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 اوال: الموقع النسبي          الوحدة األولى:

 : هو أحد الكواكب المجموعة الشمسية و الكوكب الوحيد المعروف بدعمه كوكب االرض

 للحياة فوق سطحه.

 :هي جميع األجسام التي تدور حول الشمس. المجموعة الشمسية 

 يمثل البحار و  االزرقاللون يمثل اليابسة ، و  في كوكب االرض اللون األخضر

 المحيطات .

 في تحديد الموقع النسبي نستفيد من هذه األوان 

 موقع المكان بالنسبة لليابسة و الماء . :الموقع النسبي 

 الجغرافية أربع: وهي الشمال و الجنوب و الشرق و  لاالستدالنقاط  :الجهات االصلية

 الغرب.

 :هي الشمالي الشرقي والشمال الغربي، الجنوب الشرقي والجنوب  الجهات الفرعية

 الغربي.

 :أسماء القارات والمحيطات في الجدول التالي 

 المحيطات القارات العدد

 المحيط  الهادي قارة آسيا 1

 المحيط الهندي قارة أوروبا 2

 المحيط األطلسي قارة أفريقيا 3

 الشمالي المحيط المتجمد قارة أمريكا الشمالية 4

 المحيط المتجمد الجنوبي قارة أمريكا الجنوبية 5

 - قارة استراليا 6

 - القارة القطبية الجنوبية 7

 محيطات 5 قارات 7 المجموع

 

 ثانيا : الموقع الفلكي )خطوط الطول (

 موقع جسم ما على سطح الكرة األرضية. الموقع الجغرافي : 

 البعض. : خطوط طولية يوازي بعضها خطوط الطول 

  خطا غربيا 180خطا شرقيا و 180، خط طول 360تقسم األرض إلى 

  هو خط الطول الرئيسي ) خط الصفر( ويقسم العالم إلى نصفين متساويين  شجرينتخط 

 هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول و دوائر العرض. الموقع الفلكي: 

  في تحديد المواقع الجغرافية و الزمن .  خطوط الطولتساعدنا 

  فلو كانت إلى الشرق  منطقة زمنية اعتمادا على خط جرينتش 24ينقسم العالم إلى .

ساعة ، علما أن ينقص ساعة، و إن كانت إلى الغرب من جرينيتش يزاد من جرينيتش 

 في التوقيت الزمني. ساعة واحدة خط طول تمثل فرق  15كل 
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 الفلكي ) دوائر العرض(ثالثا: الموقع 

 و تبدو على شكل  األرضيةترسم على نموذج الكرة  ة : هي خطوط وهميدوائر العرض

 . االستدارةدوائر تامة 

 شمالي  هو دائرة العرض الرئيسية و تقسم العالم إلى نصفين متساويين خط االستواء(

 .وجنوبي(

 شمال خط االستواء.  درجة  23.5عرضدائرة يقع في  مدار السرطان 

  جنوب خط االستواءدرجة  23.5 عرضعند دائرة  يقع مدار الجدي. 

  في الكرة األرضية  قطبينهناك 

 شمال خط االستواءدرجة  90عند دائرة عرض  القطب الشمالي. 

 درجة جنوب خط االستواء. 90عند دائرة عرض  القطب الجنوبي 

 شمالي و جنوبي .إلى قسمين متساويين  االرضية يقسم الكرة  خط االستواء 

 نستطيع أن نحدد مواقع الدول و المناطق المختلفة ، ونتعرف على  أهمية دوائر العرض

 المناخ و النبات الطبيعي.

  خطوط وهمية ترسم فقط على  النها ال نرى خطوط دوائر العرض في العين المجردة

 الخرائط .

 

 الدرس الثاني: موقع بالدي 

 الموقع الفلكي لدولة االمارات العربية المتحدةاوال : 

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان )حفظه هللا(هو  رئيس الدولة 

 أبوظبياإلمارات هي  عاصمة دولة 

 2كم 83.600دولة اإلمارات  مساحةتبلغ 

 اللغة العربيةفي الدولة هي  اللغة الرسمية 

 م 1971ديسمبر  2هو  سنة التأسيستاريخ 

 عناصر الثقافة التي يتناقلها الخلف من السلف . راثلتا : 

  مختلفة . إمارات سبع تتكون اإلمارات من 

  اتحادية عصريةدولة االمارات دولة. 

