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الصف الثامن 



ة النبات الطبيعي في دولة االمارات العربية المتحدة يقسم إلى نباتات صحراوي
ات هيا معاً للحديث عن النباتات الساحلية والنبات,ونبات جبلي ونبات ساحلي 

:الجبلية وأهم النباتات الساحلية نبات القرم 
هي غابات من أشجار صغيرة الحجم تنمو في البيئة المائية، تغطي عشرات 

الكيلومترات من األراضي الساحلية، وهي جزء ال يتجزأ من النباتات الساحلية في 
اإلمارات، إذ تعتبر موطناً ألعداد كبيرة من األسماك والسالحف والطيور؛ أما دولة 

كم مربع من المساحات المغطاة بهذه 110اإلمارات العربية المتحدة، فتضم حوالي 
النباتات، والمنتشرة بشكل خاص في العاصمة أبوظبي وباقي المدن األخرى على 

من فوائد نبات القرم القضاء على الملوثات السائلة في المياه وحماية . وجه العموم
البيئة البحرية التي تنمو فيها الطحال بتدخل اوراق نبات القرم بالعديد من الصناعات

الطبية والكيميائية
:النباتات الحولية الجبلية

نظر هي تلك النباتات التي تنمو في الجبال، وتناسبها البيئة الجبلية، بغض ال
عن الرطوبة او العوامل الجوية كونها موسمية، ومن بينها نبات الحميض، 

. ونبات الكوثر
هناك العديد من النقاط التي تسلط الضوء على اهتمام اإلمارات بالحفاظ على 
البيئة الطبيعية والنباتات السنوية ، ومن أهمها ما سنتحدث عنه اآلن حول 

.ما يبرز االهتمام بالنباتات السنوية في اإلمارات
عاًما30أول قانون ينظم الصيد والحفاظ على الحياة البرية منذ صدر 1.
يئيةللحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة الب)إنشاء محميات طبيعية 2.
ى البيئيةسن قوانين تساهم في الحد من اآلثار السلبية لالنتهاكات البشرية عل3.

:أقرأ الفقرة اآلتية الواردة في النص المجاور ثم أجب 

عالمة2 1-1

موطناً ألعداد كبيرة من األسماك 
والسالحف والطيور

موطناً ألعداد كبيرة من الحيوانات آكلة 
اللحوم

موطناً ألعداد كبيرة من  الحيوانات 
العشبية 

موطناً ألعداد كبيرة من النباتات التي 
تتحمل الملوحة 

أهمية نبات القرم بالنسبة للحياء البرية



:أقرأ الفقرة اآلتية الواردة في النص المجاور ثم أجب 

عالمة2 1-2

قانون ينظم الصيد البحري 

محميات طبيعية للحيوانات المنقرضة

ة تشجيع االنتهاكات البشرية للحياة البري

صدور قانون تنظيم الصيد والحفاظ على 
الحياة البرية 

أي الجمل التالية تعبر عن اهتمام الدولة بالنبات الطبيعي 

ة النبات الطبيعي في دولة االمارات العربية المتحدة يقسم إلى نباتات صحراوي
ات هيا معاً للحديث عن النباتات الساحلية والنبات,ونبات جبلي ونبات ساحلي 

:الجبلية وأهم النباتات الساحلية نبات القرم 
هي غابات من أشجار صغيرة الحجم تنمو في البيئة المائية، تغطي عشرات 

الكيلومترات من األراضي الساحلية، وهي جزء ال يتجزأ من النباتات الساحلية في 
اإلمارات، إذ تعتبر موطناً ألعداد كبيرة من األسماك والسالحف والطيور؛ أما دولة 

كم مربع من المساحات المغطاة بهذه 110اإلمارات العربية المتحدة، فتضم حوالي 
النباتات، والمنتشرة بشكل خاص في العاصمة أبوظبي وباقي المدن األخرى على 

من فوائد نبات القرم القضاء على الملوثات السائلة في المياه وحماية . وجه العموم
البيئة البحرية التي تنمو فيها الطحال بتدخل اوراق نبات القرم بالعديد من الصناعات

