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عمان    ساحل قوة ذكريات
( صفحة  الولى (68الرؤية



صفحة   -  عمان ساحل 69قوة

قوة 
ساحل 
عمان

قوة 
ساحل 
عمان

الولى  :المنطقة
المتصالحة  المارات

القرار  :تنفيذ
بريطاني  ملكي

هذا    نواة تتكون

:اهدافها:القوة
- طمرق تمممأممين 

امملسفر 
لمملمسافريمن
امملسلم  - حمفظ

امملقبائمل   بمممين
امملمتنازمعة



عمان     ساحل لقوة التنظيمي : الهيكل

الدول    من المجندون
:التية

المارات
عمان-
اممليمن-
امملردمن-

   : البريطاني  الجيش في نقيب السرية قائد

بداية   مع
توحيد 
دولىة 

المارات 
اقتصر 

المجندون 
 : دولة  على
المارات 
المتصالحة

قوة  :وشكلوا
التحاد  دفاع

تمممغير   1974 م
امملى  امسممهما  :

المسلحة   القوات
التحادية

السرايا  مهمة

تقدة  :سرية
صحية  خدمات

تقدم  :سرية
الرواتب

تقدم  :سريىة
التعليم



عمان :      ساحل قوة انتشار مناطق :ثانيا
السرايا  عدد المارة المارة   المنطقة

1 الشارقة الذيد

1 العين الجاهلي  حصن

1 الخيمة  رأس خت

الخريجين   الضباط :ادون

   : عام  تخرجت الولى الدفعة
الردن   1955 دولة من  

الخريجين  :اسماء
1- امملله    بمممنعبد حمسين  

صممامملح  -2 ممحمد

  : اسماء  الثانية الدفعة
الخريجين  :الضباط

1- فمميصل  امملشيخ  
بمممن    -2 امملخييلي ممبارمك رامشد

امملقاسممي  سمملطان

 :   : بريطانيا  دولة من الثالثة  الدفعة
    : الله   عبد اللواء الخريجين الضباط اسماء

الكعبي  - علي



 : صفحة      يناسبة بما التي الشكل بيانات 71استكمل

 : بالخاكي  عمان     المقصود ساحل لقوة معروف رسمي زي

من   القطن: مصنوع

 : القوة  للفراد-          1شعار للضباط-  2خنجرا وخنجرين

على                  المواطنين لتشجيع الله رحمة نهيان ال سلطان بن زايد الشيخ الله باذن له المغفور دور ابين
عمان    ساحل بقوة : اللتحاق

لممهم   -1 امملموامصملت تممموفمير

قبورهم      غرد: وأجعل وأرحمهم لهم اغفر اللهم
الجنه    رياض من روضة



صفحة   :  الخرين مع 72أتواصل

• ؟        عمان ساحل قوة واجهت التى الصعوبات ابين
• تخطي            في فشلت التي النجليزية موريتش طراز من سيارات تعطلت لقد

الرملية  .الكثبان
• ؟          عمان ساحل دوريات تحركات فيها اقتصرت التى البيئة احدد

• الرملية    المناطق على . اقتصرت
• العقبات؟      تلمك اتبعتلتخطي التى الجراءات اسجل

• المريكية        بوريجن طراز من بسيارات النجليزية السيارات استبدلوا
• السابقة؟     الفقرة من قيمة استخرج

• جدارتها -  تخطي



(73صفحة  الخرين )    مع اتواصل
• عمان        ساحل قوة بها تقوم التي المهامم : استنتج

• امملسراميا         -1 حمدود ومفمق امملمتصاملحة املتممارمت فمميممنطقة بمممدورامت امملقيام
• امملتهمديد   -2 أمعمامل ممكافة

• امملبدو    -3 بمممقبائمل املتمصاملاملوثميق
• أستنتج  اقرأو

حديثا قديما

من        سريع وطريق جسران عليه الن طل
مسارات  ثمان

فقط   معبرا كان



قرأت   73صفحة  ما ألخص
• التية         الصور من سابقا الماء على الحصول وسائل :استنتج

ماء  بئر ) صناعي )  نهر الفلج

ومصطلحات   مفاهيم
بالفلج   المقصود :ما

الى       التلل من الماء لنقل وسائل
المدن  سكان



74صفحة 

• الله              رحمه نهيان ال سلطان بن زايد الشيخ به اهتم الذي المشروع :اسمى
• الزراعة  مشروع

• وليوا        العين من كل في الزراعة نوع :ادون
• مكثفة  زراعة

• عمان          ساحل قوة بها تقم اخرى مهام : استنتج
• مملوءة     المياه خزانات على الحفاظ

• المشروع       هذا منها عانى التى المشكلة :اتعرف
• الجراد     أسراب هي المشكلة كانت
• المشكلة     هذه لحل مقترحات : اقدم

• الحشرات       هذه يقتل الهواء في غاز توزيع



الرؤية  : ختام
• المن                بهذا ننعم كنا لما لنا حمايتكم فلول الثمينة جهودكم نقدر نحن

والمان
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