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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس هدى بنت عبد الرحمن الزدجالي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الفصل الدراسي الثاني: -

 اسئلة على الوحدة الرابعة )حتمية الحوار أنا واآلخر( -

 الدرس األول )الحوار بين المنهجية وشروط النجاح( -
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 أكمل العبارات التالية بما يناسبها : -

يطلق على التفاعل اللفظي أو الكابي بين اثنين أو أكثر،ويهدف للتواصل مصطلح  -
 كاملها ب.......)الحوار(تاإلنساني وتبادل األفكار والخبرات و 

مصطلح يطلق على ذلك النشاط اليومي الذي نمارسه في  -
 المنزل،والشارع،والعمل،والمدرسة،والجامعة،والمنتديات ب........)الحوار(.

مصطلح يطلق على حديث بين طرفين أو أكثر حول قضية معينة بهدف الوصول إلى  -
 عيداً عن الخصومة والتعصب بطريقة إقناعية ب..........)الحوار(الحقيقية ب

مصطلح يقصد به تعاون بين متحاورين على معرفة الحقيقة والتوصل إليها  -
 ب......)الحوار( 

مصطلح يطلق على المظهر الحضاري الذي يعكس تطور المجتمع ونضج فئاته الواعية  -
 ار الراقي(الحو ،والمستند إلى أسس ثابتة ب............)

 أحد أساليب التربية والتي نستطيع من خاللها تربية األبناء.....)الحوار األسري( -

أداة تساعد على تطوير قدرات اإلنسان العلمية والمهنية وتنمية القيم واالتجاهات  -
 .....)التعلم(

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة : -

و الكابي بين اثنين أو أكثر،ويهدف للتواصل يطلق على التفاعل اللفظي أمصطلح  -
 :كاملها بتاإلنساني وتبادل األفكار والخبرات و 

 حوار الحضارات -الحوار       د-الحوار الحضاري      ج -الحوار الراقي       ب  -أ

مصطلح يطلق على ذلك النشاط اليومي الذي نمارسه في  -
 منتديات ب:المنزل،والشارع،والعمل،والمدرسة،والجامعة،وال

 حوار الحضارات -الحضاري       د الحوار-الحوار      ج -الحوار الراقي       ب  -أ

مصطلح يطلق على حديث بين طرفين أو أكثر حول قضية معينة بهدف الوصول إلى  -
 الحقيقية بعيداً عن الخصومة والتعصب بطريقة إقناعية ب:

 حوار الحضارات -حوار الراقي      دال-الحوار الحضاري      ج -الحوار       ب  -أ

 مصطلح يقصد به تعاون بين متحاورين على معرفة الحقيقة والتوصل إليها ب: -

 حوار الحضارات  -الحوار       د-الحوار الحضاري      ج -الحوار الراقي       ب  -أ

مصطلح يطلق على المظهر الحضاري الذي يعكس تطور المجتمع ونضج فئاته الواعية  -
 المستند إلى أسس ثابتة ب:،و 

 الحوار  -حوار الحضارات     د-الحوار الحضاري      ج -الحوار الراقي       ب  -أ
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 أحد أساليب التربية والتي نستطيع من خاللها تربية األبناء: -

 الحوار الثقافي -الحوار األسري د-الحوار المدرسي  ج -الحوار السياسي    ب  -أ

 قدرات اإلنسان العلمية والمهنية وتنمية القيم واالتجاهات:أداة تساعد على تطوير 
 الثقافة -الحوار       د-العلم      ج -القراءة       ب -أ 

 فسر المقصود بكل من : -

  -الحوار األسري  –الحوار الراقي  -الحوار -

 عدد ما يلي  : -

 صفات الحوار الراقي . -

 أهداف الحوار. -

 شروط الحوار. -

 أدبيات الحوار. -

 وائد والمكاسب التي يحققها الحوار األسري.الف -

 الطرق التي يتحقق من خاللها الحوار المدرسي. -

 المطلوب.المرتكزات واألهداف التربوية تحقق الحوار  -

 مجاالت الحوار. -

 أعط أمثلة لما يلي: -

 الحوار األسري. -

 الحوار في المجال الديني. -

 الحوار في المجال الثقافي. -

 ادي.الحوار في المجال االقتص -

 الحوار في المجال السياسي. -

 :قارن في جدول بين -

 األمثلة.-مجاالت الحوار الثقافية والدينية واالقتصادية والسياسية،من حيث: األهداف -

 علل لما يلي : -

 أهمية الحوار األسري. -

 دلل لما يلي: -

 ذكر القرآن الكريم لكلمة الحوار. -

 ناقش ما يلي : -

 الحوار المدرسي وأهميته . -
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 ئل التربوية بالمدرسة في غرس مفهوم الحوار.دور الوسا -

دور المناهج الدراسية بالمدرسة في غرس مفهوم الحوار.مع ضرب أمثلة من واقع  -
 الطالب.

 دور المعلمون بالمدرسة في غرس مفهوم الحوار. -

 
 

 الدرس الثاني )تنوع الثقافات العالمية بين التعارف والحوار( -
 ا :أكمل العبارات التالية بما يناسبه -

هو أفضل السبل،ولعله السبيل األوحد المفضي إلى عالم أكثر إنسانية  -
 وتضامنًا....)الحوار الثقافي(

 (1993ظهر مصطلح صدام الحضارات في العام الميالدي....) -

 (صامويل هنتنجتون ....) األمريكي صاحب مقولة صدام الحضارات الكاتب -

-  

ن صاحب مقولة صدام الدولة التي ينتمي لها الكاتب صامويل هنتنجتو -
 .)الواليات المتحدة األمريكية(...الحضارات

صطلح يعنى االعتراف باآلخر،وما يمتلك من ثقافة خاصة ،بعيدا عن أي سياسية ترمي م -
 إلى إذالل اآلخر أو استغالل نقاط ضعفه......)ثقافة الحوار(

وحصلت على ميناء حول العالم  141دولة انطلقت منها سفينة شراعية زارت أكثر من  -
 المركز األول في مسابقات دولية للسفن الشراعية.)سلطنة عمان(

ميناء حول العالم وحصلت على المركز األول  141سفينة شراعية عمانية زارت أكثر من  -
 في مسابقات دولية للسفن الشراعية...)شباب عمان(

التنوع االقتصادي دولة أنشأ بها كرسي السلطان قابوس لألستاذية في مجال إدارة المياه و  -
 م.)هولندا(2112بجامعة اترخت عام 

أنشأ بها كرسي السلطان قابوس لألستاذية في مجال إدارة المياه والتنوع االقتصادي  -
 (2112بجامعة اترخت بهولندا في العام الميالدي....)

 يتخصص كرسي السلطان قابوس لألستاذية في بجامعة اترخت بهولندا في مجال ....) -
 مياه والتنوع االقتصادي(إدارة ال

دولة أنشأ بها كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية المعاصرة بجامعة كامبريدج عام  -
 م.)بريطانيا(2112
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أنشأ بها كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية المعاصرة بجامعة كامبريدج في العام  -
 (2112الميالدي ...)

للدراسات العربية  دج في مجال....)يتخصص كرسي السلطان قابوس بجامعة كامبري -
 المعاصرة(

علوم اإلنسانية دولة أنشأ بها زمالة سلطان عمان الدولية في مجال اآلداب وال -
 م.)بريطانيا(2112أكسفورد عام  واالجتماعية بمركز

أنشأت زمالة سلطان عمان الدولية في مجال اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بمركز  -
 (2112م الميالدي...)أكسفورد العا

اآلداب والعلوم  تتخصص زمالة سلطان عمان الدولية بمركز أكسفورد في مجال ...) -
 اإلنسانية واالجتماعية(

دولة أنشأ بها كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية واإلسالمية بجامعة ملبورن عام  -
 م.)استراليا(2113

سالمية بجامعة ملبورن االسترالية في أنشأ كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية واإل -
 (2113العام الميالدي ...) 

للدراسات  يتخصص كرسي السلطان قابوس في جامعة ملبورن االسترالية في مجال ...) -
 العربية واإلسالمية(

دولة أنشأ بها كرسي السلطان قابوس في العالقات الدولية بجامعة هارفورد  -
 يكية(م.)الواليات المتحدة األمر 1999عام

أنشأ كرسي السلطان قابوس في العالقات الدولية بجامعة هارفورد في العام  -
 (1999الميالدي...)

 العالقات الدولية(. في مجال ...) ديتخصص كرسي السلطان قابوس في جامعة هارفور  -

دولة أنشأ بها كرسي السلطان قابوس لتقنية المعلومات بجامعة الهندسة والتكنولوجيا  -
 اكستان(م.)ب2111عام 

أنشأ بها كرسي السلطان قابوس لتقنية المعلومات بجامعة الهندسة والتكنولوجيا في العام  -
 (2111الميالدي...) 

يتخصص كرسي السلطان قابوس بجامعة الهندسة والتكنولوجيا الباكستانية في مجال  -
 تقنية المعلومات( ...)

لصحراوي بجامعة الخليج دولة أنشأ بها كرسي السلطان قابوس في مجال االستزراع ا -
 م.)البحرين(1994العربي عام 
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أنشأ كرسي السلطان قابوس في مجال االستزراع الصحراوي بجامعة الخليج العربي العام  -
 (1994الميالدي ...) 

يتخصص كرسي السلطان قابوس بجامعة الخليج العربي في البحرين في مجال  -
 ...)االستزراع الصحراوي(

لسلطان قابوس للدراسات العربية واإلسالمية بجامعة جورج تاون دولة أنشأ بها كرسي ا -
 م.)الواليات المتحدة األمريكية(1993عام 

أنشأ كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية واإلسالمية بجامعة جورج تاون األمريكية  -
 (1993في العام الميالدي ...) 

 ية في مجال...)يتخصص كرسي السلطان قابوس في جامعة جورج تاون األمريك -
 الدراسات العربية واإلسالمية(

دولة أنشأ بها كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية بجامعة بكين عام  -
 م.)الصين(2112

 (2112أنشأ كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية بجامعة بكين في العام الميالدي...) -

للدراسات  ال ...)يتخصص كرسي السلطان قابوس في جامعة بكين الصينية في مج -
 العربية(

 م منظمة....)اليونسكو(1911تبنت فكرة مشروع طريق الحرير عام  -

 (1911تبنت منظمة اليونسكو فكرة مشروع طريق الحرير في العام الميالدي..)  -

دولة خصصت السفينة فلك السالمة لتنفيذ الرحلة البحرية لمشروع الحرير عام  -
 .)سلطنة عمان(1919

ن السفينة فلك السالمة لتنفيذ الرحلة البحرية لمشروع الحرير في خصصت سلطنة عما -
 (1919العام الميالدي...) 

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة : -

 :أفضل السبل،ولعله السبيل األوحد المفضي إلى عالم أكثر إنسانية وتضامناً يقصد ب -

 الحوار الفعال -لحضاري   دالحوار ا -الحوار الراقي   ج -الحوار الثقافي  ب - أ

 :ظهر مصطلح صدام الحضارات في العام الميالدي -

 1994-د     1993-ج    1992-ب   1991-أ

 :صاحب مقولة صدام الحضارات الكاتب األمريكي  -

 روميرو -روميش    د -غاندي     ج -ب   صامويل هنتنجتون -أ

 :قولة صدام الحضاراتالدولة التي ينتمي لها الكاتب صامويل هنتنجتون صاحب م -
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 النمسا-ألمانيا     د-الواليات المتحدة األمريكية    ج -كندا      ب - أ

مصطلح يعنى االعتراف باآلخر،وما يمتلك من ثقافة خاصة ،بعيدا عن أي سياسية ترمي  -
 :إلى إذالل اآلخر أو استغالل نقاط ضعفه

 الثقافي الحوار-ثقافة الحوار    د-الثقافة       ج -الحوار       ب - أ

ميناء حول العالم وحصلت على  141دولة انطلقت منها سفينة شراعية زارت أكثر من  -
 :المركز األول في مسابقات دولية للسفن الشراعية

 بريطانيا-مصر   د-الواليات المتحدة األمريكية    ج-سلطنة عمان  ب - أ

المركز األول ميناء حول العالم وحصلت على  141سفينة شراعية عمانية زارت أكثر من  -
 :في مسابقات دولية للسفن الشراعية

 شباب عمان-سلطانة     د-فلك السالمة     ج -صحار     ب - أ

القتصادي دولة أنشأ بها كرسي السلطان قابوس لألستاذية في مجال إدارة المياه والتنوع ا -
 م:2112بجامعة اترخت عام 

 الصين  -باكستان  د -بريطانيا    ج -هولندا   ب - أ

بها كرسي السلطان قابوس لألستاذية في مجال إدارة المياه والتنوع االقتصادي أنشأ  -
 :بجامعة اترخت بهولندا في العام الميالدي

 2112-د     2114-ج     2113-ب     2112-أ

 :يتخصص كرسي السلطان قابوس لألستاذية في بجامعة اترخت بهولندا في مجال  -

 ارة المياه والتنوع االقتصادي إد -العالقات الدولية           ب -أ
 الدراسات العربية-تقنية المعلومات           د-ج

دولة أنشأ بها كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية المعاصرة بجامعة كامبريدج عام  -
 :م2112

 الصين  -باكستان   د -بريطانيا    ج -هولندا   ب-أ

المعاصرة بجامعة كامبريدج في العام  أنشأ بها كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية -
 :الميالدي 

