
 

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 ليلى الرمضانية اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 11و ص  10اسئلة حتاورني من ص 
 اكملي العبارات التالية  .1

 مساحة واسعة من األرض تعرف بـ ......................................................يعيش العرب في  .1

  ................و .................و ........................تربط بين العرب خصائص مشتركة متمثلة في . .2

 .............................................موقع المكان بالنسبة لليابس والماء هو تعرف .................... .3

 ..................................................تقدر مساحة الوطن العربي بحوالي ................................ .4

 ..........................................يبلغ عدد دول الوطن العربي حوالي ....................................... .5

 ....................................................و ...................يقع الوطن العربي في قارتين هما ........ .6

 .............................. و ............................هما ................ يطل الوطن العربي على محيطات .7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثانيًا : اجيبي على االسئلة التالية : 

عرفي الموقع الجغرافي ؟   -1
........................................................................................................................ 

 أكملي المخطط التالي  -2

 

 

 ادرسي الخريطة التي امامك ثم اجيبي -3

 اكتبي اسماء المحيطات التي يطل .1

 عليها الوطن العربي .  
............................................................. 

           ( 1)  الدولة المشار لهابالرقمتسمى  .2

 ب .........................................
 
 
 

 السمات المشتركة بين العرب 

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

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

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

 موقع الوطن العربي  وتعلو همتي .. سأتميز في اإلجابة .. الدرس:
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 13و ص  12اسئلة حتاورني من ص 
 . اكملي العبارات التالية 1

 ....ف ..................................ي. موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض هو تعر1
                   .شبكة وهمية غير حقيقية تستخدم في تحديـد المواقـع علـى سـطك الكـرض ا ر ـية       2

 .................................................................................ف .......................................يهو تعر

 ............................................................................................... يبلغ عدد خطوط الطول 3
 ...................................خط الطول الرئيسي هو خط ........................................................4
 ............................................................................ فائدض خطوط الطول هي ....................5
 ........................................................ الذي أمامك بخط.             يسمى الخط 6
 .يبلغ عدد دوائر العرض حوالي .................................................................................... 7
 ............................................................................................. تفيدنا دوائر العرض في. 8
 يسمى النصف المظلل بالنصف .......................................................................          . 9
 ( دائرض .......................................................1.          تسمى الدائرض المشار لها بالرقم )10
 ( بالنصف ...................................................1.          يسمى النصف المشار له بالرقم )11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانيًا : اجيبي على االسئلة التالية : 
  -من: او ً : عرفي كالً

 ..................................................................................................................الموقع الفلكي  .1

 .........................................................خطوط الطول و دوائر العرض ....................... .2

 جدولثانيا: صنفي المعلومات التالية في ال

 (  دوائر مكتملة –انصاف دوائر  – 360 –تحديد الوقت  –معرفة المناخ  – 180)  

 دوائر العرض خطوط الطول
 

 

 

 

 اكملي جدول المقارنة التالي بين خطوط الطول ودائر العرض -3



 دوائر العرض   خطوط الطول   المقارنة   هوج
   العدد  
  الفائدض  

 

 

  -ارسمي في الشكل الذي امامك كالً من : -4 

 خط غرينتش   .1

 دائرض ا ستواء .2

 

  15و ص  14اسئلة حتاورني من ص 
 -أكملي العبارات التالية : -1

ــاً و ..................     .1 ــرض ...................... جنوب ــرض ع ــين دائ ــي ب ــوطن العرب ــع ال  يق
 شمال دائرض ا ستواء  

 
 ( بمدار .................................... 1يسمى المدار المشار له بالرقم )                  .2

 
 ...............ش هي .....تالدولة التي يمر عليها خط  غرين  .3

  
 في ...............تبلغ دائرض التي تمر على موريتانيا دائرض  .4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -اكتبي على الشكل الذي أمامك كالً من : ثانيًا :

 ش (  تخط غرين –مدار الجدى  –مدار السرطان  –) دائرض ا ستواء       
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  17و ص  16اسئلة حتاورني من ص 

  -التالية :أوالً : أكملي العبارات 
 ......................................................خريطة الدولة التي أمامك لــ .......  .1

 
 ..................................( هي دولة .............. 1الدولة المشار لها بالرقم )   .2

 
 

 ....................................................هو رقم  السعوديةعلى دولة  الرقم الدال  .3

 
 ........................................................................... عاصمة دول المغرب هي مدينة .4
 .........................................................................................تقع األردن في قارض .. .5

 ...................................................علم الدولة التي أمامك هو علم دولة ..                 .6

