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كتاب الطالب5    الصف 
الجزء الثاين

الدراسات االجتماعية والرتبية الوطنية

"إن مجلــس التعــاون جــاء يف وقــٍت نحــن يف أشــد الحاجــة إىل التنســيق والتعــاون، 

وفــق خطــط مدروســة واســرتاتيجية متفــٍق عليهــا، ملواجهــة األطــامع والتحديــات 

التي تحيط بالخليج، وتجسد آمال وطموحات شعوب املنطقة"

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اللّه.
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التأليف والتطوير

لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم

ومجلس أبوظبي للتعليم
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المقدمة

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

التعليم  من  الخامس  الصف  في  الطالب  ألبنائنا  الوطنية  والتربية  االجتماعية  الدراسات  كتاب  نقدم  فإننا 

األساسي، انطالقا من خطط وتوجهات الوزارة في تطوير وتحديث المناهج التعليمية بأساليب ابتكاريه ومنهجية 

علمية حديثة.

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

لمعايير المناهج والتقويم 2014م، وهي مجال تكاملي يجمع بين علوم مختلفة تشترك في جملتها أن موضوعها 

الرئيس هو اإلنسان، إذ يسعى هذا الكتاب ألن يقدم للنشء قدراً من المعارف والمهارات والقيم التي تسهم في 

تعريفهم بوطنهم وبالعالم من حولهم بصورة علمية واعية، وفي زيادة انتمائهم وحبهم لبالدهم في ضوء ما حققته 

إنجازات في فترة قصيرة من الزمن، وكيف يمكنهم المشاركة في حماية بالدهم وتطويرها قدماً  من مكتسبات و

نحو المزيد من الرقي والنهضة، فاإلنسان المشارك الفاعل هو أساس كل نهضة في أي أمة.

الوطني  اإلطار  رئيسة تضمنها  بناًء على ثالث مجاالت  الوطنية  والتربية  االجتماعية  الدراسات  ُصمم كتاب 

الموحد لمعايير المناهج والتقويم 2014م، وهي مجال المعرفة بمكونات الدراسات االجتماعية ومجال المشاركة 

درس  كل  بناء  في  واعتمد  مجال،  لكل  رئيسة  محاور  وفق  األدلة،  وتوظيف  المصادر  تقييم  ومجال  المجتمعية 

مستهدفين  المادة  محاور  من  محور  لكل  األساسي  الخامس  بالصف  الخاصة  التعلم  نواتج  بين  الدمج  منهجية 

تعزيز وتأكيد مواصفات الطالب اإلماراتي في القرن الواحد والعشرون بما يتناسب مع قدراتهم العقلية واللغوية 

بناء  في  دورهم  وتأكيد  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  المؤسسين  اآلباء  إبراز  على  التركيز  مع  والتحصيلية، 

إنجازاتهم التي جعلت من دولة اإلمارات  إسهاماتهم و الدولة والمواطن اإلماراتي، من خالل عرض أهم أعمالهم و

العربية المتحدة من أهم دول العالم المتصدرة في مجاالت عدة، والتأكيد على إتحاد اإلمارات وما تحقق في ظله 

من نهضة كبيرة عّم خيرها كافة المواطنين، إذ يتضمن الكتاب الكثير 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 .

والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه، وأن ينفع به أبنائنا الطالب، وأن يحظى باهتمام أولياء أمورهم، 

وبرعاية جميع العاملين في الميدان التربوي.

والله ولي التوفيق ،،،

المؤلفون
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لا الْهف

الَوْحَدُة األولى

ةِ .......................1 10رَواِبُط الَوْحَدةِ َبْيَن ُسكّانِ ُدَولِ مَْجلِسِ التَّعاُونِ لُِدَولِ الخَليجِ الَعَرِبيَّ

ةِ. ......................................2 كّاُن في ُدَولِ مَْجلِسِ التَّعاُونِ لُِدَولِ الخَليجِ الَعَرِبيَّ 16السُّ

24ُبطوالٌت مِْن بالدي.  ..................................................................................3

ناَعُة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ................................................4 32الصِّ

الَوْحَدُة الثانية

44االتحاد في فكر الشيخ زايد. ......................................................................1

ةِ الُمتَّحَِدةِ . ........................2 ماراتِ الَعَرِبيَّ ْقِل َوااِلتِّصالِ في َدْولَةِ اإْلِ 52تطور َوسائُِل النَّ

62ُدَوُل مَْجلِسِ التَّعاُونِ الخَليِجيِّ َعطاٌء َوِإنْجازاٌت .................................................3

ةِ الُمتَّحَِدةِ. .................................................4 72األَْسواُق في َدْولَةِ اإِلماراتِ الَعَرِبيَّ
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ُل رفُااأَلوَّ الدَّ

رفُاالّثاني الدَّ

ُاالّثاِلُث رف الدَّ

ُاgاللابع رف الدَّ

ِلِس َنُسّكاِنُدَوِلَمجف َدِةَبيف َرواِبُطالَوحف

ِة عاُوِنِلُدَوِلالَخليِجالَعَلِبيَّ التَّ

عاُوِنِلُدَوِل ِلِسالتَّ ّكاُنفيُدَوِلَمجف السُّ

ِة الَخليِجالَعَلِبيَّ

بالدي ُبطوالٌتِمنف

ناَعُةفي الصِّ
دولةاإلماراتالعلبيةالمتحدة
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عاُوِن ِلُدَوِل الَخليِج  َيْرَتِبُط اأَْبناُء ُدَوِل َمْجِل�ِس التَّ

ِة ُمْنُذ الِقَدِم ِبالَكثيِر ِمْن َرواِبِط الَوْحَدِة الَّتي  الَعَرِبيَّ

َعِمَلْت َعلى َتْر�سيِخ َوَتْوثيِق َعالقاِتِهْم في ُمْخَتلِِف 

َلة َبَوْحَدِة الَعقيَدِة  َمجاالِت الَحياِة، َوالُمَتَمثِّ

ِة َوالعاداِت  ْمحاِء َواللَُّغِة الَعَرِبيَّ ِة ال�سَّ االإِ�ْسالِميَّ

َوالتَّقاليِد َوالّتاريِخ َوالَم�سيِر الُم�ْسَتَرِك. 

َنُسّكاِن َدِةَبيف َرواِبُطالَوحف
ِة عاُوِنِلُدَوِلالَخليِجالَعَلِبيَّ ِلِسالتَّ ُدَوِلَمجف

g  لُِدَوِل التَّعاُوِن  أَْبناِء ُدَوِل َمْجلِِس  َبْيَن  وابَِط الُمْشَترََكَة  ُد الرَّ ُيَحدِّ

الَخليِج الَعَربِيَِّة.

g  ُم َتْوِصياٍت ُتْسِهُم في َتْعزيِز التَّعاُوِن َبْيَن َدْولَِة اإِلماراِت َوُدَوِل ُيَقدِّ

َمْجلِِس التََّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة.

g .يحدد أدلة من مصادر مختلفة ليجيب عن أسئلة في موضوعات هامة

ِم: َعلُّ َنواِتُج التَّ

ئيَسُة الِفْكَرُة الرَّ

ْرِس: َمفاهيُم َوُمْصَطَلحاُت الدَّ
g .اللَُّغُة

g .ِسباُق الُهُجِن

g .الَغْبَقُة

َوْحَدُة الّديِن 

َواللَُّغِة.

َوْحَدُة العاداِت 
َوالتَّقاليِد.

َوْحَدُة 
الّتاريِخ َواْلَم�سيُر 

الُم�ْسَتَرُك.

َرواِبُط الَوْحَدِة َبْيَن 

ُسّكاِن ُدَوِل َمْجِلِس 

عاُوِن ِلُدَوِل التَّ

ِة الَخليِج الَعَرِبيَّ
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َنُسّكاِن َدِةَبيف َرواِبُطالَوحف

ِة عاُوِنِلُدَوِلالَخليِجالَعَلِبيَّ ِلِسالتَّ ُدَوِلَمجف

ُّغَةِ َوالل الّديِن  َوْحَدةُ  ًل َأوَّ

َوْحَدُة الّديِن:

ماِت  ًما َرئيًسا ِمْن ُمَقوِّ ُتَشكُِّل الَوْحَدُة الّديِنيَُّة ُمَقوِّ

َبْيَن ُسّكاِن ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن  الَوْحَدِة َوالتَّراُبِط 

ًة َوأَنَّ الّديَن اإِلْسالِميَّ  لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة، َخاصَّ

َيُحثُّ َعلى الَوْحَدِة، َكما َيَتَجلّى َذلَِك في َقْوِل اللَِّه 

َتعالى:   

]سوَرُة آِل ِعْمراَن، آَيُة: 103[.  

ْمَحِة  ، َونَْشِر َتعاليِمِه السَّ ْت ُدَوُل َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة بَِجميِع َجوانِِب الّديِن اإِلْسالِميِّ اْهَتمَّ

في العالَِم؛ أِلَنَُّه ال َيْقَتِصُر َعلى الَعقائِِد َوالِعباداِت َفَقْط، َبْل ُهَو ديٌن ُيَنظُِّم كافََّة َجوانِِب الَحياِة ااِلْقِتصاِديَِّة 

يَِّة. ياِسيَِّة َوالثَّقاِفيَِّة َوالِفْكِر َوااِلْجِتماِعيَِّة َوالسِّ

بِناِء الَمساِجِد، َوَتْفعيِل أَْدوارها.

ؤوِن اإِلْسالِميَِّة، َواألَْوقاِف. ِة لِلشُّ ِإنْشاِء الَهْيئاِت العامَّ

ِإنْشاِء َمراِكِز َتْحفيِظ الُقْرآِن الَكريِم.

عوِب. نَْشِر ِقَيِم التَّساُمِح َوالتَّعاُوِن َوالتَّكاُفِل َبْيَن الشُّ

1

2

3

4

مظاهر اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الديني:



ساُت الُحكوِميَِّةُ   وائُِر َوالُمَؤسَّ ُل اْثنََتْيِن ِمَن الُمناَسباِت َواألَْعياِد الّدينِيَِّة الّرسمّيِة التي ُتَعطُِّل بها الدَّ ُأَسجِّ
ُة جميعُها في ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة: َوالخاصَّ

التَّعاُوِن   ُدَوِل َمْجلِِس  َمَع الّدياناِت األُْخرى في  َيُدلُّ َعلى َتساُمِح الّديِن اإِلْسالِميِّ  َمْظَهًرا  َأْكُتُب 
لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة. 

َأْسَتعيُن بَِأَحِد تفاسير القرآن الكريم لتفسير َقْولِِه َتعالى:   
.] ]سوَرُة آِل ِعْمراَن، آَيُة:   

ُتَعدُّ اللَُّغُة الَعَربِيَُّة اللَُّغَة الرَّْسِميََّة الَّتي َيَتواَصُل بِها أَْبناُء ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن  

لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة.

َوِهَي اللَُّغُة األُمُّ الَّتي َعْن طَريِقها َيْكَتِسبوَن ِخْبراتِِهْم َوَمهاراتِِهْم، َوِمْن ِخاللِها  

ِر. َتْنَعِكُس عاداُتُهْم َوَتقاليُدُهْم، َوبِها َيَتواَصلوَن َمَع َرْكِب الَحضاَرِة َوالتَّطَوُّ

ماِت الرَّئيَسِة لَِتراُبِط أَْبناِء ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج   وِهَي ِمَن الُمَقوِّ

ٌل لِلتُّراِث  الَعَربِيَِّة، َكما ُتَعدُّ أََهمَّ َدعائِِم الَوْحَدِة فيما َبْيَنُهْم، َوِهَي َفْوَق َذلَِك ِسجِّ

ُع فيها آداُب اأَلْجداِد َواآلباِء َوسائُِر أَلْواِن َحياتِِهُم الثَّقاِفيَِّة. ، َيَتَجمَّ الثَّقاِفيِّ

ِهَي أسلوب 

للتواصل بين البشر للتعبير عن حاجاتهم.

»اإِلْسهاُم في الِحفاِظ َعلى اللَُّغِة الَعَربِيَِّة 

ُهَو قيَمٌة ِإْسالِميٌَّة، َوَفريَضٌة َوطَِنيٌَّة، 

يَِّتنا َوُجذورِنا الّتاريِخيَِّة«. َوَتْرسيٌخ لُِهِو

ِد  ْيِخ ُمَحمَّ ِمْن أَْقواِل صاحب الُسُموِّ الشَّ

ْبِن راِشٍد آِل َمْكتوٍم نائِِب َرئيِس 

ْولَِة، َرئيِس مجلس الُوَزراِء حاِكِم  الدَّ

ُدَبيَّ ـ َرعاُه اللَُّه. 
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َغِة العربية. � يَِّة اللُّ َأْكُتُب في ُحدوِد َسْطَرْيِن َعْن َأَهمِّ
.................................................................................................................................................................................................  

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

ُل اْثنََتْيِن ِمَن الُمباَدراِت َواألَْنِشَطِة الَّتي َتْعكُِس اْهتِماَم َوُحبَّ القاَدِة في َدْوَلِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة  � ُأَسجِّ
َغِة الَعَربِيَِّة. الُمتَِّحَدِة لِلُّ

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

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

� . فِّ ُم ِشعاًرا َيْعكُِس ُحّبي لُِلَغتي الَعَربِيَِّة، َوَأْعِرُضُه َعلى ُزَمالئي في ُغْرَفِة الصَّ ُأَصمِّ

ارِْبْط

َّقاليدِ َوالت العاداتِ  َوْحَدةُ  ثاِنًيا

عاَش أَْبناُء ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة، َوما زالوا َيعيشوَن 

ظُروًفا اْجِتماِعيًَّة واِحَدًة، أَّدى َذلَِك ِإلى َتقاُربِِهْم َوَتشاُبِهِهْم في النَّظَْرِة ِإلى الِقَيِم 

لوِكيَِّة َواألخالقية، َوَيظَْهُر َذلَِك َجلِيًّا في الُمحاَفظَِة َعلى َعاداتِِهْم َوَتقاليِدِهُم  السُّ

الَعَربِيَِّة األَصيلَِة َوالَعريَقِة، َوَضماِن َتْوريِثها لِْلَْجياِل القاِدَمِة.

َنُسّكاِن َدِةَبيف َرواِبُطالَوحف

ِة عاُوِنِلُدَوِلالَخليِجالَعَلِبيَّ ِلِسالتَّ ُدَوِلَمجف

ِتنا َوَبلَِدنا  »ِإنَّ ِإْحياَء ُتراِث أُمَّ

؛  ، َبْل َوَحْتِميٌّ واِجٌب َضروِريٌّ

َحّتى َيْعرَِف الّناُس ماضينا، 

وََكْيَف ُكّنا نَعيُش َقْبَل أَْن ُيْنِعَم 

اللُه َعلَْينا بِالَخْيِر الَوفيِر«.

ْيُخ زاِيُد ْبُن  ُس الشَّ الباني الُمَؤسِّ

ُسلْطاٍن آل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُه ـ

ْعِبيُّ يُّ الشَّ الزِّ

ياَفِة َكَرُم الضِّ

المأكوالت الشعبية

األَْفراُح َوااِلْحِتفاالُت

ْعِبيَُّة الَمجالُِس الشَّ

الرياضات الشعبية

ِة عاُوِن ِلُدَوِل الَخليِج الَعَرِبيَّ اأَْبَرُز عاداِت َوَتقاليِد �ُسّكاِن ُدَوِل َمْجِل�ِس التَّ
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الَعَربِيَِّة  الِقَيِم  بِِسياَدِة  الَعَربِيَِّة  لُِدَوِل الَخليِج  التَّعاُوِن  َتَتَميَُّز العاداُت َوالتَّقاليُد الّسائَِدُة في ُدَوِل َمْجلِِس 

األَصيلَِة المتشابهة، مثل:

ياَفِة َكَرُم الضِّ

األَمانَةاإلِْخالصالَوفاءاإَليثارالكرم

ِمْن عاداِت َوَتقاليِد �ُسّكاِن 
عاُوِن ِلُدَوِل  ُدَوِل َمْجِل�ِس التَّ

ِة في �َسْهِر َرَم�ساَن  الَخليِج الَعَرِبيَّ
الُمباَرِك 4

3
2

1

؛ َتْعزيًزا لِِصلَِة الرَِّحِم، وََكْسًبا  ااِلْجِتماُع في »َبْيِت اْلعود«: َوُهَو َبْيُت الَجدِّ
وابُِط األَُسِريَُّة. ُز فيِه الرَّ ْهِر الَفضيِل، الَّذي َتَتَعزَّ أِلَْجٍر ُمضاَعٍف في الشَّ

ِة َبْيَن الجيراِن: َوالّتي َتَتَميَُّز بِِغنى أَطْباِقها  َم�ساِنيَّ َتباُدُل الَماأْكوالِت الرَّ
اللَُّقْيماُت. َوِمْنها  َوالَحلَْوياِت؛  َوالثَّريِد،  التَّْقليِديَِّة، َكالَهريِس 

الَغْبَقُة: َوِهَي الَوْجَبُة الرَّئيَسُة في بعض دول المنطقة الَّتي ُتؤَْكُل َبْعَد 
ُع أَْهُل »الفريج« ُكلَّ َيْوٍم في َمْنِزِل أََحِدِهْم  َصالِة التَّراويِح؛ ِإْذ َيَتَجمَّ

لِلنِّساِء َوأُْخرى لِلرِّجاِل. ٍة  عاٍت خاصَّ لَِتناُولِها، في َتَجمُّ

جاِليَُّة: ُتقاُم َبْعَد َعْوَدتِِهْم ِمْن َصالِة التَّراويِح الَّتي َيْحُضُرها  الَمجاِل�ُس الرِّ
األَْصِدقاُء، َوَيَتباَدلوَن ِخاللَها الَقَصَص َواألَحاديَث.

ياَفِة في ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة. � ِة بَِكَرِم الضِّ ُل اْثنََتْيِن ِمَن العاداِت َوالتَّقاليِد الخاصَّ ُأَسجِّ
g ..................................................................................g ..................................................................................

ُر أسباب محافظة سكان ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن الَخليجي على عادتهم وتقاليدهم. � ُأَفسِّ
.................................................................................................................................................................................................  

ا َكْيَف ُأحافُِظ َعلى عاداِت َوَتقاليِد باِلدي. � ُأَعبُِّر َشَفِويًّ

ْعبِيِّ ِمْن ُمْخَتلِِف ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل  � يِّ الشَّ َأْبَحُث في َمصاِدِر الَمْعِرَفِة، َوَأْجَمُع ُصَوًرا لِلزِّ
الَخليِج الَعَربِيَِّة، َوَأْعِرُضها َعلى ُزَمالئي.

َّمُ أَتَعَل
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أُفَــكِـّـرُ

ُم َتْوصياٍت ُيْمكُِن َأْن ُتْسِهَم في َتْعزيِز التَّعاُوِن َبْيَن َدْوَلِة اإِلماراِت َوُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة. � ُأَقدِّ
.................................................................................................................................................................................................  

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

َأْبَحُث في َمصاِدِر الَمْعِرَفِة، َوَأْجَمُع ُصَوًرا لَِبْعِض الَمشاريِع الَّتي ُتَدلُِّل َعلى الَوْحَدِة بين الدول َمْجلِِس  �
التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة، َوَأْعِرُضها َعلى ُزَمالئي.

الُمْشتَرَُك َوالَمصيرُ  التّاريخِ  َوْحَدةُ  ثاِلًثا

َجَمَعْت َبْيَن أَْبناِء ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة أحداث تاريخية 

مشتركة مثل ِمْحَنُة ااِلْسِتْعماِر األَْجَنِبيِّ الَّتي َعِملَْت َعلى ِإْضعاِف الُمْجَتَمِع 

الخليِجيِّ َوَتْجزَِئِتِه، َوما كاَد ااِلْسِتْعماُر َيْرَحُل َعْن ِمْنطََقِة الَخليِج الَعَربِيِّ َحّتى 

"ِإنَّ َتْجِرَبَتنا الَوْحَدِويََّة في َدْولَِة انْطَلََقْت َمظاِهُر التَّراُبِط َوالَوْحَدِة  الّتاريِخيَِّة َبْيَن أَْبنائِِه. 

اإِلماراِت ِهَي الُبْرهاُن الّساِطُع َعلى 

أَنَّ الَوْحَدَة َوالتَّآُزَر ُهما َمْصَدُر ُكلِّ 

ٍة َورِْفَعٍة َوَفْخٍر". ُقوَّ

ْيُخ زاِيُد ْبُن  ُس الشَّ الباني الُمَؤسِّ

ُسلْطاٍن آل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُه.

َنُسّكاِن َدِةَبيف َرواِبُطالَوحف

ِة عاُوِنِلُدَوِلالَخليِجالَعَلِبيَّ ِلِسالتَّ ُدَوِلَمجف

1

2

3

4

 ِمْن َمظاِهِر َوْحَدِة الّتاريِخ 
َوالَم�سيِر الُم�ْسَتَرِك َبْيَن 

عاُوِن  �ُسّكاِن ُدَوِل َمْجِل�ِس التَّ
ِة:  ِلُدَوِل الَخليِج الَعَرِبيَّ

ِقياُم َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة في 
عاِم 1981م.

