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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإننا نقدم كتاب الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية ألبنائنا الطالب في الصف الثالث من التعليم األساسي، انطالقا من 

خطط الوزارة وتوجهاتها في تطوير المناهج التعليمية وتحديثها بأساليب ابتكاريه ومنهجية علمية حديثة.

ُتعد مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية أحد فروع المواد التي تضمنها اإلطار الوطني الموحد لمعايير المناهج 

والتقويم. يسعى هذا المنهج أن يقدم للنشء قدًرا من المعارف 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 اإلمارات العربية المتحدة من 

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

فاإلنسان المشارك الفاعل هو أساس كل نهضة في أي أمة.

ُصمم كتاب الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية بناًء على ثالثة مجاالت رئيسة تضمنها اإلطار الوطني الموحد لمعايير 

م، وهي مجال المعرفة بمكونات الدراسات االجتماعية، ومجال المشاركة المجتمعية، ومجال تقييم  المناهج والتقييم 

المصادر وتوظيف األدلة، واعتمد في بناء كل درس منهجية الدمج بين نواتج التعلم الخاصة بالصف الثاني األساسي، مستهدفين 

واللغوية  العقلية  قدراتهم  مع  يتناسب  بما  والعشرين  الحادي  القرن  في  وتأكيدها  اإلماراتي  الطالب  مواصفات  تعزيز 

والتحصيلية، مع التركيز على إبراز دور اآلباء المؤسسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتأكيد هذا الدور في بناء الدولة 

إنجازاتهم التي جعلت الدولة من أهم دول العالم المتصدرة  إسهاماتهم و والمواطن اإلماراتي، من خالل عرض أهم أعمالهم و

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

كثيًرا من األنشطة التي تستهدف التركيز على الفهم وتنمية المهارات العقلية واإلبداع واالبتكار لدى الطالب.

وفي الختام نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان لجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر االتحادية والمحلية التي ساهمت في 

إنجاز هذا العمل.

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

التربوي. الميدان  العاملين في  جميع 

واللّه ولي التوفيق ....                         



تعزيز الهوية الوطنية واالنتماء لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

خلق جيل قادر على االبتكار واإلبداع. 

إكساب الطالب مهارات متعددة كالعمل التعاوني ، وتحمل المسؤولية . 

األسرة   بإشراف  ابتكارية  وأعمال  تعليمية  أنشطة  تنفيذ  على  الطالب  تدريب 

والمعلم.

تنمية مهارات االتصال والتنظيم الذاتي و البحث عند الطلبة. 

ربط المحتوى التعليمي بحياة الطلبة . 

دعم الشراكة مع المؤسسات المجتمعية . 

عرض نتاجات الطلبة بطريقة إبداعية ومبتكرة حيث تتضمن: مجسمات 

ونماذج مبتكرة، ألبومات مصورة، مادة إلكترونية محوسبة، تتضمن صوًرا 

للفصلين  الكتاب  بموضوعات  صلة  ذات  تقديمية  وعروًضا  ومخططات 

الدراسيين الثاني والثالث تحت عنوان )وطني سعادتي(.



قبل أن أبدأ .....

قدراتهم  تنمي  الطلبة،  أبنائنا  تلبي رغبات وميول   ، بالمعرفة  وارتباطًا  متعًة  أكثر  التعليم  تجعل  وسيلة 

المستقبل. في  الصحيح  المسار  اختيار  نحو  وتوجههم  إبداعاتهم،  و

المبدعة، والمبتكرة وتنميها عند  تتبنى األفكار  أن  إلى  أن نوجهك  المربي،  لهذا وجب علينا عزيزي 

. للمستقبل  قادة  لنعد  بأسلوب حضاري وتربوي محفز،  أبنائنا 

والله ولي التوفيق

إعداد معارض لنتاجات الطلبة في نهاية كل فصل في األماكن والقاعات المتاحة  

في المدرسة.

إنشاء غرف للمصادر لتجميع نتاجات الطلبة بعد عرضها بإشراف المعلم وأولياء  

األمور.

تنظيم سوق أو معرض شامل لعرض نتاجات الطلبة بمشاركة أولياء األمور. 

التربية   وزارة  قبل  من  المعتمدة  اإللكترونية  المواقع  في  البحث  مهارة  توظيف 

المنافسة. وتحقيق  العرض  لتسويق  والتعليم 



االطالع على فكرة المشروع والهدف الرئيس منه والمخرجات المتوقعة. 

تشكيل الفرق وفق رغبات الطالب وميولهم وقدراتهم. 

شرح المطلوب )تحديد الهدف والمهام – اختيار القائد وتوزيع المهام(. 

إعداد الخطة التنفيذية لكل فريق تبًعا لخطوات المشروع في نهاية كل درس. 

إخطار أولياء األمور بدورهم في تنفيذ المشروع. 

بدء التنفيذ  و التقييم المرحليين لجميع الفرق. 

طرح مسابقة أجمل مجسم عن تراث اإلمارات في إحدى المناسبات الوطنية )اليوم الوطني – يوم العلم(. 

البدء في إعداد المعرض . 

عرض أعمال الفرق. 

التقييم النهائي ألعمال الفرق و تقويم المشروع. 

بطاقة المالحظة. 

لوحة اإلنجاز. 

بطاقة التقييم الرقمي. 

قوائم الشطب. 

بطاقة اإلنجاز لولي أمر الطالب. 
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الموعد البديللم يتمتمالمسؤولالمهمةاليوم والتاريخ

 خطوة المشروع )مهمة األداء( : --------------------م

المعيار
ساللم التقدير

الدرجة )  (

الفكرة مبتكرة 

االلتزام بالوقت 

مهارات التواصل االجتماعي 

إتقان العمل 

العرض 



 خطوة المشروع )مهمة األداء( : --------------------م

المعيار
ساللم التقدير

الدرجة )  (
جيدجيد جًداممتاز
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 خطوة المشروع )مهمة األداء( : --------------------م

المعيار
قوائم الشطب

لم يتقنأتقن

حدد شكاًل مناسًبا

استخدم مواد البيئة

إتقان العرض

تنسيق األلوان المناسبة

اإلبداع
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اسم الفريق : .......................................................................................
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ْيُخ راِشُد ْبُن َسعيٍد آل َمْكتوٍم - َرِحَمُه اللُّه  سوَن – الشَّ  اآلباُء الُمَؤسِّ

 �����������������������������������������������������������������������������������������

 أُمُّ اإِلماراِت الّشيخُة فاطمُة بنُت مبارٍك - حفظَها اللُّه - ��  

 ) لْطاُت اِلتِّحاِديَُّة في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة )  السُّ

 ) لْطاُت اِلتِّحاِديَُّة في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة )  السُّ

  ����������������������������������������������������  َوْحَدُة أَْبناِء اإِلماراِت

  �������������������������������������������������������������  َكوَْكُب األَْرِض 

  �������������������������������������������  الِمياُه أَْمٌن َوأَماٌن في بِالدي

 أَْعَمُل َمَع أَْصِدقائي��������������������������������������������������������  





ُم أَْمِثلًَة لَِشْخِصّياٍت كاَن لَها َتأْثيٌر واِضٌح في تاريِخ اإِلماراِت.   ُيَقدِّ

سوَن(.  وابَِط َبْيَن األَْشخاِص َواألَْحداِث في تاريِخ اإِلماراِت )اآلباِء الُمَؤسِّ ُيَحلُِّل الرَّ

ْيِخ راِشٍد.    ْيِد َوالُفروِسيَِّة ِعْنَد الشَّ َيَتَعرَُّف َمْعلوماٍت َعْن ِهواياِت الصَّ

 . َيْربِطُها بِااِلْحِتفاالِت الَوطَِنيَِّة - الَيْوُم الَوطَِنيُّ ْخِصّياِت الّتاريِخيَِّة َو َيْشَرُح َدْوَر الشَّ

ساِت في الُمْجَتَمِع.  ُيَحلُِّل أَْدواَر َبْعِض الُمَؤسَّ

ُم ُمَخطَّطًا َوُرسوماٍت َونَماِذَج لَِعْرِض َمْعلوماٍت ُجْغراِفيٍَّة.  ُيَصمِّ

ٍد بُِوضوٍح َوطاَلَقٍة.  َيْعرُِض الَمْعلوماِت الَّتي َجَمَعها أَماَم ُجْمهوٍر ُمَحدَّ



أَْقَرأُ النَّصَّ اآلتَِي، ثُمَّ أُجيب:

َونََشأَ  م،  َمْكتوٍم عاَم  ْبُن َسعيٍد آل  ْيُخ راِشُد  الشَّ ُولَِد 

ْبَر، َواألَناَة َوُبْعَد  في َكَنِف والِِدِه الَّذي َتَعلََّم في َمْجلِِسِه الصَّ

راَسِة  النَّظَِر، َوَتلَّقى ِدراَسَتُه األولى في الَكتاتيِب، َوَمَع بِداَيِة الدِّ

النِّظاِميَِّة في الَمْدَرَسِة األَْحَمِديَِّة في ُدَبّي، كاَن ِمْن أَوائِِل الطَّلََبِة 

الَّذيَن الَْتَحقوا بِها؛ َحْيُث أََخَذ الِعلَْم بُِفروِعِه الُمْخَتلَِفِة.

ْيُخ راِشٌد   فاِت الَّتي اْكَتَسَبها الشَّ أَْسَتْنِتُج واِحَدًة ِمَن الصِّ

في َمْجلِِس والِِدِه.

 ���������������������������������������������������������������������������������

ْيُخ راِشٌد.  أَُسّمي الَمْدَرَسَة النِّظاِميََّة الَّتي َتَعلََّم فيها الشَّ

 ���������������������������������������������������������������������������������

ُم أَْمِثلًَة لَِشْخِصّياٍت كاَن لَها َتأْثيٌر واِضٌح في تاريِخ اإِلماراِت.   ُيَقدِّ

وابَِط َبْيَن األَْشخاِص َواألَْحداِث في تاريِخ اإِلماراِت    ُيَحلُِّل الرَّ

سوَن(. )اآلباِء الُمَؤسِّ

ْيِخ راِشٍد    ْيِد َوالُفروِسيَِّة ِعْنَد الشَّ َيَتَعرَُّف َمْعلوماٍت َعْن ِهواياِت الصَّ

َيْربِطُها بِااِلْحِتفاالِت الَوطَِنيَِّة -  ْخِصّياِت الّتاريِخيَِّة َو  َيْشَرُح َدْوَر الشَّ

. الَيْوُم الَوطَِنيُّ

اللُه - َمْكتوٍم – َرِحَمُه  ْبُن َسعيٍد آل  ْيُخ راِشُد  الشَّ

ُدَبّي األَْحَمِديَُّة في  الَمْدَرَسُة 



ْيِخ راِشٍد َرِحَمُه اللُه: َوَر، َوأَُعبُِّر َشَفِويًّا َعْن ِهواياِت الشَّ أاُلِحُظ الصُّ

َعْنُه:   اللُه  َرِضَي  الَخطّــاِب  ْبُن  ُعَمـُر  الَخليَفـُة  قاَل 

باَحَة َوالرِّماَيَة َوُركوَب الَخْيِل(. )َعلِّموا أَْوالدَُكُم السِّ

ْيُخ راِشُد ْبُن َسعيٍد آل َمْكتوٍم  –   َرِحَمُه اللُه-   ماَرَس الشَّ

ُحبَُّه  َعْنُه  ُعرَِف  َكما  قوِر  بِالصُّ ْيِد  الصَّ ِرياَضَة 

. ماَيِة لِلرِّ

حيَحَة: ( داِخَل الُمَربَِّع الَّذي ُيَمثُِّل الِعباَرَة الصَّ أََضُع ِإشاَرَة )

أُواِفُقالِعبـــــــــــــــاَرُةم

ْبَر َوطوَل األَناِة َوُبْعَد النَّظَِر. ْيُخ راِشٌد في َمجالِِس أَبيِه الصَّ َتَعلََّم الشَّ

ْيُخ راِشٌد ِدراَسَتُه األولى في الَكتاتيِب. َتلَّقى الشَّ

قوِر. ْيِد بِالصُّ ْيُخ راِشٌد في َشبابِِه ِرياَضَة الصَّ ماَرَس الشَّ

ْيُخ راِشٌد الرِّماَيَة َوماَرَسها في َشبابِِه.  أََحبَّ الشَّ

 ال ُبدَّ ِمَن الِحفاِظ َعلى

  ُتراثِنا، أِلَنَُّه األَْصُل َوالُجذوُر، 

َك بِأُصولِنا َوُجذورِنا الَعميَقِة.  َوَعلَْينا أَْن نََتَمسَّ
اللُّه. ـ َرِحَمُه  نِْهّياَن  آِل  ُسلْطاَن  ْبُن  الشيُخ زاِيُد 



سوَن َدْولًَة نَْعَتزُّ  َخلََّف لَنا اآلباُء الُمَؤسِّ

الَيْوَم بِاِلنِْتماِء ِإلَْيها، َدْولًَة َتْرُسُم في ُكلِّ 

َيْوٍم ُبْقَعَة َضْوٍء َعلى َخريطَِة العالَِم. 

ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ْيُخ  الشَّ ُموِّ  السُّ صاِحُب 

اللُّه. راِشٍد آل َمْكتوٍم –َرعاُه 

ِمْنها  ِوأَْسَتْخِرُج  الَْجْدَوِل،  في  الَمْوْجوَدِه  الُْحروِف  أَُركُِّب 

َتْحتها: وأَْكُتُبها  ْخِصيََّة،  الشَّ اْسَم 

بملع

لا

ال

دش

يي

دشارخ

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

ًرا أَماَم ُزَمالئي:  ُم َعْرًضا َتْقديِميًّا ُمَصوَّ أَْسَتعيُن بِأُْسَرتي لِلِْقياِم بِِزياَرٍة ِإلى َمْدَرَسِة األَْحَمِديَِّة في ُدَبّي، َوأَُقدِّ



أَْقَرأُ التَّْقريَر اآلتَِي ثُمَّ أُجيُب:

ْبُن َسعيٍد آل َمْكتوٍم – َرِحَمُه  ْيُخ راِشُد  َتَولّى الشَّ

ِمْن عاِم   ُدَبّي  ِإماَرِة  الُحْكِم في  َمقاليَد   - اللُه 

َعلى  بِالَجديِد  راِشٌد  ْيُخ  الشَّ َيُكِن  َولَْم  م،   –

الُحْكِم؛ َفَقْد شارََك والَِدُه في َتْسييِر األُموِر، َواتِّخاِذ 

الَقراراِت.

