
 

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 زوینه الذهلیة و رویه المزینیة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  مالحظات هامة في مادة الدراسات االجتماعیة للصف الخامس

  : غدا لالختبار المذاكرة أثناء علیها التركیز یجب التي النقاط لبعض التنویه وجب

 من یطلب حیث,  بالكامل الكتاب في الموجودة المفاهیم حفظ على التركیز. ١
 ذكر الطالبة وعلى المفهوم یكتب وأحیانا األحیان بعض في المفهوم كتابه الطالبة

  . المناسب المصطلح

  : مثال

  . بالكامل التعریف كتابه الطالبة من یطلب وهنا! ؟ الفلكي الموقع عرفي

  أو

  . العرض ودوائر الطول لخطوط بالنسبة المكان موقع(.............) 

  . الفلكي الموقع وهو القوسین بین المفهوم تكتب أن الطالبة من المطلوب وهنا

 المناسب موقعها في الدول تحدید على التركیز مع العربي الوطن خریطة حفظ. ٢
  . قارة أي وفي

 في الصحیحة ومواقعها والمضایق والقنوات المائیة المسطحات أسما معرفة أیضا
  .الخریطة

   ودرجاتها الصحیح وموقعها الطول طوخطو  العرض دوائر معرفة. ٣

 هذه نفس توجد(  معینه دائرة أو معین خط على واقع دوله استخراج طریقه ومعرفه
  ) ١٥ صفحه الكتاب في الفكرة



 

+  جرینتش وخط+  االستواء دائرة بها یمر التي العربیة الدولة على أیضا التركیز
 مسقط مدینه وبالتحدید عمان سلطنه أن التركیز وجب أیضا وهنا السرطان ومدار

  . السرطان مدار علیها یمر

 وخطوط العرضیة الدوائر أي بین العربي للوطن الفلكي الموقع درجات حفظ وأیضا
  . الطول

(  المفهوم مع ةربعاأل األشكال على التركیز وجب وهنا التضاریس أشكال. ٤
  ) . التعریف

  . ٢٠ صفحه الخریطة على ومواقعهن علیهن أمثلة وتعرف

  . الخریطة على موقعه تعرف الزم الدرس ف ذكره تم مثال فأي

  المناخ من نوع كل انتشار وموقع المناخ وأنواع الطقس رموز على  التركیز. ٤
  . الخریطة على وتحدیده

 في السائد المناخ على والتركیز عامل كل وتأثیر المناخ على المؤثرة والعوامل
 الدرس في الواردة والجداول+  ظفار محافظة+  األخضر الجبل وفي السلطنة
  . وتحلیلها

 مع المیاه نقص ومشكلة واألمثلة الموارد أنواع على التركیز:  الطبیعیة الموارد درس
  . والحلول األسباب على تركیز

 والمحاصیل األمثلة مع الترب وأنواع فیها المؤثرة والعوامل مفهومها معرفه التربة
  . نوع لكل المناسبة

  . الصور على التركیز مع الترب تواجه التي والمشكالت



 

 شجرة على والتركیز الصور مع علیها واألمثلة األنواع معرفة الطبیعیة النباتات
  . الصور مع والحلول تواجها التي المشكالت واهم ، المكسیت

 محلول ما نشاط وأي حلیناهن األغلب تقریبا الكتاب أنشطة على التركیز. ٥
  . الكتیب ف موجود  الحل بتحصلن

 أیضا والشعارات الكتاب في الموجودة والرسومات األشكال صور على التركیز. ٦
 قابوس السلطان جائزة وشعار أوال األطفال جمعیه وشعار العمانیة الهیئة شعار مثل

  . التطوعي للعمل

  . األسباب تذكر المطلوب فهنا فسري أو عللي فالسؤال یذكر لما. ٧

  . علیه ةالدال ةمثلاأل أو ةدلاأل تكتب فهنا دللي كلمه ذكر إذا أما

 یكتبن لیهنفخ معین موقف في رأیها أو دورها أو واجبها كتابه من یطلب أحیانا. ٨
  . خمس أو كلمات ثالث یكتبن بس ما كثیرا

  . فالكتیب موجودات هنوبتحصل والجداول المقارنات على التركیز. ٩

 ع وتحدیدها وممالك قبائل العرب عند السیاسیة الحیاة مظاهر على التعرف. ١٠
  . ٥٩ص الخریطة خالل من العربیة الجزیرة شبه الحكم نظام على والتركیز الخریطة

  . ٦١ص والبحریة البریة التجارة طرق ومعرفة والسلع والمهن االقتصادیة الحیاة

  ٦٢ص الجدول على التركیز االجتماعیة الحیاة

 فیها نبغ التي والعلوم)  ٦٣ص لمعلوماتك أضف المربع(  والدیانات الدینیة الحیاة
  . ٦٤ص العرب

  ٦٥ص الخریطة ع تحدیدها العمانیة المدن درس



 

  . منها التجارة وطرق واألسواق مدینة كل أهمیة

 المهنة أو فیه برع الذي المجال حفظ مع فالكتاب المذكورة الشخصیات أسماء حفظ
  . والمدینة وٕاعمالهم صفاتهم ، مارسها التي

  :  مثال

  . والبالغة والشعر الخطابة في برع رقبه بن ةمصقل

  . الجیوش قیادة في برع صفرة أبي بن المهلب

  . قاضیاً  یعمل كان سور بن كعب

  . الشخصیات لبقیة وهكذا

  . ٧١ صفحه الراشدین للخلفاء الزمنیة المسطرة حفظ. ١١

  ) مثل.أ(  وهي الترتیب لحفظ سهلة طریقة وهناك ترتیب على التركیز وجب وهنا

  بكر أبو:  أ حرف یرمز

 سنستخدم لذلك ع حرف وهو ألسمائهم األول الحرف في تشابه الثالثة الخلفاء
  . الثاني الحرف

  عمر:  م حرف فسیرمز

  عثمان:  ث حرف ویرمز

  علي:  ل حرف ویرمز

  . والصحابي التابعي بین والتفرقة



 

.  صور عرض تم حاله في بینهن والتمیز والتكافل التعاون بین الفرق معرفه. ١١
  االجتماعي العمل مظهر ویطلب دلیل یجیب فأحیانا

 ع التركیز مع االجتماعي العمل وأشكال االجتماعي العمل مظاهر بین التفرقة
  الصور

  االجتماعي العمل تعزیز في والمدرسة األسرة دور

  . التسرع وعدم اإلجابة قبل جیدا السؤال قراءة. ١٢

  . دائما لألفضل واالنجاز التقدم نحو  ومساعیكم  مساعیهم وكلل طالبنا هللا حفظ 

  : المعلمتین من

  . األساسي للتعلیم الرستاق بمدرسه معلمه ةالذهلی زوینه ةستاذاأل

  . األساسي للتعلیم الغاف ودام بمدرسه معلمه ةالمزینی رویه ةستاذاأل

 


