
 

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 اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

      

                  https://almanahj.com/om/5social2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس علي بن محمد الحسان اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الصف اخلامس:  الفصل الثاني                                   والتكامل العربي عمان                                       االجتماعيةالدراسات 

 

 2الصفحة  9/9/9028                                                    44949499ع م الحسان 

 

 "     التكامل العربي عواملدرس : " 
 

 ( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خطأ  :    ✘( أو )      ✔السؤال األول : ضع عالمة )   
 
     (56) والمناخ بين دوله . التضاريسأدى إمتداد الوطن العربي إلى تنوع (   ✔)   -1

 (  معظم 56) الوطن العربي اللغة العربية . سكان  كليتحدث (   ✘)   -2

  تتشابه (56. )  العادات والتقاليد في الدول العربية  تختلف(   ✘ )  -3

  (61. )   2112أدرج فن العازي في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة عام (   ✔)   -4

 
 : : أكمل مايلي بكلمات مناسبة من عندك   السؤال الثاني 

 
 (54. ) يقصد به التبادل القائم بين الدول لتحقيق أهداف مشتركة  التكامل -1
 (56) .  بين أراضيه منذ القدم  التنقلمما ساعد على  أجزائهيتميز الوطن العربي بسهولة اإلتصال بين  -2
 (56في مصر . ) الفرعونيةفي سلطنة عمان والحضارة  مجانمن الحضارات القديمة في الوطن العربي حضارة  -3
 (56. )  الكرم والتعاون والشجاعةمن العادات الحميدة التي إتصف بها العرب منذ القدم  -4
 

 :    البدائل املعطاه : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني  السؤال الثالث 
 
 (56) يقع الوطن العربي على ملتقي ..... قارات  -1

 (  خمس      -       اربع       -      ثالث      )        
 
 (56. ) نظراً ألهمية اللغة العربية فقد خصصت منظمة األمم المتحدة يوم ...... كل عام يوماً للغة العربية -2

 (ديسمبر     16     -      نوفمبر   16       -      أكتوبر   16      )        
 
 (61. ) شعري دون تنغيم أو غناء من الفنون الشعبية العمانية وهو فن اإللقاء ال -3

 (   فن الرزحة      -         فن العازي       -       فن الربوبة      )        
 

 : أجب عن األسئلة التالية : رابعالسؤال ال
 

 (45؟ )   أكتب العوامل المشتركة بين دول الوطن العربي في المستطيالت التالية:  1س 
 :  1جـ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العوامل المشتركة بين دول الوطن العربي 

 اللغة العربية الموقع الجغرافي التاريخ المشترك التقاليدالعادات و الدين اإلسالمي
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 الصف اخلامس:  الفصل الثاني                                   والتكامل العربي عمان                                       االجتماعيةالدراسات 

 

 9الصفحة  9/9/9028                                                    44949499ع م الحسان 

 

 السؤال الرابع : ضع دائرة على ماتدل عليه الصور التالية  :  
 

     
 
 (  العازي  -الرزحة    -....... بين دول الوطن العربي          تدل الصورة على فن ) البرعة   تكاملعامل تدل الصورة على   

  ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة .                ( الموقع الجغرافي -   الدين اإلسالمي –) العادات والتقاليد     
 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة                  

 
 السؤال اخلامس  : من خالل اخلريطة التي امامك أكتب ماتدل عليه األرقام التالية     :

 

 

 
 

 إسم الدولة ) الجزائر ( -4                                             ( .مضيق هرمز إسم المضيق )  -1

 (   جبالعلى ) ال البنييدل اللون   -6                                       إسم البحر )البحر األبيض المتوسط ( -2
 إسم النهرين ) دجلة والفرات ( -3
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 الصف اخلامس:  الفصل الثاني                                   والتكامل العربي عمان                                       االجتماعيةالدراسات 

 

 9الصفحة  9/9/9028                                                    44949499ع م الحسان 

 

 " عمان عالقات طيبة وتعاون دائم درس : " 
 

 ( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ماحتته خط إذا كانت العبارة خطأ  :    ✘( أو )      ✔السؤال األول : ضع عالمة )   
 
 كل   (66) . الدول العربية  بعضتسعى سلطنة عمان إلى تحقيق التعاون والتكامل االقتصادي مع (   ✘)   -1
 (63المنطقة . )عالقاتها بالدول العربية من خالل المواضيع التي تهم  توثيقتحرص سلطنة عمان على (   ✔ )  -2
 

 السؤال الثاني  : أكمل مايلي بكلمات مناسبة من عندك   :
 
 (61. )  القاهرةيقع مقر جامعة الدول العربية في مدينة  -1
 (65.) 2115استضافت السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم المؤتمر الكشفي العربي عام   -2
 دولة عربية .  22ة عدد الدول األعضاء في جامعة الدول العربي -3

               
 السؤال الثالث  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه     :

 
 (61إنضمت سلطنة عمان لجامعة الدول العربية عام . ) -1

       (   1661     -     1661     -      1662    ) 
 
 (61ت جامعة الدول العربية عام  )ئإنش -2
     (   1643      -       1644       -     1646     ) 
 
    م وكانت في2116مارس  26آخر قمة لجامعة الدول العربية كانت بتاريخ  -3

 (     مملكة البحرين      -       المملكة األردنية الهاشمية       -      المملكة العربية السعودية   )     
 

 سئلة التالية :: أجب عن األ رابعالسؤال ال
 

  (56؟ )   ماهي مجاالت التعاون  المختلفة بين الدول العربية :  1س 
 المجال الثقافي والرياضي          -3            المجال االقتصادي  -2    المجال السياسي     -1:   1جـ 
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