
 

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                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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             025858621Tel:     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E  /025858760    : 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

 

 ()األول دراسات اجتماعية ة  ع  اج  ر  م  
 

ي  اسِّ ر   (2019-2018) الع ام  الد ِّ

                        

 ولاألالفصل الدراسي 

 

  
 

 اتحاد بالدي  :  1الدرس 

 وطني اإلمارات () ومعارف الوحدة الثانية  مهارات ملخص 
 

 مهارة التصنيف  مهارة الربط  مهارة االكتشاف
 مهارة التلوين               مهارة إكمال الجمل            مهارة التمييز         

  اسم الطالب
   الصف والشعبة

ع ل ِّم   خولة حسن   :المادة ةم 
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 السؤال األول : ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة : 

 تعّلم الشيخ زايد قراءة القرآن الكريم وبدت عليه منذ صباه عالمات الذكاء والشجاعة )          (   .1

 )          (   أسس الشيخ زايد دولة اإلمارات وكان أول رئيس لها                                  .2

             دولتنا دولة اتحادية تضم سبع إمارات جميلة عاصمتها أبو ظبي                     )          ( .3
                                  الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم هو أول نائب لرئيس الدولة                          )          ( .4
                                                   إصداره لكل المقيمين في دولة اإلمارات                    )          (جواز السفر اإلماراتي يتم  .5
 )          (       يصادف االحتفال بيوم العلم يوم قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة             .6

   يوم العلم مناسبة وطنية اعلن عنها الشيخ محمد بن راشد رعاه هللا نائب رئيس الدولة   )         ( .7

 

 بالرقم الصحيح :أمأل الفراغات اآلتية  -

 من ديسمبر (   4,  3,    2نحتفل باليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة في ..........)  -

 (  نوفمبر   5,  4,  3.................. )  العلم من كل عام في نحتفل بيوم  -

( نوفمبر  20,  30) يوم الشهيد هو المناسبة التي تحتفل بها اإلمارات العربية بتاريخ .......... -
 من كل عام تخليدا لتضحيات شهداء الوطن .
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 اني :السؤال الث

 رتب خطوات قيام االتحاد بوضع الرقم المناسب :  -

      (1   - 2  - 3  - 4     ) 

                                                                       

                                       
 االجتماع األول في دبي )          (                           اجتماع السديرة  )             ( 

                                        
 )            (                                     قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة االجتماع الثاني في دبي 

 )         ( 1971ديسمبر عام  2في                                                                              
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 أبوظبي و دبي : السؤال الثالث : أحوط برسم دائرة حول مدينتي 

 
    

          
                                       

 
 

 

 : أحوط على جواز السفر اإلماراتي    :السؤال الرابع 
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 : المناسبةعبارة السؤال الخامس : صل بين الصورة وال

          

     الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا مؤسس الدولة .   

 

 

  

                                            

 نائب رئيس الدولة .الشيخ محمد بن راشد 

    
 
 
 

 
 
 
 

 الشيخ خليفة بن زايد الحاكم الحالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .
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 السؤال السادس : أكتب قيمة النقود مقابل الصور اآلتية . 

 )              (.............................................. 

 

 

 )              (............................................ 

                                                                              

    )              (....................................... 
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