِمْن اآداِب اإِْكراِم ال�شَّ

ْيِف في الَْمْجلِِس بِااِلْبِتساَمِة،  اْسِتْقباُل الضَّ

َوِعباراِت التَّْرحيِب

ْيِف )الَفّوالة( راِب لِلضَّ َتْقديُم الطَّعاِم َوالشَّ

ْيِف لِلِْقياِم بِِزياَرٍة أُْخرى. ْعَوِة لِلضَّ ْيِف َوَتْقديُم الدَّ َتْوديُع الضَّ

َتْقديُم الَْقْهَوِة َوالتَّْمِر أَِو الرُّطَِب. 

ْيِف َوَتْبخيُرُه بِالْعوِد أَِو الَبخوِر. َتْعطيُر الضَّ

1

3

2

4

5
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ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ

ْقِم اْلُمن��ِشِب اأَم�َمه�: ❙ ِع الرَّ ْيِف في اْلإِم�راِت ِبَو�شْ حيَحَة ِلإِْكراِم ال�شَّ ُب اْلُخُطواِت ال�شَّ اأَُرتِّ

ْيِف َوَتْبخيُرُه بِالْعوِد َوالَْبخوِر. َتْعطيُر الضَّ

ْعَوِة لَُه لِلِْقياِم بِِزياَرٍة أُْخرى. ْيِف، َوَتْقديُم الدَّ َتْوديُع الضَّ

ْيِف )الَفّوالة(. راِب لِلضَّ َتْقديُم الطَّعاِم َوالشَّ

ْيِف في الَْمْجلِِس بِااِلْبِتساَمِة َوِعباراِت التَّْرحيِب. اْسِتْقباُل الضَّ

َتْقديُم الَْقْهَوِة َوالتَّْمِر أَِو الرُّطَِب.

اأُ�ش�ِرُك، َواأََتَعَلُّم

»لَِتْقديِم الَْقْهَوِة ِعْنَد أَْهِل اْلِماراِت ُفنوٌن ُمَميََّزٌة«.

 اأُ�ش�ِرُك ُزَمالئي في َتْمثيِل َدْوِر َتْقديِم اْلَقْهَوِة، َك�ْلآتي: ❙

ُم التَّْمُر أَِو الرُّطَُب َقْبَل َتْقديِم الَْقْهَوِة. ُيَقدَّ

لَُّة بِالَْيِد الُْيْسرى َوالِْفْنجاُن في الَْيِد الُْيْمنى. ُتْمَسُك الدَّ

ُتَصبُّ الَْقْهَوُة في نِْصِف الِْفْنجاِن َفَقْط، َوال ُيْمَلُ الِْفْنجاُن بِالْكاِمِل.

ْيِف أَوَّاًل أَِو اْلَْكَبِر ِسنًّا ِمْن ِجَهِة الَْيميِن. ُيْعطى الِْفْنجاُن لِلضَّ

1

2 

3

4

َة َمّراٍت. ْخِص ِمَن الَْقْهَوِة َيُهزُّ الِْفْنجاَن َيميًنا َوِشمااًل ِعدَّ ِعْنَد اْكِتفاِء الشَّ 5

ُهِويَّتي الَْوطَِنيَُّة
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؛ ِلأََتَعَلَّم اأَْقَراأُ

ّياَب(  نِّ )الشِّ ًة ِكباَر السِّ »َيَتَعلَُّم اْلَْبناُء في َوطَني اْلِماراِت َكْيَف َيْحَتِرموَن الَْكبيَر، َوخاصَّ

نِّ )الِْعياِيز(، َتطْبيًقا لَِقْوِل َرسوِل اللِّه -َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم-: »لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم  وََكبيراِت السِّ

ُيَوقِّْر َكِبيَرنَا«. َيْرَحْم َصِغيَرنَا َو

: نِّ َفِمْن آداِب اْحِتراِم ِكباِر السِّ

نَُقبِّلُُهْم َعلى ُرؤوِسِهْم.

نَُسلّيِهْم َوال نَْترُُكُهْم بُِمْفَرِدِهْم.

نَْسَتِمُع لَُهْم َولَِحديِثِهْم.

ُم لَُهُم الُْمساَعَدَة ِعْنَد الْحاَجِة. نَُقدِّ
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ُة الأَداِء( )َمَهمَّ

اأَْخت�ُر م� ُين��ِشُبني:  ❙

Á  َّثُم اْلِماراتِيَِّة،  اللَّْهَجِة  ِمَن  َكلِماٍت  َبْعَض  َوأَْكُتُب  أُْسَرتي،  في  نِّ  السِّ ِكباِر  أََحِد  َمَع  ُث  أََتَحدَّ

الَْعَربِيَِّة. بِاللَُّغِة  َمْعناها  ُح  أَُوضِّ

Á .حيَحِة ُح طَريَقتي في َتطْبيِق ِإْحدى الْعاداِت اْلِماراتِيَِّة الصَّ ًرا ُيَوضِّ أُِعدُّ َمْقطًَعا أَْو أَلْبوًما ُمَصوَّ

ِإذا ناداَك أََحٌد بِاْسِمَك، َفِمَن الَْخطَأِ أَْن َتُردَّ 

َعلَْيِه بِـ: هاْه

َولَِكْن ِمَن اْلََدِب أَْن َتُردَّ بِـ: نََعْم أَْو َعْونَُك

ُهِويَّتي الَْوطَِنيَُّة
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َعلُِّم َنواِتُج التَّ

َيَتَعرَُّف ُسّكاَن َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة ِمْن َحْيُث الَْخصائُِص َوالتَّْوزيُع. ◗

نْتاُج ..........(. ◗ َيَتَعرَُّف َبْعَض الَْمفاهيِم اْلَساِسيَِّة لِِعلِْم ااِلْقِتصاِد )الَعَمُل، اْلِ

ُم َتْفسيراٍت اْسِتناًدا لَِمْعلوماٍت ذاِت ِصلٍَة.  ◗ ُيَقدِّ

◗  . ُيناِقُش َدْوَرُه في الَْعَمِل الَْجماِعيِّ التَّعاُونِيِّ

ْر�ُس الدَّ
الّث�ني

ًل ّك�ُن في َدْوَلتي اأَوَّ ّك�ِن ث�ِنًي�ال�شُّ التَّْخطيِطُ ث�ِلًث�َتْوزيُع ال�شُّ
ِلْلُم�ْشَتْقَبِل 

اأََتَعلَُّم َعْن: 

�ُشّك�ُن ِبالدي
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الَْخْيَمِة  َرأِْس  ِمْن  اْلَن  ِرْحلَُتنا  َتْبَدأُ 

ياَرِة ُمُدِن الّساِحِل الَْغْربِيِّ في  لِِز

َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة.

َسَنَتَوقَُّف في الْعاِصَمِة أَبوظَْبٍي.

ْحلَُة؟ أَْيَن َسَتْنَتهي الرِّ

ْحلَِة؟ ما َهَدُف الرِّ

اأَْبني َمْعِرَفتي

ّك�ُن في َدْوَلتي:  ال�شُّ ًل اأَوَّ

الُْمَعلُِّم

ّكاِن في َدْولَِتنا. نََتَعرَُّف ُمُدَن الّساِحِل الَْغْربِيِّ الَّتي َيَترَكَُّز بِها ُمْعظَُم السُّ الُْمَعلُِّم

الُْمَعلُِّم

سالٌِم

َسْيٌف

ْحلَِة.  لََقْد أَْعَدْدنا َجميَع ُمْسَتلَْزماِت الرِّ َسْيٌف

جيُب: ❙ اأَ�ْشَتِمُع  اإِلى اْلِحواِر اْلآتي، ُثمَّ اأُ

ُسّكاُن بِالدي
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Á .ّكاِن بِاْسِتْمراٍر في َدْولَِتنا َيَتزاَيُد َعَدُد السُّ

Á .ناِث ّكاُن ِمَن الذُّكوِر َواْلِ ُن السُّ َيَتَكوَّ

Á            .ّكاُن في َدْولَِتنا ُمواِطنوَن َوُمقيموَن السُّ

Á ............................................................................................... ْحلَُة  أَْكُتُب اْسَم الَْمديَنِة الَّتي َسَتْنطَلُِق ِمْنها الرِّ

Á .ْحلَِة ُح َخطَّ َسْيِر الرِّ أَْرُسُم َعلى َخريطَِة َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة أَْسُهًما ُتَوضِّ

َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     
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Á :ّكاُن ِإلى ُيَصنَُّف السُّ

                                                                         ) نِّ باِب، ِكباِر السِّ )اْلَطْفاِل، الشَّ

Á .ّكاِن الْقاِدَرَة َعلى الَْعَمِل باُب ِفَئَة السُّ ُيَمثُِّل الشَّ

Á الَْعَمـُل: ُجْهــٌد َيْبُذلُــُه الَْفــْرُد؛ لَِتْحقيــِق َمْنَفَعٍة 

أَْو ِإنْتاِج ِسلَْعٍة ُمقابَِل الُْحصوِل َعلى َدْخٍل. 

Á  ّكانِيَِّة الْقاِدَرِة َعلى الَْعَمِل ُل اْسَم الِْفَئِة السُّ أَُسجِّ

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

َتَعَلُّم ُر، َواأَ اأَُفِكّ

ّك�ِن  ❙ ِة ال�شُّ يَّ � َعْن اأََهمِّ ُر �َشَفِويًّ َعبِّ َوَر، َواأُ ُل ال�شُّ مَّ اأََت�أَ
ْوَلِة. �ْشَبِة ِللدَّ ِب�لنِّ

ُسّكاُن بِالدي
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اأُ�ش�ِرُك، َواأََتَعَلُّم

ّك�ِنيِّ في َدْوَلتي ُم�ْشَتعيًن� ِبم� َبْيَن  ❙ �ْشب�ِب التَّزاُيِد ال�شُّ َوَر اْلآِتَيَة، َواأَ�ْشَتْكِمُل ِكت�َبَة اأَ اأُلِحُظ ال�شُّ
ْخِل، اْلَمواليِد(. اْلَقْو�َشْيِن ِمْن َكِلم�ٍت: )الدَّ

ِزياَدُة ...................................اْلَْيدي الْعاِملَُة ِمَن الْخاِرِج اْرتِفاُع ...............................

Á  .ّكانِيِّ الُْمْسَتِمرِّ في َدْولَِتنا أُناِقُش َمَع ُزَمالئي أَْسباَب التَّزاُيِد السُّ

ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ

Á .ّكاِن عاَدِة لِلسُّ َتْحِرُص َدْولَُة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة َعلى َتْوفيِر أَْفَضِل الِْخْدماِت؛ لَِتْحقيِق السَّ

ُة ياِضيَُّةَحدائُِق اْلَطْفاِلالَْحدائُِق الْعامَّ اْلَنِْدَيُة الرِّ
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� ..........................................................

� ..........................................................

Á  .ُمُه َدْولَتي لُِسّكانِها أَْكُتُب بِطاَقًة ُتَعبُِّر َعْن َسعاَدتي بِما ُتَقدِّ

اأَْبني َمْعِرَفتي

أَقَْرأُ النَّصَّ اْلتَِي ثُمَّ أُجيُب: ❙

ِإلى آَخَر؛  ّكاِن ِمْن َمكاٍن  َيْخَتلُِف َتوزيُع السُّ

ّكاِن َوَترَكُُّزُهْم في َبْعِض  ُع السُّ َحْيُث َيْزداُد َتَجمُّ

الَْعَمِل  الِْمياُه َوُفَرُص  َتَتَوفَُّر فيها  الَّتي  الَْمناِطِق 

الَْمناِطِق  في  َتواُجُدُهْم  َيِقلُّ  َو َوالُْمواَصالُت، 

الِْمياِه. َوِقلَُّة  الْعالَِيُة  يَِّة َحْيُث الَْحراَرُة  ْحراِو الصَّ

Á .ّكاِن في الَْمناِطِق الُْمْخَتلَِفِة يًّا أَْسباَب اْخِتالِف َتْوزيِع السُّ ُح َشَفِو أَُوضِّ

Á   .ّكانِيِّ في َبْعِض اْلَماِكِن أَْسَتْنِتُج أَْسباَب التَّرَكُِّز السُّ

ّك�ِن  َتْوزيُع ال�شُّ ث�ِنًي�

ُسّكاُن بِالدي
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ّكاُن ّكاُنَمناِطُق َيَترَكَُّز فيها السُّ َمناِطُق َيِقلُّ فيها السُّ

َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

Á .ّكاِن في َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة ِمْن ِمْنطََقٍة ِإلى أُْخرى َيْخَتلُِف َتْوزيُع السُّ

Á  .ّكاُن في َدْولَِتنا ّكاُن، َوالَّتي َيِقلُّ فيها السُّ َوَر، َوأَْسَتْنِتُج الَْمناِطَق الَّتي َيْزَدِحُم فيها السُّ أُالِحُظ الصُّ

الُْمُدُن

ُة الْواحاُت الّداِخلِيَُّة  حاِري الْحارَّ  الصَّ

الِْجباُل الَْوِعَرُة 
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َوُر في َتْوزيِع  ❙ ُله� ال�شُّ � اأَم�َم ُزَمالئي َعْن َت�أْثيِر اْلَعواِمِل الَّتي ُتَمثِّ ُر �َشَفِويًّ َوَر، َواأَُعبِّ اأُلِحُظ ال�شُّ
ّك�ِن( اأَ�ْشب�ٌب ط�ِرَدٌة ِلل�شُّ ّك�ِن،  َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن )اأَ�ْشب�ٌب ج�ِذَبٌة ِلل�شُّ ّك�ِن ُم�ْشَتعيًن� ِبم�  ال�شُّ