الطبية والكيميائية
:النباتات الحولية الجبلية

نظر هي تلك النباتات التي تنمو في الجبال، وتناسبها البيئة الجبلية، بغض ال
عن الرطوبة او العوامل الجوية كونها موسمية، ومن بينها نبات الحميض، 

. ونبات الكوثر
هناك العديد من النقاط التي تسلط الضوء على اهتمام اإلمارات بالحفاظ على 
البيئة الطبيعية والنباتات السنوية ، ومن أهمها ما سنتحدث عنه اآلن حول 

.ما يبرز االهتمام بالنباتات السنوية في اإلمارات
عاًما30أول قانون ينظم الصيد والحفاظ على الحياة البرية منذ صدر 1.
يئيةللحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة الب)إنشاء محميات طبيعية 2.
ى البيئيةسن قوانين تساهم في الحد من اآلثار السلبية لالنتهاكات البشرية عل3.



:أقرأ الفقرة اآلتية الواردة في النص المجاور ثم أجب 

عالمة2 1-3

المناطق الساحلية من أبو ظبي 

المناطق  الداخلية من أبو ظبي 

المناطق الساحلية من الشارقة 

المناطق الساحلية من  دبي

يكثر نمو شجرة القرم في 

ة النبات الطبيعي في دولة االمارات العربية المتحدة يقسم إلى نباتات صحراوي
ات هيا معاً للحديث عن النباتات الساحلية والنبات,ونبات جبلي ونبات ساحلي 

:الجبلية وأهم النباتات الساحلية نبات القرم 
هي غابات من أشجار صغيرة الحجم تنمو في البيئة المائية، تغطي عشرات 

الكيلومترات من األراضي الساحلية، وهي جزء ال يتجزأ من النباتات الساحلية في 
اإلمارات، إذ تعتبر موطناً ألعداد كبيرة من األسماك والسالحف والطيور؛ أما دولة 

كم مربع من المساحات المغطاة بهذه 110اإلمارات العربية المتحدة، فتضم حوالي 
النباتات، والمنتشرة بشكل خاص في العاصمة أبوظبي وباقي المدن األخرى على 

من فوائد نبات القرم القضاء على الملوثات السائلة في المياه وحماية . وجه العموم
البيئة البحرية التي تنمو فيها الطحال بتدخل اوراق نبات القرم بالعديد من الصناعات

الطبية والكيميائية
:النباتات الحولية الجبلية

نظر هي تلك النباتات التي تنمو في الجبال، وتناسبها البيئة الجبلية، بغض ال
عن الرطوبة او العوامل الجوية كونها موسمية، ومن بينها نبات الحميض، 

. ونبات الكوثر
هناك العديد من النقاط التي تسلط الضوء على اهتمام اإلمارات بالحفاظ على 
البيئة الطبيعية والنباتات السنوية ، ومن أهمها ما سنتحدث عنه اآلن حول 

.ما يبرز االهتمام بالنباتات السنوية في اإلمارات
عاًما30أول قانون ينظم الصيد والحفاظ على الحياة البرية منذ صدر 1.
يئيةللحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة الب)إنشاء محميات طبيعية 2.
ى البيئيةسن قوانين تساهم في الحد من اآلثار السلبية لالنتهاكات البشرية عل3.



:أقرأ الفقرة اآلتية الواردة في النص المجاور ثم أجب 

عالمة2 1-4

القطاع التعليمي والصحي 

القطاع البيئي والصحي 

القطاع التجاري والتعليمي 

القطاع التعليمي والبيئي 

أي من المجاالت التالية تنطبق على فوائد نبات القرم 

ة النبات الطبيعي في دولة االمارات العربية المتحدة يقسم إلى نباتات صحراوي
ات هيا معاً للحديث عن النباتات الساحلية والنبات,ونبات جبلي ونبات ساحلي 

:الجبلية وأهم النباتات الساحلية نبات القرم 
هي غابات من أشجار صغيرة الحجم تنمو في البيئة المائية، تغطي عشرات 

الكيلومترات من األراضي الساحلية، وهي جزء ال يتجزأ من النباتات الساحلية في 
اإلمارات، إذ تعتبر موطناً ألعداد كبيرة من األسماك والسالحف والطيور؛ أما دولة 

