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 المديرية العامة للتربية و التعليم بمحافظة شمال الباطنة
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عدد دول الشرق االدنى القديم 5س

1........................2.....................

3.........................4...................

5.............................. 

:صمم خريطة مفاهيم الهم المدن التي ظهرت 6س

في العراق وبالد الشام نتيجة االستقرار في بداية 

 االلف االولى ق.م ؟

 

 -1-إنجازات االوائل .............طريق المستقبل 

 :اعط تعريفاَ للحضارة .1س

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

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

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

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

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

:حلل العبارة التالية :"إن ما تشهده اإلنسانية 2س

اليوم من تقدم في جميع مجاالت الحياة ما هو إال 

 نتاج لتركم اإلنجازات الحضارية "

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

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

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

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

:تتبع مراحل الحضارة من االستقرار إلي 3س

 التمدن 

1.....................................................

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

2................................................ 

3................................................ 

4................................................ 

5..................................................... 

...... 

:اذكر النتائج المترتبة على استقرار 4س

 االنسان 

1............................................ 

2............................................ 

3............................................ 

 :وضح النتائج المترتبة على حركة التمدن في الحضارات 7س

1............................................................................... 

2............................................................................... 

3............................................................................ 

4.................................................................................. 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2إنجازات االوائل ........................طريق المستقبل )

 مقومات الحضارة البشرية                 

 

 اسئلة اختبارات السابقة  

 اختاري االجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاه     -1س

 المؤسسي للدولة بمؤسساتها وتنظيماتها االدارية :أوائل الدول العربية التي عرفت في تاريخها الحديث النظام -1

 قطر  -سلطنة عمان            د -مصر                ج-السعودية                ب-أ

 صدر النظام االساسي لسلطنة عمان في العام الميالدي :        -2

 1998-د                    1997-ج              1996-ب                 1995-أ

 يعد نموذجاً الصحاب الوعي الحضاري القدماء :-3

 نيوتن-فالطون                د-توينبي               ج -سقراط                ب-أ

 صاحب نظرية المدينة الفاضلة : -4

 فالطون  -توينبي                  د -سقراط            ج -نيوتن                   ب-أ

 يالد الحضارة :يمثل م-5

 التراث-الحوار                    د-االستقرار        ج -التمدن                   ب-أ

 صاحب نظرية التحدي واالستجابة :-6

 جيمس واط-موريس               د-غراهام بل            ج-توينبي                ب-أ

                          

س: وضح العوامل المؤثرة في اإلبداع 

 اإلنساني      

.................................................* 

 

.................................................*

.......... 
س:اشرح مضمون نظرية التحدي 

 واالستجابة .

 

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

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

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

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

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

............... 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعد لمادا لماذا برأيك س:

ً  االستقرار               للحضارة أساسا

 

 امامك خريطة الحضارات القديمة ادرسيها جيدا ثم أجيبي عما يلي :

                                                  ................         *    س..................سمي الحضارات المشار لها بالحروف ص -1

 اسبنفي موقعها الم دلمون وقع على الخريطة حضارة - 2

 اكتب الحضارات التالية في موقعها المناسبة :         -3

 الفينيقون  -أكاد             ج-ب حضارة حمير                    -أ

  ورة لون الحضارات القديمة التي تزخر بشبكة من طرق الموصالت تربط بين محموعة من المدن التط-4  

 

 

 

 

 

 

         

س: برهن على ان مواقع تدل على 

 االستيطان القديمة في عمان 

1-................................................................... 

2-................................................................... 

3-.................................................................. 

4-..................................................              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                 -2-إنجازات االوائل ...........طريق المستقبل 

 

 ص

 س
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

  

  

        اسئلة اختبارات السابقة 

 س:اختار االجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاه:

 ه المادية والمعنوية :ثمرة كل جهد قام به االنسان لتحسين ظروف حيات-1

 العولمة  -الهوية             د-الحضارة            ج-الثقافة                ب-أ

 جميع الدول التالية دول الشرق االدنى القديم ما عدا:-2

                                                                                                     اليونان -العراق             د-بالد الشام          ج-بالد فارس           ب-أ

 تابع االسئلة

 بدأ االنسان في االستقرار منذ بداية القرن قبل الميالدي :                                                   -3

                        3600-د                             3500-ج              3350-ب             330-أ

 ة إلي االلف قبل الميالد :                                     يرجع استقرار االنسان في شبة الجزيرة العربي-4

 التاسعة -السابعة                    د-العاشرة                     ج-الرابعة            ب-أ

 م : 1563الفنان الذي قام برسم تخيلي لبرج بابل في عام -5

  بروجل                                                                                                                     -د   جان فرانسوا     -دافينشي      ج-ميخائيل     ب-أ

س: لماذا يعد االستقرار 

 أساساً للحضارة ؟ 

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

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

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

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

س:للمياه دور في استقرار االنسان ونشأة 

القرى والمدن وضح هذه الفكرة باالستناد 

عن مستوطنات الشرق االدنى  إلي ما تعرفه

 القديم

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

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

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

...........................................  
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                 -2-إنجازات االوائل ...........طريق المستقبل 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

  

 مقومات الحضارة البشرية 

 أساساً في قيام الحضارات:علل يعتبر الزمن 2س

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

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

           : تتبع مراحل تطور النظام السياسي الروماني3س

.....................................................* 

.....................................................* 

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

......................................................* 

:برهن على ان السلطنة تعتبر من أوائل 4س

الدول العربية التي عرفت في تاريخها الحديث 

 النظام المؤسسي للدولة

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

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

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

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

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

         -3-إنجازات االوائل .....طريق المستقبل 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

4 

 لماذا يعتبر قدرة االنسان وفكره من مقومات الحضارة البشرية اكمل المخطط  س:

تمكن بمرور الزمن من رصد الكثير من الظواهر واالحداث  -2 انفرد االنسان بالفكر والعقل عن سائر المخلوفات -1

 وربطها ببعضها بعضا 

 كانت قدرته على فهم ....................................................-3

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

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

ادى إلي تنشيط الفكر والوصول إلي مراحلة -4

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

ان التفكير المنطقي المعقول يعد عنصراً فعاال في -5

.................................. 
فاالختراعات العظيمة والمكتشفات واالبداعات والمنجزات كانت  -6

  نتاجا

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

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

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

من هنا  شهدت الحضارة االنسانية ظهور فئة من القادة -7

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

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

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

.. 

: برهن على التفاعل بين البينة 8س

واالنسان نقل االمم والشعوب من حالة 

السكون "الركود " إلي حالة الحركة 

 الدافعة 

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

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

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

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

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

..................................  
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4..................طريق المستقبل  )إنجازات االوائل 

 االنجاز الحضاري منارة الحاضر .........وبناء المستقبل 

 س: تتبع انجازات الحضارية في المجال السياسي 

......................................................* 

....................................................................* 

..... .............................................................* 

................................................................* 

..................................................*.................. 

....................................................................*

..................................................................* 

....................................................................*

..............................*......................................

 . 

 س: صمم جدول لالنجازات الحضارية في المجال االقتصادي موضح المورد واالدوات المستخدمة 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسئلة اختبارات سابقة على االنجاز الحضاري منارة الحاضر .......وبناء المستقبل

ه س:علل اتجاه االنسان منذ استقرار

على االرض نحو االجتماع واالتحاد مع 

 غيره من الناس                                   

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

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

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

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

...... 

س:عدد اثنين من مصادر القوانين 

 في المجتمعات القديمة    

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

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

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

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

...... 

        س: وضح كيف ظهر مفهوم المواطنة 

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

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

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

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

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

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

 س:دلل على دور المرآة في نشأة الحضارة االنسانية 

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

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

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

 امامك خريطة حضارات العالم القديم ادرسيها جيداً ثم اجيب عن السؤال التالي 

 ظلل الدولة التي ظهر فيها مفهوم المواطنةس/ 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                                                                    

 

                                                                   

 

 

 

 "االنجازات الفكرية"-6-انجازات االوائل .....طريق المستقبل 

:فسر يعد اختراع الكتابة أبرز انجاز في المجال 1س

 الفكري 

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

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

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

 :وضح أهمية الكتابة 2س

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

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

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

... 

