
 

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          لثانياالفصل الدراسي -ثانيالدور ال االجتماعية    المادة الدراسات
 

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

..........................
موت االعشاب 
 المالئمة للرعي

تدمير مواطن 
 الحيوانات البرية

 انجراف التربة

 :,هوحيائي العام الميالدي الذي وقعت فيه السلطنة اتفاقية التنوع األ - 1
 1996د(         1994ج(         1992ب(          1990أ(     

 
  هو: ,مامكأالنظام البيئي الذي تمثله الخريطة التي  -2
                            الطويلة.الحشائش المدارية  أ(  
   .الغابات االستوائيةب(  
    .ارتندالج(  
 د( الصحاري الحارة.    
 
 
 البيئة الجفاف في مامك معأالنبات الطبيعي الذي به الذي تكيف  سلوباأل -3

 : الصحراوية
           جذور قصيرة ب(                  جذور طويلةأ( 
                 النمو في الواحات د(        ضخمة سيقان شمعية ج( 
 
 لى انجراف التربة:إمن العوامل المناخية المؤدية -4
 رعي الجائرد(ال    ميل السفوحج(  زالة الغابات(االرياح         بأ(
 
                                                                                  :هي  ,لى النتائج الموضحة في المخطط التاليإدت أالمشكلة التي  -5
       الحرائقأ(  
     ب(التلوث 
 ج(قطع الغابات  
                      د(الرعي الجائر 
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( أ     هو:,الواضح في الصورة,وبه تجاه وطني  قومأن أالواجب الذي ينبغي  -6

                        العمل ب(اتقان         الدفاع عن الوطن
 االجتهاد في العلمد(  مدرستي لمحافظة علىاج( 

 
يحرص محمد على الذهاب الى المدرسة يوميا في وقت مبكر,الصفة التي يتصف  -7

 :هي ,بها محمد
     تقدير العاملينب(                     الصدق  أ( 
 استغالل وقت الفراغد(             المواعيد احترام ج(
 
الوزارة التي تعمل على توفير فرص العمل للمواطنين العمانيين في منشآت القطاع  -8

 هي: ,الخاص
 تراث والثقافةد(ال      القوى العاملةج(      ب(الصحة      تربية والتعليمأ(ال

______________________________________________________ 

 التالية:أكتب المصطلح أو المفهوم الدال على العبارات أوالً: 
التربة وهو عبارة عن صفوف من  ساليب صيانةأحد أيعد  ...(........).........-1
 شجار تزرع لحماية التربة من التعرية الريحية.األ
ليها وعاش عليها آباؤنا وأجدادنا إض التي ننتمي ربقعة األ (........).......-2 

    وستبقى ألبنائنا وأحفادنا من بعدنا.
 الصحاري الحارةوبيئة ( االستوائية) الغابات المدارية المطيرة بيئةقارن بين  ثانياً:

 :حسب الجدول اآلتي
الموقع بالنسبة لدوائر  البيئة

 العرض
 خصائص المناخ)درجة الحرارة واالمطار(

لغابات المدارية ا
 المطيرة 

  
 

  الحارة صحاريالبيئة 
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نوع التأهيل الذي 
عمال األ تتطلبه

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

 مثال:

تأهيل تحتاج الى 
 دراسي متوسط

 مثال:

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

 مثال:

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

 
 -مامك:أذي ال شكل المن خالل  -1ثالثاً:

 
 :كتب الكلمات التاليةأ-أ
في موقعها  (مراعي غنية-مراعي فقيرة)-

 الصحيح بالشكل.
على فأن كثافة النباتات ألى إ رتفعناأكلما -ب

 :الطبيعية
بين الصحيحة جابة اإل اخترتتناقص(  –)تتزايد 
 .القوسين

 :سمك التربة صبحكلما زاد ميل السفوح ي-ج
بين الصحيحة جابة اختر اإل(كثيف-)قليل

 القوسين.
كمل المخطط التالي بوضع العبارات الواردة بين القوسين في مكانها أ-2

-لى تأهيل دراسيإال تحتاج -النجارة- لى تأهيل دراسي عالإتاج المناسب:)تح
 -(:الحدادة
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: 