كم مربع من المساحات المغطاة بهذه 110اإلمارات العربية المتحدة، فتضم حوالي 
النباتات، والمنتشرة بشكل خاص في العاصمة أبوظبي وباقي المدن األخرى على 

من فوائد نبات القرم القضاء على الملوثات السائلة في المياه وحماية . وجه العموم
البيئة البحرية التي تنمو فيها الطحال بتدخل اوراق نبات القرم بالعديد من الصناعات

الطبية والكيميائية
:النباتات الحولية الجبلية

نظر هي تلك النباتات التي تنمو في الجبال، وتناسبها البيئة الجبلية، بغض ال
عن الرطوبة او العوامل الجوية كونها موسمية، ومن بينها نبات الحميض، 

. ونبات الكوثر
هناك العديد من النقاط التي تسلط الضوء على اهتمام اإلمارات بالحفاظ على 
البيئة الطبيعية والنباتات السنوية ، ومن أهمها ما سنتحدث عنه اآلن حول 

.ما يبرز االهتمام بالنباتات السنوية في اإلمارات
عاًما30أول قانون ينظم الصيد والحفاظ على الحياة البرية منذ صدر 1.
يئيةللحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة الب)إنشاء محميات طبيعية 2.
ى البيئيةسن قوانين تساهم في الحد من اآلثار السلبية لالنتهاكات البشرية عل3.



:أقرأ الفقرة اآلتية الواردة في النص المجاور ثم أجب 

عالمة2 1-5

موسمية

دائمة

طبية

شوكية 

النباتات الجبلية تنمو في الجبال بغض النظر عن الرطوبة 
والعوامل الجوية لكونها  

ة النبات الطبيعي في دولة االمارات العربية المتحدة يقسم إلى نباتات صحراوي
ات هيا معاً للحديث عن النباتات الساحلية والنبات,ونبات جبلي ونبات ساحلي 

:الجبلية وأهم النباتات الساحلية نبات القرم 
هي غابات من أشجار صغيرة الحجم تنمو في البيئة المائية، تغطي عشرات 

الكيلومترات من األراضي الساحلية، وهي جزء ال يتجزأ من النباتات الساحلية في 
اإلمارات، إذ تعتبر موطناً ألعداد كبيرة من األسماك والسالحف والطيور؛ أما دولة 

كم مربع من المساحات المغطاة بهذه 110اإلمارات العربية المتحدة، فتضم حوالي 
النباتات، والمنتشرة بشكل خاص في العاصمة أبوظبي وباقي المدن األخرى على 

من فوائد نبات القرم القضاء على الملوثات السائلة في المياه وحماية . وجه العموم
البيئة البحرية التي تنمو فيها الطحال بتدخل اوراق نبات القرم بالعديد من الصناعات

الطبية والكيميائية
:النباتات الحولية الجبلية

نظر هي تلك النباتات التي تنمو في الجبال، وتناسبها البيئة الجبلية، بغض ال
عن الرطوبة او العوامل الجوية كونها موسمية، ومن بينها نبات الحميض، 

. ونبات الكوثر
هناك العديد من النقاط التي تسلط الضوء على اهتمام اإلمارات بالحفاظ على 
البيئة الطبيعية والنباتات السنوية ، ومن أهمها ما سنتحدث عنه اآلن حول 

.ما يبرز االهتمام بالنباتات السنوية في اإلمارات
عاًما30أول قانون ينظم الصيد والحفاظ على الحياة البرية منذ صدر 1.
يئيةللحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة الب)إنشاء محميات طبيعية 2.
ى البيئيةسن قوانين تساهم في الحد من اآلثار السلبية لالنتهاكات البشرية عل3.



