
 

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 اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/2                   

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

                 https://almanahj.com/ae/2social                   

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

  

                  https://almanahj.com/ae/2social1                   

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

                  https://almanahj.com/ae/grade2                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أماني حمودة, روشن أوسو اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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               ......./ يناثلا : فصلا................ : مـسإلا                                               ةفرعملا و میلعتلا ةرئاد
  رابتخالل ةعجارم : سردلا                                               ةصاخلا ةیؤرلا ةسردم

 10/10/2017 : خیراتلا                             ةینطولا ةیبرتلا و ةیعامتجالا تاساردلا / ةدام

 وسوأ نشور – ةدومح ينامأ : ةملعملا دادعإ                                               لوألا يساردلا لصفلا
 )1( مقر لمع ةقرو                                        

_________________________________________ 

 

 

 

 ) ءاملا – ةسبایلا ( نم ضرألا بكوك نوكتی.1

 . ًالیل ضرألا رینی رمقلا .2

 . ةرارحلل يسیئرلا ردصملا سمشلا.3

 . سمشلا عولط دنع راھنلا أدبی.4

 .) رمقلا – سمشلا – ضرألا ( ھب دجوت يذلا ناكملا وھ ءاضفلا.5

 . ) عیبرلا – ءاتشلا – فیصلا – فیرخلا ( ةعبرألا لوصفلا.6

 . يبرعلا جیلخلا ىلع ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود قرشت.7

 . يداھلا طیحملا ، ةحاسم تاطیحملا ربكأ.8

 . رغصألا ىلإ ربكألا نم تاطیحملا بیترت.9
 -يلامشلا دمجتملا طیحملا – يدنھلا طیحملا – يسلطألا طیحملا – يداھلا طیحملا(
 . ) يبونجلا دمجتملا طیحملا

 . راحــــبلا يھ ، قمعلا و ةحاسملا ثیح نم تاطیحملا نم رغصأ ةیئام تاحطسم .10

 . قرشلا ىلإ برغلا نم سمشلا لوح ضرألا رودت.11

 . راھنلا و لیللا بقاعت ، ةیمویلا ةكرحلا يف اھسفن لوح ضرألا نراود نع جتنی .12

  : ءادألا تارشؤم

	. اھل  )ةیمویلا و ةیونسلا ( ةكرحلا نم بقعی ام  و ،  ةیضرألا ةركلا ىلع فرعتلا -1

	. راحبلا عم ةنراقم لمع  و ، ةیئاملا تاحطسملا و طیحملا فیرعت -2



 ةنس ةرودلا قرغتست و ةیونسلا ةكرحلا يف سمشلا لوح ضرألا نراود نع جتنی .12 .13
 . ةعبرألا لوصفلا ثودح ، ةلماك
 

 

 : ضرألل ةیفیرعتلا ةقاطبلا

 

 

 

 

 

 

 


