
 

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 الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/3                   

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

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

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

   

                  https://almanahj.com/ae/3social1                   

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

                  https://almanahj.com/ae/grade3                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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مدرسة                                                                       والمعرفة التعليم دائرة
الخاصة  المنارة

درس                                                                      – الجتماعية الدراسات
التاريخخ   غير يوم

معلم/ .........................................   /  )        (        السم  الثالث الصف
الله /    عبد أيمن المادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحة –           1 بالكتاب مبين هم كما المارات دولة اتحاد قيام خطوات اكتب
56- 57: 

الولى  الثانية الخطوة الثالثة  الخطوة الرابعة الخطوة الخطوة

التحادخ؟ –         2 قيام في ساهمت التي الشخصيات على تعرف

الشيخ : ..................................          : .................................. الله رحمه الشيخ
الله  رحمه

موضح –          3 هو كما المارات لدولة التحادي البيان قرارات اهم اكتب
؟   61بصفحة  المدرسي بالكتاب

؟ –      4 مناسبة يأتيخبكلمات ما اكمل

أبوظبيفي –   .................................       امارة في المارات علم الشيخ رفع أ
قصر ...................

امارة –   ................................     ................. في المارات علم الشيخ رفع ب
الضيافة   . قصر في

في –     ............................     مرسوم الجديد والشعار هو المارات شعار ج
قلبة .........................

المارات –    علم مصمم د
هو ......................................................................................

الماراتية -       الفتاة هي المارات شعار مصممة هخ
واسمها .....................................................

المارات –    :5 علم لون

الدين"             عماد الصلة وان فريضة العلم طلب ان الطالب اخي دائما تذكر
"
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