
 

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 األول  اضغط هنا                               

     

                  https://almanahj.com/om/5social1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

     * 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                                                 

 
  امسالصف اخل

                                                  9102         /9191   
 الفصل الدراسي األول                                        

 لثانيةالوحدة ا                                                     
                                           

 ) أسئلة وأجوبة  (                                                    

 
 

 
 إعداد :

 علي بن حممد احلسان
 

 للتواصل :
 

99493923 

Ali 47536@moe.om 

 
 

 
 

 

 وقـل رب زدني علما 
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 "  عمان وشبه اجلزيرة العربية قبيل اإلسالم درس : " 
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو ) ✔السؤال األول : ضع عالمة )
 

 ( 85. ) مكةكم القبلي في شبه الجزيرة العربية حكم قبيلة قريش لمدينة ح( من أنظمة ال   ✔)     -1

 ( 36. )نتيجة تواصلهم الحضاري معها   النصرانية( إعتنق بعض سكان شبه الجزيرة العربية اليهودية و   ✔)     -2

 ( 36سالم   . )الإلكثير من األصنام تعبدها بعض القبائل قبيل الكعبة ( كانت حول    ✔)     -6

 ( البحرية34. )  الجوية ( إشتهر العمانيون بخبرتهم في علم المالحة    ✘)     -4
 

 " أكمل مايلي بعبارات مناسبة من عندك .   نيالسؤال الثا
 

 (85أحد أنظمة الحكم واإلدارة في مناطق كثيرة من شبه الجزيرة العربية قبيل اإلسالم . ) لقبيلةاكانت  -1

 (85. ) الجلندىعمان قبيل اإلسالم كان يحكمها ملوك آل  -2

 (36. ) اللبانفتاجرت بالعديد من السلع مثل التمور و  مرباطتميزت بعض مدن عمان بالتجارة البرية كصحار و  -6

 (32. ) الحضريةكانت الحياة االجتماعية في عمان وشبه الجزيرة العربية تجمع بين الحياة البدوية والحياة  -4
  (36. ) الصيفكانت لمكة رحلتان مشهورتان واحدة في الشتاء والثانية في  -8

 (85) . ملكينظام الحكم عند العرب في الجاهلية كان قبلي أما الحضر فكان نظام الحكم هو  -3

 (32. ) بااللستقرارمن مكان آلخر بينما الحياة الحضرية تميزت  بالتنقلتميزت الحياة البدوية  -7
 

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

 (85. ) إتخذ حكام آل الجلندى مدينة ............... عاصمة لهم قبيل اإلسالم -1

 (    صحم        -    صور      -      صحار     )
 

 (85. )الرعي و .... مهنةسالم في العديد من المهن أهمها الإلإشتغل سكان عمان وشبه الجزيرة العربية قبيل  -2

 (     الزراعة     -      الصناعة     -   التجارة     )
 

 (36. ) إنتشرت ..... في شبه الجزيرة العربية قبيل اإلسالم فكان لبعض القبائل أصنام تعبدها -6

 (     الوثنية     -    النصرانية      -     اليهودية     )
 

 الصور التالية :ماذا متثل لك السؤال الرابع : 
 
 
 
 
 

 

 احدى القوافل التجارية
البرية

 الحياة البدوية الكعبة قبيل االسالم الحياة الحضرية
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 : أجب عن األسئلة التالية   . امسالسؤال اخل
 

 (34): " عرف العرب قديماُ بالفصاحة حيث نبغوا في الكثير منها " أذكر مجاالتها ؟  1س 
 : نبغوا في الشعر والخطابة والبالغة .  1جـ 

 
 (32: " إنتشرت بين العرب قبيل اإلسالم مجموعة من القيم الجيدة " أذكرها ؟ ) 2س 
 اعة والكرم والتعاون ونصرة المظلوم . ج: الش 2جـ 
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 " مدن عمانية يف فرتة ظهور اإلسىالم " :  درس
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو ) ✔: ضع عالمة )السؤال األول 
 

 ( الشحر35ر  . )صالش( كان يقام بالقرب من ميناء مرباط  سوق سنوي يعرف بسوق    ✘)     -1

 ( 53لها ميناء مشهور ولها سوق سنوي إشتهرت به  . ) ةمدينة عمانية قديم دبا(    ✔)     -2

