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(العام/األساسً )امتحان نهاٌة الفصل الدراسً االول للصف السادس للتعلٌم  

م2014/2015هــ  ـــــــــــــ 1436/1437للعام الدراسً   

 

 

  

 

: ضع دائرة حول الرمز الدال على اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدائل المعطاة : السؤال األول 
:انشاء أول أسطول بحري لعمان اإلمامـ 1  

راشد بن النظر- غسان بن عبدهللا     د- المهنا بن جٌفر           ج- محمد بن أبً عفان          ب- أ  

:ظهور مشكالت بٌئٌة منهاسهل الباطنة ـ  نتج عن بناء السدود على األودٌة فً 2  

تآكل الشواطئ- التصحر         د- تملح المٌاه الجوفٌة              ج- تملح التربة           ب-    أ  

:ـ  الطبقة التً ٌفضلها الطٌارون لقٌادة الطائرات 3    

الثٌرموسفٌر- المٌزوسفٌر                 د-االستراتوسفٌر               ج- التروبوسفٌر          ب- أ   

: تبلغ درجة حرارة البركان المخروطً إذا كان الصهٌر لزجا حوالى ـ4   

  (س90- )د                       (س80-)ج                         (س70- )ب                (س60)- أ

:بنى الفاطمٌون فً مصر مدنٌة أطلقوا علٌها اسم ـ 5  

تاهرت - القاهرة                       د-طرابلس                       ج- القٌروان                  ب- أ  

:التوقع بحصول حالة جوٌة معٌنة فً المستقبل لٌوم أو لبضعه أٌام ـ 6  

رصد الجوي- رصد الطقس              د- نشرة الجوٌة                  جال- التنبؤ بالطقس      ب-أ  

: المرحلة وهى تبٌن الصورة التالٌة إحدى أشكال مراحل تكون الجبال االلتوائٌة -7 - أ  

 الرابعة( الثانٌة           ج ـ الثالثة           د (  األولى            ب (أ
 

 

1 

 سلطنة عمان

 وزارة التربٌة والتعلٌم

بمحافظة ظفارالمدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم     

 

 

40 

ساعة ونصف: درجة                 الزمن 40:الدراسات االجتماعٌة            الدرجة الكلٌة لالمتحان: المادة   

اإلجابة فً نفس الورقة                      اجب عن جمٌع األسئلة االتٌة       تنبٌه االختبار فً أربع صفحات  

:...............................................الصف : .................................................... اسم الطالب                    
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ـ :استنتج حالة الجو فً مدٌنة مسقط من خالل الرمز الواضح فً الشكل التالًـ 8    

أمطار رعدٌة- جو غائم         د- غائم جزئٌا              ج- جو مشمس             ب- أ  

 

   :السؤال الثانً 

:- عرف المفاهٌم التالٌة :- أوالَال   

:  المد والجزر–أ 

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

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

:  المنخفضات الجوٌة –ب 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

:- اجب على األسئلة التالٌة :- ثانٌاًا 
 

أ ـ عدد المشكالت التً ظهرت مع تزاٌد أعداد السكان وإفراطهم فً استغالل الموارد الطبٌعٌة؟ 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

ب ـ صف جهاز قٌاس كمٌات المطر ؟ 
...............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................

:دولة االغالبة فً المغرب األدنى ودوله االدارسة فً المغرب األقصى من حٌث االتًقارن بٌن  :ثالثا   

 وجه المقارنة دولة االغالبة فً المغرب االدنى دولة االدارسة فً المغرب االقصى

 مؤسس الدولة  

 العاصمة  

 

 تابع األسئلة
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:اجب عما ٌلً : السؤال الثالث   

(ٌكتفى بذكر عاملٌن  )اذكر العوامل التً ٌتوقف علٌها عنف الفٌضانات؟ : أ : أوال   

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

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

حلوال مناسبة كوسٌلة لحماٌة الشواطئ والعمران واألراضً الزراعٌة من النحت بفعل األمواج البحرٌة ؟ : اقترح : ب 

   .(ٌكتفى بذكر أثنان)