 2112-د     2114-ج     2113-ب     2112-أ

 :يتخصص كرسي السلطان قابوس بجامعة كامبريدج في مجال -

 إدارة المياه والتنوع االقتصادي  -العالقات الدولية           ب -أ
 الدراسات العربية المعاصرة-تقنية المعلومات           د-ج
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دولة أنشأ بها زمالة سلطان عمان الدولية في مجال اآلداب والعلوم اإلنسانية  -
 :م2112واالجتماعية بمركز أكسفورد عام 

 الصين  -باكستان   د -بريطانيا    ج -هولندا   ب-أ

أنشأت زمالة سلطان عمان الدولية في مجال اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بمركز  -
 :لميالديأكسفورد العام ا

 2112-د     2114-ج     2113-ب     2112-أ

 دولية بمركز أكسفورد في مجال :تتخصص زمالة سلطان عمان ال -

 اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية -العالقات الدولية           ب -أ
 الدراسات العربية المعاصرة-تقنية المعلومات           د-ج

قابوس للدراسات العربية واإلسالمية بجامعة ملبورن عام  دولة أنشأ بها كرسي السلطان -
 :م2113

 الصين  -استراليا   د -بريطانيا    ج -هولندا   ب-أ

رن االسترالية في أنشأ كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية واإلسالمية بجامعة ملبو  -
 العام الميالدي:

 2112-د     2114-ج     2113-ب     2112-أ

 :السلطان قابوس في جامعة ملبورن االسترالية في مجال يتخصص كرسي -

 اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية -العالقات الدولية           ب -أ
 الدراسات العربية واإلسالمية-تقنية المعلومات           د-ج

 م:1999لدولية بجامعة هارفورد عامدولة أنشأ بها كرسي السلطان قابوس في العالقات ا -

 الواليات المتحدة األمريكية -باكستان   د -بريطانيا    ج -هولندا   ب-أ

 :أنشأ كرسي السلطان قابوس في العالقات الدولية بجامعة هارفورد في العام الميالدي -

 1999-د     1991-ج     1992-ب     1996-أ

 :في مجال  ديتخصص كرسي السلطان قابوس في جامعة هارفور  -

 اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية -لية           بالعالقات الدو  -أ
 الدراسات العربية واإلسالمية-تقنية المعلومات           د-ج

دولة أنشأ بها كرسي السلطان قابوس لتقنية المعلومات بجامعة الهندسة والتكنولوجيا  -
 :م2111عام 

 حدة األمريكيةالواليات المت -باكستان   د -بريطانيا    ج -هولندا   ب-أ
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أنشأ بها كرسي السلطان قابوس لتقنية المعلومات بجامعة الهندسة والتكنولوجيا في العام  -
 :الميالدي

 2114-د     2113-ج     2112-ب     2111-أ

 التكنولوجيا الباكستانية في مجال:يتخصص كرسي السلطان قابوس بجامعة الهندسة و  -

 داب والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةاآل -العالقات الدولية           ب -أ
 الدراسات العربية واإلسالمية-تقنية المعلومات           د-ج

لخليج دولة أنشأ بها كرسي السلطان قابوس في مجال االستزراع الصحراوي بجامعة ا -
 م:1994العربي عام 

 الواليات المتحدة األمريكية -باكستان   د -البحرين    ج -هولندا   ب-أ

كرسي السلطان قابوس في مجال االستزراع الصحراوي بجامعة الخليج العربي العام  أنشأ -
 :الميالدي 

 1996-د     1992-ج     1994-ب     1993-أ

 :يتخصص كرسي السلطان قابوس بجامعة الخليج العربي في البحرين في مجال  -

 االستزراع الصحراوي -العالقات الدولية           ب -أ
 الدراسات العربية واإلسالمية-لومات           دتقنية المع-ج

دولة أنشأ بها كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية واإلسالمية بجامعة جورج تاون  -
 :م1993عام 

 الواليات المتحدة األمريكية -باكستان   د -البحرين    ج -هولندا   ب-أ

ون األمريكية جامعة جورج تاأنشأ كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية واإلسالمية ب -
 في العام الميالدي :

 1996-د     1992-ج     1994-ب     1993-أ

 :يتخصص كرسي السلطان قابوس في جامعة جورج تاون األمريكية في مجال  -

 االستزراع الصحراوي -العالقات الدولية           ب -أ
 ميةالدراسات العربية واإلسال-تقنية المعلومات           د-ج

 :م2112دولة أنشأ بها كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية بجامعة بكين عام  -

 الواليات المتحدة األمريكية -باكستان   د -الصين    ج -هولندا   ب-أ

 :أنشأ كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية بجامعة بكين في العام الميالدي -

 2119-د      2111-ج     2112-ب    2116 -أ

 :يتخصص كرسي السلطان قابوس في جامعة بكين الصينية في مجال  -
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 االستزراع الصحراوي -العالقات الدولية           ب -أ
 الدراسات العربية -تقنية المعلومات           د-ج

 م منظمة:1911ع طريق الحرير عام تبنت فكرة مشرو  -

 فياليونيس -األليسكو    د -اإليسسكو    ج -اليونسكو   ب -أ

 :تبنت منظمة اليونسكو فكرة مشروع طريق الحرير في العام الميالدي -

 1919-د  1911-ج    1912-ب   1916-أ

 م:1919دولة خصصت السفينة فلك السالمة لتنفيذ الرحلة البحرية لمشروع الحرير عام  -

 الواليات المتحدة األمريكية -باكستان   د -الصين    ج -سلطنة عمان   ب-أ

عمان السفينة فلك السالمة لتنفيذ الرحلة البحرية لمشروع الحرير في  خصصت سلطنة -
 :العام الميالدي

 1919-د  1911-ج    1912-ب   1916-أ

 عدد ما يلي: -

 األسس التي  يختلف عليها الناس. -

 األهمية التي يمثلها حوار الحضارات والثقافات. -

 المفاهيم المرادفة لحوار الحضارات. -

 ناقش ما يلي : -

 ئد المرجوة من حوار بين الثقافات والمجتمعات.العوا -

 أهمية تنوع ثقافات الشعوب والمجتمعات. -

 األسس التي تقوم على أساسها عالقة الثقافة العربية واإلسالمية،مع الثقافات األخرى. -

 الحوار الحضاري العماني عبر العصور. -

 أهمية كراسي السلطان قابوس العلمية. -

لطان قابوس لألستاذية في مجال إدارة المياه والتنوع الدور الذي يلعبه كرسي الس -
 م.2112 االقتصادي بجامعة اترخت بهولندا

 دلل لما يلي: -

 أصبح حوار الحضارات من القضايا التي اهتمت بها دول العالم في الوقت الحاضر. -

"الحوار ليس بالكلمة الجديدة أو الدخيلة على مجتمعاتنا بل هي أصيلة في حضارتنا  -
 مية".اإلسال

 أذكر ما يلي: -

 .م1911منظمة اليونسكو تتبنى فكرة مشروع طريق الحرير عام  الهدف الذي جعل -
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سلطنة عمان تخصص السفينة فلك السالمة لتنفيذ فكرة مشروع طريق  الهدف الذي جعل -
 م.1919الحرير عام 

 علل لما يلي : -

 أهمية تنوع ثقافات الشعوب والمجتمعات. -

 ف عنه إما أنه يعاني من خلل أو عيب معين.نظرة اإلنسان إلى من يختل -

 أهمية كراسي السلطان قابوس العلمية. -

 .1911تبني منظمة اليونسكو فكرة مشروع طريق الحرير عام  -

 :قارن في جدول بين -

 الجهة المشرفة. -السنة-كراسي السلطان قابوس العلمية من حيث: المجال -

 أعط أمثلة لما يلي: -

 ة.كراسي السلطان قابوس العلمي -

 عدد ما يلي  : -

 االختالفات التي تختلف على أساسها المجموعات الثقافية الصغرى أو الفرعية. -

القيم والمبادئ الحضارية التي تنطلق منها الثقافة العربية االسالمية في حوارها مع  -
 ثقافات العالم .

 فسر المقصود بكل من : -

  -الحوارثقافة  –الثقافات الصغرى أو الفرعية  –الحوار الثقافي  -

 اشرح ما يلي: -

 قوله تعالى:" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعافوا". -

 فسرما يلي: -

 " إن الحضارات ليست مصطلحات تاريخية ثابتة أو غير قابلة للتغيير " -

 

 الدرس الثالث )الحوار والتواصل الحضاري الدولي( -
 ناسبها :أكمل العبارات التالية بما ي -

 مؤلف كتاب تكوين أوروبا .......)كرستوفر دوسن( -

 )أوروبا(دوسن مؤلف كتاب "تكوين أوروبا"... قارة ينتمى اليها الكاتب كرستوفر -

 احتلت الحضارة اإلسالمية مركز الصدارة منذ العصور....)الوسطى( -

 نمت الحضارة الغربية في ظالل الحضارة...)اإلسالمية(. -

 ارة عن تفاعل ال تنازع،وتحاور ال تناحر من المنظور..)اإلسالمي(التفاعل الحضاري عب -
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الجسر الرئيسي للتعاون الدولي والموطن الحقيقي للحوار بين الحضارات تمثله  -
 منظمة...)األمم المتحدة(

 (2111أعلنت األمم المتحدة عام حوار الحضارات في العام الميالدي...) -

 الدولي الخاص بحوار الحضارات .)لتوانيا( دولة عقدت بها هيئة اليونسكو المؤتمر -

عقدت اليونسكو المؤتمر الدولي الخاص بحوار الحضارات في لتوانيا في العام  -
 (2111الميالدي...)

 يطلق على المنظمة العربية للتربية والثقافة،والعلوم اختصارا اسم ...)األليسكو( -

ب )من االختالف إلى االتفاق( مدينة عقد بها مؤتمر الحضارة العربية واإلسالمية والغر  -
 م.)قرطبة(2114عام 

عقد مؤتمر الحضارة العربية واإلسالمية والغرب )من االختالف إلى االتفاق( بمدينة قرطبة  -
 (2114االسبانية في العام الميالدي ...)

دولة عقدت بها الندوة الدولية للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )اإليسسكو(  -
 م.)تونس(2116عام 

عقدت الندوة الدولية للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )اإليسسكو( بتونس في  -
 (2116العام الميالدي...) 

م.)سلطنة 2116دولة عقدت بها الندوة الدولية حول الحوار بين الحضارات والثقافات عام  -
 عمان(

 عام ال في سلطنة عمان في اتالندوة الدولية حول الحوار بين الحضارات والثقاف عقدت -
 (2116الميالدي...)

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة : -

 مؤلف كتاب تكوين أوروبا : -

 صامويل -روميرو     د -غاندي    ج -كرستوفر دوسن  ب - أ

 قارة ينتمي اليها الكاتب كرستوفر دوسن مؤلف كتاب "تكوين أوروبا": -

 إفريقيا -أمريكا    د-أوروبا    ج-آسيا      ب-أ

 احتلت الحضارة اإلسالمية مركز الصدارة منذ العصور: -

 المعاصرة-الوسطى   د -الحديثة    د -القديمة    ب -أ

 نمت الحضارة الغربية في ظالل الحضارة: -

 الصينية-الفارسية     د-اإلسالمية    ج-الهندية    ب - أ

 ال تناحر من المنظور:     التفاعل الحضاري عبارة عن تفاعل ال تنازع،وتحاور -
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 األمريكي -اإلسالمي     د-الصيني     ج -األوروبي   ب -أ

 الجسر الرئيسي للتعاون الدولي والموطن الحقيقي للحوار بين الحضارات تمثله منظمة: -

 فاليونيسي -اإليسسكو   د -األليسكو   ج -األمم المتحدة    ب -أ

 ت في العام الميالدي:أعلنت األمم المتحدة عام حوار الحضارا -

 2113-د    2112-ج     2111-ب    2111 -أ

 :دولة عقدت بها هيئة اليونسكو المؤتمر الدولي الخاص بحوار الحضارات  -

 النمسا-هولندا    د-ألمانيا    ج-لتوانيا    ب-أ

 :عقدت اليونسكو المؤتمر الدولي الخاص بحوار الحضارات في لتوانيا في العام الميالدي -

 2113-د    2112-ج     2111-ب    2111 -أ

 :يطلق على المنظمة العربية للتربية والثقافة،والعلوم اختصارا اسم  -

 فاليونيسي -اإليسسكو   د -األليسكو   ج -اليونسكو     ب -أ

مدينة عقد بها مؤتمر الحضارة العربية واإلسالمية والغرب )من االختالف إلى االتفاق(  -
 :م2114عام 

 طليطلة -قرطبة   د -اشبيلية    ج-ب   مدريد -أ

عقد مؤتمر الحضارة العربية واإلسالمية والغرب )من االختالف إلى االتفاق( بمدينة قرطبة  -
 :االسبانية في العام الميالدي 

 2114-د    2113-ج     2112-ب    2111 -أ

قافة )اإليسسكو( دولة عقدت بها الندوة الدولية للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والث -
 :م2116عام 

 المغرب -تونس    د -مصر   ج -العراق     ب -أ

عقدت الندوة الدولية للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )اإليسسكو( بتونس في  -
 :العام الميالدي

 2112-د    2116-ج     2112-ب    2114 -أ

 :م2116ضارات والثقافات عام دولة عقدت بها الندوة الدولية حول الحوار بين الح -

 المغرب -تونس    د -سلطنة عمان    ج-العراق     ب -أ

عقدت الندوة الدولية حول الحوار بين الحضارات والثقافات في سلطنة عمان في العام   -
 :الميالدي

 2112-د    2116-ج     2112-ب    2114 -أ

 فسر المقصود بكل من : -
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 اإليسسكو-األليسكو  –اليونسكو  -

 ما يلي: فسر -

 الحضاري في المنظور اإلسالمي هو عملية تفاعل ال تنازع ،وتحاور ال تناحر". "التفاعل -

 :قارن في جدول بين -

سنة –أهم المؤتمرات الدولية في مجال حوار الحضارات من حيث: مكان عقد المؤتمر  -
 أهم المحاور. -الهدف -االنعقاد

 أعط أمثلة لما يلي: -

دينية ،والبيئية التي يساهم الحوار بزيادة التعاون المشترك المشكالت االجتماعية،وال -
 إليجاد حلول لها.

