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النهائيةالمراجعة
لمهارات
مادة
االجتماعيةالدراسات



التعميم

قوة-ضعف –االتحاد 

في االتحاد قوة وفي التفرقة ضعف

قوة الدولة في اتحادها وضعفها في تفرقها

حماية الدولة–الجيش 

الجيش القوي يحمي الدولة من االعداء

حماية حدود الدولة من واجبات الجيش



الرأي

اختالف الناس في الحكم عليه

مدينة الشارقة اجمل مدن الدولة

طالب مدرسة المجد اكثر ذكاء
حدائق العين اجمل من حدائق دبي



الحقيقة

اتفاق الناس عليه

يوجد بدبي اعلى ناطحة سحاب في العالم

1971ديسمبر 2قام اتحاد االمارات في 
9/12امتحان مادة الدراسات األربعاء 



المفهوم

تفسير وتوضيح

الوطن مساحة من االرض

الوطنية حب الوطن والتضحية من اجله

الهوية الوطنية هب ترابط بين الدين واللغة والعادات



الخط الزمني

رسم بياني 

1968فبراير /18

1971يونيو18

اجتماع دبي االول

اجتماع عرقوب السديرة

1971ديسمبر /2

اعالن قام االتحاد

1968فبراير/25

اجتماع دبي الثاني



مهارة قراءة الجداول وتحليلها

اقرأ الجدول جيدا  -

انتبه لجميع البيانات الواردة فيه-

ية البيان)قارن واربط بين معطيات الجدول -
(والرقمية

ا خالل اربط بخبراتك ومعارفك التي اكتسبته-
.العام الدراسي، ووظفها لتفسير المطلوب



:ة التي لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا الدول-

تونس-4سوريا-3بحرينال-2جيبوتي.1



:األقل في نسبة الوفيات مقارنة بعدد اإلصابات لديها الدولة -

الصومال-4ليبيا-3سعوديةال-2األردن.1



:اجمالي عدد اإلصابات في دول الخليج حسب الجدول بلغي-

ألف250أكثر من -4ألف 250-200-3الف           200-100-2ألف      100أقل من .1



:أكثر الدول العربية في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا -

العراق-4السودان-3مصر-2الكويت.1



:يرجع سبب ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى -

التزام المواطنين والمقيمين وتالحمهم مع القيادة-3ارتفاع مستوى الرعاية الصحية                                 .1

جميع ما سبق-4استخدام أحدث األساليب والتقنيات العالجية.2



أكثر الدول في متوسط 
نسبة انتاج الطاقة النظيفة ك

:من اجمالي الطاقة 

تونس-1

الكويت-2

المغرب -3

لبنان-4



اج من المتوقع أن يصل انت
يفة السعودية من الطاقة النظ

:م2032بحلول عام 

جيجا وات1-25

جيجا وات2-67

جيجا وات 3-54

جيجا وات4-43



قل الدول اعتماداً على أ
الطاقة النظيفة حتى عام

2020:

