
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/11                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/11social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                        

            

                  '.https://almanahj.com/om.'/11social2                   

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

                  '.https://almanahj.com/om.'/grade11                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الحادي عشرف ـان الصـامتح
 م1036/1037  -هـ  3417/3418للعام الدراسي 
 الثاني الفصل الدراسي - ألولا الدور

 
 

 .اتصفح (30االمتحان: ) أسئلة صفحات عدد●            .الجغرافيا االقتصادية المادة:●

 .فسهان الورقة في اإلجابة●                    .ساعتان :اإلجابة زمن●
 

  اسم الطالب

  الصف  المدرسة
 

 

ا
ال

سؤ
ل

 

 التوقيع باالسم الدرجة

 المصحح األول بالحروف باألرقام
 

 المصحح الثاني
 

3     

1     

1     

4     

  المجموع
 

 مراجعة الجمع هجمع
المجموع 

    الكلي

 
 
 

 
 



 
 م1036/1037لعام الدراسي ا    لثانيااسي الفصل الدر - األول الدور     الجغرافيا االقتصادية المادة: 

 أجب عن جميع األسئلة اآلتية
ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل مفردة من  السؤال األول:

 المفردات اآلتية:
 :ما عدا –من مميزات التجارة اإللكترونية جميع ما يلي  -1
    .ر الوقت والجهدتوفي -ب                                 انخفاض التكاليف.-أ
 .ارتفاع درجة األمان -د حرية االختيار.                                  -ج
 
 أي من األنهار التالية يعد األفضل للمالحة النهرية:  -2

                                  
      

                                     
 

       
 

 )د(   )ج(                        )ب(                           )أ(                  
   
الشكل الصحيح الذي يمثل نسبة ما يتم نقله بواسطة النقل البحري من حجم  -3

 التجارة العالمية:
  

 
 

                          
 )ب(                                            )أ(                     

 
 
 
 

 )ج(                                              )د(                    
  2يتبع/

 
1 

 هر الثالثالن

 يخلو من الشالالت
 كثير االنحدار
 كثير الجنادل

 هر الرابعالن

 الجريان  متقطع
 مصب النهر عريضا  

 يخلو من الجنادل

  األول هرالن

 النهر عريضا  مصب 
 يخلو من الجنادل
 كثير التعرج

 هر الثانيالن

 الجريان  دائم
 مصب النهر عريضا  
 يخلو من الجنادل



 
 م1036/1037لعام الدراسي ا الثاني   الفصل الدراسي  - األول الدور     الجغرافيا االقتصادية المادة:

 تابع السؤال األول:
 القمر الصناعي المتخصص برصد الحالة  -4

                                                         :التي أمامك حة في الصورةالواض

      Nilesat -ب                    Landsat - أ

     GOES -د       TIROS                -ج
 
في مساهمة القطاع السياحي من الناتج  النسبة التي تهدف السلطنة للوصول إليها -5

 :م2222عام المحلي بحلول 

          %5 -ب                                                         %3 -أ  

 %12 -د                                                         %7 -ج 

 

من الفنون العمانية التي سجلت في القائمة الدولية لليونسكو لصون التراث  -6

 الثقافي:

  

 

        

 )أ(                     )ب(                )ج(                    )د(        

 يوجد المعلم السياحي في الشكل الواضح -7
 :والية أمامك في 

  الجازر.-بالدقم.                        - أ
 محوت. -هيما.                       د -ج   
 

 3/يتبع
1 
 

 الرزحة

 التغرود

 العيالة

 الربوبة

 العازي

 البرعة

 البرعة

 العيالة

 الرزحة

 العيالة 

 البرعة

 العازي



 م1036/1037لعام الدراسي ا   الثانيالفصل الدراسي  - األول الدور     ديةالجغرافيا االقتصا المادة:
 تابع السؤال األول:

 :في العالم الدولة التي يوجد بها أكبر شبكة نقل عن طريق األنابيب -8
           .بريطانيا -ب                              .روسيا - أ

 .مريكيةالواليات المتحدة األ -د                             .الصين  -ج  
قطاع يزيد فيه عدد القوى العاملة الوطنية  أكبرمن خالل الجدول الذي أمامك  -9

