
طائر الحبار العربي

من أشهر أنواع الحبارى، يتراوح وزنه ما بين 4.5 إلى 10.5 كيلوغراًما،

ولونه بين األبيض والبني الرملي، ويعتبر الطريدة التراثية األولى والتحدي األكبر ومجال فخر رياضة 

)الصقارة( الذين يصطادون بصقورهم وشواهينهم، وذلك طيلة موسم الصيد في الشتاء. ويمتد النطاق 

الطبيعي لطير الحبارى من جزر الكناري في المحيط االطلسي غرًبا، عبر شمال إفريقية إلى إيران 

وأفغانستان وباكستان شرًقا. وتتكاثر عادة في فصل األمطار حسب مناخ كل بلد. ومن سلوكياتها أنها 

تفضل الجري على الطيران وتعدو بسرعة
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الفهرس

المقدمة

األولى

ْيُخ َخليَفُة  ْبُن زاِيٍد آل نَْهياَن ــ َحِفظَُه اللُه ــ الشَّ

لَُع َوالِخْدماُت السِّ

أَْكَتِشُف َحضاَرتي

ْعِبيَِّة يَُّة الّصيِن الشَّ ُجْمهوِر

الثانية

الَمْرأَُة َوَمسيَرُة بِالدي

ِة آْسيا الّتاريُخ الَحديُث َوالُمعاِصُر لِقارَّ

يَُّة كوْريا ُجْمهوِر

اإِلنْتاُج





يولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

حكام  األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  إخوانهما  و  - الله  رعاه  دبي-  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

اإلمارات -حفظهم الله- قطاع التربية والتعليم جل اهتمامهم، فقد جعلوه على رأس أولوياتهم لالرتقاء بالمنظومة التعليمية والوصول بها 

العالمية. إلى مصاف 

إعداد مناهج وطنية بمعايير الجودة  وانطالًقا من توجيهات قيادتنا الرشيدة، تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير نظامها التعليمي و

إعداده إعداًدا سليًما لحياة منتجة في عالم دائم التغير لتحقيق التنمية المستدامة من  العالمية، وذلك إليمانها الراسخ بأهمية بناء اإلنسان و

خالل بناء جيل مبدع، مبتكر، مثقف، واٍع، متسلح بالعلم والمعرفة وثقافة وقيم مجتمعه األصيلة السامية ليسهم في خدمة وطنه وتعزيز 

هويته الوطنية انتماًء وعطاًء ويتابع بكل إصرار وعزيمة مسيرة االتحاد مسيرة اآلباء واألجداد.  

إنسانية عديدة تسهم في إعداِد جيٍل  والدراسات االجتماعية والتربية الوطنية بمفهومها الواسع - كونُها علًما تكاملًيا - يجمع علوماً اجتماعية و

إنجازات وطننا المعطاء. نافٍع لمجتمعه قادٍر على مواجهة مشكالت الحياة بكل ثقٍة، للوصوِل إلى أسمى الغايات للحفاظ على مقدرات وثروات و

وتحقيقاً للرؤى واألهداف فقد اعتمدنا مبدأ التكاملية في بناء منهج الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية، إذ يتحقق التكامل بين 

مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية واالقتصاد وعلم االجتماع مع الربط مع المواد والعلوم األخرى آخذين باالعتبار المستجدات 

والمبادرات الوطنية العلمية والتربوية واألحداث الدولية المتطورة ُمحاوِلين تقديم خبرات وتصوراٍت إيجابيٍة ُتسِهُم في بناِء الفكِر البشري 

بناًء معتداًل سوياً.

ويسعدنا أن نقدم لكم كتاب الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية للصف السادس استناًدا إلى عدة مرتكزات أساسية كانت موجهاٍت 

رئيسًة لنا في بناء المنهج ومن أبرزها:

م وأجندتها الوطنية.  اإلستراتيجية اإلتحادية، رؤية الدولة 

م.  اإلطار الوطني الموحد لمعايير المناهج والتقييم  

م.  وثيقة الباني المؤسس لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

ويحدونا األمل أن نكون قد وفقنا في إعداد المنهج وفق المرتكزات المحددة، وبجهدكم أيها الزمالء األفاضل وبوعيكم أيها األبناء 

نوفر بيئة متكاملة لإلبداع واالبتكار، تولُِّد األفكاَر وتحتضنها؛ لنحقق رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة في أن تكون من أفضل دول 

م. العالم بحلول 

       

           







ْولَِة -َحِفظَُه اللُه-  ْيُخ َخليَفُة ْبُن زاِيٍد آل نَْهياَن، َرئيُس الدَّ ُموِّ الشَّ صاِحُب السُّ

َرُجُل َدْولٍَة َوِحْكَمٍة، َتَقلََّد الَعديَد ِمَن الَمناِصِب الُحكوِميَِّة، لَُه َدْوٌر باِرٌز قي ِقياِم 

م،  ْولَِة في  نوَفْمِبَر  ااِلتِّحاِد، انَْتَخَبُه الَمْجلُِس األَْعلى لاِِلتِّحاِد َرئيًسا لِلدَّ

لَُه َبَصماُتُه الخالَِدُة في َمسيَرِة ااِلتِّحاِد َوالنَّْهَضِة الَّتي َتْشَهُدها َدْولَُة اإِلماراِت 

الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة.

يوِخ في ِإماَرِة   َيَتَعرَُّف الّسيَرَة الّذاتِيََّة لِلقاَدِة الشُّ

أَبوظَْبي َوأَْدواَرُهْم في بِناِء ااِلتِّحاِد )خليفة بن 

زايد -حفظه اللّه(.

ْولَِة في َمجاِل   ُيناِقُش أَْبَرَز ُجهوِد َرئيِس الدَّ

التَّْنِمَيِة الَبَشِريَِّة.

لِلَْبْحِث َعْن ِإْسهاماِت   ُيَوظُِّف التِّْكنولوْجيا 

الُمْسَتداَمِة  التَّْنِمَيِة  لَِتْحقيِق  َخليَفَة  ْيِخ  الشَّ

َوالرَّفاِه لَِشْعِبِه.

ُيشارُِك بَِشْكٍل َفّعاٍل في نِقاشاٍت َجماِعيٍَّة هاِدَفٍة  

ْرِس. َحْوَل َمْوضوعاٍت ذاِت ِصلٍَة بَِمْوضوِع الدَّ

الِبْنَيُة التَّْحِتيَُّة. 

ُمباَدَرُة )أَْبِشْر(. 

  . ْخُل الَقْوِميُّ الدَّ

التَّْنِمَيُة الُمْسَتداَمُة.  

يَُّة.   التَّْنِمَيُة الَبَشِر

ُة َوُرْؤَيُة  التَّنِْمَيُة الَبَشِريَّ
ْيِخ َخليَفَة. الشَّ

َمْولُِدُه َوَنْشأَُتُه.

َدْوُرُه في ِقياِم اِلتِّحاِد 
َوَأْبَرُز ُمباَدراتِِه.



ْيِخ زاِيِد ْبِن  ، َوُهَو النَّْجُل األَْكَبُر لِلشَّ م في ِحْصِن المويجعيِّ ْيُخ َخليَفُة عام  ُولَِد الشَّ

ُسلْطاَن آل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُه– الَّذي كاَن آنَذاَك ُمَمثِّاًل لِحاِكِم ِإماَرِة أَبوظَْبي في الَعْيِن.

ْيُخ َخليَفُة َمسيَرَة والِِدِه في َجميِع َمراِحلِها، َونََهَل ِمْنُه َمكاِرَم  ُموِّ الشَّ واَكَب صاِحُب السُّ

جاَعَة، َواْسَتفاَد ِمْنها الَكثيَر، َوَتَتلَْمَذ َعلى َيَدْيِه  فاِت الَحميَدَة، َوالَكَرَم َوالشَّ األَْخالِق، َوالصِّ

ياَسِة َوالِفْكِر. في الِقياَدِة والسِّ

ِع، َوَتلَّقى َتْعليَمُه  ُه َحياَتُه ُمَبكًِّرا بِِحْفِظ الُقْرآِن الَكريِم َوتاِلَوتِِه َعلى َيِد الُمطَوِّ َبَدأَ ُسُموُّ

اللُه–  -َرِحَمُه  والُِدُه  أَنَْشأَها  الَّتي  النَّْهيانِيَِّة  الَمْدَرَسِة  في  األَساِسيَّ 

بَِمديَنِة الَعْيِن الَّتي لم َتَتواَفُر فيها - في َذلَِك الَوْقِت - َمدارُِس 

الَملَِكيَِّة. الَعْسَكِريَِّة  أَكاديِميَِّة سانت هيرست  ِدراَسَتُه في  َواْسَتْكَمَل  نِظاِميٌَّة، 

ْعِر، َوَيْجَمُع َمْجلُِسُه الَكثيَر  ْيُخ َخليَفُة -َحِفظَُه اللُه- قارًِئا لِلّتاريِخ َوالشِّ ُموِّ الشَّ ُيَعدُّ صاِحُب السُّ

ياضاِت َواألَنِْشطَِة التُّراثِيَِّة والرياضية. َعراِء، َوَيْحرُِص َعلى ُمتاَبَعِة الرِّ ِمَن الُمَفكِّريَن َواألَُدباِء َوالشُّ

َقْصُر المويجعي في العين

 : أَْقَتِرُح ُعْنوانًا ُمناِسًبا لِلنَّصِّ

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

ْيِخ زاِيٍد -َرِحَمُه اللُه- َعلى بِناِء الَمْدَرَسِة النَّْهيانِيَِّة.   ُر ِحْرَص الشَّ أَُفسِّ

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

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

ْيُخ َخليَفُة   فاِت َوالِقَيِم الَّتي اْسَتفاَدها الشَّ أَْسَتْنِتُج الصِّ

-َحِفظَُه اللُه- ِمْن ُمراَفَقِة والِِدِه، َرِحَمُه الله.
...........................................................................................  

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

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

َحْوَل   دائَِرًة  اإلماراِت  َدْولِة  َخريطِة  َعلى  أْرُسم 

مدينتي: من  كل 

العين.	 أبوظبي.	 



يُْخ	َخليَفُة،	َحِفَظُه	اللُه:	 َمناِصُب	تََقلََّدها	الشَّ

ْيِخ زاِيٍد -َرِحَمُه اللُه- لَِنْجلِِه األَْكَبِر لُِيشارَِكُه في  َبَزَغ َفْجٌر َجديٌد بِاْخِتياِر الشَّ

ِمَن  الَعديَد  َوَتَقلََّد  ُمَبكًِّرا،  ياِسيَّ  السِّ الُمْعَترََك  َخليَفُة  ْيُخ  الشَّ َفَدَخَل  الُحْكِم،  أَْعباِء 

م  ْرِقيَِّة، َوَرئيُس الَمحاِكِم عاَم  الَمناِصِب، ِمْنها: ُمَمثُِّل الحاِكِم في الِمْنطََقِة الشَّ

فاِع عاَم  في َمديَنِة الَعْيِن، ثُمَّ ُعيَِّن َولِيًّا لِلَْعْهِد في ِإماَرِة أَبوظَْبي، َوَرئيًسا لِدائَِرِة الدِّ

التَّْنفيِذيِّ  لِلَْمْجلِِس  َوَرئيًسا  م،  عاَم  الُوَزراِء  َمْجلِِس  لَِرئيِس  َونائًِبا  م، 

م. لِلُْقّواِت الُمَسلََّحِة عاَم  ، َونائًِبا لِلْقائِِد األَْعلى  بِِإماَرِة أَبوظَْبي عاَم 

الَّتي   الَمناِصِب  أِلََهمِّ  َمِنيِّ  الزَّ الُمَخطَِّط  اْسِتْكماِل  في  الّسابَِقِة  بِالِفْقَرِة  أَْسَتعيُن 

ْيُخ َخليَفُة ْبُن زاِيٍد آل نَْهياَن رئيس الدولة)حفظه الله(  ُموِّ الشَّ َتَقلََّدها صاِحُب السُّ

م. م –  في الَفْتَرِة ما َبْيَن عام 

....................مم

نائٌِب لَِرئيِس َمْجلِِس الُوَزراِء................................................. ...................... ورئيٌس للمحاكم

م م

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

، َتطَلََّع ُحّكاُم الِمْنطََقِة َوُشعوُبها ِإلى َتْحقيِق ااِلْسِتْقراِر  َبْعَد ِإْعالِن الُحكوَمِة الِبريطانِيَِّة انَْسحاَبها ِمَن ِمْنطََقِة الَخليِج الَعَربِيِّ

ْيِخ راِشٍد -َرِحَمُهما اللُه- كاَن َمْفهوُم الَوْحَدِة َعزيًزا َعلى  ْيِخ زاِيٍد َوالشَّ َواألَْمِن بَِتأْسيِس اتِّحاٍد َيُضمُّ اإِلماراِت، َوَعلى ِغراِر الشَّ

َبْيَن حاِكَمْي  الُمْشَترََكِة  َوبِالُمباَدَرِة  َوااِلْسِتْقراِر.  َواألَْمِن  ِة  الُقوَّ َمْنَبُع  ِهَي  الَوْحَدَة  بِأَنَّ  القائِداِن  آَمَن  َفَقْد  َخليَفَة،  ْيِخ  الشَّ َقلِْب 

ِل َحَجِر أَساٍس  م، وَكانَْت بَِمثاَبِة أَوَّ ْيِخ راِشٍد -َرِحَمُهما اللُه- َتمَّ ِإْبراُم اتِّفاِقيَِّة الَوْحَدِة عاَم  ْيِخ زاِيٍد َوالشَّ أَبوظَْبي َوُدَبّي، الشَّ

ْيَخ َخليَفَة لِلُْمشاَرَكِة في  ْيُخ زاِيٌد -َرِحَمُه اللُه- نَْجلَُه الشَّ لاِِلتِّحاِد، َوَبَدأَْت ُمناَقشاُت َتأْسيِس ااِلتِّحاِد التُّساِعيِّ َحْيُث أَناَب الشَّ

الُمناَقشاِت الَّتي َتُخصُّ ااِلتِّحاَد، َوَتَرأََّس ااِلْجِتماعاِت َمَع نُّواِب الُحّكاِم َوأَْولِياِء الُعهوِد.

ْيُخ َخليَفُة )حفظه الله( بُِوضوٍح في َكلَِمِتِه  م أَشاَر الشَّ َوفي ُمْؤَتَمِر نُّواِب ُحّكاِم اإِلماراِت التِّْسِع الَّذي انَْعَقَد في أَبوظَْبي عاَم 

ااِلْفِتتاِحيَِّة ِإلى َضروَرِة َتْسريِع َسْيِر ااِلتِّحاِد، َوَذلَِك اْحِتراًما لَِشْعِب الَخليِج الَّذي ُيَعلُِّق آمااًل َعريَضًة َعلى َتأْسيِسِه.

ْيُخ َخليَفُة ْبُن زاِيٍد آل نَْهياَن، خالل إلقاء  الشَّ

ْفَعِة األولى ِمَن  سموه َكلَِمًة في َتْخريِج الدُّ

ّباِط. الضُّ



ماِت الَوْحَدِة َوالتَّراُبِط الَّتي َتْجَمُع َبْيَن أَْبناِء اإِلماراِت.  أَْسَتْنِتُج ُمَقوِّ

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

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

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

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

ْيِخ راِشٍد، َرِحَمُهما اللُه- بِالَوْحَدِة َبْيَن أَْبناِء الوطن.  ْيِخ زاِيٍد َوالشَّ ُر إيماَن الشَّ أَُفسِّ

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

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

ْيِخ َخليَفَة، َحِفظَُه اللُه، في ِقياِم ااِلتِّحاِد.  ُح َدْوَر َوُجهوَد الشَّ أَُوضِّ

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

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

	َرْفُع	َعَلِم	اِلتِّحاِد:	

ْيُخ زاِيٌد -َرِحَمُه اللُه- ِإلى ُدَبّي؛ لَِيْنَضمَّ  م اتََّجُه الشَّ في َفْجِر الّثاني ِمْن ديَسْمِبَر عاَم 

ْيُخ زاِيٌد )رحمه اللّه(  ْستوِر، َوَقْد أَْشَرَف الشَّ ِإلى ُحّكاِم اإِلماراِت، لِلتَّْوقيِع َعلى َوثيَقِة الدُّ

ْيُخ َخليَفُة -َحِفظَُه اللُه- خاِرَج  َعلى َرْفِع الَعلَِم الَوطَِنيِّ في ُدَبّي، َوفي أَبوظَْبي َخَرَج الشَّ

اإِلماراِت  َدْولَِة  ُحّكاَم  ُيَمثِّلوَن  َوَمْندوبَون  ُة،  الُمِهمَّ ْخِصّياُت  الشَّ َحْولَُه  َع  َوَتَجمَّ الَقْصِر، 

َم َولِيُّ َعْهِد أَبوظَْبي نَْحَو ساِرَيِة الَعلَِم، َوأَْعطى اإِلْذَن بَِرْفِع الَعلَِم. الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة، َوَتَقدَّ

يُْخ	َخليَفُة	َرئيًسا	ِلَدْوَلِة	اإلِماراِت	الَعَرِبيَِّة	الُمتَِّحَدِة:	 	الشَّ

م انتقل إلى  في الّثاني ِمْن نوَفْمِبَر 

ُسلْطاٍن  ْبُن  ْيُخ زاِيُد  الشَّ الله تعالى  رحمة 

آل نَْهياَن، قائُِد الَوطَِن، َوباني نَْهَضِتِه.

نوَفْمِبَر  األَْربِعاِء   َيْوِم  َمساِء  َوفي 

األَْعلى  الَمْجلِِس  أَْعضاُء  اْجَتَمَع  م 

بِاإلِْجماِع  روا  َوَقرَّ أَبوظَْبي،  في  لاِِلتِّحاِد 

َخليَفَة  ْيِخ  الشَّ ُموِّ  السُّ صاِحِب  انِْتخاَب 

اإِلماراِت  لَِدْولَِة  َرئيًسا  نَْهياَن  آل  زاِيٍد  ْبِن 

لِوالِِدِه. َخلًَفا  الُمتَِّحَدِة  الَعَربِيَِّة 

الَعَربيَِّة  اإِلماراِت  َدْولَِة  َعلَُم  ُيَعدُّ 

الُمتَِّحَدِة َرْمًزا َوطَنيًّا، والّراَيَة الُمَعبَِّرَة َعِن 

اْسِتْقاللِها َوسياَدتِها في ُكلِّ َمكاٍن َوَزماٍن، 

َوَيْحظى الَعلَُم بِاْحِتراِم َجميِع ُمواِطني 

ْولَِة َوالُمقيميَن َعلى أَْرِضها؛ لِما َيْحِملُُه  الدَّ

َتمَّ  َوَقْد  ِمْن َمعاني ااِلنِْتماِء َوالُمواطََنِة. 

ٍة  َل َمرَّ اْعِتماُد َعلَِم الدولة حيَن َرَفَعُه أَوَّ

ْيُخ زاِيُد ْبُن  الَمْغفوُر لَُه -بأذن الله- الشَّ

ُسلْطاٍن آل نَْهياَن، َوَذلَِك في  ديَسْمِبَر 

م في أَْعقاِب اإِلْعالِن َعْن ِقياِم َدْولَِة 

اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة.



يِْخ	َخليَفَة	بِْن	زاِيٍد	آل	نَْهياَن	)َحِفَظُه	اللُه(:	 	ُمباَدراُت	الشَّ

 َحِفظَُه اللُه ـ بَِتْنفيِذ َوَتطْويِر الِبْنَيِة  ْيُخ َخليَفُةـ  ُموِّ الشَّ أََمَر صاِحُب السُّ

َر الَحضاِريَّ  ْولَِة، لُِتواِكَب التَّطَوُّ التَّْحِتيَِّة، بَِحْيُث َتْشَمُل َجميَع َمناِطِق الدَّ

َوالُعْمرانِيَّ الَّذي َتْشَهُدُه َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة.

َتْوزيُع األَراضي 
َوالِفَلِل

استثمارفي قطاع 
الكهرباء والمياه

تحديث الطرق 
والجسور

ْولَِة.   َذْت لَِتطْويِر الِبْنَيِة التَّْحِتيَِّة في َجميِع َمناِطِق الدَّ أَْسَتْنِتُج ِخْدماٍت أُْخرى نُفِّ

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

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

الله-  -حفظه  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  َم  َقدَّ

م، إيمانًا ِمْنُه بَِتْوفيِر  ُمباَدَرَة ِإْحالِل الَمساِكِن الَقديَمِة الَّتي ُبِنَيْت َقْبَل 

َوالرَّفاِهَيِة. العالَِيِة  بِالَجْوَدِة  َيتَِّصُف  َشْعِبه  أِلَْبناِء  َمْسَكٍن 

ْولَِة، َحِفظَُه اللُه، َتمَّ ِإطاْلُق ُمباَدَرِة )أَْبِشْر(، َوالَّتي َتْهِدُف ِإلى: ْيِخ َخليَفَة ْبِن زاِيٍد آل نَْهياَن، َرئيُس الدَّ ُموِّ الشَّ بِناًء َعلى َتْوجيهاِت صاِحِب السُّ

ُمشارََكِة الَكواِدِر الَوطَِنيَِّة في سوِق الَعَمِل.

ْولَِة َخلِْق ُفَرِص َعَمٍل لِلُْمواِطنيَن َعلى ُمْسَتوى الدَّ

. َتْقليِل الَفْجَوِة َبْيَن الِقطاِع العامِّ َوالِقطاِع الخاصِّ

أَْسَتْنِتُج أَْبَرَز النَّتائِِج الُمَتَرتَِّبِة َعلى َتْنفيِذ ُمباَدَرِة »أَْبِشْر«. 

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

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



م،  ْيِخ َخليَفَة ْبِن زاِيٍد آل نَْهياَن لِْلَْعماِل اإِلنْسانِيَِّة عاَم  َسُة الشَّ أُنِْشَئْت ُمَؤسَّ

َيعيُش  ُمْحتاٍج  ُكلِّ  ِإلى  َو الَوطَِن،  أَطْراِف  َجميِع  ِإلى  ُمساَعداتِها  أَْوَصلَْت  َوالَّتي 

في  الُمْحتاجيَن  ِإلى  ُمساَعداتِها  ُم  ُتَقدِّ َكما  الطَّيَِّبِة،  األَْرِض  َهِذِه  َعلى 

الخاِرِج أِلَْكَثَر ِمْن  َدْولًَة َشقيَقًة َوَصديَقًة في ُمْخَتلِِف أَنْحاِء العالَِم. 

	 َسُة	ما	يَلي:	 ُمها	الُمَؤسَّ 	َوِمْن	أَبَْرِز	األَْعماِل	اإِلنْساِنيَِّة	الَّتي	تَُقدِّ

ْولَِة، ِمْنها:  ُم داِخَل الدَّ الُمساَعداُت الّداِخلِيَُّة: ُهناَك الَعديُد ِمَن الُمساَعداِت ُتَقدَّ

الُمْعِسريَن َعلى  َوالطّالِباِت  الطُّالِّب  َدْعُم 

يَِّة َوِزياَدِة  ْولَِة لَِتْحسيِن ظُروِفِهُم المادِّ ُمْسَتوى الدَّ

. راِسيِّ َتْحصيلِِهُم الدِّ

 ِإنْشاُء صاالٍت في اإِلماراِت

مالِيَِّة الَّتي ُتْسَتْخَدُم لِْلَْغراِض  الشَّ

واِج. َدِة؛ َكِإقاَمِة األَْفراِح لِلُْمْقِبليَن َعلى الزَّ الُمَتَعدِّ

ِرعاَيُة الَمقاِصِف الَمْدَرِسيَِّة لَِتْقديِم 

يٍَّة لِلطَّلََبِة.  َوَجباٍت ِغذائِيٍَّة ِصحِّ

لَِدْعِم  ْولَِة  الدَّ ُمْسَتوى  َعلى  َمراِكَز  تَوفيُر 

لَِتْخفيِف األَْعباِء  لِلُْمواِطنيَن؛  لَِع األَساِسيَِّة  السِّ

لَِيْشُعَر  األُْسَرِة؛  َربِّ  كاِهِل  َعْن  الَمعيِشيَِّة 

. بِااِلْسِتْقراِر األَُسِريِّ

أُالِحُظ الّصوَرَة الُمقابِلََة، َوأََتَعرَُّف الَمْشروَع  

ائِميــَن  ـّ َسـُة َخليَفـَة لِلص ُمـُه ُمَؤسَّ الَّذي ُتَقدِّ

ْولَِة ِخالَل َشْهِر َرَمضاَن. بِالدَّ

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

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



َتْسَتْهِدُف   الَّتي  َوَتْنفيِذ الَمشاريِع  بَِتْمويِل  َسُة  َتْهَتمُّ الُمَؤسَّ الُمساَعداُت الخاِرِجيَُّة: 

الَكوارِِث  ِعْنَد ُحدوِث  العاِجلَِة  اإِلعاناِت  َوَتْقديِم  الَفقيَرَة،  َوالُمْجَتَمعاِت  َوَل  الدُّ

َوِمْنها ما َيلي: َواألََزماِت، 

يوِل. ريَن ِمَن األَْمطاِر َوالسُّ َتْقديُم الَموادِّ الِغذائِيَِّة َوالِخياِم َواألَلِْبَسِة َواألَْغِطَيِة لِلُْمَتَضرِّ

َرطاِن. َتْوفيُر أَْجِهَزٍة ِطبِّيٍَّة لُِمساَعَدِة َمْرضى ِعالِج السَّ

َوِل، َوِمْنها: ِفلَْسطيُن َوِمْصُر َوالِعراُق. بِناُء َمشاريَع َسَكِنيٍَّة في الَعديِد ِمَن الدُّ

َمْتها   ِإنْسانِيٍَّة خاِرِجيٍَّة َقدَّ أَذُْكُر أَْمِثلًَة أُْخرى لُِمساَعداٍت 

لِْلَْعماِل اإِلنْسانِيَِّة. ْيِخ َخليَفَة  َسُة الشَّ ُمَؤسَّ

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

َدْولَِة   ِر  َتَصدُّ أَْسباَب  َوأَْسَتْنِتُج  الُمقابَِل،  ْكَل  الشَّ أُالِحُظ 

َوِل المانَِحِة لِلُْمساَعداِت،  َل عالَِميًّا لِلدُّ اإِلماراِت الَمرَْكَز األَوَّ

م. ُمقاَرنًَة بَِدْخلِها اإلِْجمالِيِّ الَقْوِميِّ لِعاِم 

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

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

اللُه-  -َحِفظَُه  نَْهياَن  آل  زاِيٍد  ْبُن  َخليَفُة  ْيُخ  الشَّ أَراَد 

الَحياِة  َوَتْوفيَر   ، َوااِلْجِتماِعيِّ ااِلْقِتصاِديِّ  ااِلْسِتْقراِر  َتْحقيَق 

الَمْحدوِد. ْخِل  الدَّ َذوي  الُمواِطنيَن  ُقروِض  لُِمعالََجِة  ُصْندوٍق؛  ِإنْشاَء  َر  َفَقرَّ لِلُْمواِطنيَن،  َوالرَّخاَء  الَكريَمِة، 

ْيِخ َخليَفَة لُِمعالََجِة الُقروِض الُمَتَعثَِّرِة:  أَُبيُِّن أََحَد أَْسباِب ِإنْشاِء ُصْندوِق الشَّ

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

ًرا َعِن اإِلنْجازاِت   أُِعدُّ بِالتَّعاُوِن َمَع َمْجموَعتي َعْرًضا َتْقديِميًّا ُمَصوَّ

ْيِخ َخليَفَة ْبِن   الشَّ ُموِّ َقْت في َعْهِد صاِحِب السُّ َوالُمباَدراِت الَّتي َتَحقَّ

ْولَِة، َحِفظَُه اللُه، َوأَْعِرُضُه أَماَم ُزَمالئي. زاِيٍد آل نَْهياَن، َرئيِس الدَّ



الّصاِدِر   َوااِلْسِتداَمِة(  البيَئِة  فارُِس   .. زاِيٍد  ْبُن  )َخليَفُة  ِكتاِب  في  الواِرَدَة  اآلتَِيَة  الِفْقراِت  أَْقَرأُ 

راساِت  لِلدِّ اإِلماراِت  َمرَْكِز  َمَع  بِالتَّعاُوِن  العالَِميَِّة،  اإِلماراتِيَِّة  الَخْضراِء  واِعِد  السَّ ُمَنظََّمِة  َعْن 

ديَسْمِبَر  ِمْن  الّثاني  في  الَوطَِنيِّ   بِالَيْوِم  اإِلماراِت  َدْولَِة  اْحِتفاالِت  بُِمناَسَبِة  اإِلْسِتراتيِجيَِّة، 

أُجيُب: ثُمَّ  اللُه-  –َحِفظَُه  َخليَفَة  ْيِخ  الشَّ َيُة  َوُرْؤ يَُّة  الَبَشِر التَّْنِمَيُة  بُِعْنواِن:  م 

الَهَدَف  بِاْعِتبارِِه  اإِلنْساِن،  َفلَْسَفِتِه َعلى  اللُه، في  ْولَِة، َحِفظَُه  الدَّ َرئيُس  نَْهياَن،  ْبُن زاِيٍد آل  ْيُخ َخليَفُة  الشَّ ُموِّ  السُّ ُيرَكُِّز صاِحُب 

َيْهِدُم البيَئَة،  الَوْقِت  َيْبني، َوفي نَْفِس  الَّذي  الُمْسَتداَمِة، َوالُمحاَفظَِة َعلى البيَئِة، أِلَنَّ اإِلنْساَن ُهَو  لِلتَّْنِمَيِة  األَساِسيَّ َواإِلْسِتراتيِجيَّ 

أَْزهى ُصَورِها. يَِّة في  الَبَشِر بِالتَّْنِمَيِة  النُّهوُض   : أََدقَّ َوبِِعباَرٍة  َوَتْنِمَيِتها،  بِاإِلنْسانِيَِّة  النُّهوِض  ِه َعلى  ُسُموِّ َفلَْسَفُة  َترَكََّزْت  لَِذلَِك 

يًّا َوَتْعليِميًّا، ِمّما  َرْت َونََشَرِت الِخْدماِت األَساِسيََّة لِِرعاَيِتِه ِصحِّ َدْتُه َدْولَُة اإِلماراِت ِمْن ُمْرَتَكزاٍت لِِبناِء اإِلنْساِن طَوَّ َوفي ِظلِّ ما َحدَّ

يٍَّة  أَّدى ِإلى ُمْجَتَمِع الرَّفاِهَيِة ااِلْقِتصاِديَِّة َوااِلْجِتماِعيَِّة في َفْتَرٍة َوجيَزٍة، َوَتَمكََّنْت ِمْن ِإعاَدِة بِناِء َوَتْنظيِم الُمْجَتَمِع في َتْشكيالٍت َحضاِر

الٍت  َقْت َتْنِمَيًة َبَشِريًَّة بُِمَعدَّ ماناِت َوالِخْدماِت َوالَبراِمِج في َشّتى الَمجاالِت، َوَحقَّ َذْت َشَبَكًة واِسَعًة ِمَن الضَّ َواْجِتماِعيٍَّة َوِسياِسيٍَّة، َونَفَّ

ِة َوالَمْعرَِفِة. حَّ َعِت الِخياراِت أَماَم اإِلنْساِن، َبْدًءا ِمْن َتْحسيِن الصِّ ُمَتساِرَعٍة، َبْعَد أَْن َوسَّ

ْيُخ  الشَّ ُس  الُمَؤسِّ القائُِد  َرعاُه  لَِغْرٍس  الباِهَرُة  النَّتائُِج  تِلَْك  وَكانَْت 