األردن ولبنان-1

الجزائر والبحرين-2

البحرين والكويت -3

مصر والسعودية-4



دول 6بلغت نسبة انتاج 
تاج عربية من النفط من اإلن

:2019العالمي عام 

1-9.8%

2-22.2%

3-25.4 %

4-14.4%



ول رتب تنازلياً أكثر ثالث د
:2019عربية انتاجاً للنفط عام 

السعودية/العراق/اإلمارات-1

رالجزائ/ ليبيا / الكويت -2

اإلمارات/العراق/السعودية -3

الكويت/ اإلمارات/ العراق-4



بلغ إجمالي إنتاج دولتي
اإلمارات والكويت عام 

:م2019

1-3.7%

2-4.9%

3-5.4 %

4-5.8%



مهارة قراءة وتحليل الخريطة

اقرأ الخريطة جيدا  -

/  احالمفت)انتبه لجميع عناصر الخريطة -
/ .....(مبين الجهات/ العنوان

اربط بين المعلومات الواردة فيها-
ما هو وبين الظواهر المختلفة وفسرها وفقا  ل

.مطلوب



من الدول الحبيسة في -
:قارة أوروبا 

اليونان  . 1

التشيك. 2

اسبانيا. 3

فنلندا                  . 4



يحد المحيط األطلسي  -
:قارة أوروبا من جهة 

الشمال. 1

الجنوب. 2

الشرق. 3

الغرب. 4



مضيق يفصل بين-
:قياقارتي أوروبا وافري

هرمز. 1

بيرنج. 2

جبل طارق. 3

باب المندب. 4



تقع معظم الدول العربية-
ارة األفريقية بالنسبة لق

:في جهةآسيا
الشرق         .1
الغرب          .2
الشمال          .3
الجنوب.4



يةأسيودولة باكستان-
:تطل على المحيط

المتجمد الشمالي     .1
األطلسي           .2
الهادي             .3
الهندي.4



ية الجزر سيويةالدولة األ-
يةالمحاذية للسواحل الشرق

:آسيالقارة 
سريالنكا.1

ليابانا.2

مدغشقرجزيرة .3

الهند.4



سيويةاألمن الدول -
:الحبيسة

صينال.1
بورما.2
أفغانستان.3
باكستان.4



الدولة العربية التي لها سواحل-
ر والبحخليج العربيعلى المطلة

:األحمر في آن معًا هي

اليمن             .1

مصر             .2

السودان           .3

السعودية.4



إمارة تطل إحدى مدنها -
ة على السواحل الشرقي

:للدولة
عجمان.1
الشارقة.2
أبوظبي.3
رأس الخيمة.4



ة تتركز المناطق الجبلي-
بالنسبة لدولة اإلمارات

:العربية المتحدة في 
الشمال.1
الجنوب.2
الشرق .3
الغرب.4



ترتبط دولة اإلمارات -
د العربية المتحدة بحدو 

:برية مع كل من
قطر والسعودية.1
اليمن وسلطنة ُعمان.2
ةسلطنة ُعمان والسعودي.3
قطر وسلطنة ُعمان.4



دائرة العرض الرئيسة-
الذي تمر بدولة اإلمارات

:العربية المتحدة
مدار الجدي.1
مدار السرطان.2
خط االستواء.3
خط جرينتش.4



مدينة متاخمة لحدود -
ارة سلطان ُعمان تتبع إم

:أبوظبي
دبا.1
الرويس.2
العين.3
مدينة زايد.4



المشكالتحلمهارة
جيدا  المشكلةاقرأ-

الرئيسةالمشكلةحدد-

األسبابافهم-

وصنفهاالنتائجميز-

المشكلةتفاقمحالفيالمترتبةالمشكالتتوقع-

يالدراسالعامخاللاكتسبتهاالتيومعارفكبخبراتكاربط-
منالحدخاللهامنيمكنمناسبةحلولالقتراحووظفها
.وقوعهامنعأو،عليهاالمترتبةاآلثارأوالمشكلة