فيها   َتَولّى  الَّتي  َنواِت  السَّ َعَدَد  النَّصِّ  ِمَن  أَْسَتْخِرُج 

ْيُخ راِشُد ْبُن َسعيٍد آل َمْكتوٍم - َرِحَمُه اللُه - ُحْكَم  الشَّ

ُدَبّي. ِإماَرِة 

 ���������������������������������������������������������������������������  

َعلى عاتِِقِهْم  َحَملوا  قاَدًة  الُمتَِّحَدِة  الَعَربِيَِّة  اإِلماراِت  َدْولََة  اللُه  َوَهَب 

َوَقْد  اللُه-  َمْكتوٍم -َرِحَمُه  ْبُن َسعيٍد آل  ْيُخ راِشُد  الشَّ َوِمْنُهُم  الِبالِد،  نَْهَضَة 

ْيُخ راِشٌد ْبِن َسعيٍد آل َمْكتوٍم -َرِحَمُه اللُه-  َقِت الُجهوُد الَّتي َبَذلَها الشَّ َحقَّ

َيْقِصُدها  عالَِميًّا  تِجاِريًّا  َمرَْكًزا  َجَعلَها  ِمّما  ُدَبّي؛  ِإماَرِة  في  شاِملًَة  نَْهَضًة 

ْيِخ راِشِد ْبِن َسعيٍد آل َمْكتوٍم -َرِحَمُه اللُه-  التُّّجاُر ِمْن ُكلِّ َمكاٍن، وَكاَن لِلشَّ

م. َدْوٌر في ِإْصداِر َوثيَقِة ااِلتِّحاِد الثُّنائِيِّ َبْيَن أَبوظَْبي َوُدَبّي عاَم 

ْيَخ زاِيًدا في ِإْصداِر َوثيَقِة ااِلتِّحاِد   أَْكُتُب اْسَم القائِِد الَّذي شاَرَك الشَّ

................................................................................................ َوُدَبّي  أَبوظَْبي  َبْيَن 

َسعيٍد  ْبُن  راِشُد  ْيُخ  الشَّ

اللُه. َمْكتوٍم – َرِحَمُه  آل 

 ِإنَّني َوالُوَزراُء ال نَِعُد بَِتْحقيِق 

ْيِر  الُمْعِجزاِت، َولَِكنَّنا َسَنْبُذُل أَْقصى ما نَْسَتطيُع لِلسَّ

ياِسيَِّة َوااِلْقِتصاِديَِّة  بِاتِّحاِدنا ُقُدًما في َشّتى الَمياديِن السِّ

َوااِلْجِتماِعيَِّة، َوَهذا َيَتطَلَُّب ُمشارََكَة الُمواِطنيَن في 

ِل الَمْسؤولِيَِّة َوأَداِء الواِجِب. َتَحمُّ

راِشٍد َمْيناُء 

راِشٍد ُمْسَتْشفى 



ْيِخ راِشٍد في نَْهَضِة ُدَبّي؟  يًّا َعْن َدْوِر الشَّ  أَُعبُِّر َشَفِو

ْكُتُبها َتْحَتها: ْكِل َوأَ نُها الُحروُف الُمَتَسلِْسلَُة داِخَل الشَّ ُل الَكلِماِت الَّتي ُتَكوِّ أَُسجِّ

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

ْيِخ راِشِد ْبِن َسعيٍد آل َمْكتوٍم –َرِحَمُه اللُه-  أَْبَحُث في َشَبَكِة الَمْعلوماِت َعْن ِعباَرٍة َتُدلُّ َعلى َمكانَِة الشَّ

في ُعيوِن اآلَخريَن:

ْيِخ زاِيِد ْبِن ُسلْطاٍن آل نَْهياَن َرِحَمُه اللُه:  ِمْن أَْقواِل الشَّ

)كاَن راِشٌد فارًِسا ِمْغواًرا َوصانًِعا ِمْن ُصّناِع ااِلتِّحاِد، 

ِإنْجازاٍت خالَِدًة( َخلََّف أَْعمااًل َجليلًَة َو

ِد ْبِن راِشٍد آل َمْكتوٍم - َرعاُه اللُه -:  ْيِخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ ِمْن أَْقواِل صاِحِب السُّ

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

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



أَْقَرأُ الِحواَر اآلتَِي ثُمَّ أُجيُب:

َيُم؟ ماِجٌد: َهْل َسِمْعِت َعْن باني نَْهَضِة ُدَبّي يا َمْر

َيُم: َوَمْن َتْقِصُد بِباني ُدَبّي؟ َمْر

ْيُخ راِشُد ْبُن َسعيٍد آل َمْكتوٍم -َرِحَمُه اللُه. ماِجٌد: الشَّ

َيُم: َوما الَمباني الَّتي ُبِنَيْت في َعْهِدِه؟  َمْر

ماِجٌد:  َشيََّد الَعديَد ِمَن الَمباني َوالَمشاريِع الَّتي َتْخِدُم الُمْجَتَمَع؛ َكالُمْسَتْشَفياِت َوالطُُّرِق َوالَمساِكِن َوَمشاريِع 

التَّْنِمَيِة الُمْخَتلَِفِة.

ْكَر َوالتَّْقديَر. َيُم: َهذا َشْيٌء رائٌِع َيْسَتِحقُّ ِمّنا الشُّ َمْر

ماِجٌد: نََعْم، َوَهذا ما َدعا َبْعَضُهْم ِإلى الَقْوِل: )ِإنَّ َوراَء ُكلِّ َمديَنٍة َعظيَمٍة َرُجٌل َعظيٌم(.

ُر الَمْقصوَد بِالِعباَرِة الّتالَِيِة: )ِإنَّ َوراَء ُكلِّ َمديَنٍة َعظيَمٍة َرُجٌل َعظيٌم( .  أَُفسِّ
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ْيُخ راِشُد ْبُن َسعيٍد آل َمْكتوٍم: ......................................................................  ُح اْسَم الَمديَنِة الَّتي َبنى نَْهَضَتها الشَّ أَُوضِّ

نُها الُحروُف الُمَتَسلِْسلَُة داِخَل الُمَربَّعاِت َوأَْكُتُبها َتْحَتها: أسجل الِعباَرَة الَّتي ُتَكوِّ

ايأ

لنح

اعطب

تارامتشاوايك

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



ـــاراِتهـــــاِت أَْفراِحـــــَك هـــــاِت ـــ ـــُد اإِلمـ ـــ ـــذا عيـ ـــ َهـ

الغالِيـــــاِتيـــــا بِـــــالدي لَـــــِك ُحّبـــــي بِاألَمانـــــي 

ــْةيـــــا ِإماراتـــــي الَجميلَـــــْة ــ ــ ــ ــِت َوْرٌد َوَخميلَ ــ ــ ــ أَنْ

ـــــْوِق الَعليلَـــــْة ــاراِتنَْســـــَمُة الشَّ ــ ــ ــ م ــي لِْلِ ــ ــ ــ َتْنَحن

كلمات الشاعر: عبد الرزاق درباس



َقْت في َعْهِد الّشْيِخ راِشٍد - َرِحَمُه اللُّه -: ( في الُمَربَِّع الُمناِسِب أَماَم ُكلِّ َعَمٍل ِمَن األَْعماِل الّتي َتَحقَّ أََضُع ِإشاَرَة )

ْيِخ راِشِد ْبِن َسعيٍد – َرِحَمُه اللُّهم ُمواِفٌقأَْعماُل الشَّ

بِناُء الُمْسَتْشَفياِت.

ا. يًّا ُمِهمًّ َجَعَل ِمْن ُدَبّي َمرَْكًزا تِجاِر

َتَولّى رِئاَسَة الُوَزراِء َبْعَد ِقياِم اِلتِّحاِد.

َشيََّد ُبْرَج َخليَفَة.

ْعِبيََّة. َبنى الَمساِكَن الشَّ



ُحبِِّه  َعْن  فيها  ُيَعبُِّر  اللُه-  -َرعاُه  راِشٍد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْيِخ  لِلشَّ ِعباَرٍة  َعْن  الَمْعِرَفِة  َمصاِدِر  في  أَْبَحُث 

اللُه -. - َرِحَمُه  َمْكتوٍم  آل  َسعيٍد  ْبِن  راِشِد  ْيِخ  الشَّ لِوالِِدِه 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



أَْختاُر ما ُيناِسُبني:

ْنَدَغِة.  ْيِخ راِشٍد )َقلَْعِة الُفَهْيدي( ِمْنطََقِة الشَّ أُشارُِك ُمَعلِّمي في ِزياَرِة أََحِد الَمواِقِع الّتاريِخيَِّة الَّتي ُتَمثُِّل َفْتَرَة ُحْكِم الشَّ

أَْصَنُع نَموَذًجا ِمْن خاماِت البيَئِة، ُيَمثُِّل أََحَد َمظاِهِر النَّْهَضِة الَحديَثِة بُِدَبّي. 

ًرا ُيَمثُِّل َمظاِهَر التقدم واإلنجازات الرائدة في عهد ِإحدى الشخصيات القيادية اآلتية   أُِعدُّ َتْقريًرا ُمَصوَّ

في دولة اإلمارات العربية المتحدة:

ْيَخُة فاِطَمُة أُمُّ اإِلماراِت -َحِفظَها اللُه(. ْيُخ راِشٌد -َرِحَمُه اللُه، الشَّ ْيُخ زاِيٌد -َرِحَمُه اللُه، الشَّ ُس الشَّ )الباني الُمَؤسِّ

األُْسلوُبالُخطُواُت

َوْضُع َمعاييِر اْخِتياِر الَمْشروِع.اْخِتياُر الَمْشروِع َوَوْضُع ُخطٍَّة لَُه.الُخطَْوُة األولى

َتْوزيُع الَمهامِّ َعلى أَْعضاِء الَفريِق.َتأْميُن ُمَتطَلَّباِت ُخطَْوِة الَمْشروِع.الُخطَْوُة الّثانَِيُة

 



ساِت في الُمْجَتَمِع.  ُيَحلُِّل أَْدواَر َبْعِض الُمَؤسَّ

ُم أَْمِثلًَة لَِشْخِصّياٍت كاَن لَها َتأْثيٌر واِضٌح في تاريِخ اإِلماراِت.  ُيَقدِّ

ُم ُمَخطَّطًا َوُرسوماٍت َونَماِذَج لَِعْرِض َمْعلوماٍت ُجْغراِفيٍَّة.  ُيَصمِّ

ٍد بُِوضوٍح َوطاَلَقٍة.  َيْعِرُض الَمْعلوماِت الَّتي َجَمَعها أَماَم ُجْمهوٍر ُمَحدَّ

أَْقَرأُ النَّصَّ اآلتَِي، ثُمَّ أُجيُب:

ْيَخِة فاِطَمُة بِْنُت ُمبارٍَك )أُمُّ اإِلماراِت(  ُسُموُّ الشَّ

- حفظها الله - ِمْن َمواليِد ِمْنطََقـِة الـهـيــِر في َمديَنــِة  

الَعْيـِن بِِإمـاَرِة أَبوظَبي، اْقَتَرنَْت بِالَمْغفوِر لَُه بِِإْذِن اللِه 

ْيِخ زاِيِد ْبِن ُسلْطاٍن آل نَْهياَن  ُموِّ الشَّ َتعالى صاِحِب السُّ

ها ِإلى ِجواِر  م، َوَوَقَفْت ُسُموُّ طَيََّب اللُه ثَراُه عاِم 

ًة  َزْوِجها َحكيِم الَعَرِب في ُمْخَتلِِف الَمواِقِف، خاصَّ

ُمْنُذ بِداَيِة َتأْسيِس َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة 

َوشاَرَكْتُه في َتْحقيِق الَكثيِر ِمَن اإِلنْجازاِت. 



ْيَخِة فاِطَمُة بِْنُت ُمباَرٍك )أُمُّ اإِلماراِت(   ُط بَِرْسِم دائَِرٍة َعلى الَخريطَِة، الَمكاَن الَّذي ُولَِدْت فيِه ُسُموُّ الشَّ أَُحوِّ

-َحِفظَها اللُه. 

ِب بِـ )َحكيِم الَعَرِب(: ..................................................................................................................  ُل اْسَم القائِِد الُملَقَّ أَُسجِّ

ْيَخِة فاِطَمَة بِْنُت ُمبارٍَك )أُمِّ اإِلماراِت(   َتَعلََّمْت ُسُموُّ الشَّ

- حفظها الله - الُقْرآَن الَكريَم َوُعلوَم الَحديِث.

اطَّلََعْت َعلى اآلداِب َوالُعلوِم اإِلنْسانِيَِّة. 

يَِّة في الُعلوِم اإِلنْسانِيَِّة   ْكتوراه الَفْخِر ُمِنَحْت ِشهاَدَة الدُّ

يَِّة. ِمَن الجاِمَعِة الَجزائِِر

ْيَخِة   ُل واِحًدا ِمَن الُعلوِم الَّتي َتَعلََّمْتها ُسُموُّ الشَّ أَُسجِّ
فاِطَمُة بِْنُت ُمباَرٍك )أُمُّ اإِلماراِت( -َحِفظَها اللُه.
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 ال َشْيَء ُيْسِعُدني أَْكَثَر
ُق   ِمْن ُرْؤَيِة الَمْرأَِة َتأُْخُذ َدْوَرها في الُمْجَتَمِع َوُتَحقِّ

الَمكاَن الاّلئَِق بِها .. َيِجُب أاَّل َيِقَف َشْيٌء في َوْجِه 

أَْن  ِمها. لِلنِّساِء الَحقُّ ِمْثُل الرِّجاِل أَْن َيَتَبوَّ َمسيَرِة َتَقدُّ

. التِِهنَّ أَْعلى الَمراِكِز، بِما َيَتناَسُب َمَع ُقْدراتِِهنَّ َوُمَؤهَّ

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاٍن آل نَْهياَن -طَيََّب اللُه ثَراُه- الَمْغفوُر لَُه بِِإْذِن اللِه الشَّ



ِمْهَرجاُن أُمِّ اإِلماراِت َيْعِرُض الَعديَد ِمَن الَفعالِّياِت َواألَنِْشطَِة الَّتي َتْهَتمُّ بِاألُْسَرِة.

ُن الطَّريَق الَّذي َسلََكْتُه مريم لِلُْوصوِل ِإلى ِمْهَرجاِن أُمِّ اإِلماراِت:  أُلَوِّ

اإِلماراِت أُمِّ  ِمْهَرجاِن  َوأَنِْشطَُة  َفعالِّياُت 



ْيَخِة فاِطَمَة بِْنِت ُمباَرٍك )أُمِّ اإِلماراِت( -َحِفظَها اللُه. ُه بِطاَقَة َمَحبٍَّة َواْعِتزاٍز لُِسُموِّ الشَّ أَُوجِّ
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أَْقَرأُ، ثُمَّ أُجيُب: 

ُموِّ َرئيِس َدْولَِتنا  )الَخْيُر الَّذي أَراُه الَيْوَم، َدْرٌس َتَعلَّْمناُه ِمْن صاِحِب السُّ

َوَحِفظْناُه، َوَعلَّْمناُه لِجيِل األَْبناِء َواألَْحفاِد لَِتَتواَصَل بِنا َمسيَرُة الَخْيِر(.

