
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/12social1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد فتحي الحلواني اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 دائرة التعلٍن والوعرفت

 

 دراسات اجتماعية متكاممة المـــــادة:     
  الثاني عشر   الصـــف:     

 م7102-7102االول الفصل الدراسي    هدرست عبدالقادر الجزائري للتعلٍن الثانىي
 

     والوصطلحاث الوفاهٍن

الوفهىم   الىحدة
 اوالوصطلح

 التعرٌف او الوعنى الدال علٍه

 
 
 
 

 .انًفرىذ انثسش ػٍ انخىس َفصم سيهٍ نغاٌ انشىػ تش
 

 .نهسشاعح َغرؼًمَطم ػهً انشًال انغشتٍ يٍ انسصٍ   دائشٌ تشج انكثظ
 

 انرُفُزَح أو انرششَؼُح انغهطح ذغُها وانًثادئ انمىاػذ يٍ يدًىػح انماَىٌ

 .يخرهفح يغائم فٍ انُاط زُاج نرُظُى
 

 .عحشانهس وَغرؼًم انسصٍ يٍ انغشتٍ اندُىب ػهً َطم يشتغ تشج انًششف
 

 واندضء يُه نهسشاعح انؼهىٌ اندضء َغرؼًم انثُاء، غشَة ظخى تشج انًسهىعح

 .عدُا   َغرؼًم انغفهٍ
 انًأكم نزَز واألعىد األزًش تٍُ نىَه انسدى صغُش انرٍُ يٍ َىع ُعمة

 
 .انثسش شاغئ آتاس يٍ وانىفُش انؼزب شؼى فٍ انًاء) تذٌ غخً ( انثذاَح

 
 نؼضل )انًدذس َغًً ( اندذسٌ تًشض انًصاتىٌ نىظغ يكاٌ انًسدش

 انًشَط
 

 تٍُ تُطاذ انُُشوصيهشخاٌ  َثذأهى يهشخاٌ َهاَح يىعى زصاد انرًشو انُُشوص

  ثىسٍَ
 

 ػهً ظُك سيهٍ ششَػ وهٍ انخًُحط أنش ذاتؼح صغُشج تهذج آخش شؼى

 تها ذسُػ انغًش أشداس تؼط فُه ظُك زصىٌ وعهم انثسش شاغئ

 ششلا   اندثال
 

 انثُذق يٍ َىع انًُض
 

 ذغرخذو انمىاسض أو انسششاخ ذذخهها ال كٍ يسكى تاتها يظهًح زدشج ذتغحنًا

 انرًش دتظ نردًُغ

ألا
ولً
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 2صفسح

 

 
 ا/ يسًذ فرسٍ انسهىاٍَ                                                                                 

 َغأنىَه انُاط إنُه َدرًغ إياو يماو ونكم انًكٍ انسشو صسٍ فٍ يظهح انًماياخ

 .نًزهثهى ذثؼا   دَُهى أيىس ػٍ
 انشافؼٍ( –انسُفٍ  –انًانكً  –وهى )انسُثهً 

 يُماذاٌ وانًُماخ انؼًشج أو انسح فُه انًؼرًش أو انساج َسشو يىظغ انًُماخ

 .يكاٍَ ويُماخ صياٍَ يُماخ
 .) انغؼىدَح انؼشتُح انًًهكح ( انذياو فٍ انُاػًح انزهثُح انشيال انؼذايح

 

 
 

 ػٍ يؼهىياخ وخًغ ذسشكاذه وظثػ انؼذو يىالغ اكرشاف يساونح االعرطالع

 .انسمُمُح لىذه نرمذَش دفاػه وعائم
 نهًاء انسايهح انصخشَح انطثماخ فٍ أفمُا   ًَرذ اإلَغاٌ صُغ يٍ َفك انفهح

 .اندىفٍ
 وذؼانح انًغشذ، ػهً ذًثم يؼا ، اإلثٍُُ أو شؼشَح أو َثشَحواَح س انًغشزُح

 .انًدرًغ تمعاَا ذرؼهك يىاظُغ
 .انخانٍ انشتغ صسشاء يٍ ذهة نهغثاس يثُشج شذَذج سَاذ انغهُهٍ
 وعرح أستؼح تٍُ يا َؼادل وهى ذمشَثالذًَا   انًغافح يماَُظ يٍ انفشعخ

 انسانٍ انذونٍ انُظاو فٍ كُهىيرشاخ
 أسظها ػٍ نهذفاع فُه ذرسصٍ اندُىػ كاَد األعىاس يٍ زصٍ انمهؼح

 وكُاَها
 ػذو دول

 االَسُاص
 انًؼغكشٍَ يٍ أٌ يغ االسذثاغ ػذو َؼٍُ الرصادٌ عُاعٍ يصطهر

 الَرهاج وانؼًم هًُُرهًا، وسفط كٍاشرواالش عًانٍشأان انؼًاللٍُ

 ويصانر نًصانسها ويسممح األيح، راذُح يٍ َاتؼح يغرمهح عُاعح

 .انؼانى فٍ انشؼىب
 

 ."دكك" وخًؼها ػهُه، َُدهظ يغرىٌ يشذفغ يكاٌ انذكح
 .فمػ وازذا   كُاَا   َشكالٌ تسُث او اكثش يخرهفٍُ  كُاٍَُ ظى االذساد

 

 خشي زغىَح تُد يُها تانمشب تٍُ انظالل، واسفح يؼًشج يسهُح شدشج شونحنا شدشج 

 يؼه افكًشان وانىفذ اندايؼح نذي انغؼىدٌب انًُذو تٍُ يسادثاخ فُه

 .انًطهىتح انًغاػذج نثسث انماعًٍ عهطاٌ تٍ صمش وانشُخ
 

 .يصش فٍ انمذَى انذاخهُح سجاوص شيم . الظىغهٍ
 

الثانٍت
 

الثالثت
 