 تأثير الحضارة اإلسالمية على الحضارة الغربية . -

 عدد ما يلي  : -

 .أبرز ما يتحقق عندما تسعى الدول لتحقيق حوار الحضارات -

 علل لما يلي : -

الحقيقي للحوار بين تعد األمم المتحدة الجسر الرئيسي للتعاون الدولي والموطن  -
 الحضارات .

 دلل لما يلي: -

 تأثير الحضارة اإلسالمية في نقل المدنية والحضارة إلى أوروبا. -
 االهتمام بتحقيق مبدأ حوار الحضارات على الصعيدين العالمي والعربي. -

 ناقش ما يلي : -

 التواصل الحضاري في ظل الحضارة اإلسالمية. -

 التفاعل الحضاري في ظل عالم متغير. -

 

 اسئلة على الوحدة الخامسة )التراث العالمي بين أيدينا( -

 الدرس األول )التراث العالمي المفهوم واألهمية( -
 أكمل العبارات التالية بما يناسبها : -

صاحب مقولة :"علينا أن نؤكد بكل جوانحنا أن التراث العالمي يخصنا،ليس قوال ولكن  -
 عمال"....)روميش تريباني(

 التاريخي الذي خلفنه لنا األجيال السابقة ب...)التراث( يقصد بذلك اإلنجاز -

 كلمة التراث في اللغة العربية مشتقة من الفعل ....)ورَث ( -
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يقصد ب األعمال المعمارية ،وأعمال النحت،والتصوير على المباني ،والعناصر أو  -
قيمة  التكاوين ذات الصفة األثرية،والنقوش والكهوف ومجموعة المعالم التي لها جميعا

 عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ،أو الفن أو العلم...)اآلثار(

أو تناسقها،أو يقصد بمجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة،والتي لها بسبب عمارتها، -
قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ،أو الفن أو  اندماجها  في منظر طبيعي،

 العلم...)المجمعات(

ال اإلنسان،أو األعمال المشتركة بين اإلنسان والطبيعة،وكذلك المناطق بما يقصد بأعم -
فيها المواقع األثرية والتي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ،أو الفن أو 

 العلم...)المواقع(

 يبلغ عدد عجائب الدنيا ...)سبع( -

 لسبع.)مصر(الدولة التي يقع بها الهرم األكبر أحد عجائب الدنيا ا -
 الدولة التي تقع بها برج وجنائن بابل المعلقة أحد عجائب الدنيا السبع.)العراق( -
 الدولة التي يقع تمثال زيوس األكبر أحد عجائب الدنيا السبع.)اليونان( -
 الدولة التي يقع بها معبد ديانا أحد عجائب الدنيا السبع.)تركيا( -
 موزولوس أحد عجائب الدنيا السبع.)تركيا(الدولة التي يقع بها مقبرة الملك  -
 البحر التي يقع بها تمثال رودس أحد عجائب الدنيا السبع.)إيجة( -
 الدولة التي تقع بها منارة اإلسكندرية أحد عجائب الدنيا السبع.)مصر( -
 (1942أنشئت منظمة اليونسكو في العام الميالدي...) -

 م(1929سد العالي في مصر بالعام الميالدي..)ظهر مفهوم التراث العالمي بعد إنشاء ال
 م.)مصر(1929دولة أنشأ بها السد العالي عام  -
 دولة تقع بها جزر فيله وأجليكيا.)مصر( -
 اإلبداع اإلنساني(يرمز المربع في شعار التراث العالمي إلى .....) -
 ترمز الدائرة في شعار التراث العالمي إلى .....)الطبيعة( -
 ار التراث العالمي بشكله العام الدائري إلى .....)الحماية(يرمز شع -
 (61م مواقع عددها..)2116يوجد في الدول العربية ضمن قائمة التراث العالمي حتى يناير  -
 (14م...)2116بلغ عدد الدول العربية ضمن قائمة التراث العالمي حتى يناير  -
م مواقع ثقافية 2116المي حتى يناير يوجد في الدول العربية ضمن قائمة التراث الع -

 (26عددها..)
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م مواقع طبيعية 2116يوجد في الدول العربية ضمن قائمة التراث العالمي حتى يناير  -
 (4عددها..)

م مواقع مختلطة 2116يوجد في الدول العربية ضمن قائمة التراث العالمي حتى يناير  -
 (1عددها..) 

م مواقع 2112ئمة التراث العالمي حتى يونيو يوجد في الدول العالمية ضمن قا -
 (121عددها..)

 (122م ...)2112بلغ عدد الدول العالمية ضمن قائمة التراث العالمي حتى يونيو  -
م مواقع ثقافية 2112يوجد في الدول العربية ضمن قائمة التراث العالمي حتى يونيو  -

 (661عددها..)
م مواقع طبيعية 2112تراث العالمي حتى يونيو يوجد في الدول العربية ضمن قائمة ال -

 (166عددها..)
م مواقع مختلطة 2112يوجد في الدول العربية ضمن قائمة التراث العالمي حتى يونيو  -

 (22عددها..) 
 .)بريطانيا أو المملكة المتحدة(..الشهيرة  Big Binدولة توجد بها ساعة بيج بن  -
 مهورية الهند(.)ج...دولة يقع بها قبر تاج محل  -
 دولة يقع بها برج بيزا المائل...)إيطاليا( -
 .)سلطنة عمان(....بالد تعرف بأنها أرض القالع والحصون  -
 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة : -

صاحب مقولة :"علينا أن نؤكد بكل جوانحنا أن التراث العالمي يخصنا،ليس قوال ولكن  -
 عمال":

 كريستوفر -صامويل    د -غاندي    ج -ي   بروميش تريبان - أ

 يقصد بذلك اإلنجاز التاريخي الذي خلفنه لنا األجيال السابقة ب: -

 اآلثار -التراث   د -الحوار   ج -الثقافة    ب -أ

 كلمة التراث في اللغة العربية مشتقة من الفعل : -

 يرث -ارث     د -وارث    ج -ورَث    ب - أ

ة ،وأعمال النحت،والتصوير على المباني ،والعناصر أو يقصد ب األعمال المعماري -
التكاوين ذات الصفة األثرية،والنقوش والكهوف ومجموعة المعالم التي لها جميعا قيمة 

 عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ،أو الفن أو العلم:

 المحميات -المجمعات    د -المواقع   ج -اآلثار   ب - أ
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لمنعزلة أو المتصلة،والتي لها بسبب عمارتها،أو تناسقها،أو يقصد بمجموعات المباني ا -
قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ،أو الفن أو  اندماجها  في منظر طبيعي،

 العلم:

 المحميات -المجمعات    د -المواقع   ج -اآلثار   ب-أ

لك المناطق بما يقصد بأعمال اإلنسان،أو األعمال المشتركة بين اإلنسان والطبيعة،وكذ -
فيها المواقع األثرية والتي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ،أو الفن أو 

 العلم:

 المحميات -المجمعات    د -المواقع   ج -اآلثار   ب-أ

 يبلغ عدد عجائب الدنيا : -

 عشر -تسع    د -ثمان    ج -سبع    ب-أ

 عجائب الدنيا السبع: الدولة التي يقع بها الهرم األكبر أحد -
 اليونان -تركيا   د -مصر    ج -العراق   ب -أ
 الدولة التي تقع بها برج وجنائن بابل المعلقة أحد عجائب الدنيا السبع: -
 اليونان -تركيا   د -مصر    ج -العراق   ب -أ
 الدولة التي يقع تمثال زيوس األكبر أحد عجائب الدنيا السبع: -
 اليونان -تركيا   د -ر    جمص -العراق   ب -أ
 الدولة التي يقع بها معبد ديانا أحد عجائب الدنيا السبع: -
 اليونان -تركيا   د -مصر    ج -العراق   ب -أ
 الدولة التي يقع بها مقبرة الملك موزولوس أحد عجائب الدنيا السبع: -
 اليونان -تركيا   د -مصر    ج -العراق   ب -أ
 ها تمثال رودس أحد عجائب الدنيا السبع:البحر التي يقع ب -
 المتوسط -األحمر    د-إيجة    ج -مرمره   ب -أ
 الدولة التي تقع بها منارة اإلسكندرية أحد عجائب الدنيا السبع: -
 اليونان -تركيا   د -مصر    ج -العراق   ب -أ
 أنشئت منظمة اليونسكو في العام الميالدي: -
 1946-د   1942-ج   1944-ب   1943 -أ

 ظهر مفهوم التراث العالمي بعد إنشاء السد العالي في مصر بالعام الميالدي:
 1929-د    1921-ج    1922-ب   1926-أ
 م:1929دولة أنشأ بها السد العالي عام  -
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 اليونان -تركيا   د -مصر    ج -العراق   ب -أ
 دولة تقع بها جزر فيله وأجليكيا: -
 اليونان -تركيا   د -ج مصر    -العراق   ب -أ
 :يرمز المربع في شعار التراث العالمي إلى  -
 الثقافة -الحماية   د -الطبيعة   ج -اإلبداع اإلنساني   ب -أ
 :ترمز الدائرة في شعار التراث العالمي إلى  -
 الثقافة -الحماية   د -الطبيعة   ج -اإلبداع اإلنساني   ب -أ
 :شكله العام الدائري إلى يرمز شعار التراث العالمي ب -
 الثقافة -الحماية   د -الطبيعة   ج -اإلبداع اإلنساني   ب -أ
 م مواقع عددها:2116تى يناير يوجد في الدول العربية ضمن قائمة التراث العالمي ح -
 63-د    62-ج    61-ب   61 -أ
 :م2116بلغ عدد الدول العربية ضمن قائمة التراث العالمي حتى يناير  -
 16-د   12-ج   14-ب   13 -أ
 م مواقع ثقافية عددها:2116ر يوجد في الدول العربية ضمن قائمة التراث العالمي حتى يناي -
 21-د     22-ج   26-ب    22 -أ
م مواقع طبيعية 2116ير يوجد في الدول العربية ضمن قائمة التراث العالمي حتى ينا -

 عددها:
 4-د    3-ج     2-ب    1-أ
م مواقع مختلطة 2116ر يوجد في الدول العربية ضمن قائمة التراث العالمي حتى يناي -

 عددها:
 4-د    3-ج     2-ب    1-أ
 :م مواقع عددها2112يوجد في الدول العالمية ضمن قائمة التراث العالمي حتى يونيو  -
 123-د   122-ج     121-ب    121 -أ
 :م 2112التراث العالمي حتى يونيو  بلغ عدد الدول العالمية ضمن قائمة -
 111-د   122 -ج   166 -ب   122 -أ
م مواقع ثقافية 2112 يوجد في الدول العربية ضمن قائمة التراث العالمي حتى يونيو -

 عددها:
 221-د     661-ج   221-ب    441-أ
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طبيعية م مواقع 2112يوجد في الدول العربية ضمن قائمة التراث العالمي حتى يونيو  -
 :عددها

 111-د   122 -ج   166 -ب   122 -أ
م مواقع مختلطة 2112يوجد في الدول العربية ضمن قائمة التراث العالمي حتى يونيو  -

 :عددها
 26-د   22-ج   24-ب    23 -أ
 :الشهيرة  Big Binدولة توجد بها ساعة بيج بن  -
 إيطاليا -انيا   دألم-بريطانيا  ج -الواليات المتحدة األمريكية   ب -أ
 :دولة يقع بها قبر تاج محل  -
 إيطاليا -ألمانيا   د-الصين   ج-الهند     ب -أ
 :دولة يقع بها برج بيزا المائل -
 إيطاليا -ألمانيا   د-بريطانيا  ج -الواليات المتحدة األمريكية   ب -أ
 :بالد تعرف بأنها أرض القالع والحصون  -
 قطر-الكويت  د -ين    جالبحر  -سلطنة عمان   ب -أ

 فسر المقصود بكل من : -

التراث الثقافي  –التراث الطبيعي –التراث الثقافي  –التراث اصطالحا  –التراث لغة  -
التراث  -المواقع –المجمعات  -اآلثار  -التراث غير المنقول -التراث المنقول–الطبيعي 
 الموقع األثري. –العالمي 

 :قارن في جدول بين -

–المواقع الثقافية  –عدد الدول –اث العالمي والعربي من حيث : عدد المواقع مواقع التر  -
 المواقع المختلطة.–المواقع الطبيعية 

 أعط أمثلة لما يلي: -

 التراث الثقافي . -

 التراث الطبيعي . -

 التراث الثقافي الطبيعي. -

 التراث المنقول. -

 التراث غير المنقول.  -

 الم المختلفة.أهم معالم التراث العالمي في دول الع -

 فرق بين ما يلي: -
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( من اتفاقية حماية التراث 1التراث الثقافي والتراث الطبيعي حسب ما ورد في المادة رقم ) -
 الثقافي والطبيعي الصادرة عن منظمة اليونسكو.

