
 

 

        طهطُخ ػًبٌ                                                                                     

        

 ٔسارح انززثٛخ ٔانزؼهٛى                                                                              

       

 سبفظخ خُٕة انشزلٛخثًانًذٚزٚخ انؼبيخ نهززثٛخ ٔانزؼهٛى 

االخزًبػٛخ  نهصف  انذارطبدٙ نًبدح ايزسبٌ َٓبٚخ انؼبو انذراط         

 و2132/2131ْـ ـ 3411/3414انثبيٍ

رُجّٛ:    41انذرخخ:ٍ اإلخبثخ: طبػخ َٔصف        سي    انًبدح:دراطبد اخزًبػٛخ

 ( صفسبد.4 (األطئهخ فٙ 



 

ضغ ػاليخ ػهٗ انزيش انصسٛر نهجذائم انظؤال األٔل: أخزز اإلخبثخ  انصسٛسخ ثٕ

  درخخ( 36نألطئهخ انزبنٛخ : )  انًؼطبح
 

 رشٛز انصٕرح انزٙ أيبيك إنٗ اندٓبس انًظزخذو نمٛبص : -3

 انزٚبذ  ـ  د           انًطزـ  ج         زطٕثخانـ  ة       انضغظ        ـأ

 

 رى َمم انؼبصًخ إنٗ يظمظ ػهٗ ٚذ : -2

 زًذ ثٍ طؼٛذ ـ د  ْالل ثٍ ػطٛخ ـ طهطبٌ ثٍ أزًذ ج ـ أزًذ ثٍ طؼٛذ   ة أ ـ  

  

 -زًُٛب ٚشٛز انظٓى إنٗ انشزق فٙ خٓبس دٔارح انزٚبذ فئٌ انزٚبذ لبديخ يٍ :ـ 1

 اندُٕة -انشًبل                   د -انغزة                 ج -انشزق                 ة –أ 

 

 ظبئذ فٙ انًُطمخ انًشبرثبنُظز نؼُٕاٌ انخزٚطخ َٕع انضغظ انـ 4  

 :     3ثبنزلى   إنٛٓب 

 يزرفغ                      -يُخفض            ة -أ

 يؼذٔو-د    يزظبٔ٘     -ج 

 َظبو انسكى فٙ طهطُخ ػًبٌ :ـ  5

 يهكٙ ـد        ـ خًٕٓر٘     أيٛز٘                  خ ـ طهطبَٙ                      ة أ ـ 

 :ٕر انزٙ شٛذد فٙ ػٓذ دٔنخ انجٕطؼٛذ فٙ يظمظ يٍ انمصـ  6

 ثٛذ انفهح -د  انؼدبئت           -ج ثٛذ انؼهى                -ة            انًزَٕٙأ 

 

 

 2ربثغ / ص

 َٓبٚخ انفصم انذراطٙ األٔل  نًبدح انذراطبد االخزًبػٛخ نهصف انثبيٍ ايزسبٌ ربثغ     

 و 2132/  2133  ْـ  ــــــ 3412/3411نهؼبو انذراطٙ 

 األٔلانذٔر    –األٔلانفصم انذراطٙ 
 ربثغ انظؤال األٔل :

 اإليبو: زصٍ انجزًٚٙ ثزشٛذـ  لبو 7 

 أزًذ ثٍ طهطبٌ ـد    طؼٛذ ثٍ طهطبٌ    ـ ج  طٛف ثٍ طهطبٌ      ـ ة        طهطبٌ ثٍ طٛف  ـأ

 

 األطبطٙ نهذٔنخ: وـ انؼبو انًٛالد٘ انذ٘ صذر فّٛ انُظب8

 3997ـد                   3996 ـ ج                  3995ـ  ة                     3994 ـأ

1 



 

 (درخبد8)                                  انظؤال انثبَٙ : أخت ػٍ األطئهخ انزبنٛخ

 

 اررفبع درخخ ززارح يسبفظخ يظمظ صٛفب  –ػهم  :أ 
......................................................................................................................................... 

 فٙ اندذٔل انزبنٙ:  جٕطؼٛذانًُدشاد انسضبرٚخ نذٔنخ ان صُف   ـ  3-ة

،   اَزشبر يذارص رؼهٛى انمزآٌرٕزٛذ انشؼت انؼًبَٙ  ،  ، إدخبل سراػخ انمزَفم ٔانجٍ ٔانظًظى )

 ( ػخ انشٕٚد رطٕٚز صُب

.................................................... انًدبل انظٛبطٙ 

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

.................................................... اللزصبد٘ انًدبل ا

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

.................................................... انًدبل انثمبفٙ

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

 ػزف يفٕٓو انزٛبراد انجسزٚخ ٔزذد  يظبر ززكزٓب  .ـ  2

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

 خ انغطبء انُجبرٙ فٙ اإللهٛى االطزٕائٙ.فظز كثبف -ج (     

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

 1ربثغ /ص.......