القارة المشكلة التي تعرضها خريطة -

:األفريقية 

قلة الغذاء .1

صعوبة المواصالت بالمناطق الجبلية.2

زيادة معدالت التصحر بالقارة.3

راضي الصالحة للزراعةاألقلة مساحة .4



:هة يحد البحر المتوسط قارة افريقيا من ج-

الجنوب.1

الشمال.2

الغرب.3

الشرق.4



قية االستعمال الغالب على أراضي القارة األفري-

:وفقا  لمفتاح الخريطة 

األراضي الرطبة.1

المساحات المروية.2

الراضي الرعوية.3

الغابات واألحراج.4



اآلثار المترتبة على المشكلة الواردة من -

:بالخريطة

سوء توزيع السكان.1

انتشار األمراض واألوبئة.2

انقراض العديد من انواع الطيور.3

ارتفاع معدالت تلوث التربة.4



:معالالمشكلة التي تعرضها خريطة ال-

ه        اختالف أشكال الميا.1

نسبة توفر المياه النقية       .2

انخفاض نسبة المياه النقية.3

ةتفاوت نسب توزيع المياه النقي.4



أكثر القطاعات االقتصادية -

:استهالكا  للمياه العذبة 

زراعةال.1

الصناعة.2

تعدينال.3

االستخدام المنزلي.4



من المتوقع أن يصل عدد سكان -

:م إلى2030العالم عام 

مليار نسمة1.5.3

مليار نسمة2.6.9

مليار نسمة3.8.4

مليارات نسمة4.9



من أخطر أشكال األنشطة البشرية التي-
ي دول تؤثر سلبا  على نسب المياه النقية ف

:العالم

ارتفاع درجة حرارة المياه     .1

زيادة ملوحة المياه.2

زيادة المواد العالقة في الماء.3

النفايات الكيميائية.4



تصنف دول الخليج العربي حسب -

:الخريطة ضمن

مائيفي خطر دول .1

دول تعاني ندرة مائية.2

دول تعاني ندرة تامة في المياه.3

دول لديها ضغط على مصادر المياه.4



من علماء المناخ % 97إْذ أن : إن هناك إجماع ا علميًّا طاغي ا على أن ارتفاع درجة حرارة األرض هو من صنع اإلنسان في الغالب

زاد تركيز وهو ما-أي الفحم والغاز والنفط -إن أحد أكبر المسبّبات إلى حد بعيد هو حرق الوقود األحفوري . توصلوا إلى هذا االستنتاج

ي وهذا النشاط، المقرون بأنشطة أخرى مثل تمهيد األراض. في غالف أرضنا الجوي-مثل ثاني أوكسيد الكربون -غازات الدفيئة 

ة وارتفاع درجات وفي واقع األمر، فإن العلماء متيقّنين من الصلة بين غازات الدفيئ. للزراعة، يسبّب ارتفاع متوسط درجة حرارة كوكبنا

ا تم التوص. الحرارة في كوكب األرض، بنفس قدر تيقّنهم من الصلة بين التدخين وسرطان الرئة الكن هذه ليست استنتاج  . ل إليه مؤخر 

ناوين منذ وقد بدأت التحذيرات من االحتباس الحراري تتصدر الع. فالمجتمع العلمي دأب على جمع ودراسة البيانات بشأن هذا طيلة عقود

دت وقد عق". اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ"بلد ا معاهدة  دولية، هي 165، وقع 1992وفي عام . أواخر الثمانينيات

مناخي، وكذلك ، بغية تطوير أهداٍف وأساليَب للحد من التغير ال"( مؤتمر األطراف"باسم )تلك البلدان اجتماعاٍت سنوية  منذ ذلك الحين 

ا بـ197واليوم، بات هناك . التكيّف مع آثاره الماثلة للعيان فعال   ".اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ"بلد ا ملتزم 

:المشكلة الرئيسية -
تصحرال-4سرطان الرئة-3تغير المناخ-2لتدخينا-1
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دولة165-4دولة197-3دولة44-2دولة1-32
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:هذه العبارة ( بدأت التحذيرات من االحتباس الحراري تتصدر العناوين منذ أواخر الثمانينات ) -
حقيقة-4توقع-3مفهوم-2تعميم-1
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مناخي، وكذلك ، بغية تطوير أهداٍف وأساليَب للحد من التغير ال"( مؤتمر األطراف"باسم )تلك البلدان اجتماعاٍت سنوية  منذ ذلك الحين 

ا بـ197واليوم، بات هناك . التكيّف مع آثاره الماثلة للعيان فعال   ".اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ"بلد ا ملتزم 

في تقديرا  من المؤسسات الدولية على جهوده-رحمه هللا –من األلقاب التي حصل عليها الشيخ زايد -
:مجال البيئة

زايد الوفاء-4بطل األرض-3طل االتحادب-2حكيم العرب-1



وتحليلهااألشكالقراءةمهارة

جيدا  الشكلاقرأ-
الموضوعافهم-
المعلوماتبيناربط-
الرئيسةاألفكاررتب-
.الرقميةبالبياناتاهتم-



محطة ستقوم محطات براكة للطاقة النووية السلمية أول"
حوري للطاقة النووية السلمية في العالم العربي بدور م

ة التي في تغيير طريقة اعتماد الدولة على مصادر الطاق
5.6تسهم في دعم النمو المستقبلي، وذلك عبر إنتاج

لبيئة جيجاوات من الكهرباء اآلمنة والموثوقة والصديقة ل
دولة ففي. التي تحد من االنبعاثات الكربونية سنويا

