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 الفكرة العامة للدرس؟ما  – 1

 طبيقاتها الفاعلة في خدمة رفاهية اإلنسان و أمنه ، ونقل باكورة مفهوم المدينة الذكية ومزاياها ، وأهم ت    

 جارب اإلنسانية في هذا المجال في مدن أوروبية وعربية واعدة.الت   

 مقالة علمية     دبية ينسب هذا الدرس ؟ أي الفنون األإلى  – 2

 مكانة التكنولوجيا في حياتنا ؟ ما   – 3

السعادة و الراحة له   كيفية تطوير متطلباتب  مرموقة في إدارة حياة اإلنسان و التحكمللتكنولوجيا مكانة     

 ة . ناء مدينته الحديث فتوجب على اإلنسان مواكبة تطبيقاتها في سبيل ب

 

 

 



    مفهوم المدينة الذكية ومزاياها   :  الفقرة األولى

 معاني الكلمات : 
             : دعم و زيادة .تعزيز  –                        .                             تتيح : تسمح  -
 ألياف شفافة مرنة مصنوعة من الزجاج النقي أو البالستيك   األلياف البصرية: -
 باألشياء البعيدة بواسطة أجهزة حديثة . اإلحساسالستشعار: ا -
 أداة استشعار إلكترونية . المجسات : مفردها ، مجس وهي  -
 .أو الهيكل العاماإلداري: النطاق العام اإلطار  –يستشرف : يتطلع و يرنو .                             -
 الصعيدين : مفردها )صعيد( وهو النطاق والمستوى . -

  المناقشة :
 المقصود بالمدينة الذكية . بين  – 1

ة المترابطة التي توظف تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بشكل ذكي يسمح  هي المدينة الرقمية الحديث   

المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة تعزز الشعور  سير الخدماتي، وت اإلنتاجيةروح االبتكار وزيادة بتعزيز 

 بالسعادة والصحة والتعلم مدى الحياة .

 دة والصحة لساكنيها ؟ تعتمد المدينة الذكية في توفير السعاعالم  – 2

اعتمدت على توظيف الشبكات عالية السرعة بما فيها شبكات األلياف البصرية وشبكات االستشعار   

    في تواصلهم وتطويرهم مناحي حياتهم .والمجسات والصور الجوية لخدمة المدينة وساكنيها 
 استشراف المستقبل ؟ يعتمد اإلطار اإلداري المتكامل للمدينة الذكية في عالم  – 3

يعتمد على القابلية للتحول في البنية التحتية األساسية بما فيها الطرق والجسور واألنفاق والسكك   

 الحديدية ... واألبنية الرئيسة لتلبية االحتياجات وما يستجد منها لسنوات . 

*********************************************************************** **************** 

 

 

 

 

 



   الفرق بين المدينة التقليدية والمدينة الذكية     الفقرة الثانية :

 معاني الكلمات : 
 لتمسك بالماضي ومعارضة التطور.: االتقليدية  –.                                    الوطيدة : القوية  -

 المناقشة :
 ة والمدينة الذكية .بين المدينة التقليديقارن  – 1

المدينة التقليدية ال تقدم لإلنسان الخدمات التي تحقق له السعادة و الراحة ، أما المدينة الذكية فهي تقدم   

كل ما يحقق السعادة والراحة لإلنسان فهي ترتكز في المقام األول على االنسان ورفاهيته ومشاركته في 

 .الحياة االجتماعية العامة 

 زات: تطبق المدينة الذكية القوانين اإلدارية والتشريعات القضائية التي تضمن الحد من الغاعلل   – 2

    . المنبعثة من المصانع السامة              

 ألن المدينة الذكية تراعي المحافظة على بيئة صحية آمنة تضمن لإلنسان رفاهيته وسالمته . 

 صحية آمنة ، وضح ذلك . المدينة الذكية على بيئة تحافظ  – 3

 تحافظ المدينة الذكية على البيئة الصحية اآلمنة بعدة أمور :   

التي تضمن الحد من الغازات السامة المنبعثة من تطبيق القوانين اإلدارية والتشريعات القضائية  -

 ت  المصانع واآلال
 انع . قة اآلمنة للمصتوفر آخر منتجات الصناعات التكنولوجية وبدائل الطا -
 حات الخضراء .ادة المساي المحافظة على النظافة العامة وز -

 ، وضح ذلك. البيئة الذكية صديقة المدينة  – 4

المدينة الذكية صديقة البيئة حيث تقوم مبانيها بحفظ الحرارة و إنتاج الطاقة النظيفة عن طريق استخدام    

 الواح شمسية و مولدات كهربائية . 