 ( 35. )   وسط آسيا( المهلب بن أبي صفرة كان أحد قادة المسلمين في نشر اإلسالم بمنطقة    ✔)     -6
 

 

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

 (33. ) لملكي عمان عبد وجيفر هو الذي حمل رسالة رسول هللا  -1

 (     عمر بن عبدالعزيز      -     عمرو بن العاص      -       عمر بن الخطاب   ) 
 

  ( 37. ) من أسواق العرب السنوية قديماً سوق .... قرب مكة المكرمة -2

 (       الدمام       -        عكاظ         -      مكة     )          
 

   (35. ) ميناء ..... في فترة ظهور اإلسالم ميناء مشهور بتجارة اللبان والخيولعد ي -6

 (     مرباط    -     صاللة      -       طاقه     ) 
 

 (35) مدينة تؤام/توام تعد بوابة عمان الشمالية وهي واحة زراعية خصبة تعرف اليوم باسم -4

 (     نزوى      -       البريمي       -     صحار    ) 
 

 
 السؤال الثالث " أكمل مايلي بكلمات مناسبة من عندك .  

 
  (33وشرق إفريقيا . ) الصينمن  الموانيء النشطة تجاريا وخاصة مع الهند و صحاريعد ميناء  -1

 

 (37. ) الخطابةأدبية كالشعر و لتقياتكانت تقام في األسواق القديمة عند العرب م -2
 

 عمان . شحركان يطلق على ظفار قديما إسم  -6
 

 (35. ) المهلب بن أبي صفرةمن أبرز شخصيات مدينة دبا القاضي كعب بن سور والقائد  -4

 

 السؤال الرابع : أجب عن األسئلة التالية   .
 

 : " إزدهرت عدد من المدن العمانية في فترة ظهور اإلسالم " أذكر أهم هذه المدن ؟  1س 
 تؤام / توام " البريمي "  –دبا  –مرباط  –: صحار  1جـ 
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 "  هد النبوة واخلالفة الراشدة عشخصيات عمانية يف درس : " 
 

 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو ) ✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 ( 11سنه    . ) وعشرون احدى ( إمتد عصر النبوة    ✘)     -1

  (76)  زهير المهريثم بعثه إلى بالده داعياً أهلها إلى اإلسالم  أسلم علي يد الرسول  صحابي من أهل مرباط(   ✔)   -2
 

 : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه  . لثانيالسؤال ا
 

 (71. ) عاصمة الدولة اإلسالمية في عهد النبوة والخالفة الراشدة كانت  -1

 (     الطائف      -     المدينة المنورة       -   مكة المكرمة     )
 

 (74. )    إسم يطلق على كل من أسلم والتقى بالصحابة ولم يلتق بالنبي  -2

 (     تابع تابعي        -       تابعي       -   صحابي        )
 

 (74. )    البحرية منها هوالفتوحات لتابعي الذي شارك في الفتوحات اإلسالمية السيما ا -6

 (       كعب األزدي       -    زهير المهري        -     كعب الطاحي       )
 

 . أكل مايلي بعبارات مناسبة من عندك :  الثالثالسؤال 
 

 (72. ) صحابيومات على دين اإلسالم يطلق عليه إسم  كل من أسلم والتقى بالرسول  -1

 . فاء خل أربعةعدد الخلفاء الراشدين  -2

 
 : صل خبط بني اإلسم يف العمود األول ومدينته يف العمود الثاني   . رابعالسؤال ال

 
 مدينته اإلسم  

 دبا  كعب بن برشة الطاحي
 مرباط زهير بن قرضم المهري
 صحار كعب بن سور األزدي
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 من خالل الشكل التايل أجب عما يلي ::  امسالسؤال اخل
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 سنه هجرية .  11استمر حكم النبوة  -1

 سنه هجرية . 25استمر حكم الخلفاء الراشدين  -2

   ابوبكر الصديقهو  أول من تولى الخالفة بعد رسول هللا  -6

 ابوبكر الصديقاقصر فترة حكم كانت زمن الخليفة  -4

  عثمان بن عفانأطول فترة حكم كان زمن الخليفة  -8

 

 عصر الخالفة الراشدة  عصر النبوة

 هـ 15-11 هـ 25-15 هـ 53-25 هـ 04-53 هـ 11 -2

هجرة الرسول 
 

ابوبكر الصديق 
 

عمر بن الخطاب 
 

عثمان بن عفان 
 

علي بن أبي طالب 
 


