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 الثورات الحضارٌة فً العالم : الدرس الثانً 

 ما هو مفهوم الثورة الزراعٌة ؟  -

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

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

 --------------فً أثناء  -----------بدأت الثورة الزراعٌة فً -

إلى  --------------أدى انتمال البشرٌة من مرحلة ما لبل -

 --------------و------------------و ----------------مرحلة 
 ------------------ و---------------استخدم االنسان النار -

 لمطع األشجار وتوسٌع الحمل  --------------استخدم -

أوجد االنسان مع وفرة المحاصٌل أوجد طرٌمة لحفظها ثم عمل -

-------و --------و--------: على تطوٌر أدوات الحرث مثل 

----   

 اختراع العجالت وتطور المواصالت استفاد منها اإلنسان -

                   1 .------------------------------------- 

                    2 .-------------------------------------- 
                    3 .--------------------------------------- 
 

 ------أدى االستمرار بالمرب من المناطك الزراعٌة إلى نشوء -
 ----------------------------بدأ االلتصاد بالتطور من خالل -
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 -----------------------------ترافك التطور الزراعً مع تطور -

لاموا بتوجٌه المٌاه من مصبات األنهار عبر أفالج ------------------------

 بهدف إٌصالها إلى الحمول ثم ببناء شبكة موحدة للري تخدمهم جمٌعاً 

هً لنوات تملٌدٌة تُحفر لتجمع المٌاه الجوفٌة الستخدامها فً ----------------

 الزراعة وتوفٌر مٌاه الشرب 

 هو اإلنجلٌزي جٌثروتول  ------------------مخترع -

 

 :ماهً مراحل الثورة الزراعٌة فً أوروبا 

.1---------------------------------- 

.2--------------------------------- 

.3-------------------------------- 

.4-------------------------------- 

.5-------------------------------- 

.6--------------------------------- 

 

فً دولة  2021ما هً أهداف التنمٌة الشاملة لألجندة الوطنٌة لرؤٌة 

 اإلمارات العربٌة والمتحدة ؟

• ------------------------------------------------------------------ 

•------------------------------------------------------------------ 

 

 ما أهمٌة تطوٌر المطاع الزراعً ؟

• --------------------------------------- 

•---------------------------------------- 

 ما هو االكتفاء الذاتً ؟

-------------------------------------------------------------------------- 
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 ما هً زراعة من دون تربة ؟

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

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

 

من اإلنتاج العالمً  --------------تسهم دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بـــ 

 .عربٌاً  -------------عالمٌاً و--------- وتحتل بذلن المركز. للتمور 

  

 نشأة الثورة الصناعٌة 

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

 

----------------------------------------------------هً : الثورة الصناعٌة 

- 

 ما هً أسباب ظهور الثورة الصناعٌة فً إنجلترا ؟

.1 -------------------------------- 

.2--------------------------------- 

.3---------------------------------- 

.4--------------------------------- 

.5-------------------------------- 

 

اكتشف أوجه التشابه بٌن عوامل لٌام الثورة الصناعٌة فً إنجلترا وعوامل 

 تطور الصناعة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ؟

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

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

 

 --------------------نشأت فً إنجلترا العدٌد من المصانع حتى عرفت باسم 
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 ما هً مراحل الثورة الصناعٌة ؟

.1 ---------------------------------------------------------------- 

.2---------------------------------------------------------------- 

.3---------------------------------------------------------------- 

.4---------------------------------------------------------------- 

.5----------------------------------------------------------------- 

 

 أسباب اختراع البرٌطانٌون المنوات والمطارات 

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

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

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

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

 

------------الدولة التً ظهرت فٌها الثورة الصناعٌة لبل غٌرها من الدول هً 

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

 

-----------------الدولة غٌر األوروبٌة السبالة فً مٌدان الثورة الصناعٌة  هً 

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

  

 أفسر التباعد الزمنً بٌن انطالق الثورة الصناعٌة بٌن الدول األوروبٌة ؟

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

-------------------------------------------- 
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 اذكر نتائج الثورة الصناعٌة 

