
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

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

                 https://almanahj.com/om/5music                   

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

           

                  https://almanahj.com/om/5music1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة آمنة للتعليم األساسي (12-5) اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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مس اال نامع ةنطلس : ........................
................ فصلا ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو

مدنسم ةظفاحمب ميلعتلا و ةيبرتلل ةماعلا ةيريدملا

(12-5) يساس األ ميلعتلل ةنمآ ةسردم

سماخلا فصلل لو األ يساردلا لصفلا رابتخا

( ةيئزج لكل ةجرد ) - : ةيعوضوملا ةلئس األ

لو األ لا ؤسلا :
يتأي ام لمكأ أ- : -

1 يقيسوملا جردملا نم ................ طخلا نم ةيادب لوص حاتفم مسري - .
2 ةيبعشلا ................................ نونفلا نم ةميدملا نف -.

كمامأ يتلا تام ال علا مسأ بتكأ -:ب-
ةمم ال اهنمزاهمسأعلا

1

2

3

يناثلا لا ؤسلا : -
ةاطعملا لئادبلا نيب نم ةحيحصلا ةباج اإل راتخا

1 ةيعاقي اإل ةم ال علا يمست -♪ ةم ال عب ..................
ب راونلا –أ- شوركلا

–ج د شن ال بلا – شورك لبودلا
2 نم يقيسوملا جردملا نوكتي -.......................

ب طوطخ عبرأ –أ- طوطخ ةعبس
–ج د طوطخ تس – طوطخ سمخ

3 نم يئانثلا نازيملا نوكتي - ........................
ب نيتراشإ –أ- تاراشإ عبرا

–ج د تاراشإ ثالث – تاراشإ سمخ
ب4 يقيسوملا جردملا يف عبارلا طخلا ىمسي -..................

يم - ب اف أ-
–ج د ير – لوص
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5 نم يقيسوملا جردملا أرقي -.....................
راسيلا ىلإ نيميلا - ب نيميلا ىلإ راسيلا أ-
لفسأ ىلإ ىلعأ - د ىلعأ ىلإ لفسأ - ج

ةيلا قملا ةلئس :األ ةيئزج لكل ةجرد ) )
ثلا ثلا لا ؤسلا : -

اف ) تامغنلا نود –أ- ال – كمامأ يذلا جردملا ىلع ( يم - ود

اهنم لك ةفيظو بتكأ مث ليوحتلا تام عال مسرأ ب-

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

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

- : عبارلا لا ؤسلا
كمامأ يذلا نازيملا بسح يعاقي اال نيرمتلا نود -1

2

4
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مس اال نامع ةنطلس : ........................
................ فصلا ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو

مدنسم ةظفاحمب ميلعتلا و ةيبرتلل ةماعلا ةيريدملا

(12-5) يساس األ ميلعتلل ةنمآ ةسردم

سداسلا فصلل لو األ يساردلا لصفلا رابتخا

ةيعوضوملا ةلئس :األ - ةيئزج لكل ةجرد ) )
يتأي ام لمكأ أ- : لو األ لا ؤسلا :-

1 يقيسوملا جردملا نم ................ طخلا نم ةيادب لوص حاتفم مسري -.
2 ةيبعشلا ................................ نونفلا نم هحزرلا نف -.

3- ــ ب حلطصملا يمسي ..................

4 لكشلا اذه ىلع قلطي -: مسأ ............................
5 يتايبلا ماقم ليلد - .........................................

يناثلا لا ؤسلا :-
لئادبلا نيب نم ةحيحصلا ةباج اإل راتخا

1 نم يقيسوملا ملسلا نوكتي -.......................
ب ةيتوص تاجرد عبرأ –أ- ةيتوص تاجرد عبس
ج – د ةيتوص تاجرد ينامث – ةيتوص تاجرد سمخ

؟2 يث ال ثلا نازيملا لوح ةرئاد يعض -
6 3 2 4

8 4 4 4

3 ىمست ةم عال - ........................
طوقنم راون ب- طوقنم دنور - أ
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طوقنم شورك د- طوقنم شن بال ج-
ب4 يقيسوملا جردملا نم سماخلا طخلا ىمسي -..................

يم - ب اف أ-
–ج د ير – ود

5 ادع ام راونلل ةيواسم تام ال علا عيمج - ....................

-أ ب -

ج-د -

ةيلا قملا ةلئس )-:األ ةيئزج لكل ةجرد )

ثلا ثلا لا ؤسلا
ليلدلا ) ًاحضوم تسارلا ماقم كمامأ يذلا جردملا ىلع نود –أ- داعب األ –)

اهنم لك ةفيظو بتكأ مث ةيريبعتلا تاحلطصملا مسرأ ب-

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

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

- : عبارلا لا ؤسلا
كمامأ يذلا نازيملا بسح يعاقي اال نيرمتلا نود -1

3
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مس اال نامع ةنطلس : ........................
................ فصلا ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو

مدنسم ةظفاحمب ميلعتلا و ةيبرتلل ةماعلا ةيريدملا

(12-5) يساس األ ميلعتلل ةنمآ ةسردم

عباسلا فصلل لو األ يساردلا لصفلا رابتخا

( ةيئزج لكل ةجرد )- : ةيعوضوملا ةلئس األ

لو األ لا ؤسلا : يتأي ام لمكأ :-
(.......و............و............و.........و.........) دوعلا ةلآ راتوأ ءامسأ -

(.........................و.....................) يه دوعلا ةلأ ءازجأ نم -

طخلا ىلع يس لا ةمغن عقت - .....................
4 وتاجللا حلطصمب دصقي - ............................

