
 

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 الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/3                   

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

                 https://almanahj.com/om/3social                   

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

   

                  https://almanahj.com/om/3social1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade3                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس فاطمة الغفيلي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 سلطنة عمان 

 وزارة الرتبية والتعليم 
حمافظة مشال الباطنةاملديرية العامة للرتبية والتعليم   

وحدة اجملال األول/قسم العلوم اإلنسانية   

 برانمج لتطوير األداء اللغوي واملعريف

الغفيليفاطمة  : املشرفة الرتبوية إعداد   

  في مادة الدراسات االجتماعية للصف الثالث 

 الجزء األول



1الصف الثالث ج اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية  

 -1 املقصود ابألسرة ؟ما 

 -2 كيف تتكون األسرة؟

 -3 ما هي واجبات الوالدين حنو أبنائهم؟

 واالم االبمجموعة من األفراد تتكون من 
 وأوالدهم

 1ج

 2ج باالنجابتتكون بالزواج وتكبر 

التربية والتعليم والنفقة والمساواة بينهم في 
 المعاملة

 3ج
1 



1الصف الثالث ج اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية  

 -1 ؟ لكن هم أكثر الناس حًبا م

 مسؤلكلكم راٍع وكلكم ) أكمل حديث رسول هللا 
 ؟..........

2- 

 -3 ؟ما ذا يسمى ابن ابن اجلد

 1ج أفراد أسرتي

 2ج عن رعيته

 3ج الحفيد
2 



1الصف الثالث ج اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية  

أنفسكم أزواًجا من أن خلق لكم آايته ومن ) أكمل قوله تعاىل
 ؟........لتسكنوا إليها وجعل بينكم 

1- 

 -2 ماذا نصف من ال يطيع والديه ؟

 -3 ماذا نصف من يطيع والديه ؟

 1ج مودة ًورحمة ً

 2ج عاق  

 3ج بار  
3 



1الصف الثالث ج اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية  

 -1 واجبك جتاه والديك؟ما 

 -2 ؟....ال يدخل اجلنة قاطع ) أكمل حديث رسول هللا 

 -3 عرف ما هو اجملتمع ؟

 1ج إليهما اإلحسان طاعتهم و 

 2ج رِحم

مجموعة من الناس يعيشون معا بروابط 
 مشتركة

 3ج

4 



1الصف الثالث ج اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية  

 -1 هي منتجات البادية؟ما 

 -2 ؟ما هي منتجات القرية 

 -3 ما هي منتجات املدينة؟

 1ج اللحوم واأللبان والصوف

 2ج الحبوب والخضار والفواكه 

 3ج المصنوعات 

5 



1الصف الثالث ج اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية  

هو الشيء الضروري تواجده بني أبناء اجملتمع ليتقدم ما 
 جمتمعهم؟

1- 

 -2 اذكر من العادات والتقاليد اليت حيافظ عليها اجملتمع العماين؟

 -3 كيف تساهم يف خدمة اجملتمع ؟

 1ج التعاون

 2ج المشاركة في األفراح واألحزان

أحافظ على نظافة مدرستي والحي الذي 
 أعيش فيه وأحافظ على الممتلكات العامة

 3ج
6 



1الصف الثالث ج اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية  

 -1 ملاذا حنافظ على اللوحات اإلرشادية يف الطرق؟

 -2 ملاذا تعترب الكتابة على اجلدران خطأ؟

 -3 ما اخلطر من العبث ابلقمامة ؟

 1ج ألنها ترشدنا إلى االتجاه الصحيح

 2ج ألنها تسيء إلى المنظر العام

 3ج ألنه قد يسبب لنا بعض األمراض

7 



1الصف الثالث ج اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية  

 -1 ما أثر العبث أبجهزة اهلاتف العمومي؟

 -2 ؟ما واجبك جتاه مدرستك 

 -3 ملاذا ال  نطيل احلديث يف املكاملات اهلاتفية؟

 1ج ألنه يمنع اآلخرين من استخدام الهاتف

 2ج أحبها وأحافظ على نظافتها

 3ج حتى ال ندفع نفقات زائدة 

8 



1الصف الثالث ج اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية  

وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا )أكمل قوله تعاىل 
 ؟............على 