اإلمارات وحدها ستنخفض االنبعاثات بعد تشغيل
مليون سيارة من 3.2محطات براكة بما يعادل إزالة 

غاية الطرقات سنوياً في الدولة، وهذا األمر يعد مهماً لل
في سياق جهودنا الرامية للتصدي لظاهرة التغير 
ستوى المناخي والتحديات المرتبطة بتلوث الهواء على م

".العالم
صات كما انها توفر فرصاً وظيفية مجزية ضمن التخص

المتطورة وتؤسس لقطاع نووي إماراتي مستدام، إلى
جانب دعم تطوير سلسلة توريد محلية تدعم هذا 

".التوجه

:استعانت دولة اإلمارات العربية المتحدة في تصميم وإنشاء المحطات بتكنولوجيا -

كورية الجنوبية-4يابانية-3روسية-2أمريكية.1



محطة ستقوم محطات براكة للطاقة النووية السلمية أول"
حوري للطاقة النووية السلمية في العالم العربي بدور م

ة التي في تغيير طريقة اعتماد الدولة على مصادر الطاق
5.6تسهم في دعم النمو المستقبلي، وذلك عبر إنتاج

لبيئة جيجاوات من الكهرباء اآلمنة والموثوقة والصديقة ل
دولة ففي. التي تحد من االنبعاثات الكربونية سنويا

اإلمارات وحدها ستنخفض االنبعاثات بعد تشغيل
مليون سيارة من 3.2محطات براكة بما يعادل إزالة 

غاية الطرقات سنوياً في الدولة، وهذا األمر يعد مهماً لل
في سياق جهودنا الرامية للتصدي لظاهرة التغير 
ستوى المناخي والتحديات المرتبطة بتلوث الهواء على م

".العالم
صات كما انها توفر فرصاً وظيفية مجزية ضمن التخص

المتطورة وتؤسس لقطاع نووي إماراتي مستدام، إلى
جانب دعم تطوير سلسلة توريد محلية تدعم هذا 

".التوجه

:مليون طن سنويا  فان ذلك يعادل42ذا استطاعت محطة براكة أن تحد من االنبعاثات الكربونية بواقع ا-
مليون سيارة من الطرقات           6.4إزالة .2مليون سيارة من الطرقات3.2إزالة .1
مليون سيارة من الطرقات 12.6إزالة . 4مليون سيارة من الطرقات                     4.8إزالة .2



محطة ستقوم محطات براكة للطاقة النووية السلمية أول"
حوري للطاقة النووية السلمية في العالم العربي بدور م

ة التي في تغيير طريقة اعتماد الدولة على مصادر الطاق
5.6تسهم في دعم النمو المستقبلي، وذلك عبر إنتاج

لبيئة جيجاوات من الكهرباء اآلمنة والموثوقة والصديقة ل
دولة ففي. التي تحد من االنبعاثات الكربونية سنويا

اإلمارات وحدها ستنخفض االنبعاثات بعد تشغيل
مليون سيارة من 3.2محطات براكة بما يعادل إزالة 

غاية الطرقات سنوياً في الدولة، وهذا األمر يعد مهماً لل
في سياق جهودنا الرامية للتصدي لظاهرة التغير 
ستوى المناخي والتحديات المرتبطة بتلوث الهواء على م

".العالم
صات كما انها توفر فرصاً وظيفية مجزية ضمن التخص

المتطورة وتؤسس لقطاع نووي إماراتي مستدام، إلى
جانب دعم تطوير سلسلة توريد محلية تدعم هذا 

".التوجه

:سبب إقامة محطات الطاقة النووية بالقرب من المسطحات المائية-
صرف المخلفات النووية بها-2المناطق الساحليةاعتدال مناخ.1
تمتلك هذه المناطق التربة المالئمة إلنشاء المحطات-4استخدام مياه البحر في تبريد المولدات.2



وتحليلهاالنصوصقراءةمهارة

جيدا  النصاقرأ-
النصموضوعافهم-
فيهالواردةالمعلوماتبيناربط-
الرئيسةاألفكاررتب-
الرقميةبالبياناتاهتم-