5 يتايبلا ماقم ليلد - .........................................

يناثلا لا ؤسلا : -
لئادبلا نيب نم ةحيحصلا ةباج اإل راتخا

1 نم يقيسوملا جردملا نوكتي -.......................
ب ةيتوص تاجرد عبرأ –أ- ةيتوص تاجرد عبس
ج – د ةيتوص تاجرد عست – ةيتوص تاجرد سمخ

4

ب مكل يتاينمت عم
قيفوتلا
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2 ىمسي لكشلا اذه - ....................
1 راونلا ةتكس ب- شوركلا ةتكس -

دنورلا ةتكس د- شن ال بلا ةتكس ج-
اآلالت3 نم شاخرخلا -........................

ةيعاقي اإل ب- ةيرتولا - أ
خفنلا د- ةيمغنلا ج-

ب4 يقيسوملا جردملا نم سماخلا طخلا ىمسي -..................
يم - ب اف أ-

–ج د ير – ود
5- ةقطنملا نونف نم نف وه ةروبنطلا نف ....................

ةنطابلا ب- ةيقرشلا أ-
–د ىطسولا - ج ةيلخادلا

ةيلا قملا ةلئس )-:األ ةيئزج لكل ةجرد )
ثلا ثلا لا ؤسلا :-

ةروبنطلا برض نود أ-

بكرم مأ طيسب : هعون ةعوطقملا نازيم –ب

–ج ريزاوملا ددع ...............

عبارلا لا ؤسلا
؟ هتاراشا يمسراو جرادلا نازيملا يفرع أ-

.......................................................................................................
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؟ اهتفيظو يركذا مث لا كش األ هذه مسأ يركذا – ب
...............................................................................................

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

............................................................................................. :

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

مس اال نامع ةنطلس : ........................
................ فصلا ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو

مدنسم ةظفاحمب ميلعتلا و ةيبرتلل ةماعلا ةيريدملا

(12-5) يساس األ ميلعتلل ةنمآ ةسردم

نماثلا فصلل لو األ يساردلا لصفلا رابتخا

ةيعوضوملا ةلئس -:األ ةيئزج لكل ةجرد ) )
لو األ لا ؤسلا :

- : يتأي ام لمكأ

......................و................ سيلح نب دمح نانفلا لا معأ نم -1

....................................... يواست ةم ال علا نيمي ىلع ةطقنلا -2

...................و...................... نامكلا ةلا ءازجأ نم -3

راتو األ ىلع قفعلل ............................. ديلا عباصأ مدختست -4

.................. يقيسوملا جردملا ىلعأ لو األ يفاض اإل طخلا ىمسي -5

ب مكل يتاينمت عم
قيفوتلا

s
#
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يناثلا لا ؤسلا
ةاطعملا لئادبلا نيب نم ةحيحصلا ةباج اإل رتخأ

......................... اآلالت نم نامكلا ةلآ -1

ةيساحنلا خفنلا ب- ةيبشخلا خفنلا -1

ةيعاقي اإل د- ةيرتولا ج-

داحلا ىلا ظيلغلا نم بيترتلا ب نامكلا ةلآ راتوأ -2

( ير - ال - يم – لوص )_ ب ( يم - ال - ير – لوص أ_(

( يم - لوص - ير د_(ال– ( يم - لوص - ال - ير )_ ج

توصلا وتاجللا ب دصقي -3

تفاخلا ب- عطقتملا -1

لصتملا د- ديدشلا -5

ملس ىلع ةنودم (Menuett) ةعوطقم -4

لوص ب- ود -1

ير د- اف -5

يواست ةم 5-عال
ب-3 أ-2
د-5 ج-4

( ةيئزج لكل ةجرد )- ةيلا قملا ةلئس األ
ثلا ثلا لا ؤسلا

ءامسأ ةباتك عم كمامأ يذلا جردملا ىلع ( ريبكلا لوص ) ملس نود -1

: ةيتوصلا تاجردلا

10



اهلكش مسراو انوركلا فرع -
.........................................................................................

.......................................................................................... وتاكتس األ -

عبرلا لا ؤسلا
نع ةذبن بتكأ أ-

ةعربلا نف -
............................................................................................