 م .1971في عام  الخريطة السياسيةاإلمارات على  برزت 

 26.5و22بين دائرتين عرض ) هوتقع دولة االمارات العربية المتحدةل  الموقع الفلكي 

درجة شرق خط  56.5و  51وبين خطي طول )،  درجة شمال خط اإلستواء (

 غرينتش(

  في الجزء الجنوبي من دولة االمارات العربية المتحدة. مدار السرطانيمر 

  ان سكان المنطقة الواقعة يرون خالل مدار السرطان بهذا االسم هو  تسميت سببإن

نجوم إذا تم ربطهم ببعضهم يظهر على هيئة كائن بحري يسمى الليل مجموعة من ال

 السرطان.

 

 

https://seraj-uae.com/file/7012/


 ثانيا :الموقع النسبي لدولة االمارات 

  آسيا،  في قلب العالم القديمتتميز دولة االمارات بموقع الجغرافي المتميز فهي تقع (

 افريقيا،اوروبا(

  غرب قارة آسياتقع دولة االمارات في جنوب. 

 شرق شبه الجزيرة العربيةفي  تقع دولة االمارات. 

 منطقة من اليابسة محاطة بالماء من ثالث جهات و تشكل مع  شبة الجزيرة العربية :

 دول الخليج العربي البوابة الشرقية للوطن العربي.

  تتميز دولة االمارات  بالتجانس و حسن الجوار مع شقيقاتها الدول العربية المجاورة و

 دول العالم.

  خطوط حددها اإلنسان ، ورسمت حتى تفصل بين حدود دولو  السياسيةالحدود :

 ودولة أخرى وهي تشكل المدى الذي تمارس فيه الدولة سيادتها.

 عمان حرهما : الخليج العربي و ب مسطحين مائييندولة االمارات بحدودها على  تشرف

. 

  الملكة  غرباية و الملكة العربية السعود جنوبابحر عمان وسلطنة عمان و  شرقايحدها

 الخليج العربي . شماالالعربية السعودية و 

 هو أحد الطرق المالحية العالمية. هو مدخل للمحيط الهندي الخليج العربي 

 :هو لسان كبير من الماء محاط باليابس من ثالث جهات. الخليج 

 

 ثالثا : أهمية موقع بالدي

 :أهمية موقع بالدي 

 األهمية االستراتيجية -1

 االقتصادية ةاألهمي -2

 األهمية التاريخية -3

 (ةاألهمية االستراتيجي) في قلب العالم القديم فأصبحت: تقع دولة االمارات 

 حلقة وصل بين الشرق و الغرب و الشمال والجنوب. -1

 معبرا للرحالت الجوية بين آسيا و اوروبا. -2

 اطاللها على الخليجدولة االمارات في أقصى شرق شبه الجزيرة العربية و  وقوع 

 (األهمية االقتصادية) عمان:العربي و بحر 

 أصبحت البحار مصدرا للرزق. -1

 ازدهرت طرق التجارة البرية و البحرية . -2

 اشتهرت في الوقت الحاضر بتجارة الترانزيت. -3

  :هو عملية استيراد السلع ثم تعيد تصديرها إلى الدول العالم.الترانزيت 

 لدولة االمارات األهمية التاريخية 

  الحضاراتقامت على أرض دولة االمارات العديد من. 

  :هي كل جهد قام به اإلنسان لتحسين ظروف حياته.الحضارة 

  التي ظهرت على أرض دولة االمارات : الحضاراتمن 
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 في منطقة االمارات و عمان .ماجان  حضارة -

 في أبوظبي .أم النار حضارة  -

 في الشارقة.ملوخا حضارة   -

-  

 الدرس الثالث : طبيعية بالدي 

 أوال: الجبال

 كتلة ضخمة من الصخور المرتفعة عن سطح اإلرض ذات قمم تتميز بالحدة و  الجبال :

 االرتفاع.

  من شعم إلى العين جنوبا. المنطقية الشرقيةتتركز جبال االمارات في 

 : تنقسم الجبال إلى قسمين 

 المطل على بحر عمان. : يمتد بمحاذاة السهل الشرقي ماليالقسم الش -1

 : يشمل المناطق الجبلية متوسطة االرتفاع تنتهي قرب مدينة العين . القسم الجنوبي -2

 في إماراة رأس الخيمة . جبل جيسفي دولة االمارات  أعلى قمة 

 : هي أرض طولية منخفضة تحيطها أراض مرتفعة من الجوانب مثل وادي  االودية

 حام و السيجي.

