
 

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 الثاني  اضغط هنا                               

     

                  '.https://almanahj.com/om.'/6social2                   

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

                  '.https://almanahj.com/om.'/grade6                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 م2016/2017العام الدراسي          ثانيالفصل الدراسي ال-ولالدور األ االجتماعية    المادة الدراسات

 :هي, البرية التي تهتم بالمها العربي في سلطنة عمان المحمية-1
 رأس الحدد(       الديمانياتج(         جدة الحراسيسب(        ليلالسأ(
 
 :القارة التي ال توجد بها صحراء هيمامك أالخريطة التي  من خالل  -2

 ب(استراليا      فريقياأأ( 
 

  وروباأد(       سيا آج( 
 
 
 :(س.. -)..أفضل درجة حرارة لنمو النباتات الطبيعية التي تتراوح بين -3
                 40-10 د(          35-10 ج(       30-10 ب(              25-10أ(
  
كما ن ساليب صيانة التربة الذي اتبع في الجبل االخضر بسلطنة عماأمن -4

  :هو ,موضح في الصورةهو
     التحريج(ب            مدرجات الحجريةال(أ

 منظمرعي الد(ال                الحراثة السليمةج(
 
 :          االحيوان الذي تتناسب تربيته في بيئة السافانصورة  -5
  
 
 

 ب(                 ج(                 د(                     ( أ
 
 هو: ,ساسي للدولةالعام الميالدي الذي صدر فيه النظام األ -6

 1998د(              1996ج(        1994 ب(         1992(      أ
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 م2016/2017العام الدراسي          ثانيالفصل الدراسي ال-ولالدور األ االجتماعية    المادة الدراسات

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاِت القرآنية" اآليةالصفة التي تدعو لها -7  أَْهِلَها" إلىإِنَّ َّللاَّ
 هي:

 مانةاألد(           الصدقج(         الشجاعةب(         حتراماالأ(  
 
مامك تعين على توفير الوقت ذه الوسائل الموضحة بالصور التي أي من هأ -8
 وتتناسب مع التطور العلمي:,
 
 
 

 د(              ج(     ب(                                           ( أ
 

 التالية:أكتب المصطلح أو المفهوم الدال على العبارات أوالً: 
 الشخص الذي يعيش على أرض الوطن ويحمل جنسيته. (.........).........-1
                                  عمال لدى الفرد بعد انجاز اْل هو الوقت الفائض(............).......-2

 مة.الرئيسية والمه
بين  بما ستعانةباالكملها أمخطط توضيحي لعوامل انجراف التربة  أمامكثانيا: 

سقوط زخات قوية من -زيادة الجريان السطحي-شجار الغاباتأقطع القوسين)
  (:مناخية -المطر
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 م2016/2017العام الدراسي          ثانيالفصل الدراسي ال-ولالدور األ االجتماعية    المادة الدراسات

 
 -:سئلة التاليةجب عن اْلأ مامكأ الصورة الموضحة  من خالل -1ثالثاً:  

 
 
       
       
       
       
       

 ................................سم المشكلة الموضحة في الصورة؟-أ
 ...................................ما الحل المناسب لهذه المشكلة؟-ب   
 
 سئلة:أجب عما يليه من أاقرأ النص التالي ثم  -2
 
 أنفسهم وتقبلهمهمية الكبرى لتجاوب المواطنين نشدد بصفة خاصة على اْل ننافإ"

عمال التي تقوم بها العمالة الوافدة مهما كان نوعها بما فيها العمل اليدوي لجميع اْل
خدمة بالده ن يؤدي واجبه لولن يعيب المواطن أبدا أ ظائف المساعدة,البسيط والو

من خطاب جاللة السلطان  عمال الشريفة النافعة له ولمجتمعه"من خالل أي من هذه اْل
 شر.في العيد الوطني التاسع ع

 
 الم يدعو صاحب الجاللة المواطنين في هذا النص؟إ - أ

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

عمال اليدوية وينتظرون بعض الشباب الذين يترفعون عن اْل ما رأيك في-ب
 عمال المكتبية؟اْل