 َٓبٚخ انفصم انذراطٙ األٔل  نًبدح انذراطبد االخزًبػٛخ نهصف انثبيٍ ايزسبٌ ربثغ 

 و 2131/  2132ْـ  ــــــ   3411/3414نهؼبو انذراطٙ 

                                                                                             األٔلانذٔر    –األٔلانفصم انذراطٙ 
 ( درخبد8)                                                    ٚهٙ  اخت ػٍ يبانظؤال انثبنث : 

 ـ ػذد اثزس انؼٕايم انًؤثزح فٙ انطمض ٔانًُبش . ) ٚكزفٙ ثذكز أثٍُٛ(  3أ (  1

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

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

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

فٙ ػصز انذٔنخ انجٕطؼٛذٚخ )  بدنم ػهٗ ػًك انزأثٛزاد انسضبرٚخ انؼًبَٛخ فٙ شزق إفزٚمٛ ــ 2   

 ٚكزفٙ ثذكز أثٍُٛ(

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

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

 / رأيم  انشكم انذ٘ أيبيك ثى اخت ػٍ األطئهخ انزٙ رهّٛ . ة

  ............................. ثشأٚخ(3انًُطمخ ) رظمظ أشؼخ انشًض ػهٗ   -3



  ..........................هّٛ أشؼخ انشًض خُٕثب يب ألصٗ يكبٌ رزؼبيذ ػ –2

                                                                                                                                    

 
 

 

 

 

 4تابع ص/

 

 زًبػٛخ نهصف انثبيٍَٓبٚخ انفصم انذراطٙ األٔل  نًبدح انذراطبد االخ ايزسبٌ ربثغ 

 و 2131/  2132ْـ  ــــــ   3411/3414نهؼبو انذراطٙ 

 األٔلانذٔر    –األٔلانفصم انذراطٙ 
 لبرٌ ثٍٛ يدهض انشٕرٖ ٔيدهض انذٔنخ يٍ زٛث  ج ( 

 طزٚمخ انؼضٕٚخ  –طُخ انزأطٛض 
 يدهض انذٔنخ يدهض انشٕرٖ انًدهض 

 .................... طُخ انزأطٛض

 

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

 ........................... ........................ طزٚمخ انؼضٕٚخ

 

                                                                                     أخت ػٍ يب ٚهٙ انظؤال انزاثغ :      

 ( درخبد8)
 ظٛى اإلدار٘ فٙ انظهطُخ:ـ أكًم انخزٚطخ انذُْٛخ انزبنٛخ ٔانزٙ رٕضر انزُ 3ـ  ( أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 التنظيم اإلداري 

 في سلطنة عمان

 انٓٛئبد ٔانًؤطظبد

 

 

 مجلس الدولة

 

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

 

 انًدبنض انًزخصصخ

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 5ربثغ ص /

 

 َٓبٚخ انفصم انذراطٙ األٔل  نًبدح انذراطبد االخزًبػٛخ نهصف انثبيٍ ايزسبٌ ربثغ 

 و 2131/  2132ْـ  ــــــ   3411/3414نهؼبو انذراطٙ 

 األٔلانذٔر    –األٔلانفصم انذراطٙ 
 

 

 

 يبيك خٛذا ثى أخٛجٙ ػٍ األطئهخ انزٙ رهٛٓب:أدرص انخزٚطخ انزٙ أ ( أ

ٍ ازًذ ثبنظٛذ طهطبٌ ث أْهٓبانذٔنخ انزٙ اطزُدذ  - أ

 ...............ثبنزلى إنٛٓبٔانًشبر 

انًُٛبء انذ٘ اطزأخزرّ زكٕيخ انظٛذ طؼٛذ ثٍ  - ة

 طهطبٌ  

 ...........................(1ٔانًشبر إنّٛ ثبنزلى )

 

     

نًٕضر نذرخبد زهم اندذٔل انزبنٙ اـ ج(

يب ُخ اندجم األخضز ثى اخت انسزارح فٙ يذٚ

 ٚهٙ :

 

 

 

 انًذٖ انسزار٘  نٓذِ انًذُٚخ خالل طُخ . أخذـ  3

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

 ـ ٔضر انًمصٕد ثبنزٚبذ انًسهٛخ . 2

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

 

 اَزٓذ األطئهخ يغ أخًم انًُٗ ثبنُدبذ ٔانزٕفٛك    

 دٚظًجز َٕفًجز أكزٕثز طجزًجز أغظطض ٕٚنٕٛ َٕٕٚٛ يبٕٚ اثزٚم يبرص فجزاٚز ُٚبٚز األشٓز