 ما يلي  :فرق بين  -

المعايير المقننة من قبل لجنة التراث العالمي الختيار المواقع التراث الثقافي  -
دراجها ضمن قائمة التراث العالمي والطب  .يعي،وا 

 ما يلي: صف -

 شعار التراث العالمي. -

 ارسم ما يلي: -

 خريطة ذهنية أو منظم بصري تخطيطي ألنواع التراث. -

 شعار التراث العالمي. -

 علل لما يلي : -

 أصبحت الحاجة ماسة لحماية مواقع التراث الثقافي والطبيعي. -

 ظهور مفهوم التراث العالمي. -

 منظمة اليونسكو.إنشاء  -

 ما يلي: اذكر -

المعايير المقننة من قبل لجنة التراث العالمي الختيار المواقع التراث الثقافي  -
دراجها ضمن قائمة التراث العالمي .  والطبيعي،وا 

 شروط إدراج مواقع الدول ضمن قائمة التراث العالمي. -

 ناقش ما يلي : -

 ."التراث وسيلة لتالقي الحضارات وتعارف الشعوب" -

 
الدرس الثاني )التراث العالمي بين الهوية الوطنية  -

 والمسؤولية العالمية(
 أكمل العبارات التالية بما يناسبها : -

 .)الهند(..ينمي إليها المهاتما غاندي دولة -

 أي شعب يفقد تراثه وال يحافظ عليه،فإنه ال محالة سيفقد ...)هويته( -
 )زيمبابوي(..م.12و11د إلى القرنيين دولة يقع بها أثار حضارة قبائل شونا التي تعو  -

 (12و...)11تعود أثار حضارة قبائل شونا بزمبابوي إلى القرنيين الميالديين  -

 ق.م.)الصين(211عام ومات دولة يقع بها ضريح أول أباطرة أسرة آن كين الذي حكم  -

 (211توفي أول أباطرة أسرة آن كين قبل الميالد في عام ...) -
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 (م.)أمريكا الوسطى12ق-م221امتدت من عام  المايا التي تضم أثار حضارة منطقة -

 (221قامت حضارة المايا في أمريكا الوسطى في العام الميالدي..) -

 (12استمرت حضارة المايا في أمريكا الوسطى حتى أواخر القرن الميالدي...) -

 ق.م.)اليونان(4دولة يقع بها مسرح إبيدورس الذي بني في القرن  -

 ونانية القديمة وأشهرها...)إبيدروس(أكبر المسارح الي -

 يقع مسرح إبيدورس في مدينة ....)أثينا( -

 (4بني مسرح إبيدورس اليواناني قبل الميالد في القرن...) -

 المتحدة األمريكية(  دولة توجد بها تمثال الحرية .)الواليات -

 مدينة يقع بها تمثال الحرية.)نيويورك( -

 (1114للشعب األمريكي في العام الميالدي...) أهدي تمثال الحرية من الشعب الفرنسي -

 (1116استقلت الواليات المتحدة األمريكية عن بريطانيا في الميالدي ....) -

 (1112وصل تمثال الحرية لمدينة نيويورك في العام الميالدي...) -

 مليكون هدية بمناسبة استقالل أمريكا.)فرنسا(1114دولة انطلق منها تمثال الحرية عام  -

 م.)الهند(1631يوجد بها قبر تاج محل الذي بناه الملك شاه جيهان عام دولة  -

 (1631بني الملك شاه جيهان قبر تاج محل في العام الميالدي ...) -

 (21بلغ عدد السنوات التي استغرق بناء قبر تاج محل فيها حوالي ...) -

 يا(كم.)استرال2111دولة يقع بها الحاجز المرجاني الكبير الممتد على مسافة  -

 الحاجز المرجاني الكبير( يعد من أكثر معالم أستراليا روعة ...) -

 (411يبلغ عدد المرجان الذي يشتمل عليه الحاجز المرجاني الكبير في استراليا..) -

 كم(2111يمتد الحاجز المرجاني الكبير في استراليا لمسافة...) -

ة وطنية في العام أعلنت الحكومة االسترالية الحاجز المرجاني الكبير حديقة بحير  -
 (1922الميالدي..)

 دولة تشتهر بشالالت نياجرا والتي تتقاسمها معها الواليات المتحدة األمريكية.)كندا( -

 م(24يبلغ ارتفاع بشالالت نياجرا ...) -

 م(312يبلغ عرض بشالالت نياجرا...) -

 (  11يزور السائحين سنويا بشالالت نياجرا ماليين يقارب عددها... ) -

 بها هياكل أنجور .)كمبوديا( لة تقعدو  -

 دولة توجد بها جزر الجاالباجوس .)اإلكوادور( -

 دولة يقع بها وادي كاتماندو.)النيبال( -
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 الواليات المتحدة األمريكية( دولة توجد بها محمية بلوستون.) -

 واتيا(ر دولة توجد بها أثار مدينة موستار التي تعد من ضحايا الحرب البلقانية.)ك -

 .)البندقية(والمهددة بالسياحة العشوائية يرتها الشاطئيةمدينة تشتهر ببح -

 .)البيرو(والمهددة بالسياحة العشوائية دولة توجد بها مدينة ماتشوبيتشو -

 .)مصر(والمهددة بالسياحة العشوائية دولة تشتهر بوجود األهرامات -

 .)األردن(والمهددة بالسياحة العشوائية دولة توجد بها أثار حضارة البتراء -

 .)الصين( والمهددة بالسياحة العشوائية ة تشتهر بسورها العظيمدول -

دولة توجد بها محمية نجورو نجورو والتي تحوي الكثير من الحيوانات البرية في  -
 العالم.)تنزانيا(

 (22تناقصت الحيوانات البرية في محمية نجورو نجورو بنسبة مئوية قدرها...) -

 ألف(19ألفا إلى ..) 22و نجورو من تناقصت الحيوانات البرية في محمية نجور  -

 تناقصت الحيوانات البرية في محمية نجورو نجورو بسبب...)ثوران البراكين( -

دولة  توجد بها مدينة ماتشو بيتشو األثرية المهددة بالتقلبات المناخية الناجمة عن  -
 ظاهرة النينو.)البيرو(

لمناخية الناجمة عن ظاهرة تتعرض مدينة ماتشو بيتشو األثرية لمخاطر... )التقلبات ا -
 النينو(

 دولة يقع بها قصر الداالي الما في هضبة التبت والذي لحقته أضرار جسيمة.)الصين( -

 يتعرض قصر الداالي الما في هضبة التبت ألضرار نتيجة ...)المباني والمدن الحديثة( -

 مدرسة ومنظمة للتراث .)إفريقيا(بها قارة أسست  -

 (ااث االنجليزي.)بريطانيدولة يوجد بها منظمة التر  -

 دولة أسست صندوقًا للبيئة.)ايطاليا( -

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة : -

 دولة ينمي إليها المهاتما غاندي: -

 الواليات المتحدة األمريكية -بريطانيا    د-الهند    ج -الصين     ب -أ

 يفقد :أي شعب يفقد تراثه وال يحافظ عليه،فإنه ال محالة س -

 حاضره -تاريخه    د -هويته     ج  -ثقافته    ب -أ
 م:12و11دولة يقع بها أثار حضارة قبائل شونا التي تعود إلى القرنيين  -

 الواليات المتحدة األمريكية -الهند   د -الصين    ج -زيمبابوي   ب-أ

 و:11تعود أثار حضارة قبائل شونا بزمبابوي إلى القرنيين الميالديين  -
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 12-د   14-ج   13-ب   12 -أ

 ق.م:211دولة يقع بها ضريح أول أباطرة أسرة آن كين الذي حكم ومات عام  -

 الواليات المتحدة األمريكية -الهند   د -الصين    ج -زيمبابوي   ب-أ

 توفي أول أباطرة أسرة آن كين قبل الميالد في عام : -

 211-د     219-ج    211-ب  212-أ

 م:12ق-م221رة المايا التي امتدت من عام منطقة تضم أثار حضا -

 استراليا -أمريكا الجنوبية   د -أمريكا الوسطى    ج-أمريكا الشمالية   ب-أ
 قامت حضارة المايا في أمريكا الوسطى في العام الميالدي:

 261-د    221-ج    241-ب   231 -أ

 دي:استمرت حضارة المايا في أمريكا الوسطى حتى أواخر القرن الميال -

 11-د   12-ج   16-ب    12-أ

 ق.م:4دولة يقع بها مسرح إبيدورس الذي بني في القرن  -

 الواليات المتحدة األمريكية -الهند   د -الصين    ج -اليونان   ب-أ

 أكبر المسارح اليونانية القديمة وأشهرها: -

 سدوم -قرطاجنة    د -إبيدروس    ج -أثينا     ب - أ

 نة :يقع مسرح إبيدورس في مدي -

 قرطبة -اإلسكندرية    د-قرطاجة    ج -أثينا   ب - أ

 بني مسرح إبيدورس اليواناني قبل الميالد في القرن: -

 4-د    3-ج    2-ب    1 -أ

 دولة توجد بها تمثال الحرية : -

 الواليات المتحدة األمريكية -الهند   د -الصين    ج -زيمبابوي   ب-أ

 مدينة يقع بها تمثال الحرية: -

 فلوريدا-نيوجرسي    د -متشجن    ج -رك  بنيويو -أ

 أهدي تمثال الحرية من الشعب الفرنسي للشعب األمريكي في العام الميالدي: -

 1112-د    1114-ج   1113-ب    1112-أ

 استقلت الواليات المتحدة األمريكية عن بريطانيا في الميالدي : -

 1116-د    1112-ج   1114-ب    1113-أ

 ة لمدينة نيويورك في العام الميالدي:وصل تمثال الحري -

 1112-د    1114-ج   1113-ب    1112-أ
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 م ليكون هدية بمناسبة استقالل أمريكا:1114دولة انطلق منها تمثال الحرية عام   -

 إيطاليا -فرنسا   د-الصين    ج -ألمانيا   ب-أ

 م:1631دولة يوجد بها قبر تاج محل الذي بناه الملك شاه جيهان عام  -

 الواليات المتحدة األمريكية -الهند   د -الصين    ج -اليونان   ب-أ

 بني الملك شاه جيهان قبر تاج محل في العام الميالدي : -

 1633-د   1632-ج    1631-ب     1631-أ

 بلغ عدد السنوات التي استغرق بناء قبر تاج محل فيها حوالي : -

 41-د     31-ج     21-ب     11-أ

 كم:2111الحاجز المرجاني الكبير الممتد على مسافة دولة يقع بها  -

 الواليات المتحدة األمريكية -الهند   د -استراليا    ج -اليونان   ب-أ

 يعد من أكثر معالم أستراليا روعة : -

 تمثال الحرية -شالالت نياجرا   د-تاج محل  ج -الحاجز المرجاني الكبير   ب -أ

 الحاجز المرجاني الكبير في استراليا: يبلغ عدد المرجان الذي يشتمل عليه -

 611-د  211-ج   411-ب    311-أ

 :تقدر بالكيلو متر يمتد الحاجز المرجاني الكبير في استراليا لمسافة -

 4111-د    3111-ج    2111-ب   1111-أ

أعلنت الحكومة االسترالية الحاجز المرجاني الكبير حديقة بحيرة وطنية في العام  -
 :الميالدي

 1912-د    1922-ج    1962-ب   1922-أ

 :دولة تشتهر بشالالت نياجرا والتي تتقاسمها معها الواليات المتحدة األمريكية -

 كندا -البيرو   د -المكسيك    ج-اليونان   ب-أ

 بالمتر حوالي :يبلغ ارتفاع بشالالت نياجرا  -

 42-د   44-ج   43-ب    42 -أ

 لي:بالمتر حوا يبلغ عرض بشالالت نياجرا -

 316-د   312-ج    314-ب    313 -أ

 :يزور السائحين سنويا بشالالت نياجرا ماليين يقارب عددها -

   11-د   11-ج   9-ب    1-أ

 :دولة تقع بها هياكل أنجور  -

 تنزانيا -النيبال    د -اإلكوادور    ج -كمبوديا   ب-أ
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 :دولة توجد بها جزر الجاالباجوس  -

 تنزانيا -النيبال    د -ج   اإلكوادور  -كمبوديا   ب-أ

 :دولة يقع بها وادي كاتماندو -

 تنزانيا -النيبال    د -اإلكوادور    ج -كمبوديا   ب-أ

 دولة توجد بها محمية بلوستون: -

 تنزانيا -النيبال    د -الواليات المتحدة األمريكية    ج-كمبوديا   ب-أ

 :الحرب البلقانية دولة توجد بها أثار مدينة موستار التي تعد من ضحايا -

 تنزانيا -النيبال    د -كرواتيا     ج-كمبوديا   ب-أ

 :مدينة تشتهر ببحيرتها الشاطئية والمهددة بالسياحة العشوائية -

 أثينا  -قرطبة    د -روما    ج-البندقية    ب -أ

 :دولة توجد بها مدينة ماتشوبيتشو والمهددة بالسياحة العشوائية -

 تنزانيا -البيرو    د -ت المتحدة األمريكية    جالواليا-كمبوديا   ب-أ

 :دولة تشتهر بوجود األهرامات والمهددة بالسياحة العشوائية -

 األردن -المغرب    د -مصر   ج -العراق    ب -أ

 :دولة توجد بها أثار حضارة البتراء والمهددة بالسياحة العشوائية -

 األردن -المغرب    د -مصر   ج -العراق    ب -أ

 :ولة تشتهر بسورها العظيم والمهددة بالسياحة العشوائية د -

 تنزانيا -البيرو    د -الصين    ج-كمبوديا   ب-أ

 :دولة توجد بها محمية نجورو نجورو والتي تحوي الكثير من الحيوانات البرية في العالم -

