
1 
 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

                                                                                    ( صفحات 4تنبيه : األسئلة في )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:ه الصحيحة من بين البدائل المعطا ضع دائرة حول الرمز الدال على األجابة : السؤال األول 

   -:تظهر مشكلة تلوث الهواء في الغالف -1

 الصخري -د                 الحيوي     -ج               الجوي          -ب                         المائي        -أ

 -:يقصد بوزن عمود الهواء الممتد من مستوى سطح البحر الى نهاية الغالف الغازي على السنتمتر المربع  -2

 الضغط الجوي -د               الرياح        -ج            التكاثف            -ب                          الرطوبة     -أ

 -:وث "أختبئ أسفل األثاث القوي كالطاولة " عند حد -3

 إعصار  -د          رياح شديدة      -ج                    الزلزال     -ب                         البراكين    - أ

 -:مؤسس دولة األغالبة -4

 هشام الثالث -د  عبدالرحمن بن رستم    -ج        عبدالرحمن الداخل    -ب          إبراهيم بن األغلب       - أ

 

 -:كأنهار وبحيرات  سطح األرضنسبة المياه العذبة التي تظهر على  -5

 %   40-د               %      30 -ج                 %       20 -ب                          %      1 - أ

 

 -فإن المسبب الرئيسي هو :  عليها طبقة من الغبار بصورة فجائية الحظ عندما أراد أحمد تشغيل السيارة  -6

  بفعل المد والجزر -د             النحت الريحي -ج  بفعل أمواج البحر            -ب     األرساب بفعل الرياح            - أ

 -بـ:"حالة الجو في مدينة صاللة مشمس مع وجود سحب "يرمز له -7

  -د                              -ج                                -ب                                    - أ

  

 

 

 

 

 

 

 

 سلطنة عمان
 وزارة التربية والتعليم

 المديرية العامة للتربية والتعليم محافظة ظفار

 

) األساسي / لعام( نهاية الفصل الدراسي للصف السادس امتحان  
م2016م /2015 -هـ  1437هـ/1436للعام الدراسي   

األولالفصل الدراسي  – الدور ............  
 

 درجة                                  زمن اإلجابة : ساعة ونص40المادة : الدراسات االجتماعية                           الدرجة الكلية لالمتحان : 

 

 ..................../ ............ الصف :............................................................................ ............................... االسم الطالب :

 أجب عن جميع األسئلة اآلتية
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2يتبع .../ص  
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 -تابع السؤال األول :

 

 -دولة :في الخريطة على  (1يشير الرقم ) -8

 

 بالد فارس          -ب                      األندلس      - أ

  المغرب األدنى-د                  بالد الشام        -ج 

 

                                                                                                                                               
 درجات(8السؤال الثاني)

ا لما يلي  :والا أ   :اعط تعريفا

 ......................................................................................................................الحمم البركانية )  -1

..........................................................................................................................................) 

 ......................................................................) ......................................................حملة العلم  -2

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

..........................................................................................................................................) 

ا    -: ثانيا

 "تظهر ظاهرة تآكل الشواطئ بفعل األمواج البحرية في ساحل الباطنة  " اقترح حالً مناسباً لحل هذه المشكلة. -1

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

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

 ؟إمارات ودويالت  إلى األندلسالدولة األموية في النتيجة المترتبة على انقسام  اذكر -2

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

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

ا:   -ثالثا

 لعدل واألمن في الدولة الرستمية .ا اعط دليالا على سيادة -1

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

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

 كيف تحدث عميلة التكاثف ؟ -2

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

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

 

  

 
16 

3يتبع .../ص  

 

1 

 

 8 



3 
 

 

 درجات(8السؤال الثالث)

 

  -:ثم اجب عما يليالخريطة التي أمامك  أدرس -:أوالا 

 

 (1المحيط الذي يشير الية الرقم ) -1

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

 (2)الدولة التي يشير اليها الرقم  -2

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

 (3)نوع الضغط الذي يقع في المنطقة   -3

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

 

  - ثانيا:

 صفات المنعطفات النهرية ؟اذكر  -1

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

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

"هل توافق عبدالرحمن  أفريقياشمال  إلى العباسيينمن مالحقة جيوش  اإلفالت"توجه عبدالرحمن بن معاوية )الداخل(بعد  -2

 ؟ولماذا؟ اإلجراءعلى هذا 

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

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

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

ا:   -ثالثا

 ماذا يسمى المكان الذي يبدأ عنده النهر ؟ -1

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

                                                           إذا كنت طيار فأي طبقات الغالف الجوي تختار القيادة فيها؟ -2

...............................................................................................................................................  
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 درجات( 8)السؤال الرابع 

 -أوالا:

 -يتوقف عنف الفيضان على عدة عوامل منها : -1  

 ............................................................................................................................................... - أ

 ............................................................................................................................................... - ب

 

ا:   -ثانيا

 تتبع البصرة. األمويكانت عمان طوال العهد  علل: -1

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

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

إن يحدث لصخور "فماذا تتوقع  وتفتيتها حدوث أمواج قوية واستطاعت انتزاع الصخور من الجروف الساحلية"عند  -2

 ؟المنجرفة

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

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

  -ثالثا:

ا لذلك قامت   الجهات المختصة في السلطنة بدراسة "تتعرض بعض المناطق في سلطنة عمان الى فيضانات مدمرة أحيانا

 -في ضوء العبارة أجب عما يلي: وأنشأت خرائط تبين األراضي التي تتأثر بها" مشكلة الفيضانات