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 2-1

مليار درهم  15.572

مليار 5.5

مليار572.12

مليار 828

ما مجموع قيمة االستثمارات بين االمارات ودول 
أمريكا الالتينية

شر، شهدت أمريكا الالتينية العديد من الغزوات في أواخر القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن ع
ظم سكانها إلى حين استقاللها في أوائل القرن التاسع عشر عن إسبانيا والبرتغال، حيث يتحدث مع

فرنسية بهاتين اللغتين اإلسبانية والبرتغالية، مع بعض األقليات التي تتحدث لغات أخرى كال
ي البرازيل، تُعد دول أمريكا الالتينية دوالً نامية رغم امتالكها أكبر االقتصادات ف. والهولندية وغيرها

مارات، والمكسيك، واألرجنتين، كما أنّها تعد من الدول ُمختلطة األعراق، بسبب الغزوات، واالستع
فارقة، والهجرات التي تعرضت لها ، فاإلضافة لسكانها األصليين، يوجد أعداد من األوروبيين، واأل

واآلسيويين



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 2-2

اسبانيا والبرتغال

بريطانيا وفرنسا

اسبانيا وفرنسا

الواليات المتحدة وبريطانيا 

الدول االستعمارية األكثر سيطرة على دول القارة 
هي 

شر، شهدت أمريكا الالتينية العديد من الغزوات في أواخر القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن ع
ظم سكانها إلى حين استقاللها في أوائل القرن التاسع عشر عن إسبانيا والبرتغال، حيث يتحدث مع

فرنسية بهاتين اللغتين اإلسبانية والبرتغالية، مع بعض األقليات التي تتحدث لغات أخرى كال
ي البرازيل، تُعد دول أمريكا الالتينية دوالً نامية رغم امتالكها أكبر االقتصادات ف. والهولندية وغيرها

مارات، والمكسيك، واألرجنتين، كما أنّها تعد من الدول ُمختلطة األعراق، بسبب الغزوات، واالستع
فارقة، والهجرات التي تعرضت لها ، فاإلضافة لسكانها األصليين، يوجد أعداد من األوروبيين، واأل

واآلسيويين



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 2-3

السرطان والجدي 

االستواء والجدي

المدارية المعتدلة والسرطان 

المدارية الحارة والجدي

ما هي دوائر العرض التي تمر في قارة أمريكا 
الجنوبية 

شر، شهدت أمريكا الالتينية العديد من الغزوات في أواخر القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن ع
ظم سكانها إلى حين استقاللها في أوائل القرن التاسع عشر عن إسبانيا والبرتغال، حيث يتحدث مع

فرنسية بهاتين اللغتين اإلسبانية والبرتغالية، مع بعض األقليات التي تتحدث لغات أخرى كال
ي البرازيل، تُعد دول أمريكا الالتينية دوالً نامية رغم امتالكها أكبر االقتصادات ف. والهولندية وغيرها

مارات، والمكسيك، واألرجنتين، كما أنّها تعد من الدول ُمختلطة األعراق، بسبب الغزوات، واالستع
فارقة، والهجرات التي تعرضت لها ، فاإلضافة لسكانها األصليين، يوجد أعداد من األوروبيين، واأل

واآلسيويين



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 2-4

كولومبيا تقع على المحيط االطلسي

جزر فو كالند فرنسية 

اكبر دول القارة البرازيل 

تشيلي دولة مربعة الشكل 

الحقيقة الجغرافية المستخرجة من الشكل 

شر، شهدت أمريكا الالتينية العديد من الغزوات في أواخر القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن ع
ظم سكانها إلى حين استقاللها في أوائل القرن التاسع عشر عن إسبانيا والبرتغال، حيث يتحدث مع

فرنسية بهاتين اللغتين اإلسبانية والبرتغالية، مع بعض األقليات التي تتحدث لغات أخرى كال
ي البرازيل، تُعد دول أمريكا الالتينية دوالً نامية رغم امتالكها أكبر االقتصادات ف. والهولندية وغيرها

مارات، والمكسيك، واألرجنتين، كما أنّها تعد من الدول ُمختلطة األعراق، بسبب الغزوات، واالستع
فارقة، والهجرات التي تعرضت لها ، فاإلضافة لسكانها األصليين، يوجد أعداد من األوروبيين، واأل

واآلسيويين



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 2-5

عمق العالقات بين االمارات ودول 
أمريكا الشمالية

قرب هذه الدول من اسيا  مما ساعد 
على وجود عالقات اقتصادية

اتية متانة العالقات االقتصادية اإلمار
مع دول القارة 

متانة العالقات االجتماعية  
اإلماراتية مع دول القارة 

األرقام التي يحتويها الشكل يدل على 

شر، شهدت أمريكا الالتينية العديد من الغزوات في أواخر القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن ع
ظم سكانها إلى حين استقاللها في أوائل القرن التاسع عشر عن إسبانيا والبرتغال، حيث يتحدث مع