 
 

 ...........................................( هي دولة .....1الدولة المشار بها بالرقم )   .7

 ................................ تشرف سلطنة عمان على مدخل الخليج العربي عبر مضيق ..8

 ................................................ تشرف عليه سلطنة عمان هو مضيق المضيق .  9

 ( هو بحر .............................................1المشار بالرقم ) . المسطك المائي10

 ..................... .الرقم الدال على موقع الخليج العربي هو الرقم .................11

 ................................................... يمر بسلطنة عمان مدار 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانيًا : اجيبي على االسئلة التالية : 

 اسم الدولة  اكتبي بجانب كل خريطة  -1

 

 

   

 
.............................. ............................. .............................. ............................... 
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  -. ادرسي الخريطة التي أمامك ثم أجيبي :2

 

 

 

 

 

 

 

 ( هي .......................................................... 1اسم الدولة المشار لها بالرقم )  .1

 ............................................................الجزائر هو الرقم على دولة        ارسمي  .2

 اكتبي الخليج العربي في مكانة الصحيك ....................................................... .3

 ( ............................................................5ما اسم المضيق المشار له بالرقم )  .4
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  19و ص  18اسئلة حتاورني من ص 

 -أوالً : أكملي العبارات التالية :
 و ............................يعتبر الوطن العربي حلقة وصل بين قارات آسيا وأوروبا  .1

 
 ( هو مضيق .......................................1المضيق المشار له بالرقم )  

 
 يربط مضيق باب المندب بين بحر العرب و ............................................... .2
 .....................................................( هو  4المسطك المائي المشار له بالرقم )  .3

 من البحر األحمر و ........................................................ ستربط قناض السوي .4

 ( هو محيط .......................................................5المحيط المشار له بالرقم ) .5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكملي املخطط . 1ثانيا : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 كان أدائي في حل أسئلة الدرس
 

 
 

 أهمية موقع الوطن العربي 

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



 

 

 

 

 

  21ص إىل 20اسئلة حتاورني من ص 
 . اكملي العبارات التالية 1
 ....................................................وتتنوع تضاريس الوطن العربي بسبب موقعه الجغرافي  -1
 تظهر السهول في الخريطة باللون ..................................................................................... -2
 للون ..............................................................يظهر الشكل التضاريسي في الخريطة با -3
 ا را ي المنبسطة واسعة المساحة وقليلة ا نحدار هو تعريف بـ ...................................... -4
 ........................... ....يُعد سهل الباطنة من انواع السهول ................................................... -5
 تتكون السهول الساحلية من مواد .......................... و ..................... و .................. -6
 استغلت السهول الساحلية منذ القدم في مجال ....................................................... -7
 لساحلية منذ القدم في الزراعة بسبب .........................................استغلت السهول ا -8
 تظهر السهول الرسوبية على ..................................................................................-9
 .........................................ف يفضية ترسب على مصاب ا نهار هو تعر تكوينات -10
 تكونت دلتا نهر النيل على ساحل .....................................................................-11
 تكونت دلتا نهري دجلة والفرات على ساحل ...................................................... -12
 ول الرسوبية ) الفيضية ( في ........................................................استغلت السه-13
 استغلت السهول الرسوبية في الزراعة بسبب .....................أو ..............................-14
 .....................................تقع السهول الداخلية ................................................... -15
 عدد السكان في السهول الداخلية بسبب..............................................ينخفض -16
مــن أمثلــة الســهول الداخليــة التــي تقــع فــي ســلطنة عمــان الســهول التــي تظهــر فــي -17

 و..........................................محافظتي .................................. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثاني : اجيبي على االسئلة التالية : 

  -عرفي كال من : -1

  .....................................................................................................التضاريس .1

 ........................................................................................................السهول  .2

 .............................................................................................................الدلتا .3

 

 تضاريس  الوطن العربي   وتعلو همتي .. سأتميز في اإلجابة .. الدرس:
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  أكملي المخطط التالي   -2

 

 

 

 

 اجيبي يكون اعداد السكان في السهول الداخلية   -3

 كثير قليل
  

  السبب  
 -عللي العبارات التالية : -4
 . ارتفاع عدد السكان في السهول الساحلية ؟ 1

.................................................................................................................................... 
 به ؟ ن.يمتاز سهل الباطنة بارتفاع  أعداد السكا2

............................................... .................................................................................... 
 .تمتاز السهول الرسوبية بارتفاع الكثافة السكانية  ؟ 3

................................................................................................................................... 
 ؟.ينخفض اعداد السكان في السهول الداخلية4

