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قرص الحصن 

ــأة  ــزًا لنش ــن رم ــر الحص ــل ق ميث  

ــا،  ــة فيه ــموخ واألصال ــاالً للش ــي ومث أبوظب

ــارة،  ــم تشــييده يف اإلم ــى يت وهــو أول مبن

ليصبــح بعــد ذلــك مقــرًا إلقامــة أجيــال 

متعاقبــة مــن أرسة آل نهيــان الحاكمــة.

بنــي الحصــن مــن األحجــار البحرية   

بخليــط  جدرانــه  وغطيــت  واملرجانيــة، 

مصنــوع مــن الكلــس والرمــال املحليــة 

واألصــداف البحريــة املطحونــة. وبفضــل 

ــا  ــز به ــي تتمي ــاءة الت ــكاس اإلض ــزة انع مي

األصــداف، فقــد كانــت جــدران الحصــن 

تتــأأل تحــت أشــعة الشــمس ليصبــح عالمة 

شــاطئية مميــزة ترحــب بالتجــار القادمــن 

ــجار  ــب أش ــر خش ــد اخت ــة. وق إىل املنطق

األرضيــات  لتغطيــة  )املانغــروف(  القــرم 

وبنــاء الســقوف ملــا يتمتــع بــه مــن صالبــة 

وقــدرة عــى التحمــل والــدوام ملــدة زمنيــة 

ــة. طويل
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َحْمًدا للِه، وصالًة َوَسالًما على المبعوث رحمًة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

قال صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله: »إن العملية التعليمية نراها اليوم في تحّد ُمستمر 
َوُمتصاعد يتطلب العمل الدؤوب«.

وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية، قامت وزارة التربية والتعليم بوضع مجموعة من معايير التعلم بدًءا من مرحلة رياض األطفال وحتى 
القادم من  بالواقع، ويتصف بالشمولية، مستهدفًا الجيل  تبنّي منهاج دراسي يتصل  الثاني عشر ترشد المربين، وتوجههم نحو  الصف 

اإلماراتيين.
وتعّد مادة الدراسات االجتماعية دراسًة منهجيًة معمقًة للمعلومات والمهارات والمفاهيم في تخصصات التاريخ والجغرافيا والتربية 
الوطنية والعلوم السياسية واالقتصاد وعلم اإلنسان وعلم النفس والقانون وعلم اآلثار، وبذلك ترّكز مادة الدراسات االجتماعية على 
الروابط والعالقات التي تجمع بين مختلف الشعوب واألمم، والعالقة بين العلم والتقنية والمجتمع، وكيفية ممارسة المواطنة الصالحة.
فضاًل عن أن الدراسات االجتماعية تساعد المتعلمين على تطوير معارفهم ومهاراتهم المختلفة الضرورية التخاذ قرارات صائبة 

كأعضاء فاعلين في مجتمع يسوده التنّوع الّثقافي ضمن عالٍم مترابط ومتصل فيما بينه. 
لذا فقد عملنا في موضوعات الكتاب على دمج وتكامل التخصصات والمحتوى ومهارات القراءة والكتابة وتطبيق المعارف، فضاًل 

عن دمج الدراسات االجتماعية مع محتوى المواد والتخصصات األخرى، فيما يعرف في األدب التربوي بالمنهاج التكاملي.

قنا فيما سعينا إليه لنسهم في بناء الشخصية الطالبية المتوازنة المتمسكة بدينها الحنيف، والمنتمية إلى  ويحدونا األمُل أن نكون قد ُوفِّ
وطنها وأمتها العربية واإلسالمية، المعتزة بهويتها الوطنية وإرثها الحضاري. 

والله من وراء القصد

















ُمَكوِّناُت الَمنِْزِل الَقديِم في اإلماراِت:



ِحْرَفُة الَغْوِص َعلى اللُّْؤلُِؤ: 

ِحْرَفُة َصيِْد اأَلْسماِك:





ُع(: تَْعِليُم الَكتاتيِب )الُمَطوَّ

 : التَّْعليُم ِشبُْه النِّظاميِّ

ِمْن ِخالِل ِقراَءِة ِفْقَرِة )الَمْدَرَسُة التَّيِْميَُّة( أَْستَنِْتُج اآلِتَي:







 : َمْرَحَلُة التَّْعليِم النِّظاِميِّ

التَّْعليُم الَحديُث: 











ّكاِن:  الَعواِمِل الُمَؤثَِّرُة في تَْوزيِع السُّ







التَّْعداداُت األُوَلى: 













َعَمٌل ُمتَواِصٌل َوتَْخطيٌط ُمْحَكٌم:













َعَمٌل ُمتَواِصٌل





























































َخيُْر َخَلٍف ِلَخيِْر َسَلٍف:





اْسِتْخداماُت األَنْفاِق في َدْوَلِة اإلِماراِت الَعَرِبيَِّة الُمتَِّحَدِة:

إِنْجازاُت ِبالدي في َمجاِل األَنْفاِق:





