
 

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                   

     * 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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 مذكرة إثرائية ملادة                                         
 الدراسات االجتماعية                                                 

 
 الصف السادس                                                      

 
                                                   8102         /8102   

 الفصل الدراسي األول                                         
 الوحدة األوىل                                                       

 ) أسئلة وأجوبة  (                                                     

 
 

 
 إعداد :

 علي بن حممد احلسان
 

 للتواصل :
 

99493923 

Ali 47536@moe.om 
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  أغلفة كوكب األرض وعالقتهما باإلنسان:  درس
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . هما حتت( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح   ✘( أو ) ✔السؤال األول : ضع عالمة )
 (11)"  أربعة.   " أغلفة  ستةيتكون النظام األرضي من (    ✘    ) -1
  المتجددة وغير المتجددة ( 11) . المتجددة فقطتحتوي أغلفة النظام األرضي مخزوناً هائالً من الموارد الطبيعية (    ✘   )  -1
   (11).  دور كبير في المشكالت التي ظهرت في النظام األرضي  لإلنسان (   ✔ )    -3

 

 من بني البدائل املعطاه .السؤال الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 
 

 (11)( العمران البشري على سطح األرض  تطور –أسهم إستغالل اإلنسان للموارد الطبيعية منذ القدم في ) تراجع  -1

 (11)أربعة ( أغلفة من النظام األرضي . – ثالثةيتفاعل في صحراء الربع الخالي )  -1

 (11)تجدد ( أغلفة النظام األرضي  – تلوثأدى تزايد أعداد السكان في العالم واإلفراط في إستغالل الموارد الطبيعية إلى )  -3

 (01من خالل الرسوم التي أمامك أكتب حتت الصورة إسم الغالف الدال عليها .)  :  لثالسؤال الثا
 

    
 الغالف الحيوي الغالف الصخري الغالف المائي الغالف الجوي

 

املشكالت البيئية التي ظهرت نتيجة لتزايد عدد السكان يف اغلفة  كمل اجلدول التايل بأمثلة من أ:    رابعالسؤال ال
 (08النظام االرضي )

 
 الغالف الحيوي الغالف الجوي الغالف المائي الغالف الصخري

انجراف التربة وتزايد االنهيارات 
 مثل الزالزل والبراكين      ،االرضية 

السيارات  تلوث الهواء  مثل تلوث المياه     
 والمصانع وعادم السيارات     

تدهور النباتات الطبيعية والحياة 
 انقراض الحيوانات    - البرية

 

 .علل " أذكر السببالسؤال اخلامس  : 
 

 ( 11ظهور المشكالت البيئية في أغلفة النظام األرضي ) :  1س 
 الموارد الطبيعية  بسبب تزايد أعداد السكان واإلفراط في إستغالل:  1جـ 

 

 السؤال السادس  : أجب عن األسئلة التالية .
 

 (11ماعالقة اإلنسان بأغلفة النظام األرضي ؟ ) :  1س 
 قد إستغل اإلنسان الموارد الطبيعية لتلبية إحتياجاته من الغذاء والصناعة والطاقة .:   1جـ 
 

 (31الموارد الطبيعية لكل غالف من اغلفة النظام االرضي ) : أذكر 1س 
 الغالف الصخري )     المعادن والنفط    (  -1:   1جـ 

 الغالف المائــــي  )   البحار والمحيطات والثروات البحرية    ( - 1         
 لوج    (االمطار والثوالغالف الجــــوي )  بخار الماء والغازات المختلفة  - 3        
 الغالف الحيـــوي )  االنسان والحيوان والنبات      ( - 4        

 
 (11)وما أهميته  ما المقصود بالغالف الصخري ؟:  3س  

وتأتي أهمية الغالف الصخري بسبب ، هي الصخور المكونة للقشرة االرضية ويحيط هذا الغالف بالكرة االرضية إحاطة تامة :   3جـ 
 . الوثيق بالظواهر التضاريسية والتربة ولكونه يحتوي على موارد طبيعية هامة كالمعادن والنفط والمياة إرتباطه
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 درس : الزالزل و الرباكني  
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو ) ✔السؤال األول : ضع عالمة )
 (11في عدة مناطق من السلطنة  ) الزالزلت جامعة السلطان قابوس عدداً من محطات رصد ئ( أنش   ✔)     -1
 (11واألشياء الزجاجية .   ) النوافذ( لمواجهة أخطار الزالزل يجب اإلبتعاد عن    ✔)     -1
 (11أثناء حدوث الزالزل  .   ) تتمايل( للتصدي للزالزل يتم تصميم مباني بحيث    ✔)     -3
 ( من الحديد والصلب 11.   )  الخشب القوي( غالباً ماتبنى هياكل المباني في أماكن الزالزل من    ✘    ) -4
 ( ساخنة13تشكل مصدراً للطاقة  .   ) باردة( تظهر قرب البراكين عادة ينابيع مياه    ✘)     -1
 