.................................................................................................................................... 
 اكملي جدول المقارنة التالي    -5
 

 السهول الداخلية   السهول الساحلية   وجه المقارنة  
 الكثافة السكانية  

 
  

 األمثلة  
 

  

 
 
 
 
 
 

 السهول 

 داخلية السهول ال  

اخلي
   اطنة سهل الب



 -ادرسي الخريطة التالية ثم اجيبي : -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..............................................في الدول التي يجري بها نهر النيل  .... ارسمي    -1

 ........................الرقم الدال على الموقع الصحيك لتكون دلتا نهر النيل هو الرقم  -2

 .....................................................( 4ما اسم المسطك المائي المشار له بالرقم )  -3

 اكتبي البحر المتوسط في مكانة الصحيك في الخريطة ..................................... -4

  عي     في الدولة التي يجري بها نهري دجلة والفرات ................................... -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  26ص إىل 25اسئلة حتاورني من ص 
 . اكملي العبارات التالية اوالً 
 من ابرز الصحاري انتشاراً في الوطن العربي ...................... و ........................................... -1
 ......................................................................والخالي .تنتشر الصحاري في عُمان في الربع  -2
 تقع الصحراء الكبرى في .....................................................................................................-3
 ....................................................................................................تقع الصحراء الجوف في  -4
 نوع الكثبان التي تمثله الصورض هي الكثبان ............................................                    -5
 
 هي ........................................................ العامل المؤثر في تكوين شكل الكثبان وحجمها -6
 المشكلة التي تمثلها الصورض هي مشكلة ......................................................                   -7
 
 
 
 
 



  -السؤال الثاني : اجيبي على االسئلة التالية :
 اكتبي اسفل كل صورض نوع الكثبان  -1

 
 

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

 ادرسي الصورض التي أمامك ثم اجيبي  -2

 المشكلة التي تمثلها الصورض هي ........................................... .1

 حدوث المشكلة .........................................العامل السبب في  .2

 ما النتائج المرتبة على حدوث المشكلة  .3

 ...............................     ب. ......................................... . أ

 اقترحي حلول لحل المشكلة  .4

 ........................................................    ب. ................. . أ

_________________________________________________________________ 

 

 ادرسي الخريطة التي أمامك ثم اجيبي  -3

 التي تظهر في الدولة ما اسم الصحراء -1

 ( 1المشار لها بالرقم )   -2

............................................................... 
 الدولة التي تتواجد بها صحراء النفوذ هي ........... -3

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

 الرقم الدل على الدولة التي توجد بها صحاري -4

 .......رمال الشرقية هو الرقم ................ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 27اسئلة حتاورني من ص 

 . اكملي العبارات التالية اوالً 
 الذي يمثله الصورض هو .......................................................................... ةالشكل التضاريسي -1
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     "عمان وشبة الجزيزة العربية قبل االسالم وتعلو همتي .. سأتميز في اإلجابة .. الدرس 
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 ................................................................................................................... . أ

 .................................... ............................................................................... . ب

 اإلسالم قبل مرباط و صحار بها تاجرت التي البضائع و السلع. 4

 ................................................................................................................... . أ

 ................................................................................................................... . ب

 اجيبي ثم أمامك التي الخريطة ادرسي:ثانياً  

 اإلسالم قبل عمان عاصمة الخريطة في اكتبي .1
 شبة  في قامت التي الزراعية الواحة حول دائرض  عي. 2
 .....................................العربية الجزيرض 
 
 .......................(..1) بالرقم له المشار المائي المسطك اسم ما. 3

  المخطط اكملي:.  ثالثا
 
  
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 61إىل ص  58اسئلة حتاورني من ص 

 التالية العبارات اكملي: أوالً 
 اإلسالم قبل العرب عاشها التي الحياض نمطأ احد  الصورضتمثل .1
 ..........................الحياض وهي  
 ...................................... ا سالم قبل البدوية الحياض سكان مارسه الذي ا قتصادي النشاط. 2
 ........ .........................و... .........................اإلسالم قبل العرب بين سادت التي القيم من تعد. 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التالية األسئلة على اجيبي: ثانيا
 التالية العبارض عللي. 1
 (آلخر مكان من البدو تنقل) 

 ا نشطة ا قتصادية للعرب قبيل ا سالم 

 التجارض   
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.................................................................................................................................................. 
 التالية المقارنة جدول اكملي:  ثالثا

 الحياض الحضرية  الحياض البدوية  اوجه المقارنة 
   المسكن 
   ا قتصاديالنشاط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 64إىل ص  63اسئلة حتاورني من ص 