 عن القوى العاملة الوافدة:
 .القوى العاملة الوافدة .القوى العاملة الوطنية .النشاط

 2163 3152 .شركة الطيران
 2312 1265 .مكاتب السفر والسياحة

 6628 2722 .تجعاتالفنادق والمن
 122 212 .تأجير السيارات

 
 مكاتب السفر والسياحة. -شركة الطيران.                                     ب - أ

 الفنادق والمنتجعات. -تأجير السيارات.                                   ج -ج
الموقع في  (الخدمات اليومية) اإلمدادالشكل الصحيح الذي يمثل تسهيالت  -12

 السياحي:
 
 
 

 )أ(                                               )ب(                          
 
 
 

 )ج(                                           )د(                              
 :واإلسالميمن أشهر أسواق العرب في العصر الجاهلي  -11

 صحار. -د             قلهات -ج                   بهال -ب               نزوى -أ 
 2/يتبع

1 
 



 م1036/1037لعام الدراسي ا   الثانيالفصل الدراسي  - األول الدور     الجغرافيا االقتصادية المادة:
 تابع السؤال األول:

 : محمية األراضي الرطبةموقع الرقم الذي يشير إلى  -12
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   (.2 ) -ب                                                 (.1)   -أ   
                                                   (.2)  -د                                                (.3)  -ج   

  :ثانيالسؤال ال
 عّرف المفاهيم اآلتية:-(1)أ 

 الحكومة اإللكترونية. - أ
................................................................................................... 
 .المرشد السياحي -ب 

................................................................................................... 
 عدد اثنين لكل من: -(2) -أ
 .مة التجارة العالميةاختصاصات منظ -أ

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

 5/يتبع
4 

1

2

2

3



 م1036/1037لعام الدراسي ا     الثانيالفصل الدراسي  - األول الدور     الجغرافيا االقتصادية المادة:
  :ثانيالسؤال التابع 
 .الجوانب التي تشكل بيئة مناسبة للمناخ االستثماري السياحي -ب
 .................................................................................................................... 
 .................................................................................................................... 

إحدى المشاريع السياحية، أدرسه ثم أجب عن المقابل  الشكل  يوضح -ب

       األسئلة اآلتية:
 

 

 

        

    

                                             

  ؟الدولة التي يقع فيها هذا المشروعما  -1
 ............................................................................................................................ 
                                             .للسكان المحليين وضح أبرز الفوائد التي حققها المشروع -2

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

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

 يُعد الموقع الفلكي للجبال أحد العوامل المؤثرة في السياحة. فسر/ -1-ج 
..............................................................................................................................

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

 
 نوع العالقة بين دخل الفرد والطلب على الرحالت السياحية. -)أ(-2-ج

 (.  )                      طردية    
 .( أمام اإلجابة الصحيحةضع )         )                      (. عكسية            

 .)ب( فسر إجابتك 
..............................................................................................................................  

 6يتبع/
5 



 م1036/1037لعام الدراسي ا     الثانيالفصل الدراسي  - األول الدور     الجغرافيا االقتصادية المادة:

 :السؤال الثالث
ا ثم أجب عن األسئلة التالية:أم -أ  امك خريطة العالم ادرسها جيد 

 
 
 
 
 
 
 
 .       التي تنشط فيها رياضة نزول األخاديدظلل باستخدام الرمز          الدولة  -1 
التي عقد فيها المؤتمر العالمي للسياحة الرقم الذي يشير إلى الدولة  -2  

 .   )                ( م2211الجيولوجية عام 
الرقم الذي يشير إلى الدولة التي يوجد بها أكبر مطار في العالم من حيث  -3

  .)                      ( أعداد المسافرين

 يمثل الشكل المقابل إحدى التقنيات  -(1ب ) 
ا ادرسه الحديثة في مجال االتصاالت،  جيد 

 ثم أجب عن األسئلة اآلتية:     
 
 ذه التقنيةوضح مميزات استخدام ه -أ
 . اإللكترونيةفي مجال االتصاالت  

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

 سهمت هذه التقنية في تطور األنظمة االقتصادية حول العالم(. أفسر )  -ب
........................................................................................................... 