فرنسية بهاتين اللغتين اإلسبانية والبرتغالية، مع بعض األقليات التي تتحدث لغات أخرى كال
ي البرازيل، تُعد دول أمريكا الالتينية دوالً نامية رغم امتالكها أكبر االقتصادات ف. والهولندية وغيرها

مارات، والمكسيك، واألرجنتين، كما أنّها تعد من الدول ُمختلطة األعراق، بسبب الغزوات، واالستع
فارقة، والهجرات التي تعرضت لها ، فاإلضافة لسكانها األصليين، يوجد أعداد من األوروبيين، واأل

واآلسيويين



الثامن الصف 
اتاريخناالماراتكتاب



:أقرأ الفقرة اآلتية الواردة في النص المجاور ثم أجب 

عالمة2 1-1

المصلحة الشخصية 

تزعم المنطقة 

البعد الوطني والقومي 

حب أبوظبي 

نفسر اهتمام الشيخ زايد رحمه هللا بباقي االمارات 
بالحرص على   

ي السادس من تولى المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في أبوظبي ف
ومنذ ذلك الحين، بدأت سنوات حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب لتنمية إمارة .  1966أغسطس 

زايد لمقاليد وشهدت إمارة أبوظبي بعد سنوات قليلة من تولي الشيخ. أبوظبي في مختلف المجاالت
ء والتشييد الحكم فيها، تحوالت جذرية في زمن قياسي، حيث تم تنفيذ مئات المشاريع في البنا

.وغيرها ة، والتحديث والتطوير والخدمات، والتي شملت إقامة المساكن و التجمعات السكنية الحديث
ث كان ولم يقتصر عطاء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا على إمارة أبوظبي وحدها، حي

ادر بعد يتطلع رحمه هللا منذ تولي الحكم في إمارة أبوظبي إلى جمع شمل اإلمارات األخرى، حيث ب
ة والقت هذه الدعو. أقل من عامين من توليه حكم إمارة أبوظبي، بالدعوة إلى جمع شمل اإلمارات

ذن هللا الشيخ الحكيمة والمخلصة استجابة واسعة، تجسدت في االجتماع الذي تم بين المغفور لهما بإ
نطقة زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي في م

في أعقاب إعالن الحكومة البريطانية في ذلك العام عن إجالء 1968فبراير 18السمحة في 
، حيث تركز اللقاء على إقامة اتحاد 1971جيوشها من اإلمارات المتصالحة في الخليج قبل عام 

لصحية يقوم باإلشراف على الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الداخلي والخدمات ااإلماراتينبين 
اد اإلمارات والتعليمية، واتفقا على دعوة حكام اإلمارات األخرى الجتماع في دبي لمناقشة قيام اتح
، دبي، العربية المتحدة بين اإلمارات التسع، والذي كان مقترحاً أن يتشكل من إمارات أبوظبي

طر، ورفع الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، الشارقة، الفجيرة، باإلضافة إلى البحرين وق
بعد هذا اللقاء شعار االتحاد الذي نادى به زايد وراشد، وتجاوب حكام اإلمارات األخرى مع هذه 

في دبي، انبثقت 1968فبراير 27إلى 25الدعوة المخلصة، وعقدوا اجتماعاً آخر من الفترة من 
وتواصلت بعدها االجتماعات واللقاءات. عنه اتفاقية قيام اتحاد اإلمارات العربية المتحدة

أكتوبر 15إلى 11والمشاورات بين الحكام، لحين انعقاد االجتماعات الحاسمة خالل الفترة من 
يام اتحاد ، والتي تم فيها االتفاق على تنفيذ اتفاقية دبي، واإلعالن بشكل رسمي عن ق1969

دولة االتحاد، اإلمارات العربية المتحدة، وانتخب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا رئيساً ل
والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه هللا نائباً للرئيس



