
 

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 الخامس اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5                   

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

https://almanahj.com/ae/5social                   

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

https://almanahj.com/ae/5social1     

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

https://almanahj.com/ae/grade5                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

Classe :                 الصف الخامس      

Subject : -               تربية وطنية 
Name  :  حضارات الوطن العربي -   

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah ,  

United Arab Emirates 

     ورقة عمل )حضارات الوطن العربي(                                         
 

                                                         
 انسؤال األٔل:

 يانًقصٕد بانحضاسة ؟
 ......................ْي .....................................................................................

  
 انسؤال انثاَي:

 أركش عٕايم َشٕء انحضاسة ؟
1-        ........................................................2- .................................................. 
 
3-   .......................................................4      -..................................................... 
 

 قاسٌ بيٍ حضاساث ٔادي انُيم ٔبالد انشاو ٔبالد انشافذيٍ انسؤال انثانث :
 

 حضاسة بالد انشافذيٍ حضاسة بالد انشاو حضاسة ٔادي انُيم ٔجّ انًقاسَت

    المكان      

         انُشاط االقخصادي

    انكخابت      

 
 

 السؤال الرابع :
 أذكر أهم الحضارات التي نشأت في شبه الجزيرة العربية؟1-

.................................................     .......................................... 
 أشهر سد بناه اهل مملكة سبأ والذي تعرض للتصدعات والشقوق؟ -2

..................................................... 
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     اإلجابة                                                                
                                                     

 انسؤال األٔل:
 يانًقصٕد بانحضاسة ؟

 ثًشة كم جٓذ يبزنّ اإلَساٌ نخحسيٍ ظشٔف حياحّ سٕاء كاَج ياديت أ يعُٕيتْي 
  

 انسؤال انثاَي:
 أركش عٕايم َشٕء انحضاسة ؟

 ٔفشة انًياِ -2   انًٕقع انجغشافي انٓاو                                 . -1
 انًُاخ انًالئى-      4 انخشبت انخصبت                                        -3
 

 قاسٌ بيٍ حضاساث ٔادي انُيم ٔبالد انشاو ٔبالد انشافذيٍ انسؤال انثانث :
 

 حضاسة بالد انشافذيٍ حضاسة بالد انشاو حضاسة ٔادي انُيم ٔجّ انًقاسَت

ريا ولبنان سو مصر       المكان      
 وفلسطين واألردن

 العراق     

انزساعت ٔانصُاعت  انزساعت      انُشاط االقخصادي
 ٔانخجاسة

 انزساعت    

 انًسًاسيت    اآلساييت     انٓيشٔغهيفيت انكخابت      

 
 

 السؤال الرابع :
 أذكر أهم الحضارات التي نشأت في شبه الجزيرة العربية؟1-

 دولة األنباط في الشمال                        مملكة سبأ في الجنوب  
 أشهر سد بناه اهل مملكة سبأ والذي تعرض للتصدعات والشقوق؟ -2

 سد مأرب                                  
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حضاسة بالد 
 نشافذيٍا

حضاسة بالد 
 انشاو

 يًهكت سبأ

 األَباط
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