َم  َقدَّ الَّذي  ثَراُه ـ  َوطَيََّب  اللُه،  ـ َرِحَمُه  نَْهياَن  آل  ُسلْطاٍن  ْبُن  زاِيُد 

َيَتَجلّى  يًّا، َو يًّا َوِصحِّ نَموَذًجا َعَملِيًّا في ِرعاَيِة الُمواِطنيَن َتْعليِميًّا َوَتْرَبِو

ِة َعَملِيٍَّة  َهذا ااِلتِّجاُه في َقْولِِه، َرِحَمُه اللُه: »إِنَّ اإِلْنساَن ُهَو َأساُس َأيَّ

ٍم َحقيِقيٍّ  ُه ِمْحَوُر ُكلِّ َتَقدُّ ؛ أِلَنَّ ٍة .. اْهتِماُمنا بِاإِلْنساِن َضروِريٌّ َحضاِريَّ
 .. َوُمْسَتْشَفياٍت  َوَمداِرَس  َوُمنَْشآٍت  َمباٍن  ِمْن  َأَقْمنا  َمْهما   ، ُمْسَتِمرٍّ
ُه َيَظلُّ كِياًنا  َوَمْهما َمَدْدنا ِمْن ُجسوٍر، َوَأَقْمنا ِمْن زيناٍت، َفإِنَّ َذلَِك ُكلَّ
َذلَِك  ُكلِّ  إِنَّ روَح  اِلْستِْمراِر،  قاِدٍر َعلى  َوَغْيَر   .. فيِه  ا ل روَح  يًّ مادِّ
ِصياَنِة  َعلى  َوإِْمكانِّياتِِه  بَِفنِِّه  القاِدُر  بِِفْكِرِه،  القاِدُر  اإِلْنساُن  اإِلْنساُن، 

َمَعها«. َوالنُُّموِّ  بِها،  ِم  َوالتََّقدُّ الُمنَْشآِت،  َهِذِه  ُكلِّ 



َيِتِه  ُرْؤ اللُه، في  ْولَِة، َحِفظَُه  الدَّ َرئيُس  نَْهياَن،  ْبُن زاِيٍد آل  َخليَفُة  ْيُخ  الشَّ ُموِّ  السُّ اْسَتَنَد صاِحُب  َوَعلى َهذا األَساِس ذاتِِه 

آَخَر. يٍّ  مادِّ بِناٍء  أَيِّ  َقْبَل  اإِلنْساِن  لِِبناِء  الُقْصوى  يََّة  األَْولَِو َوأَْعطى   ، الَبَشِريِّ لِلُْعْنُصِر 

ُه غاَيُة التَّنِْمَيِة  ُه اْسِتْمراَر َهذا النَّْهِج َكَهَدٍف ُمْسَتِمرٍّ بَِقْولِِه: »َسَيَظلُّ ِمْحَوُر اْهتِماِمنا دائًِما ُهَو إِْنساُن اإِلماراِت؛ أِلَنَّ َوُيؤَكُِّد ُسُموُّ

َق َلنا ُهَو َخْيٌر في صالِِح الُمْجَتَمِع، َوإِذا  ْرِب؛ أِلَنَّ الَخْيَر الَّذي َتَحقَّ َوَهَدُفها حاِضًرا َوُمْسَتْقَبًل .. َوَسنَْمضي ُقُدًما َعلى َهذا الدَّ
نا َننَْتظُِر الَمزيَد إِلى األَماِم«. كاَن ُحبُّ َهذا الَوَطِن أِلَْبنائِِه ل َمثيَل َلُه، َوَعطاًء ل َينَْضُب، َفإِنَّ

ُه ِمْن بِناِء اإِلنْساِن َهَدًفا َتْرَتِكُز َعلَْيِه ُخطَُط التَّْنِمَيِة ااِلْقِتصاِديَِّة َوااِلْجِتماِعيَِّة، َوَعبََّر َعْن َذلَِك بَِقْولِِه: َوَقْد َجَعَل ُسُموُّ

ِمْن  َنْعَمُل  الَّذي  الَهَدُف  ِهَي  الُمواطِِن  َمْصَلَحَة  َأنَّ  َكما  َوَبْعَدُه،  النِّْفِط  َقْبَل  الَبَلِد  لَِهذا  الَحقيِقيَُّة  الثَّْرَوُة  ُهَو  اإِلْنساَن  »إِنَّ 
كيَزُة األَساِسيَُّة لَِعَملِيَِّة التَّنِْمَيِة  ُه الرَّ ِة األُْخرى؛ أِلَنَّ َأْجلِِه َلْيَل َنهار، إِنَّ بِناَء اإِلْنساِن َيْخَتلُِف َتماًما َعْن ُكلِّ َعَملِّياِت البِناِء العاِديَّ
ِة«. َوَتأْكيًدا َعلى َتَبّني َدْولَِة اإِلماراِت لَِمْنظوِر َتْنِمَيِة  ِة الّشاِمَلِة، َوَعَلْيِه َمْسؤولِيَُّة َدْفِع َمسيَرِة َهِذِه األُمَّ اِلْجتِماِعيَِّة َواِلْقتِصاِديَّ
ِه »إِذا كاَنِت األَْعياُد الَقْوِميَُّة ُتَمثُِّل  َق َعلى ُمْسَتوى َهذا التََّوجُّ يَِّة ما َتَحقَّ ُه ُمشيًدا بِأََهمِّ ، قاَل ُسُموُّ ٍه ِإْسِتراتيِجيٍّ اإِلنْساِن َكَتَوجُّ

َأْن  اإِلماراِت  َشْعِب  َحقِّ  ِمْن  َفإِنَّ  َواألَْوطاِن،  عوِب  الشُّ تاريَخ  َيْكُتبوَن  الَّذيَن  ُكلُّ  َتْسجيلِها  َعلى  َيْحِرُص  غالَِيًة،  ُمنَْعَطفاٍت 
في  باِرَزٍة  َكَعلَمٍة  م  ديَسْمبَِر  ِمْن  الّثاني  َيْوَم  َوالَفْخِر  بِالتَّْمجيِد  َيْذُكَر 
َمسيَرتِِه الّتاريِخيَِّة، َوَتْجسيِد ُطموحاتِِه في اِلتِّحاِد، َوَلْو عاَد إِْنساُن اإِلماراِت 
ما  َوَبْيَن  َبْينَها  َوقاَرَن  َخَلْت،  َقليَلٍة  َسنَواٍت  ُمنُْذ  َوَطنِِه  صوَرِة  إِلى  بِالّذاكَِرِة 
ِخلَل  َقْتُه  َحقَّ َوما  بِالنَّْهَضِة،  إِْعجاًبا  َيْمَتلُِئ  ُه  َأنَّ ُد  َفالُمَؤكَّ الَيْوَم،  َعَلْيِه  ِهَي 
ُينِْجُز ِمَن األَْعماِل في ُكلِّ الَمرافِِق ما  اْنَطَلَق،  َفاِلتِّحاُد  َزَمنِيٍَّة َقصيَرٍة،  َفْتَرٍة 
ُيواكُِب َحضاَرَة الَقْرِن الِعْشريَن، إِْذ َشِهَدِت البِلُد َنْهَضًة شاِمَلًة في ُمْخَتلِِف 
َرْت ُكلَّ َأْسباِب النُّهوِض بِإِْنساِن  ِة َواِلْجتِماِعيَِّة، َوَوفَّ الَمجالِت اِلْقتِصاِديَّ

الَكبيَرَة«. َوَثْرَوَتُه  األَساِسيَِّة،  اِلتِّحاِد  َركيَزَة  بِاْعتِباِرِه  اإِلماراِت، 

ُوُه: »َلَعلَّ اإِلْنجاَز األَْكَبَر َواألَْعَظَم الَّذي َنْفَخُر بِِه في َهِذِه الُمناَسَبِة الَقْوِميَِّة ُهَو بِناُء إِْنساِن اإِلماراِت، َوإِْعداُدُه  َكما قاَل ُسمُّ

َمِة«. َوِل الُمَتَقدِّ َوَتْأهيُلُه لَِيْحَتلَّ َمكاَنُه، َوُيساِهَم في بِناِء َوَطنِِه، َوالُوصوِل بِِه إِلى َمصافِّ الدُّ

ْيِخ َخليَفَة ْبِن زاِيٍد آل نَْهياَن رئيس الدولة - حفظه اللّه - في النُّهوِض بِاإِلنْساِن،  ُموِّ الشَّ َيُة َوَفلَْسَفُة صاِحِب السُّ َوَتْعَتِمُد ُرْؤ

بِاْعِتبارِِه الَهَدَف اإِلْسِتراتيِجيَّ لِلتَّْنِمَيِة الُمْسَتداَمِة، َوَتْوفيِر البيَئِة اآلِمَنِة َعلى َخْمِس َمحاِوَر أَساِسيٍَّة، ِهَي َعلى النَّْحِو الّتالي:



يَِّة. التَّْخطيُط َبّواَبُة التَّْنِمَيِة الَبَشِر

يَِّة لِلُْمواِطنيَن. َتْقديُم أَْفَضِل الِخْدماِت الَحضاِر

َتْوفيُر َمْنظوَمٍة ُمَتكاِملٍَة ِمَن الِعلِْم َوالَمْعرَِفِة.

َتْنِمَيُة ُقْدراِت وََكفاءاِت الَكواِدِر الَوطَِنيَِّة.

ِإتاَحُة ُفَرِص الَعَمِل لِلَْكواِدِر الَوطَِنيَِّة

يَِّة في َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة.  ُد الِمْحَوَر الرَّئيَس لِلتَّْنِمَيِة الَبَشِر أَُحدِّ

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

ُر اْعِتباَر َيْوِم الّثاني ِمْن ديَسْمِبَر َعالَمًة باِرَزًة في َمسيَرِة بِالدي.  أَُفسِّ

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

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

نَْهياَن   ْبِن زاِيٍد آل  ْيِخ َخليَفَة  ُموِّ الشَّ َفلَْسَفِة صاِحِب السُّ أَْسَتْنِتُج أَْسباَب َترْكيِز 

اإِلنْساِن. َعلى  اللُه ـ  ـ َحِفظَُه 

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

ِإْعداِدِه، َوَتأْهيلِِه.  يََّة بِناِء َوَتْدريِب ِإنْساِن اإِلماراِت، َو أَْكَتِشُف أََهمِّ

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

ْيِخ زاِيٍد -َرِحَمُه اللُه- في بِناِء   ِس الشَّ ُص بِِنقاٍط واِضَحٍة ِفْكَر الباني الُمَؤسِّ أُلَخِّ

اإِلنْساِن.

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

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

أَْبَرِز  في  َمْجموَعتي  َمَع  بِالتَّعاُوِن 

ُموِّ  ْولَِة في َعْهِد صاِحِب السُّ ِإنْجازاِت الدَّ

َرئيِس  نَْهياَن،  آل  زاِيٍد  ْبِن  َخليَفَة  ْيِخ  الشَّ

َمَع ُزَمالئي  َوأََتناَقُش  ْولَِة-َحِفظَُه اللُه-  الدَّ

اإِلنْجازاِت. َهِذِه  في 

سنعمل بكل ما يقدرنا 

الله عليه لتحقيق أماني 

الجميع  وندعو  المواطنين  وتطلعات 

رفعة  العمل على  إلي 

الوطن

َخليَفُة ْبُن زاِيٍد آل نَْهياَن َرئيُس َدْولَِة اإِلماراِت 

الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِةـ  حفظة الله.



َونُْدَرتِها  َمْحدوِديَِّتها  بَِرْغِم  الطَّبيِعيَِّة  بِصوَرتِها  ااِلْقِتصاِديَُّة  الَمواِرُد  ُتَعدُّ 

يَِّة، َوَقْد َعِمَل اإِلنْساُن َعلى ِإْشباِعها َعْن  قاِدَرًة َعلى ِإْشباِع الحاجاِت الَبَشِر

ريَع  السَّ َر  التَّطَوُّ ُتواِكُب  َعٍة،  َوُمَتَنوِّ ُمْخَتلَِفٍة  َوِخْدماٍت  ِسلٍَع  ِإنْتاِج  طَريِق 

الُمعاِصُر. العالَُم  َيْشَهُدُه  الَّذي 

لَِع َوالِخْدماِت.  َيْشَرُح طَريَقَة ِإنْتاِج السِّ

َتْنويِع   في  َوالِخْدماِت  لَِع  السِّ َبْيَن  ُيَميُِّز 

ْخِل. َمصاِدِر الدَّ

َجماِعيٍَّة   نِقاشاٍت  في  َفّعاٍل  بَِشْكٍل  ُيشارُِك 

هاِدَفٍة َحْوَل َمْوضوعاٍت ذاِت ِصلٍَة بالموضوع.

لَُع.  السِّ

الِخْدماُت. 

ٌة خاٌم.  مادَّ

لَُع الَوسيطَُة.   السِّ

الِخْدماُت َلُع         السِّ



ْشباِع  الَموارُِد ااِلْقِتصاِديَُّة -بَِرْغِم َمْحدوِديَِّتها َونُْدَرتِها، َوَعلى اْخِتالِف أَنْواِعها َوأَْشكالِها- ِهَي الَوسائُِل الَّتي َيْسَتْخِدُمها اإِلنْساُن إِلِ

لَُع َوالِخْدماُت.  حاجاتِِه، فهي اأَلْصُل الَّذي ُتْسَتْخَرُج ِمْنُه اأَلْشياُء وُيطْلَُق َعلَْيها: السِّ

ُد الَمْقصوَد بِالَمواِرِد ااِلْقِتصاِديَِّة:  ِمْن ِخالِل ِخْبراتي الّسابَِقِة، أَُحدِّ

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

يًَّة َملْموَسًة«. ْشباِع حاجاتِِه، َوغالًِبا ما َتكوُن مادِّ ِهَي: »َوسيلَُة اإِلنْساِن الُمباِشَرُة إِلِ

لَْت َجميَع ما َتْسَتْخِدُمُه في َحياتَِك الَيْوِميَِّة ِمْن أََدواٍت، َوما َتَتناَولُُه ِمْن أَطِْعَمٍة، َوما َتْرَتديِه ِمْن َمالبَِس، َفَهِذِه األَْشياُء  ِإذا َتأَمَّ َو

نْساِن. َل ِإلى ِسلٍَع ناِفَعٍة لإِْلِ ُة الخاُم الُمَتواِفَرُة في الطَّبيَعِة لُِتْصَنَع َوُتَحوَّ ُتَسّمى »ِسلًَعا«، َوِهَي ِمْن ُصْنِع اإِلنْساِن؛ َحْيُث ُتْؤَخُذ المادَّ

َكمالِيًّا  َشْيًئا  َتكوُن  َوَقْد  َواللِّباِس،  َكالُخْبِز  َضروِريًّا  َشْيًئا  لَْعُة  السِّ َتكوُن  َوَقْد 

َكالُمَجْوَهراِت َوالتَُّحِف، َوَقْد َتكوُن أَْيًضا َوسيلََة ِإنْتاٍج َكالُمِعّداِت َواآلالِت َوالنِّْفِط.

َمراِحُل ِإنْتاِج ِسلَْعِة الرُّطَِب َوالتُّموِر

َجْنُي الثِّماِر ِمَن الَمزاِرِع

نَْقُل التمور بِالحاِفالِت

َتْغليُف التُّموِر في الَمْصَنِع 

لِيٍَّة / َوسيطٍَة / نِهائِيٍَّة:  َوَر ِإلى ِسلٍَع: أَوَّ أَُصنُِّف الصُّ

تاريِخ  ِمْن  أَصيٌل  ُجْزٌء  النَّخيِل  أَْشجاُر 

َدْولَِة اإِلماراِت َواْقِتصاِدها َوثَقاَفِتها، َوَتْنَتِشُر  

ْولَِة؛ َحْيُث َبلََغ َعَدُدها  انِْتشاًرا واِسًعا في الدَّ

َحوالَْي )40 ِملْيونًا و 700 الف شجرة(، َوالتُّموُر 

َتْصنيُعها  وَيِتمُّ  الُمَتواِفَرِة  الخاِم  الَموادِّ  ِمَن 

ْبِس  َوَتْحويلُها ِإلى ُمْنَتجاٍت َوِسلٍَع أُْخرى َكالدِّ

َوالَحلَِوّياِت َوَحليِب التَّْمِر َوِصناَعِة البساِل 

َفْرُزها َوَغْسلُها  َيِتمُّ  (؛ َحْيُث  )التَّْمِر الجافِّ

َوَتْجفيُفها َوَتْعِبَئُتها، ثُمَّ َتْوزيُعها في األَْسواِق. 

ِسلَْعُة ............................................ِسلَْعُة ............................................ِسلَْعُة ............................................



ُيْمِكُن َحْصُرها في اآلتي: لَُع َحَسَب الَخصائِِص الَّتي َتْجَمُع َبْيَنها، َوَقْد َتمَّ َتْقسيُمها ِإلى َمْجموعاٍت ُمْخَتلَِفٍة، َو ُع السِّ َتَتَنوَّ

أَْستَعيُن	ِبِخبْراتي	الّساِبَقِة،	َو:

ِة:  لَِع الُحرَّ أَصوُغ َتْعريًفا ُمناِسًبا لِلسِّ

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

ِة:  لَِع الُحرَّ ُم أَْمِثلًَة لِلسِّ أَُقدِّ

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

التَّْقسيُم 
ُل األَوَّ

ّياٍت ال َتْكفي حاَجَة الّناِس، َوال ُبدَّ ِمْن َدْفِع ثََمِنها، َوَبْذِل الُجْهِد  لَُع ااِلْقِتصاِديَُّة َفِهَي ِسلٌَع توَجُد في الطَّبيَعِة بَِكمِّ أًّما السِّ

لِلْحاجاِت: ِإْشباِعها  أَنْواِعها َحَسَب  َوِمْن  َعلَْيها،  لِلُْحصوِل 

لَُع الَّتي ُتْسَتْخَدُم ُمباَشَرًة في  ِهَي السِّ

واِء  ِإْشباِع حاجاِت اإِلنْساِن َكالدَّ

َوالِغذاِء.

لَُع الَّتي ُتْنَتُج بَِغَرِض ِإْشباِع  ِهَي السِّ

حاَجٍة ِإنْسانِيٍَّة، بِطَريَقٍة َغْيِر ُمباِشَرٍة، 

نْتاِج ِسلٍَع أُْخرى، َوِخْدماٍت ُمْخَتلَِفٍة؛  َوُتْسَتْخَدُم إِلِ

، َوالَفْحِم الَحَجِريِّ الَّذي  َكَمْصَنِع الُخْبِز اآللِيِّ

ُيْسَتْخَدُم لَِصْهِر الَحديِد.

يٍَّة، َوْفًقا لُِمْعطَياِت الَجْدَوِل اآلتي:  ُم أَْمِثلًَة أُْخرى لِِسلٍَع اْسِتْهالِكيٍَّة َوِسلٍَع اْسِتْثماِر أَُقدِّ

ٌة )إِْنتاِجيٌَّة(ِسَلٌع اْستِْهلكِيٌَّة ِسَلٌع اْستِْثماِريَّ

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

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



ُتْسَتْهلَُك في َفْتَرٍة َزَمِنيٍَّة 

 طَويلٍَة َكالثَّاّلَجِة 

َو....................................

ُتْسَتْهلَُك في َفْتَرٍة َزَمِنيٍَّة 

َوجيَزٍة َكالُخْبِز.

ياَدُة  لَُع الَّتي ُتَؤّدي الزِّ َوِهَي السِّ

في اْسِتْهالِكها ِإلى انِْخفاٍض 

ْمِن  في اْسِتْهالِك ِسلَْعٍة أُْخرى َكالسَّ

. ْمِن الَحَيوانِيِّ النَّباتِيِّ َوالسَّ

لَُع الَّتي ُتَؤّدي ِزياَدُة  َوِهَي السِّ

ااِلْسِتْهالِك في أََحِدها ِإلى 

ِزياَدٍة ُمقابِلٍَة في اْسِتْهالِك أُْخرى َكالَقلَِم 

َوالَوَرِق.

التَّْقسيُم 
الّثاني

لَِع الُمَتناِفَسِة َوالُمَتكاِملَِة، و:  َوَر اآلتية أِلََتَعرََّف َعلى السِّ أُالِحُظ الصُّ

ياَدَة في اْسِتْهالِك الُبنِّ ُيَؤّدي ِإلى انِْخفاٍض في اْسِتْهالِك الّشاِي؛ أَْي ِإنَّها ِسلَْعٌة ..........................................  الزِّ

ياَدِة في اْسِتْهالِك الِبْنزيِن »الِبْتروِل«؛ أَْي ِإنَّها ِسلَْعٌة............................    ّياَرِة ُتَؤّدي ِإلى الزِّ ياَدُة في اْسِتْخداِم السَّ الزِّ



لََع اآلتَِيَة َحَسَب ُمْعطَياِت الَجْدَوِل الّتالي:  أَُصنُِّف السِّ

كَُّر َوالّشاُي ـ الثَّاّلَجُة ـ َيٍة ـ التِّلْفاُز ـ الَخْضراواُت ـ الَهواُء ـ السُّ  )َمْصَنُع أَْدِو

جاِج( أِْن َولَْحُم الدَّ واُء ـ لَْحُم الضَّ آالُت َمْصَنِع الَغْزِل َوالنَّسيِج ـ الدَّ

ٌة ٌةِسَلٌع ُحرَّ َرٌةِسَلٌع ُمَتكاِمَلٌةِسَلٌع اْستِْثماِريَّ َرٍةِسَلٌع ُمَتنافَِسٌةِسَلٌع ُمَعمِّ ِسَلٌع َغْيُر ُمَعمِّ

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

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

يَُّة... حِّ ها: ِخْدماُت التَّْعليِم، َوِخْدماُت النَّْقِل َوالُمواَصالِت، َوالِخْدماُت الصِّ الِخْدماُت الَّتي َيَتداَولُها أَْفراُد الُمْجَتَمِع َكثيَرٌة، َوِمْن أََهمِّ

ُمُه طََرٌف ِإلى آَخَر ِمْن َمناِفَع َغْيِر َملْموَسٍة«،   َوُتَعرَُّف الِخْدماُت بِأَنَّها:  »ما ُيَقدِّ

يٍَّة ـ  أَْو ِهَي »َوسيلَُة ِإْشباِع اإِلنْساِن، َولَِكنَّها َغْيُر مادِّ

َغْيُر َملْموَسٍة«.

ًرا َكبيًرا، َوظََهَرْت ِخْدماٌت َجديَدٌة لَْم َتُكْن َمْعروَفًة  َر َتْسويُقها َتطَوُّ َوَقْد َتطَوَّ

ِمْن َقْبُل، ِمْثَل ِخْدماِت الُمحاميَن َواألَِطّباِء َوالَعقاراِت َوالُبنوِك َوَشرِكاِت الطََّيراِن.

	 ِة	َخصاِئَص،	ِمنْها:	 	َوتَتََميَُّز	الِخْدماُت	ِبِعدَّ



َوُر الّتالَِيُة:  أَْسَتْنِتُج ما ُتَعبُِّر َعْنُه الصُّ

ُم الطَّبيُب ِخْدَمًة   ............................................ ُم الُمَعلُِّم ِخْدَمًة    ............................................ُيَقدِّ ُيَقدِّ

ُم لي في َحياتي الَيْوِميَِّة:  أُْعطي أَْمِثلًَة أُْخرى لِِخْدماٍت ُتَقدَّ

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

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

لَِع َوالِخْدماِت َوْفَق الَجْدَوِل اآلتي:  أَُميُِّز َبْيَن السِّ

َلُعَوْجُه الُمقاَرَنِة الِخْدماُتالسِّ

التَّشاُبُه
....................................................................................

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

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

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

ااِلْخِتالُف
....................................................................................

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

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

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

ُم لي ِخْدماٍت َكثيَرًة، َحّتى أُْصِبَح َفْرًدا ناِفًعا لِلُمْجَتَمِع:  أَْكُتُب َكلَِمَة ُشْكٍر َوِعْرفاٍن ِإلى ُمَعلِّمي الَّذي ُيَقدِّ

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

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

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

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



َوِل،  ساِت أَِو الدُّ َمُة لِْلَْفراِد، َوُهناَك َتباُيٌن َكبيٌر في ُمْسَتوى َتْقديِم الِخْدماِت، َسواٌء َبْيَن الُمَؤسَّ ُع أَْيًضا الِخْدماُت الُمَقدَّ َوَتَتَنوَّ

ومن أبرز هذه الِخْدماِت: الخدماِت األمنيِة والبيطريِة وخدماِت الشحِن والسياحِة.

الُمْسَتْقَبِل  »ُحكوَمُة 

الَيْوِم،  لِلّناِس  ساَعًة في  ُم ِخْدماتِها  َسُتَقدِّ

َنِة( َو أَّياٍم في األُْسبوِع، َو َيْوًما في السَّ

ُحكوَمٌة ذَِكيٌَّة،  ِهَي  الُمْسَتْقَبُل  »ُحكوَمُة 

َوَفّعالًَة،  ُمَترابِطًَة  تِْقِنيًَّة  أَنِْظَمًة  َتْمَتلُِك 

ِإنْجاِز  ِكيَُّة َسَتكوُن أَْسَرَع في  َوالُحكوَمُة الذَّ

الُمعاَمالِت«.   ِمْن ِكتاِب »َوَمضاٌت ِمْن ِفْكٍر«

ُد ْبُن راِشٍد آْل َمْكتوٍم،  ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ صاِحُب السُّ
ْوَلِة، َرئيُس َمْجلِِس الُوَزراِء، حاكُِم  نائُِب َرئيِس الدَّ

ُدَبّي ـ َرعاُه اللُه ـ.

  . ياِحيُّ ُمها الِقطاُع السِّ استخلص أََهمَّ الِخْدماِت الَّتي ُيَقدِّ

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

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

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

َعِن  الُمْخَتلَِفِة  الَمْعِرَفِة  َمصاِدِر  في 

ُمها َشرِكاُت الطََّيراِن  ُتَقدِّ الَّتي  الِخْدماِت 

ما  َوأُناِقُش  ْولَِة،  بِالدَّ لُِعَمالئِها  الَوطَِنيَُّة 

ُزَمالئي. َمَع  ِإلَْيِه  لُْت  َتَوصَّ

ياِحيُّ ِمَن األَنِْشطَِة الِخْدِميَِّة الَّتي َيِجُب أَْن ُتْعطى اْهِتماًما  ُيَعْتَبُر الِقطاُع السِّ

ُن  َوَتَتَضمَّ اْقِتصاِدّياتِها،  َعلى  أَْرباٍح  ِمْن  ُتِدرُُّه  لِما  َوَذلَِك  َوِل،  الدُّ ِقَبِل  ِمْن  َكبيًرا 

يَِّة َكالتَُّحِف األَثَِريَِّة  لَِع المادِّ ياِحيَُّة الَعديَد ِمَن السِّ الُمْنَتجاُت َوالِخْدماُت السِّ

َوِل، َوتولي َدْولَُة اإِلماراِت  َوالَمالبِِس الَوطَِنيَِّة الَّتي َتْعِكُس الثَّقاَفَة الَحضاِريََّة لِلدُّ

 ، ْخِل الَقْوِميِّ ياَحِة اْهِتماًما َكبيًرا؛ َحْيُث ُيَعدُّ َمْصَدًرا ِمْن َمصاِدِر الدَّ ِقطاَع السِّ

ماِت  بُِمَقوِّ لَِتَمتُِّعها  َوالعالَِميَِّة؛  اإِلْقليِميَِّة  ياَحِة  لِلسِّ َمْقِصًدا  ْولَُة  الدَّ َوأَْصَبَحِت 

، َوَتواُفُر الَمواِقِع َواآلثاِر الّتاريِخيَِّة،  ناَعِة السياحة، ِمْنها: الَمْوِقُع الُجْغراِفيُّ صِّ

ُر الِبْنِيِة التَّْحِتيَِّة َوالُمواَصالِت، َواألَْمُن َوااِلْسِتْقراُر الَّذي َتَتَمتَُّع بِِه. َوَتطَوُّ



في إطاِر ُخطِة حكومِة دبي لتحويِل اإلمارِة إلى المدينِة الذكيِة األولى في العالِم، قامت بلديُة ُدبي بتدشيِن “مشروِع 
. النخلِة الذكيِة” التي تزوُد جمهوَر الحدائِق بخدمِة اإلنترنِت المجانيِّ

وتوزعِت “النخلُة الذكيُة” في حدائَق زعبيِل والممزِر والخوِر وُمشرِف، لتزّوَد مرتادِي الحدائَق بخدمِة اإلنترنِت 
المّجاني العالي السرعِة. كَما َستّمكُن الـ52 نخلَة كافَة الزواِر من شحِن الهواتِف الذكيِة وأجهزِة الكمبيوتِر، كَما 
إجراِء المحادثاِت اإللكترونيِة َعبَر االتصاِل مع الشبكِة العالميِة  تتيُح لهم أيضاً خاصيَة تحميِل األفالِم والبرامِج و

ومن دون أي تكلفٍة.

ِء َدْولَِة اإِلماراِت َمكانًَة َمْرموَقًة في َمجاِل صناعة السياحة َعلى ُمْسَتوى العالَِم.  أَْسَتْنِتُج عاِملَْيِن ساَعدا َعلى َتَبوُّ
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ْولَِة، َوأََضُعها َعلى َمْوِقِع التَّواُصِل ااِلْجِتماِعيِّ الخاصِّ بي "اإِلنِْسِتْجرام"   ياِحيَِّة بِالدَّ أَْجَمُع أَْو أَلَْتِقُط ُصَوًرا أِلََهمِّ الِخْدماِت السِّ

ّياِح. ياِحيَِّة الَّتي ُتَوفُِّرها ُحكوَمُتنا الرَّشيَدُة لِلسُّ ياِحيَِّة في َدْولَتي، َوَجْوَدِة الِخْدماِت السِّ أِلَُعرَِّف العالََم بِاألَماِكِن السِّ

َرِة في َجميِع  َوَتْعَمُل َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة َعلى َتْقديِم أَْفَضِل الِخْدماِت ِمْن ِخالِل َتْوفيِر كافَِّة الِخْدماِت الُمَتطَوِّ

ِكيَِّة  ِر العالَِميِّ في الِخْدماِت التِّْكنولوِجيَِّة الذَّ الَمجاالِت الُمْخَتلَِفِة، َوُمواَكَبِة التَّطَوُّ

ِع في  َرِة، َوَتْعَمُل َعلى َتْمويِل الَمشاريِع الهاِدَفِة لِلتََّوسُّ َواإِللِْكترونِيَِّة الُمَتطَوِّ

، َوَتْقديِم ِخْدماٍت ُمَتَميَِّزٍة.  ساِت الِقطاِع العامِّ أَْعماِل ُمَؤسَّ

أِلَْبنائِها  ْولَُة  الدَّ ُمها  ُتَقدِّ الَّتي  َوالَمشاريِع  الِخْدماِت  َوِمَن 

َوَدْعـُم  َوالَكْهـَرباِء،  َوالِميـاِه  ُرِق  َوالطُـّ اإِلْسكـاِن  ِخـْدماُت 

َفوائَِد،  دوَن  َحَسًنا  قروًضا  َمْنِحِهم  َعْبَر  باِب  الشَّ َمشاريِع 

. الِغذائِيِّ األَْمِن  لَِتْعزيِز  ناِعيَُّة  َوالصِّ راِعيَُّة  الزِّ َوااِلْسِتْثماراُت 

َعْرًضا   َوأُِعدُّ  ْولَِة،  بِالدَّ الُحكوِميَِّة  ساِت  الُمَؤسَّ ِإْحدى  أَْختاُر 

أَماَم ُزَمالئي. َوأَْعِرُضُه  َتْقديِميًّا َعِن خدماتها، 

ِكيَِّة ِخْدماُت النَّْخلَِة الذَّ



لَِشْعِب ِمْنطََقِة اإِلماراِت َحضاَرٌة ضاِرَبٌة في الِقَدِم، َتْمَتدُّ َعْبَر الّتاريِخ، َفَقِد انَْفَتَح 

أَْهُل الِمْنطََقِة َعْبَر تاريِخِهُم الَحضاِريِّ اإِلنْسانِيِّ َعلى الَحضاراِت الُمجاِوَرِة، َوأَثَّروا 

َشتَّى  في  َمظاِهَر َحضاِريًَّة  لَنا  َوَخلَّفوا  زاِهَرًة،  َوأَقاموا َحضاَرًة  بِها،  َوَتأَثَّروا  فيها 

َمجاالِت الَحياِة ما زالَْت آثاُرُها الخالَِدُة باِقَيًة َحّتى َيْوِمنا َهذا.  