.) )َتَعلَّْمُت أَنا َوأَْوالدي ِمْن زاِيٍد َكْيَف نَْسعى في الَخْيِر َوالَعَمِل اإِلنْسانِيِّ

اإِلماراِت(  )أُمُّ  ُمباَرٍك  بِْنُت  فاِطَمُة  ْيَخِة  الشَّ ُسُموُّ 

ْيَخ زاِيًدا َوَحِفَظ أُمَّ اإِلماراِت. َرِحَم اللُه الشَّ

ْيَخـِة   ْيِخ زاِيِد ْبِن ُسلْطاٍن آل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُه- في َحيـاِة ُسُمـوِّ الشَّ يًّا َدْوَر الشَّ ـُح لُِزَمالئـي َشَفِو أَُوضِّ

فاِطَمَة بِْنِت ُمباَرٍك )أُمِّ اإِلماراِت( - حفظها الله - في مجال العمل اإلنساني.

أَْكُتُب ِمثااًل واِحًدا لَِجوانِِب الَخْيِر الَّتي َوَرَدْت في الَمقولَِة. 
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اإِلماراِت(   )أُمُّ  ُمباَرٍك  بِْنُت  فاِطَمُة  ْيَخِة  الشَّ ُسُموُّ  َتَتَمتَُّع 

ِإنْسانِيٍَّة.  بَِمشاِعَر  الله -  - حفظها 

َتَربَّْت َعلى َتعاليِم الّديِن اإِلْسالِميِّ القائِِم َعلى التَّساُمِح. 

َتَتَمثَُّل فيها روُح الُمثاَبَرِة َوالُمباَدَرِة. 

َتَتَميَُّز بِااِلنِْفتاِح َعلى العالَِم َوَتْقديِم أَْعماِل الَخْيِر. 

ابحث في مصادر المعرفة المتنوعة عن صفات أخرى لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أُمُّ اإِلماراِت( 

- حفظها الله -.
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اللُه-   –َحِفظَها  اإِلماراِت(  )أُمُّ  ُمباَرٍك  بِْنُت  فاِطَمُة  ْيَخِة  الشَّ ُسُموُّ  َتَقلََّدْت 

، َوَرئيَسُة التَّْنِمَيِة  الَعديَد ِمَن الَمناِصِب ِمْثَل: َرئيَسُة ااِلتِّحاِد النِّسائِيِّ العامِّ

َوالطُّفولَِة. لِْلُموَمِة  األَْعلى  الَمْجلِِس  َوَرئيَسُة  يَِّة،  األَُسِر

أَْختاُر ما ُيناِسُبني:

ااِلتِّحاِد   ُفروِع  أِلََحِد  ياَرٍة  بِِز َوأَقوُم  أُْسَرتي  أَْفراِد  بِأََحِد  أَْسَتعيُن 

؛ أِلُِعدَّ لِقاًء َصَحِفيًّا َمَع ِإْحدى الَمْسؤوالِت؛ أِلََتَعرََّف  النِّسائِيِّ العامِّ

ِه ثُمَّ أَنُْشُرُه في َصحيَفِة الَمْدَرَسِة. ِإلى أَْهداِف ااِلتِّحاِد النِّسائِيِّ َوَمهامِّ

ْيَخِة فاِطَمَة   أَْبَحُث في َشَبَكِة الَمْعلوماِت العالَِميَِّة َعْن َدْوِر ُسُموِّ الشَّ

يًّا أَماَم ُزَمالئي. ، ثُمَّ أَْعرُِضُه َشَفِو بِْنِت ُمباَرٍك )أُمِّ اإِلماراِت( َحِفظَها اللُه في َتأْسيِس ااِلتِّحاِد النِّسائِيِّ

والتطوعي اإلنساني  للعمل  فاطمة  الشيخة  دعم 



أَْسَتْكِمُل َتْحَت ُكلِّ صوَرٍة ِكتاَبَة أََحِد اْهِتماماِت أُمِّ اإِلماراِت الشيخة فاطمة بنت مبارك - حفظها الله - 

ما بين القوسين:

) ِعيُّ َواإِلنْسانِيُّ ُة – التَّْعليُم – الَعَمُل التَّطَوُّ حَّ )الصِّ

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

َهداِء الشُّ بِأَُسِر  ................................................................................ااِلْهِتماُم 



أَْسَتِمُع ِإلى الِحواِر اآلتي، ثُمَّ أُجيُب:

ناعاِت الَيَدِويَِّة  الُمَعلَِّمــُة:  نَْحُن الَيْوَم في َمرَْكِز الصِّ

َوالبيِئيَِّة.

يَُّة َهذا الَمرَْكِز؟ َمْرَيــــــُم: ما أََهمِّ

، َوَتْوفيُر ُفَرِص الَعَمِل لِْلُْسَرِة. الُمَعلَِّمــُة: الِحفاُظ َعلى التُّراِث الَوطَِنيِّ َوالبيِئيِّ

َمْرَيــــــُم: َمْن صاِحُب ِفْكَرِة ِإنْشائِِه؟

ْيَخِة فاِطَمُة بِْنُت ُمباَرٍك َحِفظَها اللُه. الُمَعلَِّمــُة: ُسُموُّ الشَّ

يَِّة َوالبيِئيَِّة.  ناعاِت الَيَدِو يََّة َمرَْكِز الصِّ ُح أَماَم ُزَمالئي أََهمِّ أَُوضِّ

أَْكُتُب اْسَم صاِحِب ِفْكَرِة ِإنْشاِء الَمرَْكِز: 
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ْيَخِة فاِطَمُة بِْنُت ُمباَرٍك )أُمُّ اإِلماراِت( - حفظها الله - في َتْحقيِق الَعديِد ِمَن اإِلنْجازاِت ُتْسِهُم ُسُموُّ الشَّ

َوَر، ثُمَّ أُجيُب:   أُالِحُظ الصُّ

أَيِّ َمكاٍن بِاألَطْفاِل في   ااِلْهِتماُم 

العالَِم في 

اإِلماراتِيَِّة  الَمْرأَِة   َدْعُم 

الَخْيِر َعَمِل  َوُحبُّ 

َوَتْشجيُع  اإِلماراتِيَِّة  الَمْرأَِة  ِرعاَيُة 

ياِضيَِّة َوالرِّ ااِلْقِتصاِديَِّة  ُمشاَرَكِتها 

ْيَخِة فاِطَمُة بِْنُت ُمبارٍَك )أُمُّ اإِلماراِت( -َحِفظَها اللُه:  َقْتها ُسُموُّ الشَّ ُل واِحَدًة ِمَن اإِلنْجازاِت الَّتي َحقَّ أَُسجِّ
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ْكُتُبها َتْحَتها. ْخِصيَِّة الواِرَدِة في الُمَربَّعاِت، َوأَ أَْسَتْخِرُج ِمَن الُحروِف الُمَتَسلِْسلَِة اْسَم الشَّ

ةف

تا

رنط

با

ربتم ملك ام ا ا  ا

مأ 

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

َعَمٍل  َعْن  ِإْبداِعيًَّة  ِفْكَرًة  أَْكُتُب 

: ِعيٍّ َتطَوُّ ِإنْسانِيٍّ 

أَْختاُر ما ُيناِسُبني:

أََحِد   ِزياَرِة  في  ُمَعلِّمي  أُشارُِك 

ُتَمثُِّل  الَّتي  الّتاريِخيَِّة  الَمواِقِع 

ْنَدَغِة. الشَّ ِمْنطََقِة  الُفَهْيدي(  )َقلَْعِة  راِشٍد  ْيِخ  الشَّ ُحْكِم  َفْتَرَة 

أَْصَنُع نَموَذًجا ِمْن خاماِت البيَئِة، ُيَمثُِّل أََحَد َمظاِهِر النَّْهَضِة الَحديَثِة بُِدَبّي. 

ًرا ُيَمثُِّل َمظاِهَر التقدم واإلنجازات الرائدة في عهد أحدى الشخصيات القيادية اآلتية   أُِعدُّ َتْقريًرا ُمَصوَّ

في دولة اإلمارات العربية المتحدة:

ْيَخُة فاِطَمُة أُمُّ اإِلماراِت -َحِفظَها اللُه(. ْيُخ راِشٌد -َرِحَمُه اللُه، الشَّ ْيُخ زاِيٌد -َرِحَمُه اللُه، الشَّ ُس الشَّ )الباني الُمَؤسِّ
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األُْسلوُبالُخطُواُت

ِإْعداُد التَّْقريِر. َعْرُض التَّْقريِر أَماَم ُزَمالئِِه.التَّْنفيُذ َو





ياِسيََّة في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة.   لْطاِت السِّ َيَتَعرَُّف السُّ

ُم ُمَخطَّطًا َوُرسوماٍت َونَماِذَج لَِعْرِض َمْعلوماٍت ُجْغراِفيٍَّة .  ُيَصمِّ

ُم أَْمِثلًَة لَِشْخِصّياٍت كاَن لَها َتأْثيٌر واِضٌح في تاريِخ اإِلماراِت .  ُيَقدِّ

ُيْنِشُئ أَْشكاًل ُمْخَتلَِفًة َتْعرُِض الَمْعلوماِت الَّتي َجَمَعها. 

وابَِط َبْيَن األَْشخاِص َواألَْحداِث في تاريِخ اإِلماراِت.  ُيَحلُِّل الرَّ

ّكاِن في أَماِكَن أَْو َمناِطَق ُمَعيََّنٍة .  ُيقاِرُن َبْيَن الَخصائِِص الثَّقاِفيَِّة َوالبيِئيَِّة لِلسُّ

ْيِد َوالُفروِسيَِّة.  َيَتَعرَُّف َمْعلوماٍت َعْن ِهواياِت الصَّ

راساِت اِلْجِتماِعيَِّة ِمْن َمصاِدَر ُمْخَتلَِفٍة ُمْعَتِمًدا َعلى نَْفِسِه.  َيْجَمُع َمْعلوماٍت ذاَت ِصلٍَة بِالدِّ



ياِسيََّة في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة.   لْطاِت السِّ َيَتَعرَُّف السُّ

ُم ُمَخطَّطًا َوُرسوماٍت َونَماِذَج لَِعْرِض َمْعلوماٍت ُجْغراِفيٍَّة .  ُيَصمِّ

ُم أَْمِثلًَة لَِشْخِصّياٍت كاَن لَها َتأْثيٌر واِضٌح في تاريِخ اإِلماراِت .  ُيَقدِّ

ُيْنِشُئ أَْشكاًل َمْكتوَبًة ُمْخَتلَِفًة َتْعرُِض الَمْعلوماِت الَّتي َجَمَعها. 

ْولََة ِهَي َوطَُنُكْم  »ِإنَّ َهِذِه الدَّ

َوَشْعُبُكْم، َوَعلَْينا أَْن نُعيَن َبْعَضنا؛ 

ِإْخَوٌة َوأَْبناٌء « َفَنْحُن أَْهٌل َو

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن  الشَّ

ـ َرِحَمُه اللُّه.

أَْقَرأُ الِفْقَرَة اآلتَِيَة، ثُمَّ أُجيُب:

 َيْنَتِخُب الَمْجلُِس األَْعلى لِِلتِّحاِد ِمْن َبْيِن أَْعضائِِه َرئيًسا لِِلتِّحاِد 

َكما  األَْعلى،  الَمْجلِِس  رِئاَسَة  اِلتِّحاِد  َرئيُس  َيَتَولّى  لِلرَّئيِس؛  َونائًِبا 

لِحّياِت. َوُيمارُِس نائُِب َرئيِس اِلتِّحاِد َجميَع  بَِعديٍد ِمَن الصَّ َيَتَمتَُّع 

ِعْنَد ِغيابِِه أِلَيِّ َسَبٍب ِمَن األَْسباِب. اْخِتصاصاِت الرَّئيِس 

 أَْكُتُب اْسَم الِجَهِة الَمْسؤولَِة َعِن انِْتخاِب َرئيِس اِلتِّحاِد َونائِِبِه. 
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ْوَر الَّذي َيقوُم بِِه نائُِب َرئيِس اِلتِّحاِد في حاِل ِغياِب   أَْسَتْنِتُج َشَفِويًّا الدَّ

ْولَِة. َرئيِس الدَّ



أَْسَتِمُع ِإلى الَحقائِِق اآلتَِيِة، ثُمَّ أُجيُب:

ْبُن  زاِيُد  ْيُخ  الشَّ  - اللِه  بِِإْذن   - لَُه  الَمْغفوُر  لِِلتِّحاِد  َرئيٍس  ُل  أَوَّ

أَبوظَْبي. ِإماَرِة  حاِكُم  نَْهياَن،  آِل  ُسلْطاٍن 

ْيُخ راِشُد  ُل نائٍِب لَِرئيِس اِلتِّحاِد الَمْغفوُر لَُه - بِِإْذِن اللِه - الشَّ َوأَوَّ

ْبُن َسعيٍد آِل َمْكتوٍم، حاِكُم ُدَبّي. 

ْيُخ َخليَفُة ْبُن زاِيٍد آِل نَْهياَن  ُموِّ الشَّ الرَّئيُس الحالِيُّ لِِلتِّحاِد صاِحُب السُّ

الُوَزراِء صاِحُب  َمْجلِِس  َرئيُس  اِلتِّحاِد  َرئيِس  َونائُِب  اللُه –.  َحِفظَُه   –

ُد ْبُن راِشٍد آِل َمْكتوٍم – َرعاُه اللُه –. ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ السُّ

ُل اْسَم الرَّئيِس الحالِيِّ لِِلتِّحاِد:  أَُسجِّ
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 . أَُسّمي َشَفِويًّا نائَِب َرئيِس اِلتِّحاِد، َرئيَس َمْجلِِس الُوَزراِء الحالِيَّ

ريَف اآلتَِي ثُمَّ أُجيُب: أَْقَرأُ الَحديَث النََّبِويَّ الشَّ

قاَل َرسوُل اللِه َصلّى اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم: »ُكلُُّكْم راٍع وَُكلُُّكْم َمْسؤوٌل 

َعْن َرِعيَِّتِه« ]ُمتََّفٌق َعلَْيِه[

ْيِن َعْن َمهامِّ َرئيِس اِلتِّحاِد.  أَُعبُِّر ِكتابِيًّا في َسطَْر

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

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



حيَحِة في الَجْدَوِل اآلتي: أَْكُتُب َكلَِمَة )ُمواِفٌق( أَماَم الِعباَرِة الصَّ

مواِفٌقالِعبـــــــــــــــاَرُةم

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاٍن آِل نَْهياَن. ُل َرئيٍس لِِلتِّحاِد الَمْغفوُر لَُه بِِإْذِن اللِه الشَّ ..............................أَوَّ

ْيِخ َمْنصوُر ْبُن زاِيٍد آِل نَْهياَن. ..............................نائُِب َرئيِس اِلتِّحاِد الحالِيُّ ُهَو ُسُموُّ الشَّ

..............................َيْنَتِخُب الَمْجلُِس األَْعلى بِاإلِْجماِع َرئيَس اِلتِّحاِد.