 حاً أهم مميزاتها . موض 2010أسست عام ة نيمدينة يابا عن تحدث  – 5

 للطاقة النظيفة فكل منزل مزود وتتميز بوجود مصادر  2010يساوا( التي أسست عام  المدينة هي )فوج   

 ية  كهربائية وتتصل البيوت كلها بشبكة واحدة وفي حال انقطاع الطاقة الخارجبألواح شمسية و مولدات    

 يمكن للمدينة تلبي حاجتها من الطاقة لثالثة أيام كاملة .    

 تواجه المدينة الذكية الحرائق والمخاطر ؟كيف  – 6

من خالل أنظمة و مجسات و تقنيات عالية الجودة توظف كل اإلمكانات و القدرات الحديثة للتغلب على     

 المخاطر . 

*************************************** ************************************************ 

   المرور في المدينة الذكية  حركة    : الفقرة الثالثة

 معاني الكلمات : 
 المعنية : الجهات المختصةالجهات  –         زدحام .الي واهو وقت التكدس المرورأوقات الذروة :  -

 المناقشة :
 على الشوارع ، وضح ذلك .وسائل و أساليب عدة في مراقبة حركة المرور  المدينة الذكيةتعتمد  – 1

أنشأت المدن الذكية محطات مراقبة مركزية تراقب تطورات حركة المرور عبر كاميراتها وعبر الصور  -

 .رسائل المواطنينالجوية لألقمار االصطناعية ، ورجال السير في الميدان و

 . وجه تعليمات سريعة للجهات المعنية عند كل طارئتقترح حلوال لألزمات وت  -

   .  تعلن مواعيد محددة لحركة النقل العامة -

تزود المواطنين بمعلومات عن أقرب المستشفيات ومواقف السيارات والقطارات والمطارات وأقرب  -

 . محطات الوقود

 ذكية . التوسع العمودي الذي تهتم به المدينة العرف  – 2

ة واألنفاق و  هو التوسع في شبكات المواصالت بشكل عمودي باعتماد الجسور المعلقة والمتحرك   

االستخدام المزدوج للشوارع وتسيير الحافالت الكبيرة والمركبات الصغيرة والقطارات الكهربائية الخفيفة  

 . عليها في الوقت ذاته 

 

 

 



   مدينة الذكيةالصحة والزراعة في ال:  الفقرة الرابعة

 

 

   معاني الكلمات :
 : النافعة الفعالة الناجعة   –عاجلة ال غنى عنها .                            الملحة :   -
 : المزدحمة .المكتظة  –األمثل : األفضل ،مؤنثها )المثلى( .                         -

 المناقشة :
 في مجال الصحة ؟ لمدينة الذكية للمواطنين أهم الخدمات التي تقدمها اما  – 1

 . فاءة عالية و مواجهة كل طارئ بك توفر الخدمات التشخيصية و العالجية المناسبة للمرضى -
 . تمكن الطواقم الطبية من الوصول إلى الحاالت المرضيةو الربط بين كل مكونات المؤسسة الصحية الواحدة -
مثل : الفحوصات المخبرية والتصوير والتشخيص ومتابعة  سرع وقت  الناجعة بأ الطبية تقديم الخدمات -

 عة ومرونة.العالج وتبادل الخبرات والمشاركة اآلنية في إجرائها في سر
 أثر المدينة الذكية على الزراعة ؟ ما  – 2

وضبط نسبة الرطوبة  تتحكم المدينة الذكية في الظروف البيئية المالئمة للنمو األمثل و اإلنتاج األفضل      

ارعها من ماء وتهوية وتسميد وغيرها وتزويدها  المنتشرة في حدائق المدينة وشو وفحص احتياجات النباتات

 . بها عن بعد بواسطة نظام مركزي وتبادل المعلومات المتعلقة بأوقات التسويق

************************ ***************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 



   السياحة في المدينة الذكية:  الفقرة الخامسة

 
 معاني الكلمات : 

 المسارات : مفردها مسار ، االتجاهات   -                                   اإلعالنالترويج :  -

 المناقشة :
 ؟  تحقق المدينة الذكية الجاذبية السياحيةكيف  – 1

ن خالل الترويج ألماكن اللهو واللعب و الحدائق العامة والمسارات السياحية المفضلة ومواعيد  م    

النشاطات الثقافية والمجتمعية والترفيهية واالستدالل على العناوين بسهولة من خالل تطبيق على الهواتف  

 . الشخصية 

 ضح ذلك ، مع إعطاء أمثلة .أهداف المدينة الذكية استثمار أمثل للوقت وتحسين العمل ومن  – 2

 كثر كفاءة المواطن في المؤسسات المختلفة بأقل وقت و أمن خالل تقديم الخدمة التي يحتاجها     

 والمصرفية من خالل تقديم الطلبات الكترونيا  مثل : الحصول على جوازات السفر والمعامالت التجارية       

 والحصول على الرد برسائل نصية .      