ُد َمواِقَع الَحضاراِت الَقديَمِة الُمجاِوَرِة   ُيَحدِّ

لَِدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة. 

التَّواُصِل   َعلى  الُمَتَرتَِّبَة  اآلثاَر  ُيناِقُش 

الَحضاِريِّ لَِدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة 

َوالَحضاراِت الُمجاِوَرِة لَها.

يَِّة الُمحاَفظَِة َعلى اآلثاِر   َيَتَعرَُّف َعلى أََهمِّ

ُمْخَتلَِفٍة  طُُرٍق  في  لِِبالِدِه  يَِّة  الَحضاِر

يَِّة(. )الَمتاِحِف – الَمواِقِع األَثَِر

التَّواُصُل الَحضاِريُّ 

صاروُج الَحديِد 

ااِلْسِتْقراُر الَبَشِريُّ 

يَُّة  الَمواِقُع األَثَِر

 ُأحافُِظ َعلى
آثاِر بِلدي

التَّواُصُل 
الَحضاِريُّ َبْيَن 

ِمنَْطَقِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة 
الُمتَِّحَدِة َوالَحضاراِت 

الُمجاِوَرِة

َمواطُِن الَحضاَرِة 
الَقديَمِة في َدْوَلِة 
اإِلماراِت الَعَربِيَِّة 

الُمتَِّحَدِة



مانِيَُّة َدْوًرا َكبيًرا في َتْفعيِل الَعالَقِة  لَِعَبِت الَعواِمُل َوالظُّروُف الُجْغراِفيَُّة َوالزَّ

لَها. ِمْنطََقِة اإِلماراِت َوالَحضاراِت الُمجاِوَرِة  َبْيَن  يَِّة  الَحضاِر

ِمْن ِخالِل ِدراَستي الّسابَِقِة أَصوُغ َتْعريًفا ُمناِسًبا لِلَْحضاَرِة. 
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انَْفَتَح اإِلماراتِيُّوَن َعْبَر تاريِخِهُم الَحضاِريِّ اإِلنْسانِيِّ َعلى اآلَخِر، َواْعَتَبروا أَنَّ ِقَيَم الِحواِر َوالتَّفاُهِم َمَع اآلَخِر َضروَرٌة 

بَِهَدِف  األُْخرى،  َواألَُمِم  الَحضاراِت  َمَع  َوالتَّواُصِل  َوالتَّعاُوِن  لِلتَّفاُعِل  يًَّة  َحضاِر صيَغًة  َواْعِتباُرها  انِْتهاُجها  َيِجُب  ِإنْسانِيٌَّة، 

ِإثْراِء الِخْبراِت الُمَتباَدلَِة َمَع الَغْيِر، َواِلْسِتفاَدِة ِمْنها. ، َو ، َوَتباُدٍل تِجاِريٍّ لِِبناٍء َحضاِريٍّ إيجاِد الطُُّرِق َوالَوسائِِل 

 . يََّة التَّواُصِل الَحضاِريِّ أَْسَتْنِتُج أََهمِّ

....................................................................................................................................................................................................................................................   
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ُتْثِبُت َتواُصَل َحضاَرِة ِمْنطََقِة   أَِدلٍَّة  أَْبَحُث في َوسائِِل الَمْعرَِفِة الُمْخَتلَِفِة َعْن 

نُها. اإِلماراِت َمَع الَحضاراِت الُمجاِوَرِة، َوأَُدوِّ

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

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

لََقْد َحَرَص ُسّكاُن ِمْنطََقِة اإِلماراِت َعلى التَّواُصِل الَحضاِريِّ 

َمَع الَحضاراِت الُمجاِوَرِة لَُهْم، َفأََخذوا ِمْنها، َونََقلوا َعْنها، 

واِهُد َعلى أَنَّ أَْهَل اإِلماراِت كاَن لََدْيِهُم  َوأَْعطَْوها، َوَتُدلُّ الشَّ

اتِّصاٌل َحضاِريٌّ َمَع الَعديِد ِمَن الَحضاراِت الُمجاِوَرِة لَُهْم.

ِإنَّ اإِلماراِت أَمانٌَة في 

ِمّنا، واألَمانَُة  ُكلٍّ  ُعُنِق 

هَي أَْن نَظَلَّ نُحاِفُظ َعلَْيها.

صاحب السمو الشيخ َخليَفُة ْبُن زاِيٍد آل نَْهياَن 

َرئيُس الَدْولَِةـ  حفظه الله.



أَْقَتِرْح ُعْنوانًا تاريِخيًّا ُمناِسًبا لِلَْخريطَِة. 

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

أَْسَتْكِمُل َبياناِت الَجْدَوِل الّتالي: 

اْسُم الَحضاَرِة
ْقُم الّدالُّ  الرَّ

َعَلْيَها

َحضاَرُة باِلِد الّراِفَدْيِن

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

..............َحضاَرُة َجنوِب الَجزيَرِة الَعَربِيَِّة

..............َحضاَرُة باِلِد الّشاِم الَقديَمُة

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

يََّة َمْوِقِع الَخليِج الَعَربِيِّ َكَحلَْقِة َوْصٍل َبْيَن الَحضاراِت الُمْخَتلَِفِة.  اْسَتْنِتُج أََهمِّ
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بِااِلْسِتعانَِة بُِمَعلِّمي َوبَِمصاِدِر التََّعلُِّم أَْجَمُع ُصَوًرا لِلَْحضاراِت الُمجاِوَرِة لَِحضاَرِة ِمْنطََقِة اإِلماراِت وألصقها. 

حضارة وادي السندَحضاَرَة باِلِد الّراِفَدْيِنَحضاَرُة ِمْصَر الَقديَمُة



ُد َوسائَِل ااِلتِّصاِل َبْيَن الَحضاراِت َعْبَر التَّاريِخ:   أَُوظُِّف خبراتي الّسابَِقَة، َوأَُحدِّ

الِهْجَرُة:	 

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

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

ِإنَّ َمْوِقَع الَخليِج الَعَربِيِّ َجَعلَُه َحلَْقَة َوْصٍل َبْيَن َمراِكِز الَحضاراِت الُمجاِوَرِة، 

، َوِمْنَها: ٍة بِِمْنطََقِة الَخليِج الَعَربِيِّ ا ساَعَد َعلى ِقياِم َحضاراٍت َخاصَّ ِممَّ

َحضاَرُة ماجاَن، وَكاَن َمرَْكُزها اإِلماراِت َوُعماَن حالِيًّا.  

َحضاَرُة ِدلْموَن، وَكاَن َمرَْكُزها الَبْحَرْيِن حالِيًّا. 

ِزياَدُة اإِلْنجازاِت الِعْلِميَِّة 
َوالثَّقافِيَِّة َوالُعْمرانِيَِّة 
. َوالتَّباُدِل الَحضاِريِّ

َتْوثيُق َوَتباُدُل الَعلقاِت 
اِلْجتِماِعيَِّة َوالنََّسِب َبْيَن 

فِئاِت الَحضاراِت الُمْخَتلَِفِة. 

ُف َعلى ُطُرِق الَعْيِش  التََّعرُّ
َوالظُّروِف الطَّبيِعيَِّة َبْيَن 

الَحضاراِت الَقديَمِة 
َوَنْقلِها.

ُر الَوْضِع اِلْقتِصاِديِّ  َتَطوُّ
َنتيَجَة التَّباُدِل التِّجاِريِّ 

َوإِقاَمِة األَْسواِق.

ْخِصيَِّة؟ َولِماذا؟  يًَّة ِمْن ِوْجَهِة نَظَري الشَّ ُد أَيَّ اآلثاِر الّسابَِقِة األَْكَثَر أََهمِّ أَُحدِّ
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ًة بِِهْم، أَثََّرْت َوَتأَثََّرْت بِالَحضاراِت  نيَن، َوأَنَْشأَ ُسّكانُها الُقَدماُء َحضاَرًة خاصَّ يًّا ُمْنُذ آالِف السِّ َشِهَدِت اإِلماراُت اْسِتْقراًرا َبَشِر

يَِّة،  يَُّة أَنَّ اإِلماراِت الَعَربِيََّة الُمتَِّحَدَة ِمْن َمناِطِق الَخليِج الَعَربِيِّ الَغَنيَِّة بَِمواِقِعها األَثَِر الُمجاِوَرِة. َوَقْد أَثَْبَتِت التنقيبات األَثَِر

َوالَّتي َتعوُد أَْقَدُمها ِإلى ُعصوِر ما َقْبَل الّتاريِخ.

ُل  ُيَسجِّ الّتاريَخ  »ِإنَّ 

ٌة بانَِيٌة، ما َوِطَئْت أَْرًضا  أُمَّ أَنَّها  الَعَربِيَِّة  ِتنا  أِلُمَّ

ِإاّل َوَحلَّ َمَعها الرَّخاُء، َوَرسا الُعْمراُن، َوعاَش 

َوَهناٍء«. َسعاَدٍة  في  الّناُس 

ْيُخ راِشُد ْبُن َسعيٍد آل َمْكُتوٍم - َرِحَمُه اللُه. الشَّ



ْقُم الّدالُّ َعَلْيِه في الخريَطِةالَمْوِقُع األََثِريُّ َمكاُنها الحالِيُّ الرَّ

أَبوظَْبيأُمُّ الّناِر

.................................................َهْيلي

ُدَبّي.................................................

.................................................مليحة

..................................................................................................َمَوْيهاُت

.................................................َشْمُل

..................................................................................................الَبِديَُّة



َمظاِهِر	الَحضاراِت	الَقديَمِة	في	َدْوَلِة	اإلِماراِت	الَعَرِبيَِّة	الُمتَِّحَدِة:

الَّتي  يَِّة  الَحضاِر الَمظاِهِر  َعلى  َتُدلُّ  آثاًرا  الَمواِقِع  َهِذِه  ُسّكاُن  َخلََّف 

َوِمْنها: َتْقريًبا،  الَحياِة  َجوانِِب  ُمْعظََم  َشِملَْت 

أَوًَّل:	الَمظاِهُر	الَفنِّيَُّة:

) أ ( َفنُّ الِبناِء )الِعماَرُة(:

َعَرَف ُسّكاُن اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة الُقَدماُء أُْسلوَبْيِن في الِبناِء:  

خوُر الَجَبلِيَُّة.	  ْملِيَُّة َوالصُّ خوُر الرَّ  َمداِفُن َجماِعيٌَّة، َوَمداِفُن َفْرِديٌَّة، َواْسُتْخِدَم في بِنائِها اللَِّبُن َوالصُّ

َوَقْد ُبِنَي َبْعُضها في باِطِن األَْرِض، َوَبْعُضها َفْوَق َسطِْح األَْرِض.

َيَة، َوَقْد ُبِنَيْت ِمَن اللَِّبِن )الطّيِن َغْيِر الَمْحروِق(، َكما ُهَو في َمْوِقِع الهيلي )الَعْيِن(.	  كاَن َبْعُضها ُيْشِبُه الَقْر

وَكاَن َبْعُضها ُيْشِبُه الُمُدَن، َوُبِنَي ُمْعظَُمها ِمَن اللَِّبِن َوالِحجاَرِة، َوِمْن أَْشَهِرها:	 

ُن ِمْن َمباٍن َسَكِنيٍَّة، 	   ُتَعدُّ ِمْن أََهمِّ الُمُدِن الَقديَمِة ، َحْيُث كانَْت َتَتَكوَّ

َوِوَرٍش ِصناِعيٍَّة، َوَمداِفَن، َوِحْصٍن َكَمَقرٍّ لِحاِكِم الَمديَنِة.

َحْيُث 	   ، الَعَربِيِّ الَخليِج  ِمْنطََقِة  في  اْكِتشاُفها  َتمَّ  الَّتي  الُمُدِن  أَْقَدِم  ِمْن  واِحَدًة   َوُتَعدُّ 

السنين. آالف  َقْبَل  ٍر  ُمَتَحضِّ بَِشْعٍب  َمأْهولًَة  كانَْت 

َوُتَمثُِّل ُمْسَتْوطََنًة َسَكِنيًَّة َكبيَرًة َوَتْشَتِهُر بَِمداِفِنها الَّتي َيِصُل َعَدُدها 	 

ِإلى َخْمسيَن َمْدَفًنا.



ثاِنيًا		الرَّْسُم	َوالنَّْحُت	َوِصناَعُة	األَواني:

النَّْحِت الباِرِز َوالغائِِر َعلى َبْعِض الُعْمالِت َواألَْختاِم الُمَربََّعِة أَِو 

َرِة، َوَعلى َبْعِض ُجْدراِن الَمباني الُمْكَتَشَفِة.  الُمَدوَّ

َتْزييِن الُجْدراِن 

اِخلِيَِّة لِلَْمداِفِن  الدَّ

بِأَْشكاٍل باِرَزٍة.

نَْحِت التَّماثيِل ِمَن 

َهِب َوالُبرونِْز  الذَّ

َوالنُّحاِس َوالَفّخاِر.

الرَّْسِم َوالنَّْقِش َعلى 

ُسفوِح الِجباِل.

ِصناَعِة الَفّخاِر َوالَمصوغاِت 

َوأََدواِت الّزيَنِة.

ُدَبيُّ  َرَبطَْت  حيَن  اإِلْبداِع،  ُة  ِقمَّ

بِتاريِخ  الرَّْسِميَّ    ) )إكسبو  ِشعاَر 

َذَهِبيٍَّة،  ِمْن نُقوٍش َوَمْشغوالٍت  الُمْسَتْوحى  عاِر  َفَتْصميُم الشِّ الَعريِق،  اإِلماراِت 

ِدلْموِن  َحضاَرِة  َمَع  َتواُصلِها  ُخيوَط  َونََسَجْت  ِإماراتِيٌَّة،  َحضاَرٌة  أَْبَدَعْتها 

َوالِهْنِد. ْنِد  َوالسِّ ْيِن  النَّْهَر َوراَء  ما  َوَحضاَرِة  َوالَفراِعَنِة 

أَثَِريٍّ  َمْصَنٍع  َمْشغوالِت  ِمْن  ُمْسَتْوًحى  عاُر  الشِّ

َهِب في صاروِج الَحديِد، َذلَِك الَمْوِقُع األَثَِريُّ  لِلذَّ

ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ْيُخ  الشَّ ُموِّ  السُّ صاِحُب  اْكَتَشَفُه  الَّذي 

»الَمْرموِم«. ِمْنطََقِة  في  عاَم   بَِنْفِسِه  راِشٍد 

َوِشعاُر إكسبو الَجديُد ُهَو رِسالٌَة لَِشْعِبنا بِأَنَّنا أَْهُل َحضاَرٍة ضاِرَبٍة في الّتاريِخ، َورِسالٌَة 

ْبداِع. لِلْعالَِم بِأَنَّنا ُكّنا َوَسَنْبقى أَْهَل َتواُصٍل، َوَمَحطًَّة اِللِْتقاِء الَحضاراِت، َوعاِصَمًة لإِْلِ

»اْعَتَمْدنا ِشعاًرا ِإماراتِيًّا 

إلكسبو، ُعْمُرُه 4000 عاٍم 

َبْينونََة  ِمْن  ؛  ِإماراتِيٌّ لََدْينا ُعْمٌق تاريِخيٌّ   ...

، ِإلى وادي  بِأَبوظَْبي، ِإلى صاروِج الَحديِد بُِدَبيَّ

الُملَْيَحِة بِالّشارَِقِة، َوانِْتهاًء بِِجباِل َرأِْس الَخْيَمِة 

َوالُفَجْيَرِة. ُعْمٌق تاريِخيٌّ ُعْمُرُه أَْكَثُر ِمْن 4000 

عاٍم، ُكّنا َحلَْقَة َتواُصٍل َمَع َحضاراٍت َقديَمٍة، 

َوَسَنْبقى نُْقطََة الِْتقاٍء َوَتواُصٍل َحضاِريٍّ َعْبَر 

إكسبو، َوَبْعَد إكسبو بِِإْذِن اللِه«.

ُد ْبُن راِشٍد آل َمْكتوٍم  ْيُخ  ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ صاِحُب السُّ

ـ َرعاُه اللُه.



ُد الِفْكَرَة الرَّئيَسَة في النَّصِّ الّسابِِق:  أَُحدِّ

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

صاروِج   َوَمْوِقِع  إلكسبو   الرَّْسِميِّ  عاِر  الشِّ َبْيَن  الَعالَقَة  أَْسَتْنِتُج 

: األَثَِريِّ الَحديِد 

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

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

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

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

أَْبَحُث َمَع َمْجموَعتي في َمصاِدِر الَمْعرَِفِة الُمْخَتلَِفِة َعْن َمْعلوماٍت َعْن َمْوِقِع  

 . فِّ ، َونَُعدُّ َعْرًضا َتْقديِميًّا َعْنُه، َونَْعرُِضُه في الصَّ صاروِج الَحديِد األَثَِريِّ

	ثاِلثًا:	الُمْعتََقداُت	الّديِنيَُّة:

َوقاموا  الَحيواناِت.  َوَبْعَض  الطَّبيَعِة  َبْعَض َمظاِهِر  َفَعَبدوا  المجاورة،  بالحضارات  الُقَدماُء  اإِلماراِت  ِمْنطََقِة  ُسّكاُن  َتأَثََّر 

َبْعَد  بِالَحياِة الّثانَِيِة  َبْعَض الَمظاِهِر الطَّبيِعيَِّة َوَبْعَض الَحيواناِت، َواْعَتَقدوا  ُتَمثُِّل  لِلَْمداِفِن بِِرسوٍم  اِخلِيَِّة  بَِتْزييِن الُجْدراِن الدَّ

الّزيَنِة. َوأََدواِت  يََّة  َوالُبرونِْز يََّة  الَفّخاِر الَميِِّت األَوانَِي  َمَع  َفَوَضعوا  الَمْوِت، 

أْسَتْخلُِص األَِدلََّة الَّتي ُتْثِبُت اْعِتقاَد ُسّكاِن اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة َقديًما بِالَحياِة الّثانَِيِة َبْعَد الَمْوِت: 

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

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

راِبًعا:	التِّجاَرُة	َوُطُرُق	الُمواَصالِت:

، َفَقْد ُعِثَر َعلى ِجراٍر  لََقْد ُعِثَر في أَْرِض اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة َعلى الَكثيِر ِمَن اآلثاِر، َدلَّْت َعلى َتَمتُِّع الِمْنطََقِة بَِمْوَقٍع َهامٍّ

عوِديَِّة، أَْو َفّخاِرّياٍت َوَتماثيَل  ِمْن وادي الّراِفَدْيِن، ونقود يونانِيٍَّة ُمْخَتلَِفٍة؛ َوَبْعِض اللقى ِمْن ِدلْموِن )الَبْحَرْيِن( َوفيلكا َوَشْرِق السُّ

َونُقوٍش َيَمِنيٍَّة َقديَمٍة، َوأََدواٍت )ُصحوٍن( صيِنيٍَّة، َوأَْحيانًا َفّخاِرّياٍت َوأََدواٍت َحَجِريٍَّة.

ُر الُعثوَر َعلى آثاٍر ِمَن الُبلْداِن الُمجاِوَرِة في ِمْنطََقِة اإِلماراِت :  أَُفسِّ

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

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

ُموِّ  ِزياَرُة صاِحِب السُّ

ِد ْبِن راِشٍد آل مكتوم ْيِخ ُمَحمَّ الشَّ

لَِمْوِقِع صاروِج الَحديِد األَثَِريِّ



أََتَوقَُّع النَّتائَِج ااِلْقِتصاِديََّة الُمَتَرتَِّبَة َعلى التَّباُدِل التِّجاِريِّ َبْيَن ِمْنطََقِة اإِلماراِت َوالَحضاراِت الُمجاِوَرِة: 

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

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

ِإْرساِء  َو التُّراِث  َعلى  الُمحاَفظَِة  ُمْنطَلَِق  ِمْن  بِاآلثاِر  اإِلماراِت  َدْولَِة  اْهِتماُم  َيأْتي 

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاٍن آل نَْهياَن ـ َرِحَمُه اللُه ـ َعْن  ُس الشَّ الُجذوِر، َوَقْد َعبََّر الباني الُمَؤسِّ

يَِّة الُمحاَفظَِة َعلى اآلثاِر بَِقْولِِه: »ِإنَّ األَْسالَف ِمْن أَْجداِدنا َقْد َترَكوا لَنا الَكثيَر ِمَن  أََهمِّ

َرُه لَِيكوَن ُذْخًرا لَِهذا  ، الَّذي َيِحقُّ لَنا أَْن نَْفَتِخَر، َونُحاِفَظ َعلَْيِه، َونُطَوِّ ْعِبيِّ التُّراِث الشَّ

الَوطَِن َواألَْجياِل القاِدَمِة«.

َوباني  ِس  ُمَؤسِّ ثَراُه-  اللُه  -طَيََّب  نهيان  آل  ُسلْطاٍن  ْبِن  زايِد  ْيِخ  الشَّ اْهِتماُم  ُيَعدُّ 

َدْولَِة اإِلماراِت، بِاآلثاِر َوالتُّراِث، َوَدْعُمُه الُمْسَتِمرُّ أِلَْعماِل التَّْنقيِب َوالَمْسِح األَثَِريِّ 

بَِوْضِع  الِعْشريَن  الَقْرِن  ِمَن  ْبعيِنّياِت  السَّ أَوائِِل  ُمْنُذ  أََمَر  َحْيُث   .. ُيْحَتذى  نَموَذًجا   ..

ُحبِِّه  ِة  ِشدَّ َوِمْن  ْولَِة،  الدَّ أِلَراضي  الّشاِمِل  األَثَِريِّ  لِلَْمْسِح  َواتِّحاِديٍَّة  َمَحلَِّيٍة  ُخطٍَط 

لِْلثاِر زاَر الَمْوِقَع الَّذي َيَقُع َعلى ُبْعِد َحوالَْي  كم َجنوَب َمديَنِة الّذيِد، َوَعلى ُبْعِد 

ِة ساَعَتْيِن  بِِه لُِمدَّ م، َوجاَل  بِتاِريِخ  مارَِس عاَم  كم َشْرَق َمديَنِة الّشارَِقِة، 

َوأَواٍن  َدٍة،  ُمَتَعدِّ ُغَرٍف  ذاِت  ُبيوٍت  َعلى  الُعثوُر  لَِمساِمِعِه  َوَصَل  أَْن  َبْعَد  كاِملَْتَيِن، 

َقْبَل الميالِد. ِإلى َعْصِر ما  َيْرِجُع تاريُخها  ُملَْيَحَة،  يٍَّة في  َفّخاِر

استنتج الفكرة الرئيسة للنص. 

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

 . ِس بِاآلثاِر َوالتُّراِث اإِلماراتِيِّ روَس الُمْسَتفاَدَة ِمَن اْهِتماِم الباني الُمَؤسِّ ُح الدُّ أَُوضِّ

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

أَْسَتعيُن بَِمصاِدِر التََّعلُِّم الُمْخَتلَِفِة، َوأَْسَتْنِتُج الُجهوَد الَّتي َتْبُذلُها ُحكوماُتنا الرَّشيَدُة لِلُْمحاَفظَِة َعلى آثاِر باِلِدنا: 

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

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

لَِشباِب الَوطَِن:  أَقوُل 

ِإنَّ َدْولََة اإِلماراِت لَْيَسْت 

ًة ُعْمُرها 41 عاًما َفَقْط، نَْحُن َشْعٌب َتْمَتدُّ  ِقصَّ

َهِذِه  في  نيَن  السِّ آالَف  الّتاريِخيَُّة  ُجذوُرُه 

األَْرِض الطَّيَِّبِة، اْقَرءوا َعْن َحضاَرِة أُمِّ الّناِر الَّتي 

َتعوُد أِلَْكَثَر ِمْن 2000 عاٍم ق .م، أَْو َعْن ُجلْفاَر 

الَمديَنِة  َعِن  أَْو   ، الِهْجِريِّ الّرابِِع  الَقْرِن  في 

اإِلْسالِميَِّة في ُجميرا في الَعْصِر األَُمِويِّ

ُد ْبُن راِشٍد آْل َمْكتوٍم،  ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ صاِحُب السُّ
ْوَلِة، َرئيُس َمْجلِِس الُوَزراِء، حاكُِم  نائُِب َرئيِس الدَّ

ُدَبّي ـ َرعاُه اللُه.



 : ياَحِة َواآلثاِر َعْبَر الَمْوِقِع اإِللِْكترونِيِّ أَقوُم بِِزياَرِة َمْوِقِع الَمْجلِِس الوطني لِلسِّ

 

َوأَْسَتْخلُِص ثَالثًة ِمَن األَْهداِف التَّي َيْسعى لَِتْحقيِقها. 

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

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

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

ياَحِة  َتمَّ َتأْسيُس الَمْجلِِس الَوطَِنيِّ لِلسِّ

َمْسؤولِيََّة  لَِيَتَولّى  2009م،  عاِم  في  َواآلثاِر 

ياِحيَِّة خاِرَج  ْولَِة في األَنِْشطَِة السِّ َتْمثيِل الدَّ

َعلى  الَمْجلُِس  َوُيْشرُِف  َوداِخلَها،  ْولَِة  الدَّ

يَُّتها  َعَدٍد َكبيٍر ِمَن الَمتاِحِف الَّتي َتْبُرُز أََهمِّ

ياِحيِّ  السِّ الَجْذِب  َعواِمِل  أََحَد  َكْونِها  في 

الرَّئيَسِة، َحْيُث َتُضمُّ الَعِديَد ِمَن الُمْقَتَنياِت 

النَّْهَضِة  َعلى  ُتْعَتَبُر شاِهًدا  الَّتي  الُمْخَتلَِفِة 

َدْولَُة  بِها  َمرَّْت  الَّتي  يَِّة  َوالَحضاِر التُّراثِيَِّة 

الُمتَِّحَدِة. الَعَربِيَِّة  اإِلماراِت 



عوِب.  ْوَر الَّذي َتلَْعُبُه الَمتاِحُف في َحياِة األَُمِم َوالشُّ أَْسَتْنِتُج الدَّ

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

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

ياَحِة  َد الَمْجلُِس الَوَطنِيُّ لِلسِّ ْخِل الَقْوِميِّ لَِوَطنَِك، َحْيُث َأكَّ َوبِِحفاظَِك َعلى آثاِر َبَلِدَك َوِحماَيتِها َفَأْنَت ُتساِهُم في ِزياَدِة الدَّ
يََّتُه في َتْوفيِر الَوظائِِف في اإِلماراِت. َد َأَهمِّ ، َكما َأكَّ ياَحِة بِالنِّْسَبِة لِِلْقتِصاِد اإِلماراتِيِّ يََّة ِقطاِع السِّ َواآلثاِر َأَهمِّ

ْبُن راِشٍد آل َمْكتوٍم،  ُد  ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ أَكََّد صاِحُب السُّ

ْولَِة، َرئيُس َمْجلِِس الُوَزراِء، حاِكُم ُدَبّي ـ َرعاُه  نائُِب َرئيِس الدَّ

اللُه ـ أَنَّ تاريَخ اإِلماراِت ُهَو أَْغلى ما نَْملُِك، َوأَنَّ الِْتزاَمنا نَْحَو الَوطَِن يوِجُب 

َعلَْينا َجميًعا الُمشاَرَكَة في ااِلْحِتفاِء بَِهذا الّتاريِخ، َوَصْوِن ِإْرثِِه، َوالِحفاِظ َعلَْيِه 

َبَدأَُه  لَُهْم، َوحاِفًزا لُِمواَصلَِة ما  لِلَْجياِل القاِدَمِة؛ لَِيكوَن ُذْخًرا ُتراثِيًّا َوثَقاِفيًّا 

، أَقاموا بِِه أُُسَس َدْولَِتنا، َوأَْرَسْوا بِِه َدعائَِم َمْجِدنا.   اآلباُء ِمْن َعَمٍل جادٍّ

وقد أعلن سموه عن تدشين متحف االتحاد والذي يعد رسالة وفاء للباء المؤسسين ورسالة ألجيال الحاضر والمستقبل 

إنما بفضل من الله وبحكمة رجال أقوياء. بأن صرح اإلمارات الشامخ لم يتحقق بناؤه باالستسالم للحالم أو ضربة حظ و

ُمْتَحُف اِلتِّحاِد

افَتتَح صاحُب السموِّ الشيُخ محمٍد بن راشٍد آَل مكتوِم، نائُب رئيِس الدولِة رئيُس مجلِس الوزراِء حاكُم دبي، وصاحُب 

السمِو الشيُخ محمٍد بن زايٍد آَل نهياِن، وليُّ عهد أبوظبي نائُب القائِد األعلى للقواِت المسلحِة، وأصحاُب السموِّ أعضاِء 

المجلِس األعلى لالتحاِد حكَّاِم اإلماراِت، حفظهُم اللّه، متحُف االتحاِد، المقام بجانِب داِر االتحاِد، التي تمَّ فيَها توقيِع 

وثيقَة قياِم اتحاِد دولِة اإلماراِت العربيِة المتحدِة في عاِم 1971، تزامناً مع احتفاالِت اليوِم الوطنيِّ الـ45 للدولِة.

ويعدُّ » متحُف االتحاِد« َمْعلَماً بارزاً ومنارًة تحكي القصَة الكاملَة لقياِم اتحاِد اإلماراِت، حيُث يسلُط الضوَء على 

، الذي مّر بِه االتحاِد. األحداِث التي وقعْت في الفترِة من 1968 إلى 1974، مع طرٍح للسياِق السياسيِّ واالجتماعيِّ

	َمْعلوَمٌة	في	َخبَرٍ	



أَْبَحُث في َمَصاِدِر الَمْعرَِفِة الُمَتَنْوَعِة َعْن األَْهداِف الّتي أُقيَم  

ِمْن أجلِها ُمْتَحُف االتحاِد .

فيها   ُم  أَُقدِّ َرًة،  ُمَصوَّ يًَّة  َمطِْو ُم  َوأَُصمِّ َمْجموَعتي،  َمَع  أََتعاَوُن   

َعلى  الُمحاَفظَِة  في  َدْورِِهْم  َحْوَل  الَمْدَرَسِة  لِطاُّلِب  ِإْرشاداٍت 

الَوطَِنيَِّة.  َوأَْبعاِدِه  الَعَمِل،  َهذا  يَِّة  َوأََهمِّ اآلثاِر، 

لِماذا ُتَعدُّ الُمحاَفظَُة َعلى اآلثاِر  

ًة َوطَِنيًَّة؟  َمَهمَّ

َوأَْعرُِضها َعلى ُزَمالئي. 