 تنزانيا -البيرو    د -الواليات المتحدة األمريكية    ج-كمبوديا   ب-أ

 :الحيوانات البرية في محمية نجورو نجورو بنسبة مئوية قدرها تناقصت -

 22-د   24-ج    23-ب    22-أ

 :ألفا إلى  22تناقصت الحيوانات البرية في محمية نجورو نجورو من  -

 21-د   21-ج   19-ب   11-أ

 نتيجة:تناقصت الحيوانات البرية في محمية نجورو نجورو  -

 السياحة العشوائية-الزالزل    د-لنينو    جظاهرة ا-ثوران البراكين   ب-أ

دولة  توجد بها مدينة ماتشو بيتشو األثرية المهددة بالتقلبات المناخية الناجمة عن  -
 :ظاهرة النينو

 تنزانيا -البيرو    د -الواليات المتحدة األمريكية    ج-كمبوديا   ب-أ
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 :تتعرض مدينة ماتشو بيتشو األثرية لمخاطر -

 السياحة العشوائية-الزالزل    د-ظاهرة النينو    ج-كين   بثوران البرا-أ

 :دولة يقع بها قصر الداالي الما في هضبة التبت والذي لحقته أضرار جسيمة -

 تنزانيا -البيرو    د -الواليات المتحدة األمريكية    ج-الصين   ب-أ

 :يتعرض قصر الداالي الما في هضبة التبت ألضرار نتيجة -

 السياحة العشوائية-المباني والمدن الحديثة  د -ظاهرة النينو ج-كين   بثوران البرا-أ

 :قارة أسست بها مدرسة ومنظمة للتراث  -

 استراليا -أمريكا الشمالية    د-إفريقيا     ج-أسيا    ب-أ

 :دولة يوجد بها منظمة التراث االنجليزي -

 ألمانيا -النمسا   د -فرنسا    ج -ا   ببريطاني-أ

 :صندوقًا للبيئة دولة أسست -

 ألمانيا -النمسا   د -فرنسا    ج -بريطانيا   ب-أ

 فسرما يلي: -

 "يعرض  التراث صورة تفصيلية عن نمطية الحياة". -

 شعب يفقد تراثه وال يحافظ عليه،سيفقد هويته ال محالة". " أي -

 يخ"."الثقافة والتراث الحضاري هما الجسر الذي تقاربت عبره األمم على مدى فترات التار  -

 "يعد صون التراث وحفظه مسئوولية  جماعية ". -

 :قارن في جدول بين -

وصف –األهمية  –الموقع  –مواقع التراث العالمي الثقافية من حيث :الفترة الزمنية  -
 الموقع.

 وصف الموقع.–األهمية  –مواقع التراث العالمي الطبيعية من حيث: الموقع  -

 أعط أمثلة لما يلي: -

 عمان بالموروث الحضاري والتاريخي والثقافي العماني.مظاهر اهتمام سلطنة  -

 مواقع التراث العالمي المهددة بالمخاطر. -

 األخطار التي تهدد مواقع التراث العالمي. -

 م.1922بنود اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي الصادرة من اليونسكو عام  -

 صون التراث الثقافي.المنظمات والمراكز الدولية والتي تقوم بتوعية األجيال ب -

 عدد ما يلي  : -

 الخطوات الواجب إتباعها لحماية المواقع األثرية. -
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 أذكر ما يلي: -

 بزمبابوي التاريخية.أثار حضارة قبائل شونا أهمية  -

 أهمية ضريح أول أباطرة أسرة آن كين بالصين التاريخية. -

 أهمية حضارة المايا التاريخية. -

 أهمية مسرح أبيدروس التاريخية. -

 مية تمثال الحرية التاريخية.أه -

 أهمية قبر تاج محل التاريخية. -

 أهمية الحاجز المرجاني الكبير في استراليا. -

 أهمية شالالت نياجرا . -

 علل لما يلي : -

 إنشاء صندوق التراث العالمي. -

 دلل لما يلي: -

 اهتمام سلطنة عمان بالموروث الحضاري والتاريخي والثقافي العماني. -

 ناقش ما يلي : -

 قة التراث بالهوية الوطنية للشعوب.عال -

 الدرس الثالث )التراث العالمي وثقافة السالم( -
 أكمل العبارات التالية بما يناسبها : -

صاحب مقولة: " إن حركة ثقافة السالم شأنها شأن نهر عظيم يتغذى من جداول  -
 متنوعة"...)روميرو(

 (2111لميالدي...)خصصت منظمة اليونسكو سنة دولية لثقافة السالم في العام ا -

 تساعدنا مواقع التراث العالمي على فهم ....)ثقافة السالم( -

جامعة  33م بعد اتفاق أكثر من 1991دولة منح حاكمها جائزة السالم الدولية عام  -
 )سلطنة عمان(...ومركز ومنظمة أمريكية.

 (1991حصل جاللة السلطان قابوس على جائزة السالم الدولية في العام الميالدي..)  -
م جائزة السالم من الجمعية الدولية 2112دولة منحت جاللة السلطان قابوس عام  -

 .)روسيا(....

منح جاللة السلطان قابوس على جائزة السالم من الجمعية الدولية الروسية في العام  -
 (2112الميالدي...)

 )سلطنة عمان(....م.2111دولة نال حاكمها ميدالية الرئاسة االيطالية عام  -
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 (2111جاللة السلطان قابوس على ميدالية الرئاسة االيطالية في العام الميالدي..)  منح -
إفريقيا  لالشرق األوسط وشمابمنطقة األمن  في مجالدولة حصلت على المرتبة األولى  -

 م.)سلطنة عمان(2112عام 

حصلت سلطنة عمان على المرتبة األولى في مجال األمن بمنطقة الشرق األوسط وشمال  -
 (2112يقيا في العام الميالدي ..)إفر 

دولة تقع بها مدينة وارسو التاريخية والتي تضررت أثناء الحرب العالمية الثانية عام  -
 م.)بولندا(1911م،فأعيد بنائها لتدرج ضمن قائمة التراث العالمي عام 1944

 (1911أدرجت مدينة وارسو التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي في العام الميالدي..)  -

م،فأعيد بنائها لتدرج ضمن قائمة 1944مدينة تضررت أثناء الحرب العالمية الثانية عام  -
 م...)وارسو(1911التراث العالمي عام 

تبنت األمم المتحدة مؤتمر الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة حدوث نزاع مسلح  -
 (1924في العام الميالدي...)

مؤتمر لحماية الممتلكات الثقافية في حالة حدوث نزاع مدينة عقدت بها األمم المتحدة  -
 مسلح...)الهاي(

دولة يقع بها منتزه ووترتون الجليدي رمز السالم الدولي والذي تتقاسمه معها  -
 كندا.)الواليات المتحدة األمريكية(

 (1992أدرج منتزه ووترتون الجليدي ضمن قائمة التراث العالمي في العام الميالدي..) -
م كإحدى 1996التراث العالمي عام  قائمة جد بها قبة جيناكو التي أدرجت ضمندولة تو  -

 رموز السالم العالمي.)اليابان(

 (1996أدرجت قبة جيناكو ضمن قائمة التراث العالمي في العام الميالدي ...) -

 (1922أصبحت قبة جيناكو منتزها ونصبا تذكاريا للسالم منذ العام الميالدي..) -

 (1942الذرية على مدينة هيروشيما اليابانية في العام الميالدي...)ألقيت القنبلة  -

راح ضحية القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية أشخاص بلغ  -
 ألف(141عددهم...)

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة : -

 غذى من جداول متنوعة":صاحب مقولة:"إن حركة ثقافة السالم شأنها شأن نهر عظيم يت -

 كريستوفر -غاندي   د -روميش    ج-روميرو   ب-أ

 خصصت منظمة اليونسكو سنة دولية لثقافة السالم في العام الميالدي: -

 2113-د   2112-ج    2111-ب   2111-أ
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 تساعدنا مواقع التراث العالمي على فهم : -

 لهويةا -ثقافة السالم     د -السالم     ج -الثقافة       ب - أ

جامعة  33م بعد اتفاق أكثر من 1991دولة منح حاكمها جائزة السالم الدولية عام  -
 ومركز ومنظمة أمريكية:

 بريطانيا -ألمانيا    د -الصين    ج -سلطنة عمان  ب - أ

 حصل جاللة السلطان قابوس على جائزة السالم الدولية في العام الميالدي: -

 1991-د    1992-ج    1996 -ب   1992-أ
 م جائزة السالم من الجمعية الدولية:2112دولة منحت جاللة السلطان قابوس عام  -

 بريطانيا -ألمانيا    د -الصين    ج -روسيا  ب -أ

منح جاللة السلطان قابوس على جائزة السالم من الجمعية الدولية الروسية في العام  -
 الميالدي:

 2111-د  2112-ج    2116-ب   2112 -أ

 م:2111كمها ميدالية الرئاسة االيطالية عام دولة نال حا  -

 بريطانيا -ألمانيا    د -الصين    ج -سلطنة عمان  ب -

 منح جاللة السلطان قابوس على ميدالية الرئاسة االيطالية في العام الميالدي: -

 2113-د   2112-ج    2111-ب   2111 -أ

األوسط وشمال إفريقيا  دولة حصلت على المرتبة األولى في مجال األمن بمنطقة الشرق -
 م:2112عام 

 بريطانيا -ألمانيا    د -الصين    ج -سلطنة عمان  ب -

حصلت سلطنة عمان على المرتبة األولى في مجال األمن بمنطقة الشرق األوسط وشمال  -
 إفريقيا في العام الميالدي :

 2111-د  2112-ج    2116-ب   2112 -أ
والتي تضررت أثناء الحرب العالمية الثانية عام دولة تقع بها مدينة وارسو التاريخية  -

 م:1911م،فأعيد بنائها لتدرج ضمن قائمة التراث العالمي عام 1944

 بريطانيا -ألمانيا    د -الصين    ج -بولندا    ب - أ

 أدرجت مدينة وارسو التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي في العام الميالدي: -

 1991-د    1911-ج    1921-ب   1961 -أ

م،فأعيد بنائها لتدرج ضمن قائمة 1944مدينة تضررت أثناء الحرب العالمية الثانية عام  -
 م:1911التراث العالمي عام 
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 روما -الهاي   د-وارسو   ج -طوكيو   ب -أ

تبنت األمم المتحدة مؤتمر الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة حدوث نزاع مسلح  -
 في العام الميالدي:

 1922-د   1924-ج    1923-ب    1922-أ

مدينة عقدت بها األمم المتحدة مؤتمر لحماية الممتلكات الثقافية في حالة حدوث نزاع  -
 مسلح:

 روما -الهاي   د-وارسو   ج -طوكيو   ب -أ

 دولة يقع بها منتزه ووترتون الجليدي رمز السالم الدولي والذي تتقاسمه معها كندا: -

 بريطانيا -ألمانيا    د -الصين    ج -ألمريكية  بالواليات المتحدة ا -أ

 :أدرج منتزه ووترتون الجليدي ضمن قائمة التراث العالمي في العام الميالدي -

 1996-د    1992-ج    1994-ب    1993-أ
م كإحدى 1996دولة توجد بها قبة جيناكو التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي عام  -

 :رموز السالم العالمي

 بريطانيا -اليابان    د -الصين    ج -الواليات المتحدة األمريكية  ب -أ

 ما يلي: فسر -

 مواقع التراث العالمي تساعدنا على فهم ثقافة السالم. -

 :قارن في جدول بين -

تاريخ اإلدراج ضمن قائمة التراث –منتزه ووترتون وقبة جيناكو،من حيث: األهمية  -
 العالمي.

 أعط أمثلة لما يلي: -

 اقع التراث العالمي والتي تعد من رموز السالم.أهم مو  -

 أذكر ما يلي: -

 م.2111عناصر ثقافة السالم كما حددتها منظمة اليونسكو عام  -

األحكام الصادرة عن األمم المتحدة بعد عقد مؤتمر الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في  -
 حالة حدوث نزاع مسلح.

 علل لما يلي : -

 ق السالم.االبتعاد عن الحروب هو طري -

 دلل لما يلي: -

 تأثر الكثير من المواقع  الثقافية والطبيعية أثناء الحروب. -
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 ناقش ما يلي : -

 عالقة ثقافة السالم بالتراث العالمي. -

أهمية حصول سلطنة عمان على المرتبة األولى في مجال األمن بمنطقة الشرق األوسط  -
 م.2112وشمال إفريقيا في عام 

 ا لنا المواقع األثرية .رسالة السالم التي تبعثه -

 الدرس الرابع )عمان والتراث العالمي( -
 أكمل العبارات التالية بما يناسبها : -

 (1994خصصت سلطنة عمان عام التراث العماني في العام الميالدي...) -

نص النظام األساسي في سلطنة عمان بأنه:" على الدولة أن ترعى التراث الوطني  -
 (13...) وتحافظ عليه" في المادة رقم

 الجهة المشرفة على التراث في سلطنة عمان هي وزارة...)التراث والثقافة( -

 ل..)دار من خالل إنشائهاوزارة التراث والثقافة بالمخطوطات والوثائق العمانية  اهتمت -
 المخطوطات والوثائق(.

 (4311تضم دار المخطوطات والوثائق في سلطنة عمان مخطوطات بلغ عددها ...) -

تي تقوم باالهتمام بالحرف العمانية التقليدية بالسلطنة تعرف باسم...)الهيئة الجهة ال -
 العامة للصناعات الحرفية(

 .)سلطنة عمان(...دولة تشتهر بوجود األفالج -
-13قارة أوجد العمانيون بها نظما وأنماطا معمارية ذات ثقافة عمانية خالل القرن  -

 .)إفريقيا(...م19

تاريخية التي تعد من أبرز المعالم التراث الحضاري في شبه دولة تقع بها قلعة بها ال -
 .)سلطنة عمان(...الجزيرة العربية

 .)قلعة بهال(...م1912قلعة عمانية أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي عام  -

 (1991قامت وزارة التراث والثقافة بالسلطنة بترميم قلعة بهال في العام الميالدي...) -

م 1911يدرج ضمن قائمة التراث العالمي كمحمية ثقافية عام ثاني موقع أثري عماني  -
 .)موقع بات(

أدرجت منظمة اليونسكو موقع بات األثري ضمن قائمة التراث العالمي كمحمية ثقافية في  -
 (1911العام الميالدي...) 