 صمم مسطرة زمنية مراحل تطور الكتابة 3س

 تالية ::اكمل خريطة مفاهيم ال4س

 
 انجازات المجال الفكري                     

 .......... الفنون 

 

........... 

:دلل أن الحضارات رغم 5س

التنافس اال تحقق أثراً إيجابياً في 

 التواصل واالخذ بين الحضارات 

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

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

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

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

 

  سم أول خضارة قامت برحلة حول القارة االفريقية-1

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

     قية  يحددعلى الخريطة نقطة بداية الرحلة الفين-2

اذكر الفترة الزمنية الول الرحلة حول القارة -3

 االفريقية ......................... 

 تتبع مسار الرحلة الفينيقية على الخريطة  -4

 عدد نتائج الرحلة الفينيقية -5

 ........ 

 

:امامك خريطة العالم ادرسها ثم اجيب عن 6س

 االسئلة التالية :
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدم الحضاري والتطور التكنولوجي

 س: وضح المقصود بالمنظومة الحضارية   

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

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

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

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

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

....... 

س:فسر ان الحضارة االسالمية نقلت البشرية إلي مراحل 

 مهمة للغاية                                                   

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

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

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

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

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

 س:اعط تعريفاً للهندسة الوراثية         

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

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

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

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

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

س: "يشهد عالم اليوم تطورات هائلة 

ومتسارعة في العلم والتقنية أثرت وتؤثر في 

 جميع نواحي الحياة "اثبت صحة هذه العبارة             

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

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

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

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

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

س:دلل على ان العصر الراهن يشهد االتجاه نحو 

 االستثمارات الضخمة في مجال العلم وبحوث التطوير

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

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

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

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

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

 ............................................................ 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _1_ثورات كبرى تغير وجه العالم 

: صمم خريطة مفاهيم البرز التحوالت التي 1س

 .مهدت لمراحل جديدة من الحضارة االنسانية 

 

 :اعط تعريفاً لمفهوم الثورة .2س

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

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

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

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

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

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

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

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

 :حدد فترة ظهور الثورة الزاعية 3س

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

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

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

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

:قارن في جدول بين وضع الزراعة قبل وبعد 4س

 الثورة الزراعية كما موضح في الجدول التالي :

بعد الثورة 
 ية الزراع

قبل الثورة 
 الزراعية 

 اوجه المقارنة

 االدوات   

 اساليب الري  

 النتائج   

 

: برهن اهتمام العالم بالتنمية 5س

 . المستدامة في المجال الزراعي

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

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

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

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

........... 

 :دلل على اهتمام السلطنة بالمجال الزراعي        6س

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ور :وضح أسهام ظهور الثورة الصناعية في تط7س

 الزراعة 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _2ثورات كبرى تغير وجه العالم _

:حدد فترة ظهور الثورة 1س

 الصناعية ................

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

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

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

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

.....................................................................*

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

... 

.....................................................................*

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

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

.... 

.....................................................................*

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

... 

....*.................................................................

.. 

..................................................................* 

 :تتبع مراحل تطور صناعة القطن 2س

:استنتج المشكلة المترتبة على وجود ورشة الغزل 3س

 في أحد مساقط المياه                                 

1...............................................................

2...............................................................

..... 

 :صنف في جدول العلماء التالية اسماءهم حسب االختراعات "غرام بل 4س

موريس " واالختراعات هي :استخدام البخار في تسير السفن  –دربي 

طريقة صهر –آلة الرسال البرقيات –الهاتف –وقاطرات السكك الحديدية 

 الحديد بواسطة فحم الكوك بدالً من الفحم الحجري .

 العلماء االختراعات 
  

  

  

                                       

 سابفةاسئلة اختبارات 

وضح أهم التغيرات التي طرأت على -1

 الزراعة بعد الثورة الصناعية 

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

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

.... 

عدد أهم خطط التنمية المستدامة في -2

 المجال الزراعي

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……  

  

 

 تابع االسئلة االختبارات السابقة :

ما المشكلتات اللتان واجهتهماورش غزل النسيج نتيجة وجودها على -3

 مساقط المياه عند بداية الثورة الصناعية .

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

.... 

م(بدايات 1727-1643شهدت الفترة الواقعةبين عامي )-4

 الثورة................

 بدأت حركة االختراعات في مجال صناعة .........................-5
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابقة اسئلة اختبارات

 ( المقترن باالجابة الصحيحةمن بين البدائل المعطاه: 0ظلل الشكل)

 الزراعة التي اعتمدت على مجهود االنسان والحيوان معا يطلق عليها الزراعة :-1

 المستدامة -0المتقدمة                  -0الواسعة                       -0البسيطة                               -0

 صاحب اختراع الهاتف :-2

 غراهام بل-0فيثاغورس               -0اسحق نيوتن                   -0جون كاي                         -0

 تراع :استطاع نيوكمن اخ-3

 صهر الحديد-0آلة تعمل بالبخار          -0البرق                           -0الهاتف                          -0

 تم االتصال بين العلم والتكنولوجيا في منتصف القرن الميالدي :-4

0-16                         0-17                              0-18                          0-19  

 كتب أنطوني سميت عن الثورات الحقيقية التي قامت بدور خطير في الحياة االنسانية ومنها:-5

    الكتابة -0التجارة                     -0الصناعة                       -0الزراعة                   -0

 

التنمية المستدامة 
 والزراعة 

 وجه المقارنة  الزراعة البسيطة 

 االدوات   

   
 الطريقة 

 

 والزراعة المستدامة من حيث نوع:قارن بين الزاعة البسيطة 2س

 الزراعة واالدوات وطريقة الزراعة  

:علل شملت الثورة الصناعية على الفكر الثقافي 3س

 والتنوير

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

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

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

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

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

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

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

. 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _3ثورات كبرى ..........تغير وجه العالم _

: اشرح العبارة التالية :"ارتبطت الثورة 1س

الصناعية باختراع آلة الطباعة وظهور العلم 

 الحديث وحركة التنوير والتحول الي التمدن 

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

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

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

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

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

 ز.

اعط مفهوماً :2س

 للرأسماليةالصناعية 

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

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

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

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

.......... 

 :صنف نتائج الثورة الصناعية إلي نتائج اجتماعية ونتائج اقتصادية 3س

 نتائج اجتماعية  نتائج اقتصادية 

  

 

:فسر ان الثورة 4س

الصناعية في بعض إنجازاتها 

لم تكن مرتبطة ارتباطاً وثيقأً 

 بالنظريات والمبادئ العلمية 

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

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

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

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

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

. 

:دلل على ان الثورة الصناعية في بعض انجازتها 5س

 لم تكن مرتبطة بالنظريات والمبادئ العلمية في البداية 

:برهن ان الثورة الصناعية في منتصف القرن 6س

التاسع عشر الميالدي شهد اتصاال وثيقاً بين العلم 

 والتكنولوجيا                                           

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

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

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

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

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

.............................................................. 
:سم الثورة التي ظهرت 7س

 بعد الثورة الصناعية 

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

... 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج ثورة تكنولوجيا المعرفة 

 :صمم خريطة مفاهيم نتائج تكنولوجيا المعرفة 1س

 

: صمم خريطة ذهنية للخدمات التعليمية 2س

 لثورة تكنولوجيا المعرفة

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

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

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

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

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

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

. 