 املعطاه .السؤال الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل 
 
 (11) . يستخدم مقياس خاص للتعبير عن قوة الزالزل يطلق عليه مقياس -1

 اإلسطرالب       (      -رويتر                   -     ريختر     ) 
 
 (11....... ) عدد البراكين النشطة في العالم تقدر بــ -1

 بركان  (     044      -          144         -       444   )  
 
 (11تسمى ... ) و تتألف المواد البركانية من الحمم والصهير   -3

 (    الالفا           -الماجا                 -)       االما     
 

 (13... )   ينتج من تحلل وتفتت المواد البركانية تربة غنية بالمعادن وخصبة تصلح  -4
 للصناعة  (          -         للزراعة         -)       للتجارة    

 
 السؤال الثالث " أكمل مايلي بعبارات مناسبة من عندك .  

 
 (11. ) الواليات المتحدةمن المناطق التي يتكرر فيها حدوث الزالزل اليابان و  -1
 (11) الصهيرم والحمتتألف المواد البركانية من   -1
 (11. ) غطائيس ( تكون بركان  1444كان الصهير البركاني مائعاً ودرجة حرارته مرتفعة ) إذا -3
 (11. ) مخروطيس ( يكون بركان  441إذا كان الصهير لزجاً ودرجة حرارته ) -4
 (13. ) الذهب والنحاس والنيكلتحتوي الصخور البركانية على معادن ثمينة مثل  -1
 

 صل خبط بني العمود األول ومايناسبه من العمود الثاني: السؤال الرابع :
 

هو اندفاع المادة المنصهرة والمفتتات الصخرية والرماد والغازات الحارة من باطن االرض الى السطح عبر  10الزالزل 
 شقوق في القشرة االرضية

 بب تصادم الصفائج األرضيةعبارة عن هزات ارضية قصيرة وسريعة متتالية تضرب سطح األرض بس 11البركان 
 عبارة عن المواد الباطنية الذائبة التي تخرج من فوهة البركان وتنساب على سطح االرض 11الحمم البركانية 

 كتل صخرية شديدة الحرارة تقذفها البراكين  اثناء ثورانها 11الصهير البركاني 
 

 السؤال اخلامس  : علل " أذكر السبب.
 

 ( 11)  ختر يتسمية جهاز قياس قوة الزالزل بر : 1س 
 . 1331نسبة إلى إسم مكتشفه وهو رختر عام :  1جـ 
 

 ( 13)  : تعد المناطق البركانية مناطق جذب سياحي .   1س 
 : لمنظرها الطبيعي الجميل ولوجود المياه الساخنة بها  . 1جـ 
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 (02من خالل اجلدول التايل أجب عن األسئلة التالية : ) السؤال السادس :
 

 عدد القتلى )نسمة( قوة الزلزال بالدرجات سنة حدوث الزلزال المدينة / الدولة
 144 1151 1340 سان فرانسيسكو ) الواليات المتحدة(

 غير معروف 351 1304 تشيلي 
 144444 151 1310 تانع شان ) الصين (

 13444 150 1311 ذمار ) اليمن (
 11444 350 1311 أرمينيا )االتحاد السوفيتي سابقا(

 1444 151 1331 جوبي )اليابان (
 
 . 1151 1340لغ قوة الزلزال الذي ضرب مدينة سان فراسيسكو عام ب -1
 .  1304عام  تشليفي دولة  351حدث الزلزال الذي بلغت قوته  -1
 . 1310عام  تانغ شان في الصينالخسائر في األرواح كانت بسبب الزلزال الذي حدث في  أكبر -3
 .  آسياوتقع في قارة اليمن هي  1311الدولة العربية التي وقع بها زلزال عام  -4
 . 1444وعدد القتلى كان  151كان  جوبى باليابانقوة الزلزال في  -1
 . االتحاد السوفيتي سابقاً في  أرمينيا 11444التي كان بها عدد القتلى  المدينة -0

 

 (02: صل خبط بني الشكل والعبارة الدالة عليه  : ) بعالسؤال السا
 المعنى الشكل

 
 

 أبقى في الهواء الطلق )منطقة خالية(

 
 

 أبتعد عن المباني

 
 

  أخرج من البيت او البناية

 
 

 أسفل األثاث القوي كالطاولة أختبيء

 
 

 أقطع الكهرباء والغاز وال تستعمل الهاتف

 
 

   قارن بني الربكان الغطائي والربكان املخروطي من حيث نوع الصهري ودرجة احلرارة .: :  الثامنالسؤال 
 البركان المخروطي البركان الغطائي وجه المقارنة
 لزج مائع نوع الصهير

 س 14 س  1444 درجة الحرارة
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 (80: أكتب حتت الشكل نوع الربكان  : ) تاسعالسؤال ال
 