 التالية العبارات اكملي: أوالً 
 ........................................................................ضدعبا اإلسالم قبل العرب بين انتشرت. 1
 .........................بسبب النصرانية و اليهودية العربية الجزيرض شبه سكان بعض اعتنق. 2
 ..........................................................................قديما العرب فيها نبغ التي العلوم من. 3
 ............................................................................علم في بخبرتهم العمانيون اشتهر. 4
 ....................................هو ةالبالغ و بالفصاحة اشتهر اإلسالم قبل عاش عماني خطيب. 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التالية األسئلة على اجيبي:  ثانيا
 اجيبي ثم أمامك الذي الشكل ادرسي  -1
 هي اإلسالم قبل العرب بين انتشرت التي ضدالعبا _1

................................................................................. 
  الجزيرض شبه سكان بعض اعتنق السبب و حي_2

 ...............................النصرانية و اليهودية العربية
 -:  من كال  فسري  -3
 اإلسالم قبل ةمك إلى تحج العربية القبائل كانت.1

........................................................................................................................................ 
 البحرية المالحة بعلم العمانيين اهتمام. 2

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

 كان أدائي في حل أسئلة الدرس
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcnu79yp7fAhWv34UKHZRJD9sQjRx6BAgBEAU&url=http://nonwalklm.blogspot.com/2017/01/blog-post_12.html&psig=AOvVaw0rd5-8_YTs4oHJPD4tIf4j&ust=1544851639754249


 

 

 66إىل ص  65اسئلة حتاورني من ص 

 التالية العبارات اكملي: أوالً 
 .............و.. .................و.. ................من كال في اإلسالم ظهور فترض في العمانية المدن قامت.1
 ...............................................مدينة هي(1)بالرقم لها المشار العمانية المدينة .2
 

 ...........................................................هو( 2) بالرقم له المشار المائي المسطك .3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةالتالي األسئلة على اجيبي: ثانيا
 التالي المخطط اكملي -1
 
 
 
 
 
 اجيبي ثم أمامك التي الخريطة ادرسي -2
 .......................هو( 1) بالرقم له المشار المائي المسطك. 1
 من كال الخريطة في اكتبي.2
 صحار. أ
 دبا. ب
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 67إىل ص  66اسئلة حتاورني من ص 

 التالية العبارات اكملي: أوالً 
 ................................................................مدينة هي اإلسالم ظهور فترض في عمان عاصمة. 1
  .....................ألهل وسلم عليه اهلل صل الرسول رسالة أمامك التي الصورض تمثل .2
 .............................................................................................هما اإلسالم قبل عمان ملكي. 3
 .....................................................و.... .....................................بين صحار مدينة تربط. 4
 ........................و....... .......................و.................................... بين صحار تجارض نشطت. 5

  : مدن عمانية في فترة ظهور االسالم وتعلو همتي .. سأتميز في اإلجابة .. الدرس األول 

 أماكن قيام المدن العمانية قديما 
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 هو األدبية الملتقيات فيها تقام و المختلفة البضائع و السلع تبادل فيها يتم سنوية أسواق. 6
 ...................................................................تعريف

 ..................... ............................................................من بالقرب عكاظ سوق يقام كان. 7
 ........................................................أمامك الذي الصورض تمثله التي النشاط نوع   .8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ةالتالي األسئلة على اجيبي: الثاني السؤال

 اجيبي ثم أمامك التي الصورض ادرسي. 1
 .......................................... الى الرسالة هذه إرسال تم  -1
 ....................................................هو الرسالة هذه حامل -2
 ما الهدف من ارسال الرسالة ؟....................................... -3
 اجيبي أمامك التي الخريطة ادرسي. 2

 ميناء بها يوجد عمانية مدينة الخريطة من استخرجي  -1

 ............................تجاري 

 تاجرت معها عمان ...........................ما ابرز الدول التي  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 67إىل ص  66اسئلة حتاورني من ص 

 التالية العبارات اكملي: أوالً 
 و الصين و السند و الهند و العربية الجزيرض شبه بين تربط التي المشهورض الموانئ من تعد.1