1- 

 -2 ؟خدمة لكذكر أمساء الوزارات اليت تقدم ا

 -3 ؟..........كل مواطن له حقوق وعليه )  أكمل

 1ج اإلثم والعدوان

وزارة الصحة +وزارة التربية والتعليم 
 وزارة الكهرباء 

 2ج

 9 3ج واجبات



1الصف الثالث ج اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية  

 -1 من هو يعمل على تنميتنا عقلياً وجسدايً وروحياً؟

 -2 من هو أذهب إليه لتلقي العالج؟

 -3 املرضى؟ورعاية التطعيمات من هي تساعد الطبيب يف إعطاء 

 1ج المعلم

 2ج الطبيب

 3ج الممرضة

10 



1الصف الثالث ج اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية  

 -1 ؟اآلالتمن هو يقوم بتصميم املباين وتشغيل 

 -2 من هو حيمي الوطن ويدافع عنه؟

 -3 من هو حيافظ على األمن والنظام ومكافحة اجلرائم؟

 1ج المهندس

 2ج الجندي

 3ج لشرطيا

11 



1الصف الثالث ج اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية  

 -1 حمصوهلا؟ هو يقوم حبرث أرضه وزراعتها وجينمن 

 -2 من هو يصنع األاثث واألبواب والقوارب؟

من هو يصوغ احللي الذهبية والفضية ويصنع اخلناجر 
 والسيوف؟

3- 

 1ج المزارع

 2ج النجار

 3ج الصائغ
12 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 -1 الرسول الثالثي ؟ ما اسم 

 من أي قبيلة نبينا حممد عليه الصالة والسالم ؟
 

2- 

 يف أي عام ولد الرسول ؟وماذا أطلق على هذا العام؟
 

3- 

 1ج المطلب عبدبن عبد هللا محمد بن 

 2ج قريش

 3ج م  وسمي بعام الفيل570
13 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 -1 أم سيدان حممد عليه الصالة والسالم ؟ ما اسم 

 -2 ما اسم مرضعة نبينا حممد عليه الصالة والسالم ؟

 -3 كم كان عمر الرسول عندما توفيت أمه؟

 1ج أمنة بنت وهب

 2ج حليمة السعدية

 3ج في السادسة من عمره
14 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 من كفل سيدان حممد عليه الصالة والسالم بعد وفاة أمه ؟
 

1- 

 من كفله عليه الصالة والسالم بعد وفاة جده ؟
 

2- 

 -3 ما املهن اليت عمل  بـها الرسول يف صغره ؟

 1ج جده عبدالمطلب

 2ج عمه أبو طالب

 3ج رعي الغنم والتجارة

15 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 الغار الذي كان يتعبد فيه الرسول ؟ ما اسم 
 

1- 

 ماذا كان العرب يعبدون قبل االسالم؟
 

2- 

 ما اسم الوحي الذي نزل ابلقرآن على سيدان حممد؟
 

3- 

 1ج غار حراء

 2ج االصنام

 3ج جبريل عليه السالم
16 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 ؟ من أول من أسلم من النساء
 

1- 

 من أول من أسلم من الرجال ؟
 

2- 

 من أول من أسلم من الفتيان ؟
 

3- 

زوجة  رضي هللا عنهاالسيدة خديجة بنت خويلد 
 الرسول

 1ج

 2ج (أبو بكر الصديق رضي هللا عنه)عبدهللا بن أبي قحافة 

 17 3ج (كرم هللا وجه)علي بن أبي طالب 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 ؟سرًااإلسالم كم كان مدة الدعوة إىل 
 

1- 

 ؟اإلسالمملاذا عارض املشركون يف مكة الدعوة إىل 
 

2- 

ماذا رد الرسول على عمه أبو طالب عندما أخربه أن قريش تريده 
 أن يرتك الدعوة ؟

 

3- 

 1ج ثالث سنوات
ألن االسالم يساوي بين الناس ويدعو إلى ترك عبادة االصنام التي 

 ورثوها عن آبائهم
 2ج

يا عم وهللا لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
 أترك هذا االمر ما تركته حتى يظهره هللا أو أهلك دونه

 3ج
18 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

املدينة )يثرب  اىلسلمني الذين هاجروا من مكة املمب مسي 
 ؟ (املنورة 

 

1- 

 ملاذا لقب املسلمون من أهل يثرب ابألنصار ؟
 

2- 

 ملاذا مسيت يثرب بعد اهلجرة ابملدينة املنورة ؟
 

3- 

 1ج .المهاجرين
 2ج .ألنهم نصروا رسول هللا وأصحابه

 3ج .فيها ( ص )لوجود الرسول 
19 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 من صحب الرسول يف هجرته من مكة إىل املدينة املنورة؟
 

1- 

 ملاذا مسي التاريخ اهلجري هبذا االسم ؟
 

2- 

 ؟(ص)ما هي أول دولة إسالمية أسسها سيدان حممد 
 

3- 

 1ج صديقه  أبو بكر الصديق رضي هللا عنه

 2ج نسبة إلى هجرة رسول هللا إلى المدينة المنورة

 3ج المدينة المنورة

20 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 -1 ماذا تسمى احلروب اليت قادها الرسول؟

 -2 مىت حدثت غزوة بدر ؟

من قائد املسلمني يف غزوة بدر؟وملن 
 النصر؟

3- 

 1ج الغزوات

  2ج (هـ2)السنة الثانية للهجرة 

    3ج رسول محمد وانتصر المسلمين على كفار قريشال

21 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 -1 مىت حدثت غزوة أحد   ؟