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

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

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

 

ما هو دور الشٌخ زاٌد بن سلطان رحمه هللا فً النهضة الصناعٌة الكبٌرة التً 

 حدثت فً البالد ؟

.1 ---------------------------------------------------- 

.2------------------------------------------------------ 

.3----------------------------------------------------- 

.4------------------------------------------------------ 

 

 وضح مظاهر الدعم الحكومً لمطاع الصناعة ؟

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

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

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

 

 فسر اهتمام حكومة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بالمطاع الصناعً ؟-

 جذب رؤوس االمال 

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

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

 

 -------------------------ٌعٌش العالم الٌوم عصر ثورة جدٌدة هً 

هً محور التمدم بعكس معاٌٌر الثورة الصناعٌة التً  -------------لمد أصبحت 

   ---------------------------اعتمدت أكثر على 

 تجمع بٌن ثورة المعلومات والثورة الحاسوبٌة ------------------------------
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 ما هً ثورة المعلومات ؟

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

 ما هً الثورة الحاسوبٌة ؟

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

 

 ما أسباب تفجر المعلومات ؟ 

.1---------------------------------- 

.2---------------------------------- 

.3---------------------------------- 

 

 ما أهمٌة الثورة المعلوماتٌة ؟

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

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

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

 

 ما اآلثار االٌجابٌة للثورة المعلوماتٌة ؟

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

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

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

 

 ما اآلثار السلبٌة للثورة المعلوماتٌة ؟

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

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

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

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

 

 ( 39صفحة ) اهتمام دولة االمارات العربٌة المتحدة والثورة المعلوماتٌة -
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 صل الشكل التالً مع ما ٌناسبها 

أول آلة غزل اخترعها 

 (غزل المطن ) البرٌطانٌٌن 

اآللة كبٌرة فتم بناء المصانع 

 الستٌعاب هذه اآلالت 

جٌمس وات اخترع آلة البخار 

التً ساعدت على انتشار 

 المصانع بعٌداً عن األنهار 

المطار البخاري حل مشاكل 

 نمل البضائع 

حول المصانع نشأت البلدان 

 وأصبحت مزدحمة 

حفر مناجم الفحم العمٌمة من 

أجل البخار الناتج عن غلٌان 

المٌاه الذي ٌحتاج لكثٌر من 

 الفحم 
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 اكتب أشكال الثورة المعلوماتٌة 
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 اختار الكلمة الصحٌحة ألكمل الجمل اآلتٌة 

 --------------------أول حٌوان تم تدجٌنه هو  -1

 

 الثعلب                  الكالب            البمر                 الماعز          

 

 ------------------ساعد اختراع العجالت فً تطوٌر  -2

 

 االتصاالت            التجارة          الزراعة            المواصالت     

 

 ------------------دولة غٌر أوروبٌة سبالة فً الثورة الصناعٌة  -3

 

 فرنسا              ألمانٌا             الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة           الصٌن     

 

 ؟أي الثورات كان لها الثر األكبر فً حٌاة الناس -
   ------------------------------------------------------------------------ 

 

 كٌف أثر اختراع اآلالت على عمل اإلنسان ؟-

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

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

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

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

 

 أفسر نشوء فكرة التجارة بالمحاصٌل الزراعٌة ؟-

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

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

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

         - ------------------------------------------------ 
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 رتب المراحل التً مر بها اإلنسان لحفظ المعلومات 
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 تعمل بالبخار  ؟ التالٌة أي من اآلالت •

 ٌحتاج المطار البخاري                        لكً ٌتحرن إلى كثٌر من•

 

 

 الصخور             الزٌت                 الرصاص            الفحم         

 شكل من اشكال الثورة المعلوماتٌة ؟•

 تبٌن الصورة التالٌة من التجارب الناجحة فً دولة اإلمارات وتسمى •

 

 االستزراع السمكً    

 

