
 
 

 
 
 

 المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة    
  دائرة التقويم التربوي                   

 
 م 0256/  0251ـ العام الدراسي  ثانيالامتحان نهاية الفصل الدراسي األول ـ الدور 

 رجةد 02الدرجة :  ساعة ونصفالزمن :  الدراسات االجتماعيةالمادة :  الثامنالصف : 
  

 تنبيه :
 ( صفحات .   1   األسئلة في ) 
 في نفس الورقة . اإلجابة 

الدرجة  رقم السؤال
 باألرقام

 توقيعه اسم المصحح الدرجة بالحروف

     

     

     

     

المجموع 
 الكلي

    

**************************************************** 
 
 
 
 
 

 .................................................................................................................... / اسم الطالب

 (    )         الشعبة .............................................................................. الصف /

 .................................................................................................................................. المدرسة /



   سات االجتماعيةاـ مادة الدر  م 6025/  1025ـ العام الدراسي  ثانياألول ـ الدور ال يامتحان نهاية الفصل الدراس
 درجة ( 56)  :  األولالسؤال 

 :البدائل المعطاة  ضع دائرة على الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة من بين
  : الجهاز الذي أمامك يستخدم في قياس (5
 الحرارة    درجة   (أ 

    حسرعة الريا ب( 
 الضغط الجوي    (ج 

 الرطوبة نسبة (  د 
 : في مطار م5400يرجع بدء تاريخ الرصد الجوي المنتظم في سلطنة عمان لعام(  0
 صالله( د              صحار( ج            مسقط( ب            رةيمص( أ 
والضغط من الرياح المحلية التي تنشأ بسبب الفروقات المحلية في درجات الحرارة  (3

  : الجوي في شبه الجزيرة العربية  
  السموم( د                السوالنو( ج       السيروكو( ب         خماسينال (أ 
 : م هو5473م وتوفي في الرستاق عام  5400 بويع باإلمامة عاماألمام الذي (  0
 بن مرشد ( سلطاند    ( سيف بن سلطانج   ناصر بن مرشد( ب    احمد بن سعيد( أ 
سيطرة الفرس عام  لتخليصها منللمنطقه المشار اليها بالرمز)أ ( عسكريةال ةقائد الحمل ( 1

  :                  م5441
  سلطان بن احمد(  أ  
    احمد بن سعيد( ب  
   هالل بن احمد( ج  
 سالم بن سلطان( د   

                                      
 
 

 يتبع ،،،،،                               ( 5)                                         
 

 أ



   سات االجتماعيةاـ مادة الدر  م 6025/  1025ـ العام الدراسي  ثانيلفصل الدراسي األول ـ الدور الامتحان نهاية ا  
  األول :تابع السؤال 

   الى االمام احمد بن سعيد الذي ارسل بهدية ثمينة (سيبوا صاحب )الحاكم الهندي  (6
 : مين الطريق التجاري بين الهند وعمان كان يحكم منطقةتقديرا له لتأ

 جوادر(د                ممباي( ج            مليبار(  ب           بنجلور( أ 
 : هي  و احد المبادئ المواجهة لسياسة الدولة الصورة التالية تشير الى( 4
      االجتماعية(ب          السياسية( أ

 (الثقافيةد          (االقتصاديةج 
 
 : 5473مجلس االستشاري الذي أنشيء عام م كتطوير لل5445عام  ر(تشكل في نوفمب7
 (مجلس الوزراءد مجلس عمان       (ج   مجلس الشورى (ب    ( مجلس الدولةأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجات ( 7)  :اني السؤال الث

 :  (عرف كال من 5 
 :....................................................................المدى الحراري ( أ  

........................................................................................     
 ................................................................: التكاثف ( ب 

...............................................................................  
 بم تفسر: (0 
.      تهب الرياح الدائمة على مناطق واسعة من العالم بصورة مستمرة طوال ايام السنه( أ 

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

 .زيادة المساحات الخضراء في المدن والتجمعات السكانية  وب(االهتمام بمشاريع التشجير 
.......................................................................................... 