 
 
 
 
 
 
 
 

المشار إليها بالرقم ا النسبة التي وصلت لها حجم الغابات المدمرة في الدولة م-1
(1...............) 
 عها الصحيح.في موق موجافصحراء  طةيرأكتب على الخ-2
 .مشكلة انجراف التربةال توجد بها  القارة التي ظلل على الخريطة -3
 ؟توجد المحمية التي تحمي الكائن الحي الموضح في الخريطة أين  -4

.............................................................................. 
 ما يلي: فسرثانياً: 

 لسافانا في الصومال والسودان وكينيا وتنزانيا للتصحرتعرض بعض مناطق ا -1
............................................................................ 

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

 .لنفسدق بالشجاعة واحترام اانسان الصيتصف اإل -2
...............................................................................................

............................................................................. 
 : جبأو واحق لى إالقائد المفدى وصنفها  أقوال اقرأثالثاً:  

 حق / واجب القول
  فالمهم هو التعليم حتى تحت ظل الشجر"*"

مينا على أن يكون حارسا أ*"على كل مواطن 
 مكتسبات الوطن ومنجزاته"
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 ليها:إالبيئة التي ينتمي  حيوانكل  صورة أكتب تحتأوالً: 
 
 
 
 
 
        1-....................                            2-..................             
 -سئلة التي تليه:األعن جب أالنص التالي ثم  قرأا -1ثانياً:

لى إوبعد رجوعه . شترى مجموعة من السلعأو،حد المراكز التجارية ألى إ"ذهب سالم 
قيمة  في  أأخط المحاسب نأك أدرو،ن هناك خطأ في المحاسبة أكتشف ،أالمنزل 

وشكره المحاسب ،لى المحاسب إلمبلغ أعاد اذهب للمركز ،و،ف زدحامإلا بسبب السلع
 .على ذلك"

 ما الصفة الحميدة التي تمثلت في سلوك سالم؟-أ
................................................................. 

 خرين في المجتمع كما تصرف سالم؟آلتصرف ا همية أما  -ب
..................................................................................... 

 من المشاريع الرائدة لحفز الشباب العماني للعمل في القطاع الخاص: -2
 ...........................-ب              ..........................-أ 
 

 لكل من : أثنينأذكر ثالثاً: 
 .فوائد الغالف الحيوي  -1
 ...................................................................................-أ

 ................................................................................. -ب
 .اسهامات التطورات العلمية الحديثة في حياة اإلنسان-2
 ....................................................................................-أ

 .................................................................................. -ب
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الموقع بالنسبة  البيئة
 لدوائر العرض

خصائص 
المناخ)درجة 

الحرارة 
 واالمطار(

الغابات المدارية 
 المطيرة

 (االستوائية)

)شمالي 5
وجنوبي دائرة 

 االستواء(

ارتفاع درجات 
الحرارة وكميات 

االمطار حيث 
تصل 
 ملم2500الى)

 سنويا(
الرطوبة طوال و

 السنة.
صحاري البيئة 

 الحارة
(شمال30و15)

ي وجنوبي 
دائرة االستواء 
وعلى السواحل 
 الغربية للقارات.

ندرة السحب 
حيث  واالمطار
تقل عن 

ملم 200)
وسيادة  سنويا(

الجفاف,ارتفاع 
درجات الحرارة 

نهارا 
س(وتنخف50)

ض ليال لتصل 
 (شتاء.0)



نوع التأهيل 
الذي تتطلبه 

االعمال 
يحتاج الى 

تأهيل دراسي 
...........عال

..

تحتاج الى 
تأهيل دراسي 

متوسط

ال ىحتاج الى 
تأهيل دراسي

 الحدادة. النجارة



 حق / واجب قولال
*"فالمهم هو التعليم حتى 

 تحت ظل الشجر"
 حق

*"على كل مواطن ان 
يكون حارسا امينا على 

مكتسبات الوطن 
 ومنجزاته"

 واجب



 