متحُف االتحاِد



آالِف  ُمْنُذ  َحضاَرًة  َوأَْبَرزِها  العالَِم  ُدَوِل  أَْقَدِم  ِمْن  الّصيِن  يَُّة  ُجْمهوِر ُتَعدُّ 

يَِّة، َوَتْرَتِبُط َمَع َدْولَِة  ِع مالمحها الطَّبيِعيَِّة َوأَنِْشطَِتها الَبَشِر نيَن، َوَتْمتاُز بَِتَنوُّ السِّ

ياَرِة الَّتي قاَم لَها  اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة بَِعالقاِت َتعاُوٍن َوَصداَقٍة ُمْنُذ الزِّ

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاٍن آِل نَْهياَن عاَم  ُس الَمْغفوُر لَُه – بِِإْذِن اللِه – الشَّ الباني الُمَؤسِّ

داَقِة َوالتَّعاُوِن بَِعالقاِت َشراَكٍة. م، َوَتَوثََّقْت فيما َبْعُد ُعرى الصَّ

ُيَحلُِّل الَخصائَِص الطَّبيِعيََّة ِمْن َسطِْح األَْرِض  

ّكـاِن فـي  السُّ َحيـاِة  َعلـى  َتأْثيِرها  َوَمـدى 

يَِّة الّصيِن. ُجْمهوِر

ّكاِن َوالبيَئِة )األَنِْشطََة   ُر التَّفاُعَل َبْيَن السُّ ُيَفسِّ

ّكاِن – الُمُدَن(. ااِلْقِتصاِديََّة – َتْوزيَع السُّ

ُيِعدُّ َتْقريًرا لَِمظاِهِر التَّعاُوِن َوأَْبَرِز الَعالقاِت  

القائَِمِة َبْيَن َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة 

ْعِبيَِّة. يَِّة الّصيِن الشَّ َوُجْمهوِر

يَُّة.  األَْحواُض النَّْهِر

ااِلْسِتْثماُر. 

الغاباُت النِّْفِضيَُّة. 

اإِلْسِتْبُس. 

طَريُق الَحريِر. 

العلقات الثنائية 
َبْيَن َدْوَلِة اإِلماراِت 

َوالّصيِن
الِملِمُح الطَّبيِعيُة

ّكاُن َوالنَّشاُط  السُّ
الَبَشِريُّ



الّصيُن واِحَدٌة ِمْن أَْقَدِم الَحضاراِت في العالَِم، َوَتْمَتدُّ ِمْن سوِر الّصيِن الَعظيِم 

أَراضيها  َوَتَعرََّضْت  الّصيِن،  َبْحِر  َعلى  الُمِطلَِّة  الَجنوبِيَِّة  ُحدوِدها  ِإلى  َشمااًل 

لِلَْغْزِو َواْحِتالِل ُجْزٍء ِمْنها ِمْن ِقَبِل الياباِن ِخالَل الَحْرِب العالَِميَِّة الّثانَِيِة، ِإاّل أَنَّ 

ْت ِإلى انِْسحابِها ِمَن الّصيِن. َهزيَمَة الياباِن أَدَّ

ِة آْسيا َعلى الّساِحِل  ْرِقيِّ ِمْن قارَّ ْعِبيَِّة في الُجْزِء الشَّ يَُّة الّصيِن الشَّ َتَقُع ُجْمهوِر

° َدَرَجًة َشمااًل، َوَبْيَن َخطَّْي  -° الَغْربِيِّ لِلُْمحيِط الهادي َبْيَن دائَِرَتْي َعْرٍض 

، َوِهَي أَْكَبُر ثالِِث َدْولٍَة  . ِملْيون كم ° َشْرًقا، َوَتْبلُُغ مساحتها   - ° طوٍل  

ِمساَحًة في العالم َبْعَد روْسيا وََكَندا.

ُد على الخريطة الُمَسطَّحاِت المائِيََّة الَّتي ُتِطلُّ َعلَْيها الّصيُن.  أَُحدِّ

أْكَتِشُف َدْولًَة واِحَدًة ُتجاِوُر الّصيَن ِمْن ِجَهِة: 

ماِل: ..........................................................................................   الشَّ

الَغْرِب: ..........................................................................................  

الَجنوِب: ..........................................................................................  

الَّتي   الَعْرِض َوُخطوِط الطّوِل  َعَدِد َدوائِِر  أوِجُد َمْجموَع 

ْعِبيَِّة. الشَّ الّصيِن  يَُّة  ُجْمهوِر َعلَْيها  َتْمَتدُّ 

َدوائُِر الَعْرِض ................................ ............. 

ُخطوُط الطّوِل ............................... ............ 

َنواِت الماِضَيِة في ِإقاَمِة َعالقاٍت خاِرِجيٍَّة َمتيَنٍة  ياَسُة الَحكيَمُة الَّتي َتْنَتِهُجها ِقياَدُة َدْولَِة اإِلماراِت في السَّ نََجَحِت السِّ

َوناِجَحٍة َمَع ُمْخَتلِِف ُدَوِل العالَِم، َواْسَتفاَدْت َدْولَُة اإِلماراِت بِصوَرٍة َكبيَرٍة ِمْن ِخْبراتِها ااِلْقِتصاِديَِّة َوالتِّْكنولوِجيَِّة؛ 

يٌَّة  ْولَُة لِِخْدَمِة َقضايا التَّْنِمَيِة َوَتباُدِل الِخْبراِت َوالتَّجارِِب َونَْقِل التِّْكنولوْجيا؛ َفلَِدْولَِة اإِلماراِت َشراكاٌت َقِو َوظََّفْتها الدَّ

َمَع ُدَوِل العالَِم، َوِمْنها ُدَوُل آْسيا، ِمْثُل الّصيِن َوالِهْنِد وَكوْريا الَجنوبِيَِّة َوالياباِن...

خريطة الصين السياسية



ُتحيُط الَمظاِهُر الطَّبيِعيَُّة بِالّصيِن الَّتي َجَعلَْت ِمْنها واَحًة َكبيَرًة َتُحفُّ بِها أَْكَبُر 

الَعَقباِت الطَّبيِعيَِّة ِمْثِل ِجباِل هيمااليا أَْضَخِم الِجباِل َوأَْعالها، َوالُمحيِط الهادي.

ُل أَْسماَء َسالِسَل َجَبلِيٍَّة أُْخرى في الّصيِن.  أَُسجِّ

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

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

َوُتِشكُِّل َحوالَْي % ِمْن 

أَْبَرِزها ِجباُل  َوِمْن  ِمساَحِتها، 

َتَقُع  الَّتي  الَغْرِب  في  هيمااليا 

ٍة  ِقمَّ أَْعلى  إفرست  قمة  بِها 

العالَِم. في  جبلية 

لِسَل الَجَبلِيََّة السَّ

فريق البعثة العسكرية اإلماراتية يرفع علم دولة اإلمارات العربية 

المتحدة على قمة جبال الهيمااليا

خريطة تضاريس الصين



ُمناُخ الّصيِن ُمْعَتِدٌل َوُفصولُها األَْرَبَعُة واِضَحٌة، َوَتُهبُّ َعلَْيها ِرياٌح 

يٌَّة جافٌَّة َوبارَِدٌة ِمْن  ْرِق َوالَجنوِب، َبْيَنما َتُهبُّ ِرياٌح َمْوِسِميٌَّة ِشْتِو َمْوِسِميٌَّة َصْيِفيٌَّة داِفَئٌة َوَرطَْبٌة قاِدَمٌة ِمَن الِبحاِر في الشَّ

ِع ُمناِخها ونباتها الطبيعي. َسْيِبيْريا، َوَتْمَتدُّ الّصيُن َعلى  دائَِرًة َعْرِضيًَّة ِمّما أَّدى ِإلى َتَنوُّ

َوَيْجري فيِه َنْهُر سكيانج، َوُهَو َنْهٌر 
َوَطنِيٌّ َمنَْبًعا َوَمَصبًّا.

َنُه َنْهُر  ْهُل الَفْيِضيُّ الَّذي َكوَّ َوُهَو السَّ
هوانجهو.

ْهِل َنْهُر اليانجتسي  َوَيْجري في َهذا السَّ
الَّذي َينُْبُع ِمْن َهَضَبِة التبت.

هوُل	الرُّسوِبيَُّة	أَْكثََر	ِمْن	14%	ِمْن	ِمساَحِة	الّصيِن،	َوِمْن	أَبَْرِزها: َوتَُشكُِّل	السُّ

أَْبَرزِها َهَضَبُة التبت  % ِمْن ِمساَحِتها، َوِمْن  َوُتَشكُِّل الِهضاُب َوالتِّالُل 

الَّتي ُتَعدُّ أَْعظََم ِهضاِب العالَِم ِمساَحًة َوأَْكَثَرها اْرتِفاًعا؛ َوِمْنها َتْنُبُع َمْجموَعٌة 

ِمَن األَنْهاِر ِمْثِل هوانجهو.

الِهضاُب

يََّة َهَضَبِة التبت .....................................................................................  أَْسَتْنِتُج أََهمِّ

طِْح   السَّ َمظاِهُر  ُتَمثِّلُها  الَّتي  النَِّسَب   – األَْعِمَدِة  -بِطَريَقِة  َبيانِيًّا  أَُمثُِّل 

الرَّئيَسُة الثَّالثَُة في الّصيِن، َوأَْسَتْخلُِص َحقيَقًة واِحَدًة ِمَن الرَّْسِم.

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

٪



ِع األَقاليِم الُمناِخيَِّة َوالنَّباتِيَِّة في الّصيِن.  ْت ِإلى: َتَنوُّ أَْسَتْنِتُج األَْسباَب الَّتي أَدَّ

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

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

خريطة األقاليم المناخية والنباتية

ِمَن  الّسائَِدِة  الُمناِخيَِّة  أَْبَرِز األَقاليِم  ِمْن 

ماِل: الشَّ ِإلى  الَجنوِب 

في 	  َوَيسوُد   : الَمـداِريُّ الَمْوِسِمـيُّ  الُمنـاُخ 

َجنوِب الّصيِن َوَتْنمو فيِه الغاباُت الَمْوِسِميَُّة 

يَُّة الَّتي ِمْن أََهمِّ أَْشجارِها الّساُج. الَمداِر

ماِل 	  : َوَيسوُد ِإلى الشَّ ُمناُخ اإِلْقليِم الّصيِنيِّ

فيِه  َوَتْنمو  الّسابِِق  الَمْوِسِميِّ  الُمناِخ  ِمَن 

الّزاُن. أَْشجارِها  أََهمِّ  ِمْن  الَّتي  الغاباُت 

ماِل 	  الشَّ ِإلى  َوَيسوُد   : اللّوَرنِْسيُّ الُمناُخ 

الغاباُت  فيِه  َوَتْنمو  الّسابِِق  اإِلْقليِم  ِمَن 

ُمْعظَُمها.  أُزيَل  الَّتي  َنْوَبِريَّةِ  َوالصَّ النِّْفِضيَّةُ 

ياتِها:  يَِّة الّصيِن الظّاِهراِت اآلتَِيَة َمَع ِكتاَبِة ُمَسمَّ ُد َعلى َخريطٍَة َصّماَء لُِجْمهوِر بِااِلْسِتعانَِة بِأََحِد الَبراِمِج اإِللِْكِترونِيَِّة، أَُحدِّ

ِجباَل هيمااليا - الُمحيَط الهادَي

َهَضَبَة التبت - نَْهَر اليانجستي

َدْولًَة ُمجاِوَرًة



أَْسَتْنِتُج َحقيَقَتْيِن َتَتَعلَّقاِن بَِعَدِد ُسّكاِن الّصيِن. 

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

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

م ُمقاَرنًَة بَِعَدِد ُسّكاِن العالَِم البالِِغ َعَدُدُهْم   أَْحِسُب نِْسَبَة ُسّكاِن الّصيِن عاَم 

( ِملْياِر نََسَمٍة. أكثر من )

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

َيَتَكلَُّم الّصيِنّيوَن لُغاٍت َعديَدًة  َدَة الَقْوِمّياِت، َو َدًة ُمَتَعدِّ َوُتَعدُّ الّصيُن َدْولًَة ُمَوحَّ

الثَّقاِفيَِّة في  الَوْحَدِة  ماِت  ُمَقوِّ أََهمُّ  ِهَي  َدًة  ُمَوحَّ َمْكتوَبًة  لَُغًة  َيْسَتْخِدموَن  أَنَُّهْم  ِإاّل 

َتَبّني الُحكوَمِة الّصيِنيَِّة  . ( نَتيَجَة  ّكانِيَِّة ) % ياَدِة السُّ الّصيِن. َوَبلََغْت نِْسَبُة الزِّ

ْبعيناِت ِمَن الَقْرِن الماضي. أَواِخِر السَّ ِسياَسَة الطِّْفِل الواِحِد في 

الطِّْفِل   ِسياَسَة  الّصيِنيَِّة  الُحكوَمِة  َتَبّني  َعلى  َتَرتََّبْت  الَّتي  النَّتائِِج  أَْبَرَز  أََتَوقَُّع 

أُْسَرٍة. لُِكلِّ  الواِحِد 

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

َيعيُش َعلى أَراضي الّصيِن أَْكَبُر َتْعداٍد 

ُسّكانِيٍّ في العالَِم َوَيَتعاَيُش فيها )56( َقْوِميًَّة 

بِانِْسجاٍم َووِئاٍم، َواللَُّغُة الرَّْسِميَُّة ِهَي لَُغُة هان 

َولُِمْعظَِم األََقلِّّياِت الَقْوِميَِّة لُغاُتها َوأَطِْعَمُتها 

ُة بِها،  َوعاداُتها َوَتقاليُدها َولُغاُتها الخاصَّ

ااِلْعِتقاِد  يَِّة  ُحرِّ ِسياَسَة  الّصيُن  َوُتطَبُِّق 

، َوَتَتواَجُد فيها أَْدياٌن َكثيَرٌة، َوِمْنها  الّديِنيِّ

اإِلْسالُم الَّذي َدَخَل ِإلَْيها في أَواِسِط الَقْرِن 

 . الّسابِِع الميالِديِّ



ا  نُُموًّ األَْسَرُع  ْولَُة  الدَّ َوِهَي  َتأْسيِسها،  ُمْنُذ  يًّا  َقِو اْقِتصاِديًّا  ا  نُُموًّ الّصيُن  َتْشَهُد 

اْقِتصاِديًّا، َوال ِسيَّما َمَع َتطْبيِق ِسياَسِة اإِلْصالِح َوااِلنِْفتاِح، َحّتى أَْصَبَحْت ثانَي أَْكَبِر 

م. عاَم  اإلِْجمالِيُّ  الَمَحلِّيُّ  الّناتُِج  َحْيُث  ِمْن  عالَِميٍّ  اْقِتصاٍد 

َوِل الُكْبرى ِمْن  يَِّة الّصيِن الَّتي ُتَعدُّ ِمَن الدُّ يَُّة في ُجْمهوِر ُع األَنِْشطَُة الَبَشِر َوَتَتَنوَّ

َحْيُث اإِلنْتاُج.

ْبِح.  ْخِل أَِو الرِّ ااِلْسِتْثماُر: َتْوظيُف َرأِْس الماِل بَِهَدِف َتْحقيِق العائِِد أَِو الدَّ

ْولَِة َعلى الَمدى الطَّويِل.  ْخِل الَحقيِقيِّ لِلدَّ ُة في الدَّ َقُة الُمْسَتِمرَّ ياَدُة الُمَحقَّ : الزِّ النُُّموُّ ااِلْقِتصاِديُّ

الِت  ُيعاني ااِلْقِتصاُد الّصيِنيُّ الَيْوَم َتراُجَع ُمَعدَّ

؛ َحْيُث َشِهَد عاَم 2015م َتباطًُؤا َملْحوظًا  النُُّموِّ

، َوُتحاِوُل  ِل النُُّموِّ ااِلْقِتصاِديِّ َوَتراُجًعا في ُمَعدَّ

الُحكوَمُة الّصيِنيَُّة التَّعافي بَِتْنفيِذ ُخطٍَّة َخْمِسيٍَّة 

َتْسَتِمرُّ ِإلى عاِم 2020م ِمْن ِخالِل  َتْسريِع َوتيَرِة 

اإِلْصالحاِت ااِلْقِتصاِديَِّة َوَتْشجيِع ااِلْسِتْثماِر، 

َوَفْتِح َمزيٍد ِمَن األَْسواِق أَماَم الّصاِدراِت الّصيِنيَِّة. 

ّكاُن:	 	َوِمْن	أَبَْرِز	األَنِْشَطِة	الَّتي	يُماِرُسها	السُّ

أَنَّ  راَعِة، َرْغَم  % ِمَن الُقوى العاِملَِة في الزِّ َيْعَمُل  َو الّصيِنّيوَن َشْعٌب ِزراِعيٌّ 

راِعيَِّة بِها ال َيَتَعّدى % ِمْن ِمساَحِتها، َفِإنَّها نََجَحْت في ِإعالَِة  ِمساَحَة األَراضي الزِّ

َمًة َعلى الُمْسَتوى العالَِميِّ في ِإنْتاِج:   ُخْمِس ُسّكاِن العالَِم، َوَتْحَتلُّ الّصيُن َمراِكَز ُمَتَقدِّ

َوُتَعدُّ الّصيُن ِمْن أَْغنى ُدَوِل العالَِم في أَنْواِع الَحَيواناِت ِمْثِل األَْبقاِر َوالَجواميِس َواألَْغناِم َوالماِعِز َوالُخيوِل، َكما ُتَعدُّ 

؛ َحْيُث ُتَعدُّ َجزيَرُة  نْتاِج الَحريِر الطَّبيِعيِّ ْولََة األولى في العالَِم في ِإنْتاِج األَْسماِك، َوَتقوُم بَِتْربَِيِة دوَدِة الَقزِّ إِلِ الّصيُن الدَّ

شانتوج أَْكَبَر َمْوِطٍن لِلَْحريِر الطَّبيِعيِّ في العالَِم.

َمِتها، َوُتْنِتُج الّصيُن   َيأْتي الُقطُْن في ُمَقدِّ

ّياٍت َكبيَرًة ِمَن الَفواِكِه، ونَخيَل  َكمِّ

ْيِت َوَجْوَز الِهْنِد َوالَمطّاَط َوالّشاَي. الزَّ

 ُيَعدُّ الَقْمُح َواألُْرُز

راَعِة الّصيِنيَِّة. ِعماَد الزِّ



الّصيُن َغِنيٌَّة بَِمواِرِدها الَمْعِدنِيَِّة، َوَتْحَتلُّ في َبْعِضها َمرَْكَز 

داَرِة في اإِلنْتاِج ِوااِلْحِتياِطيِّ العالَِميِّ ِمْثِل الَقْصديِر َوالَحديِد.  الصَّ

َكما أَنَّ الّصيَن َغِنيٌَّة بَِمصاِدِر الطّاَقِة، ِمْثِل النِّْفِط. َوأَْصَبَحِت 

ياِح. ْمِسيَِّة َوالرِّ الّصيُن رائَِدَة العالَِم في تِْكنولوْجيا الطّاَقِة الشَّ

ُر َتواُفَر َجميِع أَنْواِع الَمعاِدِن َوَمصاِدِر الطّاَقِة في الّصيِن.  أَُفسِّ
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أَستخلُص أَْبَرَز الَمعاِدِن ومصادر الطاقة الَّتي ُتْنِتُجها الّصيُن. 
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ْت ِإلى اتِّفاِقيَِّة ِحماَيِة  أَنَّ الّصيَن انَْضمَّ

التُّراِث الثَّقاِفيِّ َوالطَّبيِعيِّ عاَم 1985م، َوفي 

الُمْؤَتَمِر 38 لِلتُّراِث العالَِميِّ 2014م َتمَّ ِإْدراُج 

طَريِق الَحريِر ِضْمَن قائَِمِة التُّراِث العالَِميِّ 

لِلتَّْربَِيِة َوالُعلوِم َوالثَّقاَفِة )اليونِْسكو( َوِمْن 

أَْبَرِز َمعالِِم التُّراِث الطَّبيِعيِّ َوالثَّقاِفيِّ في 

َوُقصوُر  الَعظيُم،  الّصيِن  سوُر  الّصيِن: 

األَباِطَرِة َوالَقناُة الُكْبرى في بِكيَن، َوَجَبُل 

لوشاَن َوالَمصيُف الَجَبلِيُّ اإِلْمِبراطوِريُّ ....

ِإنْتاِج  ناَعِة الَمْعلوماتِيَِّة َو ٍة في الصِّ ًرا واِضًحا َوبِخاصَّ ناَعُة الّصيِنيَُّة َتطَوُّ َقِت الصِّ َحقَّ

ْولََة الخاِمَسَة عالَِميًّا في ِإنْتاِج  الَبْرَمِجّياِت َوِصناَعِة طََيراِن الَفضاِء حيُث ُتَعدُّ الّصيَن الدَّ

ْولَُة األولى عالَِميًّا في ِصناَعِة الُمْسَتْهلَكاِت ِمْثِل ِإنْتاِج  ناِعيَِّة، َوالدَّ ِإطاْلِق األَْقماِر الصِّ َو

َوالَمْنسوجاِت  الَكْهَربائِيَِّة  َواألَْجِهَزِة  ّياِت  َوالَبطّاِر الِخياطَِة  َوماكيناِت  ّراجاِت  الدَّ

ِمْثِل ِصناَعِة الفوالِذ  الَموادِّ الخامِّ  ِإنْتاِج  َو التَّْجهيزاِت  بِأَنْواِعها، وََكَذلَِك في ِصناَعِة 

م. الخامِّ الَّتي أَنَْتَجْت ِمْنُه % ِمَن اإِلنْتاِج العالَِميِّ لِعاِم 

في َشَبَكِة الَمْعلوماِت َومصاِدِر الَمْعرَِفِة َعْن أَْبَرِز الُمْنَتجاِت الّصيِنيَِّة الُمَتواِفَرِة في أَْسواِق َدْولَِة اإِلماراِت، ِوأُِعدُّ 

ًرا َوأُناِقُشُه َمَع ُزَمالئي. َتْقريًرا ُمَصوَّ



أقرأ الفقرات اآلتية الواردة في تقرير حول العلقات الثنائية بين دولة اإلمارات وجمهورية الصين ثم أجب:

ًرا واِضًحا؛ َحْيُث ُتشيُر األَْرقاُم  يَِّة الّصيِن َتطَوُّ يَُّة َبْيَن َدْولَِة اإِلماراِت َوُجْمهوِر ياِسيَُّة َوااِلْقِتصاِديَُّة َوالتِّجاِر َقِت الَعالقاُت السِّ َحقَّ

م، فيما َتَخطّى َعَدَد  م ِإلى  ِملْياَر دوالٍر عاَم  ِإلى أَنَّ َحْجَم التَّباُدِل التِّجاِريِّ َبْيَن الَبلََدْيِن َقَفَز ِمْن  ِملْيوَن دوالٍر عاَم 

ْولَِة الـ  آالِف َشرَِكٍة، َوَبلََغ َحْجُم ااِلْسِتْثماراِت الّصيِنيَِّة في اإِلماراِت أَْكَثَر ِمْن ِملْياَرْي دوالٍر. لَِة في الدَّ رِكاِت الّصيِنيَِّة الُمَسجَّ الشَّ

ْرِق األَْوَسِط، لَْيَس َفَقْط أِلَنَّها  ًة في اإِلْسِتراتيِجيَِّة الّصيِنيَِّة ُتجاَه ِمْنطََقِة الشَّ يًَّة خاصَّ َوَتْكَتِسُب َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة أََهمِّ

ِإنَّما أَْيًضا لِما ُتَمثِّلُُه ِمْن نَموَذٍج َتْنَمِويٍّ ناِجٍح في الِمْنطََقِة؛ َحْيُث َتْنظُُر  َتلَْعُب َدْوًرا في ِإْرساِء َعواِمِل األَْمِن َوااِلْسِتْقراِر في الِمْنطََقِة، َو

. َوُل الُكْبرى بَِنْوٍع ِمَن اإِلْعجاِب َوالتَّْقديِر ِإلى َتْجِرَبِة َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة في بِناِء ُمْجَتَمٍع ُمْزَدِهٍر َوُمْسَتِقرٍّ الدُّ

ااِلْقِتصاِديِّ  االنِْتعاِش  َتْحقيِق  ُمعاَدلَِة  في  أَساِسيًّا  َوطََرًفا  ِإْسِتراتيِجيًّا  َحليًفا  بِاْعِتبارِها  الّصيِن  ِإلى  اإِلماراُت  َتْنظُُر  َكما 

ًة  راٍت ُمِهمَّ َيِة الُمْشَترََكِة، َشِهَدِت الَعالقاُت َبْيَن الَبلََدْيِن َتطَوُّ ْؤ َوااِلْسِتْقراِر َوااِلْسِتْثماِر األَْمَثِل لَِمواِرِدها. َوانِْطالًقا ِمْن َهِذِه الرُّ

أَْبَرُز َمظاِهِرها في اآلتي: َتَمثَّلَْت  ُمْخَتلِِف الصعد،  َعلى 

ياراُت  َوَبَدأَْت َهِذِه الزِّ َتْنسيِق الَمواِقِف َوَتطْويِر الَعالقاِت،  بَِهَدِف  الُمْسَتَوياِت؛  أَْعلى  ياراِت الرَّْسِميَِّة َعلى     َتباُدُل الزِّ

م، فيما قاَم الَمْغفوُر لَُه – بِِإْذِن  ، آنَذاَك، لَِدْولَِة اإِلماراِت ِخالَل َشْهِر ديَسْمِبَر  بِِزياَرٍة َرْسِميٍَّة قاَم بِها الرِّئيُس الّصيِنيُّ

م. ْيُخ زاِيٌد بِِزياَرِة الّصيِن ِخالَل َشْهِر مايو  اللِه - الشَّ

ِزياَرتِِه  أَثْناِء   – اللُه  َرِحَمُه   - ُس  الُمَؤسِّ الباني  َه  َوَوجَّ

م  عاَم  ْعِبيَِّة  الشَّ الّصيِن  يَِّة  لُِجْمهوِر الّتاريِخيَِّة 

ْيِخ زاِيِد ْبِن ُسلْطاٍن آِل نَْهياَن لِِدراَسِة  بَِتأْسيِس َمرَْكِز الشَّ

َوَذلَِك  بِكيَن،  في  اإِلْسالِميَِّة  راساِت  َوالدِّ الَعَربِيَِّة  اللَُّغِة 

راساِت  َوالدِّ الَعَربِيَِّة  اللَُّغِة  َتَعلُِّم  َمسيَرِة  َدْعِم  بَِهَدِف 

الَمرَْكُز  َيكوَن  أَْن  أَْجِل  َوِمْن  الّصيِن،  في  اإِلْسالِميَِّة 

ِجْسًرا َمتيًنا َيْربُِط الَحضاَرَة الّصيِنيََّة بِالَحضاَرِة الَعَربِيَِّة، 

َوالِقَيِم  َوالتَّفاُهِم  الِحواِر  َمفاهيِم  َتْعميِق  َعلى  َيْعَمُل  َو

اإِلنْسانِيَِّة النَّبيلَِة.



راِشٍد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ْيُخ  الشَّ ُموِّ  السُّ صاِحُب  قاَم  م  عاِم  َوِخالَل 

بِِكباِر  ِخاللَها  الَْتقى  لِلّصيِن  ٍة  ُمِهمَّ بِِزياَرٍة   - اللُه  َرعاُه   – َمْكتوٍم  آِل 

بِكيَن  َمديَنَتْي  في  ًة  ِعدَّ اْجِتماعاٍت  َوَعَقَد  الّصيِنّييَن  الَمْسؤوليَن 

َوَشْنِغهاَي.

ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ْيُخ  الشَّ ُموِّ  السُّ صاِحُب  قاَم  م  و عاَمْي   َوفي 

زاِيٍد آِل نَْهياَن، َولِيُّ َعْهِد أَبوظَْبي، نائُِب القائِِد األَْعلى لِلُْقّواِت الُمَسلََّحِة 

الرَّئيِس  نائِِب  ِمْن  بَِدْعَوٍة  لِلّصيِن  ُمَتتالَِيَتْيِن  ياَرَتْيِن  بِِز  ،- الله  حفظه   -

داَقِة َوالتَّعاُوِن َبْيَن الَبلََدْيِن بَِعالقاِت َشراَكٍة  ، َوَتَوثََّقْت ُعرى الصَّ الّصيِنيِّ

م. ُه لِلّصيِن في ديَسْمِبَر  ياَرِة الَّتي قاَم بِها ُسُموُّ ِخالَل الزِّ

ْولَتاِن  ياِسيُّ ِإزاَء َقضايا الِمْنطََقِة َوالعالَِم؛ َحْيُث َتَتَبّنى الدَّ    التَّواُفُق السِّ

َمواِقَف ُمَتماثِلًَة َوُتحاِفظاِن َعلى ااِلتِّصاالِت َوالتَّْنسيِق فيما َبْيَنُهما، 

صيِنيٍَّة   - ِإماراتِيٍَّة  لَْجَنٍة  ُوجوُد  ُهَو  التَّفاُهَم  َهذا  ُز  ُيَعزِّ ما  َولََعلَّ 

ِإلى  ْولََتْيِن  الدَّ َبْيَن  الثُّنائِيَِّة  الَعالقاِت  َتطْويِر  َعلى  َتْعَمُل  ُمْشَترََكٍة 

َمَع  َتَبلَْوَر  ما  َوُهَو  َوالتَّشاُوِر،  التَّْنسيِق  ِخالِل  ِمْن  أَْفَضَل  ُمْسَتًوى 

َعلى  َوالتَّأكيِد  َبْيَنُهما،  ِإْسِتراتيِجيَِّة  َشراَكٍة  َعالَقِة  ِإقاَمِة  ِإْعالِن 

األَراضي،  َوَسالَمِة  الَوطَِنيَِّة  ياَدِة  بِالسِّ َيَتَعلَُّق  فيما  الَبلََدْيِن  َتواُفِق 

الَجريَمِة. َعلى  َوالَقضاِء 

ِمْنطََقِة  في  الّصيِنيَِّة  لِلُْمْنَتجاِت  سوٍق  أَْكَبَر  اإِلماراِت  َدْولَُة     ُتَعدُّ 

َيْعَمُل الجانِباِن َعلى َتْعزيِز التَّعاُوِن في َمجاِل  ْرِق األَْوَسِط، َو الشَّ

يَِّة َوَمجاالِت  ِإنْتاِج النِّْفِط َوالطّاَقِة النََّوِو الَفضاِء َواْسِتْكشاِف َو

َوالتَّْمويِل  التَّْحِتيَِّة  َوالِبْنَيِة  ْرَعِة  السُّ فائَِقِة  الَحديِديَِّة  َكِك  السِّ

َوتِْكنولوْجيا  الُعْمالِت  َوَتباُدِل  الَمْصرِِفيَِّة  الِقطاعاِت  َوِزياَدِة 

الَفضاِء.