ِقياَدٌة َحكيَمٌة وُرْؤيٌَة ُمْستَْقبَِليٌَّة:









ٍة )تَأْسيُس االتِّحاِد(: أوالً: ميالُد أُمَّ





نظاُم الُحْكِم )مهاراٌت قياديٌَّة(:

الّشورى أَساُس الُحْكِم:



: ثانياً: الَمْجِلُس الَوَطنيُّ االتِّحاِديُّ











ياَسُة الخاِرِجيَُّة اإلِماراِتيَُّة: الَمْجِلُس والسِّ





















» «















ُل: أَبَْحُث َوأَتَأَمَّ





















 زايُد 
َحراِء  فاِرُس الصَّ

حاِكًما لِلَعْيِن

َمسيَرٌة ِوإِْنجازاٌت







«

»





ُيَؤّديِه صاِحُب  الَّذي  ْوِر  الدَّ يَِّة  بَِأَهمِّ َنْشُعُر  »َنْحَن 
الَعَربِيَِّة،  ِة  ْبُن ُسْلطاٍن لِِخْدَمِة األُمَّ ْيُخ زايُد  ُموِّ الشَّ السُّ
َدْوَر اإِلماراِت في الَمجاِل العاَلِميِّ ... َحْيُث  َوإِْبراِز 

الَمْسموَعُة  الَكِلَمُة  َلها  َأْصَبَحْت 
َوَدْعِم األَِشّقاِء« لُِمساَنَدِة 







َهَكذا َعلََّمنا زاِيٌد:

«

»











أ- ِحْلُف اْلَقواِسِم:

ب- ِحْلُف بَني ياٍس:















ِة األُْخَرى، َوَأّل  »َعَلْينا َأْن َنْسَتْثِمَر َثْرَوَتنا اْلبِْترولِيََّة؛ لِِلْستِفاَدِة ِمنْها في اْلَمجالِت اِلْقتِصاِديَّ
َع َمصاِدَر َدْخِلنا، َوَأْن  ، َبْل َعَلْينا َأْن ُننَوِّ ْخِل اْلَقْوِميِّ َنْعَتِمَد َعَلى اْلبِْتروِل َوْحَدُه َكَمْصَدٍر َرئيٍس لِلدَّ

َة« َة اْلَكريَمَة َواْلُمْسَتِقرَّ ْوَلِة اْلَحياَة اْلُحرَّ ُن أِلَْبناِء َهِذِه الدَّ تي ُتَؤمِّ َة الَّ َنْبنَِي اْلَمشاريَع اِلْقتِصاِديَّ



















» «

» «





: 1. اْلَمْوِقُع اْلُجْغراِفيُّ



2. الثََّرواُت الطَّبيِعيَُّة:

»

3. اْلُمناخ:

4. َمواِرُد اْلِمياِه: 



اْلِعماَلُة اْلُمَدرَّبَُة:

التِّْكنولوْجيا: 

َرأُْس اْلماِل 

إِداَرٌة َحكيَمٌة 

ُد ْبُن راِشٍد آُل َمْكتوٍم  ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ صاِحُب السُّ
. - َحِفَظُه اللُه- َيْفَتتُِح موَل ُدَبيَّ









» « » «



» « » «



«
»





.» «





الرؤية:





»





» «







ـ ـ





» «









الَمباني الذَِّكيَُّة:















َقْريَُة التُّراِث: 



َجزيَرُة نَْخَلِة ُجَميْرا:

بُْرُج َخليَفَة:



َقناُة اْلَقْصباِء: 

ُمتَْحُف َعْجماَن



ِحْصُن ضايََة 

ُمنْتََجُع َعيِْن ختٍّ الّسياِحيُّ



ِدريْم النْْد:

َجزيَرُة الّسيِنيَِّة:



َشّلالُت َمسافي

َقْلَعُة اْلُفَجيَْرِة



» «







أَْسباٌب َطبيِعيٌَّة:

أَْسباٌب بََشِريٌَّة:



أ- ُمَلوِّثاٌت َطبيِعيٌَّة:

ب- ُمَلوِّثاٌت ِصناِعيٌَّة:

 «



«

»











 » «
الُمَتواِصِل  َوَعَمِلِه  لُِجهوِدِه  َتْقديًرا 

البيَئِة. لِِحماَيِة 

» «



التَّنِْمَيَة،  ُق  ُيَحقِّ الَّذي  بِالَقْدِر  َثَرواتِنا الطَّبيِعيَِّة  اْلَعْزَم َعلى اْستِْثماِر  ُد فيِه  ُنَؤكِّ »َيْوٌم 
ُرها. َوَهِذِه ِهَي التَّنِْمَيُة الُمْسَتداَمُة في َأْسَمى  ِث، َوَيصوُن الَمواِرَد َوُيَطوِّ َوَيُحدُّ ِمَن التََّلوُّ

( غاَيًة َلها« َمعانيها َوَمقاِصِدها، َوَهذا ما َجَعَلْتُه )ُرْؤَيُة اإِلماراِت 