:مفهومبين اإلنسان والبيئة ترسخ–رحمه هللا –العالقة التي وصفها الشيخ زايد -

التنمية االستدامة. 3المحافظة على التراث                            .1
االهتمام بالمعرفة.4معاصرةالالحداثة و .2



:من القيم الغير واردة بالنص-

التسامح.4العطاء.3وفاءال.2المحافظة على بالبيئة.1



:البنادقيكف عن صيد الحيوانات البرية ب-رحمه هللا -السبب الذي جعل الشيخ زايد -

المحافظة عليها من االنقراض. 3استخدام الوسائل الحديثة في الصيد                 .1
اءلتكون مصدرًا للخير ونبعًا للعط. 4احترامًا للقوانين التي تحرم هذا النوع من الصيد.2



ولنم تكنن دولنة اإلمنارات لتحقن  . سننة علنى تأسيسنها كدولنة25م احتفلت اإلمارات العربية المتحدة بمرور 1996في عام 

اإلضافة إلى والجهود المضنية التي بذلها ب–رحمه هللا –ذلك التقدم العظيم في جميع جوانب الحياة دون تفاني الشيخ زايد 

د وعند بنأن قن–رحمنه هللا –فني بداينة االتحناد، كنان الشنيخ زايند . رؤيته الحكيمنة لقينادة سنفينة النبالد نحنو مسنتقبل أفضنل

أبنناء دولننة وبفصنل التركيننز علنى التعلنيم أصنب . يسنتخدم إينرادات نفنط أبنوظبي لمسناعدة الجميننع، وقند أوفنى بنذلك الوعند

م ظلننت دولننة 1971اإلمننارات رجنناال  ونسنناء  قننادرين علننى آداء مسننؤولياتهم الوطنيننة بشننكل كامننل فنني المجتمننع، منننذ عننام 

م كانننت حينناة عنندد كبيننر مننن 1970ففنني الماضنني وحتننى عننام . اإلمننارات تحقنن  تقنندماَ أذهننل الجميننع فنني كننل جوانننب الحينناة

عنام أمنا اآلن يسنتطيع 60سنوات وكان متوسط العمر المتوقع للسكان ال يزيد عن 5األطفال اإلماراتيين ال تمتد ألكثر من 

.سنة 75المواطنين اإلماراتيين أن يتوقعوا العيش ألكثر من 

:من النتائج المترتبة على اهتمام دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعليم -
تحقيق تقدمًا أذهل الجميع في كل المجاالت.1
ارتفاع متوسط أعمار مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.2
في إمارة ابوظبي واستخدامها لمساعدة الجميع           زيادة إيرادات النفط .3
أصبح أبناء اإلمارات قادرين على آداء مسؤولياتهم الوطنية بشكل كامل في المجتمع.4



ولم تكن دولة اإلمارات لتحق  ذلنك . سنة على تأسيسها كدولة25احتفلت اإلمارات العربية المتحدة بمرور 1996في عام 

ضنافة إلنى والجهنود المضننية التني بنذلها باإل–رحمنه هللا –التقدم العظيم في جميع جوانب الحيناة دون تفناني الشنيخ زايند 

د وعند بنأن قن–رحمنه هللا –فني بداينة االتحناد، كنان الشنيخ زايند . رؤيته الحكيمنة لقينادة سنفينة النبالد نحنو مسنتقبل أفضنل

أبنناء دولننة وبفصنل التركيننز علنى التعلنيم أصنب . يسنتخدم إينرادات نفنط أبنوظبي لمسناعدة الجميننع، وقند أوفنى بنذلك الوعند

م ظلننت دولننة 1971اإلمننارات رجنناال  ونسنناء  قننادرين علننى آداء مسننؤولياتهم الوطنيننة بشننكل كامننل فنني المجتمننع، منننذ عننام 

م كانت حياة عدد كبير من االطفال 1970ففي الماضي وحتى عام . إلمارات تحق  تقدماَ أذهل الجميع في كل جوانب الحياة

عننام أمننا اآلن يسننتطيع 60سنننوات وكننان متوسننط العمننر المتوقننع للسننكان ال يزينند عننن 5اإلمنناراتيين ال تمتنند ألكثننر مننن 