 ك اجراء الصفقات التجارية وشراء المستلزمات الحياتية والسفر من خالل البطاقات الذكية. كذل     

 *************************************************************************************** 

   سباق مدن العالم ليصبحوا مدن ذكية :    الفقرة السادسة

 
 معاني الكلمات : 

 : مغٍر و مبهج. مثير  –سباق محموم : سباق تنافسي متسارع .                 -

 



 شة :المناق

 : مدن العالم في سباق محموم . علل   – 1

 لتوفير البنى التحتية لتطبيقات الغد الذكية .      

 أولى الدول التي طبقت مشروع المدينة الذكية ؟ من  – 2

 أت بمشروع مثير لالهتمام نفذت في سبعين مدينة متوسطة الحجم حيث  حيث بد  2007أوروبا عام       

 رتبت بناء على خصائص المدن الذكية بهدف خلق تنافس وانسجام مع صفات المدن الذكية .     

 دور الدول العربية في هذا االتجاه ؟ ما  – 3

وقد كانت دولة اإلمارات المتحدة سباقة في  أصبحت المدينة الذكية بوابة المستقبل عند الدول العربية    

 في دبي ثم تلتها دول عربية أخرى . 2007التخطيط للمدينة الذكية وذلك عام 

 *************************************************************************************** 

 إجابة أسئلة الكتاب المدرسي 

 ( /) –د                           ( x ) –ج                  (      /) – ب             (      x) –أ 

ة المترابطة التي توظف تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بشكل ذكي يسمح  هي المدينة الرقمية الحديث  - 2

المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة تعزز الشعور  سير الخدماتي، وت اإلنتاجيةروح االبتكار وزيادة بتعزيز 

 بالسعادة والصحة والتعلم مدى الحياة .

اعتمدت على توظيف الشبكات عالية السرعة بما فيها شبكات األلياف البصرية وشبكات االستشعار  - 3

    في تواصلهم وتطويرهم مناحي حياتهم .والمجسات والصور الجوية لخدمة المدينة وساكنيها 

وضبط نسبة الرطوبة  تتحكم المدينة الذكية في الظروف البيئية المالئمة للنمو األمثل و اإلنتاج األفضل  - 4

ارعها من ماء وتهوية وتسميد وغيرها وتزويدها  المنتشرة في حدائق المدينة وشو وفحص احتياجات النباتات

 . بها عن بعد بواسطة نظام مركزي وتبادل المعلومات المتعلقة بأوقات التسويق

في البيوت  مصادر الطاقة النظيفة حيث تستخدم األلواح الشمسية ومولدات كهربائية تتصل   مباستخدا – 5

 بشبكة واحدة تنقل الطاقة تلقائيا . 

 ناقشة والتحليل :  الم

 



أنشأت المدن الذكية محطات مراقبة مركزية تراقب تطورات حركة المرور عبر كاميراتها وعبر الصور  - 2

 .رسائل المواطنينالجوية لألقمار االصطناعية ، ورجال السير في الميدان و

 . وجه تعليمات سريعة للجهات المعنية عند كل طارئتقترح حلوال لألزمات وت  -

   .تعلن مواعيد محددة لحركة النقل العامة   -

تزود المواطنين بمعلومات عن أقرب المستشفيات ومواقف السيارات والقطارات والمطارات وأقرب  -

 . محطات الوقود

3 -   

 

    

المدينة الذكية صديقة البيئة حيث تقوم مبانيها بحفظ الحرارة و إنتاج الطاقة النظيفة عن طريق  - 4

 استخدام الواح شمسية و مولدات كهربائية . 

5 -  

 

6 -   

 

 

 

 اللغة واألسلوب :  

 حرائق     -من الصرف :  زالزل     الممنوع   – 1

 االتصاالت : عملية تبادل معلومات وأفكار ووجهات نظر.  -2

 سيارة والقطار والطائرة ... .وسائل للنقل والتواصل بين الناس مثل ال المواصالت :    

                                  ********************************************* 