أَْسَتِمُع ِإلى النَّصِّ اآلتي، ثُمَّ أُجيُب:

الُعلْيا في  لْطَُة  السُّ ُهَو  لِِلتِّحاِد  الَمْجلُِس األَْعلى   (

َدْولَِة  اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة، َيَتَشكَُّل ِمْن أَْصحاِب 

لَُه  الَمْغفوُر  َتَولّى  ْبِع.  السَّ اإِلماراِت  ُحّكاِم  ُموِّ  السُّ

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاٍن آِل نَْهياَن رِئاَسَة الَمْجلِِس َحّتى  الشَّ

م، َوَقِد انَْتَخَب الَمْجلُِس األَْعلى لِِلتِّحاِد بِاإلِْجماِع صاِحَب  َوفاتِِه - َرِحَمُه اللُه - في الّثاني ِمْن نوَفْمِبَر 

ْيَخ َخليَفَة ْبَن زاِيٍد آِل نَْهياَن - َحِفظَُه اللُه - َرئيًسا للدولة(  ُموِّ الشَّ السُّ

حيَحِة ِمْن َبْيِن الَقْوَسْيِن فيما َيأْتي:  أَْرُسُم دائَِرًة َحْوَل اإلِجاَبِة الصَّ

ُن الَمْجلُِس األَْعلى لِِلتِّحاِد ِمْن: َيَتَكوَّ

ْبِع - أَْعضاِء الَمْجلِِس الَوطَِنيِّ ( ُموِّ ُحّكاِم اإِلماراِت السَّ ) أَْولِياِء الُعهوِد - أَْصحاِب السُّ

ْيُخ خليفة بن زاِيُد آِل نَْهياَن - حفظه اللُه -  صاحب السمو الشَّ

َيَتَرأَُّس اْجِتماًعا لِلَْمْجلِِس األَْعلى لِِلتِّحاِد



ُع َمهامُّ الَمْجلِِس األَْعلى لِِلتِّحاِد في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة. َتَتَنوَّ

ْهِنيَّ اآلتَِي أِلَْسَتْكِشَف َبْعًضا ِمْن َمهامِّ الَمْجلِِس األَْعلى لِِلتِّحاِد، ثُمَّ أُجيُب:  أُلِحُظ الُمَخطََّط الذِّ

 التَّْصديُق َعلى اِلتِّفاقاِت 

ْولِيَِّة الدَّ
ْولَِة ِة لِلدَّ ياَسِة العامَّ ْولَِة َونائِِبِه  َرْسُم السِّ انِْتخاُب َرئيِس الدَّ

َرئيِس  َتْعييِن  َعلى  الُمواَفَقُة 

اِلتِّحاِد ُوَزراِء  َمْجلِِس 
ْولَِة ِة لِلدَّ ياَسِة العامَّ   َرْسُم السِّ

َعِة َعْن واِحَدٍة ِمْن الَمهامِّ األخرى للَمْجلِِس األَْعلى لِِلتِّحاِد:  أَْبَحُث في َمصاِدِر الَمْعرَِفِة الُمَتَنوِّ
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َن الَكلَِمَة الَمطْلوَبَة َوأَْكُتُبها َتْحَت صوَرِة الَكْنِز:  أُجيُب َعِن األَْسِئلَِة الوارَِدِة َتْحَت الَجْدَوِل اآلتي، أِلَُكوِّ

،   )  ال (  التَّْعريُف 

 َحْرُف ) ا (

ُل ِمْن َتْمٍر  الَحْرُف األَوَّ

ْيِف ،  ،   ِمْن ِصفاِت السَّ

الَكْنُز ُهَو: ------------------



ْبِع أَْعضاِء الَمْجلِِس األَْعلى لِِلتِّحاِد َتْحَت ُكلٍّ ِمَن   ُموِّ ُحّكاِم اإِلماراِت السَّ أَْسَتْكِمُل ِكتاَبَة أَْسماِء أَْصحاِب السُّ

اآلتَِيِة: َوِر  الصُّ
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ْكتوُر ُسلْطاُن  ْيُخ الدُّ ُموِّ الشَّ صاِحُب السُّ

ٍد القاِسِميُّ – َحِفظَُه اللَُّه بُن ُمَحمَّ
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ْيُخ ُسعوُد ْبُن راِشٍد  ُموِّ الشَّ صاِحُب السُّ

الُمَعّل – َحِفظَُه اللَُّه

ٍد  ْيُخ َحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ صاِحُب السُّ

الّشرِِقيُّ – َحِفظَُه اللَُّه

ْيُخ ُحَمْيُد ْبُن راِشٍد  ُموِّ الشَّ صاِحُب السُّ

النَُّعْيِميُّ – َحِفظَُه اللَُّه



]36  - ]طه:29 
اجتماع مجلس الوزراء في مدرسة الشيخة فاطمة بنت 

مبارك أم اإلمارات حفظها الله في رأس الخيمة

َتْصريَف َجميِع  َيَتَولّى   َو الُمتَِّحَدِة،  الَعَربِيَِّة  لَِدْولَِة اإِلماراِت  التَّْنفيِذيَُّة  الَهْيَئُة  ُهَو  اِلتِّحاِد  ُوَزراِء  َمْجلُِس 

ْولَِة. لِلدَّ َوالخاِرِجيَِّة  الّداِخلِيَِّة  ؤوِن  الشُّ

أُلِحُظ الُمَخطََّط اآلتَِي أِلََتَعرََّف َبْعَض اْخِتصاصاِت َمْجلِِس ُوَزراِء اِلتِّحاِد، ثُمَّ أُجيُب. 

ُمراَقَبُة َسْيِر اإِلداراِت 

اِلتِّحاِديَِّة

ياَسِة  ُمتاَبَعُة َتْنفيِذ السِّ

ِة لُِحكوَمِة  العامَّ

اِلتِّحاِد

اإِلْشراُف َعلى َتْنفيِذ 

الَقوانيِن َوالَقراراِت 

اِلتِّحاِديَِّة

ِإْعداُد َمْشروِع 

يَِّة  َنِو الميزانِيَِّة السَّ

ِة لِِلتِّحاِد العامَّ

ْولَِة.  َسِة الَمْسؤولَِة َعِن الَعَمِل التَّْنفيِذيِّ في الدَّ َل اْسَم الُمَؤسَّ أُعيُد َتْرتيَب الَكلِماِت اآلتَِيِة أِلَُسجِّ

) ُوَزراِء     -    َمْجلُِس    -     اِلتِّحاِد  (
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ْوَر الرَّئيَس لَِمْجلِِس ُوَزراِء اِلتِّحاِد.  ُح َشَفِويًّا الدَّ أَُوضِّ



ُن َمْجلُِس الُوَزراِء ِمْن َرئيِس مجلس الُوَزراِء َونائَِبْيِه َوَعَدٍد ِمَن الُوَزراِء. َيَتَكوَّ

َوَر اآلتَِيَة، ثُمَّ أُجيُب. أُلِحُظ الصُّ

ُد ْبُن راِشٍد آِل  ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ صاِحُب السُّ

َمْكتوٍم َرئيُس َمْجلِِس الُوَزراِء - رعاه الله -

ْيِخ َمْنصوُر ْبُن زاِيٍد آل نَْهياَن، نائُِب َرئيِس  ُسُموُّ الشَّ

َمْجلِِس الُوَزراِء، َوزيُر ُشؤوِن الرِّئاَسِة

ْيِخ َسْيِف ْبِن زاِيٍد آِل نَْهياَن الَفريُق ُسُموُّ الشَّ

نائُِب َرئيِس َمْجلِِس الُوَزراِء، َوزيُر الّداِخلِيَِّة

يَخِة لُْبنى بِْنِت خالٍِد القاِسِميِّ َمعالي الشَّ

ُل َوزيَرٍة ِإماراتِيٍَّة  أَوَّ

أَْكُتُب اْسَم َرئيِس َمْجلِِس الُوَزراِء: ..................................................................................................................................................... 

أفسر شفوًيا اختيار المرأة اإلماراتية لمنصب وزير. 



َن ِعباَرًة ُمفيَدًة أَْكُتُبها ثُمَّ   أُرَكُِّب َكلِماٍت ِمَن الُحروِف الَمْوجوَدِة في ُكلِّ َمْجموَعٍة ِمَن األَْشكاِل الُمَتشابَِهِة، أِلَُكوِّ

أقرؤها أَماَم ُزَملئي.

أَْختاُر ما ُيناِسُبني:

أَُخطُِّط بِِإْشراِف ُمَعلَِّمتي لِِزياَرٍة َحقيِقيٍَّة  

أَِو اْفِتراِضيٍَّة لَِمْجلِِس ُوَزراِء اِلتِّحاِد في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ُق أَلْبوًما َيُضمُّ ُصَوًرا أِلَْعضاِء ُكلٍّ ِمَن:  أُنَسِّ

) )الَمْجلِِس األَْعلى لِِلتِّحاِد – َمْجلِِس الُوَزراِء – الَمْجلِِس الَوطَِنيِّ اِلتِّحاِديِّ

ٌد( في دولة اإلمارات العربية المتحدة َوأَْعرُِضُه أَماَم ُزَملئي.  ًرا َعّما أَْعرُِفُه َعِن )الَبْيُت ُمَتَوحِّ أُِعدُّ َتْقريًرا ُمَصوَّ

الَكلِماُت: 

الِعباَرُة الَمطْلوَبُة: .................................................... 
...................................

األُْسلوُبالُخطُواُت

َوْضُع َمعاييِر اْخِتياِر الَمْشروِع.اْخِتياُر الَمْشروِع َوَوْضُع ُخطٍَّة لَُه.الُخطَْوُة األولى

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



ياِسيََّة في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة.  لْطاِت السِّ َيَتَعرَُّف السُّ

ُم ُمَخطَّطًا َوُرسوماٍت َونَماِذَج لَِعْرِض َمْعلوماٍت ُجْغراِفيٍَّة.   ُيَصمِّ

ُم أَْمِثلًَة لَِشْخِصّياٍت كاَن لَها َتأْثيٌر واِضٌح في تاريِخ اإِلماراِت  ُيَقدِّ

ُيْنِشُئ أَْشكاًل َمْكتوَبًة ُمْخَتلَِفًة َتْعرُِض الَمْعلوماِت الَّتي َجَمَعها. 

]38 ]الشورى:  أَْقَرأُ النَّصَّ اآلتَِي، ثُمَّ أُجيُب:

َوطَبََّقها  الّشورى  اإِلماراِت  َشْعُب  َعَرَف 

اِلتِّحاِد  ِقياِم  ِإْعلِن  َوَمَع  لِلُْحْكِم  َكأَساٍس 

الّشورى  نِظاَم  ُيَمثُِّل  َوطَِنيٍّ  َمْجلٍِس  ِإنْشاُء  َتمَّ 

َفكاَن  الُمتَِّحَدِة،  الَعَربِيَِّة  اإِلماراِت  َدْولَِة  في 

عاَم  انِْطلَقِتِه  في  اِلتِّحاِديُّ  الَوطَِنيُّ  الَمْجلُِس 

ُعْضًوا. ِمْن   نًا  ُمَكوَّ م 
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األَْحُرِف   في   ) شورى   ( َكلَِمِة  َعْن  أَْبَحُث 

نُها. أُلَوِّ ثُمَّ  الُمَتقاِطَعِة، 

 أَْختاُر الرَّْقَم الَّذي ُيَمثُِّل َعَدَد أَْعضاِء الَمْجلِِس  

الَوطَِنيِّ اِلتِّحاِديِّ واضع عليه دائرة: )20   –   30   –   40   –   50   (

ْستوِر. ْولَِة َوْفًقا لِلدُّ َيَتفاَوُت َعَدُد أَْعضاِء الَمْجلِِس الَوطَِنيِّ اِلتِّحاِديِّ َبْيَن ِإماراِت الدَّ

ْولَِة.  أَْقَرأُ الُمَخطََّط اآلتَِي أِلََتَعرََّف َعلى َتْوزيِع أَْعضاِء الَمْجلِِس الَوطَِنيِّ اِلتِّحاِديِّ َعلى ِإماراِت الدَّ

َمقاِعَد لُِكلٍّ ِمْن ِإماَرَتْ أَبوظَْبي َوُدَبّ

َمقاِعَد لُِكلٍّ ِمْن ِإماَرَتِ الّشارَِقِة َوَرأِْس اخلَْيَمِة

َمقاِعَد لُِكلٍّ ِمْن ِإماَرِة َعْجامَن َوأُمِّ القيويِن َوالُفَجْيَِة

َمهامِّ   ِمْن  َبْعًضا  أِلََتَعرََّف  اآلتَِي  ْكَل  الشَّ أُلِحُظ 

، ثُمَّ أُجيُب َشَفِويًّا. الَمْجلِِس الَوطَِنيِّ اِلتِّحاِديِّ

 . ُد َبْعًضا ِمْن َمهامِّ الَمْجلِِس الَوطَِنيِّ اِلتِّحاِديِّ أَُعدِّ

المجلس   ألعضاء  الَمقاِعِد  َعَدِد  َتفاُوَت  ُر  أَُفسِّ

أُْخرى. ِإلى  ِإماَرٍة  ِمْن  التحادي  الوطني 

 . ُد َمقاِعَد ُمَمثِّلي ُكلِّ ِإماَرٍة في الَمْجلِِس الَوطَِنيِّ اِلتِّحاِديِّ أَُعدِّ

ُمناَقَشُة 

َمْشروعاِت 

الَقوانيِن

َيطَّلُِع َعلى 

الُمعاَهداِت 

َواِلتِّفاِقّياِت

ُمناَقَشُة 

الَمْوضوعاِت 

الُمَتَعلَِّقِة بُِشؤوِن 

اإِلتِّحاِد



أَْقَرأُ التَّْقريَر اآلتَِي، ثُمَّ أُجيُب: 

كاَن أَْعضاُء الَمْجلِِس الَوطَِنيِّ اِلتِّحاِديِّ ُمْنُذ نَْشأَتِِه ُيَعيُِّنُهْم 

ِإماَرتِِه،  َعْن  ُكلٌّ  اإِلماراِت  ُحّكاُم  يوُخ  الشُّ ُموِّ  السُّ أَْصحاُب 

ْيِخ َخليَفَة ْبِن زاِيٍد آِل نَْهياَن ُموِّ الشَّ  َوبَِقراٍر ِمْن صاِحِب السُّ

َتمَّ  م  عاِم  بِِنهاَيِة   ،– اللُه  َحِفظَُه   – ْولَِة  الدَّ َرئيِس 

الَوطَِنيِّ  الَمْجلِِس  أَْعضاِء  نِْصِف  ِلْخِتياِر  انِْتخاباٍت  ِإْجراُء 

  . اإِلتِّحاِديِّ

ُل اْسَم صاِحِب َقراِر )ِإْجراِء انِْتخاباٍت ِلْخِتياِر نِْصِف   أَُسجِّ

) اِلتِّحاِديِّ الَوطَِنيِّ  الَمْجلِِس  أَْعضاِء 

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

..

أُطَبُِّق َعَملِيََّة اِلنِْتخاِب ِلْخِتياِر َرئيٍس لِلَْصِف. 

أَكِمُل الُمَخطَّط اآلتي: 

...........................................
المجلس األعلى 

لإلتحاد
...........................................

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



أسجل العام الذي فازت به أََمُل الُقَبْيِسيِّ برئاسة المجلس الوطني. 

