
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

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

                 https://almanahj.com/om/6social                   

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

    

                  https://almanahj.com/om/6social1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 :أجيبي عن االسئلة التالية
 اختاري االجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاه1

 مقياس ريختر يعبر عن قوة:-1

 االعصار-د                     الزلزال        -ج                البركان     -ب                الرياح       -أ

 طبقة تحتوي على غاز االوزون:-2

 الثير وسفير-د                 الميز وسفير-ج               االستراتوسفير     -ب           التربوسفير   -أ

 :الضغط نطاقي تزداد سرعة الرياح كلما كان الفرق بين-3

 اجابة صحيحة ال توجد-د              متوسط  -ج               صغير       -ب                      كبير        -أ

 بدأت االمامة الثانية في عمان  بتولية:-4

 عزان بن تميم-د               المهنا بن جيفر  -ج           محمد بن أبي عفان  -ب              الجلندي بن مسعود -أ

 الغالف الصخري يمثل الصورة:-5

 

 اإلفالت من الوالة العباسيون وتكون دولة له في األندلس:أمير استطاع -6

 هشام الثالث -عبد الرحمن الثالث      د -عبد الرحمن بن معاوية       ج -أبو جعفر المنصور       ب -أ 

 أسس األمير عبد الرحمن الداخل دولة أموية في األندلس استمرت حوالي:-7

 أربعة قرون -ثالثة قرون                    د -ين                    جقرني -قرن                       ب -أ 

 اختبأ عبد الرحمن بن معاوية عند أحواله البربر  وذلك في مدينة: -8

 طنجة -فاس                 د -ج                      تاهرت -القيروان                 ب -أ  

 استقالل عن الدولة العباسية:كانت أولى البلدان الت أعلنت  -9

 المغرب-األندلس            د -مصر                     ج -عمان                     ب -أ  

 حاول ثاني الخلفاء الدولة العباسية إعادة األندلس إلى سيادة الدولة العباسية: -11

 عبد الرحمن بن معاوية -مروان     د عبدهللا بن -أبو جعفر المنصور        ج -معاوية بن أبي سفيان  ب - أ

 أول مدينة عمانية يدخلها اإلسالم على يد الصحابي مازن بن غضوبة:-11

 سمائل -الرستاق                         د-صحار                      ج -نزوى                           ب -أ

 البصرة: اإلباضية مذهب إسالمي أسسه فقه من أزد عمان سكن --12

 منير بن النير الريامي-أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة       د -جابر بن زيد               ج -عبد هللا بن إباض              ب -أ

 دامت اإلمامة األولى في عمان حوالي:-8

 أربع سنوات -د      ثالثة سنوات          -سنتين                       ج -سنة                           ب -أ

 تكونت اإلمامة الثانية في عمان ودامت بشكل متصل مدة: -9

 اسئلة مراجعه شاملة على المنهج

 اعداد األستاذة/صابرين



 سنة111-سنة                     د91-سنة                      ج81 -سنة                       ب71-أ - أ

 ارسل أسطوال حربيا لتحرير جزيرة سقطرى من أيدى األحباش:-11

 الوراث بن كعب-عبدالملك بن حميد       د -عزان بن تميم               ج-ب الصلت بن مالك             -أ - ب

 الداعية الكبير: يدعلى  أفريقياانطلقت الدعوة اإلباضية إلى شمالي  -12 - ت

 عاصم السدراتي -عبدالرحمن بن رستم    د-سلمة بن سعد الحضرمي         ج -أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة       ب -أ - ث

 حملة العلم في البصر  التي تنشر المذهب اإلباضي :مدة  -13 - ج

 خمس سنوات -أربع سنوات                  د -ثالثة سنوات               ج -سنتين                       ب -أ - ح

 كان عدد أفراد المجموعة التي سافرت إلى البصرة مع سلمة بن سعد: -14 - خ

 خمسة رجال -أربعة رجال                 د -رجال              ج ثالثة -رجلين                       ب -أ - د

 كانت أكبر مرا كز الدولة الرستمية للتجارة الجنوبية: -15 - ذ

 غدامس -واركال                  د -تاهرت                    ج -بجاية                      ب -أ - ر

 اسم:بنى الفاطميون في مصر مدنية أطلقوا عليها -16 - ز

 تاهرت  -القاهرة                  د-طرابلس                   ج -القيروان                  ب -أ - س

 األندلس من قبل: التاريخ فيكانت أولى محاولة للطيران في  -17 - ش

 عباس بن فرناس -أبي القاسم الزهراوي                                  ب -أ - ص

 ابن سينا-د                                ابن رشد                -ج - ض

 نبغ في األندلس كبار العلماء من أمثال الفيلسوف: -18 - ط

 ابن عبد ربه -ابن عبد البر                                            ب -أ

 ابن سينا-ابن رشد                                               د -ج   

 

(انسبي كال من  غضوبهمازن بن –عبد الرحمن بن رستم –صالح الدين االيوبية  -أمامك مجموعه من الشخصيات )الحاكم بأمر هللا(1: السؤال الثاني
 الى عمله حسب الجدول:

 عملها الشخصية

 انهى الخالفة الفاطمية واقام الدولة االيوبية 

 أنشأ دار الحكمة 

 اسس الدولة الرستمية 

 أسس مسجد المضمار 

 



2) 

 

 االعاصير المنخفضات الجوية ةوجه المقارن

   المفهوم

   الرياح

   غزارة االمطار

   أماكن تواجدها

3) 

 أوجهه المقارنة
 

 الكثبان الهاللية الموائد الصحراوية

 العملية التي تنتج عنها
 

  

 الشكل
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيبا تنازليا. في الجدول رتبي االحداث التاريخية التي أمامك-4 

 تعرية نهرية(حسب نوع العملية )نحت أو إرساب(.-تعرية ريحية-صنفي االشكال التضاريسية التي أمامك )تعرية بحرية-5

 الشالالت(.-الكثبان الهاللية-)االقواس البحرية

 النحت/االرساب ريحية(-نهرية-تعرية)بحريةنوع ال وجه المقارنة
   الكثبان الرملية الهاللية

   االقواس
   الشالالت

 في عمان مبايعة الجلندي باالمامة هجريا132
 في عمان سقوط االمامة االولى هجريا134
 في عمان قيام االمامة الثانية هجريا177

 الخروصي استشهاد عزان بن تميم هجريا 281

 عبد االعلى مبايعة أبو الخطاب هجريا141

 مبايعة عبدالرحمن بن رستم هجريا 161

 قيام  دولة االغالبة هجريا 184

 قيام  دولةاالدارسة هجريا 172

 المهدي مبايعه عبيدهللا هجريا 297

 حملة جوهر الصقلي العسكرية على مصر هجريا358

 ووباء بمصر مجاعه هجريا454

 الى مصر وصول صالح الدين هجريا567



 