 ..................................................هي أفريقيا شرقي
  ....................................................مدينة بها رتجتا التي السلع من تعد 2
 ..............................................................سوق هو مرباط من بالقرب يقام كان يالذ السوق. 3
 هي ....................... قديما عمان حرشب تسمى كانت التي المدينة. 4
 ..............................دولة هيمنذ القدم  مرباط مع بتجارض ارتبطتالتي  الدولة  .5
 ....................................مدينة هي سور بن كعب القا ي إليها ينتمي التي العمانية المدينة. 6
 .......هي ......... هصفر أبي بن المهلب القائد اليها ينتمي التي المدينة . 7
 ..................................................................بحر  الشرق جهة من دبا مدينة يحد. 8
 .................................................................عام صفره أبي بن المهلب القائد توفي. 9
 ...............................................مدينة هي الشمالية عمان بوابة تعد التي العمانية المدينة. 10
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 .................................................................الرقم هو دبا مدينة على لداال الرقم .11
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يةالتال األسئلة على اجيبي: ثانيا
 تمثلها التي الميزض بجانب المدينة بو ع الجدول اكملي _1
  (دبا -مرباط - تؤام)

 الميزض  المدينة 
 يحدها من جهة الشرق بوابة عمان  
 بوابة عمان الشمالية  
 اشتهرت بتجارض اللبان والخيول  
 
 اجيبي ثم أمامك التي الخريطة ادرسي_2
 ......................الشرق جهة من دبا يحد الذي البحر استخرجي. 1
 ارسمي       في المحافظة التي تقع بها مدينة تؤام .2
 ....الخيول و اللبان بتجارض المشتهرض اكتبي في الخريطة المدينة. 3
 من لكال اثنين اذكري  -3
 القدم منذ مرباط بها تاجرت التي السلع. 1

 ................................................................................................................. . أ
 ................................................................................................................. . ب

 دبا مدينة من عمانية شخصيات. 2

 ................................................................................................................... . أ
 .................................................................................................................. . ب

 

 كان أدائي في حل أسئلة الدرس
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 70اسئلة حتاورني من ص 

 التالية العبارات اكملي: أوالً 
 ..............................................هي أشده ال الخالفة و النبوض عهد في اإلسالمية الدولة عاصمة_1
 .................هي مدينة  الراشدض الخالفة و النبوض عهد في اإلسالمية الدولة عاصمة _2
 ...........................................................................الى العام الهجري  ه 1 من النبوض عصر امتد_3
 .................................. الخليفة هو وسلم عليه اهلل صل الرسول وفاض بعد الخالفة تولى من اول _4
 ....................................................................الى العام الهجري  الراشدض الخالفة عصر امتد_5
 .....................................................................................الخليفة هو الراشدين الخلفاء ثالث_6
 ...........................................................................................الخليفة هو الراشدين الخلفاء اخر_7

 \ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانيا : اجيبي على االسئلة التالية : 
  صحيحا ترتيبا الراشدين الخلفاء رتبي -1

 الترتيب  الخلفاء الراشدين 
  عمر بن الخطاب 

  علي بن أبي طالب 
  أبو بكر الصديق 
  عثمان بن عفان 

 
 الخالفة و النبوض عهد في ا سالمية الدولة عاصمةكال من  أمامك التي الخريطة في اكتبي - 2

 عاصمة عمان في فترض ظهور ا سالم  -  الراشدض
 
 
 
 
 
 
 
 

  الراشدة وتعلو همتي .. سأتميز في اإلجابة .. الدرس: شخصيات عمانية في عهد النبوة والخالفة 
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  75إىل ص  27اسئلة حتاورني من ص 
 

 التالية العبارات اكملي: أوالً 
 ................... تعريف هو وسلم عليه اهلل صل بالرسول التقى و أسلم من كل على يطلق مسمى. 1
 ..................................................................لمدينةحي الطابرشة  بن كعب الصحابي ينتسب.2
 .. ....................................لمدينة  المهري قر م بن زهير الصحابي ينتسب .3
 ... .................................................................عهد في المهري قر م بن زهير الصحابي اسلم. 5
 ..... ......................................هو المعرفة عن البحث و ا ستطالع بحب تميز الذي الصحابي. 6
 .. .............................................تعريف هو بالصحابة التقى و أسلم من كل على يطلق مسمى. 7
 ..... ...........................................................المدينة إلى األزدي سور بن كعب التابعي ينتمي. 8
 ......... .........هي مدينة  األزدي سور بن كعب التابعي إليها ينتمي التي المدينة. 9
 ... ....................................هو العبارض قائل " ربوك   و سبوك ما أتيت عمان أهل أن لو". 10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ةالتالي األسئلة على اجيبي: الثاني السؤال

  من كال عرفي_1
 ..........................................................................................................................:  الصحابي. أ
 ...........................................................................................................................: التابعي. ب
 
