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7نطاق 6جملس 

وي مدرسة الهري للتعلمي الأسايس والثان

ات مراجعة عامة همارية ملادة الاجامتعي

املعمل معر حسن 

7احللقة 

2022-2023
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ت فيها حضارة أم النار هي 1 ي انتشر الدول الت 

اإلمارات وُعمان 

قطر والبحرين

الكويت والسعودية 

السعودية وُعمان 

7



ي 2
سادت حضارة أم النار ف 

العرص الحجري القديم

ونزي العرص البر

العرص الجليدي 

العرص الحجري الحديث 
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ي حضارة أم النار ؟3
أي من التالي حقيقة صحيحة تعبر عن وصف المدافن ف 

ة توصف بانها فوق سطح األرض ومربعة  وسقفها مرتفع ولها قب

ة توصف بانها تحت سطح األرض ودائرية وسقفها مرتفع ولها قب

توصف بانها فوق سطح األرض ودائرية وسقفها مرتفع ولها قبة

توصف بانها فوق سطح األرض ودائرية وسقفها مرتفع 
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ي تم اكتشاف حضارة أن النار كانت من خالل ؟4 الوسيلة الت 

ي والخاص  
التصوير التلفزيون 

كتابة األبحاث والدراسات 

المسح السطحي لألرض 

الحفريات والمسوحات عىل يد العلماء 
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ي ؟5
ي المنطق ف 

ي قامت ف  ي عملية االستكشافات االثرية الت 
تكمن الفائدة ف 

انشاء المتاحف وجذب السياحة 

الشهرة العلمية واإلعالمية 

التعرف على حياة السكان 

تدوين التاريخ الثقافي 
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البداية 

(  4.5)ما قبل الدهر الحالي 
يبًا، ملياَر سنٍة تقر

إذ يعتقُد العلماء 
بدايةَ عمِر 

األرِض، ويُقسُم 
مُن الجيولوجيُّ  الزَّ
إلى أربعِة دهورٍ 

الكامبريما قبَل 

عبارةٌ عن ثالثةِ 
دهوٍر، ويبلُغ 

من تاريخِ % 88
األرِض ويعدُّ 

قديًما جًدا، توجدُ 
فيِه حياةٌ ولكْن لم 

يعرْف عنها 
.الكثيرُ 

، والتي يُقسُم إلى عدَّةِ ِحقبٍ 
تُقسُم إلى عهوٍد وهو يُقاُس 

هُ بآالِف السنّيَن والذي ي ُميّزِ
.يَّةِ ظهوُر الحيواناِت الثَّد



يقسم ال عدة حقب 5

العصر 

الدهر 

الزمن 

العهد
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من تاري    ِخ األرِض % 88عبارٌة عن ثالثِة دهوٍر، ويبلُغ 5

الكامبري 

ما قبل الكامبري 

ما بعد الكامبري 

ةُ الحقبةُ  الميوسينيَـّ
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مليوِن 500األرُض قبَل 
سنة  

مة  كانِت اإلماراُت جزًءا من كتلة  أرضيَّة  ضخ
 قارِة و التي انفصلَْت عنْ ( غندوانا)تُسّمى قارةَ 

(  تيثسال)آسيا بواسطِة محيط  قديم  كبير  يُسمى 
وتوجُد شواهُد وآثاٌر  على هذه التضاريِس 

لظَّفرِة في القديمِة جدًّا في جبِل الظنِة في ِمنطقِة ا
.إمارة أبوظبي

مليوَن 260األرُض قبَل 
سنة  

ُل أرَض د ولِة اليابسةُ الضَّخمةُ التي  تشّكِ
ُك نحَو الشَّمالِ  .اإلماراِت بدأْت تتحرَّ

مليوِن 100األرُض خالَل 
سنة  الماضية

ةُ؛ حيثُ  كانِت زادِت التَّغيُّراُت الجيولوجيَـّ
ِة اإلماراُت تقُع على حافَِّة الصَّفيحـِة الع ربيَـّ
ِة وبسبِب الحركِة إلى الشَّماِل والتَّصاُدمِ   مع قارَّ
ةُ بالغر ِق إلى أْن آسيا؛ بدأِت الصَّفيحـةُ العربيَـّ

ِة . وصلْت إلى قاعِ المحيطِ  بسبِب الحركِة المستمرَّ
ِة وتصاُدِمها مَع ق ِة آسيا للصَّفيحِة العربيَـّ ارَّ