راَكِة الثُّنائِيَِّة القائَِمِة     ُترَكُِّز َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة َعلى َفْتِح َمجاالِت َتعاُوٍن َجديَدٍة َبْيَن الَبلََدْيِن في ِإطاِر الشَّ

واستراتيجية  مبادرة  وهي  2013م  عام  الصيني  الرئيس  أطلقها  التي  واِحٌد«  طَريٌق  واِحٌد،  »ِحزاٌم  ِإْسِتراتيِجيَِّة  َعلى 

طموحة إلحياء طريق الحرير القديم على طرق التجارة الدولية التي تربط بين الشرق والغرب حيث نجحت المبادرة 

في إجتذاب أكثر من 60 دولة ومنها دولة اإلمارات التي تأمل أَْن ُيَمثَِّل ِإطاراٍت لَِتْفعيِل َدْورِها اإِلْقليِميِّ َوَتْعزيِز َعالقاتِها 

ِة ِإلى َهِذِه الُمباَدَرِة. َوِل الُمْنَضمَّ يَِّة َمَع الدُّ ااِلْقِتصاِديَِّة َوالتِّجاِر

م.  ْيُخ زاِيٌد – َرِحَمُه اللُه – لِلّصيِن عام  ياَرِة الَّتي قاَم بِها الشَّ ُر َتنامي الَعالقاِت اإِلماراتِيَِّة – الّصيِنيَِّة ُمْنُذ الزِّ أَُفسِّ
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ْعِبيَِّة لَِتْحقيِقها.  يَُّة الّصيِن الشَّ أَْسَتْنِتُج أَْبَرَز األَْهداِف الُمْشَترََكِة الَّتي َتْسعى َدْولَُة اإِلماراِت َوُجْمهوِر
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ْرِق األَْوَسِط.  أَْسَتْخلُِص األَْسباَب الَّتي َجَعلَْت َدْولََة اإِلماراِت أَْكَبَر سوٍق لِلُْمْنَتجاِت الّصيِنيَِّة في ِمْنطََقِة الشَّ
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راَكِة الثُّنائِيَِّة القائَِمِة َعلى ِإْسِتراتيِجيَِّة »ِحزاٌم واِحٌد، طَريٌق واِحٌد«.  َق ِمَن الشَّ أَْكُتُب َتَوقًُّعا واِحًدا ُيْمِكُن أَْن َيَتَحقَّ
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أناقش شفوًيا مع زمالئي الدروس المستفادة من تأسيس مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - لدراسة  

العربية والدراسات االسالمية في بكين. اللغة 

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

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



ْيِخ زاِيِد ْبِن ُسلْطاٍن آِل  الّصوَرَتْيِن، َوأَْكُتُب ِعباَرًة أَُعبُِّر فيها َعْن َمشاِعِر َوفاِء َدْولَِة اإِلماراِت ِقياَدًة َوَشْعًبا لِلَْمْغفوِر لَُه الشَّ

نَْهياَن – َرِحَمُه اللُه.
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ِة في َأَحِد الَمْوضوَعْيِن الّتالَِيْيِن: َأْبَحُث في َمصاِدِر الَمْعِرَفِة الُمَتنَِوعَّ

أُْسبوِع ُدَبّي في الّصيِن الَّذي انْطَلََق ِخالَل الَفْتَرِة ِمْن 27 ِإلى 29 أُْكتوَبَر 2016م ِمْن َحْيُث أَْهداُفُه َوالِجهاُت الُمشارَِكُة 	 

فيِه، َوأُِعدُّ َتْقريًرا َوأُناِقُشُه َمَع ُزَمالئي.

ْعِبيَِّة، َوأَْكُتُب َتْقريًرا َعْنها َوأُناِقُشُه َمَع ُزَمالئي.	  يَِّة الّصيِن الشَّ َمجاالِت التَّعاُوِن األُْخرى َبْيَن َدْولَِة اإِلماراِت َوُجْمهوِر







مناصب  وتبوأت  بِالُمْجَتَمِع  النُّهوِض  في  َرئيِسًة  أَْدواًرا  اإِلماراتِيَُّة  الَمْرأَُة  لَِعَبِت 

قيادية عليا، وََكرََّسْت ُجهوَدها في بِناِء الَوطَِن َوالُمواِطِن في ِإطاِر َتعاليِم ديِننا الَحنيِف 

األَصيِل. بُِتراثِنا  َوااِلْعِتزاِز  َتقاليِدنا  َعلى  َوالُمحاَفظَِة  ُيناِقُش َدْوَر الَمْرأَِة في َمسيَرِة التَّْنِمَيِة َوالِبناِء  

ِس. في َعْهِد الباني الُمَؤسِّ

ُيقاِرُن َبْيَن أَْدواِر الَمْرأَِة في ِخْدَمِة الُمْجَتَمِع  

َقْبَل َوَبْعَد ااِلتِّحاِد.

َيقوُم بِِإْعداِد َوَتْقديِم َعْرٍض َتْوضيِحيٍّ َحْوَل  

راساِت ااِلْجِتماِعيَِّة أَماَم  َمواضيَع َتَتَعلَُّق بِالدِّ

ٍد. ُجْمهوٍر ُمَحدَّ

ْستوُر.  الدُّ

التَّْنِمَيُة ااِلْجِتماِعيَُّة. 

سوُق الَعَمِل. 

َيْوُم الَمْرأَِة اإِلماراتِيَِّة. 

التَّْنِمَيُة الُمْسَتداَمُة. 

الَمْرَأُة 
اإِلماراتِيَُّة في ظِلِّ 

اِلتِّحاِد
َدْوُر الَمْرَأةِ َقديًما



لَِعَبِت الَمْرأَُة اإِلماراتِيَُّة في َعْصِر ما َقْبَل النَّْفِط َدْوًرا فاِعاًل َوَحَيِويًّا في ُمْخَتلِِف 

ْغِم ِمْن َقْسَوِة الظُّروِف ااِلْقِتصاِديَِّة َوااِلْجِتماِعيَِّة في بِالدي. نَواحي الَحياِة، بِالرَّ

لَِت الَمْرأَُة الَمْسؤولِيََّة َوقاَمْت بَِدْوٍر أَساِسيٍّ في األُْسَرِة نِياَبًة َعِن الرَُّجِل في  َتَحمَّ

ٍة َعريَقٍة َمَع البيَئِة، َوُتعاِيُشها َمَع ظُروِف َحياٍة قاِسَيٍة.  ِغيابِِه. وَكانَْت ُمْرَتِبطًَة بِِقصَّ

ْوِج  َدٍة في ِظلِّ ِغياِب الزَّ قاَمِت الَمْرأَُة اإِلماراتِيَُّة َقْبَل ِقياِم ااِلتِّحاِد بِأَْدواٍر ُمَتَعدِّ

ااِلْجِتماِعيَِّة؛  الَمهامِّ  َبْعَض  َتَولَّْت  َفَقْد  ْزِق؛  الرِّ طَلَِب  َوراَء  َسْعًيا  طَويلٍَة؛  ٍة  لُِمدَّ

َتْربَِيِة  في  َدْورِها  ِإلى  بِاإِلضاَفِة  الَمْنِزِل،  بُِشؤوِن  ِة  الخاصَّ الَقراراِت  َكاتِّخاِذ 

األَطْفاِل َوِرعاَيِتِهْم، َكما كانَْت َتقوُم بِأَْعماٍل ِإنْتاِجيٍَّة؛ َكطَْحِن الَغاّلِت، َوالَغْزِل، 

َوالِحياَكِة، َوَتْعليِم األَْبناِء الُقْرآَن الَكريَم، َوَتقوُم بَِتْربَِيِة الماِشَيِة، َوَجلِْب الماِء 

بِاإِلضاَفِة  أَْحيانًا،  َوَبْيِعِه  َوَحصاِدِه  ْرِع  الزَّ َوَسْقِي  األَْرِض،  َوِفالَحِة  اآلباِر،  ِمَن 

يَِّة؛  الَيَدِو ناعاِت  الصِّ َبْعِض  ِخالِل  ِمْن  األُْسَرِة،  َدْخِل  ِزياَدِة  في  ُمساَهَمِتها  ِإلى 

ْدِو.    َوالسَّ َوالخوِص،  الُحْصِر،  َكِصناَعِة 

أَْقَتِرُح ُعْنوانًا ُمناِسًبا لِلنَّصِّ الّسابِِق. 
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أَْسَتْنِتُج األَْدواَر ااِلْجِتماِعيََّة الَّتي كانَْت َتلَْعُبها الَمْرأَُة َقْبَل ِقياِم ااِلتِّحاِد. 
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استخلص من النص حقيقة واحدة وأناقشها مع زمالئي بالفصل. 
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التَّْقديَر،  َتْسَتِحقُّ  َتْعَمُل  الَّتي  الَمْرأََة  »ِإنَّ 

َتْحِرَص  أَْن  َيِجُب  الَّذي  َل  األَوَّ َعَملَها  لَِكنَّ 

َعلَْيِه َوَتَضَعُه نُْصَب َعْيَنْيها ُهَو َبْيُتها .. َفالَبْيُت 

َل  َتَتَحمَّ أَْن  َوَعلَْيها  األولى،  َمْملََكُتها  ُهَو 

وََكَزْوَجٍة  َكأُمٍّ  نَْحَوُه  كاِملًَة  َمْسؤولِّياتِها 

األولى.« َرَجِة  بِالدَّ

ـ َرِحَمُه اللُه ـ. يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاٍن آل َنْهياَن  الشَّ  



ُل أَْسَفَل ُكلٍّ ِمْنها ما َتُدلُّ َعلَْيِه ِمْن أَْدواِر الَمْرأَِة َقْبَل ِقياِم ااِلتِّحاِد:-  َوَر الّتالَِيَة َوأَُسجِّ أَُوظُِّف الصُّ

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

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

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

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

التي   للدوار  وتقديري  اعتزازي  عن  فيها  أعبر  عبارة  أكتب 

االتحاد. قيام  قبل  اإلماراتية  المرأة  بها  قامت 

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

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

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

شاَرَكِت الَمْرأَُة َبْعَد ِقياِم ااِلتِّحاِد في بِناِء الَوطَِن َجْنًبا ِإلى َجْنٍب 

الَحياِة،  ُمْعَترََك  َفَدَخلَْت  َواإِلراَدِة،  بِالِعلِْم  ُمَتَسلَِّحًة  الرَُّجِل،  َمَع 

َمناحي  َجميِع  في  لُِتشارَِك  الجاِمعاِت؛  ِمَن  َوَتَخرََّجْت  َوَتَعلََّمْت 

في  ُمديَرًة  أَْو  َمْدَرَسٍة،  في  ُمَعلَِّمًة  أَْو  ُمْسَتْشفى،  في  طَبيَبًة  الَحياِة؛ 

ِة. َوالخاصَّ ِة  العامَّ ساِت  الُمَؤسَّ أَِو  الَوزاراِت  ِإْحدى 



ِر الَّتي َشِهَدْتها الَمْرأَُة في باِلِدنا.  لََقْد واَكْبُت بَِنْفسي َمراِحَل التَّطَوُّ

لِلَْحرََكِة النِّسائِيَِّة  ْعِم  لَِتْقديِم الَمزيِد ِمَن الدَّ أَنَّني َعلى اْسِتْعداٍد  َكما 

يَِّة الَمكاِسِب  في أَنْحاِء اإِلماراِت؛ لِلنُّهوِض بِأَْدوارِها؛ إيمانًا ِمّني بِأََهمِّ

ُقها الَمْرأَُة َعلى أَْرِض َهذا الَوطَِن، َفأَنا أََتطَلَُّع -َوبُِكلِّ  الَّتي َسْوَف ُتَحقِّ

ثَِقٍة- أَْن َتقوَم الَمْرأَُة اإِلماراتِيَُّة بَِدْورِها في النُّهوِض بِالُمْجَتَمِع، َوأَْن 

ديِننا  َتعاليِم  ِإطاِر  في  َوالُمواِطِن،  الَوطَِن  بِناِء  في  ُجهوَدها  ُتَكرَِّس 

الَحنيِف، َوالُمحاَفظَِة َعلى َتقاليِدنا، َوااِلْعِتزاِز بُِتراثِنا األَصيِل.

ُس ـ َرِحَمُه اللُه ـ لِلَْمْرأَِة في بِناِء الُمْجتَمِع.  َدها الباني الُمَؤسِّ أَْسَتْخلُِص ِمَن الِفْقَرِة الّسابَِقِة األَْدواَر الَّتي َحدَّ

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

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

	 الَمْرأَُة	اإلِماراِتيَُّة	في	الدُّْستوِر:	

َحِظَيِت الَمْرأَُة ـ بَِوْصِفها نَواًة لِْلُْسَرِة ـ بَِمكانٍَة َرفيَعٍة في الُمْجَتَمِع اإِلماراتِيِّ في 

ُيَميِّْز  َولَْم  الَعَمِل،  َعلى  َعها  َوَشجَّ اإِلماراِت،  َدْولَِة  ُدْستوُر  بِها  َواْهَتمَّ  ااِلتِّحاِد،  ِظلِّ 

الَمجاالِت،  َشّتى  في  ُحقوَقها  لَها  َتْضَمُن  َموادُّ  فيِه  َوَرَدْت  ِإْذ  الرَُّجِل؛  َوَبْيَن  َبْيَنها 

َواْقِتداٍر.  بِِثَقٍة  يَّ 
الُمْسَتْقَبلِ َدْوَرها  َي  لُِتَؤدِّ ا  ُمْسَتِمرًّ َتْشجيًعا  َوالَقْت 

	النَّْهَضُة	النِّساِئيَُّة	في	ِبالدي:	

ااِلتِّحاِد  َرئيَسِة  بِاإِلماراِت  النِّسائِيَِّة  النَّْهَضِة  رائَِدِة  ُمباَرٍك،  بِْنِت  فاِطَمَة  ْيَخِة  الشَّ ُسُموِّ  بِاْهِتماِم  اإِلماراتِيَُّة  الَمْرأَُة  َحِظَيِت 

 . َوثَقاِفيٍّ ِعلِْميٍّ  َوُمْسَتًوى  ِمْن َمكانٍَة  ِإلَْيِه  َوَصلَْت  بِما  العالَِم  أَماَم  اإِلماراتِيَِّة  الَمْرأَِة  ِإْبراِز صوَرِة  َعلى  َفَعِملَْت   ، العامِّ النِّسائِيِّ 

الَعَمِل. َعلى  الَمْرأََة  َعِت  َوَشجَّ

الَمْعِرَفِة  َمصاِدِر  في  َمْجموَعتي  َمَع 

ُدْستوِر  في  الواردة  الَموادِّ  َعْن  الُمْخَتلَِفِة 

الَّتي  الُمتَِّحَدِة  الَعَربِيَِّة  اإِلماراِت  َدْولَِة 

َعْرًضا  َونُِعدُّ  ُحقوَقها،  لِلَْمْرأَِة  َكَفلَْت 

 . فِّ الصَّ في  َونَْعِرُضُه  َتْقديِميًّا، 



ُل إيجابِّياٍت أُْخرى لَِعَمِل الَمْرأَِة في ِخْدَمِة الُمْجَتَمِع.  أَُسجِّ

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

...................................................................................
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َولَِعَبِت الَمْرأَُة اإِلماراتِيَُّة في ِظلِّ ااِلتِّحاِد أَْدواًرا 

أَْت  َوَتَبوَّ َوُمْجَتَمِعها،  َوطَِنها  ِخْدَمِة  في  َدًة  ُمَتَعدِّ

َونالَْت  الَعَمِل،  َمْرموَقًة في كافَِّة َمجاالِت  َمكانًَة 

ْولَِة؛ لَِتقوَم  ياِسيَِّة في الدَّ َتْشجيَع َوِرعاَيَة الِقياَدِة السِّ

كاِملًَة. بِأَْدوارِها 



َوِر الّتالَِيِة َبْعَض األَْدواِر الَّتي ُتَؤّديها الَمْرأَُة في ُمْجَتَمِع اإِلماراِت َبْعَد ِقياِم ااِلتِّحاِد.  أَْسَتْنِتُج ِمَن الصُّ
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ُل  أَْدواًرا أُْخرى ُتشارُِك فيها الَمْرأَُة اإِلماراتِيَُّة في ِخْدَمِة ُمْجَتَمِعها.  أَُسجِّ
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	الَجْمِعيّاُت	َواألَنِْديَُة	النِّساِئيَُّة:	

ْوِر ااِلْجِتماِعيِّ لِلَْمْرأَِة في َدْولَِة اإِلماراِت َتأْسيُس الَجْمِعّياِت  ِر الدَّ ِمْن َمظاِهِر َتطَوُّ

َواألَنِْدَيِة النِّسائِيَِّة َوُبروُز َمراِكِز التَّْنِمَيِة ااِلْجِتماِعيَِّة. 

ُسُموِّ  بِرِئاَسِة  العامُّ  النِّسائِيُّ  ااِلتِّحاُد  َس  َتأَسَّ َفَقْد   

بَِمثاَبِة  َوُهَو  م،  عاَم  ُمباَرٍك  بِْنِت  فاِطَمَة  ْيَخِة  الشَّ

َوِرياَدِة  َوَتْمكيِن  بِالنُّهوِض  الَمْعِنيَِّة  الَوطَِنيَِّة  اآللِيَِّة 

الُمتَِّحَدِة. الَعَربِيَِّة  اإِلماراِت  َدْولَِة  في  الَمْرأَِة 

ْولَِة:  ساِت َوالَجْمِعّياِت النِّسائِيَِّة األُْخرى الُمْنَتِشَرِة بِالدَّ ُد َبْعًضا ِمَن  الُمَؤسَّ أَُحدِّ
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أَْرُسُم ُمَخطَّطًا ِذْهِنيًّا ُيَبيُِّن أََهمَّ األَْعماِل الَّتي َتقوُم بِها الَجْمِعّياُت النِّسائِيَُّة. 

ِإلى   َوِعْرفاٍن  ُشْكٍر  بِطاَقَة  ُه  أَُوجِّ

ُمباَرٍك  بِْنِت  فاِطَمَة  ْيَخِة  الشَّ ُسُموِّ 

َعلى  اللُه ـ  ـ َحِفظَها  اإِلماراِت(  )أُمِّ 

َمسيَرِة  َدْعِم  في  ِة  الُمْسَتِمرَّ ُجهوِدها 

اإِلماراتِيَِّة. الَمْرأَِة 
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.....................................................................................................................................................

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

 ، التَّْنِمَيُة ااِلْجِتماِعيَُّة: َعَملِيَُّة َتواُفٍق اْجِتماِعيٍّ

َتْنِمَيُة طاقاِت الَفْرِد  َوُيَعرُِّفها آَخروَن بِأَنَّها 

ِإْشباُع  بِأَنَّها  أَْو  ُمْسَتطاٍع،  َحدٍّ  أَْقصى  ِإلى 

نْساِن، أَو للوصول  الحاجاِت ااِلْجِتماِعيَِّة لإِْلِ

بِالَفْرِد ِإلى ُمْسَتًوى ُمَعيٍَّن ِمَن الَمعيَشِة. 

ْيَخِة  لََقْد كاَن لُِسُموِّ الشَّ

الَفّعاُل  َتأْثيُرها  فاِطَمَة 

النِّسائِيِّ  الُمْجَتَمِع  في 

اإِلماراتِيَِّة  بِالَمْرأَِة  َدَفَع  ما  بِاإِلماراِت؛ 

َوالِعناَيِة  التََّعلُِّم  نَْحَو  يِّ  الِجدِّ ااِلتِّجاِه  ِإلى 

ْعِي ِإلى َخْوِض ِغماِر الَعَمِل،  ِة، َوالسَّ حَّ بِالصِّ

َتعاليَم اإِلْسالِم  بِأَنَّ  َيقيٍن راِسٍخ  ِإنَّها َعلى 

لَِتعيَش  الَمْرأَِة  أَماَم  َرْحَبًة  اآلفاَق  َتْفَتُح 

ُعْضًوا  َوَتكوَن  َمضاميِنها،  بِِمْلِء  الَحياَة 

ُمْجَتَمِعها. في  َوُمْنِتًجا  َفّعااًل 

ْيِخ َمْنصوُر ْبُن زاِيٍد آل نَْهياَن نائُِب َرئيِس  ُسُموُّ الشَّ

َمْجلِِس الُوَزراِء َوزيُر ُشؤوِن الرِّئاَسِة.



يِْخ	َخليَفَة	-َحِفَظُه	اللُه-:	 مسيرة	الَمْرأَُة	في	َعْهِد	الشَّ

ْولَِة -َحِفظَُه اللُه-  ْيُخ َخليَفُة ْبُن زاِيٍد آل نَْهياَن َرئيُس الدَّ ُموِّ الشَّ قاَم صاِحُب السُّ

أَ أَْعلى الَمناِصِب في الَمجاالِت كافًَّة، ُمْسَتْكِماًل  بَِدْعِم َمسيَرِة َتْمكيِن الَمْرأَِة لَِتَتَبوَّ

ْولَِة،  الدَّ َتأْسيِس  بِداياِت  في  الَمْرأََة  اْسَتْهَدَفِت  الَّتي  اإِلْسِتراتيِجيََّة  ْولَِة  الدَّ ُخطََّة 

ريَك  َوالشَّ األَْجياِل  ُمَربَِّيَة  بَِوْصِفها  َوَتْمكيِنها،  َتْعليِمها  َعلى  حيِنها  في  َوَركََّزْت 

َوالتَّْنِمَيِة.  الِبناِء  َعَملِيَِّة  في  الفاِعَل 

ُموِّ  السُّ َعْهِد صاِحِب  الُمتَِّحَدِة في  الَعَربِيَِّة  َدْولَِة اإِلماراِت  الَمْرأَُة في  أَْصَبَحِت 

أَْت  َوَتَبوَّ الُمْسَتداَمِة،  التَّْنِمَيِة  َمسيَرِة  ِقياَدِة  في  أَساِسيًّا  َشريًكا  اللُه-  -َحِفظَُه  ْولَِة،  الدَّ َرئيِس  نَْهياَن  آل  زاِيٍد  ْبِن  َخليَفَة  ْيِخ  الشَّ

يََّة في َمْجلِِس  ياِديَِّة َوالتَّْنفيِذيَِّة َوالتَّْشريِعيَِّة، َفالَمْرأَُة اإِلماراتِيَُّة َتْشَغُل الَيْوَم الَمقاِعَد الَوزاِر لُطاِت السِّ أَْرَفَع الَمناِصِب في السُّ

 ، َوالَعْسَكِريِّ الَمَدنِيِّ  َوالطََّيراِن   ، ْرِعيِّ الشَّ َوالَقضاِء  ِة،  العامَّ َوالنِّياَبِة   ، َوالَقضائِيِّ  ، ْبلوماِسيِّ الدِّ الَمجاِل  في  َوَتْعَمُل  الُوَزراِء، 

يَِّة  التَّْنَمِو الَبراِمِج  َتْنفيِذ  َمواِقِع  َجميِع  الُمَتَميِِّز في  ِإلى ُحضورِها  ِإضاَفًة  ْيَدلَِة،  َوالصَّ َوالتَّْدريِس،   ، َوالطِّبِّ  ، يِّ الَجوِّ فاِع  َوالدِّ

الَمْعرَِفِة. اْقِتصاِد  َعلى  َتقوُم  الَّتي  النَّْوِعيَِّة،  َواإِلْسِتراتيِجيَِّة 

لََقْد َعلَْت ُصروُح الَمْرأَِة في اإِلنْجازاِت 

الَّذي  النَّْهِج  الُمَتَميَِّزِة في ِإطاِر  َوالَمكاِسِب 

ْبُن  َخليَفُة  ْيُخ  الشَّ ُموِّ  السُّ صاِحُب  اْخَتطَُّه 

ْولَِة- لَِتْمكيِن الَمْرأَِة  زاِيٍد آل نَْهياَن -َرئيُس الدَّ

َوالثَّقاِفيَِّة  ياِسيَِّة  السِّ الَمجاالِت  َجميِع  في 

َوااِلْقِتصاِديَِّة َوااِلْجِتماِعيَِّة. َوَحِظَيِت الَمْرأَُة 

الُحكوَمِة  ِإْسِتراتيِجّياِت  في  َكبيٍر  بَِحيٍِّز 

َوالتََّميُِّز.... لِلتَّطْويِر 

ْيَخِة فاِطَمُة بِْنُت ُمباَرٍك )حفظها الله( ُسُموُّ الشَّ



ا؛ ِمّما َيْجَعلُنا نَْسَتِمرُّ  ْوَر الُمَتناِمَي لِلَْمْرأَِة َدْعًما تامًّ ِإنَّ اْحِتراَم العاداِت َوالتَّقاليِد اإِلماراتِيَِّة َيْدَعُم الدَّ

في َتْمكيِن الَمْرأَِة اإِلماراتِيَِّة لِلُْمشاَرَكِة في الَمجاالِت كافًَّة، َكما َتْسَنُح ُفَرٌص أَْكَبُر لِلَْمْرأَِة لَِتْجَمَع َبْيَن 

الُمشاَرَكِة النَِّشطَِة في الَحياِة الَعَملِيَِّة َونِْعَمِة األُموَمِة، َوبَِهَدِف َتْحقيِق َهِذِه األَْهداِف الّساِمَيِة َيِجُب أَْن 

َتِتمَّ ِحماَيُة الَمْرأَِة ِمْن أَْشكاِل التَّْمييِز في الَعَمِل َوالُمْجَتَمِع. 

الُعنُْصُر 
ُل األَوَّ

أَُسّمي الَوثيَقَة الّسابَِقَة: 

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

ُم أَِدلًَّة ُتْثِبُت اْهِتماَم الَوثيَقِة بِالَمْرأَِة:  أَُقدِّ

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

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

ما   َوأُناِقُش  ِإْعالنِها،  َوَمكاِن  تاريِخ  َعْن  الُمْخَتلَِفِة  الَمْعرَِفِة  َمصاِدِر  في  أَْبَحُث 

: فِّ الصَّ في  ُزَمالئي  َمَع  ِإلَْيِه  لُْت  َتَوصَّ

		أَواِئُل	اإلِماراِت:	

َدْولَِة  اتِّحاِد  لَِتأْسيِس  الـ   َوالذِّْكرى  الَوطَِنيِّ  الَيْوِم  اْحِتفاالِت  َمَع  بِالتَّزاُمِن 

ُد ْبُن راِشٍد آل َمْكتوٍم،  ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة، أَطْلََق صاِحُب السُّ

نوَفْمِبَر  في  اللُه ـ  ـ َرعاُه  ُدَبّي  حاِكُم  الُوَزراِء  َمْجلِِس  َرئيُس  ْولَِة  الدَّ َرئيِس  نائُِب 

ِخالِل  ِمْن  اإِلماراِت«  »أَوائُِل  ُمباَدَرَة  م 

َعلى  ِه  ُسُموِّ ِحساِب  َعلى  نُِشَرْت  َتْغريداٍت 

َوسائِِل التَّواُصِل ااِلْجِتماِعيِّ اِلْقِتراِح َوَتْرشيِح 

األَوائِِل في اإِلماراِت ِضْمَن  َمجااًل ُمْخَتلًِفا 

ا. خاصًّ َتْكريًما  لَِتْكريِمِهْم 

أقوم بِِزياَرِة َمْوِقع أَوائِِل اإِلماراِت َعلى الّرابِِط:

الُمَكّرماِت  اإِلماراتِّياِت  َعِن  َوأْبَحْث 

َوالَمجاالِت الَّتي نََبْغَن فيها، َواْكُتْب َتْقريًرا 

فِّ عن إحداهن َواْعرِْضُه أَماَم ُزَمالئِي في الصَّ

َيُم الَمطْروشي َمْر

ُل َمْن َتْحُصُل َعلى ميدالَيٍة  أَوَّ

في األَلْعاِب العالَِميَِّة لِلَْكراسي 

الُمَتَحرَِّكِة َوالَبْتِر



	ُمشاَرَكُة	الَمْرأَِة	اإلِماراِتيَِّة	في	سوِق	الَعَمِل:	

َحَرَصْت َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة َعلى َتْشجيِع ُدخوِل الَمْرأَِة في سوِق الَعَمِل، َوَعَدِم َوْضِع أَيِّ ُقيوٍد َحْوَل الَوظائِِف الَّتي 

ُيْمِكُن لِلَْمْرأَِة أَْن َتْشَغلَها، َوَحَرَصْت َعلى ِإطاْلِق َمْجموَعٍة ِمَن الُمباَدراِت الهاِدَفِة ِإلى َتْفعيِل َدْوِر الَمْرأَِة في ِقطاِع األَْعماِل؛ لِذا اْرَتَفَعْت 

ْولَِة.  ُمشاَرَكُة الَمْرأَِة اإِلماراتِيَِّة في سوِق الَعَمِل اْرتِفاًعا َكبيًرا؛ َحْيُث باَتْت ُتَشكُِّل نِْسَبًة َكبيَرًة ِمْن ِإْجمالِيِّ الُقوى العاِملَِة في الدَّ

ْكِل ثاَلَث َحقائَِق:  أَْسَتْخلُِص ِمَن الشَّ

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

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

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



ْت ِإلى اْرتِفاِع نِْسَبِة ُمشاَرَكِة الَمْرأَِة في سوِق الَعَمِل:  أُناِقُش َمَع ُزَمالئي األَْسباَب الَّتي أَدَّ

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

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

م:  - أَْحُسُب نِْسَبَة ِزياَدِة ُمشاَرَكِة الَمْرأَِة اإِلماراتِيَِّة في الَعَمِل ما َبْيَن عاَمْي 

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

أَْسَتْنِتُج ِدالالِت َشْغِل الَمْرأَِة اإِلماراتِيَِّة ما َيْقُرُب ِمْن % ِمَن الَوظائِِف الِقياِديَِّة الُعلْيا: 

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

	ِبالدي	تَْحتَفي	ِبالَمْرأَِة:	

َتْحظى الَمْرأَُة اإِلماراتِيَُّة بَِتْقديِر الِقياَدِة الرَّشيَدِة َوَدْعِمها الُمَتواِصِل َبْدًءا ِمْن ِقياِم اتِّحاِد َدْولَِة اإِلماراِت 

ُس الَمْغفوُر لَُه  م، َفَقْد َحَرَص الباني الُمَؤسِّ الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة في الّثاني ِمْن ديَسْمِبَر عاَم 

قاِت الَّتي َتِقُف  ِإزالَِة َجميِع الُمَعوِّ ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاٍن آل نَْهياَن َعلى َدْعِم الَمْرأَِة َوَتْمكيِنها َو الشَّ

َيُة الَحكيَمُة في ِفْكِر َونَْهِج صاِحِب  ْؤ ِمها َوااِلْعِتراِف بُِحقوِقها. ظَلَّْت َهِذِه الرُّ حائاًِل أَماَم َتَقدُّ

َز َدْعَم الَمْرأَِة ِمْن ِخالِل  ْولَِة -َحِفظَُه اللُه- َفَعزَّ ْيِخ َخليَفَة ْبِن زاِيٍد آل نَْهياَن َرئيِس الدَّ ُموِّ الشَّ السُّ

ُجِل  ِإطاْلِق َبراِمَج طَموَحٍة، َوَفَتَح أَماَمها آفاًقا واِسَعًة؛ لَِتكوَن َشريًكا أَساِسيًّا َمَع أَخيها الرَّ

ياِسيَِّة َوالتَّْنفيِذيَِّة َوالتَّْشريِعيَِّة،  أَْت أَْرَفَع الَمناِصِب السِّ ، َوَتَبوَّ في ُمْخَتلِِف َمجاالِت الَعَمِل الَوطَِنيِّ

َتتَِّصُل  الَّتي  الُعلْيا  الِقياَدِة  َمناِصِب  َوُمْخَتلَِف 

بَِوْضِع اإِلْسِتراتيِجّياِت َواتِّخاِذ الَقراِر.

َدْت َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة  َوَقْد َحدَّ

أَُغْسطَُس  َشْهِر  ِمْن  َوالِعْشريَن  الّثاِمِن  َيْوَم 

ِمْن  إيمانًا  اإِلماراتِيَِّة"؛  الَمْرأَِة  "َيْوَم  لَِيكوَن 

يَِّة ُمساَهماِت َبناِت  ْولَِة الرَّشيَدِة بِأََهمِّ ِقياَدِة الدَّ

َونَْهَضِة  التَّْنِمَيِة  ُجهوِد  في  َوَدْوِرِهنَّ  الَوطَِن 

لَِدْعِم  ْمَنُه  َقدَّ لِما  َوَتْكريًما  َوَتْقديًرا  الِبالِد، 

َوخاِرَجُه. الَوطَِن  داِخَل  ْولَِة  الدَّ َمسيَرِة 



ُر اْحِتفاَل َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة بِالَمْرأَِة.  أَُفسِّ

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

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

ُم أَِدلًَّة واِقِعيًَّة ُتْثِبُت َدْعَم ِقياَدتِنا الرَّشيَدِة الُمَتواِصَل لِلَْمْرأَِة اإِلماراتِيَِّة.  أَُقدِّ

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

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

أَْبَحُث في َمصاِدِر الَمْعرَِفِة الُمْخَتلَِفِة َعْن أَْسباِب اْخِتياِر َيْوِم الّثاِمِن َوالِعْشريَن ِمْن َشْهِر أُُغْسطَُس َيْوًما لِلَْمْرأَِة. 

