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 :مفاهيم ومصطلحات

 خيوط قطنيّة تستخدم لسد الفجوات بين األلوح في السفينة. الفتايل : -1

 الخليج العربي .ناعة السفن في صمهنة  الجالفة : -2

 صانع السفينة . الّجاّلف : -3

 المسؤول عن تشذيب ألواح السفينة . مسؤول الشّاّلمين : -4

 منها. السفنمدينة هندية تقع على ساحل الملبار كان يتم جلب كلكتا : -5

 السفن التي تبحر إلى مسافات بعيدة . الّسفّار: -6

 السفن التي تبحر إلى وجهات قريبة من موانئ  القطاع : -7

 .الخليج العربي

نيار: -8  مجموعة المراكب أو اللنشات التي تبحر وتعود في وقت متزامن  الّسِّ

 .مساربنفس الّسرعة وبنفس ال

 
 تاريخ صناعة الّسفن –أوًلا 

 
 :أسباب اهتمام أهل اإلمارات بصناعة السفن 

 ألهمية السفينة في صيد األسمالك والغوص على الؤلؤ والتنقل عبر الموانئ 

 .، و جلب المواد الغذائيّة  الخارجية )للسفر و السياحة (

 

 صناعة الّسفن في دولة اإلمارات العربية المتّحدة  خطوات
 
 

 

  

 

 

 ملخص درس ) من رّواد صناعة السفن(

 دراسات اجتماعيّة الصف الخامس 

 مخطط الدرس :

 مفاهيم ومصطلحات

 تاريخ صناعة السفن _اوًلا 

 رّواد اماراتيون  –ثانياا 

 انجازات من بالدي –ثالثاا 

 

 :األولى  خطوةال

 

 .إصالح السفن القديمة

 الثانية : خطوةال

بناء السفن باستخدام 

واألشجار  اآلًلت البسيطة

 .المحلية 

 : الثالثةة خطوال

تطورت المهنة وتبلورت 

وتناقلتها األجيال لتتعدد 

أنواع السفن وأحجامها 

 حسب أهدافها و مهماتها 
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 مهنة صناعة الّسفن

 ةــنــية الّسفــــــق صناعـــــفري

أحجام الّسفن حسب مهّماتها

الّسفن الكبيرة

للّسفر البعيد

الّسفن المتوّسطة 

للغوص

السفن الصغيرة 

للّصيد

الرئيس والخبير ومهندس السفينة: األستاذ

المشرف عند غياب األستاذ:نائب األستاذ 

تشذيب ألواح الّسفينة:مسؤول الّشالمين 

تركيب ألواح الّسفينة:مسؤول األلواح 

ضرب المسامير: ضارب المسامير

طن ادخال فتائل الق: جاّلف كلفات
بين فراغات ألواح الّسفينة

شّق :جاّلف شقّاق 
األلواح

المساعدة : عامل
والتنظيف

:الوليد

المساعدة وتعلّم

المهنة
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 األخشاب التي استخدمت في صناعة الّسفن

 

 

 

 

 

 

 

أنواع الّسفن الخشبيّة في 

دولة اإلمارات 

الجالبوت

تستخدم في صيد
اللؤلؤ

البوم

ل تستخدم في النق
البحريّ 

اللنج

د تستخدم في صي
األسماك

البغلة

استخدمت لنقل 
التمور والخيول 
العربية واألخشاب

ي الموادّ المستخدمة ف
صناعة الّسفن 

ينةحبال الّسف راعنسيج الشّ  الفتايل المسامير األخشاب

أخشاب أشجار 
محليّة

شجرة 
القرط

شجرة 
الّسدر

شجرة 
شالشَّري  

أخشاب أشجار 
مستوردة

خشب 
الّساج

خشب 
النّيبار

خشب 
سبيط

 شجرة النّخيل:

استُخِدم ليف النّخيل في 

صناعة الحبال اليدويّة 

 للف أخشاب الّسفينة.