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

 . ُر ِدللِت اْخِتياِر اْمَرأٍَة ِإماراتِيٍَّة لَِمْنِصِب َرئيِس الَمْجلِِس الَوطَِنيِّ اِلتِّحاِديِّ أَُفسِّ

الَمْجلِِس  يَِّة  ُعْضِو في  اإِلماراتِيَُّة  الَمْرأَُة  شاَرَكِت 

م عاِم  في  ٍة  َمرَّ ِل  أِلَوَّ اِلتِّحاِديِّ  الَوطَِنيِّ 

بِرِئاَسِة  َتفوُز  ِإماراتِيٍَّة  اْمَرأٍَة   ُل  أَوَّ الُقَبْيِسيِّ  أََمُل 

. اِلتِّحاِديِّ الَوطَِنيِّ  ُل ِإماراتِيٍَّة َتفوُزالَمْجلِِس  أََمُل الُقَبْيِسيِّ أَوَّ

 بِرِئاَسِة الَمْجلِِس الَوطَِنيِّ



الُمتَِّحَدِة  الَعَربِيَِّة  اإِلماراِت  َدْولَِة  ُدْستوُر  أََقرَّ 

في  لِلنَّظَِر  ٍة،  ُمْخَتصَّ َكِجَهٍة  الَمحاِكِم  بِِإنْشاِء 

الُمناَزعاِت. َوَحلِّ  الَقضايا 

ْكَل اآلتَِي، ثُمَّ أُجيُب:                                                       أُلِحُظ الشَّ

الَعْدُل أَساُس الُملِْك 

ْستوِر اإِلماراتِيِّ أَنَّ الُقضاَة ُمْسَتِقلّوَن في أَداِء واِجِبِهْم  أُْعلَِن في الدُّ

ُة بِالنَّظَِر في َتطْبيِق الَعدالَِة  الَمحاِكُم ِهَي الِجَهُة الُمْخَتصَّ

ُر ِعباَرَة: »الَعْدُل أَساُس الُملِْك«.  أَُفسِّ

أََتَوقَُّع ماذا َسَيْحُدُث في حاِل َعَدِم ُوجوِد الَمحاِكِم في الُمْجَتَمِع. 

رِقابِيٍَّة  َهْيَئٍة  بمثابة  َوُهَو  الَعدالَِة،  ميزاُن  الَقضاُء 

الَقوانيِن. لَِتطْبيِق  ُمْسَتِقلٍَّة 



يًّا: أَْقَرأُ النَّصَّ اآلتَِي، ثُمَّ أُجيُب َشَفِو

الَقضاُء ُهَو ميزاُن الَعدالَِة؛ لِذا َيِجُب أَْن َيكوَن ُمْسَتِقلًّ 

لَِضماِن َتْحقيِق الَعدالَِة، َوُهَو بمثابة َهْيَئِة رِقاَبٍة ُمْسَتِقلٍَّة 

َعلى الَقوانيِن، َوَيتَِّصُف الُقضاُة بِالَكفاَءِة َوالنَّزاَهِة.

يََّة الَقضاِء.  ُح َشَفِويًّا أََهمِّ أَُوضِّ

أَْكُتُب واِحَدًة ِمْن ِصفاِت الُقضاِة. 

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

الَعَربِيَِّة  اإِلماراِت  َدْولَِة  في  الَمحاِكُم  ُد  َتَتَعدَّ

 . الَمهامُّ َحْيُث  ِمْن  الُمتَِّحَدِة 

، َوأُجيُب.  ْكَل اآلتَِي، ثُمَّ أَْقَرأُ النَّصَّ أُلِحُظ الشَّ

الَمْحَكَمُة اِلْبِتدائِيَُّةالَمْحَكَمُة اِلتِّحاِديَُّة الُعلْيا

لُها.  أَْبَحُث في َمصاِدِر الَمْعرَِفِة َعْن واِحَدٍة ِمْن َمهامِّ الَمحاِكِم اِلتِّحاِديَِّة الُعلْيا َوأَُسجِّ

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

أَْختاُر ما ُيناِسُبني:

أَُخطُِّط بِِإْشراِف ُمَعلَِّمتي لِِزياَرٍة َحقيِقيٍَّة أَِو اْفِتراِضيٍَّة لَِمْجلِِس ُوَزراِء اِلتِّحاِد في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ُق أَلْبوًما َيُضمُّ ُصَوًرا أِلَْعضاِء ُكلٍّ ِمَن:  أُنَسِّ

) )الَمْجلِِس األَْعلى لِِلتِّحاِد – َمْجلِِس الُوَزراِء – الَمْجلِِس الَوطَِنيِّ اِلتِّحاِديِّ

ٌد( في دولة اإلمارات العربية المتحدة َوأَْعرُِضُه أَماَم ُزَملئي.  ًرا َعّما أَْعرُِفُه َعِن )الَبْيُت ُمَتَوحِّ أُِعدُّ َتْقريًرا ُمَصوَّ

األُْسلوُبالُخطُواُت

َتْوزيُع الَمهامِّ َعلى أَْعضاِء الَفريِق.َتأْميُن ُمَتطَلَّباِت ُخطَْوِة الَمْشروِع.الُخطَْوُة الّثانَِيُة



أَْقَرأُ النَّصَّ اآلتَِي، ثُمَّ أُجيُب:

ْستوِر: ِة األولى ِمَن الدُّ جاَء في المادَّ

الُمتَِّحَدُة  الَعَربِيَُّة  اإِلماراُت 

َدْولٌَة اتِّحاِديٌَّة ُمْسَتِقلٌَّة ذاُت ِسياَدٍة، 

اإِلماراِت  ِمَن  اِلتِّحاُد  ُن  َيَتَكوَّ َو

 الّتالَِيِة: )أَبوظَْبي – ُدَبّي – الّشارَِقِة – 

 َعْجماَن – أُمِّ القيوين – الُفَجْيَرِة – 

ُيْمِكُن أِلَيِّ ُقطٍْر  َو الَخْيَمِة(  َرأِْس 

ِإلى  َيْنَضمَّ  أَْن  ُمْسَتِقلٍّ  َعَربِيٍّ 

. ِد ِلتِّحا ا

ُن ِمْنها اِلتِّحاُد.  أَْسَتْكِمُل َعلى الَخريطَِة ِكتاَبَة أَْسماِء اإِلماراِت الَّتي َيَتَكوَّ

وابَِط َبْيَن األَْشخاِص َواألَْحداِث في تاريِخ اإِلماراِت.  ُيَحلُِّل الرَّ

ّكاِن في أَماِكَن أَْو َمناِطَق ُمَعيََّنٍة .  ُيقاِرُن َبْيَن الَخصائِِص الثَّقاِفيَِّة َوالبيِئيَِّة لِلسُّ

ْيِد َوالُفروِسيَِّة.  َيَتَعرَُّف َمْعلوماٍت َعْن ِهواياِت الصَّ

راساِت اِلْجِتماِعيَِّة ِمْن َمصاِدَر ُمْخَتلَِفٍة   َيْجَمُع َمْعلوماٍت ذاَت ِصلٍَة بِالدِّ

ُمْعَتِمًدا َعلى نَْفِسِه.



اإِلتِّحاُد:

َيْجَمُع أَْبناَء اإِلماراِت َروابُِط ُمْشَترََكٌة َعديَدٌة. 

َوَر اآلتَِيَة، أِلَْسَتْكِشَف َروابَِط اِلتِّحاِد َبْيَن أَْبناِء اإِلماراِت، ثُمَّ أُجيُب:  أُلِحُظ الصُّ

) )الُحُجراُت: 

بِأَنَّ  َفأََجْبُتُه  الَحياِة،  ُقْدَوتي في  الَجلَْسِة َعْن  أََحُد اإلِْخَوِة في  »َسأَلَني 

ٌد ملسو هيلع هللا ىلص«. ُمَحمَّ َوَحبيبي  نَِبّيي  ُهَو  الُحضوِر  َوُقْدَوُة ُكلِّ  الَحياِة   ُقْدَوتي في 

راِشٌد  ْيُخ  َوالشَّ زاِيٌد  ْيُخ  الشَّ الَكثيَر:  ِمْنُهما  َتَعلَّْمُت  اللَّذاِن  القائِداِن  أَّما 

ثَراُهما. اللُه  طَيََّب 
ْيُخ  ُموِّ الشَّ  صاِحُب السُّ

ُد ْبُن راِشٍد آِل َمْكتوٍم – َرعاُه اللُه ُمَحمَّ



أَْقَرأُ األَْبياَت اآلتَِيَة ثُمَّ أُجيُب:

قاَل الّشاِعُر:

كانَــْت لَنا َبــْرًدا َعلــى األَْكباِدلَُغــٌة ِإذا َوَقَعــْت َعلى أَْســماِعنا

َفِهــَي الرَّجــاُء لِناِطــٍق بِالّضــاِدَســَتظَلُّ رابِطَـــــًة ُتَؤلِّــُف َبْيَننا

أَذُْكُر اللَُّغَة الَّتي ُيطْلَُق َعلَْيها لَُغُة الّضاِد. 

ْد َمًعا َقْوَل الّشاِعِر: َفلُْنَردِّ

بَِحواِضِرها َوَبواديهـــــــــــاَقَســـــــــًما بِاللــِه َســَنْحميها

ِم نَْفديهـــــــاأَْبنــاَء ِإماراٍت َهّيــــــــــــــا وِح َوبِالــدَّ بِالــرُّ

الَولُء َواِلنِْتماُء

اْشَتَرَك َجميُع أَْبناِء اإِلماراِت في ُمقاَوَمِة اِلْسِتْعماِر.

اذُْكْر شفوًيا َروابَِط أُْخرى ُمْشَترََكًة َتْربُِط َبْيَن أَْبناِء اإِلماراِت.  

اللَُّغُة الَعَربِيَُّة



ْهِنيَّ بِما ُيناِسُبُه ِمْن ُصَوٍر أَْو َكلِماٍت: أَْسَتْكِمُل الُمَخطََّط الذِّ

..........................................الّتاريُخ الواِحُد..........................................الّديُن اإِلْسلِميُّ

صاِحُب  أَطْلََقُه  َعَربِيٍّ  َمْشروٍع  أَْكَبُر  ُهَو   » الَعَربِيُّ الِقراَءِة  »َتَحّدي 

اإِلماراِت  َدْولَِة  َرئيِس  نائُِب  َمْكتوٍم،  آِل  راِشٍد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ْيُخ  الشَّ ُموِّ  السُّ

الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة، َرئيُس َمْجلِِس الُوَزراِء، حاِكُم ُدَبّي، َرعاُه اللُه، لَِتْشجيِع 

الِقراَءِة لَدى الطُّّلِب في العالَِم الَعَربِيِّ َعْبَر الِْتزاِم أَْكَثَر ِمْن ِملْيوِن طالٍِب 

. ِدراِسيٍّ عاٍم  ُكلِّ  ِخلَل  ِكتاٍب  ِملْيوَن  َخْمسيَن  بِِقراَءِة  بِالُمشاَرَكِة 

أفسر اطلق مبادرة )تحدي القراءة العربي(:  .................................................................................................................................... 



أَْقَرأُ الَمقولََة اآلتَِيَة ثُمَّ أُجيُب:

ِد ْبِن زاِيٍد آِل نَْهياَن –  ْيِخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ ٌد« ِفْكَرُة صاِحِب السُّ  ِإنَّ »الَبْيُت ُمَتَوحِّ

َحِفظَُه اللُه َوَتْهِدُف الِفْكَرُة ِإلى َتْعزيِز ثَقاَفِة الَعطاِء َوالِحسِّ بِالواِجِب َوالَمْسؤولِيَِّة، 

عوِر بِاِلنِْتماِء. َوَتْعزيِز الُهِويَِّة الَوطَِنيَِّة َوُحبِّ الَوطَِن َوالشُّ

أَْكُتُب ُعْنوانًا لِلَْمقولَِة: ....................................................................... 

أسمي صاِحِب الَمقولَِة »البيت متوحد«. 

َحَمَل َبْرناَمٌج َوطَِنيٌّ ُمْنُذ انِْطلَقِتِه األولى ُعْنوانًا واِضًحا َوُهَو أَنَّ الَعلَقَة َمَع 

الَوطَِن َعلَقُة انِْتماٍء بِل ُشروٍط َوَولٍء بِل ُحدوٍد، َوَتمَّ اْخِتصاُرُه بِِعباَرِة )َوطَني 

أَنا، أَنا َوطَني(.

أَْسَتْكِمُل الِعباَرَة الَّتي َتُدلُّ َعلى الَولِء: 

َوطَني أَنا .........................................................................................................

نُها الُحروُف الُمَتَسلِْسلَُة  ُل الَمقولََة الَّتي ُتَكوِّ أَُسجِّ

داِخَل الُمَربَّعاِت في َعلَِم بِلدي َوأَْكُتُبها َتْحَت 

الَعلَِم:
..................................................................................



ِد ْبِن زاِيٍد آِل نَْهياَن - َحِفظَُه اللُه -  ْيِخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ ُد َمقولََة صاِحِب السُّ يٍّ ُيَجسِّ
 أُشارُِك في َتْنفيِذ َمْوِقٍف َتْمثيلِ

ٌد«. »الَبْيُت ُمَتَوحِّ

ٌد«. ُموِّ »الَبْيُت ُمَتَوحِّ ُح َمقولََة صاِحِب السُّ أَلِْصُق ُصَوًرا ُتَوضِّ

أَْكُتُب َكلِماٍت ُتَعبُِّر َعْن ُحّبي لَِوطَني: ............................................................................................... 

والشعب تحت البيت في خير وظللالبيــت متوحــد علــى ســاس واحــد

وشــيوخنا دايــم علــى الحــق مدللكلمــة حكيــم قالهــا البيــت واحــد

ـــد ـــن واح ـــا بدي ـــه كلن ـــد لل علــى الــولء والعهــد يا طيــب الفالوالحم

كلمات الشاعر: سعيد بن غماض الراشدي

كلمات الشاعر: سالم علي بالعبد الشامسي

كلمات الشاعر: هادف محمد الدرِعِي



أَْقَرأُ الِحواَر اآلتَِي، ثُمَّ أُجيُب:

َيُم: َهْل َسَبَق لََك أَْن ُزْرَت ناِدَي ُتراِث اإِلماراِت.  َمْر

راِشٌد: نََعْم. 

َيُم: ماذا َوَجْدَت فيِه؟  َمْر

راِشٌد: ِرياضاٍت ُمْخَتلَِفًة ُتَعبُِّر َعِن العاداِت َوالتَّقاليِد في َدْولَِتنا.

َيُم: ِمْثَل ماذا يا راِشُد؟  َمْر

راِشٌد: الُفُروِسيَِّة، َوِسباِق الُهُجِن، َوَغْيِرها ...

َيُم: َكْم ُهَو رائٌِع ُتراُث بِلدي! َمْر

أَُسّمي الَمكاَن الَّذي زاَرُه راِشٌد. 