 تمنٌة الزراعة المائٌة    

 

 الزراعة العضوٌة    
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لاموا بتوجٌه المٌاه من  ------------------تعبر الصورة التالٌة عن •

 مصبات األنهار عبر أفالج بهدف إٌصالها إلى الحمول 

 

 حضارة ما بٌن النهرٌن     

     

 حضارة بابل     

 

 الحضارة الفرعونٌة      

من اإلنتاج العالمً  ------------تسهم دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بــ  •

 للتمور 

    10 % 

     

    11 % 

 

    12 % 

 

    13 % 

 ما هً الثورات الحضارٌة الثالث ؟•

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

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

------------------------------------------------------- 
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 أسئلة تترن اإلجابة لرأي الطالب وتفكٌره •

 هل انتهت الثورات الحضارٌة ؟•

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

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

سنوات فً  10أتولع بٌئة  دولة اإلمارات العربٌة المتحدة الزراعٌة بعد •

 ظل المشارٌع المائٌة الرائدة

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

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

 

 كٌف أحمً نفسً وأبتعد عن إٌذاء اآلخرٌن إلكترونٌاً ؟•

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

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

 

 ما أهمٌة الثورة المعلوماتٌة فً حٌاتن ؟ •

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

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

 

 ؟ (  2018عام زاٌد )  2018لماذا سمً عام •

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

-------------------------------------------------------------------------- 
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 الثورات الحضارٌة فً العالم : الدرس الثانً 

 ما هو مفهوم الثورة الزراعٌة ؟  -

هً االنتمال من صٌد الحٌوانات واألسمان وجمع النباتات إلى 

 الزراعة 

العصر فً أثناء آسٌا الغربٌة بدأت الثورة الزراعٌة فً -

 الحجري الحدٌث

إلى مرحلة  الزراعةأدى انتمال البشرٌة من مرحلة ما لبل -

زٌادة التطور وتسارع النمو السكانً و المجتماعات الزراعٌة 
 االجتماعً 

 
التخلص من  والستصالح األراضً استخدم االنسان النار -

 النباتات البرٌة 

 لمطع األشجار وتوسٌع الحمل  لفأسااستخدم -

أوجد االنسان مع وفرة المحاصٌل أوجد طرٌمة لحفظها ثم عمل -

   المحراثو المنجلو الفأس: على تطوٌر أدوات الحرث مثل 

 اختراع العجالت وتطور المواصالت استفاد منها اإلنسان -

 لنمل المحاصٌل إلى أماكن متعددة . 1                   

 بدأ بانتاج محاصٌل تفوق احتٌاجاته. 2                    
 (التجارة ) أخرى  ٌبادل الفائض من المحاصٌل بأشٌاء. 3                    
 

 المرىأدى االستمرار بالمرب من المناطك الزراعٌة إلى نشوء -
 تبادل المحاصٌل الزراعٌة بدأ االلتصاد بالتطور من خالل -
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 أسالٌب الريترافك التطور الزراعً مع تطور -

لاموا بتوجٌه المٌاه من مصبات األنهار عبر  ( ما بٌن النهرٌن ) حضارة -

 أفالج بهدف إٌصالها إلى الحمول ثم ببناء شبكة موحدة للري تخدمهم جمٌعاً 

هً لنوات تملٌدٌة تُحفر لتجمع المٌاه الجوفٌة الستخدامها فً  ألفالجا-

 الزراعة وتوفٌر مٌاه الشرب 

 هو اإلنجلٌزي جٌثروتول آلة البذار مخترع -

 

 :ماهً مراحل الثورة الزراعٌة فً أوروبا 

 استخدام أدوات بدائٌة لزراعة الحمول  1.

 بدأ استخدام اآلالت الزراعٌة فً برٌطانٌا وهولندا 2.

 تدوٌر المحاصٌل 3.

 تربٌة الحٌوانات تربٌة أفضل 4.

 (السٌاج ) الحمول واألسوار 5.