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

- : كمامأ نودملا نازيملا بسح يعاقيإ نيرمت نوك -2

نامع ةنطلس مس :اال ........................
................ فصلا ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو

مدنسم ةظفاحمب ميلعتلا و ةيبرتلل ةماعلا ةيريدملا

(12-5) يساس األ ميلعتلل ةنمآ ةسردم

عساتلا فصلل لو األ يساردلا لصفلا رابتخا

لو األ لا ؤسلا : - ةيئزج لكل ةجرد ) )
ةاطعملا لئادبلا نم ةحيحصلا ةباج اإل رتخا

3

4

ب مكل يتاينمت عم
قيفوتلا

20

10



وه وينيسلا ةم عال زمر -1

# ب- $ -1

& - د b ج-

تافلؤملا نم يعامسلا بلا ق -2

ةيئانغلا ب- ةيل اآل -1

ةيلا رتسكرو األ د- ةيئانغلا ةيل اآل ج-

دعب ةميلستلا داعت -3

طقف ةريخ اآل ةناخلا ب- طقف ىلو األ ةناخلا أ-

ةمدقملا د- ةناخ لك ج-

ناحلأ نم بوركلا ىلجُت هب نم اي رود -4

باهولا دبع دمحم ب- شيورد ديس -1

بولسملا دمحم د- نابعش دمحأ ج-

بويع رتوتلا و لجخلا و فوخلا -5

ةيقلخ ب- ةيوضع -1

ةينف د- ةيسفن ج-
يتأي ام لمكأ يناثلا لا ؤسلا

..............و..............و............... بابس أل عجرت ءانغلا يف ةعئاشلا بويعلا -1

................... و .................. امه ناعون ةيتوصلا لا بحلا -2

.................... يف نارشتنت ناتيعاقيإ ناتلآ ........................... و رساكلا -3

....................و............................ ةيبرعلا ةيعاقي اإل اآلالت نم -4

........................ تافلؤملا نم رودلا -5

؟ بوتكملا نازيملا بسح نيرمتلا ينود أ- ثلا ثلا لا ؤسلا -1



؟ بوركلا ىلجت هب نم اي رود ىقيسوم ليلدو نازيم يركذأ -2

............................... ليلدلا ........................ نازيملا

؟ رودلل ينفلا نيوكتلا لحارم نم نانثا يحرشأ ب-
..............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

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

- : نم كال يفرع

............................................ مدلا -1

............................................ كتلا -2

بلا ق -3
.......................................................... يعامسلا

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

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

4

4

ب مكل يتاينمت عم
قيفوتلا



مس اال نامع ةنطلس : ........................
................ فصلا ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو

مدنسم ةظفاحمب ميلعتلا و ةيبرتلل ةماعلا ةيريدملا

(12-5) يساس األ ميلعتلل ةنمآ ةسردم

رشاعلا فصلل لو األ يساردلا لصفلا رابتخا

(( ةيئزج لكل ةجرد )) ةيعوضوملا ةلئس 1-األ

لو األ لا ؤسلا : -
ةاطعملا لئادبلا نم ةحيحصلا ةباج اإل رتخا

..................... وه ريبكلا اف ملس ليلد -1

# اف ب- يس -1

# ود ، # اف د- ال ، يس ج-

تاي ال ولا ضعب يف دلا ملا ةءارق دنع ...................... ةلآ مدختست -2

لا حسلا ب- ينامحرلا -1

رساكلا د- فدلا ج-

....................... نم فلآتلا نوكتي -3

تامغن ثالث ب- تامغن عبرأ -1

طقف ةدحاو ةمغن د- تامغن سمخ ج-

................ ةل آل ريبكلا جردملا ىلع نيودتلا متي -4

يانلا ب- رساكلا -1

نامكلا د- ونايبلا ج-

ةداحلا تامغنلا نيودت يف ................. حاتفم مدختسي -5

-: يناثلا لا ؤسلا

...............3 +..............3 يتفاسم نم ريبكلا فلآتلا نوكتي -1

دلا ملا ب ..................... ةقطنم تاي وال ضعب يف دلوملا ىمسي -2

واإل ةيعقاولا نع دعبلا وه ةيسنامورلا اقيسوملا زيمي ام مهأ -3

20

10



............... يف فارسإ

............................... اربوأ ةيلا ربو األ يدرف تافلؤم رهشأ نم -4

( ةيئزج لكل ةجرد ) ةيلا قملا ةلئس األ -2
ثلا ثلا لا ؤسلا

هداعبأ ددحو نودملا ملسلا مسأ ركذأ -1

يلي امع بجأ -2
(..................................) ةيقيسوملا ةعوطقملا نازيم ركذأ -1

(...........................) ةيقيسوملا ة عوطقملل زوكرلا ةجرد نيب -2

ةليلدو ةعوطقملا ملس ددح -3

................. ملسلا

.................. ليلدلا

عبارلا لا ؤسلا
.................................................................................. اربو األ نف فرع أ-

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

................................................................. ريبكلا يقيسوملا جردملا فرع ب-

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

لمع لك نع ةذبن ركذ عم ةيلا ربو األ يدرف لا معأ نم نينثا ركذأ ج-

10



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

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

............................................................................. ريبكلا ملسلا داعبأ نود د-

ب مكل يتاينمت عم
قيفوتلا