Á .ّكاِن يًّا أََحَد اْلَْسباِب الْجاِذَبِة لِلسُّ أَْسَتْنِتُج َشَفِو

Á ............................................................................................................. ّكاِن ُل أََحَد اْلَْسباِب الطّاِرَدِة لِلسُّ أَُسجِّ

َتَوفُُّر الطُُّرِق َوالُْجسوِر الَْحديَثِة

ُوجوُد َينابيِع الِْمياِه

انِْتشاُر اْلَْمراِض

بِناُء ُمْسَتْشَفياٍت َوَمدارَِس َحديَثٍة

ُسّكاُن بِالدي

َتَعَلُّم ُر، َواأَ اأَُفِكّ
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ِحَدِة،  ❙ اْلُمتَّ ِة  اْلَعَرِبيَّ اْلإِم�راِت  َدْوَلِة  في  ّك�ِن  ال�شُّ َتْوزيِع  َمن�ِطِق  ِلَتْحديِد  ْلواني،  اأَ اأَ�ْشَتْخِدُم 
اْلَخريَطِة.  ِبِمْفت�ِح  ُم�ْشَتعيًن� 

�ِس: ِمْن ِفْكِر اْلب�ني اْلُموؤَ�شِّ

ناِء َوالتَّْطويِر ال َتْعَتِمُد َعلى َمْن ُهْم في َمواِقِع بِ ِة َواْل َي نِْم َة التَّ يَّ )إِنَّ َعَمِل

ِر ُكلِّ اْلُجهوِد لُِكلِّ ُمواطٍِن  ِة َفَقْط، َبْل َتْحتاُج إِلى َتضاُف يَّ  اْلَمْسؤولِ

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُّه-. ْوَلةِ(.  الشَّ َعلى أَرِْض َهِذِه الدَّ

Á  .)ُد َمًعــا )أَْعَمُل ما ُيِحبُّ زاِيٌد نَُردِّ

ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ
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الَْعَربِيَِّة  اْلِماراِت  َدْولَِة  ّكاِن في  السُّ َعَدِد  ِزياَدُة  ْت  أَدَّ

َبْعِض  في  الُْمروِريِّ  ااِلْزِدحاِم  ُحدوِث  ِإلى  الُْمتَِّحَدِة 

ْولَِة. الدَّ ُمُدِن  في  اْلَْوقاِت 

َة اْلآِتَيَة، ُثمَّ اأُجيُب: ❙ اأَْقَراأُ اْلِق�شَّ

رِكاِت  ) ُسلْطاُن ُمواِطٌن ِإماراتِيٌّ َيْعَمُل ُمديًرا ِلِْحدى الشَّ

باِح َيْسَتْيِقُظ ُسلْطاُن  في َمديَنٍة َبعيَدٍة َعْن َمْنزِلِِه. في الصَّ

َمَقرِّ  ِإلى  ُمَبكًِّرا  ااِلنِْطالِق  ثُمَّ  الَْفْجِر،  َصالِة  لَِتأِْدَيِة 

ااِلْزِدحاِم  لَِتَجنُِّب  َة؛  الْخاصَّ َسّياَرَتُه  ُمْسَتِقالًّ  َعَملِِه 

َعْن  َتأْخيِرِه  في  َيَتَسبََّب  أَْن  ُيْمِكُن  الَّذي  الُْمروِريِّ 

الُْمَوظَّفيَن  أَماَم  َوالَْحَرِج  يِق  الضِّ في  ُيوِقُعُه  ِمّما  َعَملِِه 

َمَعُه(.  َيْعَملوَن  الَّذيَن 

Á  أَثْناِء في  ُسلْطاُن  ِمْنها  ُيعاني  الَّتي  الُْمْشِكلََة  أَذُْكُر 

لَِعَملِِه. َذهابِِه 

Á  .أَْقَتِرُح َحالًّ ِإْبداِعيًّا أُساِعُد بِِه في َحلِّ ُمْشِكلَِة ُسلْطاَن

التَّْخطيُط ِلْلُم�ْشَتْقَبِل:  ث�ِلًث�

الطَّريُق الّساَعَة 7:30 َصباًحا

الطَّريُق الّساَعَة 5:30 َصباًحا

ُسّكاُن بِالدي

اأَْبني َمْعِرَفتي
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ّك�ُن: ❙ وَرَة، َواأُلِحُظ اْلُم�ْشِكالِت الَّتي ُيع�ني ِمْنه� ال�شُّ ُل ال�شّ مَّ اأََت�أَ

Á . ااِلْزِدحاُم الُْمروِريُّ

Á .ُث التَّلَوُّ

Á  .جيُج الضَّ

َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     
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ِل ِل�ُشّك�ِنه�  ❙ ِحَدِة َعلى َتْوفيِر اْلَحي�ِة اْلأَْف�شَ ِة اْلُمتَّ م�راِت اْلَعَرِبيَّ َيْحِر�ُس ق�َدُة َدْوَلِة اْلإِ
ِب�لتَّْخطيِط ِلْلُم�ْشَتْقَبِل.

Á  .ِق الَْحياِة اْلَْفَضِل لَنا ُح أَماَم ُزَمالئي الُْجهوَد الَّتي َيْبُذلُها قاَدُة َدْولَِتنا لَِتَحقُّ أَُوضِّ

َكِنيَُّة الَْحديَثُة  الَْمباني السَّ

ِمْترو ُدَبّي

ُة        الَْحدائُِق الْعامَّ

ِكيَُّة الُْحكوَمُة الذَّ

ُسّكاُن بِالدي

اأُلِحُظ، َواأََتَعَلُّم
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�ِس: �شِّ ِمْن اأَْقواِل اْلب�ني اْلُموؤَ

َجَرةِ، َيِجُب أَْن َتْحظى بِِعناَيِة ُمواطِنيها  ْوَلُة ِمْثُل الشَّ ) الدَّ

تِها، َوُكلُّ ُمواطٍِن َيِجُب أَْن َيْحَترَِم َوَطنَُه (.  َي َوِحْرِصِهْم َعلى َتنِْم

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُّه-.   الشَّ

اإِْبداع�تي

ًة َله� َح�ْشَب اْلَجْدَوِل اْلآتي:  ❙ ْقَتِرُح ُحلوًل اإِْبداِعيَّ ًة في َدْوَلتي، َواأَ ُد ُم�ْشِكَلًة �ُشّك�ِنيَّ اأَُحدِّ

Á ................................................................................................................................................................................................

Á ................................................................................................................................................................................................

Á ................................................................................................................................................................................................
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ُد َمًع�  َن�شيُد: ُنَردِّ

اإِم�راِتيٌّ َواأَْفَتِخُر ِبِبالدي

ُة الأَداِء( )َمَهمَّ

اأَْخت�ُر م� ُين��ِشُبني:  ❙

Á  .ّكاِن في َدْولَِتنا ُح ِإْحدى ُمْشِكالِت السُّ ًرا ُيَوضِّ ُم َعْرًضا ُمَصوَّ أَُصمِّ

Á  .نْجاِز الَْحضاِريِّ في َدْولَِتنا ِم َواْلِ ِر َوالتََّقدُّ ُح  َمظاِهَر التَّطَوُّ يًَّة ُتَوضِّ ُق َمَجلًَّة ِجداِر أُنَسِّ

حـــــــــــــاُد ِبـــــــــــــادي اتِّ ــاراٍت ــ ــ ــ ــ ــ ــْبُع إِمـ ــ ــ ــ ــ ــ َسـ

َواْلِمـــــــــــــاراُت ِبـــــــــــــادي أَنـــــــــــــا إِماراتـــــــــــــي

ــٌة ــ ــ ــ ــ ــ ــا َمْرفوَعـ ــ ــ ــ ــ ــ راَيُتهـ َخريَطُتهـــــــــــــا َمْرســـــــــــــوَمٌة

أَْفَتِخُر فيها َوِبُروحي أَْفديها ِهـــــــــــــَي ِبـــــــــــــادي

ُسّكاُن بِالدي
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َعلُِّم َنواِتُج التَّ

َمِن )َقديَمٌة – َحديَثٌة – ُمْسَتْقَبلِيٌَّة(. ◗ َيْسَتْخِدُم الُْمْصطَلَحاِت الَّتي ُتشيُر ِإلى الزَّ

نَْتْرنِْت َوِمَن الُْكُتِب بَِتْوجيٍه ِمَن الُْمَعلِِّم. ◗ َيْجَمُع َمْعلوماٍت َعْن أََهمِّ الَْمعالِِم ِمْن َشَبَكِة اْلِ

ُد َمْوِقَع َمديَنِتِه َوَمعالَِم ُجْغراِفيًَّة أُْخرى. ◗ ُيَحدِّ

ْر�ُس الدَّ
الّث�ِلُث

ًل ث�ِنًي�اْلَمع�ِلُم اْلَقديَمُةاأَوَّ
اْلَمع�ِلُم 
اْلَحديَثُة

اْلَم�ْشروع�ُت ث�ِلًث�
ُة اْلُم�ْشَتْقَبِليَّ

اأََتَعلَُّم َعْن: 

َمع�ِلُم ِمْن ِبالدي
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تاِء يا أَبي. نُريُد أَْن نُساِفَر في ُعطْلَِة الشِّ نوَرُة

َفَر  السَّ نَْسَتْبِدَل  أَْن  َرأُْيُكْم  ما 

بِِرْحلٍَة نَزوُر فيها َمعالَِم باِلِدنا 

. لَْجميلَِة ا

اْلَُب

ِفْكَرٌة رائَِعٌة يا أَبي. َيُم َمْر

تاِء. الَْجوُّ في اْلِماراِت َجميٌل في َفْصِل الشِّ راِشٌد

أَْقَتِرُح أَْن َتْبَدأَ رِْحلَُتنا بِِزياَرِة الَْمعالِِم الَْقديَمِة َكالِْقالِع َوالُْحصوِن. اْلُمُّ

َوأَْيًضا الَْمساِجِد َوالُْبيوِت الَْقديَمِة. ماِجٌد

اأَْقَراأُ اْلِحواَر اْلآِتَي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙

Á .تاِء يًّا َكْيَف َيكوُن َجوُّ اْلِماراِت في َفْصِل الشِّ أَِصُف َشَفِو

Á .أَُعبُِّر َعْن َرأْيي َحْوَل الِْفْكَرِة الَّتي طََرَحها اْلَُب

اْلَمع�ِلُم اْلَقديَمُة ًل اأَوَّ

َمعالُِم ِمْن بِالدي

اأَْبني َمْعِرَفتي
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َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

ِحَدِة، َوِمْنه�: ❙ ِة اْلُمَتّ ُع اْلَمع�ِلُم اْلَقديَمُة في َدْوَلِة اْلإِم�راِت اْلَعَرِبيَّ َتَتَنوَّ

الَْمساِجُد الَْقديَمُة

الُْبيوُت الَْقديَمُة

الُْحصوُن َوالِْقالُع

ْعِبيَُّة اْلَْسواُق الشَّ
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�ِس: �شِّ ِمْن اأَْقواِل اْلب�ني اْلُموؤَ

ِة ُهَو اْنتِصاٌر  َب يِّ ذي َنعيُشُه اْلَن َعلى َهِذِه اْلَرِْض الطَّ »إِنَّ اْلحاِضَر الَّ

ْسَوِة ُظروفِِه«. َعلى ُمعاناِة اْلماضي َوَق

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُّه-.  الشَّ

اأََتَعلَُّم، َواأَ�ْشَتْمِتُع 

م�ِكِن، َواْلَمع�ِلِم  ❙ ْبَحُث َعْبَر �َشَبَكِة )اْلإِْنَتْرِنْت( َعِن اْلأَ ْفراِد اأُ�ْشَرتي، اأَ ِبُم�ش�َعَدِة ُمَعلَِّمتي اأَْو اأََحِد اأَ
اْلَقديَمِة في ِبالدي، َواأَْكُتُب ق�ِئَمًة ِب�أَ�ْشم�ِئه�.

َف اأََحَد َمع�ِلِم ِبالدي اْلَقديَمِة ❙ َط، ِلأََتَعرَّ ُع اْلَخطَّ اْلُمَنقَّ اأََتَتبَّ

َمعالُِم ِمْن بِالدي
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اْلَمَع�ِلُم اْلَحديَثُة ث�ِنًي�

ًرا، بَِفْضِل اللِّه  ُتَعدُّ َدْولَُة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة ِمْن أَْكَثِر ُدَوِل الْعالَِم َحداثًَة َوَتطَوُّ

َبْعِدِه  اللُّه- َوِمْن  نَْهياَن -َرِحَمُه  ْبِن ُسلْطاَن آِل  ْيِخ زاِيِد  ِس الشَّ الُْمَؤسِّ الْباني  َتعالى َوُجهوِد 

إْخوانُُه قاَدُة اْلِماراِت -َرعاُهُم  ْولَِة -َحِفظَُه اللُّه- َو ْيُخ َخليَفُة ْبُن زاِيٍد آِل نَْهياَن َرئيُس الدَّ الشَّ

اللُّه- الَّذيَن اْهَتّموا بِِبناِء َكثيٍر ِمَن الَْمعالِِم الُْعْمرانِيَِّة الَْحديَثِة.