ربيّـِة ارتفَع قاُع المحيِط فوَق الصَّفيحـِة الع
مشكالً جباَل الحجِر الوعرِة و التي توجُد في
إمارِة الفجيرِة ورأِس الخيمـِة والّشارقـِة في

.دولِة اإلماراِت العربيّـِة المتّحدةِ 

مليوَن 20األرُض خالَل 
سنة  

ال تقتصُر المظاهُر 
الجيولوجيَّةُ في دولِة 
اإلمارات العربيِّة المتّحدةِ 
على الجباِل فقط، بل تُعدُّ 
الصَّحراُء التي تشكَّلْت بعَد 

ِن الجباِل بمالييِن الّسني
..مظهًرا مهًما أيًضا

ةُ الحقبةُ  الميوسينيَـّ
َر الُمناُخ قبَل أْن تتشّكَل الصَّحارى تغيَّ 

مرات  عديدةً، وكانِت األرُض مختلفـةً 
ا هي عليِه اآلَن، وقد حدثْت أهمُّ   تلَك عمَّ

ـِة في ال ِحقبـِة التَّغيُّراِت الُمناخيَـّ
ْت مالميوسينيّـةِ  23ن  ، والتي استمرَّ

ماليين 5مليوَن سنة   إلى ما يقارب 
سنة مضت

ةُ الحقبةُ  الميوسينيَـّ
تغيُُّر الُمناخِ 

فعْت ارتالميوسينيّـةِ ِخالَل الِحقبـِة 
درجاُت الحرارِة، وظهَرْت تضاريُس 
جديدةٌ، ونتيجةً لذلك انتشرِت األراضي 

ةُ في ِمنطقِة دولِة اإلمار اِت العشبيَـّ
ي منها، نباتاُت السَّافانا الموجودةُ ف

.شرِق أفريقيا



ي 5
ي دولة االمارات كان ف 

تشكل الصحراء ف 

مليوِن سنة  500األرُض قبَل 

مليوَن سنة  260األرُض قبَل 

مليوَن سنة  20األرُض خالَل 

مليوِن سنة  100األرُض خالَل 
الماضية
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ي الحقبة 5
ات الجيولوجية بسبب ارتفاع الحرارة ف  كانت التغبر

ةُ الحقبةُ  الميوسينيَـّ

الكامبري

ما قبل الكامبري 

ما بعد الكامبري 
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حتليل اخلرائط  همارة : النص الرابع

19

16

يمت الاس تدالل عىل الظروف املناخية القدمية من خالل 

حدى هذِه الُبحرياِت  بقااي ا 
ادلراسات امليدانية 

البحوث اجلغرافية 

التصوير عرب الأمقار الصناعية 

َكِت الرايُح املومسّيُة لتدخَل ش بهَ .س نة ق8000منُذ حوايل  اجلزيرِة العربّيِة حامةًل معها م، حترَّ
ىل املنطقة ِة الأمطاِر اليت يس تدلَّ الُعلامُء بلم .أأمطارًا ورمبا درجاِت حرارٍة أأدىن ا  ٍة عىل مكيَـّ دقَـّ

َ ُُبرياٍت وسطَ ا ا اكنَتم اكفيـًة لتُشّّكِ ، ولكَّنَّ حراءِ هطلَتم حدى وقدم متَّ الُعثوُر عىل بقااي. لصَّ  ا 
سعتِ . هذِه الُبحرياِت يف منطقـِة عوايف يف رأأِس اخلمية ُة بفعِل الكِّ كام توَّ يَّاِت الأرايض الُعش بيَـّ

ِة، وأأصبَح معلِت الأمطاُر املزُتايدُة عىل توس يعِ مساحـةِ . الوافرِة مَن الأمطارِ  املراعي الُعش بيَـّ
ىل ُأخرى بشٍّك مومسيٍّ  ىل التَّواُص . النَّاُس ينتقلوَن للعيِش منم منطقـٍة ا  حاُل ا  ِل أأدَّى هذا الَّتَّ

امِ  اِر ِمنم بالِد الشَّ الـِة والتُّجَّ حَّ .  مّما سامَه يف ازدهاِر حركِة النّشاِط التّجاريِّ التِّجارّيِ مَع الرَّ
ُد يف أأرِض دوةِل اال ماراِت عىل اس تقطاِب التُّ  الـِة منم بالِد اساعَد املناُخ اجلّيِ حَّ اِر والرَّ اِم جَّ لشَّ