 ؟ ولماذا ؟ اإلجراءهل توافق الحكومة على هذا  -1

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

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

 .اقترح حل مناسب للتقليل من مخاطر الفيضانات -2

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

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

 

 

 انتهت األسئلة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح ,,, 
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 درجة ) كل مفردة درجتان ( 16اجابة السؤال األول : 

 

 المفردة
 

 الصفحة الدرجة البديل الصحيح

 12 2 الجوي ب 1

 105 2 الضغط الجوي د 2

 19 2 الزلزال ب 3

 75 2 إبراهيم بن األغلب أ 4

 128 2 %1 أ 5

 46 2 النحت الريحي ج 6

 ب 7
 
 

 
2 125 

 50 2 األندلس أ 8

 يتكون من ثالث جزئيات ( درجات 8)اجابة السؤال الثاني : 

 

 الجزئية
 الصفحة الدرجة الصحيحة اإلجابة المفردة

 أولا 

 21 درجة 1 كتل صخرية شديدة الحرارة تقذفها البراكين أثناء ثورانها 1

2 
وارسلوا مدة خمس سنوات هم الذين تلقوا العلم على يد اإلمام أبي عبيدة في البصرة 

 لنشر المذهب الباضي إلى مناطق مختلفة 
 65 درجة  1

 ثانياا 

1 
انشاء كواسر األمواج )يكتفى بذكر  –بناء السدود  –فرشة حجرية  –بناء حائط أسمنتي 

 مقترح واحد و تقبل أي اجابة للطالب تفيد المعنى(
 44+43 درجة  1

2 

ا أو أميراا على وليته    -ظهور دول الطوائف  –استقالل كل أمير بوليته وأعلن نفسه ملكا

ضد بعضها   انشغلت دول الطوائف بالحروب فيما بينها وطلبت العون من السبان

 )يكتفى بذكر نتيجة واحدة(

 59 درجة  2

 ثالثاا 

1 

حكموا الناس بالعدل   -تمتع اليهود والنصارى بالحقوق التي شرعها السالم لهم  -

تمتع اليهود  –ساد التسامح الديني  -لم تفرض مذهبها على الناس  - وبسطوا األمن

 يكتفى بذكر واحد                     والنصارى بالحقوق التي شرعها السالم لهم

 75 درجة 1

 111 درجة  2 عندما يتحول بخار الماء في الجو إلى قطرات مائية  2

 سلطنة عمان
 وزارة التربية والتعليم

 المديرية العامة للتربية والتعليم محافظة ظفار

 

للصف السادس للتعليم ) األساسي / العام(   نموذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي  
 

م2015/2016 -هـ 1437هـ / 1436للعام الدراسي   
 

الفصل الدراسي األول  –........... الدور  

 

تنبيه : نموذج األجابة في صفحتين                  درجة            40الدرجة الكلية :                  المادة : الدراسات االجتماعية      
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 درجات يتكون من ثالث جزئيات ( 8السؤال الثالث:) اجابة 

 

 

 الجزئية

 

 الصفحة الدرجة الصحيحة اإلجابة المفردة

 1 أولا 

 

 المحيط الهندي. -1

 سلطنة عمان. -2

 ضغط مرتفع. -3

 

 درجات  3

 لكل جزئية درجة
108 

 ثانياا 

1 

النحت يكون  -تكون قناة المجرى في النهر المتعرج أطول منها في النهر المستقيم 
يسود  عندما  –شديد االنحدار   ويصبحي على الجانب المحدب من المنعطف المائ

 يكتفى بذكر واحد      .                يكون لطيف األنحدار االرساب على الجانب المقعر
 36 درجة 1

2 

 نعم أو ل 

اتجه الى مدينة سبتة في حماية قبيلة  -عبدالرحمن الداخل  لن البربر كان خوال

 "نفزة"البربرية              يكتفى بذكر واحد ا واي راي أخر للطالبة 

لنعم  درجة 1

 او ل

 درجة للتعليل 1

53-54 

 ثالثا

 30 درجة  1 المنبع 1

 98 درجة 1 الطبقة الثانية )الستراتوسفير( يكتفي بذكر الطبقة أو اسمها  2

 درجات يتكون من ثالث جزئيات ( 8:) الرابعالسؤال  إجابة

 
 

 الجزئية

 

 الصفحة الدرجة الصحيحة اإلجابة المفردة

 1 أول
 –قلة تسرب مياه األمطار في الصخور والتربة  –شدة ميل السفوح الجبلية  –قوة األعاصير 

 ضيق مجاري األودية التي تنحدر من السالسل الجبلية .    يكتفى بذكر عاملين.

درجتان لكل مفردة 2

 درجة
138 

 ثانياا 

1 
مرتبطتان بالطرق التجارية و لنهما مرتبطتان بالطرق التجارية البحرية عبر الخليج العربي

 البرية عبر اإلحساء  
 64 درجة  2

2 
تتكون الشواطئ الناعمة على طول الساحل بواسطة التيارات البحرية و  تنقل المفتتات

 الرملية والحصوية
 42 درجة1

 ثالثاا 

1 

 نعم أو ل 

التي قد تتعرض  في المناطق الخطرة لتفادي إنشاء المباني والطرق والمشاريع الزراعية 

 للفيضانات .

درجة لنعم  1

 او ل

 139 درجة للتعليل 1

 درجة  1 سب راي الطالب بما يناسب الموضوعحبناء السدود    او  2

 انتهى نموذج األجابة