فاِع  َوِل الَخليِجيَِّة َعلى اتِّفاِقيَِّة الدِّ َتْوقيُع قاَدِة الدُّ
الُمْشَترَِك في عاِم 2000م .

َدِة  َعْقُد ااِلتِّفاِقيَِّة ااِلْقِتصاِديَِّة الُمَوحَّ
لُِدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن في عاِم 1981م.

الَجزيَرِة«  »ِدْرِع  ُقّواِت  َتْشكيُل 
الُمْشَترََكِة في عاِم 1982م.
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ِة  �َسِهَدْت ُدَوُل َمْجلِ�ِس التَّعاُوِن ِلُدَوِل الَخليِج الَعَرِبيَّ

ّكاِن ِخالَل الَعْقَدْيِن  الِت ُنَموٍّ ُمْرَتِفَعًة في َعَدِد ال�سُّ ُمَعدَّ

ّكاِن  ُة ِبال�سُّ را�ساُت الخا�سَّ َيْيِن، وُتْظِهُر الدِّ الما�سِ

ِجُه اإِلى ااِلْعِتداِل  ّكاِنيِّ َتَتّ ُمِو ال�سُّ اأَنَّ ُمَعّدالِت النُّ

ُر في َتْوزيِعها الَعديُد  ِة، َوُيوؤَثِّ في الَمْرَحَلِة الحاِليَّ

ِة.  ِة َوالَب�َسِريَّ بيِعيَّ ِمَن الَعواِمِل الطَّ

ِة عاُوِنِلُدَوِلالَخليِجالَعَلِبيَّ ِلِسالتَّ ّكاُنفيُدَوِلَمجف السُّ

g  :َيَتَعرَُّف الَخصائَِص الَبَشِريََّة لُِدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن الَخليِجّي

ّكاَن(. )السُّ

g  ّكاِن في ُدَوِل َمْجلِِس َيْسَتْخلُِص َتأْثيَر الَعواِمِل الطَّبيِعيَِّة َعلى َحياِة السُّ

. التَّعاُوِن الَخليِجيِّ

g .ّكاِن َيَتَوقَُّع َتأْثيَر َقضايا راِهَنٍة َمْعروَفٍة َعلى َحياِة السُّ

ِم: َعلُّ َنواِتُج التَّ

ئيَسُة الِفْكَرُة الرَّ

ّكاُن في ُدَوِل  السُّ

عاُوِن ِلُدَوِل  َمْجِلِس التَّ

ِة الَخليِج الَعَرِبيَّ

ّكاِن ُنُموُّ ال�سُّ

ّكاِن َتْوزيُع ال�سُّ

ْيِخ زاِيٍد  َبْرناَمُج ال�سَّ
ِلاْلإِ�ْسكاِن.

ْرِس: َمفاهيُم َوُمْصَطَلحاُت الدَّ
g .ّكانِيَُّة الَكثاَفُة السُّ

g .ياَدُة الطَّبيِعيَُّة الزِّ

g  ْيِخ زاِيٍد َبْرناَمُج الشَّ

ْسكاِن. لِْلِ
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ِة عاُوِنِلُدَوِلالَخليِجالَعَلِبيَّ ِلِسالتَّ ّكاُنفيُدَوِلَمجف السُّ

السُّكّانِ نُُموُّ  ًل َأوَّ

راساِت في ُعلوٍم ُمْخَتلَِفٍة، َوِهَي ُخطَْوٌة أَساِسيٌَّة،  ّكاِن ِمْحَوًرا َرئيًسا ُتْشَتقُّ ِمْنُه َكثيٌر ِمَن الدِّ ُتَعدُّ ِدراَسُة السُّ

ٌة لَِعَملِّياِت التَّْخطيِط َوالتَّْنِمَيِة ااِلْقِتصاِديَِّة، َوااِلْجِتماِعيَِّة، َوالُعْمرانِيَِّة. َوُمِهمَّ
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41.8 مليون

49.9 مليون

ياَدِة الطَّبيِعيَِّة في  الِت الزِّ تعد معدالت النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي ِمْن أَْعلى ُمَعدَّ

العالَِم، وذلك بسبب:

َحْجِم  في  الَكبيِر  ِر  التََّطوُّ
النَّشاِط اِلْقتِصاِديِّ في ُمْخَتلِِف 
لُِدَوِل  التَّعاُوِن  َمْجلِِس  ُدَوِل 
ِإلى  الَعَربِيَِّة، مما أَدى  الَخليِج 
ِمَن  َكبيَرٍة  أَْعداٍد  اْسِتْقطاِب 

األَْيدي العاِملَِة )الِهْجَرِة الواِفَدِة(.

ياَدِة الطَّبيِعيَِّة الّناتِِج  ِل الزِّ اْرتِفاِع ُمَعدَّ
نِْسَبِة الَمواليِد َوانِْخفاِض  َعِن اْرتِفاِع 

نِْسَبِة الَوَفياِت، بَِسَبِب اْرتِفاِع ُمْسَتوى 

ِم الَكبيِر في الِخْدماِت  الَمعيَشِة، والتََّقدُّ

ًة  ِحيَِّة الِعالِجيَِّة َوالِوقائِيَِّة، َوخاصَّ الصِّ

في َمجاِل األُُموَمِة َوالطُّفولَِة.

12

َمرَْكُز أُموَمٍة َوطُفولٍَة
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ْكل الَبيانّي اّلذي َيليِه، ُثمَّ ُأجيُب: � َأْقَرُأ الَجْدَوَل َوالشَّ

ْوَلُة الدَّ
ّكاُن ِباْلِمْليوِن/ َن�َسَمة الِم�ساَحُة ال�سُّ

ِباالأَْلِف كم2
ُة ّكاِنيَّ الَكثاَفُة ال�سُّ

َن�َسَمة / كم2 2014م2008م

8.18.383.699دولة اإِلماراُت الَعَربِيَُّة الُمَتِّحَدُة

عوِديَُّة 25.830.3224014الَمْملََكُة الَعَربِيَُّة السُّ

2.94309.513َسلْطََنُة ُعماَن

2.63.817.8213دولة الُكَوْيُت

1.52.211.4193دولة َقطَُر

1.11.3.6651954َمْملََكُة الَبْحَرْيِن

4249.9266319الَمْجموُع:

َّمُ أَتَعَل

أُفَــكِـّـرُ

ِمْن ِخالِل الَجْدَوِل الّسابِِق َيتَِّضُح َأنَّ َعَدَد ُسّكاِن ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة في حاَلِة: �

ٍة. .َثباٍت.ِزياَدٍة ُمْسَتِمرَّ َتناُقٍص ُمْسَتِمرٍّ
ّكانِيَُّة ِهَي: � َأْكَبُر ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة ِمْن َحْيُث الَكثاَفُة السُّ

دولة الُكَوْيِت.دولة َقَطَر.َمْمَلَكِة الَبْحَرْيِن.

حيَحَة: اأَْختاُر االإِجاَبَة ال�سَّ

5

10

15

20

25

30

السكان في ُدَوِل 

َمْجلِِس التَّعاُوِن 

لُِدَوِل الَخليِج 

الَعَربِيَِّة لِعاِم 

2014م.

َمْمَلَكُة الَبْحَرْينِ دولة َقَطُر دولة الُكَوْيُت َسْلَطَنُة ُعماَن دولة اإِلماراُت 
ِحَدُة ُة الُمتَّ الَعَرِبيَّ

ُة  الَمْمَلَكُة الَعَرِبيَّ
ُة عوِديَّ السُّ

1.3 2.2
3.8

4

30.3

8.3
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ِة عاُوِنِلُدَوِلالَخليِجالَعَلِبيَّ ِلِسالتَّ ّكاُنفيُدَوِلَمجف السُّ

ُر ما َيلي: اأَُف�سِّ

ّكاِن في ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة في عاِم 2014م إِلى حوالي 50 ِمْليوِن َنَسَمٍة. � اْرتِفاَع َعَددِ السُّ
............................................................................................................................................................   

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

ّكانِيَِّة في الَمْمَلَكِة العربية السعودية. � انخفاض الَكثاَفِة السُّ
............................................................................................................................................................   

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

ُع اأََتَوقَّ
ّكانِيَِّة في مملكة البحرين. � َبَة َعلى اْرتِفاِع الَكثاَفِة السُّ النَّتائَِج الُمَتَرتِّ

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

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

السُّكّانِ تَْوزيعُ  َثاِنًيا

َيعيُش ُسّكاُن ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة َعلى ِمساَحٍة 

أَلَْف كيلومتٍر ُمَربٍَّع، َبواِقِع َكثاَفٍة ُسّكانِيٍَّة  2 ِملْيون و663  بَِنْحِو  ُر  ُتَقدَّ

ُر بَِنْحِو 19 نََسَمًة/كم2 في عاِم 2014م.   ُتَقدَّ

ّكاِن بَِمْجموَعٍة ِمَن الَعواِمِل؛ ُفَهناَك َمناِطُق ذاُت  َيَتأَثَُّر َتْوزيُع السُّ َو

طٍَة، َوأُْخرى  كثاَفٍة ُسّكانِيٍَّة ُمْرَتِفَعٍة، َوَمناِطُق ذاُت َكثاَفٍة ُسّكانِيٍَّة ُمَتَوسِّ

ذاُت َكثاَفٍة ُسّكانِيٍَّة ُمْنَخِفَضٍة.

ُة ّكاِنيَّ الَكثاَفُة ال�سُّ

في  ّكاِن  السُّ َعَدِد  َمْجموُع 
ِمنَْطَقٍة ما َمْقسوٌم َعلى الِمساَحِة 

يَِّة لِتِْلَك الِمنَْطَقِة. الُكلِّ

الِحْرَفُة

الِهْجَرُة

َوسائُِل 
الُمواَصالِت

الَعواِمُل 

يَُّة الَبَشِر

الَعواِمُل الُمَؤثَِّرُة في 

ّكاِن في  َتْوزيِع السُّ

ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل 

الَخليِج الَعَربِيَِّة الَعواِمُل 

الطَّبيِعيَُّة

التَّضاريُس

التُّْرَبُة

الِمياُه

الُمناُخ



رفُاالثاني الدَّ رفُاالثاني  الدَّ

20

َّمُ أاُلحِظُ َوأَتَعَل

اأَْقَراأُ الَخريَطَة، ُثمَّ اأُجيُب:
ُر ما َيلي: أَُفِسّ

ّكانِيَِّة َعلى  � اْرتِفاَع الَكثاَفِة السُّ
: َسواِحِل الَخليِج الَعَربِيِّ

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

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

ّكانِيَِّة في  � اْنِخفاَض الَكثاَفِة السُّ
ْبِع الخالي: َصْحراِء الرُّ

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

..........................................................  
ِة عاُوِن ِلُدَوِل الَخليِج الَعَرِبيَّ ِة في ُدَوِل َمْجِلِس التَّ ّكاِنيَّ َخريَطُة الَكثاَفِة السُّ

َوِر، اأَ�ْسَتْكِمُل ِكتاَبَة الَحقاِئِق َوالَتْعميماِت في الَفراِغ تحت ُكلِّ �سوَرٍة: ُم�ْسَتعيًنا ِبال�سُّ

َبْعُض الِمَهِن َتَتَطلَُّب َأْعداًدا  �
ّكاِن، ِمْثَل ِمْهنَِة: َكبيَرًة ِمَن السُّ

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

 ....................................   بَِسَبِب: 
 ....................................................   

ُز ُسّكاِن ُدَوِل َمْجلِِس  � َيِقلُّ َتَركُّ
التَّعاُوِن َفْوَق:

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

 ....................................   بَِسَبِب: 
 ....................................................   

ّكاُن في الواحاِت  � ُز السُّ َيَتَركَّ
بَِسَبِب:

g ........................................................

g ........................................................

123
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ِة عاُوِنِلُدَوِلالَخليِجالَعَلِبيَّ ِلِسالتَّ ّكاُنفيُدَوِلَمجف السُّ

ْسكانِ لِْلِ زايٍِد  الشَّْيخِ  بَْرنامَجُ  ثاِلًثا

ِمْن  ُيَعدُّ  َونَْهَضِتها؛ َحْيُث  عوِب  ُيَمثُِّل اإِلْسكاُن َعالَمًة فارَِقًة في ُرِقيِّ الشُّ

ُمَتطَلَّباِت ااِلْسِتْقراِر في َحياِة األَْفراِد َوالُمْجَتَمعاِت، َولَِهذا أَْولَْت َدْولَُة اإِلماراِت 

الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة اْهِتماًما بالًِغا بَِتْوفيِر الَمْسَكِن الُمالئِِم لَِجميِع الُمواِطنيَن، 

 . َكعاِمٍل ِمْن َعواِمِل ااِلْسِتْقراِر َوالرُِّقيِّ

ْسكاِن لُِيْكِمَل َهِذِه الَمسيَرَة الَخْضراَء الَّتي  ْيِخ زاِيٍد لِْلِ جاَء َبْرناَمُج الشَّ

أَْبَهَرِت العالََم بَِرْوَعِتها، َولُِيَوفَِّر الَحياَة الَكريَمَة لُِكلِّ ُمواِطٍن َيعيُش َعلى 

أَْرِض َدْولَِتنا الَفِتيَِّة. 

ناَمِج: اأَْهداُف الَبْ
1. َتلِْبَيُة االحتياجات السكنية للمواطنين. 

2.  إنشاء وتطوير مشاريع المجمعات واألحياء السكنية.

3.  ضمان تقديم كافة الخدمات وفق معايير الجودة.

4.  االعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة لتنفيذ البرنامج.

ُقها  الِقَيُم الَّتي ُيَحَقّ

ْيِخ  َبْرناَمُج الشَّ

ْسكاِن. زاِيٍد لِْلِ

الَمْسؤولِيَُّة 

َوااِلنِْتماُء.

التَّواُصُل

الَفّعاُل.

التََّميُُّز في 

األَداِء.

الَعدالَُة 

َوالُمساواُة.

ٌة  اتِّحاِديَّ ُحكوِميٌَّة  َسٌة  ُمَؤسَّ
َتْوفيِر  إِلى  َتْسعى  ٌة  ُمْسَتِقلَّ
لِْلُْسَرةِ  الُمالئِِم  الَمْسَكِن 

ِة، َوَذلَِك  اإِلماراتِيَِّة الُمْسَتِحقَّ
ِخْدماِت  َجميِع  بَِتْقديِم 

الُمساَعداِت اإِلْسكانِيَِّة.

ْيِخ  ُيْعَرُف َبْرناَمُج ال�سَّ
نَُّه: زاِيٍد ِلاْلإِ�ْسكاِن ِباأَ

 َعْبَر اإِلماراِت 28 ديَسْمِبَر 2014م

في َمصاِدِر الَمْعرَِفِة َعْن أََحِد الَمشاريِع 

َوالَبراِمِج اإِلْسكانِيَِّة في َدْولَِة اإِلماراِت 

أَْهداَفُه،  ُص  َوأُلَخِّ الُمتَِّحَدِة،  الَعَربِيَِّة 

َوأُناِقُش ِفيها ُزَمالئي. 

أَْبحَــــــثُ
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َّمَ أُشارُِك؛ ِلَتَعَل

حيَحَة: اأَْختاُر االإِجاَبَة ال�سَّ

َيْعَتِمُد َبْرناَمُج زايٍِد لِْلِْسكاِن في َتنْفيِذ َأْعمالِِه َعلى َكواِدَر: �

َعَربِيٍَّة.َوَطنِيٍَّة.َأْجنَبِيٍَّة.

ْيِخ زايٍِد لِْلِْسكاِن: � ُقها َبْرناَمُج الشَّ ِمَن الِقَيِم الَّتي ُيَحقِّ

َجميُع ما ُذكَِر.الَعداَلُة َوالُمساواُة.الَمْسؤولِيَُّة َواِلْنتِماُء.

ُر: ِبَم ُتَف�سِّ

 اْهتِماَم حكومة َدْوَلِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة بَِتْوفيِر الَمساكِِن أِلَْكَبِر نِْسَبٍة ِمَن الُمواطِنيَن. �

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

................................................................................................................................................................   
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ِة عاُوِنِلُدَوِلالَخليِجالَعَلِبيَّ ِلِسالتَّ ّكاُنفيُدَوِلَمجف السُّ

توقف: أَْحتاُج الُمساَعَدَة في ..............................................................................................................................................

ْل: ِعْندي اْسِتْفساٌر َعْن .............................................................................................................................................. َتَمهَّ

تاِبْع: اآلَن َعَرْفُت َعْن ..............................................................................................................................................

مََهمَّــُة الَداءِ  أَْختاُر ما ُيناِسُبني

ّكاِن. � َرَة في َتْوزيِع السُّ َة الُمَؤثِّ ُح الَعواِمَل الطَّبيِعيََّة َوالَعواِمَل الَبَشِريَّ َرٍة، ُتَوضِّ ِة حائٍِط ُمَصوَّ َتْصميَم َمَجلَّ
الَعَربِيَِّة بُِمشاَرَكِة ُزَمالئي  � التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج  ُدَوِل َمْجلِِس  ّكاِن في  َتْوزيِع السُّ ُمناَقَشَة ُمْشكَِلِة سوِء 

ًحا ما َيلي: ُمَوضِّ
g .َأْسباَب الُمْشِكَلِة
g .ّكاِن َبَة َعلى سوِء َتْوزيِع السُّ النَّتاِئَج الُمَتَرتِّ
g .الُحلوَل الُمناِسَبَة
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�َسِهَدْت ِمْنَطَقُة اْلَخليِج اْلَعَرِبيِّ اْلَعديَد   
َفَقْد  َرْت فيها،  اأَثَّ راِت الَّتي  َغيُّ ِمَن ااْلأَْحداِث َوالتَّ
ِمْنَطَقِة  َعلى  ْيَطَرِة  ال�سَّ َعلى  ِبريطاْنيا  َعِمَلْت 

ِة  ِتها ااِلْقِت�ساِديَّ يَّ اْلَخليِج اْلَعَرِبيِّ َبْعَد َتزاُيِد اأََهمِّ
ِة، َفَحَمَل اْلَقوا�ِسُم ِلواَء  َوااِل�ْسِتراتيِجيَّ

واُجِد  التَّ دَّ  �سِ اْلِمْنَطَقِة  َعِن  فاِع  الدِّ
روا ُبطوالٍت خاِلَدًة  ، َو�َسطَّ اْلِبريطاِنيِّ
َوُمقاَوَمًة با�ِسَلًة ِلْلُم�ْسَتْعِمِر �َسَيَظلُّ الّتاريُخ 

َيْذُكُرها ِبَفْخٍر َواإِْعزاٍز .

بالدي ُبطوالٌتِمنف

g  الَّتي َشِهَدْتها ُيناِقُش اأْلَْحداَث الّتاريِخيََّة َوالتََّغيُّراِت الرَّئيَسَة 

ِمْنطََقُة اإْلِماراِت.

g .ُص الَْمْعلوماِت الَّتي َجَمَعها ِمْن َمصاِدَر ُمْخَتلَِفٍة ُيلَخِّ

g . ُيَنظُِّم الَْمْعلوماِت ِضْمَن ُمَخطٍَّط َتْنظيِميٍّ أَْو َتْوضيِحيٍّ

ِم: َعلُّ َنواِتُج التَّ

ئيَسُة الِفْكَرُة الرَّ

ُبطوالٌت

ِمْن ِبالدي

ُة  ااْلأَْحالُف اْلَقَبِليَّ
َوَدْوُرها في َتْحقيِق 

ااِل�ْسِتْقراِر

اْلُوجوُد اْلِبريطاِنيُّ 
في ِمْنَطَقِة اْلَخليِج 

اْلَعَرِبيِّ

َدْوُر اأَْبناِء 
ااْلإِماراِت في 

ُمقاَوَمِة اْلُوجوِد 
اْلِبريطاِنيِّ

ْرِس: َمفاهيُم َوُمْصَطَلحاُت الدَّ
g الِْحلُْف

g ااِلْسِتْعماُر

g اأْلُْسطوُل

g  هيِد َيْوُم الشَّ
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بالدي ُبطوالٌتِمنف

ااِلْستِْقرارِ تَْحقيقِ  في  َوَدْورُها  ُة  الْقََبلِيَّ اْلَْحالفُ  ًل َأوَّ

َنواِت اأْلولى ِمَن الَْقْرِن الّثاِمَن َعَشَر اْسَتَقرَِّت الَْعديُد ِمَن الَْقبائِِل َواأْلَْحالِف الَْعَربِيَِّة َعلى الّساِحِل  في السَّ

ماراِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة، كاَن ِمْن أَْبَرزِها:   الَّذي َتْشَغلُُه َدْولَُة اإْلِ

ُفَبنيياا ِحلف

َتَتَألَُّف  ٍة ُكْبرى،  يَّ ٍة َبرِّ َبَرَز َكُقوَّ

ِمْن َقبيَلِة َبني ياس َوُحَلفائِها ِمَن 

َنْهياَن،  ُمُهْم آُل  اْلَقبائِِل، َوَيَتَزعَّ

ُهُم الّظْفَرُة َوَمدينَُة َأبوَظْبي. َوَمَقرُّ

َقواِسِم ُفالف ِحلف

ُكْبرى،  ٍة  َبْحِريَّ ٍة  َكُقوَّ َظَهَر 

ا  َواتََّخذوا ِمْن َرْأِس اْلَخْيَمِة َمَقرًّ

َلُهْم، َوَيَتأَلَُّف ِحْلُفُهْم ِمَن اْلَقواِسِم 

َواْلَقبائِِل اْلُمنَْطِوَيِة َتْحَت لِوائِها.