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

أَْكُتُب رياضة تراثية أخرى تعبر عن عادات وتقاليد دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

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



ِرياَضُة ............................الرِّماَيُةالُفروِسيَُّةَرْقَصُة اليولَِة

أَْسَتْكِمُل كتابة الُمَخطََّط اآلتَِي بِما ُيناِسُب:

ْعِبيَُّة َرْقَصُة ............................ِسباُق ............................األَلْعاُب الشَّ



أَلِْصُق ُصَوًرا ِمْن َتراِث دولة اإِلماراِت العربية المتحدة داِخَل الُمَربَّعاِت:

أَْسَتْخِرُج   ثُمَّ  الَمْجموَعِة )ب(  بِاألَْحُرِف الواِرَدِة في  َوأَْسَتْبِدلُها  ) أ (  الَمْجموَعِة  ُل األَْشكاَل اآلتَِيَة في  أََتأَمَّ

َتْحَتها. َوأَْكُتُبها  الَمطْلوَبَة  الَكلَِمَة 

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



أَْختاُر ما ُيناِسُبني:

أَُخطُِّط بِِإْشراِف ُمَعلَِّمتي لِِزياَرٍة َحقيِقيٍَّة أَِو اْفِتراِضيٍَّة  

لَِمْجلِِس ُوَزراِء اِلتِّحاِد.

ُق أَلْبوًما َيُضمُّ ُصَوًرا أِلَْعضاِء ُكلٍّ ِمَن:  أُنَسِّ

( في دولة اإلمارات العربية المتحدة )الَمْجلِِس األَْعلى لِِلتِّحاِد – َمْجلِِس الُوَزراِء – الَمْجلِِس الَوطَِنيِّ اِلتِّحاِديِّ

ٌد( في دولة اإلمارات العربية المتحدة َوأَْعرُِضُه أَماَم ُزَملئي.  ًرا َعّما أَْعرُِفُه َعِن )الَبْيُت ُمَتَوحِّ أُِعدُّ َتْقريًرا ُمَصوَّ
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األُْسلوُبالُخطُواُت

ِإْعداُد التَّْقريِر.الُخطَْوُة الّثالَِثُة َعْرُض التَّْقريِر أَماَم ُزَملئِِه.التَّْنفيُذ َو





َيَتَعرَُّف الَمعالَِم الطَّبيِعيََّة لَِسطِْح األَْرِض َوَيِصُفها )الُمحيطاُتـ  الِجباُلـ  األَْوِدَيُة ......(. 

َنِويَِّة )اللَّْيُل َوالنَّهاُر َوالُفصوُل األَْرَبَعُة .....(.  َيْسَتْنِتُج الظَّواِهَر الُجْغراِفيََّة الّناتَِجَة َعْن َحرََكَتِي األَْرِض الَيْوِميَِّة َوالسَّ

ُيجيُب َعْن أَْسِئلٍَة َتَتَعلَُّق بِالَمْعلوماِت الَّتي َتمَّ َجْمُعها. 

ُر فيِه ِوْجَهَة نَظَرِِه أَْو َمْوِقَفُه َحْوَل َحَدٍث ُمَعيٍَّن.  ُم َعْرًضا َتْقديِميًّا ُيَبرِّ ُيَقدِّ

دوُد ـ الِمياُه(.  يَِّة في بِقاٍع ُمْخَتلَِفٍة ِمَن العالَِم َعلى البيَئِة. )السُّ َيِصُف َتأْثيَر أَْبَرِز األَنِْشطَِة الَبَشِر

ُيناِقُش ُمْشِكلََة الِمياِه في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة. 

يَِّة َوالتِّْكنولوِجيَِّة في األَنِْشطَِة اِلْقِتصاِديَِّة ِضْمَن ُمْجَتَمِعِه.  ُر َتأْثيَر الَمواِرِد الطَّبيِعيَِّة َوالَبَشِر ُيَفسِّ

َيْجَمُع ُصَوًرا َعِن الَحياِة في ُمْجَتَمِع اإِلماراِت َقديًما َوَحديًثا. 

يََّة اِلْحِتراِم الُمَتباَدِل َوالتَّعاُوِن َبْيَن أَْفراِد الُمْجَتَمِع.  ُيناِقُش أََهمِّ

ْولَُة في حالَِة َعَدِم َتأِْدَيِة الّناِس لَِمْسؤولِّياتِِهْم.  ُيَبيُِّن التَّأْثيراِت الَّتي َتْشَهُدها الدَّ

ُم أَْمِثلًَة لَِشْخِصّياٍت كاَن لَها َتأْثيٌر واِضٌح في تاريِخ اإِلماراِت .  ُيَقدِّ

ِإنْفاَقُه َوَتْوفيَرُه.  ُد َوسائَِل َكْسِب الماِل َو ُيَحدِّ



ِة األَْرِض، ثُمَّ أُجيُب: أَْسَتِمُع ِإلى ِقصَّ

ْمِس،  الشَّ َحْوَل  بِاْسِتْمراٍر  أَدوُر  الُكَرِويَُّة،  األَْرُض  )أَنا 

ْوِء َوالَحراَرِة، أَنا ثالُِث الَكواِكِب  ُدني بِالضَّ النَّْجُم الَّذي ُيَزوِّ

ْمِسيَُّة،  الشَّ الَمْجموَعُة  ُتَسّمى  عائِلَتي  ْمِس،  الشَّ َعِن  ُبْعًدا 

ا(. َسطْحي ِقْشَرٌة َصلَْبٌة بارَِدٌة، أَّما داِخلي َفَحراَرُتُه عالَِيٌة ِجدًّ

الَمْجموَعِة   في  األَْرِض  َمْوِقِع  َحْوَل  بَِقلَمي  ُط  أَُحوِّ

. ْمِسيَِّة لشَّ ا

ْمِس.  أَْكُتُب الرَّْقَم الَّذي ُيَمثُِّل ُبْعَد األَْرِض َعِن الشَّ
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ِة.  أَِصُف لُِزَمالئي َكوَْكَب األَْرِض بِلَُغتي الخاصَّ

َيَتَعرَُّف الَمعالَِم الطَّبيِعيََّة لَِسطِْح األَْرِض َوَيِصُفها )الُمحيطاُتـ  الِجباُل  

ـ األَْوِدَيُة ......(.

َيْسَتْنِتُج الظَّواِهَر الُجْغراِفيََّة الّناتَِجَة َعْن َحرََكَتِي األَْرِض الَيْوِميَِّة  

َنِويَِّة )اللَّْيُل َوالنَّهاُر َوالُفصوُل األَْرَبَعُة .....(. َوالسَّ

ُيجيُب َعْن أَْسِئلٍَة َتَتَعلَُّق بِالَمْعلوماِت الَّتي َتمَّ َجْمُعها. 

ُر فيِه ِوْجَهَة نَظَرِِه أَْو َمْوِقَفُه َحْوَل َحَدٍث ُمَعيٍَّن.  ُم َعْرًضا َتْقديِميًّا ُيَبرِّ ُيَقدِّ



ْمِسيََّة، ثُمَّ أَُمثُِّل َمَع أَْصِدقائي النِّظاَم الَكوَْكِبيَّ الَّذي َخلََقُه  ْكَل أِلََتَعرََّف الَمْجموَعَة الشَّ ُل الشَّ أَتأَمَّ

اللُه ُسْبحانَُه َوَتعالى:

 ، ، نِظاٌم َكوَْكِبيٌّ ْمِسيَُّة، َخلََقني اللُه َعزَّ َوَجلَّ أَنا الَمْجموَعُة الشَّ

األَْجراُم  َحْولَُه  َتدوُر  ْمَس،  الشَّ ُيَسّمى  َكبيٍر  نَْجٍم  ِمْن  ُن  أََتَكوَّ

ماِويَُّة، ِمْنها األَْرُض وََكواِكُب أُْخرى َغْيُرها. َوِهَي َكواِكُب  السَّ

ْمِس: ِعْمالَقٌة، َتدوُر بِانِْتظاٍم، نَُسّميها بِالتَّرْتيِب َحَسَب ُقْربِها ِمَن الشَّ

ْهَرُة. ُعطاِرُد. الَمّريُخ.األَْرُض.الزُّ

نِْبتوُن.أورانوُس.ُزَحُل.الُمْشَتري.



َوَر أِلََتَعرََّف الظَّواِهَر الطَّبيِعيََّة الَّتي َتْحُدُث في َكوَْكِبنا النَِّشِط، ثُمَّ أُجيُب: أُلِحُظ الصُّ

خوُر  أَنا الُبرْكاُن، َتْخُرُج ِمّني الصُّ

الَمْصهوَرُة َوالِحَمُم. َتْرَتِفُع في 

، َوِعْنَدما َتْبُرُد ُصخوري  الَجوِّ

المصهورة َتَتَشكَُّل ِمّني الِجباُل 

العالَِيُة َوالِهضاُب َوالِوْدياُن.

أَنا الِقْشَرُة األَْرِضيَُّة، ِعْنَدما 

َتَتَحرَُّك أَْجزاٌء ِمّني َيْحُدُث 

ّكاُن،  الزِّلْزاُل، الَّذي ل ُيِحبُُّه السُّ

أِلَنّي أَْهِدُم الُبيوَت، َوأََتَسبَُّب في 

َمْوِت النَّباِت َوالَحَيواِن َواإِلنْساِن.

ُر َشَفِويًّا لِماذا لَْم َيْسَتِطِع اإِلنْساُن الُوصوَل ِإلى باِطِن   أَُفسِّ

األَْرِض.

أَْسَتْكِمُل ِكتاَبَة اْسِم الظَّواِهِر الطَّبيِعيَِّة الَّتي َتْحُدُث في  

َكوَْكِبنا النَِّشِط: الَبراكيُن و ..............................................................

ْمِسيَِّة ُهناَك َكواِكُب أُْخرى َغْيُر األَْرِض،   في الَمْجموَعِة الشَّ

ْهَرُة َوالَمّريُخ َوالُمْشَتري و..............................  ِمْنها: ُعطارُِد َوالزُّ

و............................................ و..........................................
أَنا األَْرُض الَّتي لَْم َيْسَتِطْع أََحٌد 

الُوصوَل ِإلى داِخلي بَِسَبِب اْرتِفاِع 

َحراَرتي.



أَْكُتُب َتْحَت ُكلِّ صوَرٍة في الَمْجموَعِة )ب( الرَّْقَم الَّذي ُيناِسُبها في الَمْجموَعِة )أ(:

أَْختاُر ما ُيناِسُبني َوأَْكُتُب ُعْنوانًا لَُه:

ْمِس.  ُح َشْكَل الشَّ أَْرُسُم َوْجًها ُمَعبًِّرا ُيَوضِّ

أَْرُسُم َشْكاًل ُيَمثُِّل الُبرْكاَن. 
..................................................................................................................



أَْسَتِمُع ِإلى النَّصِّ اآلتي، ثُمَّ أُجيُب:

ماِء؟ َيْبدو َكوَْكُبنا أَْزَرَق اللَّْوِن،  )األَْرُض َكْيَف نَراها ِمَن السَّ

َوَقِد اْكَتَسَب هذا اللَّْوَن ِمْن ِمياِه الُمَسطَّحاِت المائِيَِّة الُكْبرى الَّتي 

ُتَغطّي ِمساَحًة َكبيَرًة ِمْن َسطِْحِه، َوُتْعَرُف بِـ)الُمحيطاِت َوالِبحاِر(.

َتَتَخلَُّلها ُكَتُل اليابَِسِة الِعْمالَقِة، َوُتْعَرُف بِـ)القاّراِت(، َوَتظَْهُر 

هوُل َوالِهضاُب  بِاللَّْوِن األَْصَفِر أَِو األَْخَضِر، َوَتَتَخلَّلُها الِجباُل َوالسُّ

َوالِوْدياُن.

يًّا لِماذا ُتَسّمى األَْرُض بِالَكوَْكِب األَْزَرِق؟  ُر َشَفِو أَُفسِّ

أَْكُتُب ُمَسّمى ُكَتِل اليابَِسِة الِعْمالَقِة الَّتي َتَتَخلَُّل الُمحيطاِت ............................................................................................ 

ُح الَمْقصوَد بِالُمحيطاِت.  أَُوضِّ

ْمِسيَِّة   ُط بِالنِّْسَبِة لَِكواِكِب الَمْجموَعِة الشَّ َمْوِقُع األَْرِض الُمَتَوسِّ

ْوِء َوالَحراَرِة ِإلَْيها،  ّياٍت ُمناِسَبٍة ِمَن الضَّ ساَعَد َعلى ُوصوِل َكمِّ

مما ساَعَد َعلى ِقياِم الَحياِة َواْسِتْمرارِها َعلى َسطِْحها.

يٌَّة   ْخِريَِّة الِعْمالَقِة، ُتحيُط بِِها طََبَقٌة َجوِّ األَْرُض ِمَن الَكواِكِب الصَّ

ِمَن الغازاِت الُمْخَتلَِفِة الَّتي َتْحتاُجها الكائِناُت الَحيَُّة لِلَْعْيِش َعلَْيها؛ 

َكالّنيتروجيِن َواألُْكُسجيِن َوثاني أُْكسيِد الَكْربوِن.

يًّا اْسِتْمراَر الَحياِة َعلى األَْرِض.  ُر َشَفِو أَُفسِّ

ُز ِإجاَبتي بِِذْكِر آَيٍة ِمَن الُقْرآِن الَكريِم.  أَُعزِّ



ُل َخريطََة العالَِم؛ أِلََتَعرََّف القاّراِت َوالُمحيطاِت في العالَِم: أََتأَمَّ

يًّا أَْسماَء القاّراِت َوالُمحيطاِت في العالَِم.  ُد َشَفِو أَْسَتعيُن بِالَخريطَِة، َوأَُعدِّ

ياِت اآلتَِيِة، َوأَْكُتُبها في الَجْدَوِل اآلتي: أَْسَتْكِمُل َتْصنيَف الُمَسمَّ

) )آْسيا، الهادي، أوروبا، الِهْنِديُّ

قــــــــاّراٌتُمحيطـــــــاٌت

أَْفريْقيا............................................................................................................

مالِيَُّة......................................................األطلنطي أَْمريكا الشَّ

أُْسُترالْياأَْمريكا الَجنوبِيَُّة......................................................



غيِر ِمْن َسواِحِل   أََتَتبَُّع َخطَّ َسْيِر الرَّّحالَِة الصَّ

ِة  ِة أوروّبا ِإلى َسواِحِل َشْرِق قارَّ َغْرِب قارَّ

آْسيا.

أَْسَتْكِمُل ِكتاَبَة القاّراِت َوالُمحيطاِت الَّتي  

غيُر أَثْناَء رِْحلَِتِه: َيُمرُّ بِها الرَّّحالَُة الصَّ

ُة أوروّبا َوأَْفريْقيا و...............................................  الُمحيُط األطلنطي و.................................. قارَّ

َنِويَِّة(. َوَر َوأَْسَتْنِتُج َحرََكَتِي األَْرِض )الَيْوِميَِّة َوالسَّ أُلِحُظ الصُّ

يٌَّة(َدَوراُن األَْرِض َحْوَل نَْفِسها تسمى )َحرََكٌة َيْوِميٌَّة( ْمِس تسمى )َحرََكٌة َسَنِو َدَوراُن األَْرِض َحْوَل الشَّ

ْمِس )الُفصوُل األَْرَبَعُة(َيْنُتُج َعْن َدَوراِن األَْرِض َحْوَل نَْفِسها )اللَّْيُل َوالنَّهاُر( َيْنُتُج َعْن َدَوراِن األَْرِض َحْوَل الشَّ

أَُمثُِّل أَماَم ُزَمالئي الَحرََكَة الَيْوِميََّة لِْلَْرِض. أَذُْكُر َكْم َحرََكًة لِْلَْرِض. 