 التالي الجدول اكملي_2

 كعب بن سور األزدي زهير بن قر م المعمري وجه المقارنة
   المدينة التي ينتمي اليها 

   الفترض الزمنية 
   األعمال 

  
  اجيبي ثم التالية المقولة اقرئي_3
  " ربوك و  ماسبوك أتيت عمان أهل أن لو"
 ...............................................................................................................  العبارض هذه قائل. 1
  السكان في يعيش الدولة            ارسمي .2

  العبارض لهم قيلت التي
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  الجدول في الصحيك مكانها في التالية المعلومات  عي_4
 (الصحابي_ التابعي)
 

 الشخصية اللقب
 زهير بن قر م المعمري 
 كعب بن سور األزدي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 كان أدائي في حل أسئلة الدرس
 

 

 

\ 

 



 

 

 

 70اسئلة حتاورني من ص 

 التالية العبارات اكملي: أوالً 

 :التالية العبارات اكملي:  األول السؤال
 ....................................................... بسبب اآلخرين عن منعزل العيش يستطيع   اإلنسان. 1
 ..................................تعريف هو جماعة خالل من أو فردية بصورض اآلخرين الخدمات تقديم. 2
 ............................تعريف هو معينه أهداف لتحقيق الجماعات و األفراد به يقوم مشترك عمل. 3
 التحلي إلى اآلية تحثنا "والعدوان اإلثم على تعاونوا و  والتقوى البر على وتعاونوا". 4

 ................................................بخلق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةالتالي األسئلة على اجيبي: الثاني السؤال
 -:من كال عرفي:  او 
 ................................................................................................................... ا جتماعي العمل. 1
 ................................................................................................................................ التعاون. 2

 ةالتالي العبارات يعلل : ثانيا
  اآلخرين؟ عن منعزلب العيش يستطيع   اإلنسان. 1

................................................................................................................................................ 
 التعاون؟ بخلق التحلي على اإلسالمي الدين حثنا. 2

................................................................................................................................................ 
 اجيبي ثم التالية اآلية اقرئي: ثالثا

 "والعدوان اإلثم على تعاونوا و  والتقوى البر على وتعاونوا"
 ؟ ...........................................................................................بخلق التحلي على اآلية تحثنا. 1
 .................................................................................................الخلق؟ بهذا التحلي فائدض ما. 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  85إىل  ص  81اسئلة حتاورني من ص 

 التالية العبارات اكملي: أوالً 

 ......................... تعريف هو معينة أهداف لتحقيق الجماعات و األفراد به يقوم مشترك عمل. 1
 علــى اآليــة تحثنــا " والعــدوان اإلثــم علــى تعــاونوا و  والتقــوى البــر علــى وتعــاونوا ". 2

 ...............................................................................................................بخلق التحلي
 ...........................................................................................مبدأالصورض  تو ك. 3

 وتعلو همتي .. سأتميز في اإلجابة .. الدرس: العمل االجتماعي 
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  السـن  كبـار  و األيتـام  و الفقـراء   سـيما  بعضـا  بعضـهم  المجتمـع  أفـراد  مساعدض و رعاية. 4
 .............................................................................تعريف هو اإلعاقة ذوي األشخاص و
 ...........................................................................لتماسك  روري ا جتماعي التكافل. 5
 ................................................................................................عام جونو إعصار حدث. 6
 .............................................. ..........................................خلق على الصورض تو ك  . 7
 ............................................تعريف هو خدمته في ويسهم لوطنه بانتمائه يشعر الذي الفرد. 8
 ...............................................................................................هي المجتمع بناء في ا ساس. 9
 ..................................و ..............................و... .......................أسس على األسرض قامت. 10
 ........................و... ........................هي ابنتها في األسرض تغرسها التي الحميدض األخالق من. 11
 .......................................................خالل من الطالب لدى ا جتماعي العمل المدرسة غرست. 12
 هو للمجتمع الخير و المنفعة لتحقيق الجماعات أو األفراد به يقوم ربحي غير اجتماعي عمل. 13

 ...........................................................................................................................تعريف
 .............................حمالت المجتمع في الطالب بها يقوم التي التطوعية الحمالت أمثله من. 14

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  التالية األسئلة على اجيبي:  الثاني السؤال

 : من كال عرفي:  او 
 ............................................................................................................................. التكافل. 1
 .............................................................................................................. اإليجابي المواطن. 2
 ......................................................................................................................التطوعي العمل.3

 : من لكال فائدتين اذكري ثانيا

 ا جتماعي التكافل  - أ

1-............................................................................................................................................ 
2- .......................................................................................................................................... 
 التطوعي العمل ب
1-............................................................................................................................................ 
2- .......................................................................................................................................... 