 للجبال: االهمية االقتصادية 

 تزودنا بالمواد االولية مثل أحجار البناء. -1

 تخزين مياه االمطار. -2

 انتشار الزراعة في القرى الجبلية . -3

 ازدهار السياحة في دولة االمارات . -4

 

 ثانيا : السهول

 كبيرة. اقتصاديةذات قيمية  السهول 

 :هي أرض منبسطة قليلة االرتفاع. السهول 

 سهول داخليةوسهول ساحلية مين :تنقسم السهول في االمارات إلى قس 

 هي السهول المطلة على بحر. السهول الساحلية : 

 : تنقسم السهول الساحلية الى قسمين 

 السهل الساحلي الغربي السهل الساحلي الشرقي 

يطل على بحر عمان يتميز بضيقه  الموقع
 وقصره وذلك بسبب وجود الجبال

يطل على الخليج العربي ويتميز 
 وطولهباتساعه 

أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم  الفجيرة و خورفكان المدن 
 القيوين ورأس الخيمة

 

  السهول الساحلية العديد من الظواهر الطبيعية مثل:ترطب 

 السبخات . –الجزر  –االخوار 

 للسهول الساحلية: االهمية االقتصادية 

 الصيد البحري. -1
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 السياحة . -2

 االستيراد و التصدير. -3

 الهويات البحرية.ممارسة  -4

  من سفوح الجبال الشرقية حتى بداية الكثبان الرملية. السهول الداخليةتمتد 

  الذيد و تتبع الذيد إماراة الشارقة و  –المدام  –دقداقة ال: سهول لسهول الداخليةامن

 النخيل  أشجارتتميز بخصوبة أراضيها و احتوائها على أعداد هائلة من 

  للسهول الداخليةاالهمية االقتصادية : 

 تنشر فيها مزاع النخيل و الخضروات و الفواكة و الماشية و الدواجن. -1

 تعتبر مصدرا هاما الستخراج المياه العذبة. -2

مثل الصناعات االدوات الفخارية وصناعات مرتبطة تتركز فيها الصناعات التقليدية  -3

 بالنخيل.

 

 ثالثا: الجزر

 :هي أرض تحيط بها المياه من جميع الجهات. الجزيرة 

  جزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وقعت  الجزر اإلماراتيةمن أهم

 م1971تحت احتالل ايران عام 

 :أهمية الجزر 

 مثل جزيرة داس موانئ لتصدير النفط والغاز الطبيعي -1

 مثل جزيرة صير بني ياس محميات طبيعية -2

 مثل جزيرة دلما مناطق سكنية -3

 هي أماكن تخصص لحماية األنواع الحيوانية والنباتية المهددة المحميات الطبيعية :

 باالنقراض

 

 رابعا: الكثبان الرملية )الصحراء(: 

 هي أرض جافة قليلة المطر الصحراء 

  خصائص الصحراءأهم: 

 الحرارة مرتفعة صيفا ومنخفضة شتاء -

 ندرة المطار -

 قلة الغطاء النباتي -

 عدد السكان قلة -

 :مناطق منخفضة في الصحراء تتوافر فيها المياه. الواحة 

 األهمية االقتصادية للصحراء : 

 النفط والغاز الطبيعي -

 الزراعة في الواحات -

 تربية االبل واالغنام واالبقار -

 ممارسة األنشطة السياحية مثل سباق الهجن -
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 المناخ والحياة الطبيعية في بالدي

  المنطقة المدارية الجافةتقع دولة االمارات في 

  المناخ الصحراوي الحاريسودها 

 هو حالة الجو خالل شهر أو فصل أو سنة.المناخ : 

 العوامل المؤثرة في المناخ: 

 مدار السرطان يمر في الجزء الجنوبي للدولة -1

 إشراف الدولة على مسطحات مائية )الخليج العربي وبحر عمان( -2

 كلما ارتفعنا إلى أعلى(عامل االرتفاع )تنخفض درجة الحرارة  -3

  أقلمن قمة الجبل تكون فيه الحرارة  أدفأقاعدة الجبل تكون الحرارة  

 من البحر أبرد وأكثر أمطار من المناطق الداخلية المناطق القريبة 

 الغابة على تحول ): حدوث تغيرات في المناخ تؤثر على البيئات االنتخاب الطبيعي

كائنات الحية التي تعيش في تلك البيئات) يجب صحراء وجفاف البحار( وتؤثر على ال

 أن تتغير الكائنات الحية لتبقى على قيد الحياة(

  ال يمكن أن تعيش األسماك في أرض جافة بعد جفاف مياه  أمثلة االنتخاب الطبيعيمن

البحر، وكذلك ال يمكن ألسد أو قرد ان يعيش في أرض قاحلة بعد تحول الغابة إلى 

 صحراء.