 9 33 34 37 22 25 26 24 21 39 34 33 

 

 

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

 

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

1 

1 

3 

2 



 

 

   

 

 انًديريت انعايت نهتربيت وانتعهيى

 بًحافظت انشرقيت جُىب

 

 انثايٍنًادة اندراساث االجتًاعيت نهصف  ًَىذج إجابت االيتحاٌ انُهائي 

 و 0243/  0240هـ  ــــــ   4133/4131نهعاو اندراسي 

 انفصم اندراسي األول   –األولاندور 

                                                                  اندراساث االجتًاعيتانًادة:    • 

 درجت 12اندرجت انكهيت • 

   ( صفحاث.  1 في ) اإلجابتتُبيه: • 

 إجابة السؤال الموضوعي -أوال:
 درجة61إجابة السؤال األول     لكل مفردة درجتان     الدرجة الكلية 

 الصفحة الدرجة البديل الصحيح المفردة
 73 جتاندر  ب 6
 73 درجتان د 2
 76 درجتان ب 7
 77 درجتان أ 4
 61 درجتان أ 7
 16 درجتان ب 1
 16 درجتان ج 3
 62 درجتان ج 6

 درجة x6  =61 2ت مجموع الدرجا
 2يتبع ص

 



 7يتبع ص /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجات 6إجابة السؤال الثاني                                 الدرجة الكلية 
 الصفحة الدرجة يحةالصح اإلجابة المفردة  الجزئية

 أ
 
 
 
 ب

 نمدارا لسرطابسبب تعامد أشعة الشمس على  
  صيفا على المحافظة 

 46 تانتدرج

 المجال السياسي: توحيد الشعب العماني 6
المجال االقتصادي:إدخال زراعة القرنفل 

 والبن والسمسم
 المجال الثقافي:انتشار مدارس تعليم القرآن

 
 
 
  

 درجات  7
لكل مفردة 

 ةدرج

 16ـ 12

حركة المياه السطحية للبحار والمحيطات  2 
مسار حركتها –الناتجة عن دفع الرياح لها 

 دائري مستمر
 

درجتين 
لكل مفردة 

 درجة

61 

  ةدرج  بسبب غزارة األمطار  ج



 
 

 إجابة السؤال الثالث
 درجات6الدرجة الكلية         السؤال الثالث                                           

 الصفحة الدرجة  الصحيحة اإلجابة المفردة الجريئة
 ـ موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض 6 أ

 ـ الغطاء النباتي
 ـ التيارات البحرية

 ـ القرب والبعد عن البحر
 ـ التضاريس

 ) يكتفي بذكر أثنين(       

 67 انتدرج

 ـ انتشار اإلسالم  2
ـ تأثر اللغة السواحلية بالكثير من 

 المفردات العربية.
انتشار بعض العادات والتقاليد 

االجتماعية العمانيةفي مجال الزي 
 والمجالس

 )يكتفي بذكر أثنين(   

 37ـ34 درجتان

 ـ عمودية  6  ب
 ـ مدار الجدي2

 درجة
 درجة

64 

  ج
 

مجلس  المجلس
 الشورى

مجلس 
 الدولة

سنة 
 التاسيس

 م6663 م6666

طريقة 
 العضوية

يتم 
اختيارهم 
عن طريق 
 االنتخابات

يتم تعينهم 
بمرسوم 
 سلطاني

 درجتان
 نصفلكل جزئية 

 درجة  
 
 
 

61 



 4يتبع ص /
 

 السؤال الرابع
 درجات6السؤال الرابع                                                   الدرجة الكلية 

 الصفحة الدرجة  الصحيحة اإلجابة المفردة الجريئة
ـ السلطان ـ مجلس الوزراء ـ الشؤون المالية ـ  6 أ

 السلطة القضائية ـ ) اليشترط الترتيب(
أربع درجات 
لكل مفردة 

 درجة

62 

 76 ةدرج (6الرقم )   أ ب
 36 درجة بندر عباس 2 ب
 الفرق بين أعلى درجة حرارة واقل درجة حرارة 6 ج

 درجة 63= 6_ 21
 قانون نصف درجة () في حالة ذكر ال

 درجة 
 

76 

هي الرياح التي تهب خالل فترات متفرقة ولمدة  2
قصيرة من الزمن ال تتعدى األسبوع ، وتنشأ 

بسبب الفروقات المحلية في درجات الحرارة 
والضقط الجوي ،ويقتصر ، ويقتصر أثرها على 

 مناطق محدودة
 ) بما يفيد المعنى(

  درجة
33 

 
 
 
 

   

 انتهت اإلجابة
 نتمنى التوفيق ألبنائنا الطالب

 




