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• أَُطبُِّق ما تََعلَّْمُت

- أَْسَتْكِمُل الَجْدوَل اآليتَ ِمْن ِخالِل تَْوصيِل الَمْجموَعِة )أ( بالَمْجموَعِة )ب(: 
أَُفكُِّر َوأَُسجُِّل ◄

ى عاِصَمَة َدْوَلُة اإلمارات العربيِة المتحدِة • ُتَسمَّ
• تَْبُلُغ َمساَحَة َدْوَلُة اإلمارات العربية المتحدة
َسْت َدْوَلِة اإلمارات العربية المتحدة يف • تَأَسَّ

ْيُخ ُموِّ الشَّ • يَْحكُُم َدْوَلَة اإلمارات العربية المتحدة َصاِحُب السُّ

• خليفة بن زايد آل نهيان
• أبوظبي

• 83,600 كم2
• 2ديسمبر 1971م

- أَْقَرأُ َخريطَة دولَة اإلماراِت العربيِة المتحدِة، ُثمَّ أَْسَتْكِمُل اآليتَِ:

أاُلِحُظ وأَْسَتْكِشُف ◄

خط طول ......51...... شرقاًخط طول ......56.5..... شرقاً

دائرة عرض .....26.5...... 

دائرة عرض ................ 

دائرة عرض ......23.5....... 

أ

الخليج العربي

بحر

عمان

ياِضيات اربْط مَع الرَّ

ِة اآلتَِيِة: ِة الحسابِيَّ ُل إىل الَعَملِيَّ - أَتََوصَّ

أَُفكُِّر َوأَْحِسُب ◄
ً -26.5  َشماال

22 َشماالً

المجموُع ..........4.5....... دائرًة عرضيًة  
- َعَدُد دوائَر الَعْرِض الّتي تََقُع َعَلْيها َدولَة اإلماراِت العربيِة المتحدِة:

ً 22 شماال
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• أَُطبُِّق ما تََعلَّْمُت

ًة ِمْن ِخالِل َوْضِع الكَلِماِت اآلتََيِة بَمكانِها الُمناِسِب:   ُن َحقائَِق ُجْغراِفيَّ كَوِّ - أُ

أَْخَتِبُر َمْعلومايت ◄

] الشرقّيُة - ِشْبُه الَجزيرِة العربيِة - َوَسُط [

بيــِة  َدْولــُة اإلمــارات الَعَر تََقــُع 

العاَلــِم. وســط  الُمّتحــدِة يف 

تَْمَتــدُّ َدْولــُة اإلمــاراِت العربيــة 

المتحــدة يف َشــْرِق 
شبه الجزيرة العربية

تََقُع َدْولُة اإلمارات 

العربيِة المتحدِة يف 

الّناِحية الشرقية ِمَن 

الَوَطِن الَعَريبّ.
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- أَُسجُِّل ُحدوَد َدْولَة اإلِمارات العربيِة المتحدِة يف الَخَريَطِة اآلتَِيِة:

ُع َوأُجيُب ◄ أَتََتبَّ

روس الُمْسَتفاَدة ِمَن  ■ كُتْب الدُّ ا

الَمقوَلِة اآلتَِية:

َحــقَّ  َونَْحَتــرُِم  ــالِم  السَّ إىِل  نَْســعى  َّنــا  ]إِن

ديــِق[  الصَّ َونَْرعــى  الِجــوارِ 

ــْيُخ زايــد بــِن ُســْلطان  الَمْغفــوُر َلــُه -بِــإِْذِن هللاِّ- الشَّ

نَهّيــاِن. آل 
......................................................................

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

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

بَْحُر عمان 

َدْوَلُة  عمان

َدْوَلُة قطر

السعودية

دولة ........................ 

الَخليُج العريب 

يترك للمتعلم

السعودية
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ورِ اآلتَِيِة: َيَة الَمْوِقَع الُجْغرايفَّ بِناًء على الصُّ - اْسَتْخلُِص أََهمِّ
أاُلِحُظ َوأَُصنُِّف ◄

- ما الَمْقصوُد بِِتجارِة الترانزيِت؟

أَُفكُِّر َوأُجيُب ◄

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

ِحَدِة، اْسَتْخرُِج ما يِأيْت:   ِة الُمتَّ بِيَّ َيِة الَمْوِقِع الُجْغرايفِِّ لَِدْوَلِة اإلماراِت الَعَر - ِمْن ِخالِل دراَسِتَك ألَهمِّ

أَْخَتِبُر َمْعلومايت ◄

1- َحقيقَة جغرافية:

2- حقيقة اقتصادية:

3- حقيقة تاريخية:

4- نِْعَمةٌ نَْشكُُر هللاََّ َعَلْيها:

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

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

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

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

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

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

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

تاريخية

اقتصادية

استراتيجية

تقبل اإلجابة الصحيحة

استيراد السلع وإعادة تصديرها إىل دول العالم

تقبل اإلجابة الصحيحة


