
 

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                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الدرجة الكلية                                                                   

 :....................................................................اسم الطالب 

 5102/5102: العام الدراسى  الدراسات االجتماعية : المادة 

 ورقات (   4)سللة ىى اال: تنبيه  ساعةونصف /الزمن 

 

 درجة ( 02: )السؤال األول 

 :خليفة .............بلغ عدد الذين حكموا من األسرة األموية  -0

 54(د                     45(ج                40(ب               04 ( أ

 
 :إحدى الصناعات التالية تعد صناعة تحويلية  -5

 تعليب األسماك( د  صيد األسماك  ( ط   جـلنفاستخراج ا( ب  استخراج اللؤلؤ ( أ  

 ( :ىرنسا)عند حدود الفرنجة الرحمن  الغاىقي  المعركة التي استشهد ىيها عبد -3

 ذات  الصواري(د        صفين     ( شريش       ج(الط الشهداء         بب ( أ

 

 :  والموازين األسعارومراقبة  األسواقالتي تقوم  بمهمة النظر ىي  اإلداريةالجهة  -4

 الوزير (د           القاضي (ج          الحسبة (ب                 الوالي  (أ 

 :توجد واحة ادم ىى -2

 اإلمارات( د       سعوديةال( جـ    ن  سلطنة عما( ب            مصر( أ  
 

 ى سواحل الخليج العربي بسبب تواىر ليتركز السكان ع -2

 التربة الخصب( د  النفط والغاز    ( جـ         المياه( ب  المناخ المعتدل         ( أ

 

 سلطنة عمان 

 وزارة التربية والتعليم 

 ادارة التربية والتعليم بمحاىظة الوسطى 

 امتحان الصف الخامس

  5102/5102للعام الدراسى 

  ثانيالالدور  –الفصل الدراسى الثانى 

 
 

      04 



 
 

 

 :تدارس قضايا المجتمع واستقبال الضيف  أهداىهامن  -7

   المدارس (ب                  مراكز الوىاء االجتماعي(  أ

 السبلة   (د                     جمعية المرأة العمانية (ج 

 :يتركز  سكان سلطنة عمان ىي  -8

     سهل الباطنة و محاىظة مسقط( ب                           الوعرة الجبلية(  أ

 الهضاب الداخلية الجاىة( د                               الصحراوية( ج   

_______________________________________________ 

 (درجات 8)السؤال الثاني 
 :التالية األسللةأجب عن  -:     أوال  
مليون  087808288م حوالي 0993ن سلطنة عمان ىي عام كان عدد سكا)  -0

 (مليون نسمة  583308390م أصبح عددهم 5113نسمة 8 وىي عام 

 أجيبي على األسللة التالية باالستعانة بالكلمات الواردة ىي الشكل   
 
 

  ....................دولة ؟ معرىة عدد السكان ىي أيبها ما العملية التي يتم  (أ

 .......................الفترة ؟ هذهخالل  سلطنة عماني حدث لسكان ما الذ ( ب

 .............................التغيير؟ ىي هذاما السبب  ( ت

 :أكملي المخطط المفاهيم اآلتي : ثانيا 

  

 

 

 

 

 

 النمو السكاني                               التعداد

 الزيادة الطبيعية والهجرة              

 العصر ىي وزير أول -0
 ؟ هو األول العباسي

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

 العهد ىي عربي دينار أول سك تم -5
 شكاوي ىي بالنظر يختص ديوان -3 ....................................... ؟

 ؟ المظلومين
........................................ 

 اإلدارية النظم
 ىي والعمرانية

 األموي عهدينال
 والعباسي



 
 

 

 : ثالثا  

 ؟ قيام العرب المسلمين بالفتوحات: علل  -0

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

اهتمام الدول العربية باستخدام اآلالت الحديثة ىي الصناعة؟    -5
......................................................................................... 

......................................................................................... 
____________________________________________ 

 درجات  8: السؤال الثالث 
 

 : اآلتيةأكملي المسطرة الزمنية  -0:  أوال
 

 

 هـ035                هـ     .......   هـ         95هـ                        .............

 عدد اثنين من مصادر المياه  الرليسية ىي الوطن العربي؟  :  ثانيا

0-     ..................................5- ............................. 

ي توضح األنهار ىي الوطن العربي  ثم اجب تمعـن ىي الخريطة اآلتية  والت   :ثالثا 
 عما يليها من أسللة   

   ................إلى ( 0)يشير الرقم  (0
   ................ إلى( 5)يشير الرقم  (5
ىي هذه الدول يتم توليد الطاقة  (3

 الكهربالية حسب ما 
 :من مياه  3يشير إليه الرقم 

   .......................( ....................أ 

 .....................: ...........مثال ( ب  

 

 ..........قيام الدولة بالط الشهداء                 معركة ..............          معركة                 الدولة االموية  قيام 
                                            ...............



