
 

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 األول  اضغط هنا                                

    

                  https://almanahj.com/om/6social1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * 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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 أغلفة كوكب األرض وعالقتهما باإلنسان درس  " الوحدة األوىل " (         الفصل األول     سادس)     الصف ال    ات اإلجتماعية   الدراس

 

 2الصفحة   م9/4/9024                      ( 44949499)ان ــــع . م . الحس
 

 
 

 
 
 

                             
 الاجتماعية الدراسات                                                 

 سادسال الصف                                              

 
                                                     0202        /0291   

  ألاول  الدراس ي الفصل                                              

 الوحدة األوىل                                                       
  " األرض وعالقتهما باإلنسانأغلفة كوكب " درس                             

 
 ) أسئلة وأجوبة  (                                                     

 

 
 إعداد :

 علي بن حممد احلسان
 

 للتواصل :
 

99493923 

Ali 47536@moe.om 
 

 

 اـــي علمــــل رب زدنـــوق
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 درس : أغلفة كوكب األرض وعالقتهما باإلنسان 
 

 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو ) ✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (11أغلفة .   " أربعة " ) ستة( يتكون النظام األرضي من    ✘)     -1
 ( المتجددة وغير المتجددة  11. ) المتجددة فقط( تحتوي أغلفة النظام األرضي مخزوناً هائالً من الموارد الطبيعية    ✘)     -1
 (  11دور كبير في المشكالت التي ظهرت في النظام األرضي  . ) لإلنسان(    ✔)     -3

 

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

 (11)( العمران البشري على سطح األرض  تطور –أسهم إستغالل اإلنسان للموارد الطبيعية منذ القدم في ) تراجع  -1

 (11)أربعة ( أغلفة من النظام األرضي . – ثالثةيتفاعل في صحراء الربع الخالي )  -1

 (11)تجدد ( أغلفة النظام األرضي  – تلوثأدى تزايد أعداد السكان في العالم واإلفراط في إستغالل الموارد الطبيعية إلى )  -3
 

 (31لصورة إسم الغالف الدال عليها .) السؤال الثالث  : من خالل الرسوم التي أمامك أكتب حتت ا
 

    

 الغالف الحيوي الغالف الصخري الغالف المائي الغالف الجوي
 

 
 

املشكالت البيئية التي ظهرت نتيجة لتزايد عدد السكان يف اغلفة  كمل اجلدول التايل بأمثلة من أالسؤال الرابع  :  
 (31النظام االرضي )

 
 الغالف الحيوي الغالف الجوي المائيالغالف  الغالف الصخري

انجراف التربة وتزايد االنهيارات 
 مثل الزالزل والبراكين ،االرضية 

تلوث الهواء  مثل السيارات  تلوث المياه
 والمصانع وعادم السيارات

تدهور النباتات الطبيعية والحياة 
 انقراض الحيوانات - البرية

 

 
 السؤال اخلامس  : علل " أذكر السبب.

 

 ( 11ظهور المشكالت البيئية في أغلفة النظام األرضي ) :  1س 

 بسبب تزايد أعداد السكان واإلفراط في إستغالل الموارد الطبيعية :  1جـ 
 

 



 أغلفة كوكب األرض وعالقتهما باإلنسان درس  " الوحدة األوىل " (         الفصل األول     سادس)     الصف ال    ات اإلجتماعية   الدراس

 

 9الصفحة   م9/4/9024                      ( 44949499)ان ــــع . م . الحس
 

 السؤال السادس  : أجب عن األسئلة التالية .
 

 (11ماعالقة اإلنسان بأغلفة النظام األرضي ؟ ) :  1س 
 الموارد الطبيعية لتلبية إحتياجاته من الغذاء والصناعة والطاقة .قد إستغل اإلنسان :   1جـ 
 

 (31الموارد الطبيعية لكل غالف من اغلفة النظام االرضي ) : أذكر 1س 

 )     المعادن والنفط    ( الغالف الصخري   -1:   1جـ 
 (الغالف المائــــي  )   البحار والمحيطات والثروات البحرية     - 1          

 االمطار والثلوج    (و)  بخار الماء والغازات المختلفة   الغالف الجــــوي - 3          

 )  االنسان والحيوان والنبات      ( الغالف الحيـــوي  - 4          
 
 (11)وما أهميته  ما المقصود بالغالف الصخري ؟:  3س  

وتأتي أهمية الغالف الصخري بسبب ، هي الصخور المكونة للقشرة االرضية ويحيط هذا الغالف بالكرة االرضية إحاطة تامة :   3جـ 
 . إرتباطه الوثيق بالظواهر التضاريسية والتربة ولكونه يحتوي على موارد طبيعية هامة كالمعادن والنفط والمياة

 
 