 7يتبع/                                                                            

6 

1

2

2 3 
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 م1036/1037لعام الدراسي ا     الثانيالفصل الدراسي  - األول الدور     الجغرافيا االقتصادية المادة:
 السؤال الثالث: تابع 
 :أكمل المخطط اآلتي -(2)-ب

 

 
 
ذ تسهم في زيادة إ( "تؤثر وسائل النقل بأنواعها المختلفة سلبا  على البيئة، 1) -ج

 في ضوء العبارة السابقة: ة لالحتباس الحراري"االنبعاثات المسبب
 

 المتبعة للتقليل من اآلثار البيئية التي تخلفها وسائل النقل. اإلجراءات وضح - أ

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

 
    
 علل/ تسبب ناقالت النفط العمالقة تلوثا  لمياه البحار والمحيطات.  -ب

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

 8بع/يت
7 



 م1036/1037لعام الدراسي ا     الثانيالفصل الدراسي  -األول الدور     الجغرافيا االقتصادية المادة:

8 

 تابع السؤال الثالث:
لة اإلمارات لدوأمامك جدول يمثل إجمالي الصادرات والواردات السلعية  -(2) -ج 

 .اآلتية األسئلة، ادرسه جيدا  ثم أجب عن م2213لعام ودولة الكويت، 
 الصادرات الدولة

 دوالر( يار)مل 
 الواردات

 )مليار دوالر(
الميزان التجاري 

 دوالر( )مليار
 ..................... 186 226 اإلمارات 

 ...................... 29 112 الكويت

 
 .لدولة الكويتن التجاري أحسب الميزا)أ( 

............................................................................................................ 
           .الميزان التجاري أكبر فائض في التي حققت )ب( الدولة

 (    )                      اإلمارات      
 الصحيحة. ( أمام اإلجابةضع )         )                    (      الكويت             

 :الرابعالسؤال 
 
 إحدى القنوات المائية  توضح الخريطة التي أمامك-أ

  :اآلتية األسئلةادرسها جيدا ، ثم أجب عن في العالم، 

 .ما اسم هذه القناة المائية -1

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

 .االستراتيجية اوضح أهميته -2

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

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

 .في طريقة انتقال السفن عبرها( أعجوبة هندسية هذه القناة عتبرفسر)ت -3

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

 9يتبع/.



 
 م1036/1037لعام الدراسي ا    ثانيلاالفصل الدراسي  - األول الدور     الجغرافيا االقتصادية المادة:

 :الرابع السؤال تابع
ا ثم أجب عن األسئلة اآلتية:     -(1) -ب  يمثل الشكل المقابل معلم سياحي، ادرسه جيد 

 
 . المقابل ما اسم المعلم الواضح في الشكل -أ

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

  السياحة التي يمثلها هذا المعلم. ما نوع -ب
.................................................. 

 
( قارن بين النقل الجوي والنقل باألنابيب، من حيث التكلفة وطبيعة المواد 2ب )

  المنقولة.

 النقل باألنابيب النقل الجوي أوجه المقارنة

 .......................................(1) .تكلفة عالية التكلفة.

 .النفط والغاز ..........................................(2) طبيعة المواد المنقولة.

. 
)يقوم برحلة تنزه تبعد مفهوم السياحة الداخلية التي توضح  ( صنف العبارات 1) -ج

م ليلة في المكان يقي -كم 82يقوم برحلة تنزه تبعد عن بيئته  -كم162عن بيئته 
سلطنة  -)العالمي في الجدول التالي حسب المعايير التي تحددها الدول(  المقصود
 الواليات المتحدة األمريكية وكندا(. -عمان 

 مفهوم السياحة الداخلية المعيار
  العالمي

   سلطنة عمان.