من األشجار  شجرة القرط:

المحليّة ذات خشب الصلب 

قوّي كالحديد ، تستخدم في 

 صناعة الّسفن الخشبيّة.
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 رّواد إماراتيون ) سيف محمد بالقيزي ( -ثانياا

 
 الّسيرة الذّاتيّة

 
 الّسفن التي صنعها

 
 انجازاته

 
من أشهر صنّاع الّسفن  ❖

 التقليديّة في االمارات.
هرير(  ولد في منطقة )أم ❖

 في بر دبي.
تعلم صناعة الّسفن و هو في  ❖

 سن الّسابعة على يد عمه.
حصل على لقب مهندس   ❖

الّسفن لخبرته التي تجاوزت 
 عاًما. 70

 
 شواحيف. ❖
 سنبوق. ❖
 صمعا. ❖
 بقارة. ❖
 هويسي. ❖
 بيلي. ❖
 هوري لصيد الّسمك. ❖
 العبرة. ❖

 
 
 بناء سفينة خشبية كبيرة ❖

رقة البحري المتحف الشّ 
في مصنعه في دبي ثم 
 نقلها إلى المتحف.

 

 انجازات من بالدي: –ثالثاا 

 الّسفن اًلماراتيّة.اذكر سبب تطور صناعة 

 اآلباء و األجداد لكسب عيشهم.أبرز الّطرائق التي اعتمد عليها  ىحدإتشكل  الّسفن ألن -

 بالنسبة ألبناء دولة اًلمارات ؟ ما أهميّة البحر

 االتصال بالدول المجاورة. -1

 .مد جسور التّجارة و الِجوار و الّسياحة -2
 طلب الرزق. -3
  الجوار.إيجاد عالقات متبادلة مع كل دول  -4

 اذكر سبب إطالق )اإلستراتيجيّة الوطنيّة لالبتكار( في دولة اًلمارات العبيّة المتّحدة.

 ضمن الدول األكثر ابتكاًرا على مستوى العالم خالل السنوات السبع القادمة.لجعل دولة االمارات 

 ما أهميّة خشب الّساج في بناء الّسفينة؟

 ويقاوم تيارات البحر.، ال يتشّرب الماء و ال يسّربه -
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 استخدام الخشب في صناعة الّسفن

 

 استخدامه نوع الخشب

 .صناعة الدقل أو سارية الّسفينة فن عين

 .صناعة إطار الّشراع أعلى الّسفينة حطب الدّوب

 .الربط بين أجزاء هيكل الّسفينة حطب باقة
 صناعة ألواح لهيكل الّسفينة. خشب الّساج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(80)حل النّشاط الثالث صفحة رقم 

 األسئلة التي سوف أطرحها على خبير صناعة الّسفن في البرنامج التلفزيوني.

 لماذا اخترت مهنة صناعة الّسفن؟ -1

 هل تجد صعوبة في هذه المهنة؟ -2
 قمت بصناعة أول سفينة؟كم كان عمرك عندما  -3
 ؟ناألخشاب التي تستخدمها في صناعة الّسفما هي أفضل أنواع  -4

 كم المدة الّزمنية التي تستغرقها صناعة الّسفينة الواحدة؟ -5

 هل أنت فخور بكونك صانع سفن و بارع في هذا المجال؟ -6

سفن شراعيّة 
كبيرة

سفن خشبيّة 
رةمتفّردة للتجا

سفن ذات بنية 
متينة تقاوم 
تيارات البحر

يخوت وقوارب 
فارهة 

 تطور صناعة الّسفن في اًلمارات مراحل

ة نوعا الّسفن الخشبي
الكبيرة

القطاع

يجلإلبحار إلى وجهات قريبة من الخل

الّسفّار

لإلبحار إلى مسافات بعيدة
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 (.84حل النّشاط الثاني صفحة رقم )

 

 

 

 

 (.85حل النشاط الثالث صفحة رقم )

أنا فخور جدًا بدولتي االمارات العربية المتحدة  لتاريخها العريق في صناعة الّسفن ولحصولها على المرتبة  -

التّاسعة عالميًا في صناعة  اليخوت الفاخرة ، أتمنى لها المزيد من التقدم والنجاح لتحتل المرتبة األولى 

 عالميّا.

 هللا االمارات حكومة وشعبًا.......حفظ 

 (.87مهمة األداء صفحة رقم )

ا لسفينة اماراتية الصنع  مجسما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال ينتمي مهن سفن بلدان

 السيّارة القالفة القطاع الهند

  الغوص الّسفار 

   اليخوت 
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 (.86مهمة األداء صفحة )

 أنواع الّسفن في دولة اًلمارات       مراحل تصنيعها          األدوات المستخدمة

 

 

 

 

 

 

 

 تركيب ألواح الفينة  -2

 تركيب سارية الّسفينة -3

 إنشاء الهيكل الخارجي للسفينة -1

 الجالبوت البوم اللنج البغلة

 األدوات المستخدمة في صناعة الّسفينة
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