َّمُ أاُلحِظُ َوأَتَعَل

ريَطَة اْلُقاِبَلَة، ُثمَّ اأُجيُب: اأُالِحُظ اْلَ
َأْقَتِرُح ُعنْواًنا آَخَر لِْلَخريَطِة. �

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

ِمْن ِخالِل اْلَخريَطِة َأْسَتْكِمُل اْلُمَخطََّط  �
اْلتَِي:

ُح اْلَقباِئَل الَّتي َسَكَنْتها َقديًما َخريَطُة َدْوَلِة اْلإِماراِت ُتَوضِّ

الِحلُْف: ..........................

َسَكنوا ِمْنطََقَة:

َعْجماَن

الِحلُْف: ..........................

َسَكنوا ِمْنطََقَة:

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

الِْحلُْف: ..........................

َسَكنوا ِمْنطََقَة:

الّشارَِقِة َوَرأِْس الَْخْيَمِة

الِحلُْف: َبني ياس

َسَكنوا ِمْنطََقَة:

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

ُة َقَبِليَّ الُفالف َحف األف

اْلِحْلُف:
َأْكَثَر  َأْو  َبْيَن َطَرَفْيِن  اتِّفاٌق 

ةٍ  ُقوَّ ِمْن  َأْعضائِِه  لِِحماَيِة 

خاِرِجيٍَّة.
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ِمْن ِخالِل اْلَجْدَوِل اْلتي، ُأقاِرُن َبْيَن ِحْلَفِي َبني ياس َواْلَقواِسِم، َوْفَق اْلُمْعَطياِت اْلواِرَدِة فيِه: �

ِحْلُف اْلَقوا�ِسِمِحْلُف َبني يا�ساأَْوُجُه اْلُمقاَرَنِة

ِة يٌَّة..........................................................َنْوُع اْلُقوَّ َبْحِر

عاَمُة ....................................................................................................................الزَّ

الْعَرَِبيِّ الْخَليجِ  مِْنطَقَةِ  في  الْبِريطانِيُّ  الْوُجودُ  ثاِنًيا

اأَْقَراأُ النَّ�سَّ ااْلآِتَي ُثمَّ اأُجيُب:

 ، ْيطََرِة َعلى ِمْنطََقِة الَْخليِج الَْعَربِيِّ َتَمكََّنْت بِريطانْيا ِمَن السَّ

َرْغَم الُْمقاَوَمِة الْباِسلَِة الَّتي واَجَهْتها ِمْن ِقَبِل الَْقواِسِم، الَّذيَن 

يٍَّة َكبيَرٍة ال ُيْسَتهاُن بِها في ِمْنطََقِة  ٍة َبْحِر َتَمكَّنوا ِمْن َتْشكيِل ُقوَّ

ًة  يًَّة ُمْسَتِمرَّ َرأِْس الَْخْيَمِة، وَكاَن أُْسطولُُهْم ُيمارُِس َعَملِّياٍت َبْحِر

الِْمْنطََقِة، لِذا  لَِمْنِع َتواُجِدها في  ُفِن الِْبريطانِيَِّة؛  ِضدَّ السُّ

َحَرَصْت بِريطانْيا َعلى التََّخلُِّص ِمْن َهِذِه الُْمقاَوَمِة، َواتََّهَمِت 

ِعَيًة أَنَّ الَْقواِسَم  ْكَملِها اْسَم )ساِحِل الَْقراِصَنِة(، ُمدَّ الَْقواِسَم بِالَْقْرَصَنِة، َكما أَطْلََقْت َعلى الِْمْنطََقِة بِأَ

يَِّة  ْيطََرِة َعلى الطُُّرِق التِّجاِر َيقوموَن بِااِلْعِتداِء َعلى ُسُفِنِهْم لَِنْهِبها َوَسرَِقِتها؛ لَِتْبريِر َرْغَبِتها في السَّ

يَِّة َبْيَن ِمْنطََقِة الَْخليِج الَْعَربِيِّ َوُمْسَتْعَمراتِها في الِْهْنِد، َوما كانَْت ُمقاَوَمُة الَْقواِسِم َوُحلَفائِِهْم  الَْبْحِر

ُفِن الِْبريطانِيَِّة ِإاّل ِدفاًعا َعْن ُحقوِقِهْم َوَوطَِنِهْم َوأَْرِضِهْم. ِمْن َبني ياس لِلسُّ

ااِل�ْسِتْعماُر:
َدْوَلٍة  ٍة َعلى  َقِويَّ َدْوَلٍة  َسْيَطَرُة 

َضعيَفٍة، َوَبْسُط ُنفوِذها؛ بَِهَدِف 

اْستِْغالِل َخْيراتِها َوَثَرواتِها.

� : ئيَسَة ِمَن النَّصِّ َأْسَتْخلُِص اْلِفْكَرَة الرَّ
................................................................................................................................................................................................................   
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ُر ما َيلي: � ُأَفسِّ
g .إِْطالَق بِريطاْنيا ِصَفَة )اْلَقْرَصنَِة( َعلى النَّشاِط اْلَبْحِريِّ لِْلَقواِسِم

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

g .ُفِن اْلبِريطانِيَِّة ُمهاَجَمَة اْلَقواِسِم لِلسُّ
......................................................................................................................................................................................................

لوكِيَِّة اإْليجابِيَِّة. � َأْسَتنْتُِج اْثنَْيِن ِمَن اْلِقَيِم السُّ
................................................................................................................................................................................................................   

الْقَواسِمِ: ضِدَّ  ُة  الْبِريطانِيَّ الْحَْمالتُ  ثاِلًثا

يَِّة ِضدَّ الَْقواِسِم َوَموانِِئِهْم، جاَءْت َعلى النَّْحِو الّتالي: يَِّة الَْعْسَكِر َشنَّْت بِريطانْيا ِسلِْسلًَة ِمَن الَْحْمالِت الَْبْحِر

اأْلَْسباُب: ِإْرساُل الَْقواِسِم أُْسطواًل لَِفكِّ الِْحصاِر الَّذي 

َفَرَضْتُه بِريطانْيا َعلى ُحلَفائِِهْم في َجزيَرِة قشم.

النَّتائُِج: 

حاَصَرْت بِريطانْيا أُْسطوَل الَْقواِسِم. _

انَْسحاُب الَْقواِسِم َوَتْوقيُع اتِّفاِقيَِّة عاِم 1806. _

1 حملة عامَ 1805

اأْلَْسباُب: ُمعاَوَدُة الَْقواِسِم نَشاطَُهُم الَْبْحِريَّ 

ُفِن الِْبريطانِيَِّة. ِضدَّ السُّ

َفِشلَْت بِريطانْيا في الَْقضاِء َعلى  النَّتائُِج: 

الَْقواِسِم.

2 حملة عام 1809
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يف َضْوءِ ما َسَبقَ:

َيُة الَْقواِسِم َمرَْكَزُهْم َعلى ساِحِل  َتْقِو اأْلَْسباُب: 

. الَْخليِج الَْعَربِيِّ

النَّتائُِج: ِإْجباُر ُشيوِخ الِْمْنطََقِة َعلى َتْوقيِع ُمعاَهَدِة 

ِة عاَم 1820م. الِم الْعامَّ السَّ

3 حملة عامَ 1819

َمنِيِّ اْلتي اْلَحْمالِت اْلبِريطانِيََّة ِضدَّ اْلَقواِسِم: � ُأَمثُِّل َعلى اْلَخطِّ الزَّ

ولى األف

...................... عام: 

الّثاِنَيُة

...................... عام:

الّثاِلَثُة

...................... عام:

الْبِريطانِيِّ: الْوُجودِ  مُقاَومَةِ  في  ماراتِ  اْلِ أَْبناءِ  َدْورُ  ثاِلًثا

أَْرِضِهْم َوُمْمَتلَكاتِِهْم  فاِع َعْن  أَْبدى الَْقواِسُم ُمقاَوَمًة ُبطولِيًَّة في الدِّ

ِإلى ِحْصٍن، َواْسَتْبَسلوا في  َبْيٍت  لوا ُكلَّ  ، َفَحوَّ ِضدَّ النُّفوِذ الِْبريطانِيِّ

ميَن  خائِِر َوُمِعّداِت الِْقتاِل لََدْيِهْم، ُمَقدِّ الِْقتاِل َعْن باِلِدِهْم، َرْغَم ِقلَِّة الذَّ

أَْرواَحُهْم ِفداًء لِلَْوطَِن.  

َعَملِّياٍت  ُسُفُنُهْم  ماَرَسْت 
َبْحِريًَّة َعنيَفًة ِضدَّ الِْبريطانِّييَن

اأَ�ْسكاُل ُمقاَوَمِة 
اْلَقوا�ِسِم ِلْلُوجوِد 

اْلِبريطاِنيِّ 

بِناُء أُْسطوٍل 

َبْحِريٍّ َقِويٍّ

ُمُهْم ِحلًْفا  َتَزعُّ
ِمَن الَْقبائِِل

"ِإنَّ اأْلَْسالَف َواأْلَْجداَد حاَفظوا 

ْعَبِة  َعلى َوطَِننا َرْغَم الظُّروِف الصَّ

َوالَْحياِة الْقاِسَيِة الَّتي َمرَّْت َعلَْيِهْم، 

َوَعلى أَْبناِء َهذا الَْوطَِن أَْن َيَتفانَْوا 

ًة َبْعَد أَْن  في الِْحفاِظ َعلَْيِه، خاصَّ

َمنَّ اللُه َعلَْينا بِالنِّْعَمِة"

ْيُخ زاِيُد ْبُن  ُس الشَّ الْباني الُْمَؤسِّ

ُسلْطاٍن آل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُه.

الُْمَتَوفَِّرِة،  الَْمْعرَِفِة  َمصاِدِر  في 

أَْبَرِز  َعْن  ُمَعلِّمي  َمَع  َوبِالتَّعاُوِن 

1820م. ُمعاَهَدِة  ُبنوِد 

أَْبحَــــــثُ
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َّمَ أُشارُِك؛ ِلَتَعَل
 في َضْوِء ِقراَءتي لموضوع الحمالت البريطانية ضد القواسم،  �

َأْسَتْخِرُج اْلتَِي:

g .َحقيَقًة تاريِخيًَّة
 .............................................................................................

g .لوِكيَِّة اْليجابِيَِّة اْثنََتْيِن ِمَن اْلِقَيِم السُّ
 .............................................................................................

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

ا ُمقاَوَمَة َأهالي َرْأِس اْلَخْيَمِة لِْلَحْمالِت اْلبِريطانِيَِّة. � َأِصُف َشَفِويًّ

االأُ�ْسطوُل:

ُتَعدُّ  ُفِن  َمْجموَعٌة ِمَن السُّ

. لِْلَحْرِب َأْو لِلنَّْقِل التِّجاِريِّ

الُْهجوُم الِْبريطانِيُّ َعلى َرأِْس الَْخْيَمِة 

َوَحْرُق أُْسطوِل الَْقواِسِم

هيِد: َتْيِبالشَّ ِبالديَتحف

ْولَِة –  ْيُخ َخليَفُة ْبُن زاِيٍد آْل نَْهياَن َرئيُس الدَّ ُموِّ الشَّ أَْصَدَر صاِحُب السُّ

هيِد، َتْخليًدا  َحِفظَُه اللُه – أَْن َيكوَن َيْوُم 30 نوَفْمِبَر ِمْن ُكلِّ عاٍم َيْوًما لِلشَّ

أَْرواَحُهْم؛  الَّذيَن َوَهبوا  بَِتْضِحياِت َوَعطاِء ُشَهداِء الَْوطَِن  َوَوفاًء َوِعْرفانًا 

ُهْم َوواِجَبُهُم الَْوطَِنيَّ  لَِتظَلَّ راَيُة اإْلِماراِت َخّفاَقًة عالَِيًة، َوُهْم ُيَؤّدوَن َمهامَّ

نْسانِيَِّة كافًَّة.  يَِّة َواإْلِ داِخَل الَْوطَِن َوخاِرَجُه في الَْمياديِن الَْمَدنِيَِّة َوالَْعْسَكِر

َوطَني،  أَْبناِء  ِمْن  َشهيٍد  ِل  أَوَّ اْسِم  َعِن  الَْمْعرَِفِة  َمصاِدِر  في  أَْبَحُث 

الُْبطولِيََّة: َتُه  ِقصَّ ُص  َوأُلَخِّ

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

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

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

مَْعلومٌَة يف خََبٍرأَْبحَــــــثُ

ُد ْبُن زاِيٍد آْل نَْهياَن –  ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ صاِحُب السُّ

َحِفظَُه اللُه -َيْعَتِمُد اْسَم »واَحِة الَْكراَمِة« َعلى 

َهداِء، َوُيؤَكُِّد أَنَّ َتْضِحياِت أَْبناِء  َمْوِقِع نُُصِب الشُّ

اإْلِماراِت َسَتْبقى َمْحفوَرًة في ذاِكَرتِنا.



رفُاالثالث الدَّ رفُاالثالث  الدَّ

30

هيِد في َمْدَرَستِنا َوْفَق النَّموَذِج الّتالي: � ُأِعدُّ بِالتَّعاُوِن َمَع َمْجموَعتي َبْرناَمًجا لاِِلْحتِفاِل بَِيْوِم الشَّ

ُة اْلُمْقَتَرَحُة ْنفيِذالفاِعِليَّ ُخْطواُت التَّ
َتْوزيُع اْلَمهامِّ َعلى 

اْلَمْجموَعِة
ُمالَحظاٌت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أَْقصاُه  َمْوِعٍد  الَْعَربِيِّ في  1968 َعْن َعْزِمها َعلى ااِلنِْسحاِب ِمْن ِمْنطََقِة الَْخليِج  أَْعلََنْت بِريطانْيا عاَم  لَّما 

، بِاْعِتبارِِه َضمانًا  نِهاَيُة عاِم 1971 م، أَكََّد ُحّكاُم اإْلِماراِت َعلى َدْعَوتِِهْم لِِقياِم اتِّحاٍد َبْيَن ِإماراِت الَْخليِج الَْعَربِيِّ

َق َذلَِك بِِإْعالِن ِقياِم َدْولَِة اإْلِماراِت الَْعَربِيَِّة  لُِمْسَتْقَبِل الِْمْنطََقِة َواْسِتْقرارِها، َوبِناِء َغٍد أَْفَضَل لُِشعوبِها، َوَتَحقَّ

الُْمتَِّحَدِة في 2 ديَسْمِبَر 1971م.
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بالدي ُبطوالٌتِمنف

ْف: أَْحتاُج الُمساَعَدَة في .............................................................................................................................................. َتَوقَّ

ْل: ِعْندي اْسِتْفساٌر َعْن .............................................................................................................................................. َتَمهَّ

تاِبْع: اآْلَن َعَرْفُت َعْن ..............................................................................................................................................

مََهمَّــُة الَداءِ 

َأْختاُر ما ُيناِسُبني:

ا ، ِسياِسيًّا(، َوَأْعِرُضُه َأماَم ُزَمالئي.  � يَِّة ِمنَْطَقِة اْلَخليِج اْلَعَربِيِّ َعْبَر اْلُعصوِر )اْقتِصادِيًّ ُم َعْرًضا َتْقديِميًّا َحْوَل َأَهمِّ ُأَصمِّ

ياَرِة، ُثمَّ  � بُِعها لَِتنْفيِذ الزِّ ًحا اْلُخْطواِت الَّتي َسَأتَّ ُأَخطُِّط َمَع َمْجموَعتي لِِزياَرِة إِْحدى ُأَسِر ُشَهدائِنا اأْلَْبراِر، ُمَوضِّ
. فِّ َأْكُتُب َتْقريًرا َعنْها، َوَأْعِرُضُه في الصَّ
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ِحَدِة َمواِرَد  ِة الُمتَّ َلَقْد َحبا اهلُل َدْوَلَة االإِماراِت الَعَرِبيَّ

ٌة َكبيَرٌة  ٌة اْقِت�ساِديَّ َعًة، قاَمْت َعَلْيها َنْه�سَ ًة ُمَتَنوِّ ًة َوَب�َسِريَّ َطبيِعيَّ

�ِس  َمِة ُدَوِل العاَلِم، َوفي َعْهِد الباني الُموؤَ�سِّ َجَعَلْتها في ُمَقدِّ

ْيِخ زاِيِد ْبِن �ُسْلطاٍن اآِل َنْهياَن ـ رحمه اهلل ـ َوقاَدِة  ال�سَّ

ٍة َوَدْعٍم َكبيٍر ِباأَْنواِعها  ناَعُة ِباأَْوَلِويَّ ْوَلِة، َحِظَيِت ال�سِّ الدَّ

. ِةِ ِة َوالتَّْحويِليَّ ااِل�ْسِتْخراِجيَّ

ناَعُةفيدولةاإلماراتالعلبيةالمتحدة الصِّ

g .َر األَنِْشطَِة ااِلْقِتصاِديَِّة في َدْولَِتِه َيَتَتبَُّع َتطَوُّ

g .ياَدِة األَْعماِل ُد الَحواِفَز ااِلْقِتصاِديََّة الُمتاَحَة لِِر ُيَحدِّ

g .ُص الَمْعلوماِت الَّتي َجَمَعها ِمْن َمصاِدَر ُمْخَتلَِفٍة ُيلَخِّ

ِم: َعلُّ َنواِتُج التَّ

ئيَسُة الِفْكَرُة الرَّ

ناَعُة في َدْوَلِة  الصِّ

ِة  اإِلماراِت الَعَرِبيَّ

ِحَدِة الُمتَّ

ناَعُة:  ال�سِّ
َمْفهوُمها 

ماُتها  َوُمَقوِّ

ناعات  ال�سِّ
ُة  ااِل�ْسِتْخراِجيَّ

ناَعات  ال�سِّ
ُة  التَّْحويِليَّ

ْرِس: َمفاهيُم َوُمْصَطَلحاُت الدَّ
g ناَعُة الصِّ

g ناَعُة التَّْحويلِيَُّة الصِّ

g ناَعُة ااِلْسِتْخراِجيَُّة الصِّ
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ومقوماتها مفهومها  الصِّناَعُة  ًل َأوَّ

اْقَتَصَرِت األَنِْشطَُة ااِلْقِتصاِديَُّة في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمَتِّحَدِة 

ّكاِن الَمعيِشيَِّة الرَّئيِسيَِّة ِمْن ِخالِل  ُمْنُذ الِقَدِم َعلى َتلِْبَيِة اْحِتياجاِت السُّ

ْعِي  اللُّْؤلُِؤ َوالرَّ ْيِد َواْسِتْخراِج  ِمْثِل: الصَّ التَّْقليِديَِّة،  َمْجموَعٍة ِمَن الِمَهِن 

َرْت َهِذِه  النِّْفِط َتطَوَّ راَعِة َوالتِّجاَرِة، َوَمَع اْكِتشاِف  َوالزِّ

َعْت َوزاَدْت نِْسَبُة ُمساَهَمِتها في دخل الدولة،  الِمَهُن َوَتَنَوّ

ّكاِن الُمَتزاِيَدِة، ِإلى جانِِب  َوأَْصَبَحْت ُتلَّبي اْحِتياجاِت السُّ

َعٍة. َتْوفيِر ُفَرِص َعَمٍل ُمَتَنوِّ

ناِت ااِلْقِتصاِد الَوطَِنيِّ  ناَعُة أََحَد أََهمِّ ُمَكوِّ ُتَشكُِّل الصِّ

أَْكَبِر  في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة، َوُتَعدُّ ثانَي 

ُمساِهٍم في دخل الدولة َبْعَد النِّْفِط َوالغاِز الطبيعي.

َط الَّذي َيليِه:- ْكَل االآِتَي اِلأَ�ْسَتْكِمَل الُمَخطَّ اأاُلِحُظ ال�سَّ

0815

مدخالتمخرجات اأو نواتج
أمــــوالمــواد خــام

أيـدي عاملــة

وسـائل نقـل 

ومـواصالت

مصــادر طاقــــة
بتـــرول ـ فحـــم

غاز طبيعي أو كهرباء
أربـــــاح

 نفايات
صناعية

سلع مصنعة أو 
مواد تدخل في 
صناعات أخرى

عملية
الت�سنيع

الَعَملِّياُت
الُمْخَرجاُت

عملية
الت�سنيع

الُمْدَخالُت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ناَعُة ال�سِّ

ِهَي َتْحويُل الَموادِّ الخاِم 
إِلى ِسَلٍع.