الواليات المتحدة األمريكية 
 .وكندا

 

 
  12يتبع/

9 



 
 م1036/1037لعام الدراسي ا     الثانيالفصل الدراسي  -األول الدور     ا االقتصاديةالجغرافي المادة:

 .انتهت األسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح

 السؤال الرابع: تابع
 أدرس الجدول الذي أمامك، ثم أجب عن األسئلة التالية. (2) -ج

 نسبة مساهمة قطاع السياحة من الناتج المحلي واإلجمالي الدولة
 %19 إسبانيا
 %2661 األردن
 %2167 مصر
 %3261 مالطا
 %1262 بريطانيا
 %1669 النمسا

 
 رتب الدول األوربية من األكثر إلى األقل حسب مساهمة السياحة في الناتج المحلي. - أ

....................   .......................    ......................  ........................    
 
 سبانيا.السياحي في الناتج المحلي إل قطاعمثل بيانيا  نسبة مساهمة ال -ب

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 

 
 
 

 الحادي عشرامتحان الصف نموذج إجابة 
 م1036/1037  -هـ   3417/3418للعام الدراسي 
 الثانيالفصل الدراسي  - األول الدور

 .درجة ( 60 )الدرجة الكلية:                           الجغرافيا االقتصادية  المـــــــادة:
 .( صفحات5 تنبيــــــــه: نموذج اإلجابة في )

 أوالً: إجابة السؤال الموضوعي:   
 إجابة السؤال األول                                                                       

 الصفحة الدرجة اإلجابة البديل الصحيح المفردة

 133 2 ارتفاع درجة األمان د 1

2 

 ب

 
 
 
 

 
 

2 113 

  ب 3
 

2 111 

 TIROS 2 123 ج 1

 111 2 %3 أ 5

  د 6
 
 
 
 

2 153 

 186 2 .الدقم أ 7

 111 2 .الواليات المتحدة األمريكية د 8
 181 2 .شركة الطيران أ 1

 173 2  ب 11

 112 2 صحار د 11

 161 2 3 ج 12

 14 المجموع

 1يتبع/

 العيالة 

 البرعة

 العازي

 هر الثانيالن

 الجريان  دائم
 مصب النهر عريضا  

 يخلو من الجنادل



 
 (1) 

 الحادي عشرامتحان الصف تابع نموذج إجابة 
 م1036/1037  -هـ   3417/3418للعام الدراسي 
 لثانياالفصل الدراسي  -األول الدور

 الجغرافيا االقتصاديةالمادة : 
 : إجابة األسئلة المقالية: ثانيا
           

                                                                                                  
 1يتبع / 

 
 
 

 

 ( درجة 31  ) الدرجة الكلية:        الرمز )/( يعني إجابة أخرى صحيحة ة السؤال الثاني  إجاب

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردةالجزئية

 3/أ
 أ

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيما تقدمه الحكومة هي 
 126 1 من خدمات للفرد والمجتمع.

 ب
هو الشخص الذي يقوم بشرح وتقديم المعلومات التاريخية 

 171 1 والجغرافية والثقافية للسياح في المواقع السياحية.

 1أ/

 أ

المواضيع  في مساعدة الدول الناميةإدارة االتفاقيات التجارية/ 
فض  /التدريب(  -)التكنولوجياالمتعلقة بالسياسات التجارية 
مراجعة السياسات القومية المتعلقة  /المنازعات ذات صلة بالتجارة 

 التعاون مع المنظمات الدولية األخرى.  /بالتجارة

 (.، لكل مفردة درجةمفردتين)يكتفى ب

2 

131-132 

 ب
توفير األيدي  /والتجارية مصرفية التسهيالت ال /توفر البنى التحتية 

 التسهيالت عند المنافذ الحدودية./ العاملة المدربة والمؤهلة 

 (.، لكل مفردة درجةمفردتين)يكتفى ب

2 
178-171 

 ب

 .بيقمموز 3
 
1 

 

181 

1 
 روج بيع منتوجاتهم الحرفية ./ أتاح فرص عمل لألهالي 

 مدارس بالمنطقة( 11ساهم في افتتاح )/ 

 (.، لكل مفردة درجةمفردتينب)يكتفى 
2 181 

 ج

3 

اذا كانت ضمن العروض المعتدلة أو الباردة فتستغل شتاء  لممارسة 
الرياضات الشتوية كالتزلج على الجليد، أو صيفا  من أجل االستجمام 