 تم اكتشاف موقع بات األثري من قبل البعثة...)الدنماركية( -

 (1922ل البعثة الدنماركية في العام الميالدي...)تم اكتشاف موقع بات األثري من قب -
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 مدينة يقع بها موقع بات األثري ...)عبري( -

 يقع موقع بات األثري بمحافظة ...)الظاهرة(  -

 (111يحوى موقع بات األثري على مدافن يزيد عددها على ...) -

 ( 211تضم محمية موقع بات األثري على قبور بلغ عددها ...) -

 ( 3طنة في موقع بات األثري قبل الميالد إلى األلف ...)يعود تاريخ المستو  -

م اشتهر بأهميته 2111موقع أثري أدرجته اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي عام  -
 االقتصادية والثقافية وعالقته مع حضارات العالم القديم .)طريق اللبان(

ذات طابع معماري موقع يعود إلى األلف األول ق.م عبارة عن مستوطنة ساحلية كبيرة  -
 مميز ساهم في تجارة اللبان والبخور.)سمهمرم أو خور روري(

 يبدأ إنتاج اللبان في وادي...)دوكة( -

 ينقل اللبان إلى قلب الصحراء إلى منطقة ...)شصر أو وبار( -

 (114تم اكتشاف مسجد قديم في موقع البليد يضم أعمدة بلغ عددها...) -

 ونانية واإلغريقية القديمة باسم ...)موشكا(ورد ميناء خور روري في النصوص الي -

 (2116أدرجت األفالج العمانية ضمن قائمة التراث العالمي في العام الميالدي...) -

 بلغ عدد األفالج العمانية ضمن قائمة التراث العالمي...)خمسة( -

 مدينة عمانية يقع بها فلج الجيلة المتميز بثبات تدفقه ..)صور( -

 وادي ...)شاب(يتغذى فلج الجيلة من  -

 الداخلية(  مترا.)2991لغ طوله حوالي محافظة تضم أطول األفالج الداوودية والذي يب -

 أطول األفالج الداوودية في محافظة الداخلية ...)دارس( -

 مترا.)نزوى(  2991مدينة تضم أطول األفالج الداوودية والذي يبلغ طوله حوالي  -

 بيض(يستمد فلج دارس معظم مياهه من وادي...)األ -

 متر تحت مستوى األرض.)الرستاق( 21مدينة يقع بها فلج الميسر والمتميز بعمقه بنحو  -

 (21يبلغ عمق فلج الميسر أمتار تحت مستوى األرض بلغت...) -

المحافظة التي يقع بها فلج الخطمين أشهر األفالج الداوودية والمتميز بتدفقه  -
 الشديد.)الداخلية(

 .)إزكي(ةدم األفالج العمانيمدينة يقع بها فلج الملكي أق -

 سمي فلج الملكي بهذا االسم نسبة إلى ...)مالك بن فهم( -

 يصنف فلج الجيلة على أنه من األفالج...)العينية( -

 يصنف فلج دارس على أنه من األفالج...)الداوودية( -

alm
an
ah
j.c
om
/om



 

 
 

33 

 يصنف فلج الميسر على أنه من األفالج...)الداوودية( -

 ج...)الداوودية(يصنف فلج الخطمين على أنه من األفال -

 يصنف فلج الملكي على أنه من األفالج...)الداوودية( -

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة : -

 خصصت سلطنة عمان عام التراث العماني في العام الميالدي: -

 1992-د   1994-ج   1993-ب   1992-أ

عى التراث الوطني نص النظام األساسي في سلطنة عمان بأنه:" على الدولة أن تر  -
 وتحافظ عليه" في المادة رقم :

 12-د     14-ج       13-ب   12-أ

 الجهة المشرفة على التراث في سلطنة عمان هي وزارة: -

 التربية والتعليم    -التراث والثقافة                         ب -أ
 لحرفيةالهيئة العامة للصناعات ا -البيئة والشؤون المناخية          د -ج

 اهتمت وزارة التراث والثقافة بالمخطوطات والوثائق العمانية من خالل إنشائها ل: -

 الهيئة العامة للصناعات الحرفية -دار المخطوطات والوثائق        ب-أ
 المحميات الطبيعية -المتاحف                      د -ج 

 عددها :تضم دار المخطوطات والوثائق في سلطنة عمان مخطوطات بلغ  -

 4411-د   4311-ج   4211-ب    4111-أ

 الجهة التي تقوم باالهتمام بالحرف العمانية التقليدية بالسلطنة تعرف باسم: -

 الهيئة العامة للصناعات الحرفية -دار المخطوطات والوثائق        ب-أ
 المحميات الطبيعية -المتاحف                      د -ج 

 الج:دولة تشتهر بوجود األف -

 المملكة العربية السعودية -قطر  د -البحرين    ج -سلطنة عمان  ب-أ
 م:19-13قارة أوجد العمانيون بها نظما وأنماطا معمارية ذات ثقافة عمانية خالل القرن  -

 استراليا -أمريكا   د -افريقيا    ج -آسيا   ب-أ

تراث الحضاري في شبه دولة تقع بها قلعة بها التاريخية التي تعد من أبرز المعالم ال -
 الجزيرة العربية:

 المملكة العربية السعودية -قطر  د -البحرين    ج -سلطنة عمان  ب-أ

 م:1912قلعة عمانية أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي عام  -

 نخل -بهال    د-صحار   ب نزوى    ج -أ
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 ميالدي:قامت وزارة التراث والثقافة بالسلطنة بترميم قلعة بهال في العام ال -

 1993-د  1992-ج     1991-ب     1991-أ

 م:1911ثاني موقع أثري عماني يدرج ضمن قائمة التراث العالمي كمحمية ثقافية عام  -

 األفالج العمانية -طريق تجارة اللبان    د -بات    ج -قلعة بهال    ب -أ

مية ثقافية في أدرجت منظمة اليونسكو موقع بات األثري ضمن قائمة التراث العالمي كمح -
 العام الميالدي:

 1999-د    1911-ج   1922-ب    1966-أ

 تم اكتشاف موقع بات األثري من قبل البعثة: -

 السويدية -البريطانية   د -األمريكية    ج -الدنماركية  ب-أ

 تم اكتشاف موقع بات األثري من قبل البعثة الدنماركية في العام الميالدي: -

 1923-د    1922-ج    1921-ب   1921-أ

 مدينة يقع بها موقع بات األثري : -

 صحار-ينقل    د -عبري   ج -البريمي   ب-أ

 يقع موقع بات األثري بمحافظة : -

 الشرقية -البريمي  د -الباطنة   ج -الظاهرة    ب-أ

 يحوى موقع بات األثري على مدافن يزيد عددها على : -

 411-د  311-ج  211-ب   111 -أ

 ع بات األثري على قبور بلغ عددها :تضم محمية موق -

 411-د  311-ج  211-ب   111 -أ

 يعود تاريخ المستوطنة في موقع بات األثري قبل الميالد إلى األلف : -

 4-د   3-ج   2-ب    1 -أ

م اشتهر بأهميته 2111موقع أثري أدرجته اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي عام  -
 :ع حضارات العالم القديم االقتصادية والثقافية وعالقته م

 األفالج العمانية -طريق تجارة اللبان    د -بات    ج -قلعة بهال    ب -أ

موقع يعود إلى األلف األول ق.م عبارة عن مستوطنة ساحلية كبيرة ذات طابع معماري  -
 :مميز ساهم في تجارة اللبان والبخور.

 كةدو  -شصر   د -البليد   د -سمهمرم أو خور روري   ب-أ

 :يبدأ إنتاج اللبان في وادي -

 وادي دوكة -شصر   د -البليد   د -سمهمرم أو خور روري   ب-أ
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 :ينقل اللبان إلى قلب الصحراء إلى منطقة  -

 وادي دوكة -شصر   د -البليد   د -سمهمرم أو خور روري   ب-أ

 :تم اكتشاف مسجد قديم في موقع البليد يضم أعمدة بلغ عددها -

 112-د    114-ج    113-ب    112-أ

 :ورد ميناء خور روري في النصوص اليونانية واإلغريقية القديمة باسم  -

 سمهرم  -وبار   د-شصر   ج -موشكا    ب-أ

 :أدرجت األفالج العمانية ضمن قائمة التراث العالمي في العام الميالدي -

 2112-د    2116-ج    2112-ب    2114 -أ

 :ائمة التراث العالميبلغ عدد األفالج العمانية ضمن ق -

 6-د    2-ج   4-ب    3-أ

 :مدينة عمانية يقع بها فلج الجيلة المتميز بثبات تدفقه  -

 صحم -صاللة  د -صور   ج-صحار   ب-أ

 :يتغذى فلج الجيلة من وادي  -

 الجزي-تنوف   د -األبيض   ج -شاب   ب -أ

 :مترا2991محافظة تضم أطول األفالج الداوودية والذي يبلغ طوله حوالي  -

  الوسطى -الشرقية   د -الداخلية   ج -الباطنة     ب - أ

 :أطول األفالج الداوودية في محافظة الداخلية  -

 الخطمين -الملكي   د -دارس   ج -الجيلة   ب - أ

 :مترا2991مدينة تضم أطول األفالج الداوودية والذي يبلغ طوله حوالي  -

 نزوى -بركة الموز  د -صور   ج-إزكي   ب-أ

 :فلج دارس معظم مياهه من وادييستمد  -

 الجزي-تنوف   د -األبيض   ج -شاب   ب -أ

 :متر تحت مستوى األرض 21مدينة يقع بها فلج الميسر والمتميز بعمقه بنحو  -

 نزوى -الرستاق   د -صور   ج-إزكي   ب-أ

 :يبلغ عمق فلج الميسر أمتار تحت مستوى األرض بلغت -

 61-د   21-ج    41-ب   31-أ

 :ظة التي يقع بها فلج الخطمين أشهر األفالج الداوودية والمتميز بتدفقه الشديدالمحاف -

 الوسطى  -الشرقية   د -الداخلية   ج -الباطنة     ب -

 :مدينة يقع بها فلج الملكي أقدم األفالج العمانية -
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 نزوى -الرستاق   د -صور   ج-إزكي   ب-أ

 :يصنف فلج الجيلة على أنه من األفالج -

 المتدفقة -الغيلية   د -العينية    ج -دية   بالداوو  -أ

 :يصنف فلج دارس على أنه من األفالج -

 المتدفقة -الغيلية   د -العينية    ج -الداوودية   ب -أ

 :يصنف فلج الميسر على أنه من األفالج -

 المتدفقة -الغيلية   د -العينية    ج -الداوودية   ب -أ

 :جيصنف فلج الخطمين على أنه من األفال -

 المتدفقة -الغيلية   د -العينية    ج -الداوودية   ب -أ

 :يصنف فلج الملكي على أنه من األفالج -

 المتدفقة -الغيلية   د -العينية    ج -الداوودية   ب -أ

 صف ما يلي: -

 موقع قلعة بهال. -

 موقع بات األثري. -

 مواقع طريق اللبان. -

 :قارن في جدول بين -

مواقع طريق تجارة  –موقع بات األثري  –لتالية :قلعة بهال المواقع العمانية الثقافية ا -
تاريخ –وصف الموقع  -الفترة الزمنية التي يعود لها -األهمية -اللبان من حيث: المكان

 مظاهر اهتمام السلطنة بالموقع. –اإلدراج 

-النوع –األفالج العمانية الخمسة والمدرجة في قائمة التراث العالمي من حيث: الموقع  -
 الطول.-األودية المرتبطة به–المساحة التي يرويها -التدفق–االستخدام –ألهمية ا

 أعط أمثلة لما يلي: -

 أهم المتاحف العمانية. -

 المواقع العمانية الثقافية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي. -

 المواقع العمانية الطبيعية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي. -

 علل لما يلي : -

 وقع بات األثري.أهمية م -

 أهمية قلعة بهال. -

 كان أهالي بات القدماء يدفنون موتاهم في المناطق الجبلية. -
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 كان أهالي بات القدماء يدفنون مع موتاهم أدواتهم وحاجاتهم الخاصة. -

 دلل لما يلي: -

بداعه في البناء،والنحت. -  براعة اإلنسان العماني وا 

بداعها إلى الحض -  ارات والشعوب األخرى.تمكن عمان من نقل ثقافتها وا 

 التأثيرات العماني الحضارية والثقافية في شرق إفريقيا. -

 اهتمام سلطنة عمان بقلعة بهال. -

 نص النظام األساسي في سلطنة عمان على الحفاظ على التراث. -

 اهتمام السلطنة بالمخطوطات  والوثائق. -

 اهتمام السلطنة بالحرف التقليدية . -

 اهتمام السلطنة بالمتاحف. -

 هتمام السلطنة بالمحميات الطبيعية.ا -

 عدد ما يلي: -

 مظاهر اهتمام سلطنة عمان بالتراث. -

 مواقع طريق تجارة اللبان القديمة. -

 المعايير العالمية التي أدرجت على أساسها األفالج العماني ضمن قائمة التراث العالمي. -

 ناقش ما يلي : -

 .القديمة أهمية موقع بات األثري  -

 ماني قديما.أهمية اللبان الع -

 أهمية األفالج العمانية. -

 عالقة قطاع التراث في السلطنة بقطاع السياحة. -

 ما داللة ما يلي: -

 إدراج عدد من المواقع العمانية الثقافية والطبيعية ضمن قائمة التراث العالمي. -

 العثور على قطع فخارية،وحجرية،ونحاسية في موقع بات األثري. -

 
 
 

)عالمنا كيف نسعد  اسئلة على الوحدة السادسة -
 فيه(

 الدرس األول )مجتمع المعلومات حضارة رقيمة( -
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 أكمل العبارات التالية بما يناسبها : -

 عبر اإلنسان عن العصر الحجري من خالل الكتابة على ...)الحجارة(  -

 عبر اإلنسان عن العصر الرعوي من خالل الكتابة على ...)جلود الحيوانات(  -

 راعي من خالل الكتابة على ...)ورق البردي( عبر اإلنسان عن العصر الز  -

 عبر اإلنسان عن العصر الصناعي من خالل الكتابة على ...)الكتاب الورقي(  -

 عبر اإلنسان عن العصر الرقمي من خالل  ...)النشر الرقمي(  -

يطلق على ما يشهده العصر الحالي من تقدم معرفي وتطور تكنولوجي سريع ....)الثورة  -
 الرقمية(

ق على المجتمع الذي يعتمد في تطوره بصورة أساسية على المعلومات الفكرية ،والتي يطل -
 تضم سلع وخدمات جديدة ....)مجتمع المعلومات(

 مايو(12تحتفل األمم المتحدة سنويا  بمجتمع المعرفة في ...) -

 دولة سباقة إلى إنشاء الشبكات العمالقة لالتصاالت.)الواليات المتحدة األمريكية( -

 (2111ت مجموعة البلدان الثرية اتفاقية مجتمع المعلومات في العام الميالدي...)تبن -

م تحت رعاية األمم المتحدة 2113مدينة عقدت بها قمة مجتمع المعلومات عام  -
 .)جنيف(..