ىل املنطقـِة بُقطعاِن الأبقاِر والأغناِم واملاعِز املُدجَّ  ُن دوةِل . نـةِ اذلين أأتوا ا  حيُث وجَد ُسَّكَّ
ا مضَن قُطعان، وانتقلوا هبا اال ماراِت يف هذِه احليواانِت فائدًة ومصدًرا للغذاِء، فقاموا  بَّتبيتِ 

ىل ُمختلِف أأحناِء املنطقـةِ  َّ وقدم أأطلَق الُعلامُء عىل هذا النَّمطِ. ا  عوي .ـةِ مَن احلياِة امَس البداوِة الرَّ
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ا السبب اذلي دفع سَّكن الامارات اىل تربية احليواانت  اليت وجدوه

العدد الكبري مَّنا 
عامل رُبي جتاري

فائدًة ومصدًرا للغذاءِ 

التفاخر والسلطة 

َكِت الرايُح املومسّيُة لتدخَل ش بهَ .س نة ق8000منُذ حوايل  اجلزيرِة العربّيِة حامةًل معها م، حترَّ
ىل املنطقة ِة الأمطاِر اليت يس تدلَّ الُعلامُء بلم .أأمطارًا ورمبا درجاِت حرارٍة أأدىن ا  ٍة عىل مكيَـّ دقَـّ

َ ُُبرياٍت وسطَ ا ا اكنَتم اكفيـًة لتُشّّكِ ، ولكَّنَّ حراءِ هطلَتم حدى وقدم متَّ الُعثوُر عىل بقااي. لصَّ  ا 
سعتِ . هذِه الُبحرياِت يف منطقـِة عوايف يف رأأِس اخلمية ُة بفعِل الكِّ كام توَّ يَّاِت الأرايض الُعش بيَـّ

ِة، وأأصبَح معلِت الأمطاُر املزُتايدُة عىل توس يعِ مساحـةِ . الوافرِة مَن الأمطارِ  املراعي الُعش بيَـّ
ىل ُأخرى بشٍّك مومسيٍّ  ىل التَّواُص . النَّاُس ينتقلوَن للعيِش منم منطقـٍة ا  حاُل ا  ِل أأدَّى هذا الَّتَّ

امِ  اِر ِمنم بالِد الشَّ الـِة والتُّجَّ حَّ .  مّما سامَه يف ازدهاِر حركِة النّشاِط التّجاريِّ التِّجارّيِ مَع الرَّ
ُد يف أأرِض دوةِل اال ماراِت عىل اس تقطاِب التُّ  الـِة منم بالِد اساعَد املناُخ اجلّيِ حَّ اِر والرَّ اِم جَّ لشَّ

ىل املنطقـِة بُقطعاِن الأبقاِر والأغناِم واملاعِز املُدجَّ  ُن دوةِل . نـةِ اذلين أأتوا ا  حيُث وجَد ُسَّكَّ
ا مضَن قُطعان، وانتقلوا هبا اال ماراِت يف هذِه احليواانِت فائدًة ومصدًرا للغذاِء، فقاموا  بَّتبيتِ 

ىل ُمختلِف أأحناِء املنطقـةِ  َّ وقدم أأطلَق الُعلامُء عىل هذا النَّمطِ. ا  عوي .ـةِ مَن احلياِة امَس البداوِة الرَّ



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 18

مجموعة دول

مجموعة مدن

مجموعة جزر

مجموعة جبال 

يقصد بمفهوم االرخبيل 
رتي تقع اليابان بين دائ-:لموقع الفلكي ا

شماال وبين خطي طول 46و 22عرض 
شرقا149و 130

يحدها من الشمال بحر-:الموقع الجغرافي
وخستك وخليج البروز ومن

الغرب بحر اليابان وخليج كوريا ومن 
الجنوب الغربي بحر الصين ومن الجنوب

المحيط الهاديوالشرق
جزيرة منها 3500دولة جزرية حيث بها 

جزر منهم يمثلوا 4معمورة و فقط600
من مساحة دولة اليابان باقي 98.7%5

المساحة جزر صغيرة
-:مساحة الدولة وشكلها

الف 373تزيد قليال عن ثلث مساحة مصر 
%  85تعتبر اليابان دولة جبلية حيث 2كم

.اليابان جبالمن مساحة

عبارة عن أرخبيل يضم آالفا من الجزر أكبرها هونشو ويغلب على اليابان
من مجموع مساحتها ،وأشهر % 80الطابع الجبلي حيث تشغل اليابانسطح