 -2 ما سبب حدوث غزوة أحد؟ 

 -3 ما سبب هزمية املسلمني يف غزوة أحد؟

 1ج (هـ3)للهجرة لثة الثاالسنة 

  2ج رغبة كفار قريش في الثأر لهزيمتهم في غزوة بدر

خالف الرماة أمر الرسول ونزلوا من على الجبل 
 فهجم المشركين على المسلمين من الخلف 

    3ج

22 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 ملاذا مسيت غزوة أحد هبذا االسم ؟
 

1- 

 -2 ؟(االحزاب)مىت حدثت غزوة اخلندق 

 ما سبب غزوة اخلندق ؟
 

3- 

 1ج لوقوعها عند جبل أحد

 2ج (هـ5)الخامسة للهجرة 

اتفق كفار قريش واليهود وبعض القبائل العربية على 
 مهاجمة المدينة المنورة

 3ج
23 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 من أول من أسلم من أهل عمان؟
 

1- 

 من محل رسالة النيب حممد إىل ملكي عمان ؟
 

2- 

 ؟(ص)من كان حيكم عمان زمن سيدان حممد 
 

3- 

 1ج مازن بن غضوبة 

 2ج عمرو بن العاص

 3ج عبد وجيفر ابني الجلندي
24 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 مباذا دعا الرسول الكرمي ألهل عمان؟
 

1- 

 -2 كيف اسلم أهل عمان ؟

 -3 ما هو شعار بالدي ؟

 1ج بالخير والبركة والسالمة من االعداء

 2ج أسلموا طوًعا دون إكراه أو قتال

 3ج سيفين وخنجر

25 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 ماذا يدل اللون االبيض يف علم بالدي؟
 

1- 

 ماذا يدل اللون االمحر يف علم بالدي ؟
 

2- 

 -3 ماذا يدل اللون اال خضر يف علم بالدي ؟

 1ج على الرخاء والسالم

على المعارك التي خاضها العمانيون عبر تاريخهم لطرد الغزاة من 
 بالدهم

 2ج

 3ج على الخصب والزراعة
26 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 ألي شيء يرمز العلم  ؟
 

1- 

 أين يرفع العلم ؟
 

2- 

 -3 ماذا ميثالن السيفني واخلنجر يف العلم ؟

 1ج هو رمز الدولة  وهويتها وعزتها

على المدارس والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وسفاراتها 
 في الخارج

 2ج

 3ج رمًزا لألسلحة التقليدية للشعب العماني
27 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 -1 أيهما أكرب املدينة أم القرية ؟

 ما هي الوالية؟
 

2- 

 -3 ما اسم الوالية اليت تعيش فيها ؟

 1ج المدينة

تشمل عدة مدن وقرى وفيها  داريةإمنطقة 
 مقر الوالي

 2ج

 3ج شناصوالية  

28 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 -1 ما هي االعياد اليت حيتفل هبا املسلمون ؟

 ما هي املناسبات الدينية االخرى اليت حيتفل هبا العمانيون؟
 

2- 

 -3 ماذا يعين الثامن عشر من نوفمرب للعمانني ؟

 1ج عيد الفطر وعيد االضحى 

ورأس السنة  -و االسراء والمعراج   -المولد النبوي الشريف  
 الهجرية

 2ج

مولد حضرة صاحب الجاللة السلطان )العيد الوطني 
 (قابوس بن سعيد المعظم 

 3ج

29 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 -1 اذكر أمساء األشهر اهلجرية مرتبة ؟

 ما هو الشهر الذي حيتفل فيه بعيد الفطر؟
 

2- 

 -3 ما هو الشهر الذي حيتفل فيه بعيد األضحى؟

–األخر ربيع  ––األول ربيع -صفر –محرم 
-شعبان-رجب  –جمادى االخر –جمادى االولى 

 ذو الحجة  -ذو القعدة -شوال-رمضان 

 1ج

 2ج شهر شوال

 3ج الحجةشهر ذو 
30 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 -1 اذكر اسم الشهر الذي حيتفل فيه ابملولد النبوي الشريف؟

 واملعراج؟ابإلسراء ما هو الشهر الذي حيتفل فيه 
 

2- 

 -3 ما هو الشهر الذي حيتفل فيه برأس السنة اهلجرية؟

 1ج األول ربيع 

 2ج شهر رجب

 3ج شهر محرم

31 



 اخـترب نفسك يف الدراسات االجتماعية

 -1 ما الشهر الذي حتتفل فيه السلطنة بيوم املعلم؟وملاذا ؟

 ما هو الشهر الذي حيتفل فيه بيوم القوات املسلحة؟وملاذا؟
 

2- 

 -3 ما هو الشهر الذي حيتفل فيه بيوم الشجرة؟وملاذا ؟

 1ج شهر فبراير  تقديراً لجهوده في بناء الوطن

شهر ديسمبر تقديًرا لجهودها في حماية 
 الوطن والدفاع عنه

 2ج

شهر أكتوبر تقديًرا ألهمية األشجار في 
 حياتنا

 3ج

32 



 تم بحمد هللا