.سنة 75المواطنين اإلماراتيين أن يتوقعوا العيش ألكثر من 

:يسمى االمارات عام على قيام اتحاد 25االحتفال بمرور -
اليوبيل البرونزي .4اليوبيل الذهبي .3يوبيل الفضيال.2اليوبيل الماسي.1



ولنم تكنن دولنة اإلمنارات لتحقن  . سنة على تأسيسنها كدولنة25م احتفلت اإلمارات العربية المتحدة بمرور 1996في عام 

اإلضافة إلى والجهود المضنية التي بذلها ب–رحمه هللا –ذلك التقدم العظيم في جميع جوانب الحياة دون تفاني الشيخ زايد 

د وعند بنأن قن–رحمنه هللا –فني بداينة االتحناد، كنان الشنيخ زايند . رؤيته الحكيمنة لقينادة سنفينة النبالد نحنو مسنتقبل أفضنل

أبنناء دولننة وبفصنل التركيننز علنى التعلنيم أصنب . يسنتخدم إينرادات نفنط أبنوظبي لمسناعدة الجميننع، وقند أوفنى بنذلك الوعند

م ظلننت دولننة 1971اإلمننارات رجنناال  ونسنناء  قننادرين علننى آداء مسننؤولياتهم الوطنيننة بشننكل كامننل فنني المجتمننع، منننذ عننام 

م كانت حياة عدد كبير من االطفال 1970ففي الماضي وحتى عام . إلمارات تحق  تقدماَ أذهل الجميع في كل جوانب الحياة

عننام أمننا اآلن يسننتطيع 60سنننوات وكننان متوسننط العمننر المتوقننع للسننكان ال يزينند عننن 5اإلمنناراتيين ال تمتنند ألكثننر مننن 

.سنة 75المواطنين اإلماراتيين أن يتوقعوا العيش ألكثر من 

:بـ -رحمه هللا –شبه الكاتب الرؤية الحكيمة للشيخ زايد -
الصعود إلى الفضاء.4قيادة السفينة .3شجرة المثمرةال.2الوفاء بالعهد.1



ولنم تكنن دولنة اإلمنارات لتحقن  . سنة على تأسيسنها كدولنة25م احتفلت اإلمارات العربية المتحدة بمرور 1996في عام 

اإلضافة إلى والجهود المضنية التي بذلها ب–رحمه هللا –ذلك التقدم العظيم في جميع جوانب الحياة دون تفاني الشيخ زايد 

د وعند بنأن قن–رحمنه هللا –فني بداينة االتحناد، كنان الشنيخ زايند . رؤيته الحكيمنة لقينادة سنفينة النبالد نحنو مسنتقبل أفضنل

أبنناء دولننة وبفصنل التركيننز علنى التعلنيم أصنب . يسنتخدم إينرادات نفنط أبنوظبي لمسناعدة الجميننع، وقند أوفنى بنذلك الوعند

م ظلننت دولننة 1971اإلمننارات رجنناال  ونسنناء  قننادرين علننى آداء مسننؤولياتهم الوطنيننة بشننكل كامننل فنني المجتمننع، منننذ عننام 

م كانت حياة عدد كبير من االطفال 1970ففي الماضي وحتى عام . إلمارات تحق  تقدماَ أذهل الجميع في كل جوانب الحياة

عننام أمننا اآلن يسننتطيع 60سنننوات وكننان متوسننط العمننر المتوقننع للسننكان ال يزينند عننن 5اإلمنناراتيين ال تمتنند ألكثننر مننن 

.سنة 75المواطنين اإلماراتيين أن يتوقعوا العيش ألكثر من 

:زاد متوسط أعمار المواطنين اإلماراتيين بعد قيام اإلتحاد -
سنة4.25سنة 3.15سنوات2.10سنوات1.5



:يقدم االتحاد النسائي العام خدماته على المستوى -
العالمي.4األسيوي .3عربيال.2المحلي.1