قمة مجتمع المعلومات تحت رعاية األمم المتحدة في جنيف في العام الميالدي...)  عقدت -
2113) 

م تحت رعاية األمم المتحدة 2112مة الثانية لمجتمع المعلومات عام دولة عقدت بها الق -
 .)تونس(

 عامتحت رعاية األمم المتحدة في تونس في الالقمة الثانية لمجتمع المعلومات  عقدت -
 (2112الميالدي...) 

 اخترع آلة الطباعة األلماني ...)غوتنبرغ( -

 (1422اخترع غوتنبرغ آلة الطباعة في العام الميالدي...)  -
 .)ألمانيا(...م 1422دولة ينسب إليها مخترع آلة الطباعة غوتنبرغ عام  -

يطلق على نوع التعليم المعتمد على استخدام الوسائط اإللكترونية في االتصال واستقبال  -
المعلومات،واكتساب المهارات بين المعلمين والطالب والمؤسسة التعليمية ب...)االتعليم 

 االفتراضي(

مليون دوالر.)الواليات 221م 2112خيل التجارة االلكترونية بها عام دولة بلغت مدا -
 المتحدة األمريكية(
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م بالمليون دوالر 2112بلغت مداخيل التجارة االلكترونية للواليات المتحدة األمريكية عام  -
 (221حوالي ....)

د مليون دوالر.)االتحا221م 2112منطقة بلغت مداخيل التجارة االلكترونية بها عام  -
 األوروبي(

م بالمليون دوالر 2112بلغت مداخيل التجارة االلكترونية لالتحاد األوروبي في عام  -
 (221حوالي...)

 شهر(11تتضاعف المعرفة اإلنسانية مرة كل...) -

 % من سكانها الحاسوب.)الصين(4دولة يمتلك  -

 (4يمتلك سكان الصين الحاسوب بنسبة مئوية قدرها...) -

 يات المتحدة األمريكية في االرتباط بشبكة االنترنت .)الصين(البلد الثاني بعد الوال -

تبلغ النسبة المئوية لألشخاص الذين يتمكنون من الوصول إلى شبكة االنترنت في الدول  -
 (91الصناعية....)

 م.)أفريقيا( 2114% فقط من سكانها النفاذ إلى شبكة االنترنت عام 3قارة استطاع  -

 (3النفاذ إلى شبكة االنترنت بنسبة مئوية قدرها...) استطاع سكان قارة إفريقيا من -

استطاع سكان قارة أمريكا الشمالية من النفاذ إلى شبكة االنترنت بنسبة مئوية  -
 (2252قدرها...)

أنشأت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات في سلطنة عمان في العام  -
 (1991الميالدي...)

عمان بموجب المرسوم السلطاني  أنشأت هيئة تقنية المعلومات في سلطنة -
 (22/2116رقم....)

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة : -

 عبر اإلنسان عن العصر الحجري من خالل الكتابة على : -

 الكتاب الورقي -ورق البردي   د -جلود الحيوانات   ج -الحجارة  ب-أ

 عبر اإلنسان عن العصر الرعوي من خالل الكتابة على: -

 الكتاب الورقي  -ورق البردي   د -جلود الحيوانات   ج -الحجارة  ب-أ

 عبر اإلنسان عن العصر الزراعي من خالل الكتابة على : -

 الكتاب الورقي -ورق البردي   د -جلود الحيوانات   ج -الحجارة  ب-أ

 عبر اإلنسان عن العصر الصناعي من خالل الكتابة على : -

 الكتاب الورقي -ورق البردي   د -انات   ججلود الحيو  -الحجارة  ب-أ
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 عبر اإلنسان عن العصر الرقمي من خالل :  -

 الكتاب الورقي -ورق البردي   د -النشر الرقمي   ج -الحجارة  ب-أ

 يطلق على ما يشهده العصر الحالي من تقدم معرفي وتطور تكنولوجي سريع : -

 المجتمع الرقمي -ة المعرفية   دالثور -الثورة الرقمية   ج -مجتمع المعلومات   ب -أ

يطلق على المجتمع الذي يعتمد في تطوره بصورة أساسية على المعلومات الفكرية ،والتي  -
 تضم سلع وخدمات جديدة :

 المجتمع الرقمي -الثورة المعرفية   د-الثورة الرقمية   ج -مجتمع المعلومات   ب -أ

 من شهر:12 تحتفل األمم المتحدة سنويا  بمجتمع المعرفة في -

 يونيو-مايو    د-إبريل   ج -مارس    ب - أ

 دولة سباقة إلى إنشاء الشبكات العمالقة لالتصاالت: -

 ألمانيا -كندا   د -الواليات المتحدة األمريكية  ج -الصين   ب - أ

 تبنت مجموعة البلدان الثرية اتفاقية مجتمع المعلومات في العام الميالدي: -

 2113-د   2112-ج     2111-ب    2111 - أ

 :م تحت رعاية األمم المتحدة2113مدينة عقدت بها قمة مجتمع المعلومات عام  -

  لندن-باريس    د-جنيف    ج -الهاي   ب-أ

 :عقدت قمة مجتمع المعلومات تحت رعاية األمم المتحدة في جنيف في العام الميالدي -

 2113-د   2112-ج     2111-ب    2111-أ

 م تحت رعاية األمم المتحدة:2112م لمجتمع المعلومات عا دولة عقدت بها القمة الثانية -

 مصر -تونس    د -سلطنة عمان   ج -المغرب     ب -أ

عقدت القمة الثانية لمجتمع المعلومات تحت رعاية األمم المتحدة في تونس في العام  -
 :الميالدي

 2116-د   2112-ج     2114-ب    2113-أ

 :اخترع آلة الطباعة األلماني  -

 دربي -كاي    د-غوتنبرغ    ج -موريس   ب-أ

 :اخترع غوتنبرغ آلة الطباعة في العام الميالدي -

 1466-د    1422-ج    1444-ب     1433 -أ
 :م 1422دولة ينسب إليها مخترع آلة الطباعة غوتنبرغ عام  -

 النمسا -ألمانيا    د-فرنسا    ج -بريطانيا   ب -أ
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لى استخدام الوسائط اإللكترونية في االتصال واستقبال يطلق على نوع التعليم المعتمد ع -
 طالب والمؤسسة التعليمية ب:المعلومات،واكتساب المهارات بين المعلمين وال

 المجتمع الرقمي -التعليم االفتراضي   د-الثورة الرقمية   ج -مجتمع المعلومات   ب -أ

 مليون دوال:221م 2112ة بها عام دولة بلغت مداخيل التجارة االلكتروني -

 الواليات المتحدة األمريكية -ألمانيا    د-فرنسا    ج -بريطانيا   ب -أ

م بالمليون دوالر 2112بلغت مداخيل التجارة االلكترونية للواليات المتحدة األمريكية عام  -
 :حوالي 

 223-د    222-ج    221-ب    221-أ

 مليون دوالر:221م 2112ة بها عام منطقة بلغت مداخيل التجارة االلكتروني -

 أفريقيا -د    ثدول الكومنول-االتحاد األوروبي    ج -الشرق األوسط   ب-أ

م بالمليون دوالر 2112بلغت مداخيل التجارة االلكترونية لالتحاد األوروبي في عام  -
 :حوالي

 231-د    221-ج    211-ب    211-أ

 تتضاعف المعرفة اإلنسانية مرة كل أشهر عددها: -

 11-د   12-ج    16-ب     12 -أ

 :% من سكانها الحاسوب4دولة يمتلك  -

 الواليات المتحدة األمريكية -الصين    د-فرنسا    ج -بريطانيا   ب -أ

 :يمتلك سكان الصين الحاسوب بنسبة مئوية قدرها -

 6-د    2-ج    4-ب   3-أ

 :نترنت البلد الثاني بعد الواليات المتحدة األمريكية في االرتباط بشبكة اال  -

 الواليات المتحدة األمريكية -ألمانيا    د-الصين    ج -بريطانيا   ب -أ

تبلغ النسبة المئوية لألشخاص الذين يتمكنون من الوصول إلى شبكة االنترنت في الدول  -
 :الصناعية

 111-د    91-ج    11-ب    21-أ

 :م2114% فقط من سكانها النفاذ إلى شبكة االنترنت عام 3قارة استطاع  -

  استراليا -أمريكا    د -أفريقيا    ج-أسيا     ب-أ

 :استطاع سكان قارة إفريقيا من النفاذ إلى شبكة االنترنت بنسبة مئوية قدرها -

 6-د    2-ج    4-ب   3-أ

 :استطاع سكان قارة أمريكا الشمالية من النفاذ إلى شبكة االنترنت بنسبة مئوية قدرها -
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 2251-د    2252-ج    2256-ب    2252  -أ

 :أنشأت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات في سلطنة عمان في العام الميالدي -

 1999-د    1991-ج    1992 -ب    1996 -أ

 :أنشأت هيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم -

 22/2113-د   22/2114-ج   22/2112-ب   22/2116-أ

 كل من :فسر المقصود ب -

  -التعليم االفتراضي  –مجتمع المعلومات  –الثورة الرقمية  -

 فسرما يلي: -

 نظام " العمل في أيوقت وأي مكان " -

 أعط أمثلة لما يلي: -

 المؤتمرات العالمية التي عقدتها األمم المتحدة  حول مجتمع المعلومات. -

 تمثل فرصة لمواصلة التعليم . أشكال التعليم عن بعد والتي -

 يلي  :عدد ما  -

 أهم المبادئ التي تضمنتها وثيقة " حقوق المواطن بمجتمع معلومات مستدام". -

 األهداف التي يسعى مجتمع المعلومات لتحقيقها من الناحية االقتصادية. -

 األهداف التي يسعى مجتمع المعلومات لتحقيقها من الناحية التربوية والعلمية. -

 دي.مكاسب مجتمع المعلومات على الصعيد االقتصا -

 مكاسب مجتمع المعلومات على الصعيد االجتماعي. -

 العوامل المؤثرة في أهم التغيرات االجتماعية المصاحبة لمجتمع المعلومات. -

 مقومات بناء مجتمع المعلومات. -

 أهم محاور اإلستراتيجية العمانية لمعالجة أمن المعلومات االلكترونية. -

 أذكر ما يلي: -

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بسلطنة عمان.أهم التحديات التي تواجه قطاع  -

 علل لما يلي : -

 عقد األمم المتحدة قمة مجتمع المعلومات األولى والثانية. -

 ظهور نظام " العمل في أي وقت وأي مكان". -

 سعي سلطنة عمان إليجاد مجتمع معرفي. -

 تتبع ما يلي: -

 تطور الكتابة منذ العصور الحجرية وحتى العصر الرقمي. -
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 ما يلي:دلل ل -

 أسهم مجتمع المعلومات في انتقال األشخاص من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية. -

 م.2111% عام 21زيادة مداخيل التجارة االلكترونية بنسبة  -

 ناقش ما يلي : -

 أهم التطورات والتغيرات التي شملت مختلف طرق الحياة وأساليب المعيشة. -

 ية وتفاعل الثقافات.محاذير مجتمع المعلومات الخاصة بالهو  -

 .الفوارقمحاذير مجتمع المعلومات الخاصة الفجوة الرقمية وتعميق  -

 مظاهر اهتمام سلطنة عمان  بمجتمع المعلومات . -

 سعي سلطنة عمان إلى تطبيق التعليم االلكتروني. -
 الدرس الثاني )العالم بين قضايا البيئة ومخاوف الغد( -

 أكمل العبارات التالية بما يناسبها : -

 يعود القسم األكبر للمشكالت البيئية في العالم لسكان الدول ....)المتقدمة( -

 (1922بدأت سلسلة لقاءات قمة األرض في العام الميالدي ...) -

 م .)السويد(1922الدولة التي عقد بها مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والسكان عام  -

 (1922العام الميالدي...) عقد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والسكان في السويد في  -

 م .)ستوكهولم(1922المدينة التي عقد بها مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والسكان عام  -

 (1922عقد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والسكان في ستوكهولم في العام الميالدي...)  -
 م .)كينيا(1912الدولة التي عقد بها مؤتمر نيروبي عام  -

 (1912ي في العام الميالدي ..) عقد مؤتمر نيروبي الكين -
 م .)البرازيل(1992الدولة التي عقد بها مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية عام  -

 (1992عقد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية في البرازيل في العام الميالدي..)  -

الدي..) ريودي جانيرو في العام المي عقد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية في -
1992) 

 جانيرو(م .)ريودي 1992بيئة والتنمية عام المدينة التي عقد بها مؤتمر األمم المتحدة لل -

م .)جنوب 2112المنطقة التي عقد بها مؤتمر األمم المتحدة التنمية المستدامة عام  -
 افريقيا(

دي... عقد بها مؤتمر األمم المتحدة التنمية المستدامة بجنوب أفريقيا في العام الميال -
(2112) 

 نسبرغ(م .)جوها2112نمية المستدامة عام المدينة التي عقد بها مؤتمر األمم المتحدة الت -
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عقد بها مؤتمر األمم المتحدة التنمية المستدامة في جوهانسبرغ في العام الميالدي..)  -
2112) 

م عام دولة حصلت عالمة األحياء ووزيرة البيئة ونجار ماتاي فيها على جائزة نوبل للسال -
 م.)كينيا(2114

حصلت عالمة األحياء ووزيرة البيئة الكينية ونجار ماتاي فيها على جائزة نوبل للسالم  -
 (2114في العام الميالدي..) 