َراأْ�ُس 
الماِل

االأَْيدي 
العاِمَلُة

ْقُل  النَّ
الُت الّطاَقُةَوالُموا�سَ

الَموادُّ 
الخاُم

االأَ�ْسواُق

ماُت ُمَقوِّ
ناَعِة ال�سِّ
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ُ َُّل َوأَْستَْنتِج أَتَأَم

ناِعيَِّة في َدْولَِة اإِلماراِت:-: ُد أََهمَّ الَمناِطِق الصِّ أَُحدِّ

َوْيُس  1. الرُّ

......................................................... .2

......................................................... .3

الَمناطِِق  � َز  َتَركُّ ُر  ُأَفسِّ
واِحِل. ناِعيَِّة َعلى السَّ الصِّ
 ..........................................

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

ُيْسِهُم  � ُمْقَتَرًحا  ُم  ُأَقدِّ
ناَعِة في  َتْطويِر الصِّ في 
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.
 ..........................................

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

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

ِة ُثمَّ اأُجيُب: اأَْقَراأُ َخريَطَة َدْوَلِة االإِماراِت الَعَرِبيَّ

ناَعُة بَِدْعٍم َقِويٍّ ِمْن ُحكوَمِة َدْولَِة اإِلماراِت َتَمثََّل بِِإنْشاِء الَمناِطِق  َتْحظى الصِّ

َصِة، َوَتْوفيِر َوَجْذِب ااِلْسِتْثماراِت الخارِِجيَِّة، َواْسِتْقداِم  ناِعيَِّة الُمَتَخصِّ الصِّ

ناعاِت الَوطَِنيَِّة الَّتي  التُّْكنولوْجيا الَحديَثِة، َوَفْتِح الَمزيِد ِمَن األَْسواِق أَماَم الصِّ

أَثَْبَتْت َجداَرَتها َوُقْدَرَتها َعلى الَمناَفَسِة عالَِميًّا.

»نَْحُن ماضوَن ـ بِِإْذِن اللِه ـ في 

إِقاَمِة َهْيَكٍل  الَعَمِل َعلى َتْكويِن َو

اْقِتصاِديٍّ ُمتَواِزٍن، َيقوُم َعلى َتْنويِع 

ْخِل، َوَضماِن اْسِتْمراِر  َمصاِدِر الدَّ

الِت نُُموٍّ َجديَدٍة في الِقطاعاِت  ُمَعدَّ

كافًَّة، واالرتقاء بُِمْسَتوى َمعيَشِة 

َوَدْخِل الَفْرِد«.

ْيُخ َخليَفُة ْبُن زاِيٍد  ُموِّ الشَّ صاِحُب السُّ

ْولَِة - َحِفظَُه اللُه. آِل نَْهياَن َرئيُس الدَّ

ِحَدِة ِة الُمتَّ ِة في َدْوَلِة اإِلماراِت الَعَرِبيَّ ناِعيَّ أََهمُّ الَمناِطِق الصِّ
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ُة الصِّناعاتُ ااِلْستِخْراجِيَّ ثاِنًيا

ُة ناعاُت ااِل�ْسِتْخراِجيَّ ال�سِّ
النفط والغاز 

الطبيعي
التعدين

لََقْد َحبا اللُه َدْولََة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة بَِثَرواٍت طَبيِعيٍَّة َكثيَرٍة، َفَمَع 

اْكِتشاِف النِّْفِط في َدْولَِة اإِلماراِت، َوالَّذي ُيَعدُّ ِمْن أََهمِّ َمصاِدِر الطّاَقِة، َبَدأَْت 

. ْخِل الَقْوِميِّ ْولَِة، َوأَْصَبَح ِمْن أََهمِّ َمصاِدِر الدَّ َمالِمُح ااِلْقِتصاِد َتَتَغيَُّر في الدَّ

: بيِعيُّ ْفُط َوالغاُز الطَّ النِّ

يٍَّة في َدْولَِة اإِلماراِت  ّياٍت تِجاِر اْكُتِشُف النِّْفُط َوالغاُز الطَّبيِعيُّ بَِكمِّ

عاَم 1958م في الَمناِطِق الَبْحِريَِّة في أَبو ظَْبي، َوَبْعَدها اْكُتِشَف بَِحْقِل َفْتٍح 

ْولَِة. الَبْحِريِّ في ِإماَرِة ُدَبّي، ثَُمّ َتتالى اْكِتشاُف النِّْفِط في باقي ِإمارات الدَّ

الَّتي َتقوُم  ناعاُت  ِهَي الصِّ

َعلى اْستِْخراِج الَموادِّ الخاِم 

ِمْن َأماكِنِها الطَّبيِعيَِّة.

ناعاُت  ال�سِّ
ُة  ااِل�ْسِتْخراِجيَّ
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أاُلحِظُ

ة. � َثالَثًة ِمْن ُحقوِل النِّْفِط اْلَبْحِريَّ
g  .......................................................

g  .......................................................

g  .......................................................

َدْوَلِة  � يٍّ في  َبرِّ نِْفٍط  َأْكَبَر َحْقِل 
اإِلماراِت.

g  .......................................................

اثنين ِمْن ُحقـوِل الغـاِز في َدْوَلـِة  �
اإِلمـاراِت الَعَربِيَّـِة الُمتَِّحـَدِة

g  .......................................................

g  .......................................................

اثنين ِمْن َموانِِئ َتْصديِر النِّْفِط.  �
g ..................................................................................................................................................................................................

g ..................................................................................................................................................................................................

واِحِل. � يََّة ُقْرِب ُحقوِل النِّْفِط َوالغاِز الطَّبيِعيِّ ِمَن السَّ ُر َأَهمِّ ُأَفسِّ

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

أَْبَحُث بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي َوبِاْسِتْخداِم َمصاِدِر المعرفة الُمْخَتلَِفِة َعْن ُكلٍّ ِمّما يأتي:-

َتْرتيِب َدْوَلِة اإِلماراِت في إِْنتاِج النِّْفِط َعلى ُمْسَتوى دول الوطن العربي. �

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

آِخِر َحْقٍل نِْفطِيٍّ اْكُتِشَف في إِماَرِة ُدَبّي. �

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

ْفِط في َدْوَلِة االإِماراِت َواأَ�ْسَتْخِرُج ِمْنها:- َخريَطَة ُحقوِل النِّ

ُحقوِل النِّْفِط في َدْوَلِة اإِلماراِت 
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ْعديُن: التَّ
بِالتَّْنقيِب َعِن الَموادِّ الخاِم  الُمَتِّحَدِة  َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة  َتْهَتمُّ 

بَِهَدِف َتْوِسَعِة القاِعَدِة اإِلنْتاِجيَِّة َوَتْنويِعها، َوَقْد ساَعَد َعلى َذلَِك ُوجوُد 

َبْعِض الَموادِّ الخاِم:

اليورانيوم

الرصاص 

الحديد

المنجنيز

النحاس

الملح الصخري

اأهم المعادن في دولة االإمارات 
العربية المتحدة

المنطقة الجبلية الشمالية

العين

بعض جزر إمارة أبوظبي

مناطق تواجد المعادن في دولة 
االإمارات العربية المتحدة

البناء والتشييد

السيراميك

االسمنت
ال�سخور 
الجيرية 

الرملية
إقامة السدود

رصف الطرق

�سخور
البازلت

أهم استخدامات المعادن:

) يٌّ
مَحْلوٌل ِملِْحيٌّ )ِعالجِ

ِملُْح الطَّعاِم

المِلٌْح الَصْخِريٌّ

ْعديُن التَّ
ِمْن  ُهَو اْستِْخراُج الَمعاِدِن 
َوَتنِْقَيُتها،  باطِِن األَْرِض، 
أولية  كمواد  َوإِْعداُدها 

ناَعِة. لِلصِّ

اْسِتْخراِج الَموادِّ الخامِّ
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�َسِرَكُة
�سيراميك

َراأْ�ِس الَخْيَمِة

g التَّْأسيُس: 1989 م

g َرْأُس الَخْيَمِة : الَمَقرُّ

g  الُمنَْتجاُت: السيراميك والبوْرسالن واألدوات الصحية 
ومستلزماتها.

g  َصِة في سيراميك ِركاِت العاَلِميَِّة الُمَتَخصِّ  ُتَعدُّ َشِرَكُة سيراميك َرْأِس الَخْيَمِة ِمْن َأْكَبِر الشَّ
األَْرِضّياِت َوالُجْدراِن َوَأْطُقِم الَحّماماِت ومستلزماتها، وتصدر ُمنَْتجاتِها إِلى 160 َدْوَلًة. 

ُة َّْحويلِيَّ الصِّناعاتُ الت ثاِلًثا

ِم َوالتَّْنِمَيِة ااِلْقِتصاِدَيِّة في ُدَوِل  ناِعيَّ ُهَو أََحُد َمعاييِر التََّقدُّ َم الصِّ ِإنَّ التََّقدُّ

ناَعَة التَّْحويلِيََّة،  ناَعِة، ُخصوًصا الصِّ العالَِم، وَُكلَّما زاَد ِإْسهاُم ِقطاِع الصِّ

ْولَِة ِإلى األَماِم  ْولَِة، أَّدى َذلَِك ِإلى َدْفِع الدَّ في الّناتِِج الَمَحلِّيِّ اإلِْجمالِيِّ لِلدَّ

ِر. ِم َوَمسيَرِة التَّْنِمَيِة َوالتَّطَوُّ ُخطُواٍت َكبيَرًة َعلى طَريِق التََّقدُّ

ناعاِت  َوَقْد َحَرَصْت َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمَتِّحَدِة َعلى َتطْويِر الصِّ

التَّْحويلِيَِّة ِمْن ِخالِل َتْشجيِع الُمْسَتْثِمريَن بَِتْقديِم التَّْسهيالِت َوالُمساَعداِت 

يَِّة لَُهْم َوَتْسويِق الُمْنَتجاِت َمَحلِّيًّا َوعالَِميًّا.  المادِّ

األلومنيوم

تكرير البترول 

الصناعات الغذائية

األسمدة

األدوية

اأمثلة لل�سناعات التحويلية في دولة 
االإمارات العربية المتحدة

ُة ناعاُت التَّْحويِليَّ ال�سِّ

الَّتي َتقوُم  ناعاُت  ِهَي الصِّ

َعلى َتْحويِل الَموادِّ الخاِم 

ِمْن حاَلتِها الطبيعية إِلى حاَلٍة 

َتْخَتلُِف في َشْكلِها  َجديَدٍة 

َواْستِْعمالِها  َوَخصائِِصها 

لُِتَلبَِّي حاجاِت اإِلْنساِن.
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َنُع �ستراتا التَّْأسيُس: 2010 م. gَم�سْ

g .الَعْيُن : الَمَقرُّ

g .الُمنَْتجاُت: تصنيع مكونات هياكل الطائرات

g  ناِت َهياِكِل الّطاِئراِت  في َرٌة لَِتْصنيِع ُمَكوِّ  ُمنَْشَأٌة ُمَتَطوِّ
ناِت الّطاِئراِت  َمدينَِة الَعْيِن، ُمنَْتجاتها عالَِيَة الَجْوَدِة لُِمَكوِّ

لُِمَصنِّعي الُمِعّداِت األَْصِليَِّة. 

�َسِرَكُة 
األومنيوم ُدَبّي 

الَمْحدوَدُة 
)دوبال(

g .التَّْأسيُس: 1979 م

g .َجَبُل َعِليٍّ - إِماَرُة ُدَبّي : الَمَقرُّ

g  الُمنَْتجاُت: ألومنيوم

g  ري األلومنيوم َعلى ُمْسَتوى العاَلِم.َكما َأنَّها َأَحُد َأْكَبِر َمصاِدِر  التَّْرتيُب الّسابُِع ِمْن ُمَصدِّ
َدْخِل ُدَبّي ِمْن َغْيِر النِّْفِط

التَّْأسيُس: 2005 م. g�َسِرَكُة الفوعة

g .الَعْيُن إِماَرُة َأبو َظْبي : الَمَقرُّ

g   الُمنَْتجاُت: التُّموُر

g  ْوَلِة  واِحٌد ِمْن َأَهمِّ الَمصانِِع الَوَطنِيَِّة َعلى ُمْسَتوى الدَّ
ومن أكبر الشركات الُمنْتَِجٍة لِلتُّموِر في العاَلِم. 

الَخليُج 
ناعاِت  ِلل�سِّ
ِة  واِئيَّ الدَّ
)جلفار(

g .التَّْأسيُس: 1980م

g .ْقداَقُة ـ إِماَرُة َرْأِس الَخْيَمِة : الدَّ الَمَقرُّ

g  الُمنَْتجاُت: َأْدِوَيٌة

g  من أولى الشركات في َهذا الَمجاِل َعلى نِطاِق منطقة
الَخليِج العربي، َكما َتقوُم َشِرَكُة جلفار بَِتْسويِق ُمنَْتجاتِها عاَلِميًّا.
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ناعاُت الِبْتروكيماويَُّة القائَِمُة َعلى النِّْفِط في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمَتِّحَدِة %20 ِمْن ِقطاِع  َوُتَشكُِّل الصِّ

التَّْصنيِع، َوُتَعدُّ َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمَتِّحَدِة ثانَي أَْكَبِر ُمْنِتٍج لِلَْموادِّ الِبالستيِكيَِّة في ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن 

عوِديَِّة. الَخليِجيِّ َبْعَد الَمْملََكِة الَعَربِيَِّة السُّ

َّمُ  أُشارُِك َوأَتَعَل

ِة في َدْوَلِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة. � ناعاِت البِْتروكيماِويَّ َأْكُتُب اْسَم الصِّ

123
................................................................................................................................................

يَِّة. � ناعاِت الَمَحلِّ ُح َدْوري في َدْعِم الصِّ ُأَوضِّ

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

..................................................................................................................................................................  
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يٍَّة في  � ْوَلِة ُأِعدُّ قائَِمًة أِلَْسماِء ُمنَْتجاٍت لِِصناعاٍت َمَحلِّ ِة في الدَّ ِمْن ِخالِل ِزياَرتي أِلََحِد الَمراكِِز التِّجاِريَّ
َدْوَلِة اإِلماراِت:-

َّْمتُ أُطَبِّقُ ما تَعَل

ُة َلباِئيَّ َزُةالَكهف
ِه اأَلجف واُء الدَّ الِغذاُء

توقف: أَْحتاُج الُمساَعَدَة في ..............................................................................................................................................

ْل: ِعْندي اْسِتْفساٌر َعْن .............................................................................................................................................. َتَمهَّ

تاِبْع: اآلَن َعَرْفُت َعْن ..............................................................................................................................................

مََهمَّــُة الَداءِ 
أختارمايناسبني:

ناعاِت في َدْوَلِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة َوَأْعِرُضُه َعلى ُزَمالئي. � ًرا إِلِْكتِرونِيًّا أِلََهمِّ الصِّ ُأِعدُّ َتْقريًرا ُمَصوَّ

ُأْحِضُر َنْوًعا ِمَن الَموادِّ الخاِم َوَأْصنَُع ِمنُْه ُمنَْتًجا ُيْمكُِن اْستِْخداُمُه، َوَأْعِرُض َنتائَِج الَعَمِل ِمْن ِخالِل َعْرٍض  �
يََّة الُمنَْتِج َواْستِْخداماتِِه وخطوات تنفيذ العمل. ٍر َوَأْعِرُضُه لُِزَمالئي ُمَبيِّنًا َأَهمِّ َتْقديِميٍّ َأْو فيْلٍم ُمَصوَّ



َدُةالثانية الَوحف

2



1

2

3

4

ُل رفُااأَلوَّ الدَّ

رفُاالّثاني الدَّ

ُاالّثاِلُث رف الدَّ

ُاgاللابع رف الدَّ

االتحادفيفكلالشيخزايد

صاِل ِلَوااِلتِّ قف تطورَوساِئُلالنَّ

ِحَدِة ِةالُمتَّ ماراِتالَعَلِبيَّ ِ َلِةاإلف فيَدوف

عاُوِنالَخليِجيِّ ِلِسالتَّ ُدَوُلَمجف

جازاٌت َعطاٌءَوِإنف

واُقفي اأَلسف

ِحَدِة ِةالُمتَّ َلِةاإِلماراِتالَعَلِبيَّ َدوف
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ِة الَكثيَر  َقْت َوْحَدُة َدْولِة االإِماراِت الَعَرِبيَّ َحقَّ
ُل فيها  ُل االأَوَّ ِمَن االإِْنجازاِت، َوالَّتي َيعوُد الَف�سْ
ْيِخ زاِيِد ْبِن �ُسْلطاٍن اآل َنْهياَن  �ِس ال�سَّ ِلْلباني الُموؤَ�سِّ
-َرِحَمُه اهلُل- الَّذي اأَْحيا ِفْكَرَة الَوْحَدِة بين دول 
مجل�س التعاون لدول الخليج العربية، َو�َسعى 
ِلَتْنفيِذها ِبُمعاَوَنِة اإِْخواِنِه الُحّكاِم، َوَعِمَل ِبُكلِّ 

طاَقِتِه ِلَتْحويِل ِفْكَرِتِه ِلواِقٍع َمْلمو�ٍس.

االتحادفيفكلالشيخزايد

g  ِقياِم َمْجلِِس ْيِخ زاِيٍد – َرِحَمُه اللُه - في  ْوَر الِقياِديَّ لِلشَّ َيْشَرُح الدَّ

التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة.

g  َعٍة لَِمجاالِت التَّعاُوِن َبْيَن َدْولَِتِه َوُدَوِل َيْذُكُر َمْعلوماٍت ِمْن َمصاِدَر ُمَتَنوِّ

. َمْجلِِس التَّعاُوِن الَخليِجيِّ

g .ُص الَمْعلوماِت الَّتي َجَمَعها ِمْن َمصاِدَر ُمْخَتلَِفٍة ُيلَخِّ

g .َمًة بِاألَِدلَِّة ُيْصِدُر أَْحكاًما ُمَدعَّ

ِم: َعلُّ َنواِتُج التَّ

ئيَسُة الِفْكَرُة الرَّ

االتحاد في فكر

الشيخ زايد

زاِيٌد اْبُن 
ْحراِء ال�سَّ

 ُجهوُد
 زاِيٍد في ِقياِم

عاُوِن  َمْجِل�ِس التَّ
الَخليِجيِّ

ْرِس: َمفاهيُم َوُمْصَطَلحاُت الدَّ
g  َمْجلُِس التَّعاُوِن 

g  ُّاألَميُن العام



45

االتحادفيفكلالشيخزايد

الصَّْحراءِ اْبنُ  زايٌِد  ًل َأوَّ

ْحراِء صانُِع الَحضاَرِة« ثُمَّ أُجيُب:  أَْقَرأُ النَّصَّ اآلتَِي ِمْن ِكتاِب »زاِيٌد اْبُن الصَّ

ْيِخ زاِيِد ْبِن ُسلْطاٍن آل نَْهياَن، فِهَي َشْخِصيٌَّة  ُموِّ الشَّ لَْيَس ُهناَك ِمْن ِصَفٍة َتْجَمُع ُكلَّ َجوانِِب َشْخِصيَِّة صاِحِب السُّ

َدُة الَجوانِِب، ِإاّل أَنَُّه ااِلْبُن الّصاِدُق لَِصْحراِء َدْولَِة اإِلماراِت َوباِدَيِتها، فيها َتَرْعَرَع، َوَعلى ُرباها نََشأَ. ُمَتَعدِّ

ْحراِء، ِإنَّ َمْدَرَسَة  ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاٍن في َقْصِر الِحْصِن في أَبوظَْبي، َولَِكنَُّه َتَرّبى َونَما في الّداِخِل في الصَّ ُولَِد الشَّ

ِإْعداِدها لِلرِّجاِل األَْقِوياِء. ْحراَء بُِعلوِمها َوُفنونِها َوأَْخالِقها َوَتقاليِدها َوُتراثِها َو زاِيٍد َوجاِمَعَتُه وَُكلِّيََّتُه كانَِت الصَّ

ْعَر َواألََدَب،  َبْيَن ُربوِع الَخْتِم َوالظّْفَرِة َوليوا عاَش زاِيٌد َحياَتُه األولى، َوفيها َتَعلََّم َمباِدَئ الُقْرآِن، َوَحِفَظ الشِّ

راَيُة بِالّتاريِخ  َوَبَدأَ َيْسَمُع ِمْن أَْبنائِها َورِجالِها أَْخباَرها الُمعاِصَرَة، َوتاريَخها الَقريَب َوالَبعيَد، َفكانَْت َهِذِه الدِّ

ْيَخ زاِيَد ْبَن ُسلْطاٍن آل نَْهياَن -رحمه الله- اْسَتلَْهَم الَكثيَر ِمْن  ياِسيََّة، َوال َشكَّ أَنَّ الشَّ َوالتُّراِث زاَدُه َوثَقاَفَتُه السِّ

ياِسيَِّة ِمْن ِدراَيِتِه بَِشْخِصّياِت َوتاريِخ ُحّكاِم آل نَْهياَن الِكباِر الَّذيَن َسَبقوُه. ُقْدَرتِِه السِّ

لَُه َذلَِك لِلنَّجاِح حيَنما َتَسلََّم أُموَر الَعْيِن َوالِمْنطََقِة  ْحراِء َفنَّ التَّْوفيِق َبْيَن الُمَتناِزعيَن، َوأَهَّ َتَعلََّم زاِيٌد في الصَّ

 ، ْرِقيَِّة، َوأَْصَبَحْت َهِذِه الِهَبُة في َشْخِصيَِّتِه ِصَفًة باِرَزًة حيَنما ظََهَر َعلى َمْسَرِح األَْحداِث في العالَِم الَعَربِيِّ الشَّ

الّشورى،  َمْبَدأَ  ْحراِء َوَقبائِلِها  َوَتَعلََّم ِمَن الصَّ الُمَتناِزَعِة فيها،  الَعَربِيَِّة والِفئاِت  الُبلْداِن  َبْيَن  بِالتَّْوفيِق  َوقاَم 

َوااِلْسِتماَع ِإلى َرأِْي اآلَخر، َوَتْقديَر ِوْجَهِة نَظَِر أَْهِل الِحْكَمِة َوالَمشوَرِة.