 ........................................................................................ 
 يتبع ،،،(                                   0)                                      

 



   سات االجتماعيةاـ مادة الدر  م 5602/  5102ـ العام الدراسي  ثانيالدور الـ  امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
 :تابع السؤال الثاني 

 :ثم اجب عما يلي  ، خريطة العالم ادرسها جيدا أمامك (3 
 
 
 
 
 
 
 (أ  ) بالرمز نوع الضغط الجوي في فصل الصيف على المنطقة المشار إليها (5

................................................................................. 
 .  طةياسم الصحراء في المنطقة المضللة على الخر ( 0 

................................................................................. 
 (بعلى البحر المشار الية بالرمز ) المطلة(نوع االقليم المناخي في المناطق 3

.......................................................................... 
 .  في موقعه الصحيح المحيط االطلسي على الخريطة ( وقع0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجات (  7) السؤال الثالث:

 :   اكمل الشكلادرسه جيدا ثم  اهم مصادر الحرارة على االرض أمامك شكل يوضح  (5
    

                    
 
 
 

 (                                   يتبع،،، 3) 
 

 مصادر الحرارة    

 المصادر الثانوية          المصادر االساسية        

  الشهب     

 أ
 ب



   رسات االجتماعيةاـ مادة الد م 6025/  1025ـ العام الدراسي  ثانيلفصل الدراسي األول ـ الدور الامتحان نهاية ا
 : ـ  تابع السؤال الثالث

 اجب عمايلي(0
 .ريخ العماني الحديثعهد السيد سعيد بن سلطان الفترة الذهبية في التا فسر يعتبر  أ(

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

يد لجعل منطقة الخليج العربي ب(اذكر اثنين من االجراءات التي اتخذها االمام احمد بن سع
 والساحل العماني منطقة تجارية حرة؟

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

.......................................................................................... 
 :تالي ثم اجب عن األسئلة التي تليهالأقرأ النص  (3
 
 ، أحمد الى بركاء كمحرر وعين فيها خلفان بن محمد البوسعيدي واليا   اإلماموصل  ))

وسعى إلى خنق حيوية الفرس بحرمان مسقط من دورها االقتصادي، فقد توصل إلى تحويل 
ى المرفأ المحرر، بذلك الغنى إل كل الخطوط البحرية والتجارية نحو ميناء بركاء ، ناقال

 .(( ومهمشا مرفأ مسقط الذي يحتله الفرس
 

 .في عهد االمام احمد بن سعيد للدولةمظهرا من مظاهر التنظيم االداري استنتج (أ
............................................................................ 

حربه مع الفرس وتحرير االمام أحمد في  دلل على الحنكة االقتصادية لدى (ب
 ......................................................................مسقط.

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

   
 (                                   يتبع،،،0)

 



   رسات االجتماعيةاـ مادة الد م 6025/  1025ـ العام الدراسي  ثانيصل الدراسي األول ـ الدور الة الفامتحان نهاي
 درجات ( 7)  السؤال الرابع :

 امامك خريطة صماء للمحيط الهندي ادرسها جيدا ثم أجب عما يلي :( 5
 الطريق التجاري من مسقط أ(ارسم خط سير   

 الى خليج البنغال .
 اثنين من البضائع التي كانت تستوردها اذكر ( ب 
 .  اليها برمز)أ( السفن العمانية من المنطقة المشار 

5..........................0........................ 
 أجب عما يلي : (0

 صنف العبارات التالية في الجدول.أ (     
      ظة على األموال العامة المحاف  –الحرية الشخصية  - الدفاع عن الوطن   –  الجنسية ))

 وممتلكاتها(( للدولة
 الواجبات الحقوق

 
 

 

 :.( اجب عما يـأتي ب
 كيف تحافظ على الممتلكات العامة داخل مدرستك.

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

 (اقراء العبارة التالية ثم اجب عن االسئلة التالية 3
  لك هدفها وغايتها ((التنمية وصانعها وهو الى جانب ذ ))إن االنسان هو أداة

 أ (من قائل هذه العبارة ؟..........................................  
 ....................................................... . من هذه العبارة جماذا تستنت  ب(         

.....................................................................................................  
 للجميع بالتوفيق والنجاح ،، انتهت األسئلة مع تمنياتنا،، 

 (1 )                    
3 4 3 5 

 أ



 

  

 امتحان للصف الثامن للدراسات االجتماعية  نموذج إجابة 

  الدور الثاني –االول  الدراسي الفصل

 م5102-5102 للعام الدراسي 

 
 في أربع صفحات النموذجتنبية : لدراسات االجتماعية           المادة :ا

 
   درجة 04الدرجة الكلية :

 
 

 درجات )لكل مفردة درجتان( 02موضوعي            :.       إجابة السؤال االول

 رقم 
 المفردة

 الحرف الدال 
 على االجابة

 االجابة 
 الصحيحة

 الصفحة الدرجة

 22 2 الحرارةدرجة  أ 1
 

 11 2 صالله د 2
 

 33 2 السموم د 3
 

 22 2 احمد بن سعيد أ 0
 

 25 2 هالل بن احمد ج 2
 

 22 2 بنجلور أ 5
 

 11 2 اإلجتماعية ب 2
 ( 2الشكل )

 65 2 مجلس الشورى ب 1
 

 

0 



 

 الفصل الدراسي االول  –تابع نموذج إجابة امتحان مادة الدراسات األجتماعية للصف الثامن 

 م5102-5102للعام الدراسي  ـ الدور الثاني

 جزئيات(3درجات )يتكون من  8مقالي    :.إجابة السؤال الثاني 

رقم 
 السؤال

                                   المفردة
 اإلجابة

                                
 الصحيحة

 الصفحة الدرجة

  
 
0 

الفرق بن اعلى درجة حرارة وأدنى درجة  أ
 حرارة تسجالن خالل

فترة زمنية معينة )اليوم او الشهر 
 اوالسنة(.