 :اعط تعريفاً للحكومة االلكترونية 3س

:فسر قامت السلطنة بمشروع 4س

االستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان 

 الرقمي 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 :حلل العبارة التالية :" العمل في أي وقت وفي أي مكان"5س

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

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

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

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

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

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

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

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

 :اشرح طريقة عمل الثالجة الذكية 6س          

 : عدد فوائد تكنولوجيا االنتاج 7س

................... ................................* 

...................................................* 

.................................................* 

.....................................................*

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

......... 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثورة تكنولوجيا المعرفة            

.............................................. مقومات ثورة تكنواوجيا المعرفة  

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

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

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

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

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

:وضح اآلثار الناجمة عن ارتباط 2س

 تكنولوجيا المعرفة بالمستقبل   

....................................................* 

....................................................* 

....................................................*

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

 

.......................................................* 

........................................................* 

.....................................................* 

........................................................* 

 :عدد استخدامات الطاقة الذرية 3س

:حلل العبارة التالية : " أصبحت ثورة تكنولوجيا 4س

 للتغيير في االلفية الثالثة المعرفة المحرك االول 

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

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

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

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

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

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

 :اعط تعريفاً لالقتصاد المعرفي 5س

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

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

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

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

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

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

باالرقام على ازدهار تجارة الحواسيب : دلل 6س

 والمعدات والبرمجيات والمواصالت االلكترونية

...............................................* 

.................................................* 

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

 ................ 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادرسها جيداً ثم اجيب عن االسئلة التي تليها :امامك خريطة العالم 

 اكتب الحرف "س" في موقع الدولة التي يعود لها أصل العالم الفيزيائي إسحاق نيوتن صاحب قانون الجاذبية االرضية  -1

 م2/2007/ 12-10ظلل الدولة التي عقد فيها ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل خالل الفترة من  -2

 م 18حدد أول الدولة التي ظهرت فيها حركة التنوير في القرن  -3

 اكتب معمل منلو بارك في موقع الدولة التي يوجد فيها  -4

 م 1945ضع دائرة حول الدولة التي إلقاء عليها اول قنبلة ذرية عام  -5

مال يعملون في مجال صناعة سمي الدولة التي فيها عدد العمال الذين يعملون في مجال تجارة الحواسيب يفوق عدد الع -6

 السيارات ..........................

 استخرج من الخريطة الدولة التي بتحويل اقتصادها إلي عصر تقنية المعلومات .................... -7

 " في موقع الدولة التي ظهرت فيها آلية )العمل في أي وقت وأي مكان(3اكتب رقم " -8

9-  

 

 

18 

omaneducportal.com



                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 -1-عالم الغد .......آمال وتحديات 

 اعط تعريفاً لعلماء المستقبليات :3س

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:وضح التغيرات االجتماعية واالسرية نتيجة التغيرات 2س

 العميقة والسريعة التي تشهدها بدايات االلفية الثالثة 

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

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

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

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

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

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

 :علل استشراق المستقبل أمر بالغ األهمية 1س

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

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

... 

 :فسر ظهور منظمات المجتمع المدني 4س

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

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

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

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

 :عرف منظمات المجتمع المدني 5س

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

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

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

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

 

 

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

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

آراء المفكرين  
حول العالقات 

االسرية في 
 االلفية الثالثة 

 

 المفكرين المتفائلين 
 

 المفكرين المتشائمين 

 

 اآلراء

  

 النتائج

  

 

 :اختار اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاه6س

 يتصف العمل في منظمات المجتمع المدني بأنه -1

 طوعي وجماعي -طوعي وفردي                       ب-أ

 إلزامي وجماعي -فردي                     جإلزامي و-ب
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -2-عالم الغد ......آمال وتحديات 

 :وضح ما يتميز به عصر المعرفة 1س

1..................................................... 

2....................................................... 

 :صمم خريطة المفاهيم لمظاهر عصر المعرفة 2س

: فسر انتقال زمام الريادة المجتمعية تدريجياً من أيدي رجال 3س

 االعمال والثروة والنفوذ إلي المعرفيين 

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

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

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

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

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

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

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

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

:اذكر النتيجة المترتبة في ثورة 4س

المعرفة لتشكيل النظم االجتماعية 

 والتوجهات المستقبلية 

1........................................

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

2........................................ 

........... 
 : عرف المنظومة القيمية 5س

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

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

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

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

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

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

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

:سم المجتمع الذي يتوقعه علماء المستقبل ان ينتقل 6س

 له العالم بعد مجتمع المعلوماتي والمعرفة 

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

التي يعتمد            :عدد الدعائم األساسية 7س          

 المجتمع الحالم  عليها

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

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

 : متى يسبح للمعلومة أهمية في عصر التخيلية 8س

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

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

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

: من وجهه نظرك ماهي توقعات التي سيشهدها المجتمع 9س

 القادم 

1........................................................... 

2.............................................................. 

3................................................................. 

4....................................................................

. 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المجاالت

 
 االختراعات واالكتشافات

 
 التساؤالت

 
 أسرار الفضاء

  

 
 وسائل التصوير

  

 
 

 أجهزة الكمبيوتر
  

 
 

 الخيال العلمي
  

 -3-عالم الغد ..........آمال وتحديات 

:وضح النتيجة المترتبة على 1س

 التجارة اإللكترونية 

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

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

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

:صمم خريطة مفاهيم الهم االختراعات واالكتشافات العلمية التي 2س

 يتوقعها علماء المستقبليات في االلفية الثالثة 

 :عرف الخيال العلمي 3س

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

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

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

................................................................. 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -4-عالم الغد .............آمال وتحديات 

 امامك خريطة العالم ادرسها ثم اجيب عن األسئلة التالية 

 اكتب اسم قرية تشاينشيروس في الدولة التي توجد فيها -1

 أسرة المتصلة بالشبكة ويقوم بالتصدير الخضروات إلي نيويورك  50ظلل الدولة التي يوجد بها -2

 حدد الدولة التي مزارعو الثوم لديهم موقعاً على شبكة االنترنت-3

 ضع الدائرة على الدولة التي يوجد بها مطاعم صينية يستوردوا  الثوم من الصين عبر شبكة االنترنت  -4
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

omaneducportal.com



                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1-الطاقة ...........حياة العالم 

 :اعط تعريفاً للطاقة 1س

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

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

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

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

 : فرق بين الوقود والوقود االحفوري 2س

  

 

المتاحة  : دلل على ان توزيع موارد الطاقة3س

 يختلف من منطقة إلي أخرى على األرض 

1.......................................................

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

2.......................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:دلل على 4س

انه يختلف 

نوعية الوقود 

المستخدم في 

إنتاج الطاقة 

وكميته وأساليب 

استخدامه من  

 مكان إلي آخر

 مكان 

 : صمم خريطة مفاهيم لمصادر الطاقة األولية 5س
 : تتبع مصادر الطاقة قبل الثورة الصناعية 6س

1..............................................................

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

2..............................................................

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

 

: فسر صعوبة تحديد الفترة التاريخية الستخدام بعض 7س

 مصادر الطاقة 

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

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

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

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

: اعط أمثلة انه على الرغم من 8س

التقدم الذي حدث في بعض التقنيات لدي 

بعض الدول اال انه مازالت بعض المصادر 

 الطاقة قيد التجارب

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

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

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

..... 

 ما النتيجة المترتبة على معرفة االنسان للشراع -أ :9س

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

  متى استخدم االنسان الفحم في توليد الطاقة الالزمة للصناعة -ب

.... 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -2-الطاقة ...........حياة العالم 

 :صمم مسطرة زمنية لمراحل تطور استخدام الطاقة في العالم 1س

 يلي : :اكمل ما2س

 يقاس إنتاج الطاقة بـ...................-1

 يرمز للوحدة الحرارية البريطانية .....................-2

 الوحدة الحرارية البريطانية تساوي .................واط -3

 الواط هو.................................................... -4

: علل تتباين معدالت إنتاج 3س

الطاقة األولية واستهالكها من 

إقليم إلي آخر ومن منطقة إلي 

 أخرى

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

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

 اجيب عن األسئلة التالية :55"ص 3":بالرجوع للكتاب المدرسي 5س

 عدياً ارتب األقاليم التزود بالطاقة ترتيباً تص-أ

         م 1973
 

 

          م2005
 

 
 التزود بالطاقة في العالم 

 
 أقل إقليم التزود بالطاقة 

 
 أعلى إقليم التزود بالطاقة 

 
 م 1973عام 

  

 
 م 2005عام 

  

 

اختصار لمنظمة 

االقتصادي  التعاون

والتنمية 

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

الكثير من الدول المنتجة :فسر تقوم 7س

للطاقة بالتزود الدائم بمصادر الطاقة بمعدل 

 يفوق استهالكها

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

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

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

:وضح أسباب اختالف نصيب الفرد من الطاقة من 7س

 إقليم إلي آخر 

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

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

... 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -3-الطاقة .........حياة العالم 

 : اكمل ما يلي :1س

 نسبة سكان القارة االفريقية يستطيعون الحصول على الطاقة ...............%-أ

% من مجموع الطاقة المستخدمة يأتي من مصادر تقليدية 56أن -ب

 كـ............و...........و...........

