
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/1                   

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

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

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

  

                  https://almanahj.com/bh/1social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade1                   

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/1
https://almanahj.com/bh/1
https://almanahj.com/bh/1social
https://almanahj.com/bh/1social
https://almanahj.com/bh/1social2
https://almanahj.com/bh/1social2
https://almanahj.com/bh/1social2
https://almanahj.com/bh/grade1
https://almanahj.com/bh/grade1


 

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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) 78صفحة ( الدرس الحادي عشر     

الَحيُّ الَِّذي َیعیُش فیِھ حاِمد َوُسعادالَحيُّ الَِّذي َیعیُش فیِھ حاِمد َوُسعاد
الدرس الحادي عشر     

الَحيُّ الَِّذي َیعیُش فیِھ حاِمد َوُسعاد

الصف األول االبتدائي
المواد االجتماعیة 

الَحيُّ الَِّذي َیعیُش فیِھ حاِمد َوُسعاد



أھداف الدرسأھداف الدرس

التعرف على الحي الذي یعیش فیھ حامد وسعاد

المخططعلىمعینموقعإلىالوصول

التعرف على الحي الذي یعیش فیھ حامد وسعاد

أھداف الدرسأھداف الدرس

التعرف على الحي الذي یعیش فیھ حامد وسعاد - 1

الوصولكیفیةفیھ نیبیخطاً یرسم - 2

التعرف على الحي الذي یعیش فیھ حامد وسعاد - 1



في َمدیَنِة الَمناَمة

َھذا ھَو الَحيُّ الَّذي َیعیُش فیِھ 
حاِمدُ 



ُط َرْسٌم ُیْظِھُر األَْشیاَء َكما َتْبدو ِمَن  الُمَخطَّ
األْعلى

ٌط  ْسم ُھَو ُمَخطَّ َھذا الرَّ
لِْلَحّي الَِّذي َیعیُش فیِھ لِْلَحّي الَِّذي َیعیُش فیِھ 

حاِمد

ُط َرْسٌم ُیْظِھُر األَْشیاَء َكما َتْبدو ِمَن  الُمَخطَّ







ُط  اْضَغط َعلى الُمَخطَّ

ٌط  للَتَعُرِف َعلى ُمَخطَّ
اْلَحّي الَِّذي أَعیُش فیھِ 
ٌط  للَتَعُرِف َعلى ُمَخطَّ
اْلَحّي الَِّذي أَعیُش فیھِ 



)1(نشاط رقم 

:الَحيُّ الَّذي َیعیُش فیِھ حاِمُد َوُسعاد َیَقع في

َمدیَنة َمدیَنة  َمدیَنة 
الَمناَمة

َمدیَنة 
عیسى

نشاط رقم 

الَحيُّ الَّذي َیعیُش فیِھ حاِمُد َوُسعاد َیَقع في

َمدیَنة  َمدیَنة َمدیَنة 
الَمناَمة

َمدیَنة 
َحَمد



االنتقال إلى النشاط الثانيإجابة صحیحة إجابة صحیحة.. أحسنت 



رجوعحاول مرة أخرى حاول مرة أخرى



13

46

5
7

8

2)2(نشاط رقم 

5
اختار الرقم المناسب 

للمسجد

9

631



االنتقال إلى النشاط التاليإجابة صحیحة إجابة صحیحة.. أحسنت 



رجوعحاول مرة أخرى حاول مرة أخرى



13

46

5
7

8

)3(نشاط رقم 
2

)3(نشاط رقم 
5

اختار الرقم المناسب 
للمكتبة

9
437



االنتقال إلى النشاط التاليإجابة صحیحة إجابة صحیحة.. أحسنت 



رجوعحاول مرة أخرى حاول مرة أخرى



13

46

5
7

8

2)4(نشاط رقم  )4(نشاط رقم 
5 اختار الرقم المناسب 

لمركز الشرطة

9
829



االنتقال إلى النشاط التاليإجابة صحیحة إجابة صحیحة.. أحسنت 



رجوعحاول مرة أخرى حاول مرة أخرى



13

46

5
7

8

)5(نشاط رقم 
2

)5(نشاط رقم 
5 اختار الرقم المناسب 

للعمارة

9
136



االنتقال إلى النشاط التاليإجابة صحیحة إجابة صحیحة.. أحسنت 



رجوعحاول مرة أخرى حاول مرة أخرى



13

46

5
7

8

)6(نشاط رقم 
2

)6(نشاط رقم 
5

لبیت اختار الرقم المناسب 
حامد

9
975



االنتقال إلى النشاط التاليإجابة صحیحة إجابة صحیحة.. أحسنت 



رجوعحاول مرة أخرى حاول مرة أخرى



)7(النشاط رقم  )7(النشاط رقم 

أختار اللون المناسب على 
المخطط الذي یمثل األقرب 
من بیت حامد إلى المدرسة



نھایة الدرسإجابة صحیحة إجابة صحیحة.. أحسنت 



رجوعحاول مرة أخرى حاول مرة أخرى



شكراً جزیالً لكمشكراً جزیالً لكم

انتھى الدرس
شكراً جزیالً لكمشكراً جزیالً لكم

انتھى الدرس