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

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

أَُوظُِّف ما َدَرْسُت َوأُقاِرُن في الَجْدَوِل الّتالي َبْيَن األَْدواِر الَّتي لَِعَبْتها الَمْرأَُة اإِلماراتِيَُّة في ِخْدَمِة الُمْجَتَمِع: 

َأْدواُر الَمْرَأِة اإِلماراتِيَِّة في ِخْدَمِة الُمْجَتَمِع َبْعَد اِلتِّحاِدَأْدواُر الَمْرَأِة اإِلماراتِيَِّة في ِخْدَمِة الُمْجَتَمِع َقْبَل اِلتِّحاِد

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

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

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

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



ِة آْسيا أَْحداثًا ُكْبرى َغيََّرْت خارِطََة  َشِهَد الّتاريُخ الَحديُث َوالُمعاِصُر لِقارَّ

يَُّة  ُة اآلْسَيِو العالَِم، َوأَثََّرْت َعلى ُمْجَرياِت األَْحداِث العالَِميَِّة، َولَِعَبِت القارَّ

يًّا في َرْسِم َمالِمِح الُمْسَتْقَبِل َوالنِّظاِم العالَِميِّ الَجديِد. َدْوًرا ِمْحَوِر الَحديِث   الّتاريِخ  أَْحداِث  أََهمَّ  َيْسَتْنِتُج 

َوالُمعاِصِر لِقارَِّة آْسيا. 

َيقوُم بِِإْعداِد َوَتْقديِم َعْرٍض َتْوضيِحيٍّ َحْوَل  

راساِت ااِلْجِتماِعيَِّة أَماَم  َمواضيَع َتَتَعلَُّق بِالدِّ

ٍد. ُجمهوٍر ُمَحدَّ

َجماِعيٍَّة   نِقاشاٍت  في  َفّعاٍل  بَِشْكٍل  ُيشارُِك 

راساِت  هاِدَفٍة َحْوَل َمْوضوعاٍت ذاِت ِصلٍَة بِالدِّ

ااِلْجِتماِعيَِّة.

ااِلْسِتْعماُر  

الُكشوُف الُجْغراِفيَُّة 

التَّأْسيُس 

التَّْمكيُن 

ْهيونِيَُّة  الَحرََكُة الصُّ

اتِّفاُق الُحْكِم الّذاتِيِّ  

اإِلماراُت 
الَعَربِيَُّة الُمتَِّحَدُة 
ِمَن التَّْأسيِس إِلى 

التَّْمكيِن 

راُت  التََّطوُّ
ُة  الَّتي َشِهَدْتها القارَّ

ُة اآلْسَيِويَّ
الَقِضيَُّة الِفَلْسطينِيَُّة



األوروبِّيِّ  ااِلْسِتْعماِر  باَب  َفَتَحْت  الَّتي  الُجْغراِفيَِّة  الُكشوِف  لَِحرَِكة  نَتيَجًة  الَغْربِيِّ  لاِِلْسِتْعماِر  يَُّة  اآلْسَيِو ُة  القارَّ َتَعرََّضِت   

الِعْشريَن، َوَسْيطََر  َوأَوائِِل  الّتاِسَع َعَشَر  الَقْرنَْيِن  ِة آْسيا ِخالَل  َوَقِوَيْت َحرََكُة ااِلْسِتْعماِر في قارَّ العالَِم،  َعلى ِمْصراَعْيِه في 

آْسيا. ِة  قارَّ ُمْعظَِم  َعلى  ااِلْسِتْعماُر 

ٌة َخَضَعْت  ُدَوٌل آْسَيِويَّ
لِِلْستِْعماِر البِريطانِيِّ 

ٌة َخَضَعْت  ُدَوٌل آْسَيِويَّ
لِِلْستِْعماِر الَفَرْنِسيِّ

ٌة َخَضَعْت  ُدَوٌل آْسَيِويَّ
لِِلْستِْعماِر الّروِسيِّ

ٌة ُدَوٌل ُمْسَتِقلَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َوِل  ِهَي ُمحاَوالُت الدُّ

األوروبِّيَِّة الَكْشَف 

َعْن َمناِطَق َجديَدٍة 

َعْن طَريِق الَبْحِر؛ 

ِمّما أَّدى ِإلى ِزياَدِة 

التَّناُفِس ااِلْسِتْعماِريِّ 

َوِل َعلى  َبْيَن َهِذِه الدُّ

اْستيطاِن َواْسِتْعماِر 

األَراضي الُمْكَتَشَفِة.



هاِيَنِة َعلى أرض ِفلَْسطيَن الَعَربِيَِّة. اْسِتْقالُل سوْريا َوالِعراِق َوَسْيطََرُة الصَّ

ِإْعالُن سيالن )سيرالنكا( َدْولًَة ُمْسَتِقلًَّة َبْعَد انِْسحاِب بِريطانْيا.  

ْيطََرِة األَْمريِكيَِّة.  ِإْعالُن اْسِتْقالِل ُجُزِر الِفلِّبيِن ِمَن السَّ َو

ُةم اإِلجاَبُة الَمَهمَّ

أََتعاَوُن َمَع َمْجموَعتي َونَْكَتِشُف َسَبًبا 

خاِمًسا ِمْن أَْسباِب َحرََكِة ااِلْسِتْعماِر في 

ِة آْسيا قارَّ

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

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

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

ُد أَيُّ األَْسباِب الّسابَِقِة ُيَعدُّ األَْكَثَر  أَُحدِّ

ْخِصيَِّة يًَّة ِمْن ِوْجَهِة نَظَري الشَّ أََهمِّ

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

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

َبِب راِت اْخِتياري لَِهذا السَّ أَُبيُِّن ُمَبرِّ
.............................................................................

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

ُحبُّ التََّسلُِّط 

ياَسِة  َوَتْوجيُه السِّ

ْولِيَِّة. الدَّ

الُحصوُل َعلى 

الَموادِّ الخاِم

الَمْوِقُع 

. اإِلْسِتراتيِجيُّ

َكْسُب أَْسواٍق 

َجديَدٍة.

ِمَن  اليابانِيَِّة  الُقّواِت  انِْسحاِب  َبْعَد  ْعِبيَِّة  الشَّ الّصيِن  ُجْمهوِريَِّة  تكونت 

فيها. َتْحَتلُّها  كانَْت  الَّتي  الَمناِطِق 

م ِإلى ُجْمهوِريَِّة الِهْنِد َوُجْمهوِريَِّة  انَْقَسَمْت ِشْبُه القارَِّة الِهْنِديَِّة عاَم 

ْرِقيَِّة َعْن ُجْمهوِريَِّة باِكْستاَن  الباِكْستاِن اإِلْسالِميَِّة، ثُمَّ انِْفصاُل باِكْستاَن الشَّ

ِإْعالُن ِقياِم ُجْمهوِريَِّة بِْنَغالديْش. م َو



الَعُدوِّ  َيِد  باَدِة َعلى  لإِْلِ َيَتَعرَُّض  نيِن،  السِّ ُمْنُذ آالِف  َيعيُش في أرِض فلسطين  أَصيٍل  َقِضيَُّة َشْعٍب  ِهَي  الِفلَْسطيِنيَُّة  الَقِضيَُّة 

لَُه  ُمْنطَلًَقا  َذلَِك  َبْعَد  َيتَِّخَذها  َو الُبْقَعِة  َهِذِه  ُعروَبَة  لَِيْمُحَو  َوأَْشكالِِه؛  ُصَورِِه  بُِكلِّ  العالَِميُّ  ااِلْسِتْعماُر  ُيسانُِده   ، ْهيونِيِّ الصُّ

َعْن َكْونِها  َفْضاًل  ُمْمِكَنٍة،  ٍة  ُمدَّ أَطَْوَل  الَعَربِيََّة  الثََّرواِت  َيْمَتصُّ  َوَيظَلَّ  َواْقِتصاِديًّا،  الُمجاِوَرِة ِسياِسيًّا  ْيطََرِة َعلى األَراضي  لِلسَّ

العالَِميَِّة. الُمواَصالِت  طُُرِق  في  َيَتَحكَُّم  َعلَْيها  ُيَسْيِطُر  َفَمْن  الثَّالِث،  القاّراِت  ُملَْتقى 

َوَل الَعَربِيََّة الُمجاِوَرَة لِِفلَْسطيَن:    ُد الدُّ أَُحدِّ

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

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

أَْرُسُم دائَِرًة َحْوَل الُمُدِن الَّتي َبناها الَكْنعانِّيوَن في ِفلَْسطيَن. 

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

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

أَْسَتْخلُِص ِمَن الَخريطَِة اثَْنْيِن ِمَن األَِدلَِّة الَّتي ُتْثِبُت ُعروَبَة  

ِفلَْسطيَن.

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

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

 . فِّ يَِّة الّديِنيَِّة لِِفلَْسطيَن َوأَْكُتُب َتْقريًرا َعْنُه َوأَْعرُِضُه أَماَم ُزَمالئي في الصَّ في َمصاِدِر الَمْعرَِفِة الُمْخَتلَِفِة َعِن األََهمِّ



	ُجذوُر	الَقِضيَِّة	الِفَلْسطيِنيَِّة: 

ْهيونِيَُّة َكَحرََكٍة ِسياِسيٍَّة ُعْدوانِيٍَّة أَنَْشأَها َيهوُد أوروّبا في الَقْرِن  نََشأَِت الَحرََكُة الصُّ

الّتاِسَع َعَشَر بَِهَدِف َتْجميِع الَيهوِد ِمْن َجميِع أَنْحاِء العالَِم َوَحْشِدِهْم في ِفلَْسطيَن َوما 

قاَمِة َدْولٍَة َيهوِديٍَّة َتْمَتدُّ ِمَن الّنيِل ِإلى الُفراِت، َوَتَبنَِّت  ُيجاِوُرها ِمَن الِبالِد الَعَربِيَِّة؛ إِلِ

ْهيونِيَِّة، َوَذلَِك اِللِْتقاِء َمصالِِحِهْم َمَع  يَُّة األوروبِّيَُّة نَْشَر الِفْكَرِة الصُّ َوُل ااِلْسِتْعماِر الدُّ

َمصالِِح الَيهوِد.

ِة ُخطُواٍت: ْهيونِيَِّة لَِتْنفيِذ َوْعِد بِلْفوْر، َوأَْقَدَمْت َعلى ِعدَّ َسَعْت بِريطانْيا َمَع الَحرََكِة الصُّ

ِإْدخاِل أَْكَبِر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن الَيهوِد ِإلى ِفلَْسطيَن.

َتْمليِك الَيهوِد أَْكَبَر ِمساَحٍة ُمْمِكَنٍة ِمْن أَْرِض ِفلَْسطيَن.

ِإْسناِد الَوظائِِف الَحّساَسِة لِلَْيهوِد.

َتْشجيِع بِناِء الَمدارِِس َوالجاِمعاِت الَيهوِديَِّة َوُمحاَرَبِة َتْعليِم الَعَرِب.

الِح َوَتْدريِبِهْم َعلَْيِه َوَمْنِع الَعَرِب ِمْن َحْملِِه. َتْشجيِع الَيهوِد َعلى َحْمِل السِّ

أَيُّ الَعواِمِل الّسابَِقِة ُيَعدُّ األَْخطََر َعلى ُسّكاِن ِفلَْسطيَن الَعَرِب َولِماذا؟ 

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

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

ِمْن ِوْجَهِة َنَظِرَك 
ْخِصيَِّة االشَّ

ْهيونِيَِّة	َواِلْسِتْعماِر:	 	ُمقاَوَمُة	َعَرِب	ِفَلْسطيَن	ِللصُّ

النِّضاُل 

ياِسيُّ السِّ

النََّدواِت َوالُمْؤَتَمراِت  َوَتَمثََّل في َعْقِد 

ِإْرساِل الُوفوِد لُِحكوَمِة  الَمَحلِّيَِّة َوالَعَربِيَِّة َو

ااِلنِْتداِب.

الثَّْوَرُة

ِمْن ِمْثِل:الُمَسلََّحُة

م.  - ثَْوَرُة 

م.  - ثَْوَرُة 

 - ثَْوَرُة  )ثَْوَرُة الُبراِق(.

م.  - الثَّْوَرُة الُكْبرى 

م أَْصَدَر اللّوْرُد أَْرثَْر  في  نوَفْمِبَر 

جيْمس بِلْفوْر َوزيُر خارِِجيَِّة بِريطانْيا 

َتْصريًحا ُعرَِف بِاْسِمِه، َوَيْقضي بَِتأْسيِس 

َوطٍَن َقْوِميٍّ لِلَْيهوِد في ِفلَْسطيَن. 

َة 	  ِصحَّ ُتؤَكُِّد  الَّتي  األَِدلََّة  ُم  أَُقدِّ

الّتالَِيِة: الّتاريِخيَِّة  الَحقيَقِة 

ْن ال َيْملُِك  )ُيَعدُّ َوْعُد بِلْفوْر َوْعًدا ِممَّ

) لَِمْن ال َيْسَتِحقُّ

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

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

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

م ثوَرُة الُبراِق 

ريِف،  اْعَتدى الَيهوُد َعلى ِجداِر الُبراِق الشَّ

لِلَْمْسِجِد  الَغْربِيِّ  الحائِِط  ِمَن  ُجْزٌء  َوُهَو 

األَْقصى، َفأَثاَر َهذا الَعَمُل الُمْسلِميَن، َفأَلَّفوا 

َجْمِعيََّة ُحّراِس الَمْسِجِد األَْقصى ووضعوا 

فاِع َعْنُه.  أَنُْفَسُهْم لِلدِّ



	َمْشروُع	تَْقسيِم	ِفَلْسطيَن:	

َوأَيََّدُه  الَعَرُب  م َوَرَفَضُه  ِفلَْسطيَن  َتْقسيِم  أَْصَدَرْت بِريطانْيا َقراَر 

ِتِهْم. ياَدِة ِحصَّ بِِز الُمطالََبِة  َمَع  الَيهوُد 

	 َرِت	الَقِضيَُّة	الِفَلْسطيِنيَُّة	 	تََطوَّ

ااِلنِْتفاَضُة )ثَْوَرُة الِحجاَرِة(

أَْسَتْخلُِص ِمَن الشكل الّسابِِق َحقيَقًة تاريِخيًَّة. 

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

ِر الَقِضيَِّة الِفلَْسطيِنيَِّة ِمْن   ُل الَحَدَث الّتاريِخيَّ الَّذي أَْعَتِبُرُه األََهمَّ في َتطَوُّ أَُسجِّ

ْخِصيَِّة. ِوْجَهِة نَظَري الشَّ

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

الباني  َمْوِقِف  َعْن  الَمْعِرَفِة  َمصاِدِر  في 

الّداِعِم  اللُه-  ْيِخ زاِيٍد –َرِحَمُه  ِس الشَّ الُمَؤسِّ

1973م  أُْكتوَبَر  الَعَربِيَِّة في َحْرِب  لِلُْجيوِش 

. فِّ لُْت ِإلَْيِه أَماَم ُزَمالئي بِالصَّ َوأَْعرُِض ما َتَوصَّ



	دولة	اإلِماراُت	َوالَقِضيَُّة	الِفَلْسطيِنيَُّة:	

راعاِت  اْعَتَبَرْت َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة الَقِضيََّة الِفلَْسطيِنيََّة أَساَس الصِّ

َدْولَُة  َوَترى  الِمْنطََقِة،  لَِهِذِه  الَحلِّ  ِمْفتاُح  َوِهَي  األَْوَسِط،  ْرِق  الشَّ في  َوالنِّزاعاِت 

لِلُْقّواِت  َيٍة َغْيَر ااِلنِْسحاِب الّتامِّ َوالّشاِمِل  اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة أَنَّ أَيَّ َتْسِو

اإِلْسرائيلِيَِّة ِمَن األَراضي الَعَربِيَِّة الُمْحَتلَِّة َوَتْحريِر الُقْدِس ِهَي َغْيُر َمْقبولٍَة أَساًسا، 

ياِق: ْيُح زاِيٌد ـ َرِحَمُه اللُه ـ في َهذا السِّ َوقاَل الشَّ

ْرِق األَْوَسِط،  راِع في ِمْنطََقِة الشَّ ِة الَعَربِيَِّة ُهما َجْوَهُر الصِّ ْهيونِيَّ الُمْسَتِمرَّ َعلى األُمَّ )ِإنَّ الَقِضيََّة الِفلَْسطيِنيََّة َوالُعْدواَن الصُّ

ُه  ريِد َحقَّ الِفلَْسطيِنيِّ الشَّ ْعِب  لِلشَّ ُن  ُيَؤمِّ ِإلى َحلٍّ عاِدٍل َوشاِمٍل  ِل  التََّوصُّ الِمْنطََقِة دوَن  َهِذِه  َفلَْن َيكوَن ُهناَك َسالٌم دائٌِم في 

الَمْشروَع في َتْقريِر َمصيِرِه َعلى أَْرِضِه.(

َعْهِد  َولِيُّ  نَْهياَن،  آل  زاِيٍد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ْيِخ  الشَّ السمو  صاحب  أَكََّد 

 َحِفظَُه اللُه ـ، َدْعَم َدْولَِة  أَبوظَْبي نائُِب القائِِد األَْعلى لِلُْقّواِت الُمَسلََّحِةـ 

ْبِن  َخليَفَة  ْيِخ  الشَّ ُموِّ  السُّ صاِحِب  بِِقياَدِة  الُمتَِّحَدِة،  الَعَربِيَِّة  اإِلماراِت 

لْطَِة الِفلَْسطيِنيَِّة  ْولَِة -َحِفظَُه اللُه- لُِجهوِد السُّ زاِيٍد آل نَْهياَن، َرئيِس الدَّ

َدْولَِتِه  ِإقاَمِة  في  الِفلَْسطيِنيِّ  ْعِب  الشَّ َتطَلُّعاِت  لَِتْحقيِق  َمساعيها  في 

يَِّة  َد الجانِباِن ِخالَل اللِّقاِء َعلى أََهمِّ ، َوَشدَّ ِه الرَّئيَس الِفلَْسطيِنيَّ الُمْسَتِقلَِّة َوعاِصَمُتها الُقْدُس،  جاَء َذلَِك ِخالَل اْسِتْقباِل ُسُموِّ

الِمْنطََقِة. ِإْرساِء َدعائِِم األَْمِن َوااِلْسِتْقراِر في  أَْجِل  ِمْن  الِم العاِدِل َوالّشاِمِل،  ِإْحالِل السَّ

، َوالَّتي كاَن لَها  ْعِب الِفلَْسطيِنيِّ بَِشْكٍل ُمْسَتِمرٍّ ُمها َدْولَُة اإِلماراِت لِلشَّ َن الرَّئيُس الِفلَْسطيِنيُّ الُمساَعداِت الَّتي ُتَقدِّ َوثَمَّ

أَْكَبُر األَثَِر في َتْخفيِف الُمعاناِة َعْن كاِهِل الِفلَْسطيِنّييَن في َجميِع أَنْحاِء األَراضي الِفلَْسطيِنيَِّة الُمْحَتلَِّة.

 . أَْقَتِرُح ُعْنوانًا ُمناِسًبا لِلنَّصِّ

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

أَْسَتْخلُِص ِمَن النَّصِّ َمْوِقَف َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة ِمَن الَقِضيَِّة الِفلَْسطيِنيَِّة. 

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

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

 . ْعِب الِفلَْسطيِنيِّ أَْسَتْنِتُج اآلثاَر الُمَتَرتَِّبَة َعلى الُمساَعداِت اإِلماراتِيَِّة لِلشَّ

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

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

ِإنَّ الَقِضيََّة 

الِفلَْسطيِنيََّة ِهَي َقِضيَُّتنا، 

ْعِب الِفلَْسطيِنيِّ ِهَي ُمعاناُتنا. َوُمعاناُة الشَّ

َخليَفُة ْبُن زاِيٍد آل نَْهياَن َرئيُس َدْولَِة اإِلماراِت 

الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِةـ  حفظة الله.



ُتواِصُل َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة َمسيَرَتها بَِنجاٍح ِمْن َمْرَحلَِة التَّأْسيِس 

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاٍن آل نَْهياَن ـ َرِحَمُه اللُه ـ  ُسها َوباني نَْهَضِتها الشَّ الَّتي قاَدها ُمَؤسِّ

ْيِخ َخليَفَة ْبِن زاِيٍد آل نَْهياَن َرئيِس  ُموِّ الشَّ ِإلى َمْرَحلَِة التَّْمكيِن بِِقياَدِة صاِحِب السُّ

ْولَِة -َحِفظَُه اللُه. الدَّ

ُس:	 		زاِيٌد	الباني	الُمَؤسِّ

ماِن، َحكيٌم بِِقراَءِة ُسطوِر األَّياِم َوُحروِف الّتاريِخ، اْسَتطاَع أَْن َيْسَتْشرَِف  لََقْد َبَرَز َعلى َمْسَرِح األَْحداِث َرُجٌل ِمْن َهذا الزَّ

َوِسياِسيًّا  اْقِتصاِديًّا  أُنْموَذًجا  َعْهِدِه  في  اإِلماراُت  َفأَْصَبَحِت  الَوْحَدِة،  نَْحَو  بَِشْعِبِه  َفساَر  َوُوضوٍح؛  ثَِقٍة  بُِكلِّ  الُمْسَتْقَبِل  آفاَق 

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاٍن آل نَْهياَن -َرِحَمُه اللُه-. ُيْحَتذى بِِه، ِإنَُّه الَمْغفوُر لَُه الشَّ

/ / م، َفَقْد  ْيِخ زاِيٍد –َرِحَمُه اللُه- َبْل في َحياِة الِمْنطََقِة بِأَْسِرها ُهَو ِقياُم ااِلتِّحاِد في  َوأََهمُّ َحَدٍث في َحياِة الشَّ

ْيُخ زاِيٌد َعلى ِقياِم ااِلتِّحاِد ُمْنُذ َتَولّيِه ُحْكَم أبو ظَْبي، وَكاَن َيْهِدُف ِإلى لَمِّ َشْمِل أَْبناِء  َعِمَل  الَمْغفوُر لَُه الشَّ

ِإفاَدِة أَْبناِء الِمْنطََقِة ِمْن ثََرواتِها. لَِذلَِك َفَقْد  ، َو الِمْنطََقِة َوَتْوحيِد ِإماراتِها الُمَتَفرَِّقِة في ِكياٍن َوْحَدِويٍّ

ِل أَّياِم ُحْكِمِه لَِتْحقيِق َهذا الَهَدِف النَّفيِس؛ لَِمدى ِعلِْمِه بِأَنَّ ااِلتِّحاَد ُهَو حامي الِمْنطََقِة  َدعا في أَوَّ

غيَرِة )اإِلماراِت( في ِكياٍن اتِّحاِديٍّ أَْكَبَر َيْضَمُن لَها  تِها، َوأَنَّ َتْوحيَد َهِذِه الِكياناِت الصَّ َوَسبيُل ُقوَّ

الَبقاَء َوااِلْسِتْمراَر ِمْن أَْجِل ِصياَغِة ُمْسَتْقَبٍل زاِهٍر لَِشْعِب الِمْنطََقِة.

أحدد الفكرة الرئيسة للنص: ................................................................................................................................................................................................ 

ُر اْعِتزاَز أَْبناِء الَوطَِن بَِيْوِم الّثاني ِمْن ديَسْمِبَر: ....................................................................................................................................................  أَُفسِّ

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

ْيِخ زاِيٍد –َرِحَمُه اللُه- بَِتْحقيِق الَوْحَدِة َبْيَن أَْبناِء اإِلماراِت:  أَْسَتْخلُِص ِمَن النَّصِّ أَْسباَب اْهِتماِم الشَّ

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

أَُرتُِّب الَكلِماِت الّتالَِيَة أِلَْحُصَل َعلى َتْعميٍم تاريِخيٍّ ُمناِسٍب: 

ٌة( ُق - ااِلتِّحاُد – َضْعٌف - ُقوَّ )التََّفرُّ

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



َوَل الَعَربِيََّة الَّتي َتْشَترُِك   أَْكَتِشُف الدُّ

في ُحدوِدهــا َمَع َدْولَــِة اإِلمــاراِت 

الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة:

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

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

بِااِلْسِتعانَِة بِالخارِطَِة أَُرتُِّب ُخطُواِت  

ِقياِم َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة 

َتْرتيًبا َزَمِنيًّا َصحيًحا.

)                (اْجتِماُع ُدَبّي الّثاني

َدْيَرةِ( َدْيَرةِ )ُعْرقوُب السُّ )                (اْجتِماُع السُّ

ُل )                (اْجتِماُع ُدَبّي األَوَّ

	إِْعالُن	ِقياِم	َدْوَلِة	اإلِماراِت	الَعَرِبيَِّة	الُمتَِّحَدِة:	

م أََقرَِّت الُحكوَمُة الِبريطانِيَُّة اْسِتْقالَل اإِلماراِت  في الّثاني ِمْن ديَسْمِبَر 

ِإلْغاَء َجميِع الُمعاَهداِت َوااِلتِّفاِقّياِت الَّتي كانَْت َتْربِطُها بِاإِلماراِت؛ َوفي َهذا  َو

تِّ اْجِتماًعا تاريِخيًّا في ُدَبّي َوأَْعلَنوا فيِه َسَرياَن  الَيْوِم َعَقَد ُحّكاُم اإِلماراِت السِّ

ْستوِر الُمَؤقَِّت َوِقياَم َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة، َوانُْتِخَب الَمْغفوُر  َمْفعوِل الدُّ

ْبُن  راِشُد  ْيُخ  الشَّ لَُه  َوالَمْغفوُر  ْولَِة،  لِلدَّ َرئيًسا  نَْهياَن  آل  ُسلْطاٍن  ْبُن  زاِيُد  ْيُخ  الشَّ لَُه 

بِانِْضماِم  ااِلتِّحاِد  ِعْقُد  اْكَتَمَل  م  ُفْبراِيَر  َوفي   لَُه،  نائًِبا  َمْكتوٍم  آل  َسعيٍد 

ِإلَْيِه. ِإماَرِة َرأِْس الَخْيَمِة 

كاَن راِشٌد ِمْغواًرا، َوصانًِعا ِمْن 

َق أَْعمااًل َجليلًَة  ُصّناِع ااِلتِّحاِد، َحقَّ

ِإنْجازاٍت خالَِدًة. َو

ْيُخ زاِيُد ْبُن ُسلْطاٍن –َرِحَمُه اللُه- الشَّ

َعِن اْسِم الَمكاِن الَّذي َتمَّ فيِه ِإْعالُن ِقياِم 

َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة َرْسِميًّا، َوفي 

أَيِّ ِإماَرٍة َيَقُع؟ 



	َخليَفُة	يَقوُد	اإِلماراِت	نَْحَو	َمْرَحَلِة	التَّْمكيِن:	

ْولَِة َوبانَِي نَْهَضِتها  َس الدَّ ُة الَعَربِيَُّة َوالعالَُم  بِأَْسِرِه ُمَؤسِّ في»الّثاني ِمْن نوَفْمِبَر م« َودََّع أَْبناُء الَوطَِن َواألُمَّ

ِتِه ِإْرثًا ِإنْسانِيًّا نَبيًل، َواْجَتَمَع الَمْجلُِس  ْيَخ زاِيَد ْبَن ُسلْطاٍن آل نَْهياَن، تارًِكا لَِوطَِنه َوأُمَّ الَحديَثِة الَمْغفوَر لَُه الشَّ

ْيِخ َمْكتوِم ْبِن راِشٍد آل َمْكتوٍم  األَْعلى لِِلتِّحاِد في »الّثالِِث ِمْن نوَفْمِبَر  م« بِرِئاَسِة الَمْغفوِر لَُه الشَّ

الَعَربِيَِّة  اإِلماراِت  لَِدْولَِة  َرئيٍس  ثانَِي  لَِيكوَن  نَْهياَن  آل  زاِيٍد  ْبُن  َخليَفُة  ْيُخ  الشَّ ُموِّ  السُّ صاِحُب  َوانُْتِخَب 

الُمتَِّحَدِة َخلًَفا لِوالِِدِه -َرِحَمُه اللُه.

ْيُخ َخليَفُة ْبُن زاِيٍد آل نَْهياَن ُمْنُذ َتَولّيِه الُحْكَم َعلى ِإْحداِث نَْقلٍَة نَْوِعيٍَّة لِلتَّْجِرَبِة  ُموِّ الشَّ  لََقْد َعِمَل صاِحُب السُّ

سوَن لَِدْولَِة اإِلماراِت نَْسَتطيُع أَْن نوِجَزها فيما َيلي: اِلتِّحاِديَِّة الَّتي أَْرسى َدعائَِمها اآلباُء الُمَؤسِّ

ْولَِة ِمْن  اِلنِْتقاُل بِالدَّ

َمْرَحلَِة التَّأْسيِس ِإلى َمْرَحلَِة 

التَّْمكيِن

َوْضُع 

ِإْسِتراتيِجيٍَّة َجديَدٍة 

لِلُْحكوَمِة اِلتِّحاِديَِّة َتْسَتْهِدُف 

َتْحقيَق التَّْنِمَيِة الُمْسَتداَمِة، َوَتْوفيَر الرَّخاِء 

َوالرُِّقيِّ لِلُْمواِطنيَن. 

َتْفعيُل َدْوِر 

الَمْجلِِس الَوطَِنيِّ َوَخْوُض 

ِل َتْجِرَبٍة انِْتخابِيٍَّة ِلنِْتخاِب نِْصِف  أَوَّ

أَْعضائِِه، َكُخطَْوٍة أولى في طَريِق ِإْجراِء 

انِْتخاباٍت شاِملٍَة.