ممثلة في % 16مترا،وتشغل السهول نسبة 3776قممها فوجي ياما بعلو 
.السهول الساحلية والفيضية،ويعاني سطحها من النشاط البركاني والزلزالي

هوكايدو

هونشو

شيكوكو
كيوشو



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 19

شمال االستواء وغرب غرينتش

شمال االستواء وشرق غرينتش

جنوب االستواء وغرب غرينتش

جنوب االستواء وشرق غرينتش

وفق الموقع الفلكي الوارد في النص تقع اليابان في 
رتي تقع اليابان بين دائ-:لموقع الفلكي ا

شماال وبين خطي طول 46و 22عرض 
شرقا149و 130

يحدها من الشمال بحر-:الموقع الجغرافي
وخستك وخليج البروز ومن

الغرب بحر اليابان وخليج كوريا ومن 
الجنوب الغربي بحر الصين ومن الجنوب

المحيط الهاديوالشرق
جزيرة منها 3500دولة جزرية حيث بها 

جزر منهم يمثلوا 4معمورة و فقط600
من مساحة دولة اليابان باقي 98.7%5

المساحة جزر صغيرة
-:مساحة الدولة وشكلها

الف 373تزيد قليال عن ثلث مساحة مصر 
%  85تعتبر اليابان دولة جبلية حيث 2كم

.اليابان جبالمن مساحة

عبارة عن أرخبيل يضم آالفا من الجزر أكبرها هونشو ويغلب على اليابان
من مجموع مساحتها ،وأشهر % 80الطابع الجبلي حيث تشغل اليابانسطح

ممثلة في % 16مترا،وتشغل السهول نسبة 3776قممها فوجي ياما بعلو 
.السهول الساحلية والفيضية،ويعاني سطحها من النشاط البركاني والزلزالي

هوكايدو

هونشو

شيكوكو
كيوشو



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 20

اليابان شبه جزيرة 

يغلب المظهر التضاريسي السهول عليها

يغلب المظهر التضاريسي الجبال  عليها

تكثر الحدود البرية حولها 

الحقيقة الجغرافية المستنبطة من الشكل 
رتي تقع اليابان بين دائ-:لموقع الفلكي ا

شماال وبين خطي طول 46و 22عرض 
شرقا149و 130

يحدها من الشمال بحر-:الموقع الجغرافي
وخستك وخليج البروز ومن

الغرب بحر اليابان وخليج كوريا ومن 
الجنوب الغربي بحر الصين ومن الجنوب

المحيط الهاديوالشرق
جزيرة منها 3500دولة جزرية حيث بها 

جزر منهم يمثلوا 4معمورة و فقط600
من مساحة دولة اليابان باقي 98.7%5

المساحة جزر صغيرة
-:مساحة الدولة وشكلها

الف 373تزيد قليال عن ثلث مساحة مصر 
%  85تعتبر اليابان دولة جبلية حيث 2كم

.اليابان جبالمن مساحة

عبارة عن أرخبيل يضم آالفا من الجزر أكبرها هونشو ويغلب على اليابان
من مجموع مساحتها ،وأشهر % 80الطابع الجبلي حيث تشغل اليابانسطح

ممثلة في % 16مترا،وتشغل السهول نسبة 3776قممها فوجي ياما بعلو 
.السهول الساحلية والفيضية،ويعاني سطحها من النشاط البركاني والزلزالي

هوكايدو

هونشو

شيكوكو
كيوشو



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 21

هوكايدو

هونشو

شيكوكو

كيوشو

أكبر الجزر اليابانية هي 
رتي تقع اليابان بين دائ-:لموقع الفلكي ا

شماال وبين خطي طول 46و 22عرض 
شرقا149و 130

يحدها من الشمال بحر-:الموقع الجغرافي
وخستك وخليج البروز ومن

الغرب بحر اليابان وخليج كوريا ومن 
الجنوب الغربي بحر الصين ومن الجنوب

المحيط الهاديوالشرق
جزيرة منها 3500دولة جزرية حيث بها 

جزر منهم يمثلوا 4معمورة و فقط600
من مساحة دولة اليابان باقي 98.7%5

المساحة جزر صغيرة
-:مساحة الدولة وشكلها

الف 373تزيد قليال عن ثلث مساحة مصر 
%  85تعتبر اليابان دولة جبلية حيث 2كم

.اليابان جبالمن مساحة

عبارة عن أرخبيل يضم آالفا من الجزر أكبرها هونشو ويغلب على اليابان
من مجموع مساحتها ،وأشهر % 80الطابع الجبلي حيث تشغل اليابانسطح