ِة  ❙ ِر الَّتي َت�ْشَهُده� َدْوَلُة اْلإِم�راِت اْلَعَرِبيَّ َطوُّ َف َبْع�َس َمع�ِلِم التَّ َوَر اْلآِتَيَة؛ ِلأََتَعرَّ اأُلِحُظ ال�شُّ
ِر، ُثمَّ اأُجيُب:  ِحَدِة في اْلَوْقِت اْلح��شِ اْلُمتَّ

الُْمُدُن التَّْرفيِهيَُّةالَْمساِجُد الَْكبيَرُة

اأَْبني َمْعِرَفتي
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الَْمتاِحُف الَْحديَثُة

يَُّةالَْحدائُِق اْلَْبراُجالَْمراِكُز التِّجاِر

الَْفناِدُق

Á .ُد َمعالَِم َحديَثًة في َدْولَتي أَُعدِّ

Á .-------------------------------------------------------------------:أَْكُتُب اْسَم أَحِد الَْمعالِم الَْحديِثَِة في اْلِماَرِة الَّتي أَعيُش فيها

َمعالُِم ِمْن بِالدي
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اأََتَعلَُّم، َواأَ�ْشَتْمِتُع 

اْلَمع�ِلِم  ❙ اأََحَد  َف  ِلأََتَعرَّ وَرِة؛  ال�شّ َتْحَت  َواأَْكُتُبه�  اْلَحْمراِء،  اْلَفرا�ش�ِت  داِخَل  اْلُحروَف  اأَْجَمُع 
ِبالدي.  في  اْلَحديَثِة 

ا

ف

ش

ر

ا

س

ع

ا

ت

دلصب

Á ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :َحديَقُة
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َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

❙ .� ِر اْلَمراِكِز الأولى ع�َلِميًّ دُّ َف ُجهوَد َدْوَلتي في َت�شَ اأَْقَراأُ اْلَحق�ِئَق اْلآِتَيَة؛ ِلأََتَعرَّ

Á .بِرِْفَقِة أُْسَرتي أَزوُر َمعالَِم َحديَثًة ِمْن باِلدي؛ ِلَْسَتْكِشَف الَْمزيَد َعْنها

ُدَبّي   ِإماَرِة  في  َخليَفَة  ُبْرُج  ُيَعدُّ   

الْعالَِم. في  ُبْرٍج  أَْعلى 

الَْكبيُر  ْيِخ زاِيٍد  الشَّ َحَصَل جاِمُع 

ُمْسَتوى  َعلى  ِل  اْلَوَّ الَْمرَْكِز  َعلى 

الْعِتباِرِه  2016م؛  عاِم  في  الْعالَِم 

الّديِنيَِّة الَْحديَثِة. الَْمعالِِم  أََهمِّ  ِمْن 

)َأنا ُأِحبُّ اْلِماراِت(

َمعالُِم ِمْن بِالدي
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اْلَم�ش�ريُع اْلُم�ْشَتْقَبِليَُّة: ث�ِلًث�

اأَْقَراأُ النَّ�سَّ اْلآِتَي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙

ُد ْبُن راِشٍد آِل َمْكتوٍم،  ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ )أَْعلََن صاِحُب السُّ

ْولَِة، َرئيُس َمْجلِِس الُْوَزراِء، حاِكُم ُدَبّي -َرعاُه  نائُِب َرئيِس الدَّ

 اللُّه- َعْن َمْشروِع ُمْتَحِف الُْمْسَتْقَبِل، الَّذي َسُيْفَتَتُح ِخالَل 

 عاِم 2017م، َوَسَيْحَتوي َعلى َمْعرٍِض دائٍِم اِلْخِتراعاِت 

الُمْسَتْقَبِل، َوالَّذي َسَتَتَغيَُّر ُمْحَتَوياُتُه ُكلَّ ِستَِّة أَْشُهٍر(.

Á .............................................................................................................................. أَْكُتُب اْسَم الَْمْشروِع

Á .أََتَوقَُّع َمَع ُزَمالئي أَنْواَع الُْمْخَترعاِت الَّتي َسُتْعَرُض في الَْمْتَحِف

Á .أَذُْكُر َسَبَب َتْغييِر ُمْحَتوياِت الَْمْتَحِف ُكلَّ ِستَِّة أَْشُهٍر

ِل َوَنْحُن َنْصنَُعُه« َب ؤوَن بِاْلُمْسَتْق بَّ »اْلَكثيروَن َيَتنَ

ُد ْبُن راِشٍد آِل َمْكتوٍم -َرعاُه اللُّه-. ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ صاِحُب السُّ

َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

اأَْبني َمْعِرَفتي
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Á .............................................................................................................................. أَْكُتُب اْسَم الَْمْشروِع

Á .أََتَوقَُّع َمَع ُزَمالئي أَنْواَع الُْمْخَترعاِت الَّتي َسُتْعَرُض في الَْمْتَحِف

Á .أَذُْكُر َسَبَب َتْغييِر ُمْحَتوياِت الَْمْتَحِف ُكلَّ ِستَِّة أَْشُهٍر

َة في َدْوَلتي:  ❙ َف اْلَم�ش�ريَع اْلُم�ْشَتْقَبِليَّ َوَر اْلآِتَيَة؛ ِلأََتَعرَّ اأُلِحُظ ال�شُّ

َوَر اْلآِتَيَة ِبُم�ش�َعَدِة ُمَعلَِّمتي، ُثمَّ اأُق�ِرُن َمَع ُزَمالئي َبْيَن ُبْرِج َخليَفَة َوُبْرِج اْلخوِر: ❙ ُل ال�شُّ مَّ اأََت�أَ

ِمْسباُر اْلََمِلَمْتَحُف اللّوفر

 ُبْرُج الْخوِر َسَيِتمُّ 
اْفِتتاُحُه عاَم 2020

1000

َمعالُِم ِمْن بِالدي

 ُبْرُج َخليَفَة َتمَّ 
اْفِتتاُحُه عاَم 2010

م
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ٌة - َقديَمٌة(: ❙ اأَْكُتُب َتْحَت ُكلِّ �شوَرٍة اْلَكِلَمَة اْلُمن��ِشَبَة َله� ِمّم� َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن )َحديَثٌة - ُم�ْشَتْقَبِليَّ

ُد َدْوًما: الَْحْمُد للِّه َعلى نِْعَمِة اتِّحاِد اْلِماراِت( )أَُردِّ

َقلَْعُة الْجاِهلي

---------------------------------------------------------

َجزيَرُة الَْمْرجاِن

---------------------------------------------------------

ِمْسباُر اْلََمِل 

---------------------------------------------------------

ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ
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ُة الأَداِء( )َمَهمَّ

اأَْخت�ُر م� ُين��ِشُبني:  ❙

Á .َق َعلى أَْرِض َدْولَِة اْلِماراِت أَْرُسُم َتْصميًما لَِمْشروٍع أََتَمّنى أَْن َيَتَحقَّ

Á .)نَْتْرنِْت َرًة لَِمعالَِم ِمْن بِالدي بِاْسِتْخداِم َشَبَكِة )اْلِ ُم َمَجلًَّة ُمَصوَّ أَُصمِّ

َمعالُِم ِمْن بِالدي
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َرواِت َوَطُن الثَّ

اْلَوْحَدُة الّث�ِنَيُة
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ُة في ِبالدي ُل: اْلَمواِرُد اْلم�ِئيَّ ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ

ْر�ُس الّث�ني: الّط�َقُة في ِبالدي الدَّ

ْر�ُس الّث�ِلُث: َثَرواُت ِبالدي الدَّ
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َعلُِّم َنواِتُج التَّ

ِس في اْسِتْثماِر َمواِرِد الْبيَئِة. ◗ ُح ُجهوَد الْباني الُْمَؤسِّ ُيَوضِّ

َيَتَعَرُّف َبْعَض الَْمفاهيِم اْلَساِسيَِّة لِِعلِْم ااِلْقِتصاِد )ُشحُّ الَْمواِرِد(. ◗

◗ . ُيناِقُش َدْوَرُه في الَْعَمِل الَْجماِعيِّ التَّعاُونِيِّ

ُم َتْفسيراٍت اْسِتناًدا ِإلى َمْعلوماٍت ذاِت ِصلٍَة. ◗ ُيَقدِّ

ْر�ُس  الدَّ
ُل اْلأَوَّ

ًل ُةاأَوَّ ْطِحيَّ ُةث�ِنًي�اْلِمي�ُه ال�شَّ َمواِرُد ِبالدي ث�ِلًث�اْلِمي�ُه اْلَجْوِفيَّ
َم�ْشوؤوِليَّتي

اأََتَعلَُّم َعْن: 

اْلِمي�ُه في ِبالدي
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َفْصِل  الَْمكاَن في  ُزْرنا َهذا  ِعْندما 

في  ِمياٌه  ُهناَك  َتُكْن  لَْم  ْيِف  الصَّ

َعْت َهِذِه الِْمياُه؟ الْوادي.. َكْيَف َتَجمَّ

َسْيٌف

ُع الِْمياُه في الْوادي َبْعَد نُزوِل  َتَتَجمَّ

تاِء. الَْغْيِث في َفْصِل الشِّ

ما أَْجمَل ِمياَه الْوادي!

ْولَِة. ِة ِإماراٍت في الدَّ في باِلِدنا أَْوِدَيٌة َجميلٌَة َتْنَتِشُر في ِعدَّ

اأَْبني َمْعِرَفتي

ُة: ْطِحيَّ اْلِمي�ُه ال�شَّ ًل اأَوَّ

في ِإجازاتِنا َسَنقوُم بِِزياَرِة اْلَْوِدَيِة في باِلِدنا. ُة َشمَّ

اْلَُب

الَْجدُّ

اْلُمُّ

ُة؛ َفِبالُدنا َجميلٌَة، َوَخْيراُتها َكثيَرٌة. بِِإْذِن اللَِّه يا َشمَّ اْلَُب

اأَْقَراأُ اْلِحواَر اْلآِتَي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙

Á .أَذُْكُر اْسَم الَْمكاِن الَّذي زاَرْتُه اْلُْسَرُة

Á .أَْكُتُب َمْصَدَر ِمياِه الْوادي في َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة

Á ........................................................................................................................................................................................................................................................................

الِْمياُه في بِالدي
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Á .ُد َمصاِدُر الِْمياِه َعلى َسطِْح اْلَْرِض في َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة َتَتَعدَّ

َوَر اْلآِتَيَة، ُثمَّ اأُجيُب: ❙ اأُلِحُظ ال�شُّ

طِْحيَِّة. ُتَسّمى الِْمياُه الَّتي توَجُد َعلى َسطِْح اْلَْرِض، بِالِْمياِه السَّ

Á :أَْكُتُب أَْسماَء أَْوِدَيٍة أُْخرى في بِالدي

Á .يَِّة ِمياِه الْوادي يًّا أَماَم ُزَمالئي َعْن أََهمِّ أَُعبُِّر َشَفِو

وادي َحتا في ِإماَرِة ُدَبّي وادي َشوَْكٍة في ِإماَرِة َرأِْس الَْخْيَمِة                           

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

َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

اأُ�ش�ِرُك، َواأََتَعَلُّم

طِْحيَُّة الِْمياُه السَّ

ِمياُه الْواديِمياُه الَْبْحِر
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ْرِب في َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة ِمَن الِْمياِه الَْجْوِفيَِّة َوِمْن ِمياِه الَْبْحِر  نَْحُصُل َعلى ِمياِه الشُّ

َبْعَد َتْحلَِيِتها.

راَعِة.  ْرِب َوالزِّ َتْحلَِيُة الِْمياِه: ِإزالَُة اْلَْمالِح ِمْن ِمياِه الَْبْحِر؛ لُِتْصِبَح ِمياًها نَِقيًَّة صالَِحًة لِلشُّ

ُة َتْحِلَيِة ِمي�ِه اْلَبْحِر: ❙ � َكْيَف َتِتمُّ َعَمِليَّ ُر �َشَفِويًّ َوِر اْلآِتَيِة، ُثمَّ اأَُعبِّ ُع اْلأَ�ْشُهَم في ال�شُّ اأََتَتبَّ

1
ُتْنَقُل ِمياُه الَْبْحِر ِإلى 

َمَحطّاِت التَّْحلَِيِة.
3َيِتمُّ َتْحلَِيُة ِمياِه الَْبْحِر2

ُتْنَقُل الِْمياُه الَْعْذَبُة ِإلى

 الَْمناِزِل بِواِسطَِة اْلَنابيِب.

ُر ُجهوَد َدْولَتي في َتْوفيِر الْمياِه.  أَُقدِّ

�ِس: �شِّ ِمْن اأَْقواِل اْلب�ني اْلُموؤَ

ِة ُهَو اْنتِصاٌر  َب يِّ ذي َنعيُشُه اْلَن َعلى َهِذِه اْلَرِْض الطَّ »إِنَّ اْلحاِضَر الَّ

ْسَوِة ُظروفِِه«. َعلى ُمعاناِة اْلماضي َوَق

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُّه-.  الشَّ

ُة َتْحِلَيِة ِمي�ِه اْلَبْحِر  َمَحطَّ
َخّزان�ُت اْلِمي�ِه ِمي�ُه اْلَبْحِر

اْلَمن�ِزُل

الِْمياُه في بِالدي

ُر، َواأََتَعلَُّم اأَُفكِّ
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]اْلَنْبياُء: 30[قاَل َتعالى: زب  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ رب

َة اْلِمي�ِه في َحي�ِتَن�: ❙ يَّ َهمِّ َوَر اْلآِتَيَة، َواأَْكُتُب ِمْن َبْيِن اْلَقْو�َشْيِن َتْحَت ُكلِّ �شوَرٍة اأَ  اأُلِحُظ  ال�شُّ
ْرُب - النَّظ�َفُة - ِريُّ اْلأَ�ْشج�ِر( )ال�شُّ

 

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

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

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

ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ
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اْلِمي�ُه اْلَجْوِفيَُّة: ث�ِنًي�

َوَهَب اللَُّه -ُسْبحانَُه َوَتعالى- َدْولَتي ِمياًها في باِطِن اْلَْرِض، َتْخُرُج بِأَْشكاٍل ُمْخَتلَِفٍة.