 استعمل المزارعون آالت تعمل بالبخار 6.

 

فً دولة  2021ما هً أهداف التنمٌة الشاملة لألجندة الوطنٌة لرؤٌة 

 اإلمارات العربٌة والمتحدة ؟

 تحمٌك بٌئة مستدامة من حٌث الحفاظ على الموارد المائٌة والتربة •

 تحمٌك االستخدام األمثل للمٌاه الجوفٌة ومٌاه األمطار •

 

 ما أهمٌة تطوٌر المطاع الزراعً ؟

 تملٌص الفجوة الغذائٌة  •

 تحمٌك األمن الغذائً •

 

 ما هو االكتفاء الذاتً ؟

 ٌمصد به أن ٌعتمد بلد ما على اإلنتاج المحلً دون االستٌراد من الخارج 
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 ما هً زراعة من دون تربة ؟

أسلوب حدٌث ٌتم فٌه استبدال التربة الطبٌعٌة بأوساط نمو مائٌة أو أوساط 

 صلبة مع إضافة العناصر الغذائٌة إلٌها 

 

. من اإلنتاج العالمً للتمور  % 11تسهم دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بـــ 

 .عربٌاً  الثالثعالمٌاً و الرابع وتحتل بذلن المركز

  

 نشأة الثورة الصناعٌة 

بدأت الثورة الصناعٌة باختراع اآللة البخارٌة فً المرن الثامن عشر فً 

 إنجلترا

 

هً االتجاه نحو اإلنتاج باستخدام اآلالت الصناعٌة كبدٌل : الثورة الصناعٌة 

 عن العمل الٌدوي لإلنسان 

 

 ما هً أسباب ظهور الثورة الصناعٌة فً إنجلترا ؟

 االستمرار السٌاسً  1.

 اتساع تجارة إنجلترا الخارجٌة 2.

 االهتمام باالختراعات والبحث العلمً 3.

 توفر األٌدي العاملة الرخٌصة 4.

 وفرة مصادر الطالة 5.

 

اكتشف أوجه التشابه بٌن عوامل لٌام الثورة الصناعٌة فً إنجلترا وعوامل 

 تطور الصناعة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ؟

كالهما تشابها فً وفرة رأس المال واألٌدي العاملة واهتمام الحكومة ووفرة 

 مصادر الطالة 

 

 ورشة العالم نشأت فً إنجلترا العدٌد من المصانع حتى عرفت باسم 
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 ما هً مراحل الثورة الصناعٌة ؟

اختراع البرٌطانٌٌن أول آلة غزل حٌث صار بإمكانهم غزل ) آالت جدٌدة  1.

 (المطن بسرعة فائمة 

اخترع جٌمس وات محركاً لوٌاً ٌعمل بالبخار ثم ) اآلالت البخارٌة  2.

 (وزعت المئات من هذه اآلالت حول برٌطانٌا 

نشأت بلدات مزدحمة بسبب خروج الناس من المرى ) المصانع والمدن 3.

 (للعمل على هذه اآلالت الجدٌدة 

ٌنتج البخار من غلٌان المٌاه والتً تحتاج إلى كثٌر من ) تعدٌن الفحم 4.
عمل فٌها الرجال والنساء واألطفال  –حفر مناجم الفحم العمٌمة  –الفحم 

 (العمل تحت األرض شدٌد الخطورة  –

 (طرٌمة لنمل البضائع ) المنوات والمطارات 5.