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

................................................................................... 
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 م2016/2017العام الدراسي          ثانيالفصل الدراسي ال-ولالدور األ االجتماعية    المادة الدراسات

                   
:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رض العالميفيها مؤتمر قمة اْل  ى الدولة التي عقدالذي يشير إل الرقم-1

 (..........)م,هو1992عام
 .في موقعها الصحيح ثارصحراء  طةيرأكتب على الخ-2
ليها بالسهم في ت لها الغابات في الدولة المشار إالتي تعرض المشكلةا م-3

 .........................................................................الخريطة؟
ليها شار إالدول الم في تدفئةالحطب المستخدمة كطاقة للطبخ والنسبة كم تبلغ  -4

في بالشكل  .....؟.............الخريطة 
 

 ما يلي: فسرثانياً: 
 . م ميدالية جون فيليبس التذكارية1996منح جاللة السلطان عام  -1

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

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

 .اهتمام السلطنة بنشر العلم  -2
.............................................................................................

............................................................................... 
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 م2016/2017العام الدراسي          ثانيالفصل الدراسي ال-ولالدور األ االجتماعية    المادة الدراسات

 
عمال الواردة في الجدول نوع التأهيل الذي تتطلبه اْل أسفل(  √)  ضع عالمةثالثاً: 

 -:تياآل
 ال يحتاج إلى    لعملا

 تأهيل دراسي
تأهيل دراسي  إلىيحتاج 

 متوسط
لى تأهيل دراسي إيحتاج 

 عال
    صناعة الطائرات

    الحدادة
    عمال الحفرأ

    تقليم االشجار

 -سئلة التي تليها:جب عن اْلأمامك  ثم أالتي  صورةال لىإنظر أأوالً: 
 بالسهم؟ ائدة واحدة في الجزء المشار إليهاذكر ف(1 

....................................................... 
    ليها هذا النبات؟إما البيئة التي ينتمي (2  

.....................................................      
 العبارات التالية:ما يناسبها من و)غير مرغوب(أمام أاكتب كلمة)مرغوب(  ثانياً:

 مرغوب / غير مرغوب السلوك
  *صرف معظم الوقت في مشاهدة التلفاز.

  *تخصيص وقت كاف يوميا للقراءة واالطالع.
  *التأخير في وصول المدرسة صباحا.

  .*احترام المعلم 
 لكل من : أثنينذكر اثالثاً: 

 .سباب المحافظة على الغابات المدارية المطيرةأ -1
 ....................................................................................-أ

 ...................................................................................-ب
 .مانةشكال وصور اْلأ -2
 ....................................................................................-أ

 ..................................................................................-ب
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 م2016/2017العام الدراسي          ثانيالفصل الدراسي ال-ولالدور األ االجتماعية    المادة الدراسات

 



         جدة الحراسيس
  وروباأ

المدرجات الحجرية         



 
 

لتجاوب المواطنين انفسهم 
وتقبلهم لجميع االعمال التي تقوم بها العمالة 

الوافدة مهما كان نوعها بما فيها العمل اليدوي 
وظائف المساعدة,وأن يؤدي البسيط وال

واجبه في خدمة وطنه.لمواطن ا



يحتاج     ال لعملا
أهيل ت  الى 

 دراسي

يحتاج الى 
تأهيل دراسي 

 متوسط

يحتاج الى 
تأهيل 

 دراسي عال
صناعة 
 الطائرات

  √ 
  √  الحدادة

   √ اعمال الحفر
تقليم 

 االشجار
√   



 مرغوب / غير مرغوب السلوك
*صرف معظم الوقت في 

 از.مشاهدة التلف
 غير  مرغوب

*تخصيص وقت كاف 
 يوميا للقراءة واالطالع.

 مرغوب

*التأخير في وصول 
 المدرسة صباحا.

 غير مرغوب

 مرغوب *احترام المعلم .

 