المصادر التقليدية للطاقة توجد في أكثر من عشرون دولة تستخدم -ج

 ......................و.................و......................

م(حوالي 2005-1990فقدت الدول ذات الدخل المنخفض من الغابات بين عامي )-د

 2.............كم

 2.....كمفقدت الدول ذات الدخل تحت المتوسط من الغابات حوالي ....................-هـ

 

:حلل العبارة التالية :"ال تقتصر 2س 

أهمية الطاقة على مستهلكيها سواء 

 أكان هذا االستهالك مرتفعاً أم منخفضاً"

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

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

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

:وضح الحقيقة التي تبين دور المنتجين 3س

 والمستهلكون ودور سوق الطاقة

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

الوكالة الدولية 
 للطاقة 

 
 رمز الوكالة 

 
استثمارات 

صناعة الطاقة 
 العالمية 

 
 البلدان المنتجة 

 
 الدول المستهلكة 

 
 

 م2005عام 

    

 

        
 بين دول العالم أمن الطاقة إذا كان تنافس         

 
 أمن الطاقة إذا كان تعاون بين دول العالم        

 
1-........................................................... 
 
2......................................................... 
 
3....................................................... 
 
4............................................................ 

 
1............................................................ 
 
2.................................................................. 
 

 مثل ..............................................................
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -4-الطاقة .........حياة العالم   

:صمم خريطة مفاهيم لعوامل ازدياد استهالك الطاقة على مستوى 1س

 العالم 
:تتبع التأثيرات السلبية على البيئة نتيجة 2س

 االستخدام المفرد للوقود األحفوري 

1.....................................................

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

2.....................................................

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

3.....................................................

 :وضح المقصود بشركاء الطاقة 3س .....................................................

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

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

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

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

. 

 :عدد إنجازات شركاء الطاقة في مجال حماية البيئة 4س

1..............................................................

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

2..............................................................

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

3..............................................................

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

 مع الرسم :اشرحي طريقة حجز الكربون 5س

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

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

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

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

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

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

:فسر يعاني سكان الدول النامية من شح 6س

 الحطب 

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

...................................................... 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -5-الطاقة ............حياة العالم 

 امامك خريطة العالم اجيب عن األسئلة التالية :

 % من مصادر الطاقة المتجددة 1ضع دائرة حول الدول التي تسهم الطاقة الشمسية المستخدمة بنسبة -1

 % من الطاقة ...........25التي سكانها يستطيعون الحصول على القارة -2

 رسم الرمز # في موقع الدول التي بينها شركات متعددة الجنسيات -3

 ظلل الدولة التي تقوم بإعادة حقن مكامن النفط المنتجة بالكربون كوسيلة لدعم االستخالص البترولي -4

 بتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في الطبقات الجيولوجية في موقع الدولة التي تقوم  3اكتب الرقم  -5
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1-النفط بين االستمرارية والنفاذ 

 :عرف النفط الخام 1س

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

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

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

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

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

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

:فسر النفط هو أساس الطاقة المحركة لعجلة الحياة 2س

 في وقتنا الحاضر 

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

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

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

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

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

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

 : اكمل مايلي :3س

 أصل كلمة النفط غير عربية فهي محورة من كلمة ...............-1

 يعود أصل كلمة النفط إلي اللغة ..................-2

 الكلمة المرادفة لكلمة النفط ................ويعود أصل التسمية إلي الكلمة -3

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

كلمة البترول مكونة من مقطعين األول ....................وتعني -4

 ............... المقطع الثاني............................وتعني ....................

 أول شعب خفر بئراً للنفط في القرن الرابع ق.م ........................... -5

 :صمم الخط الزمني الكتشاف النفط واستخدامه 4س

:دلل أن النفط ال يتوزع 5س

بصورة متساوية على قارات 

 العالم وأقاليمها المختلفة 

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

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

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

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

........... 

  12الشكل  67بالرجوع للكتاب المدرسي ص :6س

 أعلى إقليم النتاج النفط .................  أقل إقليم النتاج النفط  -1اجيب عن األسئلة التالية :

 رتب األقاليم انتاج النفط ترتيبا تصاعديا : -2

1.....................       ....................2         ...............................................3.................................. 

4       ..........................................5              ...........................................6................................. 

7       ...........................................8............................................ 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

     

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سم المنظمةا

 
 سنة التأسيس

 
 المقر

 
 دول األعضاء

 
 األهداف

 
 منظمة األوبك

    

 
 منظمة االوابك

    

 صمم خريطة مفاهيم لطرق بيع النفط في العالم  :4س

 -2-النفط بين االستمرارية والنفاد 

 : قارن بين منظمة األوبك واالوابك  كما موضح في الجدول التالي1س

فسر وجود بعض الدول في مقدمة منتجي النفط الخام  :2س

 توجد في قائمة الدول المصدرة  ولكنها ال

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

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

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

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

.. 

: علل تختلف طرق بيع النفط من إقليم إلي آخر في 3س

 العالم 

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

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

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

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

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

: فرق بين طريقة بيع النفط عند المصدر وبيع 5س

 النفط عند مناطق التصنيع 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................... 
فسر تصاعد انتاج البترول  :6س

م في الواليات 1856منذ عام 

 المتحدة االمريكية 

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

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

... 

تتبع تطور اإلنتاج النفط في الواليات المتحدة منذ  :7س

 م 19النصف الثاني من القرن 

1.......................................................... 

2........................................................ 

3...................................................... 

4......................................................... 

 عرف المخزون االستراتيجي  :8س

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

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

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

.................................................................................. 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -3-النفط بين االستمرارية والنفاد

 م 1970: تتبع ارتفاع أسعار النفط منذ عام 1س

1....................................................................................

. 

2.................................................................................... 

3....................................................................................

. 

:عدد العوامل التي تؤثر في 2س

 أسعار ارتفاع وانخفاض النفط

1...................................... 

2...................................... 

 :صنف خامات النفط من حيث المنشأ وكثافته 3س ....................................3

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

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

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

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

1.....................................................

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

2.....................................................

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

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

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

فسر ان أسعار النفط : 4س

 سترتفع بشدة قبل وقت نفاذه

:اشرح تقنية االستخالص المعزز للنفط التي استخدمتها 5س

  السلطنة

1........................................................................

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

2........................................................................

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

3.................................................................... 
 :اكمل ما يلي :6س

تعبر سنة الذروة لسلطنة عمان النتاج النفط -1

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

م 2007اهم الحقول النفط التي اكتشفت لعام -2

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

 ج.............................

 الدراسات التي يؤكدها خبراء النفط : 7س 

  يستخدم حاليا من النفط    

  زيادة الطلب    

  المكتشف      

  ينخفض االحتياطي العالمي     

  يعادل المستهلك من النفط    
 

:من وجهه نظرك ما الدول التي تتوقع ان تستهلك 8س

 مستقبال

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

الصناعات التي تتأثر سلبياً :صمم خريطة مفاهيم الهم 9س

 نتيجة انخفاض انتاج النفط
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -4-النفط بين االستمرارية والنفاد 

لمحلية :باستخدام أسلوب حل المشكالت " عودة الزراعة ا1س

 لالنتعاش" حدد ما يلي :

 المشكلة ......................................-1

 سبب المشكلة ....................................-2

 ............................النتائج .................................-3

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

الحلول -4

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

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

:ما النتيجة المترتبة على انقسام العالم 2س

بين أصحاب صناعة اآلليات التي تعمل على 

وي وبين أصحاب الدخل المحدود الوقود الحي

الذين يعتمدون على مصادر الطعام رخيصة 

 األسعار 

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

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

 ......ز

 :وضح مفهوم المدن المليونية 3س

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

...... 