 فصلي الشتاء والصيف في دولة االمارات مقارنة بين 

 فصل الشتاء فصل الصيف 

 منخفضة مرتفعة درجة الحرارة

 ممطر جاف االمطار

  

 الحياة الطبيعية النباتية والحيوانية

 االنواع المصطلح 

نباتات تنمو طوال العام دون  النبات المعمر
 تدخل االنسان

 السمر والسدر والغاف

نباتات تنمو مباشرة عقب  النبات الحولي
 سقوط االمطار 

الحميض والخبيز والمرار 
 والفقع)الكمأ(

 :مميزات شجرة الغاف 

 أكثر النباتات تتحمل الحرارة والجفاف الشديد -1

 تتحمل الملوحة العالية -2

 ال تستهلك الكثير من المياه -3

 تتحمل تقلبات الجو والرياح -4

 الصحراء بعد سقوط األمطار(: هو فطر بري موسمي ينمو في الفقع )الكمأ 

 :أهمية النباتات الصحراوية لسكان الصحارى 

 رعي الحيوان -1

 الحصول على االخشاب الوقود -2
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 صناعة االدوية -3

 تنوع الحيوانات في دولة االمارات يرجع إلى: 

 تنوع المناخ -

 تنوع النبات الطبيعي -

 تنوع أشكال السطح -

 تنوع موارد المياه -

 أهم الحيوانات البرية: 

 الهر( –الغزال  –الثديات مثل )االرنب  (1

 الحيات( –الزواحف مثل )السحالي  (2

 الصفرد( –الكروان  –الطيور مثل )الحباري  (3

 :طائر بري من فصيلة الحجول والدواجن، جميل المنظر عذب النداء يتواجد  الصفرد

 في المناطق الداخلية والسهول الحصوية واألراضي الزراعية.

 فير المميز الذي يطلقه عند النداءلصوت الص سمي بالصفرد 

 

 الوحدة الثانية )بالدي بين الماضي والحاضر

 الدرس األول: االمارات قبل االتحاد

 االسرة الممتدة والمرأة 

 

 هي الخلية األساسية لبناء المجتمع االسرة -

: التي تتكون من ثالث أجيال أو أكثر وهم الجدان وابناؤهما و االسرة الممتدة -

 أبنائهم واحفادهم يقيمون في مسكن واحدزوجات 

 أقبل رأسه ويده واجلس بقربه وادع له بطول العمر لجدك يجب أنعند زيارتك  -

 : سمات االسره اإلماراتية قديما -

 التعاون والتكافل والترابط بين افراد االسرة (1

 تنعم باستقرار اجتماعي رغم صعوبة الحياة (2

 األكبر سنا واكثر خبرة في الحياة يعتبر الجد هو رب االسرة النه (3

 :أهم أعمال المرأة قديما -

 تربية األبناء ورعايتهم -1

 اعمال إنتاجية كطحن الغالل والغزل -2

 جلب الماء من البئر ورعاية الماشية -3

 تعليم البناء القرآن الكريم -4

 : هي مياه تحتية التي تنساب تحت سطح األرض بعد سقوط االمطاراآلبار -

 ه االمطارميامصدر االبار هي  -

 : منطقة من التربة والصخور مشبعة بالماءخزان المياه الجوفية   -

 هي المعلمة التي كانت تقوم بعملية التدريس في الماضي  المطوعة: -

 المسكن
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 الموجودة في كل بيئة  اختالف المواد الخامقديما بسبب  تنوع المساكنمن أسباب  -

 : من أشهر المساكن -

 النخيل يستخدم في فصل الصيف: بيت يصنع من سعف العريش (1

: يعيش فيه سكان المناطق الساحلية ومن اهم اجزائه البراجيل. بيت الطين (2

 : مكيف الهواء المحليالبراجيل

: بيوت تبنى فوق سفوح الجبال من الحجارة المرصوصة ولها البيوت الجبلية (3

 سقف من سعف النخيل

 السدو : اشهر البيوت البدوية )الصحراء( يصنع منبيت الشعر (4

: نوع من أنواع القماش البدوي يصنع من شعر الماعز وصوف الغنم السدو (5

 يستخدم في صناعة بيت الشعر

 :فوائد النخلة -

 *ثمارها غذاء

 *يصنع من الليف الحبال

 *جذعها وسعفها بناء

 