ْحراِء، وََكُثَرْت أَْحالُمُه في ِإْسعاِد أَْبناِء َهذا الَوطَِن، وَكانَْت َحياُتُه األولى  َتَعلََّقْت َعْيناُه بَِصفاِء َسماِء َهِذِه الصَّ

ْيِد َوالَقْنِص َوُركوِب الَخْيِل َقْد ساَعَدُه -َوال  ياَضِة َوالصَّ ْحراِء َمْدَرَسًة َصَقلَْت ِإراَدَتُه َوَعْزَمُه، وَكاَن ُحبُُّه لِلرِّ في الصَّ

ُتُه في َتْحقيِق آمالِِه َوآماِل َشْعِبِه.  ْخِم الَّذي َسَيْنَتِظُرُه، َوَصَقَل بِِه اإِلراَدَة الَقِويََّة، َوتِلَْك ُعدَّ - َعلى الُجْهِد الضَّ َشكَّ

َفُة الَزَمْتُه من بِداَيِة َحياتِِه، ُهَو َبسيُط الَملَْبِس، ُيِحبُّ  ْيِخ زاِيٍد الَبساطَُة. َوَهِذِه الصِّ ِمْن أَْبَرِز ِصفاِت الشَّ

الُجلوَس َعلى األَْرِض َبْيَن ِإْخوانِِه َوَصْحِبِه َوُضيوِفِه. 

َدَة الَجوانِِب؛ زاِيٌد القائُِد، زاِيٌد الُمْصلُِح،  ْخِصيََّة الُمَتَعدِّ َهَكذا أَْخَرَجْت أَْرُض الظُّْفَرِة َوالَخْتِم َوليوا َهِذِه الشَّ

َرُه العالَُم،  ْخِصيَُّة الَعَربِيَُّة الَمْرموَقُة، زاِيٌد الَغيوُر َعلى ديِنِه َوَبلَِدِه، زاِيٌد اإِلنْساُن الَّذي َقدَّ ، زاِيٌد الشَّ زاِيٌد الَوطَِنيٌّ

َفاْختيَر َرُجَل العاِم في سنة)1988(.
د ُمْرسي َعْبد الله، أَبوظَْبي، ِوزاَرُة ُشؤوِن الرِّئاَسِة،  لِلْكاتِِب ُمَحمَّ

الَمرَْكُز الَوطَِنيُّ لِلَْوثائِِق َوالُبحوِث، 2014. 
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� : ئيَسَة لِلنَّصِّ َأْكُتُب الِفْكَرَة الرَّ
................................................................................................................................................................. 

ْيِخ زايِِد ْبِن ُسْلطاٍن آل َنْهياَن-َرِحَمُه اللُه-. � ْحراُء في بِناِء َشْخِصيَِّة الشَّ ُص َأثر الصَّ ُأَلخِّ
................................................................................................................................................................. 

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

ْيُخ زايٌِد -َرِحَمُه اللُه-. � ياضاِت التُّراثِيََّة الَّتي ماَرَسها الشَّ ا عن أهم الرِّ أعبر شفويًّ

�  ، بِاِلْستِعاَنِة بِاألَْطَلِس الَمْدَرِسيِّ

ُد َعلى الَخريَطِة الَمناطَِق الَّتي  ُأَحدِّ

ـ َرِحَمُه  ْيُخ زايٌِد  َتَرْعَرَع فيها الشَّ

اللُه ـ.
بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي َوبِاْستِْخداِم  �

ِم َأْبَحُث َعْن ُمناَسَبِة  َمصاِدِر التََّعلُّ
ـ َرِحَمُه اللُه ـ  ْيِخ زايٍِد  اْختِياِر الشَّ

َرُجَل العاِم في سنة )1988(:
 ...................................................  

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

ِحَدِة ِة الُمتَّ ٌة ِلَدْوَلِة اإِلماراِت الَعَرِبيَّ َخريَطٌة ِسياِسيَّ

 

ْيِخ زاِيٍد ْبِن ُسْلطاٍن آل نهيان -َرِحَمُه اهلل-: َة اآلِتَيَة ِللشَّ ْخِصيَّ َأْسَتْكِمُل الِبطاَقَة الشَّ
ـ َرِحَمُه اللُه ـ � اِلْسُم : زايُِد ْبُن ُسْلطاٍن آل َنْهياَن 
َمكاُن الميالِد: .................................................................................... �
َمكاُن النَّْشَأِة: ...................................................................................... �
التَّْعليُم: ............................................................................................... �
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01

02

03

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

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

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

ْيِخ زايٍِد ُقْدراٍت ِسياِسيًَّة ُمنُْذ ِصَغِرِه. � ُر اْمتاِلَك الشَّ ُأَفسِّ
...........................................................................................................................................................................  

َبِب، ِمْن ِخالِل الَجْدَوِل التي: � ماِت الَّتي َأْعَجَبْتني في َشْخِصيَِّة زايٍِد، َمَع َتْوضيِح السَّ َأْكُتُب السِّ

ماُت الَّتي اأَْعَجَبْتني َبُبال�سِّ ال�سَّ
........................................................................................................................................................................

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

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

الخَليِجيِّ َّعاوُنِ  الت مَْجلِسِ  قِيامِ  في  زايٍِد  جُهودُ  ثاِنًيا

بعد نجاح فكرة اتحاد دولة اإلمارات العربية 

المتحدة اتسعت تطلعات الشيخ زايد -رحمه 

الله- لتحقيق وحدة خليجية بين أبناء دول المنطقة 

َمتيَنٍة  بَِروابَِط  أَْبناُء الَخليِج الَعَربِيِّ  َيْرَتِبُط  حيث 

نَْحَو َتْحقيِق التَّعاُوِن  بُِخطًى راِسَخٍة  َجَعلَْتُهْم َيسيروَن 

َوالَوْحَدِة فيما َبْيَنُهْم.

ُدَوِل الَخليِج  � َأْبناِء  الَتراُبِط َوالَوْحَدِة بين  ماِت  َأْكُتُب َثالًثا ِمْن ُمَقوِّ
الَعَربِيَِّة:

»ِإنَّ َمْجلَِس التَّعاُوِن جاَء في َوْقٍت 

نَْحُن في أََشدِّ الَحاَجِة ِإلى التَّْنسيِق 

َوالتَّعاُوِن، َوْفَق ُخطٍَط َمْدروَسٍة 

ِإسِتراتيِجيٍَّة ُمتََّفٍق َعلَْيها؛  َو

ياِت  لُِمواَجَهِة األَطْماِع َوالتََّحدِّ

ُد آماَل  الَّتي ُتحيُط بِالَخليِج، َوُتَجسِّ

َوطُموحاِت ُشعوِب الِمْنطََقِة.«

ْيُخ زاِيُد ْبُن  ُس الشَّ الباني الُمَؤسِّ

ُسلْطاٍن آل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُه.
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الكويت  حاكم  اجتماع 

مع  الصباح  جابر  الشيخ 

الشيخ زايد لتشكيل لجنة 

وزارية مشتركة إلنشاء وحدة 

خليجية.

مايو 1975م - أبو ظبي

إعالن بيان موضًحا قيام مجلس 

التعاون الخليجي ومقره مدينة 

الرياض ويتكون من ست دول 

عربية أعضاء، هي: )اإلمارات، 

البحرين، السعودية، عمان، 

قطر، الكويت(

فبراير 1981م - الرياض

استضافة العاصمة اإلماراتية  

قمة  مؤتمر  أول  أبوظبي 

لقادة دول مجلس التعاون 

الخليجي.

مايو 1981م - أبو ظبي

خطوات قيام مجلس التعاون الخليجي

يف ضو قرائتي ملا سبق

أصوغ بأسلوبي تعريًفا مناسًبا لمجلس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة. �

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

َأْسَتنْتُِج أسباب سعي الشيخ زايد -رحمه الله- إلى تكوين مجلس التعاون الخليجي. �

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

َمنِيََّة الَّتي ُتَمثُِّل َمسيَرَة َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة )ُمنُْذ قيامه إِلى َيْوِمنا َهذا(. � َأْحِسُب الَفْتَرَة الزَّ

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

أصمم خطًّا زمنيًّا يوضح خطوات قيام مجلس التعاون الخليجي: �
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الَخريَطِة  � َعلى  ُد  ُأَحدِّ
المقابلة الَمدينََة الَّتي ُتَعدُّ 
ئيَس لَِمْجلِِس  الَمَقرَّ الرَّ
الَخليِج  لُِدَوِل  التَّعاُوِن 

الَعَربِيَِّة. 

المدينة التي استضافت  �
لقادة  قمة  مؤتمر  أول 
لدول  التعاون  مجلس 

الخليج العربية.
عاُوِن الَخليِجيِّ ٌة ِلُدَوِل َمْجِلِس التَّ َخريَطٌة ِسياِسيَّ

َدِة َبْيَن ُدَوِل الَمْجلِِس. َتطْبيُق ااِلتِّفاِقيَِّة ااِلْقِتصاِديَِّة الُمَوحَّ

ياُض. ِإنْشاُء َمْكَتِب التَّْربَِيِة الَعَربِيِّ لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة، َوَمرَْكُزُه الرِّ

ِة الّذاتِيَِّة لُِدَوِل الَمْجلِِس. ِة ِدْرِع الَجزيَرِة؛ لَِتأْميِن الُقوَّ ِإنْشاُء ُقوَّ

عاُوِن ِلُدَوِل الَخليِج الَعَرِبيَِّة: ِمْن اإِْنجازاِت َمْجِل�ِس التَّ

ياُض يَِّة لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة، َوَمرَْكُزها الرِّ حِّ ِة الصِّ ِإنْشاُء األَمانَِة العامَّ

ُة فاِقيَّ ااِلتِّ

اتِّفاٌق َرْسِميٌّ َبْيَن ُدَولتين أو أكثر 
لتحقيق أهداف محددة.
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ِة في الَجْدَوِل الّتالي: عاُوِن ِلُدَوِل الَخليِج الَعَرِبيَّ ُف االإِْنجازاِت ال�ّساِبَقِة ِلَمْجِل�ِس التَّ نِّ اأُ�سَ

ُة ُةالَع�ْسَكِريَّ يا�ِسيَّ ُةال�سِّ ُةالثَّقاِفيَّ ااِلْقِت�ساِديَّ

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

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

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

َدِة. � َأَتَخيَُّل َوَأْقَتِرُح َشْكاًل لِْلُعْمَلِة الَخليِجيَِّة الُمَوحَّ

لُها: أَْبَحُث ِمْن ِخالِل َمصاِدِر الَمْعلوماِت الُمْخَتلَِفِة َعْن أَْهداٍف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، َوأَُسجِّ

g ................................................................................................................................................................................................

g ................................................................................................................................................................................................

g ................................................................................................................................................................................................

g ................................................................................................................................................................................................

أَْبحَــــــثُ
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ُه ِرساَلَة ُشْكٍر لِقادة َمْجلِِس التَّعاُوِن لُِدَوِل الَخليِج الَعَربِيَِّة؛ لُِجهوِدِهم في َتنْفيِذ َأْهداِف المجلس. � ُأَوجِّ

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

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

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

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

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

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

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

توقف: أَْحتاُج الُمساَعَدَة في ..............................................................................................................................................

ْل: ِعْندي اْسِتْفساٌر َعْن .............................................................................................................................................. َتَمهَّ

تاِبْع: اآلَن َعَرْفُت َعْن ..............................................................................................................................................

مََهمَّــُة الَداءِ

ًة إِلِْكترونِيًَّة  � ُم َمَجلَّ ْيِخ زايِِد ْبِن ُسْلطاٍن آل َنْهياَن ـ َرِحَمُه اللُه ـ ُمْسَتعينًا بُِمَعلِّمي، ُثمَّ ُأَصمِّ ُف سيَرَة الشَّ َأَتَعرَّ
أِلََهمِّ إِْنجازاتِِه في َأَحِد الَمجالِت التَِيِة: السياسية ـ القتصادية ـ البيئية.
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ْيُخ َزاِيُد ِبُن �ُسْلَطاٍن اآل َنْهياَن  �ُس ال�سَّ �سِّ اأَْولى الباِني الُموؤَ

ِة  ِة ِفي َكافَّ ْه�سَ ِم َوالنَّ َقدُّ - َرِحَمُه اهلُل - ُجلَّ اْهِتماِمِه ِلَتْحقيِق التَّ

الَمجاالِت، َوِباأَْعَلى الُم�ْسَتَوياِت ِمَن الَجْوَدِة َواالإِْتَقاِن ِلَدْوَلِة 

ِحَدِة َواِلأَْبناِئِه �َسْعِب االإِماراِت  ِة الُمتَّ االإِماراِت الَعَرِبيَّ

َبَحْت  ِحَدِة َوِلَجِميِع الُمقيميَن فيها، َحتَّى اأَ�سْ ِة الُمتَّ الَعَرِبيَّ

َوِل الَّتي ُيْحَتَذى ِبها في �َسّتى الَمياديِن. ِمَن الدُّ

صاِل ِلَوااِلتِّ قف تطورَوساِئُلالنَّ
ِحَدِة ِةالُمتَّ ماراِتالَعَلِبيَّ ِ َلِةاإلف فيَدوف

g   َرٍة لِلنَّْقِل َواالتِّصاالِت َوَتأْثيِرَها في ُيْعِطي أَْمِثلًَة َعلَى َشَبكاٍت ُمَتطَوِّ

. َتْشجيِع النُُّموِّ ااِلْقِتصاِديِّ

g .ُيَوظُِّف الَخرائَِط الُمْخَتلَِفَة لَِتْحديِد أََهمِّ الَمواِقِع

g .ّكاِن َيَتَوقَُّع َتأْثيَر َقضايا راِهَنٍة َمْعروَفٍة َعلى َحياِة السُّ

ِم: َعلُّ َنواِتُج التَّ

ئيَسُة الِفْكَرُة الرَّ

تطور َوساِئُل 

صاِل في  ْقِل َوااِلتِّ النَّ

ِة  َدْوَلِة اإِلماراِت الَعَرِبيَّ

ِحَدِة الُمتَّ

ْقِل َو�ساِئُل النَّ

�ساِل َو�ساِئُل ااِلتِّ

�ساِل �َسَبكاُت ااِلتِّ

ْرِس: َمفاهيُم َوُمْصَطَلحاُت الدَّ
g ُّاإِلنَْتْرنِت

g التِّلِّْغراُف

g الفاْكُس
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صاِل ِلَوااِلتِّ قف تطورَوساِئُلالنَّ

النَّْقِل َوسائُِل  ًل َأوَّ

اًل ِمْن َمكاٍن ِإلى آَخَر َبْحًثا َعْن ِغذائِِه َوأَْمِنِه َحتَّى َعَرَف ااِلْسِتْقراَر بِاْكِتشاِفِه  ُل ُمَتَنقِّ عاَش اإِلنْساُن األَوَّ

لَْت ِإلى ُمُدٍن َكِبيَرٍة لُِتَشكَِّل  َن الُقرى الَّتي ما لَِبَثْت أَْن َتَحوَّ غيَرُة لُِتَكوِّ نَِت الُمْجَتَمعاُت الصَّ راَعَة، ِعْنَدها َتَكوَّ الزِّ

ُل َبْيَنها بِطُُرٍق َوَوسائَِل ُمْخَتلَِفٍة. ُدَواًل في َجميِع قاّراِت العالَِم َيْسُهُل التَّْنقُّ

ْقِل أنواع َوساِئُل النَّ

ُة يَّ ُةالَبِّ ُةالماِئيَّ يَّ اجَلوِّ
ِمْن َوسائِلِهاِمْن َوسائِلِهاِمْن َوسائِلِها

: يُّ ْقُل الَبرِّ النَّ
َر  َدِت األَْشكاُل َواألَْحجاُم، َوَقْد صاَحَب َتطَوُّ ًرا َكبيًرا في َوْقِتنا الحاِضِر، َفَتَعدَّ يِّ َتطَوُّ َشِهَدْت َوسائُِل النَّْقِل الَبرِّ

ِر النَّْقِل  َرِة، َوَمَع َتطَوُّ ٌر في الطُُّرِق َبْعَد اْسِتْخداِم الَعَجلَِة، َفُشيَِّدِت الَعديُد ِمَن الطُُّرِق الُمطَوَّ يِّ َتطَوُّ َوسائِِل النَّْقِل الَبرِّ

اًل لَِتَتناَسَب َمَع َوسائِِل النَّْقِل الَجديَدِة َكالَْجّراِر َوالّشاِحَنِة َوالِْقطاِر. اآللِيِّ اْزداَدِت الحاَجُة ِإلى طُُرٍق أَْكَثَر أَمانًا َوَتَحمُّ

، ُثمَّ اأُجيُب: يِّ ْقِل الَبرِّ ِر َو�ساِئِل النَّ َمراِحِل َتُطوُّ أاُلحِظُ َوأَْستَكْشُِف

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

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

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

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

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

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

� . يِّ ِر َوسائِِل النَّْقِل الَبرِّ َأْكُتُب َتْحَت ُكلِّ صوَرٍة َمراِحَل َتَطوُّ
َوِر َأْوُجَه التَّشاُبِه َبْيَن َوسائِِل النَّْقِل الواِرَدِة: � َأْكَتِشُف ِمْن ِخالِل الصُّ

......................................................................................................................................................................
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ْيُخ َخليَفُة ْبُن زاِيٍد آل نَْهياَن رئيس الدولة  ُموِّ الشَّ َحَرَص صاِحُب السُّ

ـ َحِفظَُه اللُه ـ ُمْنُذ َتَولِّيِه َمقاليَد الُحْكِم في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة 

ْيُخ زاِيُد ْبُن  ُس الشَّ َعلى اْسِتْكماِل َمسيَرِة النَّْهَضِة الَّتي أسَسها الباني الُمَؤسِّ

ُسلْطَاٍن آل نَْهياَن ـ َرِحَمُه اللُه ـ َفَتوالَْت اإِلنْجازاُت في َشّتى الَمجاالِت 

َوِمْنها َمجاُل النَّْقِل َوالَمواَصالِت. 

يَِّة إِلنْشاِء َشَبَكِة الطُُّرِق َوالُجسوِر  َتمَّ َوْضُع الُخطَِط التَّطْويِر َفَقْد 

اِخلِيََّة  َواألَنْفاِق في َجميِع اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة، لَِتْشَمَل الطُُّرَق الدَّ

ْولَِة َبْعِضها الَْبْعِض َكما َتْربِطُها  َوالخارِِجيََّة الَّتي َتْربُِط َبْيَن ُمُدِن َوُقرى الدَّ

يَِّة الَحديَثِة.  يَِّة َوالَجوِّ يَِّة َوالَبْحِر بَِجميِع ُدَوِل العالَِم بَِشَبَكٍة ِمَن الطُُّرِق الَبرِّ

ِإْبداعاتي

َرَة  � يِّ الَحديَثَة الُمَتَوفِّ ُل َوسائَِل النَّْقِل الَبرِّ ُأَسجِّ
في َدْوَلِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة:

g ....................................................................

g ....................................................................

g ....................................................................

َأْرُسُم في الِمساَحِة الفاِرَغِة َوسيَلَة النَّْقِل  �
ُع اْستِْخداَمها َبْعَد َخْمِس  يِّ الَّتي َأَتَوقَّ الَبرِّ

َسنَواٍت ِمَن الَن.

