
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

                   3/ae/com.almanahj//:https      للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا *

  3social/ae/com.almanahj//:https     للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا *

                

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

https://almanahj.com/ae/3social2     

                   grade3/ae/com.almanahj//:https           لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا *

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عمر حسن اضغط هنا                                           

    bot_almanahj/me.t//:https         للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 الصورة والخريطة ؟: الهدف العام 
 ضع دائرة على رمز اإلجابة الصحيحة ؟: النشاط األول 

   يطلب منك موظف الجوازات
A  صورة B  مجسم C  خريطة 

 عندما نرسم   اإلمارات نقول عنها 
A  صورة B  خريطة C بناء 

 هي نسخة طبق األصل من الواقع 
A  البوصلة B  الخريطة C  الصورة 

 الصورة والخريطة تعرفنا على 
A  الشخص B  المكان C A.B 

 النشاط  الثاني فرق بين الصورة والخريطة فيما يلي  بكتابة كلمة صورة أو خريطة ؟
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 الصورة والخريطة ؟: الهدف العام 
 ضع دائرة على رمز اإلجابة الصحيحة ؟: النشاط األول 

   يطلب منك موظف الجوازات
A  صورة B  مجسم C  خريطة 

 عندما نرسم   اإلمارات نقول عنها 
A  صورة B  خريطة C بناء 

فرق بين الصورة والخريطة فيما يلي  بكتابة كلمة صورة أو خريطة : النشاط  الثالث 
 ؟

 (خريطة  –صورة )  اكتب الكلمة المناسبة مقابل التعريف : النشاط الثاني 

 .................هي رسم مصغر ومبسط للظواهر على سطح األرض -
 ........................هي نسخة طبق األصل من الحقيقة -
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 الصورة والخريطة ؟: الهدف العام 
 ضع دائرة على رمز اإلجابة الصحيحة ؟: النشاط األول 

   يطلب منك موظف الجوازات
A  صورة B  مجسم C  خريطة 

فرق بين الصورة والخريطة فيما يلي  بكتابة كلمة صورة أو خريطة : النشاط  الثالث 
 ؟

 اكتب الكلمة المناسبة مقابل التعريف  : النشاط الثاني 

 .................هي رسم مصغر ومبسط للظواهر على سطح األرض -
 ........................هي نسخة طبق األصل من الحقيقة -

 

 علل لماذا نحتاج للصورة والخريطة ؟: النشاط الثالث 

..................................................................... 
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 عزيز النجيب اكتب تحت الصورة العنصر الذي يمثلها من عناصر الخريطة ؟: السؤال  

 عناصر الخريطة  ؟: الهدف العام 

 :  النشاط الثاني علل 
 استخدام مفتاح للخريطة ؟

.............................................

.............................................
................................... 
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 عزيز النجيب اكتب تحت الصورة العنصر الذي يمثلها من عناصر الخريطة ؟: السؤال  
 النظام الشبكي  –مبين االتجاهات  –الرموز  –مقياس الرسم  –العنوان  –االطار  –مفتح الخريطة 

 عناصر الخريطة  ؟: الهدف العام 

 :  النشاط الثاني علل 
 استخدام مفتاح للخريطة ؟

.............................................

.............................................
................................... 
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 عزيز النجيب صل بين الصورة ومعناها : السؤال  

 عناصر الخريطة  ؟: الهدف العام 

 العنوان 

 االطار
 الرموز 

 مبن االتجاهات

 مقياس الرسم 

 المفتاح
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 فسر معنى الرموز التالية ؟: السؤال  

 خريطة وطني ؟: الهدف العام 
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 –عمان  –الحدود  –االتجاهات  –امارة  –عاصمة  -االطار   ) فسر معنى الرموز التالية ؟ : السؤال  
 (  الخليج العربي  –السعودية 

 خريطة وطني ؟: الهدف العام 
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 –عمان  –الحدود  –االتجاهات  –امارة  –عاصمة  -االطار   ) فسر معنى الرموز التالية ؟ : السؤال  
 (  الخليج العربي  –السعودية 

 خريطة وطني ؟: الهدف العام 

 الخليج العربي  حدود

 االتجاهات  السعودية  عمان 

 عاصمة 
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