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المتحدة-          العربية المارات دولة حكام رغبة من الدستور انطلق
علي          سيادة،قادرة ذات مستقلة اتحادية دولة انشاء في وشعبها

قواعد             ارساء في كذالك ورغبتها ، أعضائها وكيان كيانها علي الحفاظ
سلمية        . اسس علي المقبلة السنوات خلل التحادي الحكم

من           الثاني في المتحدة العربية المارات دولة دستور صدر وقد
عام   عام       1971ديسمبر دائما دستورا أصبح ثم ، م .1996م

نشاط:

-: السئلة        هذه عن الجابة في زميلك مع تعاون

التالي-   1 الجدول :أمل

ما أريد معرفة 
عن الدستور

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

ما أعرف عن 
الدستور

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



-ناقش مع زمئاك وبأشراف معلمتك ما يأتي:2

ماذا تفعل لحماية نفسك اذا كان الطقس ماطرا في الخارج؟-

----------------------------------------------------------------------------------------
.----------

وضح الدستور لحماية الحقوق مثل المضلة التي تحميك من المطر.

فما المقصود بالدستور.

هو مجموعة القواعد و القوانين التي تحدد نضام الحكم في الدولة ، وينضم 
السلطات العامة في الدولة وتحدد مهامها ، كما تبين ما للمواطنين من 

حريات عامة وحقوق وواجبات.

-ما أهمية وجود الدستور بالنسبة للدولة وللمواطنين؟3

الدولة:   
.-------------------------------------------------------------------------------------

المواطنون:   
.--------------------------------------------------------------------------------

 



: المتحدة     العربية المارات دولة دستور

المتحدة              العربية المارات دولة في تحققت التي النجازات أهم من الدستور يععد
تكفل             التي السياسية و الجتماعية و القتصادية الحقوق من مجموعة علي لحتوائه

. وطنه           وتطوير مجتمعه بناء في السهام اللي يدفع مما للمواطن الستقرار

: للدستور   الععامة التجاهات

أهمها          : ومن ، العامة التجاهات من مجموعة علي الدستور احتوي

الدستور:-     في والعربية السلمية التجاهات أول

: علي   الدستور أكد

1. للتحاد-      الرسمي الدين هو السلم أن

2. د-       العربية المة الي وانتمائه المارات شعب عروبة

 : مايلي           علي تنص التي السادسة المادة في التأكيد هذا جاء وقد

والتاريخ}              واللغة الدين روابط به تربطه ، الكبير العربي الوطن من جزء التحاد
         } الععربية  المة من جزء ،وهو واحد شعب التحاد ،وشعب المشترك والمصير

3. العربية-       اللغة هي الرسمية الدولة لغعة أن

4. ومساندتها-       والسلمية العربية والمصالح القضايا تأييد   ضرورة



اثرائي  رافد

{ من   الدستور :152يتكون البواب{          هذه اهم ومن أبواب عشرة علي موزعة مادة

. السياسية:    وأهدافه التحاد مقومات اول

{:1المادة}

بععد              فيما اليها ويشار ، سيادة ذات مستقلة اتحادية دولة المتحدة العربية المارات
بالتحاد   . الدستور هذا

{:2المادة }

علي             السيادة الدستور هذا أحكام بمقتضي اليه الموكولة الشؤون في التحاد يمارس
. العضاء          للمارات الدولية الحدود داخل الواقعة القليمية والمياه الراضي جميع

{:3المادة }

الشؤون            جميع في القليمية ومياهها أراضيها علي السيادة العضاء المارات تمارس
الدستور        . هذا بمقتضي التحاد بها يختص ل التي

السياسية-     . أهدافه و الجتماعية الدعامات

. التحادية-  السلطات

. العامة-    والواجبات والحقوق الحريات



التالية     : السئلة مجموعتك مع ناقش

؟-        1 للدولة الرسمية اللغة هي العربية اللغة اعتبرت لماذا

   

.-----------------------------------------------------------------------------------------------

كونك-            2 ، المتحدة العربية المارات دولة تساندها التي القضايا من بعضا حدد
ووطنك            ، والسلمي العربي لوطنك النتماء أهمية تعي مسلما عربيا مواطنا

في             وذلك الزمات وقت والمساندة التكاتف أهمية علي حية أمثلة بضرب المارات
التالي  : المخطط

العربية  القضايا
------------------------
------------------------
------------------------
.-----------------------

السلمية  القضايا
------------------------
------------------------
------------------------
.-----------------------



: الوطنية:   التجاهات ثانيا

أهمها            : ومن ، عليه والحفاظ التحاد لدعم عديدة اتجاهات بإبراز الدستور عني

ذات-             1 مستقلة اتحادية دولة المتحدة العربية المارات دولة أن ععلي الدستور نص
سيادة.

الدولة-            .2 حدود داخل القليمية والمياه الراضي جميع علي السيادة التحاد يمارس

3. مياهه-                أو أراضيه من جزء أي ععن التخلي أو التحاد سيادة عن التنازل جواز  عدم



. التحاد        أهداف ولخص الدستور من العاشرة المادة اقرأ

عدوان}              كل ودفع واستقراره أمنه وعلي استقلليته علي الحفاظ هي التحاد أهداف
           .. بين  فيما الوثيق التععاون وتحقيق التحاد شعب وحريات حقوق وحماية كيانه علي

.}      .. المواااطنين   لجميع الفضل الحياة وتوفير المشترك لصالحها امارته

   

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

   

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

   

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

   

.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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