ْقُل الماِئيُّ النَّ

السفن الشراعية 

الصغيرة

السفن الشراعية 

الضخمة
السفن البخارية

أول سفينة بخارية
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ٌة. ُفِن طُُرٌق َوَقَنواٌت مائِيٌَّة خاصَّ ِر ِعلِْم الِمالَحِة َوالَخرائِِط الَبْحِريَِّة أَْصَبَح لِلسُّ نَِتيَجَة َتطَوُّ

فقد أُقيَم َعلى اْمِتداِد َسواِحِل َدولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة العديد من الَمَوانِِئ 

ُفِن  َزِة بِأَْحَدِث الُمِعّداِت َوالتِّْقِنياِت اِلْسِتْقباِل السُّ ْخَمِة الُمَجهَّ الَبْحِريَِّة الضَّ

ْت دولة  ْولَِة، َكما اْهَتمَّ العالَِميَِّة الِعْمالَقِة َتْنشيطًا لاِِلْقِتصاِد الَوطَِنيِّ في الدَّ

ْولَِة َوُمُدنِها،  ّكاِن َبْيَن ِإماراِت الدَّ اإلمارات بَِتْوفيِر َوسائِِل نَْقٍل َبْحِريٍَّة لِلسُّ

؛ ِإْذ  ِث البيِئيِّ ا أَّدى ِإلى ُسهولَِة ااِلنِْتقاِل َوالَحدِّ ِمَن ااِلْزِدحاِم َوالتَّلَُوّ ِممَّ

ْولَُة الّتاْكسي المائِيَّ ِإلى جانِِب َوسيلَِة النَّْقِل التَّْقليِديَِّة )العبرة(. َوفََّرِت الدَّ

َّمُ أاُلحِظُ َوأَتَعَل
ٍة في  � َبْحِريَّ َأْكُتُب اْسَم َموانَِئ 

َدْوَلِة اإِلماراِت َعلى ُكلٍّ ِمَن:
g .ْرِقي الّساِحِل الشَّ
g .................................................. 

g .................................................. 

g . الّساِحِل الَغْربِيِّ
g .................................................. 

g .................................................. 

َأْسَتنْتُِج العائَِد اِلْقتِصادِيَّ لَِكْثَرِة  �
ْوَلِة: ِة في الدَّ الَموانِِئ الَبْحِريَّ

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

ِة. � َأْبَحُث َعْبَر َمصاِدِر الَمْعِرَفِة الُمْخَتلَِفِة َعْن بعض َأْنواِع الَبضائِِع الَّتي َيتِمُّ َتْصديُرها َواْستيراُدها َعْبَر الَموانِِئ الَبْحِريَّ
الَبضائُِع الَّتي َيتِمُّ َتْصديُرها:   ....................................................................   ...................................................................... �
الَبضائُِع الَّتي َيتِمُّ اْستيراُدها:   ....................................................................   ...................................................................... �
ياَحِة: � ُم ُمْقَتَرًحا ُيْسِهُم في َتنْشيِط النَّْقِل الَبْحِريِّ َبْيَن َدْوَلِة اإِلماراِت َوُدَوِل العاَلِم في َمجاِل السِّ ُأَقدِّ

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

ِة فيها ُح أََهمَّ الَمواِنِئ الَبْحِريَّ ِحَدِة ُتَوضِّ ِة الُمتَّ ٌة ِلَدْوَلِة اإِلماراِت الَعَرِبيَّ َخريَطٌة ِسياِسيَّ

ِحَدِة االآِتَيَة، ُثمَّ اأُجيُب: ِة الُمَتّ اأُالِحُظ َخريَطَة َدْوَلِة االإِماراِت الَعَرِبيَّ
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ْقُل الَجِويُّ النَّ

ُل بِالطََّيراِن ُمحاواًِل َتْقليَد الطُّيوِر،  َحلََم اإِلنْساُن األَوَّ

ِل الُحلِْم ِإلى َحقيَقٍة ُمحاَولََة َعّباِس ْبِن ِفرْناس،  وَكانَْت بِداَيُة َتَحوُّ

ِل ُمحاَولٍَة في  العالُِم الُمْسلُِم األَنَْدلُِسيُّ الَّذي اْسَتْخَدَم َجناَحْيِن ِمَن الّريِش َكأَوَّ

ُة ُمحاَوالٍت ِمْن ِقَبِل آَخريَن انَْتَهْت بِطائِراٍت نَّفاثٍَة ِعْمالَقٍة  الّتاريِخ لِلطََّيراِن، َتلَْتها ِعدَّ

َوَمرَْكباِت َفضاٍء َتْنُقلُنا ِإلى عالٍَم َجديٍد. 

أَْولَْت ُحكوَمُة َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة بَِتْوجيهاِت الِقياَدِة 

، َوَذلَِك لَِتْحقيِق أَْعلى الُمواَصفاِت  الَحكيَمِة اْهِتماًما بالًِغا بِالنَّْقِل الَجِويِّ

العالَِميَِّة ِمْن َحْيُث الَجْوَدُة َواألَماُن في ِخْدماتِها الَجِويَِّة، َفأَْصَبَحْت َمطاراُتها 

َمَحطََّة َجْذٍب لَِشرِكاِت الطََّيراِن العالَِميَِّة لِما ُتَوفُِّرُه ِمْن ِخْدماٍت رائَِدٍة 

ْولَِة، َفَبْعَد أَْن كاَن  َوَتْسهيالٍت لَِجميِع الُمساِفريَن َوالعابِريَن بِأَراضي الدَّ

َعَدُد الَمطاراِت ِعْنَد ِقياِم َدْولَِة ااِلتِّحاِد عاَم 1971م ثَالثََة َمطاراٍت َصغيَرٍة في ِإماَرِة أَبو ظَْبي َوُدَبّي َوالّشارَِقِة، أَْصَبَحْت َدْولَُة 

ْولَِة. ِة َمطاراٍت َدْولِيٍَّة َتْنَتِشُر في ُمْعظَِم ِإماراِت الدَّ اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة الَيْوَم ُتِطلُّ َعلى العالَِم ِمْن ِخالِل ِعدَّ

َّمُ ِحَدِة االآِتَيِة، ُثمَّ اأُجيُب:أاُلحِظُ، َوأَتَعَل ِة الُمتَّ اأُالِحُظ َخريَطَة َدْوَلِة االإِماراِت الَعَرِبيَّ

ِحَدِة ِة الُمتَّ َدْوَلِة اإِلماراِت الَعَرِبيَّ

َأَهمَّ  � الَخريَطِة  َعلى  ُد  ُأَحدِّ
الُمنَْتِشَرِة  ِة  الَمطاراِت الَجِويَّ

ْوَلِة.  في ُمُدِن الدَّ
ُر تزايد َعَدِد الَمطاراِت  � ُأَفسِّ

الَعَربِيَِّة  َدْوَلِة اإِلماراِت  في 
الُمتَِّحَدِة:

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

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

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

أبو القاِسِم َعّباُس ْبُن ِفْرناَس

مطار المحطة في الشارقة عام 1932

أول مهبط للطائرات
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أَْبَحُث َعْبَر َوسائِِل الَمْعرَِفِة الُمْخَتلَِفِة 

ْولِيِّ َكواِحٍد  يَِّة َمطاِر ُدَبّي الدَّ َعْن أََهمِّ

َحرََكًة،  العالَِم  َمطاراِت  أَْكَثِر  ِمْن 

ًرا  ُمَصوَّ ِإلِْكترونِيًّا  َتْقريًرا  َوأُِعدُّ 

ُزَمالئي. َعلى  أَْعِرُضُه 

أَْبحَــــــــــث
َوْفًقا  � َأْسَتْكِمُل الَجْدَوَل التَِي  بُِمشاَرَكِة ُزَمالئي في الَمْجموَعِة، 

لِما ُهَو َمْطلوٌب:
ْقِل زاِتَو�سيَلُة النَّ قاِتاأََهمُّ الُمَميِّ اأََهمُّ الُمَعوِّ

ّياَرُة .........................................َمرِنٌَةالسَّ

.........................................انِْخفاُض التَّْكلَِفِةالباِخَرُة

اْرتِفاُع التَّْكلَِفِة.........................................الطّائَِرُة

ااِلتِّصالِ َوسائُِل  ثاِنًيا

ٍة، َبْدًءا ِمَن الَعْصِر الَقديِم َوَحّتى اْخِتراِع  َمرَّْت َوسائُِل ااِلتِّصاِل بَِمراِحَل ِعدَّ

خاَن أَِو الَحماَم الّزاِجَل، ثُمَّ  الِكتاَبِة، َفاْسَتْخَدَم الَبْعُض َقْرَع الطُّبوِل أَِو الدُّ

خوِر؛ لَِتكوَن بِداَيَة َتَعلُِّم اللَُّغِة الَمْكتوَبِة. َبَدأَْت َمْرَحلَُة الرَّْسِم َعلى الصُّ

ِر  ٍل َرئيَسًة لَِتطَوُّ كاَن اْخِتراُع الِكتاَبِة َسَبًبا اِلْخِتراِع اآللَِة الكاتَِبِة، لَِتكوَن نُْقطََة َتَحوُّ

َوسائِِل ااِلتِّصاِل َبْيَن الّناِس، لَِتَتوالى ِمْن َبْعِدها ِسلِْسلٌَة ال نِهاَيَة لَها ِمَن ااِلْخِتراعاِت 

َوااِلْبِتكاراِت، َتَتَميَُّز بِِتْقِنَيٍة عالَِيِة الَجْوَدِة.

ُع َطريَقَة التواصل َبْيَن النّاِس َلْو َلْم َيتِمَّ اْختِراُع الَلِة الكاتَِبِة:  � َأَتَوقَّ

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

تطوروسائلاالتصال

الحاسوبالمذياع

االتصال بأشعة 

الليزر الهاتف النقال

التلفاز

الهاتف

196019702000
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ِر َوسائِِل اِلتِّصاِل في الَمجالِت التَِيِة: � يَِّة َتَطوُّ ُأشاِرُك ُزَمالئي في ُمناَقَشِة َأَهمِّ
g ......................................................................................................................................................................................... :الِعْلِم
g ......................................................................................................................................................................................... :اِلْقتِصاِد

ًرا َملْحوظًا،  َشِهَدْت َوسائُِل ااِلتِّصاِل في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة َتطَوُّ

َعْت َوسائِلُُه َوأَساليُبُه، َفكاَن الَبريُد ِضْمَن الِخْدماِت الَّتي َتمَّ الَعَمُل َعلى  َوَتَنوَّ

ُل  أَوَّ الُمتَِّحَدِة، َوَقْد َصَدَر  الَعَربِيَِّة  َدْولَِة اإِلماراِت  ِقياِم  َبْعَد ِإْعالِن  َتطْويِرها 

الُمتَِّحَدِة في  الَعَربِيَِّة  َدْولَِة اإِلماراِت  َيْحِمُل اْسَم  طابٍِع َبريِديٍّ 

َيناِيَر 1973م. 

َرْت َوسائُِل ااِلتِّصاِل  َوَمَع النَّْهَضِة الّشاِملَِة في َشّتى الَمجاالِت، َتطَوَّ

ْولَِة؛ لُِتواِكَب أَْحَدَث ااِلْخِتراعاِت َوَوسائِِل ااِلتِّصاِل الُمْبَتَكَرِة  في الدَّ

ُم  َرِت الِخْدماُت الَّتي ُتَقدَّ َمِة، َكما َتطَوَّ الُمْنَتِشَرِة في ُدَوِل العالَِم الُمَتَقدِّ

ْولَِة؛ لَِتْشَمَل َجميَع أَْرجائِها َوَمناِطِقها. لَِجميِع ُسّكاِن الدَّ

َّمُ َوَر االآِتَيَة، ُثمَّ اأُجيُب:أاُلحِظُ، َوأَتَعَل اأُالِحُظ ال�سُّ

البريدالتلغرافالفاكسالهاتف

ِر َوسائِِل اِلتِّصاِل الَّتي اْسَتْخَدَمها اإِلْنساُن، بِكتاَبِة األَْرقاِم )1ـ  4( في الدائرة  � ُأعيُد َتْرتيَب َمراِحِل َتَطوُّ
َتْحَت الّصوَرِة.

ُل َأْنواَع الَبريِد في َدْوَلِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة في َوْقتِنا الحاِضِر: � ُأَسجِّ

g . .................................................. g ..................................................gالَبريُد العاِديُّ

َأْسَتْكِمُل الَحقيَقَة التَِيَة: �
g .ُر َوساِئِل اِلتِّصاِل في َدْوَلِة اِلماراِت إِلى ............................... النَّشاِط اِلْقتِصاِديِّ فيها َأّدى َتَطوُّ

مكتب بريد في أبو ظبي عام 1963
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ااِلتِّصالِ شََبكاتُ  ثاِلًثا

أَْو  بِاإِلنَْتْرنِتِّ  اتِّصاٍل عالَِميٍَّة ُعِرَفْت  ِهَي َشَبكاُت 

ِبَها، ِإْذ َتْسَمُح بَِتباُدِل  َبَكِة الَعْنَكبوتِيَِّة؛ لَِكْثَرِة َتَشعُّ بِالشَّ

ِة َحواسيَب  الَمْعلوماِت َبْيَن َشَبكاٍت َتَتِّصُل بِِعدَّ

بِااِلتِّصاِل  لِلّناِس  َوَتْسَمُح  العالَِم،  َحْوَل 

يٍَّة  َدٍة بَِوسائَِل َبَصِر َوالتَّواُصِل َوْفَق أَنِْظَمٍة ُمَحدَّ

يٍَّة َمْكتوَبٍة. َوَصْوتِيٍَّة َونَصِّ

َبَكِة  لِلَْكلَِمِة األَْجَنِبيَِّة )الشَّ َكلَِمُة )ِإنَْتْرنِت( اْخِتصاٌر 

العالَِميَِّة( )International Network( َيِتمُّ فيها َرْبُط َمْجموَعٍة 

ناِعيَِّة لَها ُقْدَرٌة َعلى َتباُدِل الَمْعلوماِت  َبكاِت في الَعديِد ِمْن ُدَوِل العالَِم َعْن طَريِق األَْقماِر الصِّ َكبيَرٍة ِمَن الشَّ

يٍَّة. َبْيَن الُمْسَتْخِدميَن ِمْن ِخالِل أَْجِهَزِة حاسوٍب َمرَْكِز

َع َمراِحَل اْنِت�ساِر �َسَبَكِة االإِْنَتْرِنتِّ في ُدَوِل العاَلِم: َمِن االآِتَي؛ اِلأََتَتبَّ اأَْقَراأُ َخطَّ الزَّ

الواِلياُت الُمتَِّحَدُة األَْمريِكيَُّةَدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِةُمْعظَُم ُدَوِل العالَِم

200019931969
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t

َّمُ اأَْقَراأُ الَجْدَوَل االآِتَي، ُثمَّ اأُجيُب:أَقْرَأُ، أاُلحِظُ، أَتَعَل

الن�سبة المئوية لم�ستخدمي اْلإِْنَتْرِنْت في َبْع�ِس ُدَوِل الَوَطِن الَعَرِبيِّ

ْوَلُة عام 2015 عام 2013 الدَّ

%71%35 اإِلماراُت الَعَربِيَُّة الُمتَِّحَدُة

عوِديَُّة %58%35 الَمْملََكُة العربية السُّ

%54%28 َقطَُر

%53%26 الُكَوْيُت

%52%32 األُْرُدُن

%51%16 ِمْصُر

%49%16 لُْبناُن

ْنَتْرنِْت في َدْوَلِة اإِلماراِت بين عامي 2013 و 2015. � ّكاِن لِْلِ َأْحِسُب نِْسَبَة ِزياَدِة َعَدِد الُمْسَتْخِدميَن ِمَن السُّ

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

َوِل الواِرَدِة في الَجْدَوِل. � ريَعَة في نِْسَبِة ُمْسَتْخِدمي اإِلْنَتْرنِْت في عاِم 2015 في الدُّ ياَدَة السَّ ُر الزِّ ُأَفسِّ

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

ُع نِْسَبَة ُمْسَتْخِدمي اإِلْنَتْرنِْت في َدْوَلِة اإِلماراِت في عاِم 2020. � َأَتَوقَّ

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

PayFort 2015 المصدر: تقرير



61
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ْغِم ِمَن الَفوائِِد الَعديَدِة لَِشَبكاِت ااِلتِّصاِل، ِإاّل أَنَّ اإِلْفراَط َوسوَء اْسِتْخداِمها أَّدى ِإلى ظُهوِر بعض  بِالرَّ

. الُمْشِكالِت ااِلْجِتماِعيَِّة َواألَْخالِقيَِّة، ُخصوًصا في َمجاِل َمواِقِع التَّواُصِل ااِلْجِتماِعيِّ

بُِمشاَرَكِة ُزَمالئي َأْسَتْكِمُل الَجْدَوَل التَِي: �

�ساِل �ساِلاإيجاِبّياُت �َسَبكاِت ااِلتِّ �َسْلِبّياُت �َسَبكاِت ااِلتِّ

. ِم َعْبَر اإِلْنَتْرنِتِّ ُل َعَملِّياِت التََّعلُّ َضْعُف التَّواُصِل اِلْجتِماِعيِّ َبْيَن األَْفراِد.ُيَسهِّ

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

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

توقف: أَْحتاُج الُمساَعَدَة في ..............................................................................................................................................

ْل: ِعْندي اْسِتْفساٌر َعْن .............................................................................................................................................. َتَمهَّ

تاِبْع: اآلَن َعَرْفُت َعْن ..............................................................................................................................................

مََهمَّــُة الَداءِ 

� : ُم َنْشَرًة لِلتَّْوِعَيِة بُِطُرِق اْستِْخداِم َمواِقِع التَّواُصِل اِلْجتِماِعيِّ ُأَصمِّ
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عاُوِن  عاُوُن الُم�ْسَتَرُك َبْيَن ُدَوِل َمْجِل�ِس التَّ �ساَعَد التَّ

َقْت  �ساِع الَمجاِل ِلَتْحقيِق اإِْنجازاٍت ُكْبرى، َحقَّ الَخليِجيِّ َعلى اتِّ

يا�ِسيِّ  ِل ااِل�ْسِتْقراِر ال�سِّ ِة َمجاالٍت، َوَذِلَك ِبَف�سْ َنجاًحا في ِعدَّ

َرِة في  ِة الُمَتَطوِّ ، َوالِبْنَيِة االأَ�سا�ِسيَّ َواالأَْمِنيِّ َوااِلْجِتماِعيِّ

ُدَوِل الِمْنَطَقِة.

عاُوِنالَخليِجيِّ ِلِسالتَّ ُدَوُلَمجف
جازاٌت َعطاٌءَوِإنف

g  الَعَربِيَِّة في مجال لُِدَوِل الَخليِج  التَّعاُوِن  ِإنْجازاِت َمْجلِِس  ُح  ُيَوضِّ

تطبيقات الحكومة الذكية.

g .ُيَقيُِّم الُحلوَل الُمْقَتَرَحَة لِلَْقضايا الُمعاِصَرِة

g  َعٍة لَِمجاالِت التَّعاُوِن َبْيَن ُدَوِل َمْجلِِس َيْذُكُر َمْعلوماٍت ِمْن َمصاِدَر ُمَتَنوِّ

التَّعاُوِن الَخليِجيِّ َوَدْولَِتِه.

ِم: َعلُّ َنواِتُج التَّ

ئيَسُة الِفْكَرُة الرَّ

ُدَوُل َمْجِلِس 

عاُوِن الَخليِجيِّ ..  التَّ

َعطاٌء َوِإْنجازاٌت

ُة ِكيَّ الُحكوَمُة الذَّ

ِد  �سْ َمْرَكُز الرَّ
البيِئيِّ

ٌة َم�ساريُع ُم�ْسَتْقَبِليَّ

ْرِس: َمفاهيُم َوُمْصَطَلحاُت الدَّ
g .ِكيَُّة الُحكوَمُة الذَّ

g .ِكيَُّة الِبطاَقُة الذَّ

g . ْبُط المائِيُّ الرَّ



ٌةَجّواَلٌةَمِرَنٌة َح�ّسا�َسٌةاْجِتماِعيَّ

َتْسَتْوِعُب الطَّلََب 

الُمَتزاِيَد َعلى 

الطّاَقِة الحاسوبِيَِّة.

َتْنُشُر ِخْدماتِها 

َعلى األَْجِهَزِة 

ِكيَِّة  َوالَهواتِِف الذَّ

بِطَريَقٍة َفّعالٍَة 

َوآِمَنٍة.

َتَتفاَعُل َمَع 

ُجْمهورِها، 

َوُتشارُِك في 

األَنِْشطَِة 

ااِلْجِتماِعيَِّة 

اإِللِْكُترونِيَِّة.