�ْشَتْك�ِشَف  ❙ لِحُظ؛ ِلأَ ْكَل اْلآِتَي، َواأُ ُل ال�شَّ مَّ اأََت�أَ
اْلأَْر�ِس  ب�ِطِن  في  اْلِمي�ُه  ُع  َتَتَجمَّ َكْيَف 

اْلأَْرق�ِم: َت�َشْل�ُشِل  َح�َشَب 

31

2
1 َتْسُقُط اْلَْمطاُر َعلى َسطِْح اْلَْرِض.

2  َتَتَسرَُّب ِمياُه اْلَْمطاِر ِإلى باِطِن اْلَْرِض.

َن اْلباَر  ُع الِْمياُه في باِطِن اْلَْرِض لُِتَكوِّ 3  َتَتَجمَّ

َوالُْعيوَن َوالَْينابيَع.

الِْمياُه في بِالدي

َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

اأَْبني َمْعِرَفتي

الِْمياُه الَْجْوِفيَُّة

الَْينابيُع َوالُْعيوُناْلباُر )الطَّْوُي(
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.................................................

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

َة اْلِمي�ِه اْلب�ِطِنيَِّة: ❙ يَّ َهمِّ َوَر اْلآِتَيَة، َواأَْكُتُب ِمْن َبْيِن اْلَقْو�َشْيِن َتْحَت ُكلِّ �شوَرٍة اأَ اأُلِحُظ ال�شُّ
راَعُة( ْرُب - الزِّ ي�َحُة - ال�شُّ )ال�شِّ

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

اأُلِحُظ، َواأََتَعَلُّم
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ي�ِته� َوْفَق اْلَجْدَوِل اْلآتي: ❙ ُف اْلأَم�ِكَن اْلآِتَيَة ِبكت�َبِة ُم�َشمَّ نِّ �شَ اأُ�ش�ِرُك ُزَمالئي، َواأُ

وادي الَْوريَعِة

ِمياُه الَْخليِج الَْعَربِيِّ

َرِة                     َعْيُن الْمبزَّ

َعْيُن َخت

ِمياٌه َسطِْحيٌَّة

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

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

ِمياٌه باِطِنيٌَّة

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

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

الِْمياُه في بِالدي

ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ
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َمواِرُد ِبالدي َم�ْشوؤُوِليَّتي:  ث�ِلًث�

الَْمواِرُد الْمائِيَُّة في َدْولَتي َمْحدوَدٌة، َواِجبي الُْمحاَفظَُة َعلَْيها.

]اْلَنْعاُم: 141[    قاَل َتعالى: زبۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅرب

َوَر اْلآِتَيَة، ُثمَّ اأُجيُب: ❙ اأُلِحُظ ال�شُّ

Á .يًّا َعْن َكْيِفيَِّة الُْمحاَفظَِة َعلى َمواِرِد الِْمياِه في َدْولَتي أَُعِبُّر َشَفِو

Á :أَْكُتُب واِحَدًة ِمْن طرائِق الُْمحاَفظَِة على َمواِرِد الِْمياِه

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

ِإغالُق ُصْنبوِر الِْمياِه

واِطِئ َتْنظيُف الشَّ

يُّ بِالتَّْنقيِط الرَّ

اأَْبني َمْعِرَفتي
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ُث التَّلَوُّ

ْسراُف اْلِ

سوُء ااِلْسِتْخداِم  

حيَحِة نَْقًصا في الَْمواِرِد الْمائِيَِّة: لوِكّياُت َغْيُر الصَّ ُتَسبُِّب السُّ

نْساِن َوالْكائِناِت الَْحيَِّة َوَعلى الْبيَئِة. ِة اْلِ ثُها ِإلى ُمْشِكالٍت َخطيَرٍة َعلى ِصحَّ ُتَؤّدي ِقلَُّة الِْمياِه َوَتلَوُّ

Á .ثِها يًّا َعْن واِحَدٍة ِمَن النَّتائِِج الُْمَتَرتَِّبِة َعلى نَْقِص الِْمياِه َوَتلَوُّ أَُعبُِّر َشَفِو

الِْمياُه في بِالدي

َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     
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�ِس: �شِّ ِمْن اأَْقواِل اْلب�ني اْلُموؤَ

َئِة  بي ِحَدِة ِحماَيَة اْل ِة اْلُمتَّ يَّ َربِ َرْت َدْوَلُة اْلِماراِت اْلَع َب داَيِة، اْعَت بِ »ُمنُْذ اْل

ا«  َهَدًفا َرئيسيًّ

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُّه-.  الشَّ

َف َكْيَف اأُح�ِفُظ  ❙ اأَ�ْشَتْكِمُل اْلِعب�راِت اْلآِتَيَة ِبِكت�َبِة اْلَكِلَمِة اْلُمن��ِشَبِة ِمْن َبْيِن اْلَقْو�َشْيِن؛ ِلأََتَعرَّ
ف�ي�ِت( َعلى َمواِرِد اْلِمي�ِه: )َتْر�شيُد - اْلُمح�َفَظُة - النُّ

واِجبي الُْمحاَفظَُة َعلى َمواِرِد الِْمياِه في َدْولَتي.

َعَدُم ِإلْقاِء ................................................

...................................اْسِتْهالِك الْمياِه.

..............................َعلى َمواِرِد الِْمياِه

اأُ�ش�ِرُك؛ ِلأََتَعلََّم
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ْهِم  ❙ ِر ال�شَّ اأَ�ْشَتْكِمُل اْلِعب�َرَة في اْلَمْجموَعِة )اأ( ِبم� ُين��ِشُبه� ِمَن اْلَمْجموَعِة )ب( ِبَر�ْشِم ُموؤَ�شِّ
اإَِلْيه�   :

اإِْبداع�تي

Á .ُح أُْسلوبي في َتْرشيِد اْسِتْهالِك الِْمياِه أَْرُسُم َشْكاًل ُيَوضِّ

ُة الأَداِء( )َمَهمَّ
اأَْخت�ُر م� ُين��ِشُبني:  ❙

Á .ُم نَْشَرَة َتْوِعَيٍة لُِزَمالئي بِطُُرِق الُْمحاَفظَِة َعلى الَْموارِِد الْمائِيَِّة في َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة أَُصمِّ

Á .ُح طرائَِق الُْمحاَفِظِة َعلى الَْموارِِد الْمائِيَِّة في َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة َرًة ُتَوضِّ أُِعدُّ َمَجلًَّة ُمَصوَّ

) ب (                                                         ) أ (                                                         

روَرِة                             ْرَع بِالْماِء الُْمَتَبّقي.أَْفَتُح ُصْنبوَر الِْمياِه ِعْنَد الضَّ أَْسقي الزَّ

أُْخِبُر والِدي لَِيِتمَّ ِإْصالُحها.انَْتَهْيُت ِمْن ُشْرِب الْماِء في الزُّجاَجِة                         

ًبا لِلْماِء في الَْمْنِزِل                                في أَثْناِء َغْسِل َيَديَّ َوااِلْسِتْحماِم.شاَهْدُت َتَسرُّ

الِْمياُه في بِالدي

ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ
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نْساِن َعلى بيَئِتِه؛ لَِتلِْبَيِة اْحِتياجاتِِه. ◗ ُح َكْيِفيََّة اْعِتماِد اْلِ ُيَوضِّ

َمِن )َقديٌم، َحديٌث، ُمْسَتْقَبٌل(. ◗ َيْسَتْخِدُم الُْمْصطَلَحاِت الَّتي ُتشيُر ِإلى الزَّ

ْولَِة( َوَمْسؤولِّياتِِهْم.  ◗ َيِصُف أَْدواَر الْقاَدِة )َرئيِس الدَّ

نْتاِج.  ◗ ُيقاِرُن َبْيَن َمْفهوَمِي ااِلْسِتْهالِك َواْلِ

ْر�ُس الدَّ
الّث�ني

َعلُِّم َنواِتُج التَّ

ًل ـــَدَرث�ِلًث�َم�شـ�ِدُر الّطـ�َقِة ث�ِنًي�الّطـ�َقُةاأَوَّ َمديَنُة َم�شْ

اأََتَعلَُّم َعْن: 

الّط�َقُة في ِبالدي  
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أَْيَن َسَتْذَهُب يا َسْيُف؟ اْلُمُّ

ياَضِة. َسأَْذَهُب لُِمماَرَسِة الرِّ راِشٌد

ُد  ياَضِة الَْبَدنِيَِّة ُتَزوِّ َتماريُن الرِّ

الِْجْسَم بِالطّاَقِة َوالَحَيِويَِّة.

اْلَُب

ماذا َتْعني بِالطّاَقِة؟ راِشٌد

الُقْدَرُة َعلى الَْحرََكِة َوأَداِء الَْعَمِل. اْلَُب

ِإناَرِة الَْمصابيِح. ّياراِت، َو توَجُد الطّاَقُة في أَماِكَن َكثيَرٍة، ِمْثِل: َحرََكِة السَّ اْلُمُّ

اأَْقَراأُ اْلِحواَر اْلآِتَي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙

Á .)ِة: َمْعنى )الطّاَقِة يًّا بِلَُغتي الْخاصَّ ُح َشَفِو أَُوضِّ

Á ........................................................................... ،........................................................................... :أَْكُتُب أَْيَن توَجُد الطّاَقُة

الّط�َقــُة: ًل اأَوَّ

الطّاَقُة في بِالدي

اأَْبني َمْعِرَفتي
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َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

ْوِء  َدن� ِب�ل�شَّ َدٌة، َوَتْظَهُر ِب�أَ�ْشك�ٍل ُمْخَتِلَفٍة؛ ِلُتَزوِّ الّط�َقُة: �َشْيٌء ل َنراُه، َم�ش�ِدُره� ُمَتَعدِّ
َواْلَحراَرِة َواْلَحَرَكِة. 

َة الّط�َقِة، ُثمَّ اأُجيُب: ❙ يَّ َف اأََهمِّ َوَر؛ ِلأََتَعرَّ اأُلِحُظ ال�شُّ

الَْحرََكُة   ـــْوُء  الضَّ

الَْحراَرُة

Á . .................................................. ،.................................................. :يََّة الطّاَقِة أَْكُتُب أََهِمّ

Á . فِّ يًّا لُِزَمالئي أَْشكاَل الطّاَقِة الُْمَتَوفَِّرِة في ُغْرَفِة الصَّ ُح َشَفِو  أَُوضِّ
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ُر، َواأََتَعلَُّم اأَُفكِّ

َعٌة. الّط�َقُة َله� ا�ْشِتْخدام�ٌت ُمَتَنِوّ
ْقَم الَّذي ُين��ِشُبه� في اْلَمْجموَعِة )اأ(:  ❙ اأَْكُتُب َتْحَت ُكلِّ �شوَرٍة في اْلَمْجموَعِة )ب( الرَّ

بأ

1

2

3

الطّاَقُة في بِالدي
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ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ

َز اْلأَ�ْشي�َء الَّتي َتْحت�ُج اإِلى ط�َقٍة، ِبَر�ْشِم داِئَرٍة َحْوَله�:  ❙ َوَر اْلآِتَيَة؛ ِلأَُميِّ اأُلِحُظ ال�شُّ

Á .......................................................... :ُل أََحَد اْسِتْخداماِت الطّاَقِة أَُسجِّ
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َم�ش�ِدُر الّط�َقِة: ث�ِنًي�

ْن�ش�ُن ُمْنُذ اْلِقَدِم َم�ش�ِدَر الّط�َقِة اْلُمْخَتِلَفَة ِلَتْلِبَيِة اْحِتي�ج�ِتِه. ا�ْشَتْخَدَم اْلإِ

َف َم�ش�ِدَر الّط�َقِة اْلُم�ْشَتْخَدَمَة ُمْنُذ اْلِقَدِم، ُثمَّ اأُجيُب:  ❙ َوَر اْلآِتَيَة؛ ِلأََتَعرَّ اأُلِحُظ ال�شُّ

طاَقٌة َبَدنِيٌَّة

الَْفْحُم

ْمُس الشَّ

الَْهواُء َوالْماُء 

Á ............................................................................ :نْساُن ُمْنُذ الِْقَدِم أَْكُتُب واِحَدًة ِمْن  َمصاِدِر الطّاَقِة الَّتي اْسَتْخَدَمها اْلِ

Á  .يًّا لُِزَمالئي: ماذا ُيْمِكُن أَْن َيْحُدَث لَْو لَْم َيُكْن ُهناَك َمصاِدُر لِلطّاَقِة أََتَخيَُّل َوأَُعبُِّر َشَفِو

الطّاَقُة في بِالدي

اأَْبني َمْعِرَفتي
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َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

Á .َدٍة َدٍة، َوَغْيِر ُمَتَجدِّ ُع َمصاِدُر الطّاَقِة، َوَتْنَقِسُم ِإلى نَْوَعْيِن: ُمَتَجدِّ َتَتَنوَّ

�ْشَتْك�ِشَف َم�ش�ِدَر الّط�َقِة، ُثمَّ اأُجيُب:  ❙ ْكَل؛ ِلأَ اأَْنُظــُر ال�شَّ