 

 أسباب اختراع البرٌطانٌون المنوات والمطارات 

 كانت الطرق وعرة وموحلة -

 كانت العربات تُهاجم من لبل لطاع الطرق -

 استخدموا المنوات المائٌة لكن الموارب كانت بطٌئة -

 بعدها اخترع البرٌطانٌون المطار البخاري -

 

انجلترا الدولة التً ظهرت فٌها الثورة الصناعٌة لبل غٌرها من الدول هً 

 (برٌطانٌا)

 

الوالٌات المتحدة الدولة غٌر األوروبٌة السبالة فً مٌدان الثورة الصناعٌة  هً 

 األمرٌكٌة

  

 أفسر التباعد الزمنً بٌن انطالق الثورة الصناعٌة بٌن الدول األوروبٌة ؟

 وفرة األمن واالستمرار السٌاسً -

 وفرة مصادر الطالة -
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 اذكر نتائج الثورة الصناعٌة 

 تنشٌط الحٌاة االلتصادٌة -

 تعد الثورة الصناعٌة هً األكثر نجاحاً بال منازع -

 حممت ارتفاعاً كبٌراً وسرٌعاً فً مردود اإلنتاج وتنوعه -

 

ما هو دور الشٌخ زاٌد بن سلطان رحمه هللا فً النهضة الصناعٌة الكبٌرة التً 

 حدثت فً البالد ؟

 شهدت البالد فً عهده نهضة صناعٌة كبٌرة  1.

 ألٌمت المصانع 2.

 ازدهرت الصناعات االستخراجٌة والتحوٌلٌة3.

شك الطرق ، شٌدت ) شهدت أعمال البنٌة التحتٌة نهضة حمٌمٌة 4.

 (الجسور ، تزاٌد عدد الموانئ والمطارات 

 

 وضح مظاهر الدعم الحكومً لمطاع الصناعة ؟

 توفٌر مصادر الطالة والخامات المعدنٌة بأسعار تنافسٌة -

 توفٌر البنٌة التحتٌة الحدٌثة -

 عدم فرض ضرائب على المشروعات الصناعٌة -

 

 فسر اهتمام حكومة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بالمطاع الصناعً ؟-

 جذب رؤوس االمال 

 لمواجهة التحدٌات المستمبلٌة 

 لزٌادة الدخل المومً 

 

 ثورة المعلومات ٌعٌش العالم الٌوم عصر ثورة جدٌدة هً 

هً محور التمدم بعكس معاٌٌر الثورة الصناعٌة التً  لمعرفةالمد أصبحت 

 الثورة اعتمدت أكثر على 

 تجمع بٌن ثورة المعلومات والثورة الحاسوبٌة  الثورة المعلوماتٌة 
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 ما هً ثورة المعلومات ؟

 هً النمو السرٌع لكمٌة المعلومات 

 

 ما هً الثورة الحاسوبٌة ؟

هً الظواهر المجتمعٌة والتمنٌة التً تواكب التطور السرٌع فً الحواسٌب 

 واتساع خدماتها ولبولها وال سٌما الحواسٌب الشخصٌة 

 

 ما أسباب تفجر المعلومات ؟ 

 النمو الهائل فً حجم اإلنتاج الفكري 1.

 ظهور التخصصات الدلٌمة 2.

 تنوع مصادر المعلومات وتعدد أشكالها 3.

 

 ما أهمٌة الثورة المعلوماتٌة ؟

 سرعة وصول المعلومات -

 تجاوز الحدود بٌن الدول -

 اختراعات آالت ذكٌة -

 

 ما اآلثار االٌجابٌة للثورة المعلوماتٌة ؟

 توفر المعلومات بسرعة فائمة وجودة عالٌة -

 انخفاض تكالٌف اإلنتاج -

 زٌادة حركة التبادل التجاري بٌن دول العالم -

 

 ما اآلثار السلبٌة للثورة المعلوماتٌة ؟

 اتساع الهوة المعرفٌة بٌن من ٌمتكلها ومن ال ٌمتلكها من أفراد المجتمع -

 إضعاف العاللات األسرٌة -

 ازدٌاد معدالت الجرٌمة وظهور جرائم إلكترونٌة -

 

 ( 39صفحة ) اهتمام دولة االمارات العربٌة المتحدة والثورة المعلوماتٌة -
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 صل الشكل التالً مع ما ٌناسبها 