ممثلة في % 16مترا،وتشغل السهول نسبة 3776قممها فوجي ياما بعلو 
.السهول الساحلية والفيضية،ويعاني سطحها من النشاط البركاني والزلزالي

هوكايدو

هونشو

شيكوكو
كيوشو



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 22

ذات نشاط زراعي

ذات نشاط معدني

ذات نشاط بركاني وزلزالي

ذات نشاط بركاني

يصنف سطح اليابان على انه
رتي تقع اليابان بين دائ-:لموقع الفلكي ا

شماال وبين خطي طول 46و 22عرض 
شرقا149و 130

يحدها من الشمال بحر-:الموقع الجغرافي
وخستك وخليج البروز ومن

الغرب بحر اليابان وخليج كوريا ومن 
الجنوب الغربي بحر الصين ومن الجنوب

المحيط الهاديوالشرق
جزيرة منها 3500دولة جزرية حيث بها 

جزر منهم يمثلوا 4معمورة و فقط600
من مساحة دولة اليابان باقي 98.7%5

المساحة جزر صغيرة
-:مساحة الدولة وشكلها

الف 373تزيد قليال عن ثلث مساحة مصر 
%  85تعتبر اليابان دولة جبلية حيث 2كم

.اليابان جبالمن مساحة

عبارة عن أرخبيل يضم آالفا من الجزر أكبرها هونشو ويغلب على اليابان
من مجموع مساحتها ،وأشهر % 80الطابع الجبلي حيث تشغل اليابانسطح

ممثلة في % 16مترا،وتشغل السهول نسبة 3776قممها فوجي ياما بعلو 
.السهول الساحلية والفيضية،ويعاني سطحها من النشاط البركاني والزلزالي