Á  .َدِة أَذُْكُر َمصاِدَر الطّاَقِة الُْمَتَجدِّ

Á .............................................................................................  .َدِة أَْكُتُب واِحًدا ِمْن َمصاِدِر الطّاَقِة َغْيِر الُْمَتَجدِّ

Á    .َدِة َدِة َوَغْيِر الُْمَتَجدِّ يًّا الَْفْرَق َبْيَن َمصاِدِر الطّاَقِة الُْمَتَجدِّ ُح َشَفِو أَُوضِّ

ّياُتها َمْحدوَدٌة. ُمَتَوفَِّرٌة بِالطَّبيَعِة. َكمِّ

َدٌة بِاْسِتْمراٍر. ُيْمِكُن أَْن َتْنَتِهَي َمَع ِزياَدِة ااِلْسِتْخداِم. ُمَتَجدِّ

ثًا لِلْبيَئِة.  ثًا لِلْبيَئِة. اْسِتْخداُمها ال ُيَسبُِّب َتلَوُّ اْسِتْخداُمها ُيَسبُِّب َتلَوُّ

ياُح، الِْمياُه( ْمُس، الرِّ ()الشَّ )الَْفْحُم، النِّْفُط، الْغاُز الطَّبيِعيُّ

َدِة َدِةَم�ش�ِدُر الّط�َقِة اْلُمَتَجدِّ َم�ش�ِدُر الّط�َقِة َغْيِر اْلُمَتَجدِّ
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ُر، َواأََتَعلَُّم اأَُفكِّ

ْت اإِلى ِزي�َدٍة في ا�ْشِتْهالِك الّط�َقِة.  ّك�ِن اأَدَّ ُة في ال�شُّ ي�َدُة اْلُم�ْشَتِمرَّ الزِّ

ِث ُم�ْشَتعيًن�  ❙ َلوُّ اأُ�ش�ِعُد �ُشّك�َن َهِذِه اْلَمديَنِة في اإِيج�ِد َحلٍّ ُمن��ِشٍب ِلْلِحف�ِظ َعلى َمديَنِتِهْم ِمَن التَّ
َوِر اْلواِرَدِة. ِب�ل�شُّ

الُْمْشِكلَُة:

أَْسباُب الُْمْشِكلَِة: 

أَْقَتِرُح َحالًّ ِإْبداِعيًّا: 

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

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

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

الطّاَقُة في بِالدي
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ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ

َدِة في ُكلٍّ ِمّم� َي�أْتي: ❙ ُن الّداِئَرَة الَّتي َتُدلُّ َعلى َم�ش�ِدِر الّط�َقِة اْلُمَتَجدِّ اأَُلوِّ
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ُف َم�ش�ِدَر الّط�َقِة اْلواِرَدَة فيِه َح�َشَب اْلَجْدَوِل: ❙ نِّ �شَ ْكَل اْلآِتَي، َواأُ ُل ال�شَّ مَّ اأََت�أَ

َدٌة  طاَقٌة ُمَتَجدِّ

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

َدٍة طاَقٌة َغْيُر ُمَتَجدِّ

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

الطّاَقُة في بِالدي
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�ِس: �شِّ ِمْن اأَْقواِل اْلب�ني اْلُموؤَ

َة لِِخْدَمِة اْلِْنساِن، َوبِناِء اْلَمدارِِس َواْلجاِمعاِت  يَّ ْرَوَة النِّْفطِ ْسَتْخِدُم الثَّ »َنْحُن َن
تي  الَّ َواْلَمصانِعِ،  اْلَمزارِِع  َوإِقاَمِة  َوالتَّْشجيِر،  ُرِق،  َوالطُّ َواْلُمْسَتْشَفياِت 

ْعُب ِمْن ِغذاٍء«. تُِج اْلَكثيَر ِمّما َيْحتاُجُه الشَّ أَْصَبَحْت ُتنْ
ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُّه-. الشَّ

Á  الثَّْرَوِة اِلْسِتْخداِم  زاِيٌد  الْوالُِد  أَْرَشَدنا  َكْيَف  يًّا  َشَفِو ُح  أَُوضِّ

َدْولَِتنا.  في  النِّْفِطيَِّة 

Á .َوِل الُْكْبرى الُْمْنِتَجِة  لِلنِّْفِط في الْعالَِم أَْعَتزُّ بَِدْولَتي؛ َفِهَي ِمَن الدُّ

، َواأََتَعلَُّم: اأَْقَراأُ
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َدَر: َمديَنُة َم�شْ ث�ِلًثــــ� 

ْقريَر اْلآِتَي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙ اأَْقَراأُ التَّ

ُل َمديَنٍة في  »َتَقُع َمديَنُة َمْصَدَر في عاِصَمِة َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمَتِّحَدِة أَبوظَْبي، َوِهَي أَوَّ

لِلْبيَئِة، توَجُد فيها الَْمساِكُن الَْحديَثُة  َفِهَي َمديَنٌة َصديَقٌة  ِث َوالنُّفاياِت؛  التَّلَوُّ ِمَن  الْعالَِم خالَِيٍة 

َحراَرَة  َتْمَتصُّ  الَّتي  َوالِمظاَّلُت  الَْكْهَربائِيَُّة،  ّياراُت  السَّ فيها  َوُتْسَتْخَدُم  َوالَْمعاِهُد،  رِكاُت  َوالشَّ

الُْمْسَتْقَبلِيَِّة الَْخْضراِء«. َيِة قاَدتِها  ُرْؤ َولَِتْحقيِق  الَمِة لُِسّكانِها،  لَِتْوفيِر اْلَْمِن َوالسَّ ْمِس؛  الشَّ

Á  .............................................................................ِث في َدْولَِتنا أَْكُتُب اْسَم الَْمديَنِة الْخالَِيِة ِمَن التَّلَوُّ

Á  .يََّة َمديَنِة َمْصَدَر يًّا أََهِمّ ُح َشَفِو أَُوضِّ

الطّاَقُة في بِالدي

اأَْبني َمْعِرَفتي
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َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

َتَتَميَُّز َمديَنُة َمْصَدَر َعْن َجميِع ُمُدِن الْعالَِم بِأَنَّها: 

Á .ِث نَظيَفٌة خالَِيٌة ِمَن التَّلَوُّ

Á .َدِة َتْعَمُل بِالطّاَقِة الُْمَتَجدِّ

Á .ْمِس َدِة ِمَن الشَّ نْتاِج الطّاَقِة الُْمَتَجدِّ َمرَْكٌز عالَِميٌّ ِلِ

Á  .َحَصلَْت َعلى َجوائَِز عالَِميٍَّة لِلطّاَقِة النَّظيَفِة

ُأناِقُش ُزمالئي في  ُمَميِّزاِت َمدينَِة َمْصَدَر.

، َواأََتَعلَُّم: اأَْقَراأُ

حيَحِة: ❙ �ش�َرَة  )( اأَم�َم اْلِعب�َرِة ال�شَّ ُع اإِ اأَ�شَ

Á )            ( ِث.   ّياراُت الَْكْهَربائِيَُّة َتْمَنُع ُحدوَث التَّلَوُّ السَّ

Á )            ( َدِة.  ْمِسيَِّة الُْمَتَجدِّ َمديَنُة َمْصَدَر ُمْنِتَجٌة لِلطّاَقِة الشَّ

Á )            ( َتَقُع َمديَنُة َمْصَدَر في ِإماَرِة َرأِْس الَْخْيَمِة. 

Á )            ( يوَجُد في َمديَنِة َمْصَدَر َمساِكُن َوَشرِكاٌت َوَمدارُِس َحديَثٌة. 
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ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ

في  ❙ اْلُم�ْشَتْخَدِم  َدِة  اْلُمَتَجدِّ الّط�َقِة  َدِر  َم�شْ ِكت�َبَة  ِمْنه�  ُكلٍّ  َتْحَت  َواأَ�ْشَتْكِمُل  َوَر،  ال�شُّ اأُلِحُظ 
َدَر: َم�شْ َمديَنِة 

  .................................................................................................................. اْلَْمواُج 

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

الطّاَقُة في بِالدي
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َدَر. ❙ ُل اأََحَد َم�ش�ِدِر الّط�َقِة اْلُم�ْشَتْخَدَمِة في َمديَنِة َم�شْ ًة ُتَمثِّ يَّ اأَْر�ُشُم ِب�إِْبداٍع َلْوَحًة َفنِّ

اإِْبداع�تي

�ِس: �شِّ ِمْن اأَْقواِل اْلب�ني اْلُموؤَ

َه  َل ما نَلَْتِزُم بِِه أَْن نَُوجِّ - َقْد َمنَّ َعلَْينا بِالثَّْرَوِة، َفِإنَّ أَوَّ »ِإنَّ اللََّه -َعزَّ َوَجلَّ

ْصالِح الِْبالِد، َولَِسْوِق الَْخْيِر ِإلى َشْعِبها«.  َهِذِه الثَّْرَوَة ِلِ

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُّه-. الشَّ
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ُد َمًع�  ُنَردِّ

ْفَتِخُر اإِم�راتي َواأَ
أَنا في َمْدَرَستي يا أَْحباُب

أَلَْعُب ........................... أَْرُكُض ........................... أََتَعلَُّم ُكلَّ اْلَْشياِء 

أَْقَرأُ ........................... أَْكُتُب ........................... أَْرُسُم 

نُُه بُِحبٍّ َوَوفاِء  أَْحَتِرُم َعلََم بِالدي، َوأُلَوِّ

ُة الأَداِء( )َمَهمَّ

أَْختارُ ما ُيناسُِبني: ❙

Á .َدِة َدِة َوَغْيِر الُْمَتَجدِّ يًَّة لَِمصاِدِر الطّاَقِة الُْمَتَجدِّ ُق لَْوَحًة ِجداِر أُنَسِّ

Á . ًرا لَِمديَنِة َمْصَدَر، َوأَْعِرُضُه أَماَم ُزَمالئي أُِعدُّ َتْقريًرا ِإلِْكِترونِيًّا ُمَصوَّ

الطّاَقُة في بِالدي
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نْساِن َعلى بيَئِتِه لَِتلِْبَيِة اْحِتياجاتِِه. ◗ ُح َكْيِفيََّة اْعِتماِد اْلِ ُيَوضِّ

ُد َمْوِقَع َمديَنِتِه َوَمعالَِم ُجْغراِفيًَّة أُْخرى. ◗ ُيَحدِّ

ُم أَْمِثلًَة َعلى ِصناعاٍت َوطَِنيٍَّة ِإماراتِيٍَّة. ◗ ُيَقدِّ

ْولَِة.  ◗ ِس بَِثَرواِت الدَّ يًّا لِمظاِهِر اْهِتماِم الْباني الُْمَؤسِّ ًصا َشَفِو ُم ُملَخَّ ُيَقدِّ

ْر�ُس الدَّ
الّث�ِلُث

َعلُِّم َنواِتُج التَّ

ًل راَعُةاأَوَّ اْلأَ�ْشم�ُكث�ِلًث�اْلَحَيواُنث�ِنًي�الزِّ

اأََتَعلَُّم َعْن: 

َثَرواُت ِبالدي 
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اأَْبني َمْعِرَفتي

باِلَدنا  بِأَنَّ  أُّمي-  -يا  الُْمَعلَِّمُة  ثَْتنا  َحدَّ

راِعيَُّة. الزِّ الَْمحاصيُل  فيها  ُع  َتَتَنوَّ

َيُم َمْر

ِإْخوانُُه ُحّكاُم اْلِماراِت  اللَُّه- َو نَْهياَن -َرِحَمُه  ْبُن ُسلْطاَن آِل  ْيُخ زاِيُد  اْهَتمَّ الشَّ

الِْغذاِء،  ِمَن  ّكاِن  السُّ حاَجِة  لَِتْوفيِر  َخْضراَء؛  أَراٍض  ِإلى  ْحراِء  الصَّ بَِتْحويِل 

الِْبالِد. َخْيراِت  ِمْن  َوااِلْسِتفاَدِة 

اْلَُب

راِعيَُّة  نََعْم يا ْبَنتي، َتْنَتِشُر اْلَراضي الزِّ

ْولَِة. في أَماِكَن َكثيَرٍة ِمَن الدَّ

اْلُمُّ

أَنا أُِحبُّ أَْن آُكَل ِمْن َخْيراِت بِالدي. راِشٌد

اأَْقَراأُ اْلِحواَر اْلآِتَي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙

Á .َيُم في الَْمْدَرَسِة أَْكُتُب ماذا َتَعلََّمْت َمْر

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

Á .راَعِة ِإْخوانِِه ُحّكاِم اْلِماراِت بِالزِّ ْيِخ زاِيٍد -َرِحَمُه اللَُّه- َو يًّا َسَبَب اْهِتماِم الشَّ ُح َشَفِو أَُوضِّ

راَعُة:  الزِّ ًل اأَوَّ

ثََرواُت بِالدي
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نْتاِج التُّموِر، َكما ُتْنِتُج  َتْزَرُع َدْولَُة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة أَْعداًدا َكبيَرًة ِمْن أَْشجاِر النَّخيِل ِلِ

ْولَِة أَنْواًعا ُمْخَتلَِفًة ِمَن الَْخْضراواِت َوالَْفواِكِه. راِعيَُّة في الدَّ الَْمناِطُق الزِّ

ُفه� َوْفَق اْلَجْدَوِل الّت�لي: ❙ نِّ �شَ راواِت َواْلَفواِكِه الَّتي ُتْزَرُع في َدْوَلتي، َواأُ َوَر اْلَخ�شْ اأُلِحُظ �شُ