الُوَزراِء  َمْجلِِس  َرئيُس  نائُِب  آل نَْهياَن  زاِيٍد  ْبُن  َمْنصوُر  ْيِخ  الشَّ ُسُموُّ  أَكََّد 

ْيِخ َخليَفَة ْبِن زاِيٍد  ُموِّ الشَّ َوزيُر ُشؤوِن الرِّئاَسِة أَنَّ الِقياَدَة الَحكيَمَة لِصاِحِب السُّ

الَعظيَمِة  َهِذِه اإِلنْجازاِت  اللُه-  كانَْت َوراَء ُكلِّ  ْولَِة -َحِفظَُه  الدَّ آل نَْهياَن َرئيِس 

َوالِحْنَكِة  عاَمِة،  َوالزَّ الِقياَدِة  ُمواَصفاِت  بُِكلِّ  َيَتَمتَُّع  َخليَفَة  ْيَخ  الشَّ ِإنَّ  بِها.  نَْحَتِفُل  الَّتي 

َوما  َواْقِتداٍر.  َجداَرٍة  بُِكلِّ  التَّْمكيِن  َمْرَحلَِة  َوبِناِء  ْولَِة،  الدَّ لِِقياَدِة  لَْتُه  أَهَّ الَّتي  َوالِحْكَمِة 

َقْت لِلَْوطَِن َوالُمواِطِن، َواِلْرتِقاُء الُمَتواِصُل َعلى ُسلَِّم  اإِلنْجازاُت َغْيُر الَمْسبوَقِة الَّتي َتَحقَّ

راِت العالَِميَِّة،  َمِة في الَكثيِر ِمَن الُمَؤشِّ ْولَِة لِلَْمراِكِز الُمَتَقدِّ ُؤ الدَّ ِم، َوَتَبوُّ الَحضاَرِة َوالتََّقدُّ

ْولَِة، الَّذي  ُموِّ َرئيُس الدَّ ِإّل َدليٌل َعلى الِحْكَمِة َوالَبصيَرِة الّثاِقَبِة الَّتي َيَتَمتَُّع بِها صاِحُب السُّ

َواإِلنْجاِز. الَعَمِل  أَْبواَب  لَُه  َوَفَتَح  اإِلماراتِيِّ  اإِلنْساِن  بُِقُدراِت  آَمَن 

ْبُن  َمَع َمْجموَعتي في ِكتاِب )َخليَفُة 

زاِيٍد .. فارُِس األَلِْفيَِّة( َعِن اإِلنْجازاِت الَّتي 

َقْتها َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة في  َحقَّ

ْيِخ َخليَفَة ْبِن زاِيٍد  ُموِّ الشَّ َعْهِد صاِحِب السُّ

فِّ  آل نَْهياَن -َحِفظَُه اللُه- َونَْعرُِضها في الصَّ

َعْرًضا َتْقديِميًّا.



ِة آْسيا في الُجْزِء الَجنوبِيِّ ِمْن ِشْبِه  يَُّة كوْريا  في َشْرِق قارَّ َتَقُع ُجْمهوِر

الطَّبيِعيَُّة،  الَمواِرُد  فيها  ُع  َتَتَنوَّ َجَبلِيٍَّة،  بِطَبيَعٍة  َوَتَتَمتَُّع  يَِّة،  الكوِر الَجزيَرِة 

ا؛ َحْيُث َيعيُش ُمْعظَُم  ْخِل الُمْرَتِفِع ِجدًّ َمِة ذاِت الدَّ َوُتَعدُّ ِمَن الُبلْداِن الُمَتَقدِّ

َدْولَِة  َبْيَن  الثُّنائِيَُّة  الَعالقاُت  َوَشِهَدِت  يَِّة،  الَحَضِر الَمناِطِق  في  ُسّكانِها 

َعِة  ًرا نَْوِعيًّا في الَمجاالِت الُمَتَنوِّ يَِّة كوْريا الَجنوبِيَِّة َتطَوُّ اإِلماراِت َوُجْمهوِر

َوااِلْقِتصاِديَُّة. الِعلِْميَُّة  ٍة  َوبِخاصَّ

ُيَحلُِّل الَخصائَِص الطَّبيِعيََّة ِمْن َسطِْح األَْرِض  

يَِّة  ّكاِن في ُجْمهوِر َوَمدى َتأْثيرِها َعلى َحياِة السُّ

كوْريا )كوْريا الَجنوبِيَُّة(.

ّكاِن َوالبيَئِة )األَنِْشطَُة   ُر التَّفاُعَل َبْيَن السُّ ُيَفسِّ

ّكاِن – الُمُدُن(. ااِلْقِتصاِديَُّة – َتْوزيُع السُّ

لِلنِّقاِش َحْوَل َحَدٍث   َيطَْرُح آراَء َوَمواِقَف 

ُمَعيٍَّن.

ُيِعدُّ َتْقريًرا لَِمظاِهِر التَّعاُوِن َوأَْبَرِز الَعالقاِت  

القائَِمِة َبْيَن َدْولَِة  اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة 

يَِّة كوْريا. َوُجْمهوِر

التِّالُل. 

 . ّكانِيُّ النُُّموُّ السُّ

 . يٌّ ُمناٌخ قارِّ

التِّجاَرُة الَبْيِنيَُّة. 

الَعلقاُت 
اإِلماراتِيَُّة - 

ُة الكوِريَّ

الَملِمُح 
الطَّبيِعيَُّة

ّكاُن  السُّ
َوَأْنِشَطُتُهُم 
ُة اِلْقتِصاِديَّ



ِقياَم َحضاَرٍة َعريَقٍة  الّتاريِخ  َعْبَر  يَِّة  َشِهَدْت ِشْبُه الَجزيَرِة الكوِر

َوَمرَّ  َوالُحروِب،  النِّزاعاِت  ِمَن  الَكثيُر  بِها  َوَحَدَث  أَراضيها،  َعلى 

يَِّة ِمْن ِقَبِل  تاريُخها بَِمراِحَل َعديَدٍة، ِمْنها اْحِتالُل ِشْبِه الَجزيَرِة الكوِر

َرْت  َة  َسَنًة، َوَتَحرَّ م، َوَمَكَثْت َتْحَت ااِلْحِتالِل ُمدَّ الياباِن عاَم 

وَكوْريا  مالِيَِّة  الشَّ كوْريا  ِإلى  َمْت  َوُقسِّ الّثانَِيِة،  العالَِميَِّة  الَحْرِب  أَثْناَء 

م، َوانَْتَهْت بُِهْدنَِة  يََّتْيِن َحْرُب عاِم  الَجنوبِيَِّة، َوداَرْت َبْيَن الكوِر

م. ُل ِإلى َسالٍم دائٍِم عاَم  م، َوَتمَّ التََّوصُّ عاِم 

يَِّة َبْيَن دائَِرَتْي َعْرِض  َْدَرَجًة  يَِّة في الِجَهِة الَجنوبِيَِّة ِمْن ِشْبِه الَجزيَرِة الكوِر ِة اآلْسَيِو َتَقُع كوْريا الَجنوبِيَُّة في القارَّ

. كيلوِمْتٍر ُمَربٍَّع. ْ َدَرَجًة َشْرًقا، َوَتزيُد ِمساَحُتها َعْن  َو َْدَرَجًة َشمااًل، َوَبْيَن َخطَّْي طوِل  َْدَرَجًة َو

ْرِق الياباُن َوِمَن   ُتجاِوُر كوْريا ِمَن الشَّ

ماِل : ........................................................  الشَّ

َوِمَن الَغْرِب .................................................

ُتْشرُِف كوْريا الَجنوبِيَُّة َعلى ُمَسطََّحْيِن  

مائِيَّْيِن ُهما: البحر األصفر

َو ..........................................................................  

ُتْشرُِف كوْريا الَجنوبِيَُّة ِمَن الَجنوِب َعلى  

َمضيِق: ..........................................................

 َتْتَبُع كوْريا الَجنوبِيَُّة َجزيَرَة: 

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

يََّتْيِن لِقاٌء َبْيَن َمْسؤولي الكوِر



ْرِقيَُّة - َجَبُل هاالسان الِجباُل الشَّ

العاِصَمُة – َجزيَرُة شي جو

الَبْحُر األَْصَفُر

ْرِقيَِّة َوالُوْسطى ِمْن كوْريا الَجنوبِيَِّة،  َوَيَقُع ُمْعَظُمها في الِمنَْطَقِة الشَّ
َوِهَي ِجباٌل ُمْرَتِفَعٌة ُتَغّطيها الغاباُت.

ُل % ِمْن ِمساَحِة كوْريا، َوَتْمَتدُّ َعلى طوِل الّساِحِل  وَوُتَشكِّ
ْرِقيِّ الَّذي َيْجري بِِه َنْهُر ناكتونج َأْطَوَل  الَغْربِيِّ َوالَجنوِب الشَّ

َأْنهاِر كوْريا الَجنوبِيَِّة.

َيزيُد َعَدُدها َعْن َثالَثِة آالِف َجزيَرةٍ، َوُمْعَظُمها َصغيَرُة الِمساَحِة َوَغْيُر 
ّكاِن، َوَأْكَبُرها َجزيَرُة  َمأْهوَلٍة بِالسُّ

شي جو الَّتي يوَجُد فيها َأْعلى ِجباِل كوْريا، َوُهَو َجَبُل هاالسان  
متًرا(. (

. ْرِقيِّ ُمْعظَُم أَراضي كوْريا الَجنوبِيَِّة ِعباَرٌة َعْن َمناِطَق َجَبلِيٍَّة َوتاِلٍل َوُسهوٍل ساِحلِيٍَّة واِسَعٍة في الَغْرِب َوالَجنوِب الشَّ

أَْسَتْخِدُم َمهاراتي  

الَفنِّيََّة في َتْحديِد 

َوَتلْويِن اآلتي َعلى 

الَخريطَِة الَّتي 

أَمامي َمَع ِكتاَبِة 

ياِت: الُمَسمَّ



فاِت الّتالَِيِة. َيتَِّصُف ُكلٌّ ِمْن الفصلين فيها بِالصِّ يٌّ َرطٌْب ُعموًما، َوَصْيُفها حارٌّ َوَرطٌْب، َوِشتاُؤها باِرٌد، َو ُمناُخها قارِّ

َحراَرٌة َوُرطوَبٌة عالَِيٌة.	 

َتُهبُّ َعلَْيها ِرياٌح َمْوِسِميٌَّة ِمْن َشْرِق آْسيا.	 

ُسقوُط أَْمطاٍر َغزيَرٍة.	 

مالِيَِّة 	  َدَرجاُت الَحراَرِة أَْعلى في األَْجزاِء الَجنوبِيَِّة ِمَن األَْجزاِء الّداِخلِيَِّة َوالشَّ

ديَدِة الُبروَدِة. الشَّ

مالِيَِّة َوالَغْربِيَِّة.	  َتساُقُط الثُّلوِج في األَْجزاِء الشَّ

يَِّة  فاَرِة الكوِر َح الُملَْحُق الثَّقاِفيُّ َواإِلْعالِميُّ في السِّ َوضَّ

الثَّقاِفيَِّة  الُعَوْيِس  َسِة  بُِمَؤسَّ لَُه  ُمحاَضَرٍة  في  بِالقاِهَرِة 

م بُِدَبّي ِضْمَن األُْسبوِع الثَّقاِفيِّ الكوِريِّ 

الَقْرِن  ِإلى  َتعوُد  َوالَعَرِب  كوْريا  َبْيَن  الَعالَقَة  )أَنَّ 

، َوَذلَِك في َعْصِر َمْملََكِة شيال، َوأَنَّ  الّتاِسِع الميالِديِّ

الَعَرَب كانوا َسّباقيَن في التََّعرُِّف ِإلى كوْريا، لَِدَرَجِة 

ِإلى  نَْفُسُه  الَغْرُب  َيَتَعرََّف  أَْن  َقْبَل  ِإلَْيها  َتَعرَّفوا  أَنَُّهْم 

َل  ْكتوُر يانج أَنَّ أَوَّ ِة ُقروٍن. َوأَضاَف الدُّ كوْريا بِِعدَّ

الَعَربِيِّ  لِلْعالِِم  كانَْت  لِكوْريا  َرْسُمها  َتمَّ  َخريطٍَة 

لِكوْريا  َخريطًَة  َرَسَم  الَّذي  اإِلْدريِسيِّ  هيِر  الشَّ

ُل َخريطٍَة  أَوَّ ِإنَّها  َوُيقاُل:  ِمْن َخْمِس ُجُزٍر،  نًَة  ُمَكوَّ

يَُّة،  الكوِر الُجُزُر  فيها  َتظَْهُر  العالَِم  في  َرْسُمها  َيِتمُّ 

َحّتى ِإنَّ َتْسِمَيَة كوْريا َتعوُد لِلتُّّجاِر الَعَرِب أَنُْفِسِهُم 

الّثالَِث  الَقْرِن  في  ااِلْسَم  َهذا  َعلَْيها  أَطْلَقوا  الَّذيَن 

 .) الميالِديِّ َعَشَر 

لَُغًة  سكانها  ويتكلم  َتجانًُسا؛  األَْكَثِر  َوِل  الدُّ ِمَن  الَجنوبِيَُّة  يا  كوْر ُتَعدُّ 

ُيْعَتَقُد أَنَُّهْم ِمْن ُساللَِة الَقبائِِل الَمغولِيَِّة  واِحَدًة؛ لُِوجوِد َمالِمَح ُمْشَترََكٍة َبْيَنُهْم، َو

يَِّة،  ّكاِن َيعيشوَن في الَمناِطِق الَحَضِر الَّتي أََتْت ِمْن آْسيا الُوْسطى، َوُمْعظَُم السُّ

ريِع، الَّذي أَّدى بَِدْورِِه ِإلى الِهْجَرِة ِمَن الّريِف  ِع ااِلْقِتصاِديِّ السَّ َوَذلَِك نَتيَجًة لِلتََّوسُّ

ِإلى الَمديَنِة، َوُتَعدُّ العاِصَمُة سيؤول أَْكَبَر الُمُدِن ُسّكانًا ) ِملْيون نََسَمٍة(.

أفسر تساقط الثلوج في األجزاء الداخلية والشمالية من كوريا الجنوبية. 

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



أَْسَتْنِتُج َحقيَقًة واِحَدًة َتَتَعلَُّق بُِسّكاِن كوْريا الَجنوبِيَِّة. 
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 ) ّكانِيِّ في كوْريا الَجنوبِيَِّة بين الفترة: )  –  ُر َضْعَف النُُّموِّ السُّ أَُفسِّ
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

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

ّكانِيِّ في   أََتَوقَُّع نَتيَجًة واِحَدًة ُيْمِكُن أَْن َتَتَرتََّب َعلى اْسِتْمراِر َضْعِف النُُّموِّ السُّ

كوْريا الَجنوبِيَِّة.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 .) أَُمثُِّل - َبيانِيًّا - َعلى الرَّْسِم الَّذي أَمامي َعَدَد سكان كوريا الجنوبية: )  – 

نَواُت ّكاِن / ِمْليون َنَسَمٍةالسَّ َعَدُد السُّ

199545

200047

200548

201049

201651

ِإلى  أَشاَرْت  راساِت  الدِّ َبْعَض  أَنَّ 

ِإلى  َسَيَتناَقُص  ُسّكاِن كوْريا  َعَدَد  أَنَّ 

ِإلى  َعَشَرِة  20 ِملْيوَن نََسَمٍة عاَم 2100 َو

َمالييِن نََسَمٍة عاَم 2136 بَِسَبِب انِْخفاِض 

ّكانِيِّ 0.16% ِل النُُّموِّ السُّ ُمَعدَّ

راِعيَِّة الَفقيَرِة،  ُعرَِفْت كوْريا في الماضي بِأَنَّها ِمْن أَْكَثِر الُمْجَتَمعاِت الزِّ

لَْت كوْريا ِمْن  َواْسَتطاَعْت َتْحقيَق ما ُيَسّمى بِـ"الُمْعِجَزِة ااِلْقِتصاِديَِّة" الَّتي َحوَّ

َمٍة، َوَضَعْت َبَصماتِها َعلى َصَفحاِت الّتاريِخ الَحديِث،  ِإلى َدْولٍَة ِصناِعيٍَّة ُمَتَقدِّ

في كوْريا  ااِلْقِتصاِد  َونَْهَضِة  ِة  ُقوَّ في  األَثَُر  لَها  الَّتي كاَن  الَعواِمِل  أَْبَرِز  َوِمْن 

الَجنوبِيَِّة:

1995م 2016م
السنوات

50

40

30

20

10

صفر

األَْعداُد بِالِملْيوِن



استنتج أي من العوامل السابقة أكثر تأثيًرا في قوة اقتصاد كوريا الجنوبية من وجهة نظري، ولماذا؟ 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

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

 . ِة ااِلْقِتصاِد الكوِريِّ ُل َعواِمَل أُْخرى أَثََّرْت في نُُموِّ ُقوَّ أَُسجِّ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

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

ُر اتِّساَع الِمساَحِة الَمْزروَعِة بِاألُْرِز في كوْريا الَجنوبِيَِّة.  أَُفسِّ
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

ضيِق   َعلى  لِلتََّغلُِّب  الَجنوبِيَُّة  كوْريا  َتتَِّبُعها  الَّتي  األَساليَب  أستخلص 

فيها. راِعيَِّة  الزِّ األَراضي  ِمساَحِة 
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

التَّقاُرُب َوالتَّواُصُل 
ْعِب الكوِريِّ  َبْيَن الشَّ

َوالُحكوَمِة.

باِب َعلى  َهْيَمنَُة فَِئِة الشَّ
َمْجموِع ُسّكاِن كوْريا 

الَجنوبِيَِّة

ِة  َغْزُو الَمبيعاِت الكوِريَّ
الَجنوبِيَِّة األَْسواَق 

الخاِرِجيََّة.

ُدخوُل كوْريا الَجنوبِيَِّة 
َعْصَر التِّْكنولوْجيا 

ناِعيَِّة في الثَّمانينِّياِت. الصِّ

ّكاِن َتْسَتِغلُّ كوْريا الَجنوبِيَُّة َحوالَْي % ِمْن أَراضيها  َيْعَمُل بِها % ِمَن السُّ َو

ُيْزَرُع َعلى ِمساَحِة  يًَّة، َو َل َواألَْكَثَر أََهمِّ ُيَعدُّ األُْرُز الَمْحصوَل األَوَّ راَعِة، َو في الزِّ

عيُر في الَمْرَتَبِة الّثانَِيِة، َوُتْزَرُع َمحاصيُل  َيأْتي الشَّ راِعيَِّة، َو % ِمَن األَراضي الزِّ

ْيتوِن َوالَخْضراواِت َوالَفواِكِه َوالُقطِْن، َكما  َرِة َوُحبوِب الّصويا َوالزَّ أُْخرى َكالذُّ

واِجِن.  ُتَرّبى أَْعداٌد َكبيَرٌة ِمَن األَْبقاِر َوالماِعِز َواألَْغناِم َوالدَّ

ِزراَعُة األُْرِز

مزرعة رأسية في الطابق األعلى، وفصل 

دراسي باألسفل



أََتَوقَُّع اإلِْجراءاِت الَّتي اتََّبَعْتها كوْريا الَجنوبِيَُّة لِلتََّغلُِّب َعلى َهِذِه الُمْشِكالِت. 

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

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

َنْقُص َمصاِدِر الّطاَقِة َواْستيراُدها ِمَن الخاِرِج.

ناعاِت الّصينِيَِّة. ةِ الُمناَفَسِة َمَع الصِّ اْرتِفاُع ِحدَّ

اْرتِفاُع ُأجوِر الُعّماِل.

ناعاِت. ُصعوَبُة َتْسويِق َبْعِض الصِّ

اْستِفاَدُة كوْريا ِمْن ِخْبَرِة الياباِن َنتيَجَة اْحتِللِها َلها.

َلِة ذاِت الِخْبَرةِ.  ِة الُمَؤهَّ ُوجوُد األَْيدي العاِمَلِة الّشابَّ

َدٍة ِمْثَل هيونداي وسامسونج. ُص ِمْن ِقَبِل َبْعِض َشِركاٍت في ِصناعاٍت ُمَحدَّ التََّخصُّ

ناِعيَِّة  الصِّ َوِل  الدُّ أَْقوى  ِمْن  الَجنوبِيَُّة  كوْريا 

ا اْقِتصاِديًّا َسريًعا ِخالَل النِّْصِف الّثاني  َقْت نُُموًّ الَّتي َحقَّ

ِمَن الَقْرِن الِعْشريَن ِمّما َسَمَح لَها بَِتْحقيِق َتْنِمَيٍة شاِملٍَة، َوبُِحلوِل 

َوتِجاِريًَّة  اْقِتصاِديًَّة  ًة  ُقوَّ أَْصَبَحْت  َوالِعْشريَن  الحادي  الَقْرِن 

َوِل  َوِصناِعيًَّة َوتِْكنولوِجيًَّة لُِتْصِبَح بَِذلَِك واِحَدًة ِمْن أَنَْجِح الدُّ

في َعْصرِنا الَحديِث.



ياَحِة.  يَِّة الَجنوبِيَِّة بِالسِّ أَْكَتِشُف أَْبَرَز َمظاِهِر اْهِتماِم الُحكوَمِة الكوِر
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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يَِّة الَجنوبِيَِّة الَّتي َتَتواَفُر في األَْسواِق اإِلماراتِيَِّة،   ناعاِت الكوِر أُِعدُّ -بِالتَّعاُوِن َمَع َمْجموَعتي- َعْرًضا َتْقديِميًّا َعْن أََهمِّ الصِّ

َوأَْعِرُضُه أَماَم ُزَمالئي في الَفْصِل.

ِة ِمْنها سيؤول  ّياُح ِإلى الَعديِد ِمَن الَمناِطِق الهامَّ ُد السُّ ياَحُة في جمهورية كوْريا ِمَن الِقطاعاِت الَحَيِويَِّة، َوَيَتَردَّ ُتَعدُّ السِّ

ُد فيها الُقصوُر الّتاريِخيَُّة بِاإِلضاَفِة ِإلى اآلثاِر َوالَبّواباِت الَقديَمِة  العاِصَمُة؛ َحْيُث َتْمُزُج ما َبْيَن الماضي َوالحاِضِر، َوَتَتَجسَّ

ّياُح َكَمديَنِة كوانج  ، َمَع ُوجوِد ُمُدٍن أُْخرى َيْقِصُدها السُّ ِة، َكالُمْتَحِف الَوطَِنيِّ َوُمْتَحِف سيؤول الّتاريِخيِّ َوالَمتاِحِف الهامَّ

ياَحُة في كوْريا الَجنوبِيَِّة -َكما في َدْولَِة  ا، َفالسِّ جو، وبوسان، ِإلى جانِِب َجزيَرِة شي جو َوالَّتي ُتَعدُّ ِمْنطََقًة طَبيِعيًَّة َجميلًَة ِجدًّ

ّياُح ِإلَْيِه. يًَّة ِمْن ِقَبِل الُحكوَمِة الَّتي َوفََّرْت كافََّة الَمراِفِق الَّتي، َوالِخْدماِت، وَُكلِّ ما َيْحتاُج السُّ اإِلماراِت- َتْحَتلُّ أَْولَِو

ناعاِت الكوِريَِّة الَجنوبِيَِّة: الُمْنَتجاُت الكيْميائِيَُّة، َواألَْسِمَدُة، َوالَحديُد،  َوِمْن أَْبَرِز الصِّ

ّياراِت َوُمَعّداِت  َرْت كوْريا الَجنوبِيَُّة ِإنْتاَج السَّ ُفُن، كما طَوَّ َوالفوالُذ، َواآللِّياُت، َوالسُّ

َوِقطَِع الحاسوِب َوالتَّْوصيالِت الَكْهَربائِيَِّة َوالنَّظّاراِت َوأَْجِهَزِة التِّلْفاِز. 

ِد ْبِن زايٍِد ُمْتَحَف كوْريا الَوَطنِيَّ َقْصُر غيونغبوك في كوْريا الَجنوبِيَِّةِزياَرُة صاحب السمو الشيخ ُمَحمَّ



ْولَِة  ياَحِة بِالدَّ َتْسَتْقِطُب َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة ما َيزيُد َعْن  َمالييِن سائٍِح ِمْن كافَِّة أَنْحاِء العالَِم، َفِقطاُع السِّ

ياَحِة ِمْن ناِحَيِة  ْولَُة ُجهوَدها لاِِلْهِتماِم بِِقطاِع السِّ ِقطاٌع َضْخٌم، َوُيَشكُِّل أََحَد أَْعِمَدِة اِلْقِتصاِد الَوطَِنيَِّة، َوَقْد َوظََّفِت الدَّ

ْولَُة َوِقياَدُتها الرَّشيَدُة ِلَْن َتْبقى اإِلماراُت  ياِحيَِّة العائِلِيَِّة، َوَتْسعى الدَّ َكِن الُمناِسِب َوالَبراِمِج السِّ َتْوفيِر الَمراِفِق الُمناِسَبِة َوالسَّ

ِم َواِلْسِتْقراِر. ّياِح، ُمَتَمنَِّيًة لَُهْم ُكلَّ الَخْيِر َوالتََّقدُّ ْكَرياِت الُمَميََّزِة لُِضيوِفها؛ َفِهَي َتْفَتُح َقلَْبها َقْبَل أَْيديها لِلسُّ ُجْزًءا ِمَن الذِّ

ِد ْبِن راِشٍد آل َمْكتوٍمـ  َرعاُه اللُه ـ. ْيِخ ُمَحمَّ صاحب السمو الشَّ

ِة َمجالٍت  َرِت الَعالقاُت الثُّنائِيَُّة َبْيَن َدْولَِة اإِلماراِت وَكوْريا الَجنوبِيَِّة في ِعدَّ َتطَوَّ

راَكِة اإِلْسِتراتيِجيَِّة. َحَيِويٍَّة، انِْطالًقا ِمْن ِحْرِص قياَدَتِي الَبلََدْيِن َعلى َتْوسيِع الشَّ

أَبَْرُز َمجاالِت التَّعاُوِن بَيَْن َدْوَلِة اإلِماراِت َوكوْريا الَجنوِبيَِّة: 

ياَرِة الَّتي قاَم بِها صاِحُب  ديَقْيِن أَْكَثَر َبْعَد الزِّ تطورت الَعالَقُة َبْيَن الَبلََدْيِن الصَّ

الَْعلى  القائِِد  نائُِب  ظَْبي  أَبو  َعْهِد  َولِيُّ  نَْهياَن  آل  زاِيٍد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ْيُخ  الشَّ ُموِّ  السُّ

أَْعقاِب  في  م  عام  كوْريا  يَِّة  ُجْمهوِر ِإلى  الله-  حفظه   - الُمَسلََّحِة  لِلُْقّواِت 

لِْميَِّة في َدْولَِة اإِلماراِت،  يَِّة السِّ َتْوقيِع َعْقٍد معها لِِبناِء أَْرَبَعِة ُمفاِعالٍت لِلطّاَقِة النََّوِو

َمديَنِة  ِمْن  الَغْربِيِّ  الَجنوِب  ِإلى  كيلوِمْتًرا  َحوالَْي   َتْبُعُد  الَّتي  َبراَكَة  بِِمْنطََقِة 

َوْيِس، التي تم اختيارها من قبل مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية َوِمَن الَعواِمِل  الرُّ

الَمْوِقِع:  اْخِتياِر َهذا  الَّتي ساَهَمْت في 

َكِنيَِّة.   الُبْعُد َعِن الَمناِطِق السَّ

لِزِل في الِمْنطََقِة.  تاريُخ الزَّ

توافُر موارِد المياِه والقدرُة على  

تخفيِف اآلثاِر البيئيِة.

ْولَِة خالل استقباله الرَّئيَس الكوِريَّ َرئيُس الدَّ

أَْعَتِبُر اإِلماراِت أََهمَّ ُشرَكاِء التَّعاُوِن 

ُص اْهِتماًما َكبيًرا  َمَعنا، َوَسْوَف أَُخصِّ

لَِدْعِم الَمْشروعاِت الُمْشَترََكِة، ِمْن َبْيِنها 

. لِْميِّ َدْعُم الَمْشروِع النََّوِويِّ السِّ



يَِّة ِإلى: َيْهُدُف بِناُء ُمفاِعالِت الطّاَقِة النََّوِو َو

يٍَّة سلمية ُمْسَتداَمٍة َوَصديَقٍة لِلْبيَئِة.  َتْوفيِر طاَقٍة نََوِو

َنواِت   ِر لُِمْجَتَمِعنا َعلى َمدى السَّ ْولَِة، َوَتْحقيِق التَّطَوُّ َدْعِم النُُّموِّ اِلْقِتصاِديِّ في الدَّ

الُمْقِبلَِة، َوَسُتَوفُِّر َهِذِه الَمَحطّاُت ما َيِصُل ِإلى ُرْبِع اْحِتياجاِت َدْولَِة اإِلماراِت ِمَن 

ْولَِة. ديَقِة لِلْبيَئِة، َوَسَتُحدُّ ِمَن اِلنِْبعاثاِت الَكْربونِيَِّة في الدَّ الَكْهَرباِء الصَّ

أََضُع دائَِرًة َحْوَل َمْوِقِع َبراَكَة. 

ِه َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة   ُر َسَبَب َتَوجُّ أَُفسِّ

الطّاَقِة  اْسِتْخداِم  ِمِن  لاِِلْسِتفاَدِة  الُمتَِّحَدِة 

لِْميَِّة. السِّ النََّوِويَِّة 
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لِْميَِّة.  يَِّة لألغراض السِّ ْخِصيََّة َحْوَل اْسِتْخداِم الطّاَقِة النََّوِو ُح ِوْجَهَة نَظَري الشَّ أَُوضِّ
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َحَرَصْت ُكلٌّ ِمْن َدْولَِة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة وَكوْريا الَجنوبِيَِّة َعلى َتْعزيِز 

الَعالَقِة َبْيَنُهما ِمْن ِخالِل ِزياَدِة التَّباُدِل التِّجاِريِّ َوالَعَمِل الُجْمرُِكيِّ َوالَّذي َيْهُدُف 

كوْريا  َرئيُس  َوقاَم   ، التِّجاِريِّ التَّباُدِل  الِت  ُمَعدَّ َوَرْفِع  الَبْيِنيَِّة  التِّجاَرِة  َتْيسيِر  ِإلى 

اتِّفاِقيَِّة  َتْوقيُع  ِخاللَها  َوَتمَّ  الُمتَِّحَدِة،  الَعَربِيَِّة  اإِلماراِت  َدْولَِة  بِِزياَرِة  الَجنوبِيَِّة 

بُِحضوِر  الجانَِبْيِن  َبْيَن  الُجْمرُِكيَِّة  الَمسائِِل  في  الُمَتباَدِل  َواإِلداِريِّ  الَفنِّيِّ  التَّعاُوِن 

القائِِد  نائِِب  أَبو ظَْبي  َعْهِد  َولِيِّ  نَْهياَن  آل  زاِيٍد  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْيِخ  الشَّ ُموِّ  السُّ صاِحِب 

َدْولَِة  َبْيَن  الَبْيِنيَُّة  التِّجاَرُة  َشِهَدِت  َحْيُث  الله-؛  -حفظه  الُمَسلََّحِة  لِلُْقّواِت  األَْعلى 

نِهاَيِة  َوَحّتى  م  ِمْن  الَفْتَرِة  ِخالَل  َكبيًرا  ًرا  َتطَوُّ الَجنوبِيَِّة  وَكوْريا  اإِلماراِت 

ِملْياَر   . ِملْياَر ِدْرَهٍم، َوقيَمُة الّصاِدراِت   . م، َوَبلََغْت قيَمُة الواِرداِت 

ِدْرَهٍم. ِملْياَر   . التَّْصديِر  ِإعاَدُة  َو ِدْرَهٍم، 

ُتَعدُّ َتْجِرَبُة الَجمارِِك في َدْولَِة اإِلماراِت 

ِمْن أََهمِّ التَّجارِِب العالَِميَِّة الّرائَِدِة في ِظلِّ 

َتتَِّصُف  هاِت الِقياَدِة الرَّشيَدة؛ َحْيُث  َتَوجُّ

أَنِْظَمٍة  ِمْن  بِااِلْبِتكاِر لِما ُتطَبُِّقُه  التَّْجِرَبُة 

ُتساِهُم  في َتْقليِص َزَمِن التَّْخليِص الُجْمرُِكيِّ 

، َولَِهذا  َوَتْعزيِز الرِّقاَبِة َوالتَّْفتيِش الُجْمرُِكيِّ

َوِل -َوِمْنها كوْريا  َتْحِرُص َكثيٌر ِمَن الدُّ

الَجنوبِيَُّة- َعلى ااِلْسِتفاَدِة ِمْن تِلَْك التَّْجِرَبِة 

َوَتباُدِل الِخْبراِت َمَع الَجمارِِك اإِلماراتِيَِّة.