] ]سورَُة اأَلْنِبياِء: 



أُلِحُظ الّصوَرَة أِلَْسَتْكِشَف

ْمُس.  أَذُْكُر أَيُُّهما أَْكَبُر َحْجًما؛ األَْرُض أَِم الشَّ

تختلف درجة الحرارة وكمية المطار من فصل إلى آخر مما يؤدي  

راِعيَُّة َوالنَّباتاُت. ُع الَمحاصيُل الزِّ إلى َتَنوَّ

أَْكُتُب َتْحَت ُكلِّ صوَرٍة الَكلَِمَة الَّتي ُتناِسُبها 

ِمْن َبْيِن الَقْوَسْيِن:

بيُع( تاُء، الرَّ ْيُف، الَخريُف، الشِّ )الصَّ

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

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

دوران األرض حول الشمس

الُفصوِل األَْرَبَعِة



ُر َتعاُقَب اللَّْيِل َوالنَّهاِر َعلى َسطِْح َكوَْكِب األَْرِض .........................................................................................................  أَُفسِّ

َنواُت القاِدَمُة َتَتطَلَُّب ِمَن الُوَزراِء َوالَمْسؤوليَن ُجْهًدا أَْكَبَر،  السَّ

ِإلَْيها  َتْحتاُج  الَّتي  الَعَمِل  َمواِقِع  الَحقائِِق في  ُس  َوَتلَمُّ َدؤوًبا  َوَعَماًل 

التَّْنِمَيُة في الِبالِد، َوأَْن َيرى الُمواِطُن بَِعْيَنْيِه الَوزيَر َوالَمْسؤوَل في 

َهِذِه الَمواِقِع، َوُيحاِوُرُه َوْجًها لَِوْجٍه في ُمَتطَلَّباِت اإِلنْساِن َواألَْرِض.

ْيِخ زاِيِد ْبِن ُسلْطاٍن آل نَْهياَن -   الشَّ

َرِحَمُه اللُه.

أَْختاُر ما ُيناِسُبني:

بِِإْشراِف   ْمِسيََّة  ُيَمثُِّل الَمْجموَعَة الشَّ ًما  أُِعدُّ َمَع ُزَمالئي ُمَجسَّ

ُمَعلِّمتي.

ُح َتعاُقَب اللَّْيِل   ُذ َمَع ُزَمالئي َوبِِإْشراِف ُمَعلِّمتي َتْجِرَبًة، ُتَوضِّ أُنَفِّ

َوالنَّهاِر، بِاْسِتْخداِم الِمْصباِح َونَموَذِج األَْرِض.

َنِة   أَْرُسُم لَْوَحًة ُتَمثُِّل أََحَد ُفصوِل السَّ

الَّتي أُِحبُّها.

َفْصُل .............................................................................................



ــٌة  ــ ــ ــاِم أَْرَبَعـ ــ ــ ــوُل العـ ــ ــ ــر ُفصـ ــ ــ ــ ــاُس َتْنَتِظـ ــ ــ ــ ــا الّنـ ــ ــ ــ بِهـ

ــارٌِس   ــ ــ ــ ــاِرٌد ق ــ ــ ــ ــتاٌء ب ــ ــ ــ َتْنَهِمـــــر ِش األَْمطـــــاُر  بِـــــِه 

ــرَيْتَبُعـــــــُه َربيـــــــٌع طَلْـــــــٌق  ــ ــ ــ ــوٌر َوَرْوٌض ُمْنَتِش ــ ــ ــ ُزه

ــُف  ــ ــ ــ ــ ــ ْي ــي الصَّ ــ ــ ــ ــ ــ َيأْت ــــــــــــديد َو بِالَحــــــــــــرِّ الشَّ

ــف ــ ــ ــ ــ ــ ــَدُه الَخري ــ ــ ــ ــ ــ ــرَوَبْع ــ ــ ــ ــ ــ ــٌر َول ثََم ــ ــ ــ ــ ــ ل َزْه

أَْختاُر ما ُيناِسُبني:

ًما بِالَحقائِِق َواألَْرقاِم.   ًرا َعْن َكوَْكِب األَْرِض، ُمَدعَّ ُم َتْقريًرا ُمَصوَّ أَُقدِّ

ُح الُْفصوَل اأْلَْرَبَعَة.  أُِعدُّ َمطْبوَعًة أَْو ِمَجلًَّة ِإلِْكُترونِيًَّة ُتَوضِّ

واِطِئ في َمديَنتي.  أََتعاَوُن َمَع أَْصِدقائي َوبِِإْشراِف ُمَعلَِّمتي في َتْنظيِم َحْملٍَة لَِتْنظيِف الشَّ

األُْسلوُبالُخطُواُت

َوْضُع َمعاييِر اْخِتياِر الَمْشروِع.اْخِتياُر الَمْشروِع َوَوْضُع ُخطٍَّة لَُه.الُخطَْوُة األولى

كلمات الشاعر: محمد حسين



ْكَل اآلتَِي أِلََتَعرََّف َمصاِدَر الِمياِه في َدْولَِتنا، ثُمَّ أُجيُب: أَْقَرأُ الشَّ

ِمياٌه الصرف الصحيَتْحلَِيُة ِمياِه الَبْحِرالِمياُه الَجْوِفيَُّةِمياٌه َسطِْحيٌَّة

َيِصُف َتأْثيَر أَْبَرِز األَنِْشطَِة الَبَشِريَِّة في بِقاٍع ُمْخَتلَِفٍة ِمَن العالَِم َعلى  

دوُد ـ الِمياُه(. البيَئِة. )السُّ

ُيناِقُش ُمْشِكلََة الِمياِه في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة. 

ُر َتأْثيَر الَموارِِد الطَّبيِعيَِّة َوالَبَشِريَِّة َوالتِّْكنولوِجيَِّة في األَنِْشطَِة   ُيَفسِّ

اِلْقِتصاِديَِّة ِضْمَن ُمْجَتَمِعِه.

َيْجَمُع ُصَوًرا َعِن الَحياِة في ُمْجَتَمِع اإِلماراِت َقديًما َوَحديًثا. 



ّكاِن في األَنِْشطَِة الُمْخَتلَِفِة:  ُتْسَتْخَدُم الِمياُه لَِتلِْبَيِة اْحِتياجاِت السُّ

ناَعُة الصِّ راَعُة الزِّ الَمْنِزُل

أَذُْكُر َمصاِدَر الِمياِه في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة. 

ُل اْسِتْخداًما آَخَر لِلِْمياِه:  أَُسجِّ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

طِْحيَِّة َوالِمياِه الَجْوِفيَِّة، ثُمَّ أُجيُب: َوِر أِلََتَعرََّف الَفْرَق َبْيَن الِمياِه السَّ أَنْظُُر ِإلى الصُّ

توَجُد َتْحَت َسطِْح األَْرِض، 

َوَتظَْهُر َعلى َشْكِل آباٍر َوُعيوٍن.

توَجُد َعلى َسطِْح األَْرِض ِمْثِل 

األَْوِدَيِة.

طِْحيَِّة.  يًّا الَفْرَق َبْيَن الِمياِه الَجْوِفيَِّة َوالِمياِه السَّ ُح َشَفِو أَُوضِّ



أُساِعُد الَمْرأََة َحّتى َتِصَل ِإلى الِبْئِر لِلُْحصوِل َعلى الماِء.



أِلََتَعرََّف  )أ(  الَمْجموَعِة  ِمَن  ُتناِسُبها  الَّتي  الّصوَرِة  َرْقَم  )ب(  الَمْجموَعِة  في  صوَرٍة  لُِكلِّ  أَْختاُر 

َبْيَن الَقْوَسْيِن: ْكُتُبُه  اْسِتْخداماِت الِمياِه َوأَ

يِّ حِّ الصِّ ْرِف  الصَّ ِمياِه  ُمعالََجُة   - 

الَبْحِر ِمياِه  َتْحلَِيِة  َمَحطَُّة   - 

 )...................(

 )...................(



ــــــــــاء ــــــــــمَّ الم ــــــــــاُء ثُ واءالم َوِمْثلُـــــــــُه الـــــــــدَّ

ـــــادالمـــــاُء فـــــي الِبـــــالِد ـــــي األَْجس ـــــّروِح ف َكال

ــوُر ــ ــا الزُّهـ ــ ــا بِهـ ــ َوِمْثلُهــــــــا الطُّيــــــــوُرَتْحيـ

يَِّة الماِء.  ْيِخ زاِيِد ْبِن ُسلْطاٍن ـ َرِحَمُه اللُه ـ بِأََهمِّ يًّا َعِن اْهِتماِم الشَّ أَُعبُِّر َشَفِو

َجَرُة بِدوِن الماِء ل َتْنمو، َكَذلَِك اإِلنْساُن بِدوِن  الشَّ

ْيِخ زاِيِد ْبِن ُسلْطاٍن آل نَْهياَن - الَمعيَشِة َيْتَعُب َوَيْفِقُد نَشاطَُه.  الشَّ

َرِحَمُه اللُه.

كلمات الشاعر: جعرون عيسى



أَْقَرأُ النَّصَّ اآلتَِي، ثُمَّ أُجيُب:

الُعْنواُن: .................................................................................

ُث الِمياِه َيْعني ِإْحداَث َتْغييٍر في َخصائِِص الِمياِه ِمْن  َتلَوُّ

صالَِحِة  َغْيَر  لُِتْصِبَح  َورائَِحُتها،  َوطَْعُمها،  َشْكلُها،  َحْيُث، 

الَّتي  الَحيَِّة  ُد الكائِناِت  ُيَهدِّ ِمْن أَْخطَِر ما  َوِهَي  لاِلْسِتْخداِم، 

لوِك  ، َوالُمَتَسبُِّب الرَّئيُس في السُّ َتعيُش َعلى َكوَْكِبنا األَْرِضيِّ

اإِلنْساُن. ُهَو  لبيِّ  السَّ

 . أَْكُتُب ُعْنوانًا ُمناِسًبا لِلنَّصِّ

 ���������������������������������������������������������������������������������������  

ِث الِمياِه.  أَْسَتْنِتُج الُمَتَسبَِّب الرَّئيَس في َتلَوُّ

 ������������������������������������������������������������������������������������������������  

في   الِمياِه  َعلى  لِلُْمحاَفظَِة  نَصائَِح  ُم  َونَُقدِّ ُزَمالئي  َمَع  أََتناَقُش 

َمْدَرَسِتنا.

 ������������������������������������������������������������������������������������������������  

 ������������������������������������������������������������������������������������������������  

ِد ْبِن زاِيٍد آل نَْهياَن -َحِفظَُه اللُه:  ْيِخ ُمَحمَّ يًّا َمقولََة الشَّ  أُناِقُش َشَفِو

يَُّة الِمياِه َتفوُق النِّْفَط(. )أََهمِّ

ُث الِمياِه َتلَوُّ

يًَّة ُكْبرى َتفوُق  الِمياُه ُتَشكُِّل أََهمِّ

ماراِت. يََّة النِّْفِط بِالنِّْسَبِة لِْلِ أََهمِّ

ُد ْبُن زاِيٍد  ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الَشّ صاِحُب السُّ

آل نَْهياَن ـ حفظُه اللُّه.



ُث الِمياِه ُيَؤّدي ِإلى ُمْشِكالٍت َعديَدٍة. َتلَوُّ

ِث الِمياِه.  َوَر َوأَْسَتْنِتُج أَْسباَب َتلَوُّ ُل الصُّ أََتأَمَّ

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

ِث الِمياِه.  ُل تحت الصور األَْسباَب الَّتي ُتَؤّدي ِإلى َتلَوُّ أَُسجِّ

ِث الِمياِه، َوأُناِقُشها َمَع ُزَمالئي.  أَْكَتِشُف أَْسباًبا أُْخرى لَِتلَوُّ

ِث الِمياِه: أَْسَتْكِمُل ِكتاَبَة النَّتائِِج الُمَتَرتَِّبِة َعلى َتلَوُّ

ُث ِمياِه الِبحاِر.................................انِْتشاُر األَْمراِض................................. َتلَوُّ



نَتائَِج   ُح  ُيَوضِّ َشْكًل  بِِإْبداٍع  أَْرُسُم 

الِمياِه. ِث  َتلَوُّ

أَْقَرأُ الِحواراِت اآلتَِيَة، ثُمَّ أُجيُب َعِن األَْسِئلَِة:

لِماذا َترَْكَت ُصْنبوَر الِمياِه 

َمْفتوًحا يا راِشُد؟

لَْن َيْنَقِطَع الماُء ِإْن 

ْنبوِر. نَسيُت ِإْغلَق الصُّ

أَْسَرْفَت في الماِء َوأَنَْت 

َتْسَتْخِدُمُه يا ماِجُد.

ُكلُّنا نُِحبُّ النَّظاَفَة، َولَِكنَّ 

اإِلْسراَف َسَيْحِرُمنا ِمَن الماِء.

أَنا أُِحبُّ النَّظاَفَة

لوِكّياِت الَْخطَأَ الَّتي قاَم بِها راِشٌد َوماِجٌد.  أَْسَتْنِتُج السُّ

أَْكُتُب نَصيَحًة لِلُْمحاَفظَِة َعلى ِمياِه َمْنزِلي. 
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َعلَْيها: َفلُْنحاِفْظ  أَمانٌَة،  الِمياُه 

َوَر أِلََتَعرََّف َعلى أَْشكاِل َتْرشيِد اْسِتْهالِك الِمياِه.  أُلِحُظ الصُّ

يِّ بِالتَّْنقيِط اْسِتْخداُم الرَّ

َعَدُم اإِلْسراِف في الُوضوِء ّياَرِة اْسِتْخداُم َدلِْو الماِء في َغْسِل السَّ

ْرِب الُمحاَفظَُة َعلى ِمياِه الشُّ

َغلُْق ُصْنبوِر الماِء َجيًِّدا

ُح شفوًيا لُِزَمالئي َكْيَف نَُقلُِّل ِمَن اْسِتْخداِم الِمياِه.  أَُوضِّ



طَرائَِق  ُح  ُيَوضِّ ًرا  ُمَصوَّ َتْقريًرا  أُِعدُّ 

في  الِمياِه  َعلى  الُمحاَفظَِة  َوأَساليَب 

ُمْجَتَمِع َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة.