الَْخْضراواُت

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

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

الَْفواِكُه

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

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

َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     
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اأُ�ش�ِرُك، َواأََتَعَلُّم

يَِّتها في َحياتِِه. راَعِة؛ ِلََهِمّ نْساُن ُمْنُذ الِْقَدِم بِالزِّ اْهَتمَّ اْلِ

ْخِل في َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة. راَعُة أََحَد َمصاِدِر الدَّ ُتَعدُّ الزِّ

َوَر اْلآِتَيَة، َواأَْكُتُب َتْحَت ُكلٍّ ِمْنه� اْلَكِلَمَة اْلُمن��ِشَبَة ِمْن  اأُلِحُظ ال�شُّ
َبْيِن اْلَقْو�َشْيِن:

)اْلِغذاُء - التِّج�َرُة(

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

ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ

�ِس: �شِّ ِمْن اأَْقواِل اْلب�ني اْلُموؤَ

»أَْعطوني زِراَعًة، أَْضَمْن َلُكْم َحضاَرًة«

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُّه-.  الشَّ

راَعِة، َفانَْتَشَرْت في َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة َكثيٌر ِمَن الَْمناِطِق  ُس بِالزِّ اْهَتمَّ الْباني الُْمَؤسِّ

راِعيَِّة. الزِّ

ثََرواُت بِالدي
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Á  :أَْقَرأُ ِمْفتاَح َخريطَِة َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة اْلتَِيِة، ثُمَّ أُجيُب

Á  :راِعيَِّة في الَْخريطَِة ُن الُْمَربََّع اْلتَِي بِاللَّْوِن الَّذي َيُدلُّ َعلى الَْمناِطِق الزِّ أُلَوِّ
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؛ ِلأََتَعَلَّم اأَْقَراأُ

أَقَْرأُ النَّصَّ اْلتَِي، ثُمَّ أُجيُب: ❙

Á  َجَرِة الَّتي ُد ْبُن راِشٍد آِل َمْكتوٍم َعلى الشَّ ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ أَْكُتُب ااِلْسَم الَّذي أَطْلََقُه صاِحُب السُّ

َزَرَعها:

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

 

Á .راَعِة يًّا اْهِتماَم قاَدتِنا بِالزِّ ُر َشَفِو أَُفسِّ

نائُِب  َمْكتوٍم،  آِل  ْبُن راِشٍد  ُد  ُمَحمَّ ْيُخ  الشَّ ُموِّ  السُّ زاَر صاِحُب 

ْولَِة، َرئيُس َمْجلِِس الُْوَزراِء، حاِكُم ُدَبّي -َرعاُه اللَُّه-  َرئيِس الدَّ

»داَر ااِلتِّحاِد« في ُدَبّي، َوقاَم بِِزراَعِة )َشَجَرِة ااِلتِّحاِد( بُِمشاَرَكِة 

اْلِماراِت،  أَْبناِء  اْلَطْفاِل  ِمَن  َمْجموَعٍة 

ُمناَسَبَة  نَْسَتِغَل  أَْن  »أََتَمّنى  ُه:  ُسُموُّ َوقاَل 

الَْيْوِم الَْوطَِنيِّ في ِزراَعِة َشَجَرٍة نَُسّميها 

َونُحاِفَظ  َونَْرعاها،  ااِلتِّحاِد  َشَجَرَة 

َعلَْيها  لِلِْحفاِظ  أَْجيالَنا  َونَُرّبي  َعلَْيها، 

اتِّحاِدنا«.   َوَعلى 

ثََرواُت بِالدي
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اْلَحَيواُن ث�ِنًي�

اأَْبني َمْعِرَفتي

َدْولَِة  ِمْن  ٍة  َمناِطَق ِعدَّ َتْربَِيُتها في  َيِتمُّ  َو اْلِماراِت،  َدْولَِة  الَْحَيوانِيَُّة في  الثَّْرَوُة  ُع  َتَتَنوَّ

الُْمتَِّحَدِة. الَْعَربِيَِّة  اْلِماراِت 

َف اأَْنواَع اْلَحَيوان�ِت الَّتي ُتَرّبى في َدْوَلتي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙ َوَر اْلآِتَيَة؛ ِلأََتَعرَّ اأُلِحُظ ال�شُّ

Á  :أَْكُتُب أَْسماَء َبْعِض الَْحَيواناِت الَّتي ُتَرّبى في َدْولَتي

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

Á :أَُسّمي الَْمكاَن الَّذي ُتَرّبى فيِه الَْحَيواناُت في َدْولَتي

ِبُل ْبقاُر اْلِ   اْلماِعُزاْلَ

ْغناُم واِجُناْلَ  الدَّ
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َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

قاَل َتعاىل: زب ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅرب ]النَّْحُل: 5[

َوَر اْلآِتَيَة، َواأَْكُتُب َتْحَت ُكلٍّ ِمْنه� اْلَكِلَمَة اْلُمن��ِشَبَة ِمْن َبْيِن اْلَقْو�َشْيِن؛ ِلأَ�ْشَتْك�ِشَف  ❙ اأُلِحُظ ال�شُّ
ِة: ْرَوِة اْلَحَيواِنيَّ َة الثَّ يَّ اأََهمِّ

ناَعُة( )الْغِذاُء ـ الصِّ

التِّجاَرُة......................................... .........................................

اأُ�ش�ِرُك، َواأََتَعَلُّم

نْتاِج ِمْنها«. ّياِت اْلِ ْت َدْولَُة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة بِالثَّْرَوِة الَْحَيوانِيَِّة، َوِزياَدِة َكمِّ »اْهَتمَّ

َف  ❙ َرِة َعْنه� في اْلَمْجموَعِة ) ب ( ِلأََتَعرَّ وَرِة اْلُمَعبِّ ُل َبْيَن اْلِعب�َرِة في اْلَمْجُموَعِة ) اأ ( َوال�شّ اأَ�شِ
. ْوَلُة ِلِزي�َدِة اْلإِْنت�ِج اْلَحَيواِنيِّ ُمه� الدَّ اْلِخْدم�ِت الَّتي ُتَقدِّ

تْوفيُر الَْعلَِف ِإنْشاُء الَْمزاِرِع لِلَْحَيواِن يَُّة عاَيُة الَْبْيطَِر الرِّ ) أ (

) ب (

ثََرواُت بِالدي
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ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ

وَرِة اْلُمن��ِشَبِة: ❙ ( َتْحَت ال�شّ يٌّ حِّ َوَر اْلآِتَيَة، َواأَْكُتُب ِعب�َرَة )ِغذاٌء �شِ اأُلِحُظ ال�شُّ

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

ث�ِلًث� اْلأَ�ْشم�ُك:

اأَْبني َمْعِرَفتي

َمِك؛ لَِوْفَرتِِه في بِحاِر باِلدي. َعِمَل ُسّكاُن َدْولَِة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة ُمْنُذ الِْقَدِم بَِصْيِد السَّ

َف اأَْنواَع اْلأَ�ْشم�ِك في ِبح�ِر ِبالدي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙ َوَر اْلآِتَيَة؛ ِلأََتَعرَّ اأُلِحُظ ال�شُّ

 اْلكنعد الشعري اْلهامور

Á  :أَْكُتُب َبْعَض أَنْواِع اْلَْسماِك الَّتي َتعيُش في بِحاِر بِالدي

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

Á .يًّا َعْن طرائِِق َصْيِد اْلَْسماِك َقديًما في بِالدي أَُعبُِّر َشَفِو
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َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

َمِكيَِّة. ‹ َدٍة َغِنيٍَّة بِالثَّْرَوِة السَّ ُتْشرُِف َدْولَُة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة َعلى ُمَسطَّحاٍت َمائِيٍَّة ُمَتَعدِّ

، ِمْثَل: ‹ َمِكيِّ نْتاِج السَّ ياَدِة اْلِ ّياديَن لِِز ْولَُة ِخْدماٍت َعديَدًة لِلصَّ ُم الدَّ ُتَقدِّ

ْيِد الَْحديَثِة. - َتْوفيِر أََدواِت الصَّ 	

- َتْقديِم الُْمساَعداِت الْمالِيَِّة. 	

َصِة لَِبْيِع اْلَْسماِك. - ِإقاَمِة اْلَْسواِق الُْمَتَخصِّ 	

ِحَدِة اْلآِتَيَة، ُثمَّ اأُجيُب: ❙ ِة اْلُمتَّ م�راِت اْلَعَرِبيَّ ُل َخريَطَة َدْوَلِة اْلإِ مَّ اأََت�أَ

Á  )أَْختاُر ِمْن َبْيِن الَْقْوَسْيِن الَْكلَِمَة الُْمناِسَبَة؛ ِلَْسَتْكِمَل َمْفهوَم الَْبْحِر: )َعْذَبٍة - مالَِحٍة

الَبْحُر ِعباَرٌة َعْن ِمياٍه ...................................... ُتَغطّي ِمساَحًة َكبيَرًة ِمَن اْلَْرِض.

ثََرواُت بِالدي
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اأُ�ش�ِرُك َواأََتَعَلُّم

َة اْلأَ�ْشم�ِك في َحي�ِتن�: ❙ يَّ ُح اأََهمِّ َوَر اْلآِتَيَة، َواأَْكُتُب ِعب�َرًة ُتَو�شِّ اأُلِحُظ ال�شُّ

Á .........................................................................................................................................................................

ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ

�ِس: �شِّ ِمْن اأَْقواِل اْلب�ني اْلُموؤَ

ِة اْلَماَنِة بِروٍح  يَّ ِل َمْسؤولِ باَب إِلى َضروَرِة َتَحمُّ ني أَدْعو أَْبنائي الشَّ )إِنَّ

ذي َيْحتاُج إِلى َبْذِل ُكلِّ  جادَّةٍ، َوأَْن ُيَؤّدوا واِجباتِِهْم تِجاَه اْلَوَطِن الَّ

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُّه-. باِب(.  الشَّ اْلُجْهِد ِمْن أَْبناِئِه الشَّ

حيَحِة: ❙ َع اأَم�َم اْلِعب�َرِة ال�شَّ اأَْقَراأُ اْلِعب�راِت اْلآِتَيَة، َواأَُظلُِّل اْلُمَربَّ

Á 

Á 

Á 
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ثََرواُت بِالدي أَمانٌَة، واِجبي الِْحفاُظ َعلَْيها َوِحماَيُتها.

ُة الأَداِء( )َمَهمَّ

اأَْخت�ُر م� ُين��ِشُبني:  ❙

Á :ُن ثََرواِت بِالدي، َوأَْعِرُض ِإنْجازي أَماَم ُزَمالئي أَْرُسُم َوأُلَوِّ

َمِكيَِّة. ‹ راِعيَِّة َوالَحَيوانِيَِّة َوالسَّ أَنْواٌع ِمَن الَْمحاصيِل الزِّ

بَِحديَقِة  ‹ اْهِتمامي  طرائَِق  ُح  ُيَوضِّ ًرا  ُمَصوَّ َتْقريًرا  أُِعدُّ 
َمْدَرَستي أَْو َمْنزِلي.

ثََرواُت بِالدي
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َنْبني اْلَوَطَن

اْلَوْحَدُة الّث�ِلَثُة
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ُل: اْلِمَهُن في ِبالدي ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ

ن�َعُة في ِبالدي ْر�ُس الّث�ني: ال�شِّ الدَّ
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َعلُِّم َنواِتُج التَّ

ْدِق في َتعاُملِِه َمَع اْلَخريَن. ◗ يََّة قيَمِة اْلَمانَِة َوالصِّ ُح أََهمِّ ُيَوضِّ

يَِّة. ◗ نْساُن ِمْن ثَقافاٍت ُمْخَتلَِفٍة لِلتََّكيُِّف َمَع الْبيَئِة الَْمادِّ ُيَحلُِّل اْلَساليَب الَّتي َيْسَتْخِدُمَها اْلِ

َعٍة  ◗ يَِّة َمَع الُْمَعلِّميَن َوالَْقراِن َحْوَل َمواضيَع ُمَتَنوِّ فِّ ُيشارُِك بَِشْكٍل فاِعٍل في النِّقاشاِت َوالُمناظَراِت الصَّ

راساِت ااِلْجِتماِعيَِّة. َتَتَعلَُّق بَِمجاِل الدِّ

ْر�ُس الدَّ
ُل اْلأَوَّ

ًل ح�ُب اْلِمَهِناأَوَّ اأَن� اأَْحَتِرُم ث�ِلًث�ِمَهٌن َواأَدواٌتث�ِنًي�اأَ�شْ
ح�َب اْلِمَهِن اأَ�شْ

اأََتَعلَُّم َعْن: 

اْلِمَهُن في باِلدي
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ح�ُب اْلِمَهِن: اأَ�شْ ًل اأَوَّ

اأَْبني َمْعِرَفتي

ح�ُب اْلِمَهِن ِخْدم�ٍت َكثيَرًة ِلَدْوَلتي. ُم اأَ�شْ ُيَقدِّ
لى ُمَعلَِّمتي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙ اأَ�ْشَتِمُع اإِ

Á .ّي�ُت ال�ّش�ِبَقُة َلن� ِمْن ِخْدم�ٍت ْخ�شِ ُمُه ال�شَّ اأَ�ْشَتْنِتُج م� ُتَقدِّ
Á .ُل اأَ�ْشم�َء ِمَهٍن اأُْخرى اأُ�َشجِّ

� ................................................................................................

� ................................................................................................