هوكايدو

هونشو

شيكوكو
كيوشو



حتليل اخلرائط  همارة : النص الرابع

26

23

املناطق املرتفعة يشار لها ابللون 

البين 
الازرق

الاصفر

الأخرض



حتليل اخلرائط  همارة : النص الرابع

27

24

اخلطوط الفاصةل بني ادلول تعرف بــــ

املسطحات املائية 
النظام الش بيك

احلدود

احلواجز الطبيعية 



حتليل اخلرائط  همارة : النص الرابع

28

25

املدار اذلي  مير من منتصف الامارات 

اجلدي
الاس تواء

الرسطان 

غرينتش

بحر عمان 



حتليل اخلرائط  همارة : النص الرابع

29

26

ريطة عنرص يوحض طبيعة العالقة بني املساحة احلقيقية يف الواقع واخل

املفتاح
مقياس الرمس

العنوان

النظام الش بيك

بحر عمان 



حتليل اخلرائط  همارة : النص الرابع

30

27

السهل الساحيل الغريب واسع بسبب 

القرب من البحر
القرب من اجلبال 

طوهل عىل امتداد ادلوةل 

عدم وجود اجلبال 

بحر عمان 



حتليل اخلرائط  همارة : النص الرابع

31

28

تَّتكز اجلبال يف الامارات يف املنطقة 

الرشقية
الغربية

الشاملية

اجلنوبية 

بحر عمان 



32



1

الساق

األغصان

األوراق

الزهور 

:جزء من النبتة  يستخدمه نبات القرم لترشيح الماء المالح  هو   
29



2

ينمو لعام واحد

يزهر في الصيف والخريف

يحتاج لمزيد من المياه

يتحمل تقلبات الجو 

:يتميز النبات الطبيعي المعمر بالعديد من المميزات أهمها  
30



3

طويل

قصير

سطحية 

رفيعة 

في ضوء فهمك للنص يمكن وصف جذور النبات الطبيعي على انها 
31



4

القرم

النخيل 

االشخر

الغاف  

أي من النباتات  التالية يمثل  نبات معمر ساحلي 
32



5

قطع األشجار واستخدامها في التحطيب ضمن قانون معين-

استخدام االخشاب في صناعة األثاث 

.القطع الجائر للغابات والتوسع العمراني  على حساب الغابات 

التوسع األفقي في انشاء المباني على حساب األراضي الزراعية -

من التصرفات التالية أكثر ضرر على البيئة
33



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 34

النبات المزروع والطبيعي

النبات الصناعي والطبيعي 

النبات المعمر والحولي

النبات الحولي والدائم 

من أنواع النبات الطبيعي في دولة اإلمارات 



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 35

استخدام النبات الطبيعي في العالج

شجر الغاف من النبات المعمر

هناك علم األعشاب الطبية 

معدالت الحرارة والتبخر عالية 

الحقيقة المناخية  التي يمكن استخراجها من الفقرة 



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 36

وجود األعشاب أكثر من الشجيرات 

اعتدال الظروف المناخية في الدولة 

الموقع الجغرافي والظروف المناخية

تراجع  مخزون النباتات الطبية فيها 

من أسباب اعتبار االمارات بطبيعة نباتية فقيرة 



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 37

النبات المعمر والحولي المستخدم في 
الصناعة 

الطب القائم على األعشاب 

الطب الحديث 

علم النبات واألدوية الكيميائية 

أي من الجمل التالية ينطبق مع مفهوم الطب البديل 



:أقرأ الفقرة و  الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 38

الغاف

السدر

العريون

البرتقال  

أي من النبتات التالية يعتبر نبات  طبيعي حولي 



:أقرأ الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 39

90%

70%

20%

60%

نسبة الزيادة السنوية في سوق األدوية هي 



:أقرأ الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 40

عضوي

طبيعي

صناعي

مزروع

من االدوية الحديثة مستحدث من أصل 70%



:أقرأ الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 41

20%

80%

60%

25%

المراض نسبة النباتات الطبية التي ال تستخدم عالج ا
في الوطن العربي هي 



:أقرأ الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 42

مقارنة بين  األدوية الكيميائية 
واالعشاب 

دراسة  رقمية حول األعشاب الطبية 

النبات الحولي 

الطب الحديث والطب القديم 

ما العنوان المناسب للشكل 



:أقرأ الشكل الوارد ثم أجب 

عالمة2 43

األدوية الكيميائية أكثر 

األعشاب الطبية أكثر 

هناك نفس األثار 

األدوية الكيميائية أقل 

عند الحديث عن االثار السلبية  أيهما أكثر 



حتليل اخلرائط  همارة : النص الرابع

48

الدوالر األمريكي 
الجنيه اإلسترليني 

الين الياباني 
الفرنك السويسري

يورو 
لاير سعودي

دينار بحريني 
دينار كويتي 
لاير قطري
لاير عماني 



1

الدينار الكويتي

الدينار االردني

الدرهم المغربي 

الدينار البحريني  

ما هي العمالت التي تم استخدامه في االمارات قبل الدرهم 
44



2

البنوك التجارية

وزارة المالية 

المصرف المركزي

مجلس النقد 

من هي الجهة المسؤولة عن صك النقود في االمارات  
45



3

27.24

3.67

376

2.724

درهم اماتي كم يساوي دوالر امريكي وفق سعر الصرف100
46



4

الدرهم

الدينار

اللاير 

الروبية 

العملة الوطنية لإلمارات هي 
47



5

المصرف المركزي

وزارة العدل

وزارة المالية 

إدارة الرقابة المصرفية 

من هي الجهة المخولة في مراقبة النقد 
48



6

تحمل رمزاً أو معلماً تاريخياً وحضارياً للدول

تحمل رمزاً أو صورة الحاكم  وحضارياً للدول

نوع المادة المستخدمة في السك 

سهولة التوافق بين رغبات األفراد

:من السمات المشتركة للعمالت النقدية بدول شبه الجزيرة العربية
49



حتليل اخلرائط  همارة : النص الرابع

55

50

ىل الأمهية  وجود احلرمني الرشفني يشري ا 

ادلينية
الاسَّتاتيجية

الاقتصادية 

الس ياس ية 



حتليل اخلرائط  همارة : النص الرابع

56

51

عربية الاسَّتاتيجية ابلنس ية لش به اجلزيرة الالأمهيةتكناين

وجود الأماكن املقدسة
وجود النفط

ق الارشاف عىل املسطحات املائية واملضائ

مرور مدار الرسطان 
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