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

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

هــ ؟  422صف أحوال الدولة االموٌة بعد وفاه هشام الثالث عام : أ : ثانٌا   

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

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

صنف  فً جدول الفوائد والمشكالت الناتجة عن السدود ؟: ب   

(ٌكتفً باثنٌن)مشكالت السدود (ٌكتفً باثنٌن)فوائد السدود   

  

 

 

:من خالل الشكل التالً اجب عما ٌلً  :ثالثا    

ـ فً أي المناطق ٌمكن تسجٌل أعلى درجة حرارة ؟1  

(د  )المنطقة     (ج  )المنطقة     (ب  )المنطقة     (أ  )المنطقة   

..................................................................فسر إجابتك  
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 أ
 ب

 ج

 د
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: السؤال الرابع   

وضح باألمثلة أهمٌة الغالف الصخري ؟  - أ

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

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

 .

ـ  :الموضحة امامك جٌدا ثم أجب عن األسئلة التً تلٌهاأدرس الخرٌطة : ب 

عاصمة الدولة التً أسسها عبدالرحمن ـ1

 الداخل فً األندلس والمشار إلٌها

 ...........................هً(2)بالرمز

  

مدٌنة عربٌة كان ٌقصدها األباضٌة ـ 2

لتعلم مبادئ الدٌن والسكن فٌها  

............ )1)مشار إلٌها بالرقم 

 

 

 

أعط أمثلة تدعم ازدهار الحركة العلمٌة  : أ: ثانٌا 

فً االندلس؟ 

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

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

 منها ؟ اثنٌنللبراكٌن فوائد عدة أذكر :ب 

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

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

  :ثالثا 

 برأٌك ما سبب استٌالء الفاطمٌون على  مصر ؟؟؟ :أ

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

......................................................................فصل الخرٌف فً محافظة ظفار ؟ كٌف ٌحدثوضح : ب   

 

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

 
...انتهت األسئلة تمنٌاتنا لكم بالتوفٌق والنجاح   
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1 

 مصـر
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نموذج إجابة اختبار نهاٌة الفصل الدراسً األول للصف السادس للعام الدراسً 
م 2014/2015

 األعئهخ انًٕظٕػٛخ : أٔال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجبثخ انغؤال األٔل

 انصفذخ انذسجخ انٕدذح انجذٚم انصذٛخ انًفشدح

1 
 انضبَٛخ (غغبٌ ثٍ ػجذهللا  )ط   

2 
68 

2 
 األٔنٗ (رآكم انشٕاغئ  )د 

2 
43 

3 
 انضبنضخ (االعزشارٕعفٛش  )ة 

2 
98 

4 
 األٔنٗ (ط70)ة 

2 
21 

5 
 انضبَٛخ (انقبْشح  )ط 

2 
86 

6 
 انضبنضخ (انزُجؤ ثبنطقظ  )أ 

2 
124 

7 
 األٔنٗ (انًشدهخ انضبَٛخ  )ة 

2 
28 

8 
  (جٕ يشًش  )     أ 

 

 انضبنضخ
2 

125 

 عزخ ػشش دسجخ/ 16 انًجًٕع
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 األعئهخ انًقبنٛخ: صبَٛب