 التالية السلوكيات بجانب صحيك/ خاطئ كلمة  عي:  ثالثا
 

 الوصف السلوك
  اتناول الطعام ثم أترك ا طباق على المائدض
  اشترك مع افراد اسرتي في تنظيف المنزل 
  اقضي كل وقتي في اللعب ومشاهدض التلفاز 
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 اجيبي ثم أمامك التي الصورض ادرسي:  رابعا
 
 .  الصورض في تشاهديه ما صفي. 1

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

 
 ؟الطالب به يقوم الذي العمل أهمية و حي. 2

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

 
 خامسا : اقرئي المقولة التالية ثم اجيبي 

 
 
 
 

إن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية   تحدها الحدود السياسية للدول, 
في الحفاظ , أن يساهم ثبت ذلك غير مرض, وعليه فان على اإلنسان أينما كان

 ........ على البيئة
 حثنا صاحب الجاللة في الخطاب السابق الى ......................................... -1
 اذكري بعض ا عمال يمكنك القيام بها للحفاظ على البيئة  -2
1-............................................... 
2-................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

 كان أدائي في حل أسئلة الدرس
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 اسئلة حتاورني 

 التالية العبارات اكملي: أوالً 

 ..............................................................من تماسكه و ترابطه العماني المجتمع استمد. 1
 ............................................حصاد موسم العماني المجتمع في الحصاد سمامو أمثله من. 2
 ....................................................................... العماني المجتمع في التمور حصاد يعرف. 3
 .............................................................تعريف هو التمور حصاد في القرية أفراد اشتراك. 4
 ................و... .......................بالمناسبات ا حتفال في العماني المجتمع أفراد تعاون يظهر. 5
 .........................................حصادها في العماني المجتمع أفراد بتعاون التي المحاصيل أبرز. 6
  .......................................................................في الورد قطاف الصورض تمثل  .7
 ................................................................................. موسم الصورض تمثل                          . 8
 .........................................................................................العمانية السبلة تعرف     .9
 ...............المجتمع تهم التي القضايا لتدارس الحي أفراد فيه يجتمع الذي المكان يعرف. 10
 .................................................... .................................أمامك التي الصورض تمثل. 11
 ......................... ................................ السلطنة مساعدات الصورض لتمث                        .12

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التالية األسئلة على اجيبي:  الثاني السؤال

 اجيبي ثم أمامك التي الصورض ادرسي. 1
 ........................................................................................................... الجداد موسم عرفي _1
 ........................................ الموسم هذا في القرية أفراد يتعاون كيف_2
 و حي ادور كل من في هذا الموسم  -3
 
 
 

 

 
 

 

 
  حصادها في المجتمع أفراد يتعاون أخرى زراعية محاصيل اذكري _4

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

  مظاهر العمل االجتماعي وتعلو همتي .. سأتميز في اإلجابة .. الدرس: 

http://www.google.com.om/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJCXy_az78cCFYG_GgodsJ8EBg&url=http://www.whitehouseacademy.com/news_article_ar.php?id=5&psig=AFQjCNGM-qKgk7Fxa_x9bLL_F3s_ZipJQg&ust=1442075456622831
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2pI3q-qrfAhUL1RoKHWT0BGQQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/zajel_oman/status/596624551015948288&psig=AOvVaw2q6UOgFX7FKBVSI3W00tUq&ust=1545276774532278
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqmv-Q-6rfAhUDnRoKHUBcAU4QjRx6BAgBEAU&url=https://consumer1.blogspot.com/2010/09/blog-post.html&psig=AOvVaw0-eAk8b-VlEtJpl-wpdlD1&ust=1545276879630918
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2qNjy-6rfAhVI0RoKHca1BL0QjRx6BAgBEAU&url=https://alroya.om/post/195442/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9&psig=AOvVaw1Viub6EYQNUS3CDwP0lkQk&ust=1545277062109302
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA25it_KrfAhUKvxoKHX2DASUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.alwatan.com/graphics/2003/12dec/30.12/dailyhtml/news1.html&psig=AOvVaw2mWH8gw1mX_lBrm583LiM9&ust=1545277203861765
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqmv-Q-6rfAhUDnRoKHUBcAU4QjRx6BAgBEAU&url=https://consumer1.blogspot.com/2010/09/blog-post.html&psig=AOvVaw0-eAk8b-VlEtJpl-wpdlD1&ust=1545276879630918
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTya3y_KrfAhWPz4UKHZwNAjAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.alittihad.ae/article/38860/2012/-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%85-2-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&psig=AOvVaw2o0cXhJdT2ZiGoLdgNbXKq&ust=1545277349224017
http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=1379476


 اجيبي ثم أمامك التي الصورض ادرسي. 2
 / .......................................... العمانية للسبلة الثاني ا سم. 1
 ؟المكان هذا في الحي أفراد يجتمع متى. 2

........................................................................................................ 
 ؟ ا جتماع هذا من الحي أفراد يحققها التي ا هداف ما. 3

......................................................................................................... 
 
