
                                                             

 

     

 لصف الثامن ا مادة الدراسات االجتماعية امتحان

 ول/ الدور األ ولالفصل الدراسي األ   

 م1031/1031  -هـ  3411/3414للعام الدراسي          

 .........................    الصف : .........................اسم الطالب : ......................................   

 ة ونصفالزمن  :  ساع         المادة : الدراسات االجتماعية                                 

                  األسئلة في اربع صفحات     :تنبيه                                       اإلجابة في نفس الورقة (    )    
 

 اآلتية :أجب عن جميع األسئلة 
 

 -:الصحيحة من بين البدائل المعطاه  اإلجابةرمز  حولضع دائرة  : السؤال األول
 

  : العام الميالدياإلمام أحمد بن سعيد في  بويع( 1

 1441 د(                     1471ج(                        1471ب(                       1411 أ(      
 

 : عد السيد سعيد بن سلطان أول من ادخل إلى زنجبار زراعة ي  ( 2

 المطاطد(                      القرنفلج(                     المانجوب(                         الجوافةأ(       
 

 :م1411سفينة عمانية زارت ميناء مرسيليا الفرنسي عام ( 3

 كارولين د(                    ليفربولج(                    شاه علمب(                         كتوريافأ(       
 

 :تيار بحري يعتبر من التيارات الدافئة  (1

 بيرود(                       بنجويالج(                       الخليجب(                       الكناريأ(       
 

 : من النظام األساسي للدولة  تضمن الباب السابعي (7

  المبادئ الموجهةد(               األحكام العامةج(              رئيس الدولةب(                   مجلس عمانأ(     
 

 عن  : ن ال يقل سنهأمجلس الشورى يشترط في المرشح لعضوية ( 7

 سنة  13د(                     سنة  37ج(                   سنة 33 ب(                        سنة 27 أ(    
 

 ج أن القارة تمن خالل الخريطة التي أمامك نستن( 4

 : الوحيدة التي ال تظهر فيها صحاري هي قــارة    

 

 

 

 
 
 

 أفريقيا د(                     استرالياج(                        آسيا ب(                         أوروباأ(      

 1/يتبع                                          
 

 سلطنة عمان           

 وزارة التربية والتعليم     

 المديرية العامة للتربية والتعليم 

 لمحافظة شمال الباطنة      

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 درجة40    



 

 (1 )                                                                           

 األول الدراسي الفصل  م1031/1031للعام الدراسات االجتماعية  للصف الثامن امتحان (تابع)

 

 : األولل تابع السؤا
 

                              :                    يبين الشكل الذي أمامك أمطار (4

 

 

 
 

 
 

 د( منخفضات           ج( تضاريسية                ب( تصاعدية            أ( إعصارية          
 

 السؤال الثاني :
 

 من : عرف المقصود بكل  أ ( 

المدى الحراري  ـ 1

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

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

يم اإلداري التنظ ـ 2

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

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

 ب ( رتب األحداث التالية من األقدم إلى األحدث :   

 تشكيل مجلس الشورى / صدور النظام األساسي للدولة(/ تشكيل مجلس الدولة  )          

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

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

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

 "                      ج( " حرص السيد سعيد بن سلطان في عهده على إقامة عالقات سياسية واقتصادية مع بريطانيا   

 .دلل على ذلك                                                                                                         

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

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

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

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

 السؤال الثالث :
 

 أذكر أهم خصائص المناخ في اإلقليم االستوائي .أ (     

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

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

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

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

 1/ يتبع                                                                                          
  



 

 (1 ) 

 األولم  الفصل الدراسي 1031/1031)تابع(امتحان الدراسات االجتماعية  للصف الثامن للعام 

 

 تابع السؤال الثالث :
 

 ب( ماذا تستنتج من مقولة صاحب الجاللة السلطان قابوس المعظم    
 

 وغايتها " ؟ " إن اإلنسان هو أداة التنمية وصانعها وهو إلى جانب ذلك هدفها        

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

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

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

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

 أجب عن ما يلي :ثم حد األقاليم المناخية في العالم ادرسها جيدا ج( أمامك خريطة أل

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 ـ سم اإلقليم المناخي المبين في الخريطة . 1     

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

 هذا المناخ ؟ يظهر ارة أمريكا الشماليةمن ق ـ في أي جهة 2     

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

 أين يظهر هذا المناخ في سلطنة عمان ؟ ـ 3     

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

 ما سبب سقوط األمطار شتاءاً في هذا اإلقليم ؟ -1

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

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

 4/يتبع 

 



1 
2 3 

 

 (4 ) 

 األولم  الفصل الدراسي 1031/1031الجتماعية  للصف الثامن للعام )تابع(امتحان الدراسات ا

 السؤال الرابع :
 

 ية ـــأهمالصورة التي أمامك ومن خاللها بين  إلىانظر  ( أ

 الجوالت السلطانية السامية التي يقوم بها جاللة السلطان

  لواليات ومحافظات السلطنة . قابوس المعظم      

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

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

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

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

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

 
    

 ب ( صف قوة األسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان .  

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

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

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

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

    

 و أجب عما يلي  : أمامك صور لمجموعة من األجهزة أدرسها جيداً ج ( 

 

   

 

                                                                                                           

                                                                       

 

 

 

 
    

 ( ؟ ................................... 1ـ ما اسم الجهاز المشار إليه بالرقم  ) 1  

 

 .   ستخداماال( من حيث  3شار إليه بالرقم ) ( و الجهاز الم 2قارن بين كل من الجهاز المشار إليه بالرقم ) ـ 2  

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

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

 

 األسئلة مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق،،، تانته

 