: صمم خريطة مفاهيم لعدد المدن المليونية في 4س

 العالم 

 : استنتج النتائج المترتبة على حياة المدن بعر عصر النفط 5س

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

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

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

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

.... 

: كم تبلغ مساهمة السلطنة من إجمالي إنتاج 6س

 فط في الشرق األوسط الن

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

 : وضح أهمية السلطنة العالمية في االحتياطي المؤكد7س

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

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

........ 

: اعط تعريفاً االحتياطيات 8س

 المؤكدة 

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

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

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

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

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

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

..................................... 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -5-النفط بين االستمرارية والنفاد

 امامك خريطة العالم ادرسها جيداً ثم اجيب عن األسئلة ما يلي :

 ظلل الدولة التي يعود لها أصل كلمة النفط فهي محورة من كلمة نافتا -1

 اكتب الحروف  التالية في الموقع المناسب للحدث-2

 م800الدولة التي قامت برصف الطرق بالقار عام -ق.م             ب4لتبخير الماء المالح في القرن الدولة التي حرقت النفط -أ

الدولة التي يعود لها ايرون دراك اكتشف البترول عام -م                      ح900الدولة انتجت البترول بطريقة اقتصادية عام -ج

 م1859

 م1910أول دول عربية تنتج النفط عام -م                        ت1861م الدولة التي إنشأت أول معمل تقطير عا-خ

 م1964الدولة التي اكتشف البترول عام -مقر منظمة أوبك                                                           هـ-د

 ضع دائرة على مقر منظمة االوابك  -3

 ها ميناء روتردامفي موقع الدولة التي يوجد ب 3اكتب رقم -4

 وقع على الخريطة الدولة التي يمتاز نفطها بالخفيف -5

 سم الدولة التي استخدمت تقنية االستخالص المعزز للنفط-6

33 

omaneducportal.com



                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1-الطاقة المتجددة ......رؤية مستقبلية 

 : اعط تعريفاً للطاقة المتجددة 1س

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

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

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

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

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

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

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

......... 

االتجاه : صمم خريطة مفاهيم الهم األسباب التي دفعت الي 2س

 للطاقة المتجددة

 

: وضح يعتبر أمن الطاقة 3س

الوطني والعالمي من األسباب التي 

 دفعت إلي االتجاه للطاقة المتجددة 

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

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

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

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

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

 االحتباس الحراري -4                  

 
 السبب

 
 النتيجة

  

 

 : فسر انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة5س

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

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

 :اكمل ما يلي :6س

استخدمت الدول الخليجية النفط كسالح سياسياً -1

 في العام الميالدي .....................

ناخ الكرة تأثيرات االحتباس الحراري على م-2

 األرضية 

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

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

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

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

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

: علل إن تغيرا جذريا في نظام الطاقة العالمي 7س

 سيكون أمرا بالغ الصعوبة 

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

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

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

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

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

: دلل على توجه الكثير من دول العالم إلي تنويع 8س

 مواردها من الطاقة 

1.............................................................

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

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

2.............................................................

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

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

 : وضح التحدي الحقيقي لمستقبل الطاقة المتجددة9س

1.................................................................................

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

2.................................................................................

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

3.................................................................................

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

............ 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -2-الطاقة المتجددة رؤية مستقبلية 

: عدد االستراتيجيات والخطط التي تعتمد على 1س

 معطيات واضحة فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة

1.............................................................

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

2.............................................................

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

 ..زز

:اعط تعريفاً ألصحاب رؤوس 2س

 األموال المغامرين 

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

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

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

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

 ...زز

: فسر ال تجذب مشاريع الطاقة الشمسية 3س

 وطاقة الرياح من أصحاب الشركات الكبرى 

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

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

 : اكمل العبارة التالية :4س

ية مسيتم تمويل مشروعات الطاقة الش

والوقود الحيوي عن طريق المساهمة 

 المباشرة في ...................

:اذكر مخاطر تمويل تكنولوجيا الطاقة 5س

 المتجددة 

1........................................................ 

2........................................................ 

3........................................................ 

4........................................................ 

5........................................................

6....................................................... 

7........................................................

.. 

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

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

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

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

 ......ز

 : وضح التحدي الطاقة في الدول النامية 6س

ية ارتفاع : علل زاد من مستوى التحدي في الدول النام7س

 م2004أسعار النفط عام 

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

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

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

حدد فترة تحقيق أهداف االلفية  -أ: 8س

 اإلنمائية التي اقترحتها األمم المتحدة 

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

 اكتب رمز أهداف االلفية اإلنمائية -ب

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

: فسر لم يتوقف تفكير االنسان يوما بحثا عن موارد 9س

 متنوعة للطاقة 

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

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

 عدد أنواع الطاقة المتجددة  -10س

1-   ...............................2................... 

3     .........................4-....................... 

5      ........................6...................... 

7        ......................8..................... 

9................... 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -3-مستقبلية الطاقة المتجددة رؤية 

 : اعط تعريفاً للوقود الحيوي 1س

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

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

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

 : اكمل ما يلي :2س 

يتم الحصول على االيثانول من -1 -1

 ......................و...........
يتم الحصول على الديزل الحيوي -2

 من نبات ...............

 :صمم خريطة مفاهيم طرق الحصول على االيثانول 3س

:صمم خريطة ذهنية طرق الحصول 4س

 يزل الحيوي على الد

 : للوقود الحيوي مميزات وصعوبات وضحها في الجدول التالي :5س

 
 المميزات          

 
 الصعوبات         

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 :دلل على استخدام الوقود الحيوي 6س

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

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

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

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

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

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

 : اكمل ما يلي :7س

 %...................45.2تتصدر قائمة دول العالم في إنتاج وقود االيثانول بنسبة -1

 نسبة الويات المتحدة من انتاج وقود االيثانول .....................% -2

 ......................م 2005القارة التي استأثرت بنحو من السوق العالمي للبيوديزل عام -3

 الدولة التي جاءت في طليعة انتاج نصف الحجم من انتاج البيوديزل .......................... وتليها ..........و.............-4

 درجة الحرارة تسخين النبات للحصول على االيثانول ................................ -5

 انه هو .................................................................................... E85يعرف  -6

 اهم الدول التي قامت بإزالة أشجار الغابات لزراعة محاصيل الطاقة .......................و.................و..................
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: اذكر الدول التي تمكنت من الحصول على الهيدروجين 4س

 كوقود بعد فصله من عن مكوناته بعمليات كيميائية 

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

 اشرح عمل خاليا الوقود الهيدروجيني  :5س

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

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

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

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

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

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

 -4-الطاقة المتجددة رؤية مستقبلية 

: تتبع أهمية البحار والمحيطات في حياه االنسان حتى 7س

 دي ميال12القرن 

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

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

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

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

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

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

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

 :اكمل ما يلي :6س

 تبلغ مساحة الكرة األرضية التي تغطيها المياه............-1

تبلغ مساحة الكرة األرضية التي تغطيها اليابس -2

.......... 

تولد الطاقة المائية حاليا من الكهرباء في العالم قرابة -3

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

 نحو نصف الكهرباء في عدد الدول ...............-4

تشير دراسات األمم المتحدة أنه لم يتم تطوير لمحطات -5

 الطاقة الكهرمائية حول العالم سوى ................المواقع 

ظواهر جغرافية تعمل على تحريك األجزاء السطحية من  -6

..................      1مياه البحار والمحيطات 

2....................... 

3............................ 