 

0 02 

هو تحول بخار الماء الموجود في الهواء  ب
من حالة الغازية إلى الحالة السائلة ،بسبب 

 .انخفاض درجة حرارة الهواء
 

0 33 

  
 
 
5 
 
 
 

بسبب وجود مراكز دائمة من الضغط  أ
الجوي المرتفع والمنخفض على سطح 

 االرض.
 

5 35 

تعمل على تلطيف الجو بمنعها االشعاع  ب
الشمسي من االتصال المباشر مع سطح 

بخار االرض ،كما تعمل أيضا على تكثيف 
اجابة  الماء في الهواء .)مع مراعاة

 الطالب(
 

5 03 

  
3 

0 
 

 ب 52الشكل  33 نصف درجة فقط ضغط منخفض

 33الشكل  22 نصف درجة فقط صحراء استراليا 5
 

 البحر المتوسطاقليم  3
 

 33الشكل  28 نصف درجة فقط

 توقيع المحيط االطلسي في الموقع الصحيح 2
 
 
 
 
 

 33الشكل 22 نصف درجة فقط

5 



 

الفصل الدراسي االول  –تابع نموذج إجابة امتحان مادة الدراسات األجتماعية للصف الثامن 

 م5102-5102 ـ الدور الثاني للعام الدراسي

 جزئيات(3درجات )يتكون من  8مقالي    :.الثالثإجابة السؤال  

 رقم
 السؤال

 الصفحة الدرجة اإلجابة المفردة

1 - 
 

    
                    

 درجتين 
لكل 

 مفرده
نصف 
 درجة

11 

كون -عقلية تجارية-السياسة الدبلوماسية-اتصافه بالتواضع - أ 1
طور الحياة  -كون اسطول بحري ضخم-راطورية واسعةبام

  اهتم بالنواحي العمرانية                 -اتخذمن زنجبار عاصمة ثانية -االقتصادية
 (مفردتين فقطب يكتفى )

 06 درجتان

1 
 
 

 تنظيم الحسابات المالية في المواني التجارية  - ب
اعاد ترتيب النظام الجمركي على السفن والبضائع الداخلية  -

 والخارجية
 توزيع المراكز التجارية  -

 (مطلوب فقط مفردتين )                            

 06 درجتان

3 
 

 65 درجة تعيين خلفان بن محمد واليا على بركاء أ

 65 درجة الخطوط البحرية والتجارية نحو ميناء بركاءتحويل  ب

 مصادر الحرارة

 المصادر الثانوية االساسيةالمصادر 

االشعاع 

 الشمسي

اإلشعاع 

 االرضي

النافورات  الشهب  البراكين

 الحارة

3 



 

الفصل الدراسي االول  –تابع نموذج إجابة امتحان مادة الدراسات األجتماعية للصف الثامن 
 م5102-5102 ـ الدور الثانيللعام الدراسي 

 جزئيات(3درجات )يتكون من  8مقالي    :.إجابة السؤال الرابع 

 رقم
 السؤال

 الصفحة الدرجة اإلجابة المفردة

 رسم الخط على الخريطة  أ 0
 
 
 
 
 

 02الشكل  35 درجة

االرز واالنسجة القطنية والصوف  ب
 وخشب الصندل والمسك والكافور

 (مطلوب مفردتين فقط)

 درجة 
 لكل مفرده نص

35 

  أ 5

 واجبات حقوق

 

 الجنسية

و الحرية 
 الشخصية

الدفاع عن 
 الوطن

المحافظة 
االموال على 

 العامة للدولة
 

 30 درجتان

 من خالل عدم العبث بمرفقات المدرسة  ب 
 المحافظة على االثاث المدرسي 

 (اجابة الطالب )مع مراعاة         

 31 درجتان

 جاللة السلطان قابوس أ 3
 

 83 درجة 

ان المواطن يعد عنصرا مهما في  ب 
وهو  لتطور في السلطنهتحقيق التقدم وا

لك من خالل تكاتفه وتعاونه قادر على ذ
 مع االخرين

 83 درجة

 انتهى نموذج االجابة

2 