َتلَْتِقُط الَمْعلوماِت 

الُمْنَتِشَرَة َحْولَها 

َعْبَر األَْجِهَزِة 

ِكيَِّة. الذَّ

ِة ِكيَّ ُمواَصفاُت الُحكوَمِة الذَّ
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جازاٌت َعطاٌءَوِإنف عاُوِنالَخليِجيِّ ِلِسالتَّ ُدَوُلَمجف

ُة الذَّكِيَّ الحُكومَُة  ًل َأوَّ

أحدث تطور وسائل االتصال نُْقلًَة نَْوِعيًَّة في َحياتِنا؛ ِإْذ َجَعلَْت ِمْن 

ُل فيها، َوَمْعرَِفُة ُكلِّ  َيًة َصغيَرًة، َيْسُهُل التََّجوُّ َهذا العالَِم الواِسِع الَكبيِر َقْر

ما يجري فيها َوْقَت ُحدوثِها.

ُة ِكيَّ الُحكوَمُة الذَّ

ِهَي الَّتي َتْعَمُل َعلى َمداِر 24 

َعْبَر  ُم ِخْدماتِها  َوُتَقدِّ ساَعًة، 

الَهواتِِف َواألَْجِهَزِة اإِللِْكُترونِيَِّة 

َعلى  َوَتْعَمُل  الَمْحموَلِة، 

ّكاِن  الُوصوِل إِلى َجميِع السُّ

في َأماكِِن إِقاَمتِِهْم.
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عاُوِن لدول الخليج العربية: الحكومة الذكية ِلُدَوِل َمْجِلِس التَّ

ْولَِة َوُدَوُل َمْجلِِس التَّعاُوِن الَخليِجيَِّة ِإلى ااِلنِْتقاِل  ُة في الدَّ ساُت الُحكوِميَُّة َوالخاصَّ َدَعِت الَهْيئاُت َوالُمَؤسَّ

، ِإلى ااِلْهِتماِم  ِمْن َمْرَحلَِة التَّرْكيِز َعلى َتطْويِر َوَتْحسيِن َمواِقِعها اإِللِْكُترونِيَِّة َوَتطْويِر ِخْدماتِها بَِشْكٍل َفْرِديٍّ

ياِت الُمْسَتْقَبِل، َوالُمحاَفظَِة َعلى ُقْدراتِها التَّناُفِسيَِّة،  بَِتْعزيِز التَّراُبِط َبْيَن أَنِْظَمِتها؛ لَِتَتَمكََّن ِمْن ُمواَجَهِة َتَحدِّ

َوَتْحقيِق ُمَتطَلَّباِت ااِلْسِتداَمِة في ُمْخَتلِِف َمجاالِت َعَملِها. 

َّمَ أَقْرَأُ ِلَتَعَل

ُة في ُدَوِل َمْجِل�ِس التَّعاُوِن الَخليِجيَِّة: َبَكُة االإِِلْكُتروِنيَّ ُمها ال�سَّ َف الِخْدماِت الَّتي ُتَقدِّ اأَْقَراأُ الَجْدَوَل االآِتَي اِلأََتَعرَّ

ْوَلُة الخدماتالدَّ

الُحكوِميَِّة  لِلَْهْيئاِت  ِكيَِّة  الذَّ الُحكوَمِة  ِخْدماِت  لَِتْقديِم  َوآِمَنٍة  َفّعالٍَة  َوسيلٍَة  َتْوفيُر 

الّساَعِة. َمداِر  َعلى  َواألَْفراِد 

ٍة ِإلِْكُترونِيٍَّة َتْشَمُل َجميَع الِجهاِت الُحكوِميَِّة، ِمْن أَْجِل ِإْعداِد الُمراَسالِت  َتطْويُر ِمَنصَّ

َوالَوثائِِق، َوَتباُدلِها َوَتْخزيِنها َوَتَتبُِّعها َواْسِتْرجاِعها ِإلِْكُترونِيًّا. 

ُمساَعَدُة األَْفراِد َعلى اْسِتْخداِم الِخْدماِت اإِللِْكُترونِيَِّة بِأََقلِّ ُجْهٍد ُمْمِكٍن.

َتقوُم كافَُّة الِجهاِت الُحكوِميَِّة بُِمشاَرَكِة َونَْشِر الَبياناِت في الَبّواباِت اإِللِْكُترونِيَِّة 

ِد لِلَْبياناِت الَمْفتوَحِة. ِة بِها، َوفي األَْرشيِف الَوطَِنيِّ الُمَوحَّ الخاصَّ

ُل ااِلْسِتفاَدَة َوالُوصوَل ِإلى ُمْخَتلِِف الِخْدماِت الُحكوِميَِّة  َتْوفيُر َمَحطٍَّة واِحَدٍة ُتَسهِّ

الُمتاَحِة ِإلِْكُترونِيًّا.

َوَسْهلَِة  َسلَِسٍة  بِطَريَقٍة  لِلُْمْسَتْخِدميَن  الُحكوِميَِّة  َوالَمْعلوماِت  الَبياناِت  ُتتيُح 

. ِم ااِلْسِتْخدا

 َدْوَلُة االإِماراِت
ِحَدِة ِة الُمتَّ الَعَرِبيَّ

ُة  الَمْمَلَكُة الَعَرِبيَّ
ُة عوِديَّ ال�سُّ

َدْوَلُة الُكَوْيِت

�َسْلَطَنُة ُعماَن

َمْمَلَكُة الَبْحَرْيِن

َدْوَلُة َقَطَر



65

جازاٌت َعطاٌءَوِإنف عاُوِنالَخليِجيِّ ِلِسالتَّ ُدَوُلَمجف

َتمَّ َدْمُج بِطاَقِة الَبّواَبِة اإِللِْكترونِيَِّة ِوبِطاقاِت 

الَعَربِيَِّة  اإِلماراِت  َدْولَِة  في  الَوطَِنيَِّة  يَِّة  الُهِو

َل َبْيَن  ْولَِة التََّنقُّ َل َعلى أَْبناِء الدَّ الُمتَِّحَدِة، ِمّما َسهَّ

ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن َعْبَر النِّقاِط الُحدوِديَِّة دوَن 

َفِر. الحاَجِة اِلْسِتْعماِل َجوازاِت السَّ

ُ أَقْرَأُ َوأَْستَْنتِج

ِد ْبِن راِشٍد آل َمْكتوٍم، نائِِب  � ْيِخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ َأْقَرُأ َمقوَلَة صاِحِب السُّ
كِيَِّة. ا َعْن ُرْؤَيِة سموه َحْوَل الِخْدماِت الُحكوِميَِّة الذَّ ـ َرعاُه اللُه ـ، وُأَعبُِّر َشَفِويًّ ْوَلِة، حاكِِم ُدَبّي  َرئيِس الدَّ

ُمها: � كِيَِّة التَِيِة في َدْوَلتي، َوَأْكُتُب الِخْدماِت الَّتي ُتَقدِّ ُألِحُظ ُرموَز التَّْطبيقاِت الذَّ

123 ................................................................................................................................................

ْلنا إَِلْيِه: � ُل َأَهمَّ ما َتَوصَّ كِيَِّة، َوُأَسجِّ ُأناِقُش ُزَمالئي في َمزايا التَّْطبيقاِت الُحكوِميَِّة الذَّ
g ُّْفُع اِللِْكترونِي ................................................ g ................................................gالدَّ

ُة(: ِكيَّ ِحَدِة )الِبطاَقُة الذَّ ِة الُمتَّ ِة في َدْوَلِة اإِلماراِت الَعَرِبيَّ ِكيَّ ِمْن َتْطبيقاِت الُحكوَمِة الذَّ
ِهَي بِطاَقٌة بِالْستيِكيٌَّة َتْحَتوي َعلى َشريَحٍة ِإلِْكُترونِيٍَّة، ُيْمِكُن 

ِحْفُظ الَمْعلوماِت اإِللِْكترونِيَِّة الُمْخَتلَِفِة فيها.

»أريد أن ينجز المواطنين كل 

معامالتهم الحكومية عبر الهاتف 

المحمول«

صاحب السمو الشيخ

 َرعاُه اللُه ـ ِد ْبِن راِشٍد آل َمْكتوٍمـ  ُمَحمَّ
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01

02

03

العربية الخليج  لدول  َّعاوُنِ  الت مَْجلِسِ  لُِدَولِ  البيئِيِّ  الرَّْصدِ  مَْركَزُ  ثانًيا

َوِهَي   ،Sustainability ااِلْسِتداَمِة  َعلى  الُمحاَفظَِة  ِإلى  َيْهِدُف 

الُقْدَرُة َعلى ِحْفِظ نَْوِعيَِّة الَحياِة الَّتي نَعيُشها َعلى الَمدى الطَّويِل، 

الظَّواِهِر  لُِمتاَبَعِة  الَمْجلِِس  ُدَوِل  ِمْن كافَِّة  ُخَبراَء  الَمرَْكُز  َيُضمُّ  َو

الُمَؤثَِّرِة َعلى  َوالَعواِمِل  الَهواِء،  َجْوَدِة  َوُمراَقَبِة  َوَرْصِدها  البيِئيَِّة 

، نَظًَرا لِما َتَتَعرَُّض لَُه البيَئُة في ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن  التََّغيُِّر الُمناِخيِّ

ياٍت َوَمخاِطَر طَبيِعيٍَّة. الَخليِجيِّ ِمْن َتَحدِّ

: ْصِد البيِئيِّ َأْهداُف َمْرَكِز الرَّ
ِث. التََّعرُُّف َعلى الَمصاِدِر الرَّئيَسِة لِلتَّلَوُّ

ِث. َجْمُع الَمْعلوماِت َعِن اآلثاِر البيِئيَِّة الّناتَِجِة َعِن التَّلَوُّ

لِْبيَِّة َعلى البيَئِة. وابِِط الَّتي ُتَؤّدي ِإلى َتْقليِل التَّأْثيراِت البيِئيَِّة السَّ َوْضُع الضَّ

َّمَ أُشارُِك؛ ِلَتَعَل

ِث َوالُحلوِل الُمْقَتَرَحِة، ِمْن ِخالِل الَجْدَوِل التي: � ُأشاِرُك ُزَمالئي في الَمْجموَعِة لُِمناَقَشِة َمصاِدِر التََّلوُّ

ِثالَمجاُل َلوُّ الُحلوُل الُمْقَتَرَحُةَم�ساِدُر التَّ

يُّ الِغالُف الَجوِّ
ُدخاُن الَمصانِِع

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

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

الِغالُف المائِيُّ
لَْبُة النُّفاياُت الصُّ

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

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

التُّْرَبُة

 

ُة يَُّة الّسامَّ الُمبيداُت الَحَشِر

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

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

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

التُّْربَُة

الغاِلُف 

المائِيُّ

ُف
ال

ِ الغ
الجَِويُّ

 الَمجالُت
تي َيْهَتمُّ ِبها  الَّ

ْصِد البيِئيِّ َمْرَكُز الرَّ
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ُة(. راِبيَّ ِحَدِة )الَعواِصُف التُّ ِة الُمتَّ واِرِئ في َدْوَلِة اإِلماراِت الَعَرِبيَّ ِمْن َمجالِت ِإداَرِة حالِت الطَّ

أَْقَرأُ الَخَبَر اآلتَِي ثُمَّ أُجيُب:

َضَرَبْت َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة في َشْهِر ِفْبراِيَر عاَم 

ْت ِإلى ُوقوِع َخسائَِر َكبيَرٍة، َفَقْد  2012م عاِصَفًة ُترابِيًَّة َشديَدًة، أَدَّ

240 حاِدَث َسْيٍر، كاَن َسَبُبها  نَْحَو  ُدَبّي َوْحَدها  لَْت ُشْرطَُة  َسجَّ

َيِة في َمناِطَق ُمْخَتلَِفٍة، ُخصوًصا الَقريَبَة  ْؤ انِْخفاَض ُمْسَتوى الرُّ

ِإصاَبَة  ْيِر، َو يَِّة، ِمّما َسبََّب إيقاَف َحرَْكِة السَّ ْحراِو ِمَن الَمناِطِق الصَّ

َر الُمزاِرعوَن،  ، َكما َتَضرَّ ِسيِّ ّكاِن بِأَْمراِض الِجهاِز التََّنفُّ َبْعِض السُّ

َفماَتِت بعض الَمحاصيُل وبعض الحيوانات.

َفْتها العاِصَفُة التُّرابِيَُّة َعلى البيَئِة: � َأْكُتُب الثاَر الَّتي َخلَّ
g .................................................................................. g .................................................................................. 

ُل الُجهوَد الَّتي َبَذَلْتها َدْوَلُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة في ُمكاَفَحِة العاِصَفِة التُّرابِيَِّة: � ُأَسجِّ
g .......................................................................................................................................................................................... 
g ..........................................................................................................................................................................................

ْصِد البيئِيِّ في حالِت الطَّواِرِئ: � يََّة َمْرَكِز الرَّ أستكمل َأَهمِّ
g .ّكاِن َقْبَل ُحدوِث الَكواِرِث الطَّبيِعيَِّة َتنْبيُه السُّ
g .ِة يَّ الَحدُّ ِمَن الَخساِئر البشرية والمادِّ
g ..................................................................................

َعَة: � ُل النَّتيَجَة الُمَتَوقَّ ُل الَمواِقَف التَِيَة، َوُأَسجِّ َأَتَأمَّ

َعُةالَمْوِقُف تيَجُة الُمَتَوقَّ النَّ
ْذ. ....................................................................................طُلَِب ِمْنَك الِقياُم بَِعَملِيَِّة ِإْخالٍء َوْهِميٍَّة ِمَن الَمْبنى َولَْم ُتَنفِّ

....................................................................................التَّواُجُد في أَماِكِن الَكوارِِث الطَّبيِعيَِّة َوْقَت ُحدوثِها.

حيِح َأْثناَء ُوقوِع الَكواِرِث الطَّبيِعيَِّة. � لوِك الصَّ ا في السُّ ُأناِقُش ُزَمالئي شفويًّ



رفُاالّثاِلث الدَّ رفُاالّثاِلث  الدَّ

68

ٌة مُْستَْقَبلِيَّ مَشاريعُ  ثاِلًثا

عاُوِن لدول الخليج العربي: ْبُط الماِئيُّ ِلُدَوِل َمْجِلِس التَّ الرَّ

ِة الَّتي َتْشَغُل ُدَوَل َمْجلِِس التَّعاُوِن  ُيَعدُّ األَْمُن المائِيُّ ِمَن الَقضايا الهامَّ

، َوأََزماِت  الِت ااِلْسِتْهالِك المائِيِّ لدول الخليج العربية في ِظلِّ اْرتِفاِع ُمَعدَّ

َرْت ُدَوُل َمْجلُِس التَّعاُوِن الَخليِجيِّ َبْدَء  ُشحِّ الِمياِه في الِمْنطََقِة، لِذا َقرَّ

2018. ويقوم المشروع على بناء  ْبِط المائِيِّ ِخالَل عاِم  َمْشروِع الرَّ

ثالث محطات تحلية إقليمية عمالقة في المنطقة.

منطقة صحار في عمان
منطقة السيلة في 

اإلمارات

منطقة الخفجي بين 

الكويت والسعودية

محطاتتحليةالمياهفيدولمجلس

التعونلدولالخليجالعلبية

َّمُ أاُلحِظُ َوأَتَعَل

اأاُلِحُظ الَخريَطَة االآِتَيَة، ُثمَّ اأُجيُب:

َيُمرُّ  � الَّتي  َوِل  الدُّ َأْسماَء  َأْكُتُب 
: ْبِط المائِيِّ بَِأراضيها َمْشروُع الرَّ

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

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

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

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

 ...................................................................... ِة   الرَّْبُط الماِئيُّ ِلُدَوِل الَخليِج الَعَرِبيَّ

ْبُط الماِئيُّ الرَّ
َوِل  َبْيَن الدُّ الِمياِه  َتباُدُل  ُهَو 

ُيْمكُِن  َحْيُث  األَْعضاِء؛ 

ُمباَدَلُة  َوِل  َدْوَلٍة ِمَن الدُّ أِلَيِّ 

َأْو إِْمداِد  َنصيبِها ِمَن الِمياِه 

الّزائَِدِة َعْن حاَجتِها  الِمياِه 

َدْوَلٍة ُأْخرى ِمْن ِخالِل  ِة  أِلَيَّ

َبَكِة، َوَذلَِك َعْن َطريِق  الشَّ

التَّفاُهِم الثُّنائِيِّ َبْينَُهما.
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01

02

03

04

05

ِة: � ْحراِويَّ يََّة اْمتِداِد الَمْشروِع في الَمناطِِق الصَّ ُر َأَهمِّ ُأَفسِّ
..........................................................................................................................................................................................................   

� : ُل التََّحّدياِت الَّتي ُتواِجُه ُدَوَل َمْجلِِس التَّعاُوِن الَخليِجيِّ في َمجاِل األَْمِن المائِيِّ ُأَسجِّ

g .ُشحُّ الَمواِرِد الماِئيَِّة

g .................................................................................................................................

: ْبِط الماِئيِّ  َأْهداُف َمْشروِع الرَّ

َضماُن اْسِتْمراِر الَحياِة في الظُّروِف الطّارَِئِة.

. ْبِط المائِيِّ َتطْويُر َوَتْنِمَيُة الَمناِطِق الَّتي َتُمرُّ َعلَْيها َشَبَكُة الرَّ

َوِل األَْعضاِء. َتْعزيُز التَّكاُفِل َوالتَّعاُوِن َبْيَن الدُّ

ناعاِت الَوطَِنيَِّة. َتْشجيُع الصِّ

. َتْدريُب َوَتأْهيُل الكاِدِر الَفنِّيِّ الَخليِجيِّ
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، ُثمَّ ُأجيُب: � ْبِط المائِيِّ َبْيَن ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن الَخليِجيِّ ُح َتْكلَِفَة َمْشروِع الرَّ َأْقَرُأ الَجْدَوَل التَِي الَّذي ُيَوضِّ

ن�سبة الم�ساركة في التكاليفالدولة

%15َدْولَُة الُكَوْيِت 

عوِديَُّة %42الَمْملََكُة الَعَربِيَُّة السُّ

%4َمْملََكُة الَبْحَرْيِن

%6َدْولَُة َقطََر 

%27 َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة

%6َسلْطََنُة ُعماَن

%100اإلجمالي

نِْسَبِة  � َحْوَل  َحقيَقًة  َأْسَتْخلُِص 
َوِل في الَمْشروِع: إِْسهاِم الدُّ

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

َة الَّتي  � ُع النَّتائَِج اِلْقتِصاِديَّ َأَتَوقَّ
َسَتعوُد َعلى ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن 
ْبِط  الَخليِجيِّ َبْعَد َتنْفيِذ َمْشروِع الرَّ

: المائِيِّ
g  .....................................................

g  .....................................................

ُأَمثُِّل َبيانِيًّا بَِطريَقِة األَْعِمَدِة نِْسَبَة  �
في  اإِلماراِت  َدْوَلِة  ُمشاَرَكِة 

الَمْشروِع.

أَقْرَأُ َوأُجيُب

0

5
10
15
20
25
30
35
40



71

جازاٌت َعطاٌءَوِإنف عاُوِنالَخليِجيِّ ِلِسالتَّ ُدَوُلَمجف

توقف: أَْحتاُج الُمساَعَدَة في ..............................................................................................................................................

ْل: ِعْندي اْسِتْفساٌر َعْن .............................................................................................................................................. َتَمهَّ

تاِبْع: اآلَن َعَرْفُت َعْن ..............................................................................................................................................

مََهمَّــُة الَداءِ 

أَْختاُر واِحًدا ِمّما َيلي: 

كِيَِّة لِْلُحكوَمِة اإِللِْكترونِيَِّة لدولة اإلمارات العربية المتحدة. � ُم َنْشَرًة َتْعريِفيًَّة َعِن التَّْطبيقاِت الذَّ ُأَصمِّ

� . ْصِد البيئِيِّ في ُدَوِل َمْجلِِس التَّعاُوِن الَخليِجيِّ ُح َمجالِت الرَّ َرًة ُتوضِّ ًة ُمَصوَّ ُم َمَجلَّ ُأَصمِّ



رفُااللابع الدَّ رفُااللابع  الدَّ

72

َر  �ساِل، َتَغيَّ ْكنولوِجيِّ في َو�ساِئِل ااِلتِّ ِر التِّ َطوُّ َمَع التَّ

ْقليِديِّ اإِلى اأُ�ْسلوٍب ِتْقِنيٍّ ال َيْحتاُج اإاِّل ال�سغط  َمْفهوُم ال�ّسوِق التَّ

َل  على لوحة المفاتيح ِجهاِز الحا�سوِب ِمْن اأَيِّ َمكاٍن؛ ِلَتْح�سُ

َعلى ُكلِّ ما ُتريُد ِمْن اأَيِّ َدْوَلٍة في العاَلِم وفي اأي وقت.