راِعيَُّة. أَقوُم بَِبْذِر الُْبذوِر في الُْحقوِل، َوأَْسقيها بِالْماِء، لَِتْنُمَو الَْمحاصيُل الزِّ

أَْرُسُم َتصاميَم الَْمباني، َوأُتابُِع ِإنْجاَز الَْعَمِل.

واَء. ُم لَُهُم الدَّ أُعالُِج الَْمْرضى، َوأَُقدِّ

ُم الُْمساَعَدَة َوْقَت الَْخطَِر.  أُشارُِك بِِإطْفاِء الَْحرائِِق، َوأَُقدِّ

أَْقَرأُ نََشراِت اْلَْخباِر، َوأَنُْقُل الَْمْعلوماِت لِلُْمشاهديَن.

َعَمٌل َيْحتاُج ِإلى َتْدريٍب َوَمهاَرٍة.اْلِمْهَنُة

الِْمَهُن في بِالدي
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َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     
َعٌة( )في ِبالدي ِمَهٌن َكثيَرٌة َوُمَتَنوِّ

ح�ُب اْلِمَهِن اْلآِتَيِة: ❙ ُمه� اأَ�شْ � َعِن اْلِخْدم�ِت الَّتي ُيَقدِّ ُر �َشَفِويًّ اأَُعبِّ
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ُر، واأُ�ش�ِرك اأَُفكِّ

َوَر اْلآِتَيَة، ُثمَّ اأَْكُتُب َتْحَت ُكلِّ �شوَرٍة اْلِمْهَنَة اْلُمن��ِشَبَة ِمْن َبْيِن اْلَقْو�َشْيِن: ❙ اأُلِحُظ ال�شُّ
)الّراعي - راِئُد اْلَف�ش�ِء - الّط�هي(

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

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

الِْمَهُن في بِالدي
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ْيُء الَّذي َيُدلُّ َعلى الَْفْرِد، ِمْثُل: اللِّباِس َوالعاداِت َوالتَّقاليِد َوالَعلَِم  ِهَي الشَّ

َواللَّْهَجِة َوُمْسَتَنداتِِه الَْوطَِنيَِّة.

هي االنتماء للرض وحب الْوطن مما ينتعكس على استقرارة والدفاع عنه 

واللتزام بقوانينه والتمسك بعاداته وتقاليدة.

�ِس: �شِّ ِمْن اأَْقواِل اْلب�ني اْلُموؤَ

ْعِب«. ِر لَِهذا الشَّ »ِمْن دوِن اْلِْنساِن الّصالِِح ال ُيْمِكُن َتْحقيُق ااِلْزدِهاِر َواْلَخْي
ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُّه-. الشَّ

Á .يَِّة الَْعَمِل في بِناِء الَْوطَِن ِس، َوأَُعبُِّر َعْن أََهمِّ أَْقَرأُ َمقولََة الْباني الُْمَؤسِّ

ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ

ه�  ................................................................................................................................... ❙ اأَْكُتُب اْلِمْهَنَة الَّتي اأُِحبُّ

Á .أَْرُسُم ما َيُدلُّ َعلى ِمْهَنتي في الُْمْسَتْقَبِل

َوِل«. »نَْعَمُل َجميًعا َعلى ِخْدَمِة َوطَِننا، َوَرْفِع اْسِمِه عالًِيا َبْيَن الدُّ
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ِمَهٌن َواأََدواٌت ث�ِنًي�

انْظُْر يا أَبي ِإلى الُْعّماِل، َيْسَتْخِدموَن 

َعًة. أََدواٍت ُمَتَنوِّ

راِشٌد

َهل اْسِتْخداُمُهما َسْهٌل؟ راِشٌد

ما اْسُم َهِذِه اْلََدواِت؟ راِشٌد

ٌة ُتْسَتْخَدُم في  ِإنَّها أََدواٌت خاصَّ

ِمْهَنِة نِجاَرِة اْلَْخشاِب.

اْلَُب

ُتْسَتْخَدُم الِْمطَْرَقُة لَِتْثبيِت الَْمساميِر، َوالِمْنشاُر لَِقطِْع اْلَْخشاِب. اْلَُب

اْلََدواُت َتْحتاُج ِإلى َتْدريٍب َوَمهاَرٍة اِلْسِتْخداِمها بِصوَرٍة َصحيَحٍة َوآِمَنٍة. اْلَُب

اأَْقَراأُ اْلِحواَر اْلآِتَي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙

الِْمَهُن في بِالدي

اأَْبني َمْعِرَفتي



Á .......................................................................................................  أَْكُتُب الَْمكاَن الَّذي زاَرُه راِشٌد َمَع والِِدِه

Á .ُد اْلََدواِت الَّتي ذُِكَرْت في الِْحواِر أَُعدِّ

Á :أَْكُتُب َتْحَت الّصوَرِة اْسَم اْلَداِة الُْمْسَتْخَدَمِة في النِّجاَرِة

104

َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

َوِر ِبم� ُين��ِشُب: ❙ اأَ�ْشَتْكِمُل اْلُجَمَل َتْحَت ال�شُّ

ٌة بِها«. »لُِكلِّ ِمْهَنٍة أَداٌة خاصَّ

ِة«. »َعلَْينا الَْحَذَر ِمِن اْسِتْخداِم اْلََدواِت الْحادَّ

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

َمَك ّياُد السَّ َيْصطاُد الصَّ

بِـ .............................

َيْسَتْخِدُم الَْحاّلُق

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

َيْحتاُج الُْمزاِرُع في َعَملِِه

ِإلى الِْمَحشِّ

َيْسَتْخِدُم الطَّبيُب

...........................
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ُر، واأُ�ش�ِرك اأَُفكِّ

حيَحِة: ❙ َدواِت َغْيِر ال�شَّ � َعْن َمخ�ِطِر ا�ْشِتْخداِم اْلأَ ُر �َشَفِويًّ َوَر، َواأَُعبِّ اأُلِحُظ ال�شُّ

اأُ�ش�ِرُك َواأََتَعَلُّم
ِبحوا ق�ِدريَن َعلى اْلَعَمِل( ُم َدْوَلتي ِخْدم�ٍت َكثيَرًة ِلأَْبن�ِئه� َكْي َيَتَعلَّموا، َوُي�شْ )ُتَقدِّ

ُمه� َدْوَلتي ِلَتْدريِب اْلع�ِمليَن َوالَكِلَمِة اْلُمن��ِشَبِة َله�: ❙ ُل َبْيَن �شوَرِة اْلِخْدَمِة الَّتي ُتَقدِّ اأَ�شِ

الْجاِمعاُت َوالَْمعاِهُداْلَْجِهَزُةالتَّْدريُب

�ِس: �شِّ ِمْن اأَْقواِل اْلب�ني اْلُموؤَ

بارَِك أَْعماَلنا«. َة، َوَيِجُب أَْن ُنْحِسَن اْستِْغالَلُهما؛ لَِيْرضى الّلُه َعنّا َوُي حَّ »إِنَّ الّلَه َمنََحنا اْلَعْقَل َوالصِّ
ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُّه- الشَّ

الِْمَهُن في بِالدي
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ظََهَرْت ِمَهٌن َحديَثٌة في َدْولَِتنا، ِمْثُل: رائِِد الَْفضاِء َوُمَهْنِدِس الِْبْتروِل َوالطَّيَّاِر. اْلُمُّ

أُّمي، َعلََّمْتنا الُْمَعلَِّمُة الَْيْوَم َعْن ِمَهٍن َكثيَرٍة 

في باِلدي.

َمْرَيُم

َدْولَُتنا َتْحتاُج ِإلى َكثيٍر ِمَن الِْمَهِن 

ِم. ِر َوالتََّقدُّ لُِمواَصلَِة التَّطَوُّ

اْلُمُّ

أُريُد أَْن أَْعَمَل في ِمْهَنٍة َحديَثٍة. َيُم َمْر

ح�َب اْلِمَهِن: �شْ اأَن� اأَْحَتِرُم اأَ ث�ِلًث�

اأَْبني َمْعِرَفتي

َيِجُب أَْن نََتعاَوَن َجميًعا لِِخْدَمِة َدْولَِتنا بِاْلِْخالِص في الَْعَمِل. اْلَُب

َر الْعاِمليَن فيها. َونَْحَتِرَم َجميَع الِْمَهِن، َونَُقدِّ اْلُمُّ

اأَْقَراأُ اْلِحواَر اْلآِتَي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙

Á .................................................................................................. َيُم في الَْمْدَرَسِة الَْيْوَم أَْكُتُب ماذا َتَعلََّمْت َمْر

Á .يًّا َكْيَف أَْحَتِرُم الْعاِمليَن في َجميِع الِْمَهِن أَُعبُِّر َشَفِو
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َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

ْعم�ِلِهْم( ح�ِب اْلِمَهِن، َوَتْقديُر اأَ )واِجُبن� اْحِتراُم اأَ�شْ

� َعِن اْحِترامي َلُهْم: ❙ ُر �َشَفِهيًّ َوَر الع�ِمليَن، ُثمَّ اأَُعبِّ اأُلِحُظ �شُ

الِْمَهُن في بِالدي
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اأُ�ش�ِرُك، َواأََتَعَلُّم

ْكُتُب َتْحَت ُكلِّ �شوَرٍة اْلَكِلم�ِت اْلُمن��ِشَبَة َله� ِمْن َبْيِن اْلَقْو�َشْيِن: ❙ ُل اْلَمواِقَف اْلآِتَيَة، َواأَ مَّ اأََت�أَ

ْل( ع�َم - َتَف�شَّ )عيٌد ُمب�َرٌك - �ش�ِرْكن� الطَّ

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

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



ُم لَِي النَّصيَحَة. أَقوُل ُشْكًرا لُِمَعلَِّمتي ِعْنَدما ُتَقدِّ

أُلْقي النُّفاياِت في الّشاِرِع؛ ِلَنَّ عاِمَل النَّظاَفِة َسَيْجَمُعها.

أَْحِرُص َعلى اْسِتْذكاِر ُدروسي؛ ِلَنّي أُِحبُّ َوطَني.

ِعْنَدما أَطْلُُب ُمساَعَدَة عاِمِل النَّظاَفِة أَقوُل لَُه: ِمْن َفْضلَِك.

الِم َعلى الّسائِِق. أَْصَعُد ِإلى الْحاِفلَِة دوَن السَّ
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ُة الأَداِء( )َمَهمَّ

اأَْخت�ُر م� ُين��ِشُبني:  ❙

ذاَعِة الَْمْدَرِسيَِّة َعْن واِحٍد ِمّما َيلي: 1 أُشارُِك َمَع ُزَمالئي في ِإْعداِد َبْرنَاَمٍج لِْلِ

Á .ِمْهَنتي في الُْمْسَتْقَبِل

Á .يَِّة اْحِتراِم الْعاِمليَن في َجميِع الِْمَهِن ٍة َعْن أََهمِّ ِقصَّ

يًَّة أَْو ِإلِْكِترونِيًَّة، َوأََضُع بِها ُصَوًرا لِلِْمَهِن الَّتي أُِحبُّها. 2 أُِعدُّ َمَجلًَّة ِجداِر

حيِح: ❙ لوِك ال�شَّ ُر َعِن ال�شُّ َع الَّذي ُيَعبِّ ُن اْلُمَربَّ اأَُلِوّ

قاَل َرسوُل اللِّه َصلّى اللُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمْن ِخَيارُِكْم أََحاِسَنُكْم أَْخاَلًقا« َرواُه ُمْسلٌِم.

الِْمَهُن في بِالدي

ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ
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َعلُِّم َنواِتُج التَّ

ناَعُة الَْحديَثُة(. ◗ ناَعُة التَّْقليِديَُّة – الصِّ ناَعُة الَْوطَِنيَُّة – الصِّ َيَتَعرَُّف َبْعَض الَْمفاهيِم اْلَساِسيَِّة لِِعلِْم ااِلْقِتصاِد )الصِّ

ناعاِت الَْوطَِنيََّة ِإلى ِصناعاٍت َتْقليِديٍَّة َوِصناعاٍت َحديَثٍة. ◗ ُيَصنُِّف الصِّ

َمِن. ◗ َرُه بُِمروِر الزَّ َيِصُف أُْسلوَب َعْيِش الّناِس َوَتطَوُّ

َعٍة  ◗ يَِّة َمَع الُْمَعلِّميَن َواْلَْقراِن َحْوَل َمواضيَع ُمَتَنوِّ فِّ ُيشارُِك بَِشْكٍل فاِعٍل في النِّقاشاِت َوالُْمناظَراِت الصَّ

راساِت ااِلْجِتماِعيَِّة. َتَتَعلَُّق بَِمجاِل الدِّ

ْر�ُس الدَّ
الّث�ني

ًل ن�ع�ُت اأَوَّ  ال�شِّ
ُة ْقليِديَّ ث�ِنًي�التَّ

ن�ع�ُت  ال�شِّ
اْلَحديَثُة

تقديُر ُجهوِد ث�ِلًث�
َدْوَلتي

اأََتَعلَُّم َعْن: 

ن�َعُة في ِبالدي ال�شِّ
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Á .اأَْذُكُر اأَْيَن َذَهَبِت الع�ِئَلُة
Á .ِة ْقليِديَّ ن�ع�ِت التَّ اأَْكُتُب َبْع�َس ال�شِّ

� ...........................................................................................................

� ...........................................................................................................