:تم تأسيس جمعية المرأة الظبيانية منذ-

عاماً 4.47عاماً 3.37عامًا 2.22عاماً 1.20



صااروا م استقبل مواطنو دولة اإلمارات والمقيمون فيهاا خبار وفااة الشايي زاياد بحازن كبيار، ف2004في الثاني من نوفمبر 
. ن القاادةوبذلك انتقلت مهمة استكمال مسايرة البنااء إلاى جيال جدياد ما. “والد األمة " كما أطلقوا عليه " الوالد زايد " ينادونه 

وخلف صاحب خلف صاحب السمو الشيي خليفة بن زايد آل نهيان حفظه هللا، ولي العهد، والده ليصبح حاكماً إلمارة ابوظبي
خاالل اجتمااع و. أخااه كاولي للعهاد ونائبااً للقائاد األعلاى للقاوات المسالحة–حفظه هللا –السمو الشيي محمد بن زايد آل نهيان 

اشرة الشيي خليفة المجلس األعلى لالتحاد ُعقد في اليوم التالي لوفاة الشيي زايد اختار حكام دولة اإلمارات العربية المتحدة مب
تعهاد بمواصالة وفي أول خطاب وجهه إلى شعبه، أقر بالدين الذي يدين به لوالده، كماا. بن زايد آل نهيان رئيساً جديداً للدولة

.    قيادة دولة اإلمارات على خطى النهج الذي رسمه والدة باقتدار على مر السنوات
عة فاي العمال حفظه هللا رئاسة الدولة، كان قد اكتساب قبال ذلاك خبارة واسا–عندما تولى صاحب السمو الشيي خليفة بن زايد 
ماا م، وشغل الحقاً منصب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أباوظبي، ك1969الحكومي حيث أصبح ولي عهد أبوظبي منذ عام 

.دولة اإلماراتشغل منصب رئيس المجلس األعلى للبترول في إمارة أبوظبي ومنصب نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ل

ة اإلمارات تولى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان منصبة الجديد كرئيس لدول-
:العربية المتحدة بتاريخ 

م1971الثاني من ديسمبر. 3م  1969األول من فبراير .1
م2004الثالث من نوفمبر . 4م2004الثاني من نوفمبر .2



صااروا م استقبل مواطنو دولة اإلمارات والمقيمون فيهاا خبار وفااة الشايي زاياد بحازن كبيار، ف2004في الثاني من نوفمبر 
. ن القاادةوبذلك انتقلت مهمة استكمال مسايرة البنااء إلاى جيال جدياد ما. “والد األمة " كما أطلقوا عليه " الوالد زايد " ينادونه 

وخلف صاحب خلف صاحب السمو الشيي خليفة بن زايد آل نهيان حفظه هللا، ولي العهد، والده ليصبح حاكماً إلمارة ابوظبي
خاالل اجتمااع و. أخااه كاولي للعهاد ونائبااً للقائاد األعلاى للقاوات المسالحة–حفظه هللا –السمو الشيي محمد بن زايد آل نهيان 

اشرة الشيي خليفة المجلس األعلى لالتحاد ُعقد في اليوم التالي لوفاة الشيي زايد اختار حكام دولة اإلمارات العربية المتحدة مب
تعهاد بمواصالة وفي أول خطاب وجهه إلى شعبه، أقر بالدين الذي يدين به لوالده، كماا. بن زايد آل نهيان رئيساً جديداً للدولة

.    قيادة دولة اإلمارات على خطى النهج الذي رسمه والدة باقتدار على مر السنوات
عة فاي العمال حفظه هللا رئاسة الدولة، كان قد اكتساب قبال ذلاك خبارة واسا–عندما تولى صاحب السمو الشيي خليفة بن زايد 
ماا م، وشغل الحقاً منصب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أباوظبي، ك1969الحكومي حيث أصبح ولي عهد أبوظبي منذ عام 

.دولة اإلماراتشغل منصب رئيس المجلس األعلى للبترول في إمارة أبوظبي ومنصب نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ل

:لة بـتعهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه هللا في أول خطاب له بعد تولي رئاسة الدو-
.رحمه هللا–السير على النهج الذي رسمه الشيخ زايد . 3فكر جديد يتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية          .1
االستعانة بالخبراء األجانب في شتى مجاالت الحياة. 4رحمه هللا–الشيخ زايد قبول تولي الرئاسة خلفًا لوالده.2