  إجبثخ انغؤال انضبَٙ

 انٕدذح انصفذخ انذسجخ اإلجبثخ انصذٛذخ انًفشدح انجضئٛخ

ًْب ػجبسح ػٍ دشكخ اسرفبع ٔاَخفبض يُغٕة يٛبِ انجذبس  أ أٔال

ٔانًذٛطبد يشرٍٛ فٙ انٕٛو ثغجت جزة كم يٍ انقًش 

  .ٔانشًظ نألسض

 األٔنٗ 39 دسجخ

ْٙ يُبغق راد ظغػ جٕ٘ يُخفط رجهت يؼٓب انشٚبح  ة

 .،ٔرؤد٘ إنٙ اَخفبض دسجبد انذشاسح ٔانغذت ٔاإليطبس

 انضبنضخ 115 دسجخ

رذْٕس انُجبربد / رهٕس انٕٓاء / رهٕس انًٛبِ  أ صبَٛب

اَجشاف انزشثخ ٔرضاٚذ / انطجٛؼٛخ ٔانذٛبح انجشٚخ 

 (ٌٚكزفٙ ثزكش اصُٙ).االَٓٛبساد األسظٛخ 

 نكمدسجزبٌ 

 يشكهخ دسجخ

 األٔنٗ 12

ٚزكٌٕ يٍ أعطٕاَخ يفزٕدخ انغقف ػهٗ شكم قًغ  ة

ُٚزٓٙ ثؤَجٕثخ يذسجخ ثبنغُزًزشاد ركٌٕ ظٛقخ ال 

 .رغًخ ثزجخش انًبء يُٓب 

 انضبنضخ 113 دسجزبٌ 

 انقٛشٔاٌ/ إثشاْٛى ثٍ األغهت  : دٔنخ االغبنجخ صبنضب

 إدسٚظ ثٍ انذغٍ ثٍ انذغٍ : دٔنخ االداسعخ

 فبط/ 

دسجزبٌ نكم إجبثخ 

 َصف دسجخ

 

 انضبَٛخ 78 +75

  صًبٌ دسجبد انًجًٕع

  إجبثخ انغؤال انضبنش

 انٕدذح انصفذخ انذسجخ اإلجبثخ انصذٛذخ انًفشدح انجضئٛخ

قٕح األػبصٛش انزٙ رزؼشض نٓب انغهطُخ ،ٔاإليطبس انغضٚشح  أ أٔال

شذح يٛم / انًشافقخ نٓب ٔانزٙ رغقػ فٙ فزشح قصٛشح 

قهخ رغشة يٛبِ األيطبس فٙ انصخٕس / انغفٕح انججهٛخ 

ظٛق يجبسٖ األٔدٚخ انزٙ رُذذس يٍ انغالعم / ٔانزشثخ 

دسجزبٌ نكم 

 إجبثخ دسجخ 

 

 انضبنضخ 138
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 .انججهٛخ 

ـ ثُبء 2/ ـ ٔظغ كزم دجشٚخ صهجخ ثٍٛ األيٕاط ٔانشبغئ 1 ة

/ دبئػ أعًُزٙ نذًبٚخ انًجبَٙ انقشٚجخ يٍ األيٕاط انجذشٚخ 

اإلجبثخ يفزٕدخ  )ـ ػًم فششبد دجشٚخ نذًبٚخ انشٕاغئ 3

  (نهطبنت ٚقجم إ٘ دم ٚؤد٘ انًؼُٗ

 األٔنٗ 43 دسجخ

ـ اَقغبو األَذنظ إنٗ يجًٕػخ يٍ اإليبساد ٔانذٔٚالد 1 أ صبَٛب

أػهٍ َفغّ يهكب أ أيٛشا ,اعزقم كم أيٛش ثٕالٚزّ ، -2

 ـ اَشغهذ دٔل انطٕائف ثبنذشٔة فًٛب ثُٛٓب 3/ ػهٛٓب 

ـبعزطبع ثُٕ 4/ ٔغهجذ انؼٌٕ يٍ األعجبٌ ظذ ثؼعٓب 

ٚكزفٗ ثزكش )األدًش يٍ إقبيخ دٔنّ نٓى فٙ غشَبغخ 

 .(يفشدرٍٛ

دسجزبٌ نكم 

 يفشدح دسجخ 

 انضبَٛخ 59

 ة
رٕنٛذ انكٓشثبء ، رٕفٛش انًٛبِ نهضساػخ ،  : فٕائذ انغذٔد

رضٔٚذ انغكبٌ ثبنًٛبِ ، دًبٚخ انقشٖ ٔانًذٌ فٙ انغٕٓل 

 (ٚكزفٙ ثبصٍُٛ)/ انفٛعٛخ يٍ انفٛعبَبد 

غًش يغبدبد كجٛشح يٍ األساظٙ  : يشكالد انغذٔد

ػهٗ غٕل يجشٖ انُٓش٘ ، ْجشِ انقشٖ َزٛجخ  انضساػٛخ

غًش يٛبِ انغذ نألساظٙ ، دجض كًٛبد كجٛشح يٍ انطًٙ 

 (. ٚكزفٙ ثؤصٍُٛ)ٔدشيبٌ رشثخ انغٕٓل انفٛعٛخ يُٓب 

 