  
 بركان مخروطي

 
 بركان غطائي

 
 : أجب عن األسئلة التالية .  عاشرالسؤال ال

 
 (11)اذكر بعض االستعدادات واالجراءات لمواجهة اخطار الزالزل ؟ :  1س 

 
 وهاتف نقالمصباح يدوي ومذياع صغير وبطاريات  -:  1جـ 

 حقيبة اسعاف اولية وطفاية حريق -         
 تخزين كمية من المياة والمواد الغذائية  -         
 ايقاف اجهزة التدفئة والتبريد عن العمل -         
 االبتعاد عن النوافذ والمرايا واية اشياء زجاجية عند النوم -         

 
 (11)كيف يتم التصدي للزالزل في المناطق المعرضة للزالزل مثل اليابان والواليات المتحدة ؟  :  1س 

 
 :يتم من خالل :  1جـ 

 تصميم المباني بحيث تتمايل اثناء حدوث الزالزل بدال من االنهيار  -1 
 هياكل المباني العالية من الحديد والصلب ويفصل بين الطوابق مفاصل تسمح بحركة هيكل المبنى استجابة  غالبا ماتبنى -1

 لإلهتزاز بدال من سقوطه    
 

 (13) بالرغم من االخطار الناتجة عن البراكين اال ان لها عدة فوائد اذكرها ؟:  3س 
   

 غنية بالمعادن وخصبة تصلح للزراعةينتج من تحلل وتفتت المواد البركانية تربة  -:  3جـ 
 تحتوي الصخور البركانية على معادن ثمنية كالذهب والنحاس والنيكل كما ان صخورها الصلبة تصلح للبناء ورصف الطرق -
 تظهر قرب البراكين عادة ينابيع المياة الساخنة التي يشكل مصدرا للطاقة المتجددة  -
 لما تتميز به المناطق البركانية من مناظر طبيعية جميلة ينابيع مياه ساخنةانها تعد من  مناطق الجذب السياحي  -
 

 (11)ماهي العوامل التي تتوقف عليها أشكال البراكين ؟ :  4س 
 

 تتوقف على طبيعة المواد البركانية  -:  4جـ  
 ودرجة حرارتها أثناء دوران البركان -          
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 نشأة اجلبال درس : 

 
 

 (82) . يطة التي أمامك أجب عن األسئلة التالية رمن خالل اخل:   ألولالسؤال ا
 

 : ضع أرقام الجبال التالية في أماكنها الصحيحة في الخريطة :  أوال
 جبال الهماليا . -1
 جبال أطلس . -1
 روكي . الجبال  -3

 
 الجبال التالية :  عثانيا : في أي القارات تق

 جبال المرتفعات االثيوبية ) افريقيا ( -1
 جبال األلب ) اوربا ( -1
 جبال االنديز ) أمريكا الجنوبية (  -3

  
 (82)صل خبط بني اجلبل وأمسه  :  الثاني السؤال 

 الصورة اسم الجبل
 
 

 جبال األنديز

 
 
 

 جبال األلب 

 
 
 

 جبال الروكي

 
 

1 2 
3 
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 11-11 أجب عما يلي :  ؟ "  املراحل التي ادت إىل نشؤ اجلبال اإللتوائيةمن خالل " :   لثالث السؤال ا
 

 أوال : أكمل مايلي : 
 
 . الصخور الرسوبية: تكدس الرواسب أفقيا في قيعان البحار الكبيرة  ويطلق عليها اسم  المرحلة االولى:  1
 

 
 

وتانخفض  الطياات المحدباةفترتفاع اجازاء منهاا ويطلاق عليهاا اسام  " تعرض الطبقات الصخرية إلى الطي واإلنثنااء المرحلة الثانية -1
 بالطيات المقعرةاجزاء اخرى وتسمى 

 

 
 

 جباالفتتحاول المحادبات الاى  النحات الماائي والجليادي: تتعادل الطياات المحدباة التاي شاكلت الجباال اإللتوائياة بفعال  المرحلة الثالثة -3
 وتكون المقعرات بطون األنهار واالودية وتم هذه المرحلة ببطء شديد وعبر ماليين السنين

 

 
 

 ثانيا : أكمل مايلي : ضع الصطلحات التالية أمام العبارة المناسبة لها بين القوسين :
 

 الطية المحدبة  (      -النحت           -) الطية المقعرة            
 
 يغير معالم السطح في مناطق المحدبات والمقعرات . ( فعل األنهار واألودية والجليد الذي       النحت       )    -1
 األجزاء المرتفعة من الطبقات الصخرية بعد اإلنثناء .(    الطية المحدبة  )    -1
 )   الطية المقعرة     (  األجزاء المنخفضة من الطبقات الصخرية بعد الطيء .  -3
 
 


