
 

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 األول اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/1                   

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

https://almanahj.com/ae/1social                   

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

https://almanahj.com/ae/1social1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade1                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سهير عبد السالم اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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             025858760Tel:     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E / 025858621    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 

 )الصف االول)االجتماعية الدراسات  ة  ع  اج  ر  م  
ي  اسِّ ر   (8102-8102) الع ام  الد ِّ

 ولاألالفصل الدراسي 

 
 

 

 

 

 

 (األسرة اإلماراتيةومعارف الوحدة األولى ) مهارات 
  تعريف المهارة المهارة 

هي عملية تفكير تتطلب من الطالب إعادة   :كتشاف اإلمهارة0 كتشاف مهارة اال -0
ة لم تنظيم معلوماته  وتكييفها بشكل يمكنه من رؤية عالقات جديد

   تكن معروفة لديه من قبل .

 

مهارة قراءة وتحليل  -8
 الصور .

قراءة وتحليل الصور: يقوم الطالب بتلوين الصور ليتعرف علي 
 والمصطلحات  الواردة في الدرس من خالل الصورةاهم المفاهيم 

 

قراءة وتحليل مهارة  -8
 النصوص

قراءة وتحليل النصوص، يقوم الطالب بتجميع معلومات من خالل 
   النصوص المقروءة  في ركن القصة .

 

مهارة التمييز :يميز الطالب بين السلوك الصحيح والسلوك  4 مهارة التمييز   -3
 الخاطيء

 

  اسم الطالب
  الصف والشعبة

ع ل ِّم   سهير عبد السالم : المادةم 

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae


                                         

                                         
 
  

             025858760Tel:     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E / 025858621    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 

 

 

 مثال علي مهارة االكتشاف

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae


                                         

                                         
 
  

             025858760Tel:     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E / 025858621    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 

 مثال علي مهارة وقراءة وتحليل النصوص

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae


                                         

                                         
 
  

             025858760Tel:     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E / 025858621    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة
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 مثال علي مهارة قراءة وتحليل الصور 

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae
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             025858760Tel:     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E / 025858621    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 

 

 

 

.مثال علي مهارة التمييز   
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ة  هيا يابطل  أختار من بين االقواس االجابةالصحيح  

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae
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وصمثال علي مهارة قراءة وتحليل النص  
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