ِحَدِة ِةالُمتَّ َلِةاإِلماراِتالَعَلِبيَّ واُقفيَدوف اأَلسف

g .ّكاِن َيْسَتْخلُِص َتأْثيَر الَعواِمِل الطَّبيِعيَِّة َعلى َحياِة السُّ

g .َر األَنِْشطَِة ااِلْقِتصاِديَِّة في َدْولَِتِه َيَتَتبَُّع َتطَوُّ

g .يَِّة ُيَوظُِّف الَخرائَِط الُمْخَتلَِفَة لَِتْحديِد أََهمِّ الَمواِقِع َوالَمراِكِز التِّجاِر

g  لُِمْجَتَمِع اإِلماراِت في َعْهِد التَّْنِمَيِة ااِلْقِتصاِديَِّة  أََهمَّ َمالِمِح  ُيْبِرُز 

ِس. الباني الُمَؤسِّ

ِم: َعلُّ َنواِتُج التَّ

ئيَسُة الِفْكَرُة الرَّ

اأَلْسواُق في َدْوَلِة 

ِة  اإِلماراِت الَعَرِبيَّ

ِحَدِة الُمتَّ

قوِد اأَْنواُع النُّ

اأَْنواُع االأَ�ْسواِق 

االأَ�ْسواُق 
ُة االإِِلْكتروِنيَّ

ْرِس: َمفاهيُم َوُمْصَطَلحاُت الدَّ
g  الُمقاَيَضُة

g النُّقوُد

g التِّجاَرُة اإِللِْكترونِيَُّة 



73

ِحَدِة ِةالُمتَّ َلِةاإِلماراِتالَعَلِبيَّ واُقفيَدوف اأَلسف

النُّقودِ أَنْواعُ  ًل َأوَّ

لََجأَ اإِلنْساُن َقْبَل ظُهوِر النُّقوِد ِإلى أُْسلوٍب لِلتَّباُدِل التِّجاِريِّ ُعرَِف 

بِالُمقاَيَضِة، َوِهَي اْسِتْبداُل الُمْنَتجاِت بَِغْيرِها ِمَن الُمْنَتجاِت األُْخرى 

بَِشْكٍل ُمباِشٍر لَِتْوفيِر َجميِع اْحِتياجاتِِه. 

َّمُ ِة:أاُلحِظُ، َوأَتَعَل َوَر االآِتَيَة، َواأَْكُتُب ا�سم ال�سلعة التي ا�ْسُتْخِدَمْت َقديًما ِلْلُمقاَي�سَ اأاُلِحُظ ال�سُّ

123 ................................................................................................................................................

أُْسلوُب  أَْصَبَح  ِر الَحضاِريِّ في َشّتى الَمجاالِت،  ِم َوالتَّطَوُّ التََّقدُّ َمَع 

الُمقاَيَضِة ال َيفي بِاْحِتياجاِت األَْفراِد َوالَجماعاِت َوالتُّّجاِر في الُمْجَتَمعاِت 

قاِت، َفظََهَرِت النُّقوُد لَِتكوَن أَداًة  َرِة َوالَكبيَرِة، َوَذلَِك لَِكْثَرِة الُمَعوِّ الُمَتطَوِّ

خاِر. ، َوأَداًة لاِِلدِّ ُمْعَتَمَدًة لِِقياِس قيَمِة األَْشياِء، َوَوسيطًا لِلتَّباُدِل التِّجاِريِّ

ُة: قوُد الَمْعِدِنيَّ النُّ

َعَرَفها اإِلنْساُن ُمْنُذ الِقَدِم، َواْسَتْخَدَم في ُصْنِعها الَمعاِدَن الُمَتَوفَِّرَة في 

َهِب  البيَئِة، َبْدًءا ِمَن الَحديِد ِإلى الَقْصديِر، ثُمَّ النُّحاِس َوالبرونِْز َوالذَّ

ِة، َوُوِضَعْت أَْختاٌم َعلَْيها؛ لَِتْحديِد أَْوزانِها، َولَِمْنِع الِخالفاِت َبْيَن  َوالِفضَّ

األَْفراِد، َكما نُِقَشْت َعلَْيها ُصَوٌر لِلُْحّكاِم، َوَبْعُضها ُكِتَب 

ٌة. َعلَْيها ِعباراٌت خاصَّ

اأنواع
النقود

المعدنية

االإلكترونية الورقية

ِل َمِن  أَْبَحُث في َمصاِدِر الَمْعرَِفِة َعْن أَوَّ

اْسَتْخَدَم الُعْملََة اإِلْسالِميََّة.

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

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

أَْبحَــــــثُ
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ُة: قوُد الَوَرِقيَّ النُّ

انَْتَشَر اْسِتْخداُم النُّقوِد الَوَرِقيَِّة َبْعَد أَْن َحِظَيْت بَِقبوٍل عامٍّ َبْيَن التُّّجاِر 

ِة َوْزنِها، َواْخَتلََفْت  َوالُمْسَتْهلِكيَن؛ َوَذلَِك لُِسهولَِة َحْملِها َوِخفَّ

َوأَْصَبَح  ِمْنها،  ُة الَمْصنوَعُة  َوأَلْوانُها َوالمادَّ أَْشكالُها َوأَْحجاُمها 

ٌة بِها َتْحِمُل ِشعاَرها َوُرسوماٍت ُتَعبُِّر  لُِكلِّ َدْولٍَة ُعْملٌَة َوَرِقيٌَّة خاصَّ

َعْن ثَقاَفِتها َوُتراثِها. 

قودُ اإلِلِكْتُرونِيَّةُ: النُّ

يَِّة َوُسهولَِة انِْتقاِل األَْفراِد َبْيَن  ِر الُمعاَمالِت التِّجاِر ُم التِّْكنولوِجيُّ في َمجاِل ااِلتِّصاالِت َوَتطَوُّ ساَعَد التََّقدُّ

َعلَْيها النُّقوُد  أُطْلَِق  ُدَوِل العالَِم، في ظُهوِر َشْكٍل َجديٍد ِمَن النُّقوِد 

اإِللِْكُترونِيَُّة، َوِهَي ِعباَرٌة َعْن بِطاَقٍة ِإلِْكُترونِيٍَّة َتْحوي َرصيًدا 

نَْقِديًّا ُمْرَتِبطًا بِِحساٍب َمْصرِِفيٍّ ُتَمكُِّن حاِملَها ِمِن اْسِتْخداِمها 

ْغِم ِمْن َمزايا اْسِتْخداِمها  َكَنْوٍع ِمَن النُّقوِد، َوَعلى الرَّ

َدِة، ِإاّل أَنَّها ُتَشكُِّل َخطًَرا َكبيًرا لِحاِملِها في حاِل  الُمَتَعدِّ

َضياِعها أَْو سوِء اْسِتْخداِمها.

َّمَ أُشارُِك؛ ِلَتَعَل
َأْسَتنْتُِج َمزايا اْستِْخداِم النُّقوِد اإِللِْكُترونِيَِّة: �

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

ُل اإِلْجراَء الواِجَب اتِّخاُذُه َفْوَر َفْقداني بِطاَقَة النُّقوِد اإِللِْكُترونِيَِّة: � ُأَسجِّ
..................................................................................................................................................................    

َأَتَخيَُّل ُنقوَد الُمْسَتْقَبِل،  �
َوَأْرُسُمها في الِمساَحِة 

التَِيِة:
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ِحَدِة ِةالُمتَّ َلِةاإِلماراِتالَعَلِبيَّ واُقفيَدوف اأَلسف

قودُ في دَوْلَةِ اإلِماراتِ العَرَبِيَّةِ المُتَّحِدَةِ: النُّ

ِقياِم  َقْبَل  الُمتَِّحَدِة  الَعَربِيَِّة  َدْولَِة اإِلماراِت  اْسَتْخَدَم ُسّكاُن 

ااِلتِّحاِد النُّقوَد األَْجَنِبيََّة الَّتي كانَْت ُتْسَتْخَدُم في ِمْنطََقِة الَخليِج 

النِّْمساِويِّ َوالّروبِيَِّة  ياِل  ِمْثَل الُجَنْيِه اإِلْسِتْرليِنيِّ َوالرِّ الَعَربِيِّ 

الِهْنِديَِّة َوروبِيَِّة الَخليِج، ثُمَّ ِرياِل َقطََر َوُدَبّي الَّذي اْسَتْخَدَمْتُه اإِلماراُت 

. ْيِنيَّ مالِيَُّة، أَّما أَبو ظَْبي َفَقِد اْسَتْخَدَمِت الّديناَر الَبْحَر الشَّ

َل ُعْملٍَة  َوَمَع ِإْعالِن ااِلتِّحاِد َوِقياِم َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة، أَْصَدَرِت الُحكوَمُة في عاِم 1973م أَوَّ

ْرَهِم(، َوَتمَّ ِإْصداُر ِفئاٍت ُمْخَتلَِفٍة ِمَن الُعْمالِت الَوَرِقيَِّة َوالَمْعِدنِيَِّة بِأَلْواٍن  ْولَِة ُعرَِفْت بِاْسِم )الدِّ ٍة بِالدَّ َوطَِنيٍَّة خاصَّ

ِإنْجازاتِها. ْولَِة َوُمْنَشآتِها َو َوأَْحجاٍم ُمْخَتلَِفٍة َتْحِمُل ُصَوًرا ُتَعبُِّر َعْن ُتراِث الدَّ

َّمُ أاُلحِظُ َوأَتَعَل

ُعْملَُة َبلَدي ِمْن ُرموِز 

ُهِويَّتي، واِجبي 

الُمحاَفظَُة َعلَْيها َوُحْسُن 

اْسِتْخداِمها.

ْوَلِة: � َأْكُتُب الِجَهَة الَمْسؤوَلَة َعْن إِْصداِر الُعْمَلِة في الدَّ
.....................................................................................................................................................................   

ْوَلِة: � َة لُِعْمَلِة الدَّ ُل الِفئاِت النَّْقِديَّ ُأَسجِّ

g :الَمْعِدنِيَِّة
)  ()  ()  (

g :الَوَرِقيَِّة

ِحَدِة، ُثمَّ اأُجيُب: ِة الُمتَّ ُل الُعْمَلَة في َدْوَلِة االإِماراِت الَعَرِبيَّ مَّ اأََتاأَ

)  (

)  ()  ()  (

)  (

)  ()  (
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الَْسواِق أَنْواعُ  ثاِنًيا

لَِع ِمْثِل الَمحاصيِل  ُعرَِفِت التِّجاَرُة َقديًما بَِمْفهوِمها الَبسيِط، بَِتباُدِل السِّ

راِعيَِّة َوالَمعاِدِن َواألَْخشاِب َوالُمْنَتجاِت الُمَصنََّعِة َوَغْيِرها، َوَمَع َتزاُيِد  الزِّ

، زاَدِت الحاَجُة ِإلى ُمباَدالٍت  ِمها الَحضاِريِّ َوِل َوَتَقدُّ ِر الدُّ ّكاِن َوَتطَوُّ َعَدِد السُّ

َصٍة  أَماِكَن ُمَخصَّ ِإنْشاِء  ِإلى  َوأَْبَعَد َمساَفًة، َو أَْكَثَر  ُدَواًل  َتْشَمُل  يٍَّة  تِجاِر

قيَن. َيْت بِالّسوِق، َتَتَوفَُّر بِِه َجميُع اْحِتياجاِت الُمَتَسوِّ لِلتَّباُدِل التِّجاِريِّ ُسمِّ

ياٍت أِلَْسواٍق َشْعِبيٍَّة في  أَْبَحُث في َمصاِدِر الَمْعرَِفِة اإِللِْكُترونِيَِّة )اإِلنَْتْرنِْت( َعْن ُمَسمَّ

ُد َمْوِقَعها َعلى الَخريطَِة اآلتَِيِة: َدْولَِة اإِلماراِت، َوأَُحدِّ

َّمُ أَْبحَثُ، َوأَتَعَل

َحِظَي الِقطاُع التِّجاِريُّ في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة بِاْهِتماٍم 

بالٍِغ ِمْن ِقَبِل الُحكوَمِة، َوَتَغيََّرْت َمالِمُح الّسوِق التِّجاِريِّ الَقديِم ِمْن َبضائَِع 

َعٍة  يٍَّة ُمَتَنوِّ ّكاِن، ِإلى أَْسواٍق تِجاِر َمْحدوَدٍة ُتلَّبي الحاجاِت الرَّئيَسِة لِلسُّ

نََشأَِت الَمراِكُز  ِر  ُتلَّبي َجميَع الحاجاِت َواألَْذواِق، َولُِمواَكَبِة التَّطَوُّ

َعَة. يَُّة الَفْخَمُة الَّتي َتْعِرُض الَبضائَِع الُمَتَنوِّ التِّجاِر

السوق القديم في دولة اإلمارات

»الماُل ِعْنَدنا لَْيَس غاَيًة في 

ِإنَّما ُهَو َوسيلٌَة لِِخْدَمِة  ذاتِِه، َو

ْعِب« الشَّ

الباني المؤسس الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان -رحمه الله
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َّمَ أُشارُِك؛ ِلَتَعَل

َأْسَتْكِمُل الَجْدَوَل التَِي َوْفًقا لِما ُهَو َمْطلوٌب: �

الَمْرَكُز التِّجاِريُّ الَحديُثال�ّسوُق الَقديُماأَْوُجُه الُمقاَرَنِة
..........................................................َمْحدوَدٌةالِمساَحُة

َرُة ْعبِيَُّة gالِخْدماُت الُمَتَوفِّ الَمطاَعُم الشَّ
g ..................................................

g ّياراِت َمواِقُف لِلسَّ

g ..................................................

ُد الَبضائِِع .................................................. g ..................................................gَتَعدُّ

َعًة ُيباُع فيها ُمْخَتلُِف الَبضائِِع بِأَْسعاٍر في ُمَتناَوِل  َوفََّرْت َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة أَْسواًقا ُمَتَنوِّ

ّياراِت َواألَْقِمَشِة َوالَخْضراواِت َوالَفواِكِه  َدٍة َكالسَّ َصَة لَِبْيِع ِسلٍَع ُمَحدَّ الَجميِع، َكما َوفََّرِت األَْسواَق الُمَتَخصِّ

َوالَحَيواناِت َواألَْجِهَزِة اإِللِْكُترونِيَِّة َوَغْيِرها.

َصِة في َدْوَلِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة: � َوَر، َوَأْكُتُب َأْنواَع األَْسواِق الُمَتَخصِّ ُألِحُظ الصُّ

123
................................................................................................................................................

َأْكُتُب َنصائَِح لُِزَمالئي َعْن آداِب اْرتِياِد األَْسواِق: �
g ........................................................................................................................................................................................................

g ........................................................................................................................................................................................................

g ........................................................................................................................................................................................................
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ُة اِللِكْتُرونِيَّ الَْسواقُ  ثاِلًثا

ِم  َدَخَل َحديًثا َمْفهوُم الّسوِق اإِللِْكُترونِيِّ ِإلى َحياتِنا الَيْوِميَِّة، َفَبْعَد َتَقدُّ

رِها َوانِْتشاِر ِخْدَمِة اإِلنَْتْرنِْت في ُكلِّ َمكاٍن َوفي ُكلِّ  ااِلتِّصاالِت َوَتطَوُّ

ِكيَِّة َوأَْجِهَزِة الحاسوِب الَمْحمولَِة،  َسٍة، َوَمَع َتَوفُِّر الَهواتِِف الذَّ َمْنِزٍل َوُمَؤسَّ

يَِّة َعْبَر َشَبَكِة اإِلنَْتْرنِْت. ْهِل ِإنْجاُز الُمعاَمالِت التِّجاِر أَْصَبَح ِمَن السَّ

َعْبَر  الُمْنِتجيَن َوالُمْسَتْهلِكيَن،  َبْيَن  راِء ما  الَبْيِع َوالشِّ نَْوٌع ِمْن َعَملِّياِت  بِأَنَّها  ُتْعَرُف التِّجاَرُة اإِللِْكُترونِيَُّة 

اْسِتْخداِم َشَبَكِة اإِلنَْتْرنِْت، َوَقِد انَْتَشَر اْسِتْخداُمها في الَوْقِت الحاِضِر 

بَِشْكٍل َكبيٍر لَِعَدِم حاَجِتها ِإلى أَْوراٍق أَْو َوثائَِق َبْيَن البائِِع َوالُمْشَتري، 

َكما ُيْمِكُن لِلّتاِجِر أَْن َيَتعاَمَل َمَع أَْكَثَر ِمْن ُمْشَتٍر في الَوْقِت نَْفِسِه َوفي 

راِء  انِْخفاِض َتكاليِف الشِّ ُمْخَتلَِفٍة ِمْن ُدَوِل العالَِم، ِإلى جانِِب  أَماِكَن 

يَِّة. َوُسْرَعِة ِإنْجاِز الُمعاَمالِت التِّجاِر

َّمَ أُشارُِك؛ ِلَتَعَل

إيصاُل الطَّلَِب لِلُْمْشَتريَشْحُن الطَّلَباِت          تْجهيُز الطَّلَِب           َمْوِقٌع لِلَْبْيِع          طَلَُب ِشراٍء

ا�ْسِتْخداُم ال�ّسوِق االإِِلْكُتروِنيِّ
زاُت قاُتالُمَميِّ الَمخاِطُرالُمَعوِّ

g .ْلَعِة اْنِخفاُض َثَمِن السِّ
g .............................................................................

g .َعَدُم ُوجوِد َشَبَكِة اِلْنَتْرنِْت
g .............................................................................

g .ُسهوَلُة اِلْحتِياِل َوَسِرَقِة األَْمواِل
g .............................................................................

.......................................................................................................................................................................................... gإِْرشاداٌت ُمْقَتَرَحٌة لِْلُمْسَتْخِدميَن

g ..........................................................................................................................................................................................

g . راِء اِللِْكُترونِيِّ َرْأيي بَِعَمِليَِّة الشِّ
g .............................................................................

g :َبُب السَّ
g ..........................................................................................................................................................................................

راِء َعْبَر ال�ّسوِق  َف ُخُطواِت ال�سِّ اِلأََتَعرَّ ْكَل االآِتَي،  اأُالِحُظ ال�سَّ
، َواأَ�ْسَتْكِمُل َمَع ُزَمالئي الَجْدَوَل الّتالي: االإِِلْكُتروِنيِّ
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ْكَبِر سوٍق لِلتِّجاَرِة اإِللِكُترونِيَِّة َبْيَن ُدَوِل َمْجلِِس  َل َكأَ َتْحَتلُّ َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة الَمرَْكَز األَوَّ

ْولَُة ِمْن َمعاييَر واِضَحٍة َوَقوانيَن عالَِميٍَّة َتْهُدُف ِإلى ِحماَيِة  َيْرِجُع َذلَِك ِإلى ما ُتَوفُِّرُه الدَّ ، َو التَّعاُوِن الَخليِجيِّ

ِإزالَِة أَيِّ ُمْشِكالٍت َقْد  الُمَتعاِمليَن ِإلِْكُترونِيًّا َوَتْحديِد الِْتزاماتِِهْم، َوَتْشجيِع َوَتْسهيِل الُمعاَمالِت اإِللِْكُترونِيَِّة َو

َتْنُتُج َعْن ُمحاَوالِت ااِلْحِتياِل أَِو التَّْزويِر.

ُح نِْسَبَة ُمْسَتْخِدمي التِّجاَرِة اإِللِْكُترونِيَِّة ِمْن ُمْخَتلِِف الَمجالِت في َدْوَلِة  � ْكَل التَِي الَّذي ُيَوضِّ ُألِحُظ الشَّ
اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة، ُثمَّ ُأجيُب:

َتذاِكُر الطََّيراِن 

أَنِْشطٌَة َتْرفيِهيٌَّة 80%

65%

ياَحُة 63% السِّ

ُق 71% التََّسوُّ

أُْخرى 78%

دولة اإلمارات

العربية المتحدة

PayFort 2015 المصدر: تقرير

َأْكُتُب َثالًثا ِمْن َمجالِت اْستِْخداِم التِّجاَرِة اإِللِْكُترونِيَِّة في َدْوَلِة اإِلماراِت: �

g ......................................................................................................................................................................................................

g ......................................................................................................................................................................................................

g ......................................................................................................................................................................................................

َفِر في َدْوَلِة اإِلماراِت: � ُر اْرتِفاَع نِْسَبِة الُمْسَتْخِدميَن لِلتِّجاَرِة اإِللِْكُترونِيَِّة في ِقطاِع السَّ ُأَفسِّ
.......................................................................................................................................................................   
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توقف: أَْحتاُج الُمساَعَدَة في ..............................................................................................................................................

ْل: ِعْندي اْسِتْفساٌر َعْن .............................................................................................................................................. َتَمهَّ

تاِبْع: اآلَن َعَرْفُت َعْن ..............................................................................................................................................

مََهمَّــُة الَداءِ  أَْختاُر واِحَدًة ِمّما َيأْتي:

ٍر لِْلُعْمالِت الُمْسَتْخَدَمِة في َدْوَلِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدةِ َقْبَل ِقياِم اِلتِّحادِ َوَبْعَدُه. � َتْصميَم َأْلبوٍم إِلِْكُترونِيٍّ ُمَصوَّ
� . ِق اإِللِْكُترونِيِّ َتْصميَم َنْشَرةِ َتْوِعَيٍة لُِزَمالئي َحْوَل ُطُرِق اْستِْخداِم التََّسوُّ



تّم بَِحْمد الله



تم بحمد هللا