:أقرأ الفقرة اآلتية الواردة في النص المجاور ثم أجب 

عالمة2 1-2

بالسلطة المطلقة 

تطوير البنية التحتية 

ضمها إلى حلف مع دبي 

قيام دولة االمارات 

في حكم  زايدللشيخالناجحةالقيادةمعنىتجسد
ابوظبي

ي السادس من تولى المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في أبوظبي ف
ومنذ ذلك الحين، بدأت سنوات حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب لتنمية إمارة .  1966أغسطس 

زايد لمقاليد وشهدت إمارة أبوظبي بعد سنوات قليلة من تولي الشيخ. أبوظبي في مختلف المجاالت
ء والتشييد الحكم فيها، تحوالت جذرية في زمن قياسي، حيث تم تنفيذ مئات المشاريع في البنا

.وغيرها ة، والتحديث والتطوير والخدمات، والتي شملت إقامة المساكن و التجمعات السكنية الحديث
ث كان ولم يقتصر عطاء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا على إمارة أبوظبي وحدها، حي

ادر بعد يتطلع رحمه هللا منذ تولي الحكم في إمارة أبوظبي إلى جمع شمل اإلمارات األخرى، حيث ب
ة والقت هذه الدعو. أقل من عامين من توليه حكم إمارة أبوظبي، بالدعوة إلى جمع شمل اإلمارات

ذن هللا الشيخ الحكيمة والمخلصة استجابة واسعة، تجسدت في االجتماع الذي تم بين المغفور لهما بإ
نطقة زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي في م

في أعقاب إعالن الحكومة البريطانية في ذلك العام عن إجالء 1968فبراير 18السمحة في 
، حيث تركز اللقاء على إقامة اتحاد 1971جيوشها من اإلمارات المتصالحة في الخليج قبل عام 

لصحية يقوم باإلشراف على الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الداخلي والخدمات ااإلماراتينبين 
اد اإلمارات والتعليمية، واتفقا على دعوة حكام اإلمارات األخرى الجتماع في دبي لمناقشة قيام اتح
، دبي، العربية المتحدة بين اإلمارات التسع، والذي كان مقترحاً أن يتشكل من إمارات أبوظبي

طر، ورفع الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، الشارقة، الفجيرة، باإلضافة إلى البحرين وق
بعد هذا اللقاء شعار االتحاد الذي نادى به زايد وراشد، وتجاوب حكام اإلمارات األخرى مع هذه 

في دبي، انبثقت 1968فبراير 27إلى 25الدعوة المخلصة، وعقدوا اجتماعاً آخر من الفترة من 
وتواصلت بعدها االجتماعات واللقاءات. عنه اتفاقية قيام اتحاد اإلمارات العربية المتحدة

أكتوبر 15إلى 11والمشاورات بين الحكام، لحين انعقاد االجتماعات الحاسمة خالل الفترة من 
يام اتحاد ، والتي تم فيها االتفاق على تنفيذ اتفاقية دبي، واإلعالن بشكل رسمي عن ق1969

دولة االتحاد، اإلمارات العربية المتحدة، وانتخب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا رئيساً ل
والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه هللا نائباً للرئيس



:أقرأ الفقرة اآلتية الواردة في النص المجاور ثم أجب 

عالمة2 1-3

اجتماع السميح

التعاون الثنائي بين دبي وأبو ظبي 

إعالن الحكومة البريطانية في ذلك العام عن 
إجالء جيوشها من اإلمارات المتصالحة في 

الخليج 

هزيمة بريطانيا في الحرب العالمية األولى 
والثانية 

الحقبةهدهفيدولةلقياموالمباشرالرئيسالدافع
الزمنية

ي السادس من تولى المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في أبوظبي ف
ومنذ ذلك الحين، بدأت سنوات حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب لتنمية إمارة .  1966أغسطس 

زايد لمقاليد وشهدت إمارة أبوظبي بعد سنوات قليلة من تولي الشيخ. أبوظبي في مختلف المجاالت
ء والتشييد الحكم فيها، تحوالت جذرية في زمن قياسي، حيث تم تنفيذ مئات المشاريع في البنا

.وغيرها ة، والتحديث والتطوير والخدمات، والتي شملت إقامة المساكن و التجمعات السكنية الحديث
ث كان ولم يقتصر عطاء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا على إمارة أبوظبي وحدها، حي