 الحرف اإلماراتية قديما          

 عمل سكان قديما بعدة مهن منها:  -

 بالرعي والزراعة مستغلين الطوي ) هو بئر الماء( سكان المناطق الداخلية*عمل 

 ؤاللؤلبصيد األسماك والغوص على  سكان المناطق الساحلية*عمل 

 في بالدي سمك الكنعد والشعري والصافي أشهر األسماكمن  -           

 : تعليم الكتاتيب)المطوع( ، تعليم شبه النظاميأنواع التعليم في بالدي قديما -           

 مرتبط بتحفيظ القران الكريم والحديث الشريف والقراءة والكتابة الكتاتيب تعليم  -

 تعلم النساءوالمطوعة يعلم الرجال المطوع كان  -

 أن يكون حافظ للقران كامال وحكيما يخشى هللاصفات المطوع  -

 التعليم الشبه النظامي  -

 ابن خلف التيمية المحمودية اسم المدرسة 

 أبوظبي الشارقة االمارة

الشيخ علي بن محمد  المؤسس
 المحمود التميمي

 خلف بن عبدهللا العتيبة

 دبي االحمديةمدرسة تعليم شبه نظامي في اسم أول  -

مدارس التعليم شبه النظامي توفر المطعم والمشرب والكساء )المالبس( الكتب  -

  مجاناواألدوات 

 بمسجد خلفانشأ اول جامع كبير في أبوظبي سمي  خلف بن عبدهللا العتيبة -
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 االمارات قبل االتحاد

 مجموعة من الناس ينتمون إلى أصل واحد مشترك يجمعهم رابط الدم. القبيلة: -

 قحطانية وعدنانية عربيةسكان االمارات ينتمون الى قبائل  -

 قريش الرسول صلى هللا عليه وسلم ينتمي الى قبيلة -

  العدنانيينتنمي الى  قريشقبيلة  -

 : هو المعاهدة على التعاون ومد يد العونالحلف -

 )اليمن( شبه الجزيرة العربيةالموطن األصلي للقبائل العربية هي  -

 مقارنة بين حلف بني ياس وحلف القواسم -

 القواسم بني ياس 

 القواسم آل نهيان الزعامة

 بحرية برية  نوع  القوة

 رأس الخيمة الظفرةأبوظبي ومدينة  مقرهم

 انتقلوا الى دبي ياس آل بوفالسة قبائل بنيمن  -

 مكتوم آلتزعم آل بوفالسة  -

 سواحل الهند وافريقيا والبحر األحمرامتد نفوذ القواسم البحري إلى  -

 من القبائل األخرى التي الموجودة في المنطقة: -

 في عجمان آل نعيم (1

 في أم القيوين آل علي (2

 في الفجيرة الشرقيون (3

 بنى قصر الحصن كبرج مراقبة الشيخ ذياب بن عيسى ال نهيان -

 

 زايد األول) زايد بن خليفة( رحمه هللا

 تربى على الفروسية والشجاعةم و1837ام ولد ع -

 االدب والشعر  أحب -

 من عمره العشرينحكم وهو في  -

 تمته بحنكة سياسية  صفاته -

 لعلو مكانته بين القبائل بزايد األوللقب  -

 : تجربة او بصيرة باالمور وحكمة مكتسبة من تجارب الحياة وتقلبات الدهرالحنكة -

يعد الشيخ زايد األول )زايد بن خليفة( جد مؤسس دولة االمارات الشيخ زايد بن  -

 أول من نادى بفكرة اتحاد بين االماراتسلطان 

 بالغمامةاشتهر الشيخ زايد بن خليفة بسيفة سمي  -

 :إنجازات الشيخ زايد األول -

 شيد قلعة الجاهلي الكبرى -1

اهتم باالراضي الزراعية وبناء االفالج )الفلج: قناه تحفر على سطح األرض  -2

 لتجمع المياه الجوفية للزراعة(
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 نشر االمن واألمان في امارته -3

 م1909في شهر مايو  توفي -

 الطريق الى االتحاد 

 