التُّراثِيَِّة،  الّشارَِقِة  أَّياِم  اْحِتفاالِت  اْلُْسَرُة  زاَرِت 

ها:  أََهمِّ َوِمْن  الُْمْخَتلَِفَة،  التُّراثِيََّة  الَْفعالِّياِت  َوَتَعرَّفوا 

ُفِن  ناعاِت التَّْقليِديَِّة، ِمْثُل: ِصناَعِة الِْحباِل َوالسُّ ِقْسُم الصِّ

َوِصناَعِة الَْفّخاِر َوِصناَعِة الْخوِص َوالََدواِت التُّراثِيَِّة.

الِْحَرِف  أَْصحاِب  َمَع  يََّة  التِّْذكاِر َوَر  الصُّ َوالَْتَقطوا 

ناعاِت التَّْقليِديَِّة، َوعادوا ِإلى الَْمْنِزِل ُمْسَتْمِتعيَن بِما شاَهدوُه  َوالصِّ

فوُه.  َوَتَعرَّ

ُة: ْقليِديَّ ن�ع�ُت التَّ ال�شِّ ًل اأَوَّ

اأَْبني َمْعِرَفتي

اأَْقَراأُ اْلِفْقَرَة اْلآِتَيَة ُثمَّ اأُجيُب: ❙

ناَعُة في بِالدي الصِّ
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َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     
ُة ِهَي الَّتي َتْعَتِمُد َعلى اْلأََدواِت اْلَب�شيَطِة َواْلَموادِّ اْلَمْوجوَدِة في اْلبيَئِة( ْقليِديَّ ن�َعُة التَّ )ال�شِّ

َتْحَت  ❙ اْلِعب�راِت  َواأَ�ْشَتْكِمُل  ) اأ (  اْلَمْجموَعِة  في  ن�َعِة  ال�شِّ في  اْلُم�ْشَتْخَدَمِة  اْلَموادِّ  َوَر  �شُ اأُلِحُظ 
ِمْنه�:  َنَع  َن�شْ ْن  اأَ ُيْمِكُن  م�ذا  ِلأَ�ْشَتْك�ِشَف  اْلَمْجموَعِة )ب(  في  َوِر  ال�شُّ

نَْصَنُع ِمَن الْخوِص ...................................................................الْخوُص

نَْصَنُع ِمَن الطّيِن ...................................................................الطّيُن

الَْخَشُب
ُيْسَتْخَدُم الَْخَشُب في ِصناَعٍة َتْقليِديٍَّة ِهَي ِصناَعُة

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

)ب() أ (
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اأُلِحظ، واأُ�ش�ِرك 

ْزِق( َدًرا ِللرِّ ُة الَّتي َعِمَل ِبه� اْلأَْجداُد ك�َنْت َتْلِبَيًة لاِلْحِتي�ج�ِت، َوَم�شْ ْقليِديَّ ن�ع�ُت التَّ )ال�شِّ

ِته�:  ❙ يَّ � َعْن اأََهمِّ ُر �َشَفِويًّ َة اْلآِتَيَة، َواأَُعبِّ ْقليِديَّ ن�ع�ِت التَّ اأُلِحُظ ال�شِّ

ٍة اأُْخرى:  ❙ ن�ع�ٍت َتْقليِديَّ ِة �شِ يَّ اأََتن�َق�ُس َمَع ُزَمالئي في اأََهمِّ
Á )واِجبي الُْمحاَفظَُة َعلى ُتراِث أَْجدادي(

ناَعُة في بِالدي الصِّ



ِة اْلَقديَمِة: ❙ ْقليِديَّ ن�ع�ِت التَّ اأَْكُتُب اأَ�ْشم�ًء ِلَبْع�ِس اْلَموادِّ الَّتي ا�ْشُتْخِدَمْت في ال�شِّ

� .........................................................................................................................................................................................................................................

� .........................................................................................................................................................................................................................................

114

ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ

ِة. ❙ ْقليِديَّ ن�ع�ِت التَّ ُل واِحَدًة ِمَن ال�شِّ ْو اأَْر�ُشُم ِب�إِْبداٍع �شوَرًة ُتَمثِّ ُق اأَ اأُْل�شِ



واِء  نوَرُة، َيِجُب َعلَْيِك أَْخُذ الدَّ

بِانِْتظاٍم َوفي َوْقِتِه.

ِإنَّ طَْعَمُه َغْيُر لَذيٍذ.

واَء، َوَتْرُفُض  ِهَي ال ُتِحبُّ الدَّ

أَْن َتأُْخَذُه.

ِمَن  لَِتَتَمكَّني  يًَّة؛  َقِو َتَتعافي، َوُتْصِبحي  واِء؛ َحّتى  ُل طَْعِم الدَّ َتَحمُّ َيِجُب َعلَْيِك 

َوالنَّجاِح. الُْمذاَكَرِة 

اأَْبني َمْعِرَفتي

الطَّبيُب 

، َوَتْسعى دائًِما لُِتَوفَِّر لَنا ُكلَّ ما نَْحتاُج ِإلَْيِه، َحّتى  ٍم ُمْسَتِمرٍّ نََعْم، ِإنَّ َدْولََتنا في َتَقدُّ

واُء ِمْن ُصْنِع َمصانِِعها. َهذا الدَّ

نوَرُة

َمْرَيُم

اْلَُب

اأَْقَراأُ اْلِحواَر اْلآِتَي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙

اْلُمُّ

الِعياَدُة
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ن�ع�ُت اْلَحديَثُة ال�شِّ ث�ِنًي�

ناَعُة في بِالدي الصِّ



Á .واِء يَِّة َتناُوِل الدَّ يًّا َعْن أََهمِّ أَُعبُِّر َشَفِو

Á .ناَعِة الَّتي ُتْنِتُجها َدْولَُة اْلِماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة أَْكُتُب اْسَم الصِّ

� .........................................................................................................................................................................................................................................

َنُعُه َدْوَلتي.( ُل م� َت�شْ )اأَُف�شِّ
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َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     

َعِة( ن�ع�ُت اْلَحديَثُة َتْعَتِمُد َعلى اْلآلِت اْلَحديَثِة َواْلَموادِّ اْلُمَتَنوِّ )ال�شِّ

ن�ع�ِت اْلَحديَثِة في ِبالدي: ❙ �ْشم�ِء َبْع�ِس ال�شِّ اأَ�ْشَتْكِمُل ِكت�َبَة اأَ

ِصناعاٌت بِالْستيِكيٌَّة................................................................................................

ن�ع�ٍت َحديَثٍة( )َت�ْشَتِهُر َدْوَلتي ِب�شِ



117

ُر، واأُ�ش�ِرك اأَُفكِّ

ٍة( ن�َعِة ُمْنَتج�ٍت ِعدَّ ُة اْلواِحَدُة ِل�شِ )ُت�ْشَتْخَدُم اْلم�دَّ
ْهِنيَّ اْلآِتَي: ❙ َط الذِّ اأُلِحُظ اْلَموادَّ  اْلآِتَيَة َوِبُم�ش�َرَكِة ُزَمالئي َن�ْشَتْكِمُل اْلُمَخطَّ

Á  ناعاِت الَّتي ياِت الصِّ أَْكُتُب أَْكَبَر َعَدٍد ِمْن ُمَسمَّ

ُيْسَتْخَدُم بِها اْلَلُِمْنيوُم:

� ........................................................................................................................................................

� ........................................................................................................................................................

� ........................................................................................................................................................

� ........................................................................................................................................................

ناَعُة في بِالدي الصِّ

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

نَْصَنُع ِمَن الَْفواِكِه:

الُمَثلَّجاِت

الَحلْوى

...............................................
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ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ

ن�َعِة( ْخ�ش�ُب َقديًم� َوَحديًث� في ال�شِّ )ا�ْشُتْخِدَمِت اْلأَ

ناعاِت اْلَحديَثِة الَّتي اْعَتَمَدْت  ❙ ِة َوال�صِّ ْقليِديَّ ناعاِت التَّ ْكَل اْلآِتَي؛ ِلأُقاِرَن َبْيَن ال�صِّ اأَ�ْصَتْكِمُل ال�صَّ
َعلى اْلأَْخ�صاِب:

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

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

ناعاُت التَّْقليِديَُّة ناعاُت الَْحديَثُةالصِّ الصِّ

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

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



َجميُع أَْصناِف الطَّعاِم الَّتي َعلى الطّاوِلَِة ِهَي ِمْن ُصْنِع َدْولَتي.

َوماذا َتْصَنُع َدْولَتي؟

ناَعِة. َوُتَوفُِّر الَْموادَّ الاّلِزَمَة لِلصِّ

َيَة َواْلَثاَث َوَغْيَرها. َتْصَنُع الَْمالبَِس َواْلَْدِو

ُل أَْن أَْشَتِرَي ما َتْصَنُعُه بِالدي. أَُفضِّ

ناَعِة في  ثَْتنا الُْمَعلَِّمُة الَْيْوَم َعِن الصِّ َحدَّ

َدْولَتي.

َكْيَف؟

َدْولَُتنا ُتَوفُِّر لَنا ما نَْحتاُج ِإلَْيِه.

باِلُدنا َتْبني الَْمصانَِع الَْحديَثَة.

اأَْبني َمْعِرَفتي

َيُم َمْر

َيُم َمْر

اْلُمُّ

اأَْقَراأُ اْلِحواَر اْلآِتَي، ُثمَّ اأُجيُب: ❙

اْلُمُّ

اْلَُب

راِشٌد

اْلُمُّ 

اْلَُب

َيُم َمْر
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ُر ُجهوَد َدْوَلتي: اأَُقدِّ ث�ِلًث�

ناَعُة في بِالدي الصِّ
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Á ...................................................................................................................................................... .ناَعِة ُل اْسَم الَْمكاِن الَّذي ُيْسَتْخَدُم لِلصِّ أَُسجِّ

Á .ناَعِة فيها ِم الصِّ يًّا لُِزَمالئي َعْن ُجهوِد َدْولَتي لَِتَقدُّ أَُعبُِّر َشَفِو

ن�َعَة( َر ال�شِّ ُم َدْوَلتي ِخْدم�ٍت َكثيَرًة ِلُتَطوِّ )ُتَقدِّ

123

ِحَدِة  ❙ ِة اْلُمتَّ ُمُه َدْوَلُة اْلإِماراِت اْلَعَرِبيَّ ا َعْن َبْع�ِض ما ُتَقدِّ ُر �َصَفِويًّ َط اْلآِتَي َواأَُعبِّ اأُلِحُظ اْلُمَخطَّ
ناَعِة: ِر ال�صِّ ِمْن اأَْجِل َتَطوُّ

الِْبالْستيك َتْعِبَئُة الِْمياُه اْلَْسَمْنُت اْلَْصباُغ

ناَعِة النُّقوُدالَْموادُّ الاّلِزَمُة لِلصِّ اْلَْيدي الْعاِملَُة

َهّي� َن�ْشَتْك�ِشْف     
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ُر، واأُ�ش�ِرك اأَُفكِّ

�ِس: �شِّ ِمْن اأَْقواِل اْلب�ني اْلُموؤَ

نا أَْن  ْي ُه اْلَْصُل َواْلُجذورُ، َوَعَل ال ُبدَّ ِمَن اْلِحفاِظ َعلى ُتراثِنا اْلَقديِم؛ ِلَنَّ

َك بِأُصولِنا َوُجذورِنا اْلَقديَمِة. َنَتَمسَّ

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسْلطاَن آِل َنْهياَن -َرِحَمُه الّلهُ-.   الشَّ

ن�َعِة( ِحَدِة ِبَتْطويِر ال�شِّ ِة اْلُمتَّ ْت َدْوَلُة اْلإِم�راِت اْلَعَرِبيَّ )اْهَتمَّ

ن�َعِة، في َدْوَلِتن�: ❙ َة ال�شِّ يَّ َف اأََهمِّ َتَعرَّ َوَر اْلآِتَيَة؛ ِلأَ ُل ال�شُّ مَّ اأََت�أَ

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

َر ُجهوَد َدْوَلتي واِجبي اأَْن اأَُقدِّ

ناَعُة في بِالدي الصِّ
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ناَعُة في ِبالدي: ❙ َرِت ال�صِّ ا َكْيَف َتَطوَّ ُر �َصَفِويًّ َوَر اْلآِتَيَة، ُثمَّ اأَُعبِّ اأُلِحُظ ال�صُّ

ْدِوَيِة ن�َعُة اْلأَ �شِ

ن�َعُة اْلَمالِب�ِس  �شِ

ُق م� َتَعلَّْمُت اأَُطبِّ
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اإِْبداع�تي

ًة ِمْن ِبالدي. ❙ ن�َعًة ُم�ْشَتْقَبِليَّ ُح �شِ ُل َواأَْر�ُشُم �َشْكاًل ُيَو�شِّ اأََتَخيَّ

ُة الأَداِء( )َمَهمَّ
تي: ❙ � َي�أْ � َعْن واِحٍد ِممَّ �، اأَْو اأُِعدُّ ُرْكًن� ِجداِريًّ ًرا اإِِلْكُتروِنيًّ وَّ ُم اأَْلبوًم� ُم�شَ مِّ اأُ�شَ

Á .ُصَوٌر لِصناعاٍت َتْقليِديٍَّة َوِصناعاٍت َحديَثٍة ِمْن بِالدي

Á .نَماِذُج لِِصناعاٍت َتْقليِديٍَّة َوأُْخرى َحديَثٍة ُتْنِتُجها َدْولَتي

اإِْنت�ُج اْلَحليِب

ناَعُة في بِالدي الصِّ



تّم بحمِد اللِّه





ُن ِزّيَي الَْوطَِنيَّ  أَْرُسُم َوأُلَوِّ