ادر بعد يتطلع رحمه هللا منذ تولي الحكم في إمارة أبوظبي إلى جمع شمل اإلمارات األخرى، حيث ب
ة والقت هذه الدعو. أقل من عامين من توليه حكم إمارة أبوظبي، بالدعوة إلى جمع شمل اإلمارات

ذن هللا الشيخ الحكيمة والمخلصة استجابة واسعة، تجسدت في االجتماع الذي تم بين المغفور لهما بإ
نطقة زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي في م

في أعقاب إعالن الحكومة البريطانية في ذلك العام عن إجالء 1968فبراير 18السمحة في 
، حيث تركز اللقاء على إقامة اتحاد 1971جيوشها من اإلمارات المتصالحة في الخليج قبل عام 

لصحية يقوم باإلشراف على الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الداخلي والخدمات ااإلماراتينبين 
اد اإلمارات والتعليمية، واتفقا على دعوة حكام اإلمارات األخرى الجتماع في دبي لمناقشة قيام اتح
، دبي، العربية المتحدة بين اإلمارات التسع، والذي كان مقترحاً أن يتشكل من إمارات أبوظبي

طر، ورفع الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، الشارقة، الفجيرة، باإلضافة إلى البحرين وق
بعد هذا اللقاء شعار االتحاد الذي نادى به زايد وراشد، وتجاوب حكام اإلمارات األخرى مع هذه 

في دبي، انبثقت 1968فبراير 27إلى 25الدعوة المخلصة، وعقدوا اجتماعاً آخر من الفترة من 
وتواصلت بعدها االجتماعات واللقاءات. عنه اتفاقية قيام اتحاد اإلمارات العربية المتحدة

أكتوبر 15إلى 11والمشاورات بين الحكام، لحين انعقاد االجتماعات الحاسمة خالل الفترة من 
يام اتحاد ، والتي تم فيها االتفاق على تنفيذ اتفاقية دبي، واإلعالن بشكل رسمي عن ق1969

دولة االتحاد، اإلمارات العربية المتحدة، وانتخب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا رئيساً ل
والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه هللا نائباً للرئيس



:أقرأ الفقرة اآلتية الواردة في النص المجاور ثم أجب 

عالمة2 1-4

التعاون 

االتحاد

االخالص

التسامح

قيمة  أخالقية وردة في النص 

ي السادس من تولى المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في أبوظبي ف
ومنذ ذلك الحين، بدأت سنوات حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب لتنمية إمارة .  1966أغسطس 

زايد لمقاليد وشهدت إمارة أبوظبي بعد سنوات قليلة من تولي الشيخ. أبوظبي في مختلف المجاالت
ء والتشييد الحكم فيها، تحوالت جذرية في زمن قياسي، حيث تم تنفيذ مئات المشاريع في البنا

.وغيرها ة، والتحديث والتطوير والخدمات، والتي شملت إقامة المساكن و التجمعات السكنية الحديث
ث كان ولم يقتصر عطاء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا على إمارة أبوظبي وحدها، حي

ادر بعد يتطلع رحمه هللا منذ تولي الحكم في إمارة أبوظبي إلى جمع شمل اإلمارات األخرى، حيث ب
ة والقت هذه الدعو. أقل من عامين من توليه حكم إمارة أبوظبي، بالدعوة إلى جمع شمل اإلمارات

ذن هللا الشيخ الحكيمة والمخلصة استجابة واسعة، تجسدت في االجتماع الذي تم بين المغفور لهما بإ
نطقة زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي في م

في أعقاب إعالن الحكومة البريطانية في ذلك العام عن إجالء 1968فبراير 18السمحة في 
، حيث تركز اللقاء على إقامة اتحاد 1971جيوشها من اإلمارات المتصالحة في الخليج قبل عام 

لصحية يقوم باإلشراف على الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الداخلي والخدمات ااإلماراتينبين 
اد اإلمارات والتعليمية، واتفقا على دعوة حكام اإلمارات األخرى الجتماع في دبي لمناقشة قيام اتح
، دبي، العربية المتحدة بين اإلمارات التسع، والذي كان مقترحاً أن يتشكل من إمارات أبوظبي