دسجزبٌ نكم 

إجبثخ َصف 

 دسجخ

 انضبنضخ 141+140

 صبنضب

 

 

 

ألَٓب انًُطقخ انًذاسٚخ انزٙ رًش ثٓب دائشح  / (ط )انًُطقخ  أ

دسجخ نكم  .االعزٕاء ٔانشًظ ركٌٕ ػًٕدٚخ ػهٛٓب

جضئٛخ َصف 

 دسجخ

 انضبنضخ 103+102

  صًبٌ دسجبد انًجًٕع
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 اَزٓٗ ًَٕرط االجبثخ 

  إجبثخ انغؤال انشاثغ
 انٕدذح انصفذخ انذسجخ اإلجبثخ انصذٛذخ انًفشدح انجضئٛخ

ٚذزٕ٘ ػهٗ / اسرجبغّ انٕصٛق ثبنظٕاْش انزعبسٚغٛخ ٔانزشثخ  أ أٔال

 .يٕاسد غجٛؼٛخ ْبيخ كبنًؼبدٌ ٔانُفػ ٔانًٛبِ 

 األٔنٗ 15  دسجزبٌ 

 قشغجخ -1 ة

 انجصشح- 2

دسجخ نكم 

 َصف دسجخ

52 

64 

 انضبَٛخ

تردد األوربٌون على /انتشار المدارس/كثرة الدور والمكتبات  أ صبَٛب
نبغ فٌها كبار العلماء من أمثال /حلقات العلم باألندلس 

 القاسم الزهراوي ، أبًوالطبٌب الجراح / الفٌلسوف ابن رشد 
 ابن عبد ربة والمفسر واألدٌبوالمؤرخ والفقٌة ابن حزم ، 

ٚؼطٙ انطبنت دسجخ إرا ركش أ٘ يٍ     .)ابن عبد البر القرطبً

      (األيضهخ انغبثقخ 

 انضبَٛخ 57 دسجّ

 . تصلح للزراعة ةٌنتج عنها تربة غنٌة بالمعادن وخصب-  ة
وتصلح / تحتوي الصخور البركانٌة على معادن ثمٌنة كالذهب- 

 صخورها 
 ٌظهر عند البراكٌن ٌنابٌع ساخنة ./ للبناء ورصف الطرق 

 كمصدر طاقة متجدد
 .تعد البراكٌن مناطق جذب سٌاحً  -

دسجخ نكم 

 َصف دسجخ

 

 األٔنٗ 23

ٔقشثٓب يٍ ثالد انشبو ٔانذجبص - 2ـ ألًْٛخ يٕقؼٓب انجغشافٙ 1 أ صبنضب 

 ظؼف دكبيٓب االخشٛذٍٚ  - 4ػظى صشٔرٓب ٔٔفشح رجبسرٓب - 3

ٚكزفٙ ثبصٍُٛ نكم يفشدح ).نزكٌٕ يشكضا نهذػٕح انشٛؼٛخ- 5 ـ

 (دسجخ

 انضبَٛخ  85 دسجزبٌ 

رؼذ عهطُخ ػًبٌ يٍ ظًٍ انًُبغق انزٙ رزؤصش ثشٚبح رؼشف  ة 

ثبنشٚبح انًٕعًٛخ ٔرُشؤ َزٛجخ اخزالف دسجبد انذشاسح 

ٔانعغػ انجٕ٘ ثٍٛ انٛبثظ ٔانًبء ٔرٓت  انشٚبح انًٕعًٛخ 

انجُٕثٛخ انغشثٛخ يٍ انًذٛػ انُٓذ٘ صٛفب يًب ٚؤد٘ إنٗ 

عقٕغ األيطبس ػهٗ انًُبغق انًطهخ ػهٗ عبدم ثذش انؼشة 

 . ٔخبصخ يذبفظخ ظفبس ٔٚؼشف يذهٛب ثبنخشٚف 

 انضبنضخ 108 دسجخ

  صًبٌ دسجبد انًجًٕع