:فسر يعد الهيدروجين العنصر االخف وزنا 2س :صمم خريطة مفاهيم الهم ثورات شهدها العالم1س

 واألكثر توافرا في الكون 

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

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

 بات استخدام الهيدروجين كوقودو: حدد مميزات وصع3س

 الصعوبات         المميزات            

  

 

: "اعتمدت العديد من دول العالم على ظاهرة المد 8.س

والجزر في تولد الطاقة الكهرمائية "في ضوء هذه العبارة 

 اجيب عن األسئلة التالية :

 أين قامت أول منشأة صناعية في العالم ..........-1

 لماذا سمي المعمل الرانس.................-2

 الرانس....................متى تم أنشاء معمل -3

 كم تبلغ سعة المد والجزر عند معمل الرانس .......-4

عدد الدول التي استخدمت طاقة المد والجزر في  -5

 مشاريع في الثمانينيات من القرن العشرين

...................................................................
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -5-الطاقة المتجددة رؤية مستقبلية 

:ما المصدرين المهمين للطاقة الكهربائية 1س

 والطاقة الحرارية في عمان 

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

: كم تبلغ نسبة مساهمة النفط والغاز في الدخل القومي 2س

 م 2005لسلطنة في عام 

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

... 

المدرسي  :بالرجوع لخطاب جاللة السلطان في الكتاب3س

 93صـ

 استنتج ما يلي :

 عدم االعتماد على النفط كمورد وحيد لتمويل التنمية -1

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

المصادر التي اكد حضرة صاحب الجاللة على تنويع -2

 ...........................................مصادر الدخل القومي 

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

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

......... 

:حدد الفترة التي تمثلت في أولى 4س

خطوات التنويع في استعمال الغاز 

الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في 

 السلطنة 

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

: ما انسب طاقة متجددة استخدمها 5س

 مستقبالً في عمان 

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

 ا ؟.....................................ولماذ

 :اذكر ما يلي :6س

الدولة التي تنفق على مشاريع الطاقة  -1

الشمسية ويعادل ما تنفقه الدول العربية 

جميعها في هذا المجال 

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

الدولة التي يوجد فيها عدد العاملين في  -2

مجاالت الطاقة المتجددة ضعف العاملين 

هذا المجال  في الدول العربية في

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

:قارن بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المصادر المتجددة المقترح 7س

 استخدمها مستقبال في السلطنة كما موضح في الجدول التالي 

 
 أنواع الطاقة 

 
 ايجابيات استخدام الطاقة 

 
 صعوبات استخدام الطاقة 

 
 الطاقة الشمسية 

  

 
 طاقة الرياح 

  

 

: بعد معرفتك للصعوبات استخدم 8س

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ما الحلول 

 الستخدام طاقات بديلة 

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

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

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

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

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

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

... 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امامك خريطة العالم ادرسها جيداً ثم اجيب عن األسئلة التالية:

 E85اكتب على الخريطة اسم الدولة التي انتجت تسع موديالت من السيارات التي يمكن تشغيلها باستعمال الوقود -1

 م2005%( عام 45.2االيثانول بنسبة )"في موقع الدولة التي تتصدر إنتاج وقود 1ضع رقم "-2

 م 2005%(عام 44.2اكتب حرف أ في موقع الدولة التي بلغ انتاج وقود االيثانول بنسبة )-3

 م2005وقع على الخريطة الدولة التي جاءت في طليعة الدول النتاج البيوديزل عام -4

 م1966لمد والجزر عام ضع دائرة على الدولة التي أنشأت أول منشأة صناعية تعمل بظاهرة ا-5

 م2005% عام 85ظلل الدولة التي يسهم النفط والغاز في الدخل القومي بنسبة  -6
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حب العبارة التالية :" أعرف نفسك": سم العالم صا1س

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

 : اعط تعريفاً للثقافة 2س

اصطالحاً 

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

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

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

. 

 في اللغة ...................................................

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

. 

 -1-الثقافة اإلنسانية .......المفهوم واالهمية 

ين ظهر مفهوم الثقافة في أول االمر على انه تدريب أ- :أ3س

 العقل وتكوين الروح

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

 حدد الفترة الظهور ................................ -ب

 : علل الثقافة سلوك يكتسب عبر التعلم ال عبر الوراثة3س

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

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

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

 : عدد خصائص الثقافة 4س

1-.................................................. 

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

2-.................................................. 

................................................... 
صمم خريطة مفاهيم ألنواع الثقافة من حيث التفاعل االجتماعي  :5س

 مع ضرب أمثلة 
: قارن في جدول بين أنواع الثقافة من حيث 6س

 تطورها 

 
     لمتغيرة الثقافة ا

 "المتطورة"

 
 الثقافة الجامدة

  

 

:من وجهة نظرك ما نوع الثقافة العمانية من حيث 7س

 تطورها 

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

ولماذا؟ 

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

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

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

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

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

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

: تتبع مسار الثقافة الشرية بين العالمية 8س

 والمحلية 

1.........................................................

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

2.........................................................

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

3.........................................................

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

4.........................................................

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

 اإلنسانيمهما في تطوير الوعي اً : فسر تلعب الثقافة دور9س

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

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

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

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

............................................................................... 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -2- الثقافة اإلنسانية ...المفهوم واالهمية  

 : اكمل ما يلي :1س

 بدأت االختالفات والتنوعات الثقافية في تاريخ اإلنسانية منذ...............-1

وجدت آثار واضحة المعالم يختلف بعضها عن بعضها اآلخر بين الثقافات -2

 من حيث 

 أشكال ...............و..............................و................

تالفات بين الثقافات في بعض النماذج يظهر نوعاً من ان التنوع واالخ -3

التقارب والتشابه بين المناطق الحضارية لكنها تتميز بخصائصها الذاتية وال 

 تشكل مجرد

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

 ...تستند الثقافة الوطنية في تطورها إلي ..................... -4

 : اعط تعريفاً للهوية الوطنية 2س

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

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

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

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

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

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

 ............ز

 : وضح الهدف من المكان الثقافي 3س

1..........................................................................

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

2..........................................................................

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

 : عرف المكان الثقافي 4س

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

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

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

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

....... 

 : ميز بين دور المؤسسات الثقافية واألدوات الثقافية 5س

 
 تعمل المؤسسات الثقافية على     

 
 األدوات الثقافية       

 
1........................................ 

......................................... 
2................................... 

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

1............................................. 
........................................... 

2........................................ 
................................... 

 

 : عدد مهام المؤسسات الثقافية 6س

1.............................................

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

2.............................................

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

3.............................................

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

4............................................. 

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

 هتمت اليونسكو بإرساء الشروط والقواعد للسياسات الثقافية اعلل  :7س

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

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

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

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

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

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

................................................................................... 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:فسر يعد الدور الذي تقوم به تكنولوجيا المعلومات 2س

واالتصاالت من أبرز عوامل التواصل في ظل التنوع 

 الثقافي 

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

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

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

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

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

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

وضح وسائل االتصال التي تتيح لكل  :3س

 فرد إمكانية تعرف ثقافات الشعوب األخرى 

1........................................... 

2........................................... 

 : اعط تعريفاً للتأثر الثقافي 4س

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

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

 جميع الثقافات   ذكر التطورات التي تتأثرا :5س

1...................................................... 

 

2..................................................... 

وضح الهدف من تشجيع التعددية وعدم التمييز بين الثقافات   :6س

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

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

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

 -3-الثقافة اإلنسانية .......المفهوم واالهمية 

 :عرف التنوع الثقافي حسب تعريف كل من :1س

 
تعريف 

 اليونسكو 

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

 
 المعنى اللغوي 

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

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

 
 المفهوم الحديث 

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

 

:بين دور المؤسسات الثقافات في 7س

 تشجيع التنوع الثقافي 

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

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

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

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

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

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

الهدف تحرك المجتمع الدولي من خالل منظمة األمم المتحدة ما :10س

 وهيئاتها 

1............................................................................. 

2..................................................................... 

: اذكر النتائج المترتبة على تسارع العولمة وانتشار وسائل 8س

 تكنولوجيا 

1.................................................. 

2....................................................... 

 : عرف المنتج الثقافي 9س

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

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

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

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

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

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

......................................... 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -4-الثقافة اإلنسانية ..............المفهوم واالهمية 

على تحرك المجتمع الدولي من خالل منظمة األمم المتحدة ل لد :1س

 وهيئاتها المختصة

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

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

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

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

...  

وضح أهداف مرحلة تونس من القمة  :2س

 م 2005نوفمبر 18-16العالمية 

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

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

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

.......... 

 ما النموذج األول في الثقافة العالمية تجارب وتواصل  :3س

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

... 