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن الَْعاِص َرِضَي اللُه َعْنُهما: 

أُ  أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِسْعٍد َوُهَو َيَتَوضَّ

َرُف َيا َسْعُد؟ َقاَل: أَِفي الُْوُضوِء َسَرٌف؟  َفَقاَل: َما َهَذا السَّ

ِإْن ُكْنَت َعلَى نَْهٍر َجاٍر. َقاَل: نََعْم، َو

) )األعراف: 

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



َوُر اآلتَِيُة، ثُمَّ أَْسَتْكِمُل الَجْدَوَل: ُحها الصُّ ُد الُمْشِكلََة الَّتي ُتَوضِّ أَُحدِّ
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أَْختاُر ما ُيناِسُبني:

ًما بِالَحقائِِق َواألَْرقاِم.   ًرا َعْن َكوَْكِب األَْرِض، ُمَدعَّ ُم َتْقريًرا ُمَصوَّ أَُقدِّ

ُح الُْفصوَل اأْلَْرَبَعَة.  أُِعدُّ َمطْبوَعًة أَو َمَجلًَّة ِإلِْكُترونِيًَّة ُتَوضِّ

واِطِئ في َمديَنتي.  أََتعاَوُن َمَع أَْصِدقائي َوبِِإْشراِف ُمَعلَِّمتي في َتْنظيِم َحْملٍَة لَِتْنظيِف الشَّ

األُْسلوُبالُخطُواُت

َتْوزيُع الَمهامِّ َعلى أَْعضاِء الَفريِق.َتأْميُن ُمَتطَلَّباِت ُخطَْوِة الَمْشروِع.الُخطَْوُة الّثانَِيُة



ِة اآلتَِيِة، ثُمَّ أُجيُب: أَْسَتِمُع ِإلى الِقصَّ

عاَشْت َمْجموَعٌة َعجيَبٌة ِمَن األَْصِدقاِء في الغاَبِة الَخْضراِء: ُسلَْحفاٌة َوظَْبٌي 

َفأَْسَرعوا  الغاَبَة،  َيْدُخُل  َصّياًدا  األَْصِدقاُء  لََمَح  األَّياِم  أََحِد  في  َوُغراٌب،  َوَفأٌْر 

ّياُد.  ا، َفأَْمَسَك بِها الصَّ لَْحفاَة َفَقْد كانَْت َبطيَئًة ِجدًّ لِلُْهروِب َواِلْخِتباِء، ِإّل السُّ

نْقاِذها، قاَل الَفأُْر:  َحِزَن األَْصِدقاُء لِما َحَدَث لَِصديَقِتِهْم، َوَفكَّروا في طَريَقٍة إِلِ

ّياِد؛ َيْذَهُب الظَّْبُي َفَيْرُقُد في الطَّريِق، َوَيِقُف الُغراُب  لَِنْعَمْل َمًعا َونَْحَتْل َعلى الصَّ

ّياُد  ّياَد ُمْقِباًل َتظاَهَر بِأَنَُّه َيأُْكُل ِمْن لَْحِم الظَّْبِي، َفَيطَْمُع الصَّ َعلَْيِه، َفِإذا َرأى الصَّ

ّياُد طاَر الُغراُب، َوَبَدأَ الظَّْبُي َيْزَحُف  لَْحفاَة، َفِإذا اْقَتَرَب الصَّ في الظَّْبِي َوَيْترُُك السُّ

َوَتعاَونوا،  ُخطََّتُهْم،  األَْصِدقاُء  َذ  نَفَّ الَهَرِب.  ِمَن  لَْحفاُة  السُّ َتَتَمكََّن  َحّتى  ُمْبَتِعًدا 

لَْحفاُة. َونََجِت السُّ

ِة:    أَْكُتُب ُعْنوانًا ُمناِسًبا لِلِْقصَّ

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

يََّة اِلْحِتراِم الُمَتباَدِل َوالتَّعاُوِن َبْيَن أَْفراِد الُمْجَتَمِع.  ُيناِقُش أََهمِّ

ْولَُة في حالَِة َعَدِم َتأِْدَيِة الّناِس   ُيَبيُِّن التَّأْثيراِت الَّتي َتْشَهُدها الدَّ

لَِمْسؤولِّياتِِهْم.

ُم أَْمِثلًَة لَِشْخِصّياٍت كاَن لَها َتأْثيٌر واِضٌح في تاريِخ اإِلماراِت .  ُيَقدِّ

ِإنْفاَقُه َوَتْوفيَرُه.  ُد َوسائَِل َكْسِب الماِل َو ُيَحدِّ

] ]سورَُة المائدة: 



يٍق لَِتْوزيِع الطَّعاِم َعلى َجميِع األَْشخاِص في الَمتاَهِة  أََتعاَوُن َمَع ُزَمالئي لِلَْبْحِث َعْن أَْفَضِل طَر

َوالُوصوِل ِإلى َخطِّ النِّهاَيِة:

أَْقَرأُ النَّصَّ اآلتَِي، ثُمَّ أُجيُب:

ِقياُم َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة ُهَو ثََمَرٌة لِلتَّعاُوِن َبْيَن ُحّكاِم 

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاٍن آل نَْهياَن ـ َرِحَمُه اللُه ـ  ْبِع، َسعى الشَّ اإِلماراِت السَّ

ْولَِة ِمْن ِخالِل َدْعَوِة َشباِب َوَبناِت  ِإلى ِإْشراِك أَْبناِء اإِلماراِت في بِناِء الدَّ

ْعَوِة لَِتْحقيِق النَّْهَضِة. ساِت َعلى َتلِْبَيِة الدَّ اإِلماراِت. َفَعِملَْت َجميُع الُمَؤسَّ

يًّا أَثََر التَّعاُوِن في ِقياِم اتِّحاِد اإِلماراِت.  أُناِقُش َشَفِو

ِة َوطَريُق  اِلتِّحاُد ُهَو طَريُق الُقوَّ

ِإّل  َعْنها  َيْنُجُم  ل  َوالُفْرَقُة  ِة،  الِعزَّ

ْعُف. الضَّ

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن  الشَّ

ـ َرِحَمُه اللُّه.



ــوا ــ ــ ــ ــوا َتعاَونـ ــ ــ ــ ــــــــاُونَتعاَونـ ــــــــَل التَّع ــــــــا أَْجَم م

ــــــــــــاُونبِالُجْهـــــــــــِد ل َتهاَونـــــــــــوا ــــــــــــُع التَّه ل َيْنَف

ــي ــ ــا َمعـ ــ ــا َهّيـ ــ ــــــاحأَطْفالُنـ ب ــــــى الصَّ ــــــي ِإل نَْمض

ٌة ــوَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــاُد ُق ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــُق النَّجــــــــاحَفالتِّح ُيَحقِّ

كلمات الشاعر: عبد الرزاق الدرباس



ًة َقصيَرًة َعِن التَّعاُوِن، ُمْسَتعيًنا بِالَكلِماِت الموجودة بين القوسين: أَْكُتُب ِقصَّ

ُق( )نَْعَمُل َمًعا ـ نَْبني ـ نََتعاَوُن ـ نُساِعُد ـ نَُحقِّ
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أَْسَتِمُع ِإلى الِحواِر اآلتي، ثُمَّ أُجيُب:

ماِجٌد )باِكًيا(: أََضْعُت لُْعَبتي يا أُّمي.

: أَْيَن أََضْعَتها يا ماِجُد؟ األُمُّ

ماِجٌد:  ل أَْعلَُم، َترَْكُتها في َمكاٍن ما، َوَذَهْبُت أِلَلَْعَب َمَع أَْصِدقائي.

األُمُّ )ُمْنَفِعلًَة(: أََهَكذا َتْهَتمُّ بِأَْغراِضَك يا ماِجُد؟

ماِجٌد: اْشَتري لي لُْعَبًة َجديَدًة. 

َل َمْسؤولِيََّة َخطَِئَك يا َولَدي، ُقْم بِالَبْحِث َعْن لُْعَبِتَك. :  َيِجُب أَْن َتَتَحمَّ األُمُّ

ِإْن لَْم أَْعُثْر َعلَْيها؟ ماِجٌد: َو

َل  :  َسُتَوفُِّر ِمْن َمْصروِفَك لَِتْشَتِرَي لُْعَبًة َجديَدًة، َكْي َتَتَعلََّم َتَحمُّ األُمُّ

الَمْسؤولِيَِّة يا ماِجُد.

  �������������������������������������������������������������������� أفسر ُبكاِء ماِجٍد. 

يًّا َعْن َرأْيي َحْوَل َمْوِقِف األُمِّ ِمْن ماِجٍد.  أَُعبُِّر َشَفِو

األَْبناِء  ِرعاَيَة  نُْحِسَن  أَْن  َعلَْينا 

ليَم، َفُكلٌّ ِمّنا  َوَتْوجيُهُهُم التَّْوجيَه السَّ

َمْسؤوٌل َوراٍع، َوَعلَْينا أَْن نُْحِسَن َهِذِه 

عاَيَة. الرِّ

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاَن آِل نَْهياَن  الشَّ

ـ َرِحَمُه اللُّه.



قاَل َرسوُل اللِه َصلّى اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم: »ُكلُُّكْم راٍع وَُكلُُّكْم 

 َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه« 

]أَْخَرَجُه الُبخاِريُّ َوُمْسلٌِم في َصحيَحْيِهما َعِن اْبِن ُعَمَر[  

ْخِص بِما َيْصُدُر َعْنُه َقْوًل   الَمْسؤولِيَُّة ِهَي الِْتزاُم الشَّ

أَْو َعَماًل.

أَْبَتِكُر َتْعريًفا ُمناِسًبا لِلَْمْسؤولِيَِّة: 

 ������������������������������������������������������������������������������  

 ������������������������������������������������������������������������������  



ْكُتُبُه َتْحَت الّصوَرِة التي تناسبها في الَعموِد )أ(: أَنُْقُل َرْقَم نَْوِع الَمْسؤولِيَِّة في الَعموِد )ب( َوأَ

الَمْسؤولِيَُّة في 

الَمْدَرَسِة.

الَمْسؤولِيَُّة في 
الَعَمِل.

الَمْسؤولِيَُّة في 

الّسوِق.

الَمْسؤولِيَُّة في 

الَبْيِت.



يًّا َكْيَف أََتَصرَُّف في الَمواِقِف اآلتَِيِة: أَُفكُِّر، َوأَُعبُِّر َشَفِو

َكلََّفْتني الُمَعلَِّمُة بِاإِلْشراِف َعلى اإِلذاَعِة َكَسْرُت ناِفَذَة الجيراِن َوأَنا أَلَْعُب بِالُكَرِة.

الَمْدَرِسيَِّة، لَِكنَّني نَسيُت.

َة اآلتَِيَة، ثُمَّ أُجيُب: أَْقَرأُ الِقصَّ

في َصبيَحِة َيْوٍم َربيِعيٍّ َجميٍل، انْطَلََقْت ُمباراٌة في ُكَرِة الَقَدِم 

، َوفي أَثْناِء الُمباراِة أََخَذ راِشٌد الُكَرَة، َواْقَتَرَب بِها  َبْيَن أَْبناِء الَحيِّ

َل  ِمْن َمْرمى الَفريِق الُمناِفِس، ِإّل أَنَُّه َوَقَع َعلى األَْرِض َقْبَل أَْن ُيَسجِّ

الَهَدَف، َفصاَح راِشٌد غاِضًبا في َوْجِه َصديِقِه َحَمَد؛ أِلَنَُّه َتَسبََّب 

في َعْرَقلَِتِه، َفاْعَتَذَر َحَمُد َوواَصَل األَْصِدقاُء لَِعَب الُمباراِة. َوَبْعَد 

َدقائَِق أَْسَرَع راِشٌد نَْحَو َحَمَد ُمحاوًِل َعْرَقلََتُه، َفأَْسَقطَُه أَْرًضا، َضِحَك راِشٌد لِظَنِِّه أَنَُّه انَْتَقَم ِمْن َصديِقِه َحَمَد، 

ِة األَلَِم، َحَضَر الُمَدرُِّب ُمْسِرًعا ُمَتسائاًِل َعّما َحَدَث، َشَعَر راِشٌد بِالنََّدِم، َوأَْخَبَر  ِإّل أَنَّ َحَمَد كاَن َيْبكي ِمْن ِشدَّ

ِة، أََخَذ الُمَدرُِّب بَِيِد َحَمَد َوراِشٍد، َوأَْصلََح َبْيَنُهما قائاًِل: ِمْن أَْخالِق الُمْسلِِم الَعْفُو َوالتَّساُمُح َحّتى  الُمَدرَِّب بِالِقصَّ

نَْبقى أَْصِدقاء َمدى الَحياِة.

 �������������������������������������������������������������������������������������������������� ِة:  ُل الُخلَُق اإِلْسالِميَّ الواِرَد في الِقصَّ أَُسجِّ

يًّا َمْعنى التَّساُمِح.  ُح َشَفِو أَُوضِّ

سورة آل عمران



أَْقَرأُ التَّْقريَر اآلتي، ثُمَّ أُجيُب:

ُب َعلَْينا ُمماَرَسُتُه  التَّساُمُح لَْيَس َكلَِمًة نََتَغّنى بِها، َبْل ُسلوٌك َيَتَوجَّ

َوالُمحاَفظَُة َعلَْيِه.

يَِّة التَّساُمِح َتمَّ َتْخصيُص ِوزاَرٍة لِلتَّساُمِح في َدْولَِتنا. لَِتْعزيِز أََهمِّ

َصْت لِلتَّساُمِح في َدْولَِتنا:  أَْكُتُب اْسَم الِوزاَرِة الَّتي ُخصِّ

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������  

َتَعلَّْمنا ِمَن األَْحداِث بِأَنَّنا نَْحتاُج أَْن 

نََتَعلََّم التَّساُمَح َونَُعلَِّمُه َونُمارَِسُه.

ُد ْبُن راِشٍد  ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ صاِحُب السُّ

آل َمْكتوٍم ـ َرعاُه اللُّه ـ



أَْكُتُب داِخَل الُمَربَّعاِت األَْحُرَف الُمناِسَبَة لِلرُّموِز أِلَْحُصَل َعلى الَكلَِمِة الَمطْلوَبِة واكتبها تحت الشكل:

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

ْكُتُبها َتْحَت الّصوَرِة الَّتي ُتَعبُِّر َعْنها: َفَة الُمناِسَبَة ِمْن َبْيِن الَقْوَسْيِن، ثُمَّ أَ أَْختاُر الصِّ

)التَّساُمُح ـ التَّعاُوُن(

الَمْسؤولِيَُّة ....................................................... .......................................................



أَْختاُر ما ُيناِسُبني:

ًما بِالَحقائِِق َواألَْرقاِم.   ًرا َعْن َكوَْكِب األَْرِض، ُمَدعَّ ُم َتْقريًرا ُمَصوَّ أَُقدِّ

ُح الُْفصوَل اأْلَْرَبَعَة.  أُِعدُّ َمطْبوَعًة أَْو ِمَجلًَّة ِإلِْكُترونِيًَّة ُتَوضِّ

واِطِئ في َمديَنتي.  أََتعاَوُن َمَع أَْصِدقائي َوبِِإْشراِف ُمَعلَِّمتي في َتْنظيِم َحْملٍَة لَِتْنظيِف الشَّ

األُْسلوُبالُخطُواُت

ِإْعداُد التَّْقريِر.الُخطَْوُة الّثالَِثُة َعْرُض التَّْقريِر أَماَم ُزَمالئِِه.التَّْنفيُذ َو



تّم بحمِد اللِّه