 
 

 

 درجات  8: السؤال الرابع 

( من خالل الجدول الذي أمامك 8 وحسب العادات والتقاليد  العمانية  المتوارثة : ) أوال
 :                                               اكتب المناسبة التي تقال ى ها العبارات التالية  -

 المناسبة  العبارة التي أقولها      م

  من عوادهم عساك 0

  الفقيدة/د ي                     عظم هللا أجركم ف  الفق   5

  نسأل هللا لكم الشفاء العاجل 3

                                      بارك هللا لك وبارك عل يك وجمع بينكما على  4
 خير

 

 

صنف العوامل المؤثرة ىي توزيع  سكان الوطن العربي إلى عوامل طبيعية :  ثانيا
 :وبشرية 

 ( سطحأشكال ال8 الخدمات 8  التربة الهجرة 8 )  

 عوامل بشرية  عوامل طبيعية   

  

  

 :ثالثا 

- :بالكلمات المناسبة اآلتيةالفراغات  أكمل-أ 

 دولتيتضم شبه جزيرة ايبريا 
 .حاليا ..................................... و..............................................

 ما معنى الجراب ؟ -ب

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

 انتهت االسللة مع اطيب االمنيات بالتوىيق



 سلطنة عمان

 وزارة التربية والتعليم
 إدارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى

 

 

 

 

 

 

 (لكل مفردة درجتان)  درجة   61: إجابة السؤال األول 

 الصفحة الدرجة  البديل الصحيح المفردة 

 41 2 41 أ 1

 41 2 األسماكتعليب  د 2

 44 2 بالط الشهداء أ 3

 22 2 الحسبة ب 4

 55 2 سلطنة عمان ب 5

 15 2 النفط والغاز ج 6

 414 2 السبلة  د   7

سهل الباطنة ومحافظة  ب 8
 مسقط

2 14 

 

 درجات 8إجابة السؤال الثاني 

 الصفحة  الدرجة  اإلجابة الصحيحة  المفردة الجزئية 

 

  أوال

 38 4 التعداد أ

 44 4 النمو السكاني ب

 44 4 الزيادة الطبيعية والهجرة  ت

 

 ثانيا

 28 4 جعفر البرمكي 1

 11 4 األموي  2

 28 4 ديوان المظالم 3

 

 ثالثا

 12 4 .من اجل نشر الدعوة االسالمية 1

 63 4 لالزدهار الصناعة  وزيادة اإلنتاج وجودته 2

للصف الخامس األساسي للعام الدراسي  الدور الثانى - نموذج إجابة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني
 م 2144/  2145



 درجات 8:إجابة السؤال الثالث  

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة الجزئية 

 

 

 أوال

 

4 

معركة شريش / هـ 14قيام الدولة األموية 
/ هـ 441معركة بالط الشهداء / هـ 22

 هـ432قيام الدولة العباسية 

 درجات  1

 لكل حدث درجة

41  /44  

44 /21 

.                                                       الجوفية المياه  ،  األنهار  ،  األمطار 4 ثانيا 
 . درجة نصف لكل اجابتان بذكر يكتفى

4 55 

 

 ثالثا

 55 4 نهر النيل( 4)رقم  4

 55 4 نهر دجلة والفرات( 2)رقم  2

 42 نصف درجة يتم توليد الكهرباء من مياه السدود( أ  3

    الفرات سد/  بمصر العالي السد مثال( ب
 . احداها بذكر يكتفى

 42 نصف درجة

 

 درجات 8: إجابة السؤال الرابع 

 الصفحة الدرجة االجابة الصحيحة الجزئية المفردة

 
 

 أوال

  العيد 4

درجات لكل  1
 مفردة درجة 

22 

 22 العزاء 2

 22 زيارة  المريض 3

 22 تهنئة الزواج 1

 التربة وأشكال السطح : عوامل طبيعية  4 ثانيا 

 الهجرة والخدمات : عوامل بشرية 

درجتان لكل 
مفردة نصف 

 درجة

15 

 

 
 ثالثا

 اسبانيا أ

 البرتغال

لكل  درجة
مفردة نصف 

 درجة

44 

هو كيس مصنوع من سعف النخيل  ب
 .مستطيل الشكل يعبأ فيه التمر 

 28 درجة 

 