أَْحِسُب َمْجموَع قيَمِة التِّجاَرِة الَبْيِنيَِّة َبْيَن َدْولَِة اإِلماراِت وَكوْريا الَجنوبِيَِّة 

خالل الفترة من  -  م.  
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ُرها أَْو َتْسَتْوِرُدها َدْولَُة اإِلماراِت ِمْن   لَِع َوالَبضائِِع الَّتي ُتَصدِّ أَْكَتِشُف َبْعَض السِّ

كوْريا الَجنوبِيَِّة:

ُرها َدْولَُة اإِلماراِت: ������������������������������������������������������������������������������������  ُتَصدِّ

 ��������������������������������������������������������������������������������� َتْسَتْورُِدها َدْولَُة اإِلماراِت: 

َوِمْن  َبْيَنُهما،  الُمَوقََّعِة  ااِلتِّفاِقّياِت  نَتيَجَة  ا  ُمْسَتِمرًّ ًرا  َوَتطَوُّ َتعاُونًا  الَبلَداِن  َيْشَهُد 

ااِلْسِتْثماراِت  َوَتْشجيُع  ِكيَُّة،  الذَّ َوالُمُدُن  َدُة،  َوالُمَتَجدِّ النَّظيَفُة  الطّاَقُة  أَْبَرزِها 

ُم  َوالتََّقدُّ التَّْحِتيَُّة  َوالِبْنَيُة  َوِحماَيُتها،  طَُة  َوالُمَتَوسِّ غيَرُة  الصَّ َوالَمشاريُع  الُمَتباَدلَِة، 

َوِخْدماِت  ِة  العامَّ َوالِخْدماِت  َوالتَّْمويِل  َوالتَّطْويِر  الِعلِْميِّ  الَبْحِث  َعْبَر  ناِعيُّ  الصِّ

َواألَْمِن. راَعِة  الزِّ َوَتطْويِر   ، الثَّقاِفيِّ َوالتَّباُدِل  َوالتَّْعليِم  يَِّة  حِّ الصِّ عاَيِة  الرِّ

منحت جامعة دانكوك الكورية، سمو 

االتحاد  رئيسة  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة 

النسائي العام الدكتوراة الفخرية في التربية، 

المرأة  دعم  مجال  في  سموها  لدور  تقديًرا 

واالرتقاء بمكانتها بشكل خاص ودعم العمل 

التعليم  في  ودورها  عام.  بشكل  االجتماعي 

المناصب  أعلى  لتتبوأ  بالمرأة  والنهوض 

القيادية، معربة عن أملها في تعزيز العالقات 

بين البلدين في المجاالت الثقافية والتعليمية 

وتبادل الطلبة الدارسين.

َعِة َعْن َمزيٍد ِمَن الَعالقاِت اإِلماراتِيَِّة - الكوِريَِّة  في َمصاِدِر الَمْعرَِفِة الُمَتَنوِّ

الَجنوبِيَِّة، َوأُِعدُّ َعْرًضا أَْو َتْقريًرا َوأُناِقُشُه َمَع ُزَمالئي.



لَِع َوالِخْدماِت ال ُبدَّ أَْن َتَتواَفَر َعناِصُر َرئيَسٌة َتَتفاَعُل فيما َبْيَنها  نْتاِج السِّ إِلِ

َوَمعارِِفِه  بَِنشاِطِه  َفاإِلنْساُن  َدِة،  الُمَتَعدِّ َوَرَغباتِِه  اإِلنْساِن  حاجاِت  ْشباِع  إِلِ

َتضاُفُر  َذلَِك  في  ِإلَْيِه، ساَعَدُه  َيْحتاُج  ما  ُيْنِتَج  أَْن  اْسَتطاَع  َوتِْقِنياتِِه  َوَمهاراتِِه 

َعواِمِل اإِلنْتاِج َوَعناِصِرِه في ِظلِّ ُوجوِد َمعاييِر َتْحقيِق التَّناُفِسيَِّة، َوالَّتي ُتَعدُّ 

األَْفَضِل.  أَْجِل  ِمْن  َوالتَّناُفِس  لِلَْعَمِل  العالَِم  لَِدْفِع ُشعوِب  َفّعالًَة  َوسيلًَة 

لَِع َوالِخْدماِت.  َيْشَرُح طَريَقَة ِإنْتاِج السِّ

ُح َخصائَِص )ِسماِت( التَّناُفِس في الَعَمِل   ُيَوضِّ

. الُمْنَتِج َوأَثََرُه في َتطْويِر ااِلْقِتصاِد الَوطَِنيِّ

الاّلِزَمَة   ااِلْقِتصاِديََّة  الَمفاهيَم  ُف  َيَتَعرَّ

األَنِْشطََة  التَّناُفَس،  )ااِلْسِتْثماَر،  لِلتَّْنِمَيِة 

ااِلْقِتصاِديََّة(.

َفّعاٍل في نِقاشاٍت َجماِعيٍَّة   ُيشارُِك بَِشْكٍل 

ِصلٍَة  ذاِت  َمْوضوعاٍت  َحْوَل  هاِدَفٍة 

راساِت ااِلْجِتماِعيَِّة. بِالدِّ

اإِلنْتاُج 

الَعَمُل  

َحْجُم الَعَمِل 

ااِلْقِتصاُد الَمْعرِِفيُّ 

َرأُْس الماِل 

التَّناُفِسيَُّة 

التَّناُفِسيَُّة
 َمْفهوُمُه
يَُّتُه َوَأَهمِّ

َعواِمُلُه



َتْحتاُج  اإِلنْتاِج  َفَعَملِيَُّة  ؛  اْقِتصاِديٍّ نَشاٍط  لُِكلِّ  أَساِسيًّا  ِمْحَوًرا  اإِلنْتاُج  ُيَشكُِّل 

ِإلى ُجْهٍد َبَشِريٍّ َوأَْمواٍل طائِلٍَة لَِتْحويِل الَمواِرِد الطَّبيِعيَِّة الخاِم ِإلى ِسلٍَع َوِخْدماٍت 

ِمْنها اإِلنْساُن. َيْسَتفيُد 

ِإنْتاِج  لْنا َجميَع ما نَْسَتْخِدُمُه في َحياتِنا الَيْوِميَِّة نُالِحُظ أَنَّها ِمْن ُصْنِع َو َفِإذا َتأَمَّ

َفَمَثاًل  الَغَرِض،  لَِهذا  َوُمِعّداٍت  آالٍت  ِمْن  َيْقَتنيِه  َوما  َمهاراتِِه  َوظََّف  الَّذي  اإِلنْساِن 

ًة خاًما، َفاْسَتْخَرَجُه اإِلنْساُن  أَْوَجَد اللُه ُسْبحانَُه َوَتعالى الَحديَد في باِطِن األَْرِض مادَّ

َوأَنَْتَج ِمْنُه ما َيْحتاُجُه في َحياتِِه.

ُيْقَصُد  َو

بِاإِلنْتاِج:

لَِع َوالِخْدماِت ِمَن الَموادِّ الخاِم إليجاِد َمْنَفَعٍة َجديَدٍة أَْو  نَشاُط اإِلنْساِن لِلُْحصوِل َعلى السِّ

ِزياَدِة َهِذِه الَمْنَفَعِة.

يًَّة ُيْشِبُع حاَجًة َبَشِر َتْحويُل الَقْمِح ِإلى ُخْبٍز - نَشاٌط ِإنْسانِيٌّ َيزيُد الَمْنَفَعَة َو

 ِزراَعُة الُقطِْن

َوَجْنُي الَمْحصوِل

نَْقُل الَمْحصوِل لِلَْمصانِِع 

َوَتْحويلُُه ِإلى َمْنسوجاٍت 

َوَملْبوساٍت

 نَْقُل الَمْنسوجاِت

َوالَملْبوساِت لَِمناِطِق 

ااِلْسِتْهالِك َوالتَّْصديِر

 ُكلُّ َمْرَحلٍَة ِمّما َسَبَق

 ُتَعدُّ نَشاطًا ِإنْسانِيًّا

ّكاِن ُق َمْنَفَعًة لِلسُّ ُيَحقِّ

قاَل اللّه َتعالى:

] ]الَحديُد: 



ُم أَْمِثلًَة أُْخرى لَِموادَّ خاٍم أُْخرى َتَتواَفُر في بيَئتي َيِتمُّ ِإنْتاُجها َوَتْحويلُها ِإلى   أَُقدِّ

حاجاٍت ُتفيُدنا في َحياتِنا.
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أهمية	اإلنتاج:

ُيَعدُّ َوسيلًَة لِلُْحصوِل َعلى الحاجاِت اإِلنْسانِيَِّة.	 

الطَّبيِعيَِّة 	  البيَئِة  في  الُمَتواِفَرِة  الخاِم  الَموادِّ  َواْسِتْثماِر  اْسِتْغالِل  في  ُيْسِهُم 

ُمناِسَبٍة. بِطَريَقٍة 

ُيَوفُِّر ُفَرَص الَعَمِل أِلَْفراِد الُمْجَتَمِع.	 
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لَِع  ُتَعدُّ َجميُع الَمواِرِد ااِلْقِتصاِديَِّة - َسواٌء أَكاَن اإِلنْساُن َمْصَدَرها أَِم الطَّبيَعُة - َعواِمَل ِإنْتاٍج ُتْسَتْخَدُم َوَتْشَترُِك في ِإنْتاِج السِّ

َوالِخْدماِت الَّتي َيْرَغُب فيها اإِلنْساُن.

وتعتمد	المشاريع	اإلنتاجية	على	عوامل	رئيسة	منها:

لِيٌَّة َغْيُر  الَموادَّ الخاَم ِهَي َموادُّ أَوَّ

ُمَصنََّعٍة َيْسَتْخرُِجها اإِلنْساُن ِمَن الَموارِِد 

َوَيقوُم  البيَئِة  في  الُمَتواِفَرِة  الطَّبيِعيَِّة 

بِاْسِتْغاللِها في َعَملِيَِّة اإِلنْتاِج.

الَموارُِد الطَّبيِعيَُّة

)األَْرُض(

الَعَمُل

)األَْيدي العاِملَُة(

الَمْعرَِفُة
َرأُْس الماِل

التَّْنظيُم )اإِلداَرُة(



لَْيَس  الَّتي  الُمتاَحِة  الَمواِرِد  َجميُع  َفِهَي  اإِلنْتاِج؛  لَِعَملِيَِّة  ا  ُمِهمًّ ُعْنُصًرا  َوُتَعدُّ 

نَباتِيٍَّة  َمواِرَد  ِمْن  باِطِنها  في  َوما  األَْرِض  َسطِْح  ِمْثُل  ُوجوِدها،  في  َدْخٌل  نْساِن  لإِْلِ

َوَمْعِدنِيٍَّة. َومائِيٍَّة  َوَحَيوانِيٍَّة 

َعَدُم ُوجوِد نََفَقِة ِإنْتاٍج لَها. 

ِع أَْوُجِه ااِلْسِتْغالِل.  ُع الَمواِرِد َعلى َسطِْح األَْرِض َوفي باِطِنها، ِمّما ُيَؤّدي لَِتَنوُّ َتَنوُّ

يَِّة.  ْحراِو ْوَر الَّذي أَْبَدَع فيِه اْبُن اإِلماراِت اِلْسِتْثماِر َمواِرِد بيَئِتِه الصَّ ُح الدَّ أَُوضِّ
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الُقوى  طاقاِت  في  َيَتَمثَُّل  َو اإِلنْتاِج  َعَملِيَِّة  في  األَساِسيَِّة  الَعواِمِل  ِمَن  ُيَعدُّ  َو

آَخَر: بَِمْعًنى  أَْو  َوَمعارِِفها،  َوَمهاراتِها  العاِملَِة 

لَِع َوأَداِء الِخْدماِت  نْتاِج السِّ ْهِنيُّ َوالَبَدنِيُّ الَّذي َيقوُم بِِه الَفْرُد إِلِ الَمْجهوُد الذِّ

ٍد. َوَتْحقيِق الَمناِفِع ُمقابَِل الُحصوِل َعلى أَْجٍر ُمَحدَّ

لِطَلَِب  األَْرِض  في  ْعِي  السَّ َعلى  َوَيُحثُّ  ِإْتقانِِه،  َو الَعَمِل  ِإلى  اإِلْسالُم  َوَيْدعو 

َتعالى:  قاَل  ْزِق،  الرِّ

] ]الُمْلُك:   

نْجاِز أَْعمالِِهْم:  أَُصنُِّف نَْوَع الُجْهِد الَّذي َيْغلُِب َعلى الِفئاِت اآلتَِيِة إِلِ

طََرنِْج –  الُمزاِرِع – األَديِب( )الُمَعلِِّم  – عاِمِل الِبناِء – الِعِب الشَّ

ِذْهنِيٌّ  َبَدنِيٌّ  

ْحراَء، وَُكلَّما أَْحَسْسُت  »ِإنَّني أَْعَشُق الصَّ

نَشاطي  أِلَْسَتِردَّ  ِإلَْيها  َذَهْبُت  التََّعِب  بَِبْعِض 

َوَحَيِويَّتي؛ َحْيُث أَلَْتقي بِِإْخواني الَبْدِو الَّذيَن 

أُِحبُُّهْم ِمْن ُكلِّ َقلْبي؛ أِلَنَّ أَْفكاَرُهْم ما زالَْت 

صاِفَيًة َونَِقيًَّة.«

يُخ زايُِد ْبُن ُسْلطاٍن آل َنْهياَن - َرِحَمُه اللُه. الشَّ  

ْمِسيَِّة في َصْحراِء اإِلماراِت َمشاريُع الّطاَقِة الشَّ



ِإنَّ الَعَمَل َكُجْهٍد ِإنْسانِيٍّ َمْبذوٍل ُيْمِكُن ِقياُسُه ِمْن َحْيُث الَكمُّ َوالنَّْوُع، َوُهَو ما ُيْعَرُف بِـ "َحْجِم الَعَمِل" َفَحْجُم الَعَمِل َيْعَتِمُد 

ا َونَْوًعا. َعلى األَْيدي العاِملَِة في الُمْجَتَمِع َكمًّ

ُيْقَصُد بَِكمِّ الَعَمِل َعَدُد القاِدريَن َعلَْيِه، َبْيَنما ُيْقَصُد بَِنْوِع الَعَمِل الُقْدَرُة اإِلنْتاِجيَُّة لَُه.  َو

َتْحَتِفُل َدْولَُة اإِلماراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة في الّثاِمِن َوالِعْشريَن ِمْن َشْهِر 

في  الَكبيَرِة  ْسهاماتِها  إِلِ َتْقديًرا  اإِلماراتِيَِّة،  الَمْرأَِة  بَِيْوِم  عاٍم  ُكلَّ  أُُغْسطَُس 

َمسيَرِة ااِلتِّحاِد؛ َحْيُث أَْصَبَحْت ُمساِهًما َرئيًسا في َمسيَرِة التَّْنِمَيِة الُمْسَتداَمِة 

ْولَُة، َوَتَميََّزْت في ُكلِّ ما أُْسِنَد ِإلَْيها ِمْن َمهامَّ  َوَمْسؤولِّياٍت،  الَّتي َتْشَهُدها الدَّ

َوأَكََّدْت ُحضوَرها الَقِويَّ َوَعطاَءها الُمَتَميَِّز في ِخْدَمِة الَوطَِن في ُمْخَتلِِف 

الَمجاالِت، بِما في َذلَِك انِْخراطُها في ُصفوِف الُقّواِت الُمَسلََّحِة َوالِخْدَمِة 

َوالتَّْنفيِذيَِّة  ياِسيَِّة  السِّ الَمناِصِب  أَْرَفَع  أَْت  َوَتَبوَّ َواألَْمِن،  ْرطَِة  َوالشُّ الَوطَِنيَِّة 

اإِلْسِتراتيِجّياِت  بَِوْضِع  َتتَِّصُل  الَّتي  الُعلْيا  الِقياَدِة  َومناِصَب  َوالتَّْشريِعيَِّة، 

الَقراِر. َواتِّخاِذ 

 . ُد الِفْكَرَة الرَّئيَسَة لِلنَّصِّ أَُحدِّ
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استخلص من النص اآلتي: 

حقيقة: ........................................................................................................................................

أبرز القيم السلوكية اإليجابية الواردة في النص.
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ْيِف في َدْولَِة اإِلماراِت.  أََتَعرَُّف َعَدَد ساعاِت الَعَمِل ِخالَل أَْشُهِر الصَّ
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ْيَخُة فاِطَمُة بِْنُت ُمبارٍَك  أَكََّدِت سمو الشَّ

ْوَر الَحَيِويَّ  ـ َحِفظَها اللُه ـ بَِهِذِه الُمناَسَبِة الدَّ

ْؤَيَة الَّتي  لِلَْمْرأَِة اإِلماراتِيَِّة في بِناِء الَوطَِن، َوالرُّ

َقْت في نَْهِج الِقياَدِة الرَّشيَدِة الَّتي َوَضَعِت  َتَعمَّ

ما  َوَهذا  الَمْرأَِة،  لَِتْمكيِن  َوالَبراِمَج  الُخطََط 

ِر  راُت التَّناُفِسيَِّة العالَِميَِّة في َتطَوُّ أَظَْهَرْتُه ُمَؤشِّ

الَمْرأَِة اإِلماراتِيَِّة في كافَِّة الَمجاالِت.



ْولَِة.  ُم ُمْقَتَرحاٍت ِإْبداِعيًَّة لَِرْفِع نِْسَبِة الُقوى العاِملَِة الُمواِطَنِة في الِقطاِع الخاصِّ بِالدَّ أَُقدِّ
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ُم ِشعاًرا ِإْبداِعيًّا ُيْبِرُز َدْوَر الَمْرأَِة اإِلماراتِيَِّة َوُمساَهَمَتها في َمجاِل الَعَمِل.  أَُصمِّ

أَْفَضـِل   »إيجـاُد  بِالَمْعرَِفــُة  ُيْقَصـُد  َو

َوالِخْدمــاِت  لَـِع  السِّ نْتـاِج  إِلِ ُبـِل  السُّ

الُمْسَتداَمِة. لِلتَّْنِمَيِة  األَْعماِل«  ِإداَرِة  َو

يًَّة   َوأَْصَبَحِت الَمْعرَِفُة الَيْوَم ال َتِقلُّ أََهمِّ

َعْن َبِقيَِّة َعناِصِر اإِلنْتاِج، َفِهَي الُمَحرُِّك 

الرَّئيُس لَِعَملِيَِّة النُُّموِّ ااِلْقِتصاِديِّ َوَخلِْق 

الثَّْرَوِة َوُفَرِص الَعَمِل َوالتَّْوظيِف في كافَِّة 

ِم  لَِتَقدُّ الرِّئيَسُة  عاَمُة  َوالدِّ ناعاِت،  الصِّ

الُمْجَتَمعاِت  َوبِناِء  َواْزِدهارِها،  األَُمِم 

الُمَتَسلَِّحِة بِالِعلِْم، َوَمْصَدٌر لِلثََّرواِت، َوأَداٌة فاِعلٌَة لُِمواَجَهِة األََزماِت.

َوَجميُع َذلَِك أَْسباٌب َجَعلَِت الِقياَدَة الرَّشيَدَة لَِدْولَِة اإِلماراِت َتتَِّبُع ِسياَسًة َجديَدًة لَِعْصِر ما َبْعَد النِّْفِط ُمْرَتِكَزًة َعلى َتطْويِر  

ِع َواإِلْبداِع َوااِلْبِتكاِر، ِسالُحُه الَمْعرَِفُة  التَّْعليِم َوَمساراتِِه َوَتْوظيِف التِّْكنولوْجيا لِلُْوصوِل ِإلى اْقِتصاٍد فاِعٍل َمْبِنيٍّ َعلى التََّنوُّ

ْعداِد أَْجياٍل ُمَتَسلَِّحٍة بِالِعلِْم َوالَمْعرَِفِة. إِلِ

ُتَشكُِّل ااِلْبِتكاراُت َواألَْبحاُث َوالُعلوُم َوالتِّْكنولوْجيا 

عالي  َتناُفِسيٍّ  َمْعرِِفيٍّ  اِلْقِتصاٍد  األَساِسيََّة  الرَّكائَِز 

أَْعماٍل  بيَئِة  في  األَْعماِل،  ُرّواُد  َعَجلََتُه  َيْدَفُع  اإِلنْتاِجيَِّة، 

الِقطاَعْيِن  َبْيَن  الفاِعلََة  راكاِت  الشَّ ُع  ُتَشجِّ َزٍة،  ُمَحفِّ

. َوالخاصِّ الُحكوِميِّ 

في  ُمْسَتداَمٍة  َتْنِمَيٍة  لَِتْحقيِق  األَْمَثَل  الَحلَّ  اإِلماراِت  في  ااِلْقِتصاِديُّ  ُع  التََّنوُّ ُيَعدُّ  َو

ُمْسَتْقَبٍل أََقلَّ اْعِتماًدا َعلى الَمواِرِد النِّْفِطيَِّة، َوَهذا َيْسَتْوِجُب َتْفعيَل ِقطاعاٍت ِإْسِتراتيِجيٍَّة 

َمْيزاٍت  بِناِء  ِمْن  ُتَمكُِّننا  الَّتي  َوالِخْدماِت  ناعاِت  الصِّ نَْحَو  َتْوجيِه طاقاتِنا  بَِهَدِف  َجديَدٍة 

الَمدى. َبعيَدِة  َتناُفِسيٍَّة 



أَصوُغ َتْعريًفا ُمناِسًبا لِلَْمْعرَِفِة. 
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يََّة الَمْعرَِفِة َكُعْنُصٍر ِمْن َعناِصِر اإِلنْتاِج.  أَْسَتْنِتُج أََهمِّ
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ُح – ِمْن ِخالِل ِخْبراتي الّسابَِقِة - الَمْقصوَد بِـ "َعْصِر ما َبْعَد النِّْفِط" الَّذي   أَُوضِّ

ُد ْبُن زاِيٍد آِل نَْهياَن، َولِيُّ َعْهِد أَبوظَْبٍي، نائُِب  ْيُخ ُمَحمَّ ُموِّ الشَّ أَطْلََقُه صاِحُب السُّ

القائِِد األَْعلى لِلُْقّواِت الُمَسلََّحِة -حفظه الله.
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الَجيِِّد ذي  اإِلنْتاِج  َوْفَرِة  يَُّتُه في  أََهمِّ َوَتْكُمُن  ِة،  الُمِهمَّ اإِلنْتاِج  َعناِصِر  أَْحَد  ُيَعدُّ 

نَْوَعْيِن: ِإلى  ُم  ُيَقسَّ َو َواْسِتْثمارِِه،  ِإداَرتِِه  ُحْسُن  ُب  َيَتَوجَّ َوالَّذي  الَجْوَدِة، 

ُة ِمَن األَْمواِل. يوَلُة النَّْقِديَّ َوُيْقَصُد بِِه السُّ
َوَيْشَمُل الَموادَّ الخاَم َواآللِت َوالُمِعّداِت 

َوالَمبانَِي الُمْسَتْخَدَمَة في َعَملِيَِّة اإِلْنتاِج.

ٍة ُرؤوُس َأْمواٍل َعْينِيٍَّةُرؤوُس َأْمواٍل َنْقِديَّ

أَصوُغ َتْعريًفا ُمناِسًبا لَِمْفهوِم َرأِْس الماِل. 
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ِة  الُمَتَنِوعَّ الَمْعِرَفِة  َمصاِدِر  في 

َعِن الُمباَدراِت الَّتي َتطَْرُحها ِقياَدُتنا 

َوبِناِء  الَمْعِرَفِة  لَِتْعميِق  الَحكيَمُة 

َوالَمْعِرَفِة،  بِالِعلِْم  ُمَتَسلٍِّح  جيٍل 

ُزَمالئي  َمَع  َذلَِك  في  َوأََتناَقُش 

. لَفْصِل بِا



َتْحتاُج َعَملِيَُّة اإِلنْتاِج إِلى التَّْنظيِم َوالتَّْنسيِق َبْيَن َعناِصرِها الُمْخَتلَِفِة، َوُيِعدُّ ااِلْقِتصاِدّيوَن 

ِة في َعَملِيَِّة اإِلنْتاِج، َفالُمَنظُِّم ُهَو »الَفْرُد الَّذي َيقوُم  عاِمَل التَّْنظيِم ِمَن الَعواِمِل الُمِهمَّ

بَِعَملِيَِّة التَّْنسيِق َبْيَن َعواِمِل اإِلنْتاِج الُمْخَتلَِفِة لِلُْحصوِل َعلى أَْعلى ناتٍِج بِأََقلِّ التَّكاليِف«.

َوِل َوُمْسَتوى  التَّناُفِسيَُّة ُمْصطَلٌَح ظََهَر َحديًثا َيقيُس ُمْسَتوى التَّناُفِسيَِّة في الدُّ

ِة اْقِتصاِدها. ْولَِة في ُقوَّ ُة الدَّ ِة ااِلْقِتصاِديَِّة؛ َفُقوَّ ًرا لِلُْقوَّ ِر الَّذي َوَصلَْت ِإلَْيِه، َوُتَعدُّ ُمَؤشِّ الَكفاَءِة َوالتََّميُِّز َوالتَّطَوُّ

َوُتَعرَُّف 
بِأَنَّها:

ْولَِة َعلى ِإنْتاِج ِسلٍَع َوِخْدماٍت ُتناِفُس في األَْسواِق العالَِميَِّة، َوَتْحقيِق ُمْسَتَوياٍت َمعيِشيٍَّة  ُقْدَرُة الدَّ

ُمْرَتِفَعٍة لِْلَْفراِد في الُمْجَتَمِع.

التَّْعريِف بِأَْفَضِل الُمماَرساِت في تِلَْك الَمجاالِت.

ِر. َوِل الَّتي َتْسعى لِلتَّطَوُّ َمِة لِلدُّ َوِل الُمَتَقدِّ تقديم نَماِذَج ِسياساٍت َوَبراِمَج َوَمشاريَع ناِجَحًة ِمَن الدُّ

َوِل، التََّعرُِّف ِإلى َمجاالِت التَّْحسيِن في الَمجاالِت ااِلْقِتصاِديَِّة  ِة لدي الدُّ َوَتْهِدُف التَّناُفِسيَُّة ِإلى َتْحديِد َمكاِمِن الُقوَّ

ياِسيَِّة َوااِلْجِتماِعيَِّة. َوالسِّ

َوُل ِمَن التَّناُفِسيَِّة في اإِلنْتاِج.  ُقها الدُّ أَْسَتْنِتُج أَْبَرَز األَْهداِف الَّتي ُتَحقِّ
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الَمْعرَِفِة  َعلى  فيِه  التَّْنِمَيُة  َتْعَتِمُد  أُنْموَذٍج  ِإلى  َوَتْحويلِِه  اْقِتصاِدها  لَِتطْويِر  َكبيَرًة  ُجهوًدا  اإِلماراِت  َدْولَِة  ُحكوَمُة  َوَتْبُذُل 

بَِوتيَرِة  َتْرَتِقَي  َكْي   ، اإِلماراتِيِّ ااِلْقِتصاِد  ُمْسَتَوياِت  ُمْخَتلِِف  َواألَْبحاِث َعلى  َوالتِّْكنولوْجيا  الُعلوِم  َوااِلْسِتْثماِر في  َوااِلْبِتكاِر 

العالَِميَِّة. ااِلْقِتصاداِت  أَْفَضَل  لُِتضاِهَي  َوالتَّناُفِسيَِّة  اإِلنْتاِجيَِّة 

الماِل  َوَرأِْس  يَِّة  الَبَشِر الَموارِِد  َتطْويِر  َعلى  َتْعَمُل  َمْنظوَمٍة  َتأْسيِس 

عالَِيٍة. بَِكفاَءٍة  َواْسِتْخداِمها  الطَّبيِعيَِّة  َوالثََّرواِت 

الَعَمِل َعلى إيجاِد الَعواِمِل َوالظُّروِف الُمالئَِمِة لَِتْشجيِع َتْنِمَيِة الِقطاِع 

. الخاصِّ

ِة التَّْنظيِم ِإلَيَّ في أََحِد الَمصانِِع،  َتمَّ ِإْسناُد َمَهمَّ

أَْقَتِرُح اإلِْجراءاِت الَّتي ُيْمِكُن أَْن أَتَِّخَذها لَِتطْويِر 

ِإنْتاِجِه. الَمْصَنِع َو
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َوِل.  اإلِْحصائِّياُت َواألَْرقاُم َوالَمْعلوماُت الرَّْسِميَُّة الَمْنشوَرُة لِلدُّ

ياساُت.  الَقوانيُن َواألَنِْظَمُة َوالسِّ

ُة.  الِبَنى التَّْحِتيَُّة َوالَمراِفُق العامَّ

ااِلْسِتباناُت َواآلراُء. 

ــا  ــيَِّة ُتْصِدُره ــْوَل التَّناُفِس ــا َح ــًرا َدْولِيًّ ( َتْقري ــْن ) ــُر ِم ــاَك أَْكَث ُهن

ــٌة. ــٌة ُمْخَتلَِف ــاٌت َدْولِيَّ س ُمَؤسَّ

 World Bank ُّْولِي التَّقاريُر الَّتي ُيْصِدُرها الَبْنُك الدَّ

 World Economic Forum َِّتْقريُر الُمْنَتدى ااِلْقِتصاِديِّ العالَِمي

  IMD ِّْولِيِّ لِلتَّطْويِر اإِلداِري َنِويُّ لِلتَّناُفِسيَِّة ِمَن الَمْعَهِد الدَّ الِكتاُب السَّ

بَِمديَنِة لوزان بسويسرا.

َوالَمرَْكَز  ِإْقليِميًّا  َل  األَوَّ الَمرَْكَز  م  لِعاِم  العالَِميِّ  التَّناُفِسيَِّة  َتْقريِر  في  الُمتَِّحَدِة  الَعَربِيَِّة  اإِلماراِت  َدْولَُة  اْحَتلَّْت  َوَقِد 

الياباِن  َعلى  َمًة  ُمَتَقدِّ م  العالَِميِّ  ااِلْقِتصاِديِّ  الُمْنَتدى  أَِجْنَدِة  َتْصنيِف  في  التَّْحِتيَِّة  الِبَنى  أَْفَضِل  ِر  ُمَؤشِّ في  عالَِميًّا  الّرابَِع 

َوِل. الدُّ ِمَن  َوَغْيِرها  َوأَلْمانْيا  َوسويسرا 

اْقتِصاٌد َمْعِرفِيٌّ عالي اإِلْنتاِجيَِّة
َواألَْبحاُث  ااِلْبِتكاراُت  ُتَشكُِّل 

الرَّكائَِز  َوالتِّْكنولوْجيا  َوالُعلوُم 

َتناُفِسيٍّ  َمْعِرِفيٍّ  اِلْقِتصاٍد  األَساِسيََّة 

َيْدَفُع َعَجلََتُه ُرّواُد  عالي اإِلنْتاِجيَِّة، 

َبْيَن  راكاِت الفاِعلََة  ُع الشَّ َزٍة ُتَشجِّ األَْعماِل، في بيَئِة أَْعماٍل ُمَحفِّ

. الِقطاَعْيِن الُحكوِميِّ َوالخاصِّ

الَّتي  الَمراِكِز  أََهمِّ  َعْن  َعِة  الُمَتَنوِّ الَمْعرَِفِة  في َمصاِدِر 

َمًة في التَّناُفِسيَِّة  َقْت فيها َدْولَُة اإِلماراِت َمراِكَز ُمَتَقدِّ َحقَّ

ًرا َوأَْعرُِضُه َعلى ُزَمالئي. العالَِميَِّة، َوأُِعدُّ َعْرًضا َتْقديِميًّا ُمَصوَّ



تّم بَِحْمد الله
تم بحمد هللا