كان اجتماع بين حاكم ابوظبي الشيخ زايد والشيخ راشد حاكم  اجتماع السديرةفي  -

 اتحاد بين االماراتين ابوظبي ودبيدبي ونتيجة هذا االجتماع 

 اجتماع حكام االمارات السبه وحاكمي قطر والبحرين اجتماع دبي األولفي   -

انسحاب قطر والبحرين اعالن إقامة دولة اتحادية باسم  اجتماع دبي الثانيفي  -

 ارات العربية المتحدةاالم

 كان في اجتماع دبي الثاني أول مرة يذكر اسم دولة االمارات العربية المتحدة -

 يقع بين ابوظبي ودبي عرقوب السديرة -

 : هو تل كبير من الرمال في الصحراءالعرقوب -

 م1918في قصر الحن في امارة ابوظبي عام  ولد الشيخ زايد بن سلطان -

 ابناء لحاكم ابوظبي الشيخ سلطان بن زايد بن األصغر بين أربعة هو اال -

 بعد وفاة والده العينانتقل الى  -

 فحفظ القران ونشا على العادات والتقاليد العربية  يد المطوعتعلم على  -

 

 ركائز من بالدي

هي السلطة التي تتولى إدارة شؤون البالد وتنظم العالقات بين افراد  الحكومة: -

 المجتمع

 الدفاع عن الدولة و وضع القوانين ووضع خططا لتطوير البالد: من مهام الحكومة -

 السلطة العليا في السلطات االتحادية في دولة االمارات المجلس األعلى لالتحاديعد  -

 خطوات قيام االتحاد 

اجتماع دبي االول (2
-فبراير -25)

 (م1968

اجتماع عرقوب ( 1
-18)السديرة 

 (م1968-فبراير

اعالن قيام ( 4
-ديسمبر-2)االتحاد 

 (م1971

اجتماع دبي ( 3
-يوليو-18)الثاني 

 (م1971
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 الهيكل التنظيمي لحكومة بالدي: -

 –حفظه هللا  –صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان    رئيس الدولة (1

حفظه هللا  – سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومصاحب ال نائب رئيس الدولة (2

– 

 يمثل السلطة العليا ويتكون من حكا االمارات السبع المجلس األعلى (3

 يتكون من مجلس الوزراء ونائبيه وعدد من الوزراء مجلس الوزراء (4

 عضوا يمثلون اإلمارات السبع 40يتكون من  المجلس الوطني (5

 هاالمحاكم بمختلف درجات القضاء االتحادي (6

هو مجموعة من القواعد والقوانين التي تنظم الحكم في الدولة وتبين : الدستور -

 حقوق كل فرد وواجباته.

)الدستور م. 1971من ديسمير عام  2صدر دستور االمارات العربية المتحدة في  -

 (المؤقت

 م1996فصدر عام  الدستور الدائمأما  -

 االمارات العربية المتحدةالدستور من أهم االنجازات التي تحققت في دولة  -

 احترام الدستورو احترام القادة: من قيمي الوطنية -

 دستور بالدي يؤكد حقوقي وواجباتي -

 الواجبات الحقوق

 احترام الدستور  يحمي ممتلكاتي

 –يوفر الحقوق األساسية )العالج 

 العمل(  –الصحة  –العلم 

 الدفاع عن الدولة

 األموال العامةحماية  المساواة أمام القانون

 

 شهداء الوطن 

 ( مات دفاعا عن وطنه. بن خميس ) سالم بن سهيل أول شهيد في الدولة -

 .شرطيا في جزيرة طنب الكبرىكان يعمل  -

 .موقعها االستراتيجي وثرواتهاألهمية احتلت من قبل ايران طمعا  -

 تبعه شهداء وطنيون قاموا بالدفاع عن اليمن والبحرين -

قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة تم تشكيل جيشا من  -

  «عاصفة الحزم»االمارات العربية المتحدة وأطلق عليها اسم 

 :أسباب مشاركة االمارات في عاصفة الحزممن  -

 الحرص على أمن الخليج واستقراره (1

 العمل على عودة االستقرار لليمن (2
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ثر الكبير في نفوس أسر الشهداء. زيارات قيادات دولتنا ألسر الشهداء له األ -

 بهذه اللفتة األبوية. وتغمرهم مشاعر الفخر

 من المبادرات التي قامت بها حكومة دولتنا للشهداء -

نوفمبر( يوما للشهيد وفاء يعكس التقدير الكبير لمن ضحى من  30تخصيص ) (1

 أجل الوطن.

لتخليد  اطالق أسماء الشهداء على الشوارع والمساجد والمدارس والقاعات (2

 اسمهم.

 ومتحف يخلد البطوالت« ارشيف الشهداء»انشاء مشروع  (3

 

 ثانيا 

 قومي بتحديد على الخريطة اهم اشكال السطح الموجودة في دولتك
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