 تتبع تعتبر الزراعة ثقافة عالمية تجار وتواصل  :4س

1............................................................... 

2............................................................... 

3.............................................................. 

4.............................................................. 

5............................................................. 

 عدد مميزات ثقافة الزراعة  :5س

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

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

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

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

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

.......................................................... 
: دلل من واقع خصوصية الثقافة العمانية على 6س

 تميزه عن غيره من المجتمعات 

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

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

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

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

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

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

......... 

ترسخت تجارب االنسان في فكره حلل : العبارة التالية :7س

وعالقاته وتصرفاته في إطار من الخصوصية الثقافية الممتدة 

 نحو الثقافة العالمية 

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

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

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

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

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

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

....... 

: برهن تميزت الحضارة المصرية بثقافة ميزتها عن 8س

 ات غيرها من المجتمع

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

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

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

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

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

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

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

 ساندويتش ظهور : اشرح بداية 9س

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

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

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

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

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

............................................................ 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

       

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -5-الثقافة اإلنسانية .........المفهوم واالهمية 

 جيداً ثم اجيب عن األسئلة التي تليها :امامك خريطة الوطن العربي ادرسها 

 م (2005نوفمبر 18-16ظلل الدولة التي عقد فيها مرحلة القمة العالمية )-1

 في موقع الدولة التي عرفت منذ القدم نظام االفالج 3اكتب رقم -2

 حدد الدولة التي عرفت منذ القدم أساليب شق القنوات -3
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اعط تعريفاً لإلقليم 1س

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

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

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

. 

:فسر يعد االنسان الكائن الوحيد الذي أضاف بعداً جديداً إلي 3س

 محيطه الطبيعي 

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

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

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

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

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

 الثقافي: عدد مميزات اإلقليم 5س .....

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

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

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

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

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

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

 : عرف العالقة السببية 6س

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

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

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

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

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

..... 

رتبة على الموقع وضح النتيجة المت :2س

 االستراتيجي الذي تمتكه السلطنة

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

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

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

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

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

 : اعط مثال على العالقة السببية7س

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

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

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

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

 : اكمل ما يلي :4س

األرض مقسمة  بحسب تكونها إلي 

.و............................................................

... 

 -1-األقاليم الثقافية والهوية الوطنية 

: اذكر األنواع المختلفة من المناطق الثقافية 8س

 التي يمكن خرائطها الثقافية 

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

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

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

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

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

........................................................ 
 يطة مفاهيم ألبرز األسس التي تبنى عليها األقاليم الثقافية : صمم خر9س

: فسر يعد االنتماء الي الذات من األسس 10س

 التي تبنى عليها األقاليم الثقافية 

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

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

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

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

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

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

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

 .ز

 عرف الهوية الوطنية  :11س

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

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

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

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

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

............................................................................ 46
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -2-األقاليم الثقافية والهوية الوطنية 

 اكمل ما يلي :

 انتخبت السلطنة باإلجماع للفوز بمقعد لعضوية اللجنة الدولية للدول األعضاء في اتفاقية..........................................-1

 هاجرة ................أكبر األقاليم الثقافية المستقبلية للثقافات الم-2

 مقر منظمة التربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(.....................................-3

 عدد الدول التي صدقت على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي .........................................-4

 اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لمدة تتراوح بين ...........و..................انتخاب أربع وعشرين دولة في -5

 الدورة التي منحت الرئاسة لسلطنة عمان في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافة .................................-6

 ...............................نوع العالقة بين الثقافة والهوية ...-7
 :ميز بين مفهوم الثقافة الشعبية والهوية 2س

 
 الشعبيةالثقافة 

 

 الهوية

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 وضح العالقة بين الثقافة والهوية  :3س

 
 دور الهوية

 
 دور الثقافة

  

 

تتبع ترسيخ حضور الهوية الوطنية في مختلف  :4س

 مناحي الحياة واألنشطة اإلنسانية 

1..............................................................

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

2..............................................................

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

3..............................................................

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

4..............................................................

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

فسر يعد التنوع الثقافي صيغة للتعايش والتواصل  :5س

 الحضاري اإلنساني من خالل القبول العام بالتعددية الثقافية 

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

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

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

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

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

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

االجتماع أن المجتمعات علل يرى بعض علماء  :6س

 ً  األكثر تنوعا هي األكثر تقدما

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

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

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

.... 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -3-األقاليم الثقافية والهوية الوطنية 

 :اعط تعريفاً للتعددية الثقافية 1س

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

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

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

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

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

.. 

 : لماذا التعددية الثقافية تستثير مخاوف بعض الدول 2س

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

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

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

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

:كيف عالجت بعض الدول قضايا التعددية 3س

 الثقافية 

1....................................................

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

2............................................... 

: اشرح العبارة التالية : علينا أن ندرك أن القبول 4س

 بالتعددية الثقافية ال يعني التعارض مع االنتماء الوطني 

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

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

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

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

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

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

 اب التحوالت التي تشهدها األقاليم الثقافية ب: صمم خريطة مفاهيم الهم اس5س

: علل يعد االستقرار البشري من عوامل التحوالت 6س

 التي تشهدها األقاليم الثقافية 

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

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

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

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

... 

: وضح الدور الذي تلعبه التنمية الثقافية في 7س

 تحوالت األقاليم الثقافية 

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

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

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

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

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

......... 

: فسر تتباين وجهات النظر حول أثرها على تطور الثقافات 8س

 في األقاليم والمناطق الثقافية 

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

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

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

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

وضح آثار متباينة على  :9س

التنوع الثقافي في معظم المناطق 

 الثقافية 

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

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

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

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

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

 ..........ز
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -4-األقاليم الثقافية والهوية الوطنية    

 تتبع دور التطور الصناعي والسلعي في تحوالت األقاليم الثقافية  :1س

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

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

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

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

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

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

....... 
 امامك خريطة العالم ادرسيها جيداً ثم اجيب عن األسئلة التي تليها:: 2س

 وقع على الخريطة الدولة التي تعد أكبر األقاليم الثقافية المستقبلة للثقافات المهاجرة-1

 طلل الدولة التي يوجد فيها مقر منظمة التربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(-2

تم انتخابها في الدورة الثالثة والثالثين بمقعد العضوية اللجنة الدولية الحكومية التفاقية حماية " في موقع الدولة التي 1ضع رقم "-3

 وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

 ضع دائرة على الدولة التي تقوم فيها التعددية الثقافية على أساس الفارق اللغوي-4

 عرقاكتب حرف "س" في موقع الدولة التي تقوم على أساس ال-5
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1-الثقافة الوطنية العمانية والمتغيرات الراهنة 

: وضح الخصائص التي أسهمت في اختيار مسقط عاصمة 1س

 الثقافة العربية 

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

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

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

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

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

: حدد فترة اختيار المدن التالية لتكن عاصمة الثقافة 2س

 العربية :

 الجزائر ............-مسقط....................    ب - أ

 : حلل العبارة التالية :"اعتنى العمانيون منذ فجر اإلسالم بالعلم والتعليم"3س

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

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

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

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

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

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

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

........... 

أكيد جاللة السلطان قابوس : دلل على ت4س

بأهمية وضرورة مواكبة العصر بفكر إسالمي 

 متجدد متطور 

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

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

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

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

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

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

......... 
: فسر ساعدت اللغة العربية على انفتاح العمانيين وتفاعلهم مع 5س

 غيرهم من الشعوب 

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

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

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

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

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

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

... 

: برهن على قدرت مواجهة تحديات 6س

تقنياته الحديثة في العصر واإلفادة من 

 النهوض بثقافته في مختلف المجاالت 

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

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

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

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

.................................. 
ظ على المخطوطات : اذكر الطرق التي استخدمتها السلطنة في الحفا7س

 والوثائق 

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

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

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

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

: دلل على عنيت السلطنة بالفنون العمانية 8س

 وتطويرها 

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

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

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

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

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

..... 