  التالية الحا ت في موقعك عن عبر. 3

 الموقف / التصرف الحالة
  مرض أحد الجيران 

  حفل زفاف أحد ا قارب 
 
  اجيبي ثم أمامك التي الصورض ادرسي. 4
 
  أمامك الذي الشعار يمثلها التي الهيئة اسم ما. 1

....................................................................................  
 المؤسسة؟ هذه بها تقوم التي الخدمات بعض اذكري. 2

..................................................................................... 
 
 اقرئي النص الذي أمامك ثم اجيبي  -5

)) ان المجتمع العماني يعيش اليوم متغيرات عصره إ  انه لم يفرط في هويته وتراثه بل 
 حا ره والحمد هلل ((استطاع أن يجمع بين الطيب من تقاليده والطيب من واقع 

 من قائل النص الذي أمامك ............................................................... -1
 كيف تعامل العمانيين مع المتغيرات التي تحدث في العالم  -2

.................................................................................................................................................. 
 قدمي نصيحة لالفراد الذين يفرطون في هويتهم وتقاليدهم  -3

........................................................................................................................................... 
 كان أدائي في حل أسئلة الدرس
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 96و ص  95اسئلة حتاورني من ص 

 التالية العبارات اكملي: أوالً 

 ..................................................................... عام منذ عمان في ا جتماعي العمل تطور. 1
 .......................................... وزارض هي السلطنة في ا جتماعي العمل عن المسؤولة الوزارض. 2
 ....................................تعريف هو المواطنين من معينة لفئات صرفه يتم شهري معاش. 3
 الخدمات............و...........و........وزارض التنمية ا جتماعية في تقديم الوزارات التي تساعد  -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 100و ص  97اسئلة حتاورني من ص 

 التالية العبارات اكملي: أوالً 

 أو الجسدية أو الحسية قدراتهم بعض في نقص من يعانون الذين األشخاص على يطلق. 1
 ........................................................................................... تعريف هو الذهنية

 ...................................... معهد هو البصرية اإلعاقة ذوي األشخاص بتعليم المختص المعهد. 2
  ............................................ لفئة مخصص المكان أن أمامك التي اإلشارض تمثل  .3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالتالي األسئلة على اجيبي:  الثاني السؤال

 انظري الي الصورض ثم اجيبي . 1
 ؟.................................................................أين أشاهد هذه ا شارض  -1
 ماذا تعني هذه ا شارض ؟.................................................................. -2
 ما واجبك تجاه ا شخاص التي تخدمهم هذه ا شارض ؟ -3

.................................................................................................................................................. 
  اجيبي ثم أمامك التي الصورض ادرسي. 2
 العمانية باألسرض الدولة هتماما و حي الصورض على با ستعانة _1

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 103و ص  101اسئلة حتاورني من ص 

 التالية العبارات اكملي: أوالً 

  مؤسسات العمل  االجتماعي وتعلو همتي .. سأتميز في اإلجابة .. الدرس: 
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 ................. تعريف هو الفئات لمختلف التطوعية خدماتها تقدم و مواطنون ينشئها مؤسسات. 1
 ................................................هي العمانية بالبيئة با هتمام المختصة الجمعية. 2
 ...................................................................حمالت تنظيف  أمامك التي الصورض تمثل.3
 

 ةالتالي األسئلة على اجيبي: ثانيا
 

 أمامك الذي المخطط اكملي:  او 
 
 
 
 
 

 ثانيا : و حي ادوار المؤسسات التالية 
  الجمعية 

 
 

  

  الدور 
 
 

  

 
 اجيبي ثم الصورض ادرسي. 2
 الصورض تمثلها التي الجائزض اسم ما _1

.............................................................................. 
 ؟الجائزض بهذه بعمل   أمر الذي من _2

............................................................................. 
 الجائزض عمل من الهدف ما _3

..................................................... ..................... 
 ارسمي  مشاعرك في الوجه  وانت تمارسين العمل التطوعي -4
 

 كان أدائي في حل أسئلة الدرس
 

 

 مؤسسات المجتمع المدني 
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