
 

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                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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Learner-based high quality education 
 

  

  : Classe ........الخامس.........           

                             ........................:Subject  

                       .............................:Lesson    

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 (ورقة عمل )موروثنا الشعبي                                                            
 مالمقصود بكل من ؟:   السؤال األول 

 : الثقافي التراث -1
............................................................................................................... 

 لخروفة :ا -2
............................................................................................................... 

 األمثال الشعبية -3 
............................................................................................................... 

 األهازيج الشعبية -4 
.............................................................................................................. 

 
 
 
 
 

 السؤال الثاني :
 أذكر اهم العادات والتقاليد المتوارثة في دولة االمارات الشعبية؟

1-                                                         2- 

3-                                                         4-  
 
 
 
 
 
 

 السؤال الثالث:أكمل مايلي:
 
 الفاعلية التراثية التي تثام في أبوظبي هي .................................. -1
 
 .................الفاعلية التراثية التي تقام في الشارقة هي ................ -2
 
 الفاعلية التراثية التي تقام في عجمان هي ................................... -3
 
 
 



                              
 
 
 

Learner-based high quality education 
 

  

  : Classe ........الخامس.........           

                             ........................:Subject  

                       .............................:Lesson    

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 
 االجابة                                                                                          

 مالمقصود بكل من ؟:   السؤال األول 
 التراث الثقافي : -1
 اينتقل من عادات وتقاليد وفنون وآداب من جيل الى آخرم كل
 الخروفة : -2

 هي التي ترويها الجدات واألمهات لألطفال قبل النوم
 األمثال الشعبية -3 

 التعبير اللفظي المختصر والمتداول ويحمل حكمة أونصيحة
 األهازيج الشعبية -4 

 همائاألشعار التي كان يرددونها اآلباء واألمهات ألبن
 

 السؤال الثاني :
 أذكر اهم العادات والتقاليد المتوارثة في دولة االمارات الشعبية؟

 األكالت الشعبية -2                                              العيدية   -1

 الزي الشعبي -4                                           األعراس    -3
 
 
 

 :ليايالسؤال الثالث:أكمل م
 مهرجان قصر الحصنالفاعلية التراثية التي تثام في أبوظبي هي  -1
 أيام الشارقة التراثيةالفاعلية التراثية التي تقام في الشارقة هي  -2
 مهرجان ليوا عجمان للتمورالفاعلية التراثية التي تقام في عجمان هي  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
 
 
 

Learner-based high quality education 
 

  

  : Classe ........الخامس.........           

                             ........................:Subject  

                       .............................:Lesson    

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 ()االتحاد في فكر زايدورقة عمل                                                             

 السؤال األول :  
 البرتغالياول استعمار دخل المنطقة كان االستعمار  -1
 سفينة 60.ضخما يضم اكثر من أسطوال بحرياامتلك القواسم  -2
 1920الذي زاد عام  البريطانيازداد النفوذ  -3
 الشيخ زايد الكبيرقت من أبرز الشخصيات التي برزت في ذلك الو -4

 1981قام مجلس التعاون الخليجي عام  -5
 راشدو الشيخ زايد  أول من فكر في فكرة االتحاد الشيخ  -6

 جابر األحمد الصباحوالشيخ زايد   اول من فكر في قيام مجلس التعاون الخليجي الشيخ    -7
 مراتهاعمن جميع مستالنسحاب ارغبتها في طانيا أعلنت بري1986في عام  -8
 خمسين عاماأكثر من  امارة أبو ظبيالشيخ زايد بن سلطان حكم  جدبن خليفة هو الشيخ زايد  -9
 
 

 قارن بين الحمالت البريطانية على القواسم من حيث السؤال الثاني :
 النتائج ( –األهداف  –) األسباب 

 1810حملة  1809حملة  1805حملة  وجه المقارنة

ن م للسفالقواسمهاجمة  األسباب
 البريطانية

معاودة هجوم القواسم 
 على بريطانيا

معاودة هجوم القواسم 
 على بريطانيا

فرض سيطرتها على  االهداف
 الخليج العربي

تدمير القوة البحرية 
 للقواسم

 واحتالل رأس الخيمة

تحطيم القوة البحرية 
 للقواسم

معاهدة وقع القواسم  النتائج
 باحترام السفن البريطانية

ملة من الحاق فشلت الج
 الضرر بالقواسم

انتهت باجبار شيوخ 
المنطقة بتوقيع معاهدة 

 السالم
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  : Classe ........الخامس.........           

                             ........................:Subject  

                       .............................:Lesson    

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 
 
 

 ذكر خطوات قيام االتحاد :السؤال الثالث: أ
 1968فبراير  18اجتماع عرقوب السديرة  الخطوة األولى : -1
 

 1968فبراير  25اجتماع دبي األول الخطوة الثانية :  -2
 

 1971يوليو 18اجتماع دبي الثاني لثة : الخطوة الثا -3
 

 1971ديسمبر 2قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة الخطوة الرابعة :  -4
 

 أكتب أسماء دول مجلس التعاون 
 اإلمارات -1
 الكويت -2
 البحرين -3
 قطر -4
 وديةالسع -5
 سلطنة عمان-6
 
 
 

 السؤال الرابع :
 قة الخليج العربي؟بم تفسر قدوم االستعمار الى منط -1

 على الخليج العربي والبحر األحمرتكار تجارة الشرق والسيطرة الح
 

 عدوان ؟وماذا فعل ؟تجاه ال هل وقف العرب مكتوفي األيدي -2

 اية المقاومة مسطرين ملحمة بطولية رائعةرفعوا ر   -ال   
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Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ()االتحاد في فكر زايدورقة عمل                                                             
 السؤال األول :  

 اول استعمار دخل المنطقة كان االستعمار .......................... -1
 سفينة 60امتلك القواسم ......................ضخما يضم اكثر من  -2
 1920النفوذ ..................... الذي زاد عام ازداد  -3
 الشخصيات التي برزت في ذلك الوقت ............................... من أبرز -4

 قام مجلس التعاون الخليجي عام ........................ -5
 ..........أول من فكر في فكرة االتحاد الشيخ ....................و الشيخ ............. -6
 يخ .......................والشيخ ..............................اول من فكر في قيام مجلس التعاون الخليجي الش -7
 مراتهامن جميع مستعالنسحاب ارغبتها في طانيا أعلنت بري...............في عام  -
 .....................أكثر من  ...............الشيخ زايد بن سلطان حكم  .............بن خليفة هو الشيخ زايد  -9
 
 

 قارن بين الحمالت البريطانية على القواسم من حيث ؤال الثاني :الس
 النتائج ( –األهداف  –) األسباب 

 1810حملة  1809حملة  1805حملة  وجه المقارنة

    األسباب

    االهداف
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    النتائج

 
 
 
 
 
 
 
 

 ذكر خطوات قيام االتحاد :السؤال الثالث: أ
 الخطوة األولى : -1
 
 ية :الخطوة الثان -2
 
 الخطوة الثالثة : -3
 
 الخطوة الرابعة : -4
 
 
 

 أكتب أسماء دول مجلس التعاون 
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6- 
 
 

 السؤال الرابع :
 بم تفسر قدوم االستعمار الى منطقة الخليج العربي؟ -1

......................................................................................... 
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 عدوان ؟وماذا فعل ؟تجاه ال هل وقف العرب مكتوفي األيدي -2

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