: سم الجمعية العمانية التي نجحت في تحقيق رؤية حضرة 9س

جاللة السلطان المتمثلة في نهضة االمة استنادا الي التقاليد 

 واالنفتاح لمواجهة المستقبل 

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

 : علل تسعى السلطنة إلي إبراز الموروث الموسيقى10س

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

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

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

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

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

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

: كيف استفاد مركز عمان للموسيقى التقليدية من 11س

االستفاد من التقنيات الحديثة في المحافظة على الفنون 

 الشعبية والموسيقى التقليدية

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

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

..... 
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اذكر الهدف من كرسي جاللة السلطان في العالقات الدولية 6س

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

: وضح الهدف من كرسي جاللة السلطان 7س

 للدراسات العربية في جامعة بكين

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

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

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

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

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

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

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

 -2-الثقافة الوطنية العمانية والمتغيرات الراهنة 

: برهن تمكنت السلطنة من تثبيت هويتها الثقافية والمحافظة على 1س

 خصوصيتها 

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

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

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

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

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

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

 : اعط تعريفاً لكرسي االستاذية 2س

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

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

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

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

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

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

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

قديماً لتعليم : صمم خريطة مفاهيم للتواصل الثقافي العماني في مجال العلم وا3س ..............................

 وحديثاً 
:وضح اسهام نظام البعثات في التواصل 4س

 الثقافي العماني 

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

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

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

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

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

....... 

 : قارن بين كراسي السلطان قابوس العلمية 5س

 
 اسم الكرسي

 
 العام

 
 الجامعة

 
 الدولة

كرسي جاللة السلطان في 
 مجال االستزراع الصحراوي

   

مركز جاللة السلطان للزراعة 
 المتطورة بدون التربة

   

كرسي سلطان عمان 
 للدراسات العربية واإلسالمية

   

كرسي أستاذية في العالقات 
 الدولية

   

كرسي السلطان قابوس 
 للدراسات العربية
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                                                                                                                                                                     إعداد :أ/ باسمة المعمرية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -3-الثقافة الوطنية العمانية والمتغيرات الراهنة 

 اكمل هذا الجدول التالي :: من صور التواصل الثقافي في المجال العلمي 1س

 
 اسم اللجنة

 
فترة 

 التأسيس

 
 الهدف

 
رقم المرسوم الذي 

 بموجبه أنشئت

 
اهم المنظمات التي تتعاون 

 معها اللجنة العمانية

 
اهداف التعاون مع المنظمات 

 الدولية

 
 

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

 
 

.......... 

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

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

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

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

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

1........................... 
 

2............................ 
 

3.......................... 

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

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

 

 

 فترة انضمام السلطنة   االسم باالنجليزي   فترة التأسيس        اسم المنظمات 

منظمة األمم المتحدة للتربية 
 والعلم والثقافة "اليونسكو 

   

المنظمة العربية للتربية 
 والثقافة والعلوم "االليكسو 

   

المنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة 

 "االيسيسكو"

   

 
: وضح اسهام العمانيون في الصحافة العربية الصادرة في 3س

 الخليج العربي 

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

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

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

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

.. 

 اذا تمثل مجلة نزوى للمثقفين : م4س

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

 : دلل على مشاركة السلطنة في مشروع طريق الحرير 5س

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

 : برهن اهتمام جاللة السلطان قابوس بالبيئة 6س

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

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

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

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

....... 

 : تتبع الدور العماني في المالحة البحرية 7س

1.............................................................................. 

2........................................................................... 

3.............................................................................. 

4.............................................................................. 

 : اعط تعريفاً للملكية الفكرية 8س

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

...........................................................

...........................................................

...........................................................

........ 
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 -4-الثقافة الوطنية العمانية والمتغيرات الراهنة 

 : صمم خريطة مفاهيم للتواصل الثقافي العماني في مجال الفنون 1س
 : دلل على التواصل العماني في ميدان الموسيقى 2س

..............................................................

..............................................................

........................................................... 

العماني في مجال الرسم والفنون  : برهن على التواصل3س

 التشكيلية والتصوير 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

............... 

 : صمم مخطط للتواصل العماني في المسرح 4س

 : تتبع دور السلطنة في إبراز الموروث الثقافي 5س

1....................................................................................... 

2..................................................................................... 

3......................................................................................... 

4....................................................................................... 

5.......................................................................................... 

6..........................................................................................

. 

7..........................................................................................

. 

: عدد أسباب اختيار مسقط 6س

 م 2006عاصمة الثقافة العربية عام 

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

اهم المشاريع الثقافية  ز...........
 العمانية 

 

 الهدف         
 

 االهمية         

 
موسوعة السلطان قابوس 

 ألسماء 

  

 
 موسوعة أرض عمان

  

 

 : اكمل ما يلي:8س

# أقيمت أول محطة إذاعية في سلطنة 

 عمان في يوم............عام........

االرسال اإلذاعي من صاللة # بدأ 

 يوم....................عام.................

# وقعت السلطنة اتفاقية إنشاء محطة 

 تلفزيونية مع ..............................

في......................عام................

. 
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 : علل تعد الموسوعة العمانية من المشاريع الشاملة 5س

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

................................................. 

 -5-الثقافة الوطنية العمانية والمتغيرات الراهنة 

اسم المنظمة الخاصة 
 بالملكية الفكرية  

سنة 
 التأسيس 

 أهداف المنظمة  مقر المنظمة رمز المنظمة   

     

 

 : اكمل ما يلي :1س

 ............................و...............................و...........................اهم الصحف العمانية التي صدرت في زنجبار -1

صدرت نشرة عن شركة تنمية نفط عمان تحت عنوان ....................................عام ..............................تشمل على -2

.................................................................................... 

أول نشرة عربية تحمل اسم أخبار عمان صدرت في يوم ...............................عام ................................تتضمن -3

................................................................................................................ 

 .....................م مؤسسة ...................................بموجب المرسوم السلطاني رقم ....1997يونيو  20تم إنشاء في يوم -4

 عام..............................................................اعتبارا من...........تم نقل وكالة االنباء العمانية إلي وزارة ..........-5

 

: دلل على مشاركة 6س

السلطنة دول العالم في تعميق 

 الفكر 

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

..................... 

 : اذكر اسم اول صحيفة تحمل لواء الصحافة العمانية 2س

........................................ 

 .................ظهر عددها األول في.......................

: فسر تتطلع السلطنة الي تعزيز المجاالت الثقافية 3س

 الهادفة وتطويرها 

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................... 

 : اذكر اهم المشاريع الوطنية العمانية الشاملة 4س

.......................................................... 
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6- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -6-والمتغيرات الراهنة الثقافة الوطنية العمانية 

 امامك خريطة العالم ادرسها جيدأ ثم اجيب عن األسئلة التالية :

 اكتب الحروف التالية على الخريطة في موقع المناسب :-1

 # الدولة  التي هاجر الخليل بن أحمد الفراهيدي لتلقي العلم "أ"

 التي اتجه لها ابن الذهبي لتلقي العلم "س"# الدول 

 ضع دائرة التي انشى فيها كرسي جاللة السلطان لالستزراع الصحراوي  -2

 وقع على الخريطة كرسي سلطان عمان للدراسات العربية واإلسالمية في جامعة ملبورن -3

 ظلل الدولة التي ظهر فيها كرسي أستاذية العالقات الدولية  -4

 ارسم رمز    في موقع الدولة التي أنشئ فيها كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية -5

 ارسم خطوط سير الدور العماني في المالحة البحرية وتواصلها مع العالم "مالحظة رسم مفتاح للخريطة"-6

 عمان" الي نيويورك  رحلة "شباب-رحلة السفينة "صحار"الي ميناء كانتون                               ب-أ

 رحلة السفينة " سلطانة " الي نيويورك -رحلة السفينة "البيكوك " الي مسقط                                  د -ج

 " في موقع الدولة التي أنشئ فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية 4ضع رقم "-7

 يقى حدد المناطق التي تواصل مع العمانيون في مجال الموس-8

 م الدولة التي أقيم فيها المهرجان المسرحي الخليجي الثامن 2003اكتب عام -9

 م في موقع الدولة التي حصلت عاصمتها على عاصمة الثقافة العربية لنفس العام 2006اكتب عام  -10
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