مسابقة إماراتي
يتم تدريب الطفل على التحدث بطالقة عن من هو حاكم اإلمارة وأهم ثالث معالم في
اإلمارة(يرفق واحدة  ،ويبحث الطفل عن اثنين ويضيفهما إليها)  ،وموقع اإلمارة (أي الحدود
المحيطة بها)

اإلمارة

الحاكم

أهم معالم اإلمارة

أبوظبي

الشيخ /خليفة بن زايد آل نهيان

مسجد الشيخ زايد

دُبي

الشيخ /محمد بن راشد آل مكتوم

برج خليفة

الشارقة

الشيخ /سلطان بن محمد القاسمي

دوار الكتاب

عجمان

الشيخ /حميد بن راشد النعيمي

متحف عجمان

أم القيوين

الشيخ /سعود بن راشد المعال

قلعة أم القيوين

رأس الخيمة

الشيخ /سعود بن صقر القاسمي

حصن ضاية

الفجيرة

الشيخ /حمد بن محمد الشرقي

دوار المرش

الموقع

اإلمارة
أبوظبي

تمتد من الساحل الجنوبي للخليج العربي على حدود قطر ولها حدود مع
المملكة العربية السعودية.

دبي

يحدها غربا الخليج العربي وشماال وشرقا إمارة الشارقة وجنوبا إمارة
أبوظبي .

الشارقة

وتتوسط بقية اإلمارات  ,وتطل على ساحل الخليج العربي .

عجمان

تقع إمارة عجمان بين إمارة أم القيوين وإمارة الشارقة التي تحيط بها من
جميع جهاتها.

أم القيوين

تقع إمارة أم القيوين على ساحل الخليج العربي بين إمارتي الشارقة غربا
ورأس الخيمة شرقا .

رأس الخيمة

تقع إمارة رأس الخيمة على ساحل الخليج العربي ولها حدود طويلة مع
سلطنة عمان ناحية الجنوب والشمال الشرقي.

الفجيرة

تقع في المنطقة الشرقية شرق الشارقة و رأس الخيمة وهي اإلمارة
الوحيدة التي تطل على خليج عمان.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نموذج المشاركة في مسابقة إماراتي (الروضة الثانية )
تهدف مسابقة إماراتي لتعزيز الهوية الوطنية لألطفال الروضة الثانية وفي حالة الرغبة في المشاركة نرجـو وضع عـالمـة على
االختيـار(أرغـب بالمشاركة) وقص نموذج المشاركة و إرسـاله لمعلمـة الصـف باالسم والتوقيع.
الصـف ........ :
 اسم الطـالب ................................ :
توقيع ولي األمـر ....................... :

o

أرغـب بالمشاركة
مالحظة  :إذا رغب ولي األمر بمشاركة ابنه/ابنته في المسابقة عـليه االلتزام بتحفيظ ابنه /ابنته وااللتزام بموعد المسابقة
علما ً بأن مواعيد إعالن المسابقة وآخر موعد الستالم المشاركات وتحكيم المسابقة سيتم إعالنها في الخطة األسبوعية .
شاكرين حسن تعاونكم