طر، ورفع الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، الشارقة، الفجيرة، باإلضافة إلى البحرين وق
بعد هذا اللقاء شعار االتحاد الذي نادى به زايد وراشد، وتجاوب حكام اإلمارات األخرى مع هذه 

في دبي، انبثقت 1968فبراير 27إلى 25الدعوة المخلصة، وعقدوا اجتماعاً آخر من الفترة من 
وتواصلت بعدها االجتماعات واللقاءات. عنه اتفاقية قيام اتحاد اإلمارات العربية المتحدة

أكتوبر 15إلى 11والمشاورات بين الحكام، لحين انعقاد االجتماعات الحاسمة خالل الفترة من 
يام اتحاد ، والتي تم فيها االتفاق على تنفيذ اتفاقية دبي، واإلعالن بشكل رسمي عن ق1969

دولة االتحاد، اإلمارات العربية المتحدة، وانتخب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا رئيساً ل
والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه هللا نائباً للرئيس



:أقرأ الفقرة اآلتية الواردة في النص المجاور ثم أجب 

عالمة2 1-5

دبي لقيام الدولة 

أبو ظبي  لقيام الدولة 

الشارقة لقيام الدولة 

عجمان  لقيام الدولة 

1969ما هي اتفاقية 

ي السادس من تولى المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في أبوظبي ف
ومنذ ذلك الحين، بدأت سنوات حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب لتنمية إمارة .  1966أغسطس 

زايد لمقاليد وشهدت إمارة أبوظبي بعد سنوات قليلة من تولي الشيخ. أبوظبي في مختلف المجاالت
ء والتشييد الحكم فيها، تحوالت جذرية في زمن قياسي، حيث تم تنفيذ مئات المشاريع في البنا

.وغيرها ة، والتحديث والتطوير والخدمات، والتي شملت إقامة المساكن و التجمعات السكنية الحديث
ث كان ولم يقتصر عطاء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا على إمارة أبوظبي وحدها، حي

ادر بعد يتطلع رحمه هللا منذ تولي الحكم في إمارة أبوظبي إلى جمع شمل اإلمارات األخرى، حيث ب
ة والقت هذه الدعو. أقل من عامين من توليه حكم إمارة أبوظبي، بالدعوة إلى جمع شمل اإلمارات

ذن هللا الشيخ الحكيمة والمخلصة استجابة واسعة، تجسدت في االجتماع الذي تم بين المغفور لهما بإ
نطقة زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي في م

في أعقاب إعالن الحكومة البريطانية في ذلك العام عن إجالء 1968فبراير 18السمحة في 
، حيث تركز اللقاء على إقامة اتحاد 1971جيوشها من اإلمارات المتصالحة في الخليج قبل عام 

لصحية يقوم باإلشراف على الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الداخلي والخدمات ااإلماراتينبين 
اد اإلمارات والتعليمية، واتفقا على دعوة حكام اإلمارات األخرى الجتماع في دبي لمناقشة قيام اتح
، دبي، العربية المتحدة بين اإلمارات التسع، والذي كان مقترحاً أن يتشكل من إمارات أبوظبي

طر، ورفع الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، الشارقة، الفجيرة، باإلضافة إلى البحرين وق
بعد هذا اللقاء شعار االتحاد الذي نادى به زايد وراشد، وتجاوب حكام اإلمارات األخرى مع هذه 

في دبي، انبثقت 1968فبراير 27إلى 25الدعوة المخلصة، وعقدوا اجتماعاً آخر من الفترة من 
وتواصلت بعدها االجتماعات واللقاءات. عنه اتفاقية قيام اتحاد اإلمارات العربية المتحدة

أكتوبر 15إلى 11والمشاورات بين الحكام، لحين انعقاد االجتماعات الحاسمة خالل الفترة من 
يام اتحاد ، والتي تم فيها االتفاق على تنفيذ اتفاقية دبي، واإلعالن بشكل رسمي عن ق1969

دولة االتحاد، اإلمارات العربية المتحدة، وانتخب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا رئيساً ل
والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه هللا نائباً للرئيس