 . )البرازيل(...م1992الدولة التي عقدت بها قمة األرض عام  -

 ( 1992في البرازيل في العام الميالدي..)  عقدت قمة األرض -

ان قابوس ليكون المتحدث باسم العرب في قمة األرض المنعقدة في اختير جاللة السلط -
 (1992العام الميالدي ...)

صدرت خطة أعمال القرن الحادي والعشرين عن مؤتمر قمة األرض المنعقد في العام  -
 ( 1992الميالدي...)

 م عن مؤتمر..) قمة األرض (1992صدرت خطة أعمال القرن الحادي والعشرين عام  -

 (3أعمال القرن الحادي والعشرين وثائق يبلغ عددها..) تتضمن خطة -

 (12األرض قادرة على توفير الغذاء لمليارات من البشر عددها ..) -

 (111يبلغ عدد من يعاني من الجوع في العالم بالماليين ...) -

 (6يبلغ عدد سكان العالم مليارات عددها ...) -

 (1994الدي...)عقد مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية في العام المي -

 (1991تم تحديد نسبة الغازات المسببة لتغير المناخ منذ العام الميالدي...) -

 (911تؤثر ظاهرة التصحر على وصول إمدادات الغذاء لمالين من البشر عددها..) -

 (1919تم تبنى البلدان التفاقية بازل حول النفايات الخطرة في العام الميالدي..) -

 (121ى اتفاقية بازل حول النفايات الخطرة حوالي...)بلغ عدد الدول المصدقة عل -

 (4بلغ نسبة النفايات السامة التي تعبر الحدود القومية سنويا بماليين األطنان ...) -

رو كربون الضارة بطبقة األوزون تناقصت المعدالت الكلية الستهالك مركبات الكلوروفلو  -
 (151م...)1916بالمليون طن عام 

لكلية الستهالك مركبات الكلوروفلورو كربون الضارة بطبقة األوزون تناقصت المعدالت ا   -
 (126م...)1991باأللف طن عام 

م لجهوده في مجال 1919دولة حصل حاكمها على وسام شرف وميدالية عالمية عام  -
 والعدل والتراث والبيئة.)سلطنة عمان( مالسال
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عالمية تقديرا لجهوده في قدمت منظمة اليونسكو لجاللة السلطان وسام شرف وميدالية  -
 (1919مجال السالم والعدل والتراث والبيئة في العام الميالدي..)

م تمنح 1919أعلن جاللة السلطان عن تخصيص جائزة عالمية في مجال البيئة عام  -
 كل...)عامين(

أعلن جاللة السلطان عن تخصيص جائزة عالمية في مجال البيئة ابتداء من العام  -
 (1919الميالدي..) 

بلغ عدد الدول الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ظاهرة تغير  -
 (124المناخ...)

بدأ تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ظاهرة تغير المناخي في مارس في العام  -
 (2114الميالدي ...)

ية بشأن ظاهرة وصل عدد الدول المصادقة والمنظمة إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطار  -
 (111تغير المناخ أكثر من...)

يقصد بقيام الدول المتقدمة بإنشاء مشاريع بيئية في الدول النامية لمساعدتها على  -
احترام متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في التقليل من انبعاث الغازات 

 السامة...)آلية التنمية النظيفة(

تي تسهم في المحافظة على عدم تطرف درجات يطلق على تلك الظاهرة الطبيعية وال -
 الحرارة على األرض ب...)االحتباس الحراري(

 (MCDيطلق على آلية التنمية النظيفة اختصار...) -

 (UNDPيطلق على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اختصار...) -

 (WMOيطلق على المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) -

 (IPCCلية المعنية بتغير المناخ اختصار )يطلق على الهيئة الحكومية الدو  -

 (1911تأسست الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في العام الميالدي...) -
 م .)سلطنة عمان(2112دولة تعرضت سواحلها إلعصار غونو عام  -

 (2112تعرضت سواحل سلطنة عمان إلعصار غونو في العام الميالدي..)  -

ية في انبعاث الغازات السامة في الغالف الجوي بمليارات تساهم األنشطة االقتصاد -
 (9األطنان البالغة ..)

من أمثلة المناطق المتضررة بظاهرة االحتباس الحراري والتي ستفتقر إلى المياه  -
 الضرورية القتصادياتها ...)شمال أفريقيا(
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نها المائي من أمثلة المناطق المتضررة بظاهرة االحتباس الحراري والتي سيزداد مخزو  -
 ...)جنوب شرق آسيا(

سنتيمترات م 2121سيؤدي ارتفاع حرارة األرض إلى ارتفاع مستوى البحر بحلول عام  -
 (21تبلغ...)

سنتيمترات  21سيؤدي ارتفاع حرارة األرض إلى ارتفاع مستوى البحر مع نهاية القرن  -
 (21تبلغ...)

 (61سبة مئوية قدرها...)يتوقع ذوبان الثلج القطبي نتيجة ارتفاع حرارة األرض بن -

خبير أرصاد جوية ،ومهندس بيئة،وعالم لمناقشة  311اجتمع بهونج كونج أكثر من  -
 (2112التغير المناخي في العام الميالدي...)

صادقت سلطنة عمان على برتوكول كيوتو بموجب المرسوم السلطاني رقم...)  -
112/2114) 

لخاص باتفاقية األمم المتحدة الخاصة انتخبت سلطنة عمان نائبا للرئيس في المؤتمر ا -
 (1912بالتغير المناخي في العاصمة الكينية نيروبي في العام الميالدي..)

انتخبت سلطنة عمان نائبا للرئيس في المؤتمر الخاص باتفاقية األمم المتحدة الخاصة  -
 م في العاصمة الكينية...) نيروبي(1912بالتغير المناخي في عام 

العالمي الحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى مستويات بمقدور المجتمع  -
 (1محسوسة بتكاليف تمول من الدخل القومي بنسبة مئوية قدرها ...)

فيها إلى ازدياد مخزونها المائي.)جنوب شرق يتوقع أن يؤدي االحتباس الحراري  منطقة -
 آسيا(

قتصادها للمياه قارة يتوقع أن يؤدي االحتباس الحراري فيها إلى افتقار ا -
 الضرورية.)إفريقيا(

قارة يتوقع أن يؤدي االحتباس الحراري فيها إلى انقراض أكثر من أربعة أنواع من  -
 الحيوانات فيها.)إفريقيا(

 ةجوية ومهندس بيئة وعالم وممثل دول دخبير أرصا 311دولة اجتمع بها أكثر من  -
 لمناقشة التغير المناخي في العالم.)هونج كونج(

عقد بها المؤتمر الخاص باتفاقية األمم المتحدة بشأن التغير المناخي عام دولة  -
 م.)كينيا(  1912

مدينة عقد بها المؤتمر الخاص باتفاقية األمم المتحدة بشأن التغير المناخي عام  -
 م.)نيروبي(  1912
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 م.)سلطنة عمان(2114عام في دولة صادقت على بروتوكول كيوتو  -

 فسر المقصود بكل من : -

ظاهرة  –آلية التنمية النظيفة  –جدول أعمال القرن الحادي والعشرين  –ة األرض قم -
  -غونو  –االحتباس الحراري 

 أعط أمثلة لما يلي: -

 زاد من خاللها الوعي  بأهمية الحفاظ على البيئة . إلىأبرز الحوادث العالمية  -

 مة األرض".أهم المؤتمرات البيئية المنعقدة تحت رعاية األمم المتحدة باسم "ق -

 الجوائز الدولية التي حصل عليها جاللة السلطان نتيجة اهتمامه بالبيئة . -

 عدد ما يلي  : -

 .21أبرز االتفاقيات التي يضمها برنامج القرن  -

 جهود سلطنة عمان في مجال حماية البيئة. -

 النتائج المترتبة على تغير المناخ. -

 أذكر ما يلي: -

 ابان.الهدف من وضع برتوكول كيوتو في الي -

 الهدف الرئيسي التفاقية  األمم المتحدة اإلطارية بشأن ظاهرة تغير المناخ. -

 علل لما يلي : -

 يسهم سكان الدول المتقدمة بقسم كبير من المشكالت البيئية في العالم. -

 تعد مشكالت البيئة مشكالت عالمية. -

 وضع بروتوكول كيوتو في اليابان. -

 دلل لما يلي: -

 جال مكافحة الفقر.انجازات قمة األرض في م -

 التمويل والتجارة. انجازات قمة األرض في مجال -

 تغير المناخ. انجازات قمة األرض في مجال -

 الحفاظ التنوع الحيوي. انجازات قمة األرض في مجال -

 الحد من التصحر. انجازات قمة األرض في مجال -

 السيطرة المواد الكيماوية السامة. انجازات قمة األرض في مجال -

 حماية الغابات. ت قمة األرض في مجالانجازا -

 الحفاظ طبقة األوزون.  انجازات قمة األرض في مجال -

 حققت العديد من الدول في أمريكا الشمالية وأوروبا تقدما في الحد من تلوث الهواء. -
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 تعد سلطنة عمان من الدول المتميزة في مجال االهتمام بظاهرة االحتباس الحراري. -

  ناقش ما يلي : -

 إلنسان في إحداث الكثير من المشكالت البيئية في العالم .دور ا -

 الدور الذي تلعبه عالمة األحياء البيئية الكينية ونجار ماتاي. -

 
 المنا نحو مستقبل مشرق لإلنسانية(الدرس الثالث )ع -

 أكمل العبارات التالية بما يناسبها : -

 انيا(دولة أقيمت بها قبة األلفية إحدى عجائب العصر الحديث.)بريط -

 م.)نيويورك(2111مدينة عقد بها مؤتمر األلفية عام  -

 (2111عقد مؤتمر األلفية في نيويورك في العام الميالدي..)  -

 (121م..)2111بلغ عدد الدول المشاركة في مؤتمر األلفية عام  -
 )الواليات المتحدة األمريكية( م.2111دولة عقد بها مؤتمر األلفية عام  -

 (2112في العام الميالدي...) تم إطالق مشروع األلفية -

 (2112وضعت األمم المتحدة تقريرها لتحقيق أهداف األلفية في العام الميالدي...) -

 يبلغ عدد األهداف اإلنمائية لأللفية ...)سبعة( -

 يطلق على منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة اختصار...)الفاو( -

إلى تربة صالحة للزراعة بمساعدة دولة أقيم بها مشروعات لتحويل األراضي الجبلية  -
 م .)الصين(1996برامج األمم المتحدة عام 

أقيمت مشروعات لتحويل األراضي الجبلية إلى تربة صالحة للزراعة بمساعدة برامج األمم  -
 (1996الميالدي ..) 1996المتحدة في الصين في العام 

 مليون شخص .)أفريقيا( 621قارة تضم  -

 (121حتاجها قارة أفريقا لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية..)تقدر عدد السنوات التي ت -

الحيدان  التي توجد بهامياه رابو رابو تتعرض للتلوث بفعل المواد السامة في دولة  -
 م.)الفلبين(2112غابات المنجروف عام و المرجانية 

منجروف تعرضت مياه رابو رابو في الفلبين والتي توجد بها الحيدان المرجانية وغابات ال -
 (2112للتلوث بفعل المواد السامة في العام الميالدي...) 

 فسر المقصود بكل من : -

 قبة األلفية . –األلفية الثالثة  -

 :قارن في جدول بين -
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 -الهدف –مكان االنعقاد  -مؤتمر قمة األلفية ومشروع األلفية من حيث :الفترة الزمنية -
 التوصيات أو النتائج. -األهمية

 يلي:أعط أمثلة لما  -

 المشكالت التي يواجهها العالم .أهم  -

 المشاريع اإلنمائية الناجحة لأللفية على مستوى العالم . -

 عدد ما يلي  : -

 .عناصر وأدوات الدخول إلى األلفية الثالثة -

 األهداف اإلنمائية لأللفية . -

 ناقش ما يلي : -

 أهمية األهداف اإلنمائية لأللفية . -
 ألهداف اإلنمائية لأللفية .قدرة قارة أفريقيا على الوفاء با -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تم بحمد هللا
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