أول آلة غزل اخترعها 

 (غزل المطن ) البرٌطانٌٌن 

اآللة كبٌرة فتم بناء المصانع 

 الستٌعاب هذه اآلالت 

جٌمس وات اخترع آلة البخار 

التً ساعدت على انتشار 

 المصانع بعٌداً عن األنهار 

المطار البخاري حل مشاكل 

 نمل البضائع 

حول المصانع نشأت البلدان 

 وأصبحت مزدحمة 

حفر مناجم الفحم العمٌمة من 

أجل البخار الناتج عن غلٌان 

المٌاه الذي ٌحتاج لكثٌر من 

 الفحم 

 المعلمة موزه دروٌش 

 نموذج اإلجابة 

www.almanahj.com



 اكتب أشكال الثورة المعلوماتٌة 

 البرٌد اإللكترونً

 الحكومة اإللكترونٌة  التجارة اإللكترونٌة 

الشبكة المعلوماتٌة     

 (اإلنترنت ) 
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 اختار الكلمة الصحٌحة ألكمل الجمل اآلتٌة 

 --------------------أول حٌوان تم تدجٌنه هو  -1

 

 الثعلب                  الكالب            البمر                 الماعز          

 

 ------------------ساعد اختراع العجالت فً تطوٌر  -2

 

 االتصاالت            التجارة          الزراعة            المواصالت     

 

 ------------------دولة غٌر أوروبٌة سبالة فً الثورة الصناعٌة  -3

 

 فرنسا              ألمانٌا             الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة           الصٌن     

 

 أي الثورات كان لها الثر األكبر فً حٌاة الناس ؟-

 الثورات الصناعٌة           

 

 كٌف أثر اختراع اآلالت على عمل اإلنسان ؟-

 أدى ذلن إلنجاز العمل بسرعة   -          

 إلامة المدن  -          

 بناء المصانع   -          

 انتمال الناس من المرى إلى المدن للحصول على فرص معٌشٌة أفضل  -          

 

 أفسر نشوء فكرة التجارة بالمحاصٌل الزراعٌة ؟-

 اختراع العجالت وتطور المواصالت لنمل المحاصٌل  -          

 بدأ بإنتاج محاصٌل تفوق احتٌاجاته وٌبادل بالفائض بأشٌاء أخرى -          

 البحث عن لرى أخرى لتبادل المحاصٌل  -          

 بدأ االلتصاد بالتطور   -          
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 رتب المراحل التً مر بها اإلنسان لحفظ المعلومات 

 18المرن  العصر الحجري 

ثم غرب أوروبا )إنجلترا  آسٌا الغربٌة

 (ثم العالم 

 تسارع النمو السكانً 

 زٌادة التطور االجتماعً 
 مرحلة المجتمعات الزراعٌة 

تنشٌط الحٌاة 

 اإللتصادٌة
 األكثر نجاحاً 

1 2 3 4 5 
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 تعمل بالبخار  ؟ التالٌة أي من اآلالت •

 ٌحتاج المطار البخاري                        لكً ٌتحرن إلى كثٌر من•

 

 

 الصخور             الزٌت                 الرصاص            الفحم         

 شكل من اشكال الثورة المعلوماتٌة ؟•

 تبٌن الصورة التالٌة من التجارب الناجحة فً دولة اإلمارات وتسمى •

 

 االستزراع السمكً    

 

 تمنٌة الزراعة المائٌة    

 

 الزراعة العضوٌة    
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لاموا بتوجٌه المٌاه من  ------------------تعبر الصورة التالٌة عن •

 مصبات األنهار عبر أفالج بهدف إٌصالها إلى الحمول 

 

 حضارة ما بٌن النهرٌن     

     

 حضارة بابل     

 

 الحضارة الفرعونٌة      

من اإلنتاج العالمً  ------------تسهم دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بــ  •

 للتمور 

    10 % 

     

    11 % 

 

    12 % 

 

    13 % 

 ما هً الثورات الحضارٌة الثالث ؟•

 الثورة الزراعٌة  

 الثورة الصناعٌة  

 الثورة المعلوماتٌة  
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