 لتوافر خاصتي الهواء النقي والهدوء 
أما اذا كانت المرتفعات ضمن العروض المدارية الحارة أو شبة -
 لحارة فتستغل كمراكز لالصطياف.ا

1 161 

 )أ( 1
  1 طردية

175   

 )ب( 1
، حيث كلما زاد دخل الفرد ساعد ذلك على زيادة الرحالت السياحية

 .يرتبط الدخل بالقدرة على تكاليف الرحلة

1  
175   



(1) 
 الحادي عشرامتحان الصف تابع نموذج إجابة 

 م1036/1037  -هـ   3417/3418للعام الدراسي 
 لثانياالفصل الدراسي  - ألولاالدور 

 الجغرافيا االقتصادية.المادة : 
 : إجابة األسئلة المقالية:      تابع ثانيا

 (  درجة31الدرجة الكلية: )              مز )/( يعني إجابة أخرى صحيحةالر    إجابة السؤال الثالث     

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة الجزئية

 أ
 

 أستراليا.التظليل على    1
1 161 

2 5 
1 162 

3 2 1 118 

 ب

يحقق اتصال بين عدة  /رض. تغطية مساحة شاسعة من سطح األ )أ( 1
 محطات في آن واحد.

1 123 

/ سهلت عملية انتقال وتبادل البيانات وجعلتها أكثر سرعة ودقة  )ب( 1
/ أصبح الحصول على  ساعد على سرعة انجاز المعامالت.

 الخدمات المختلفة من مختلف انحاء العالم أمرا  سهال .

1 
123 

 ترفيهية -1 2

 .األردن/ واحة سبوة / عين وضاح/ غور عين الكسفه -2

 الجيولوجية -3

1 
1 
1 

156 
158 
162 

 (3) ج

ة. لبحث عن وسائل نقل صديقة للبيئا /تطوير قطاع النقل العام  أ 
التي تخلف كميات  فرض قوانين للحد من استخدام وسائل النقل/

 .كبيرة من العوادم

 واحدةيكتفى بمفردة 

1 

111 

رميها  /تها من النفط تسرب حمول /نتيجة تعرضها لحوادث الغرق ب
 111 1 للمخلفات المختلفة.

 (1ج )
 128 1 مليار دوالر  85= 21-111الميزان التجاري لدولة الكويت=  أ
 128 1 الكويت  ب

 4يتبع /
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (4) 

 الحادي عشرامتحان الصف تابع نموذج إجابة 
 م1036/1037  -هـ   3417/3418للعام الدراسي 
 الثانيل الدراسي الفص - األولالدور 

 الجغرافيا االقتصاديةالمادة : 
 : إجابة األسئلة المقالية:تابع ثانيا

 ( درجة 31الدرجة الكلية: )                   إجابة السؤال الرابع                                 

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة الجزئية

 أ

 .قناة بنما 1
1 

117 

2 
بالمحيط الهادي  األطلسيط بين البحر الكاريبي والمحيط ترب
اختصار المسافة التي كان يقطعها الطريق القديم بااللتفاف /

 حول قارة أمريكا الجنوبية.

1 

116 

3 

حجرات مائية خاصة تعرف باألهوسة تعمل على  سبب وجودب
حيث ، رفع السفن وخفضها من مستوى إلى أخر عبر القناة

المياه في منطقة القناة في المحيط األطلسي عنه يختلف منسوب 
في المحيط الهادي، مما جعل انتقال السفن أمرا  يتطلب التحكم 

 في مستويات المياه لمساعدة السفن على االبحار. 

1 

116 

 (3)ب
 .وفر في باريسلمتحف ال أ

1 
155 

 153 1 .ثقافية ب

  (1)ب

 .تكلفة منخفضة( 1)  

يمة العالية )المجوهرات، االلكترونيات، المواد ذات الق( 2)  
االجهزة الدقيقة، البريد(، والمواد سريعة التلف )بعض الخضروات 

 والفواكه(، باإلضافة إلى المسافرين.

1 
1 111 

117 

 أ 3ج

 

 
 

 

 مفهوم السياحة الداخلية المعيار

 81يقوم برحلة تنزه تبعد عن بيئته  العالمي
 كم

 مكان المقصوديقيم ليلة في ال سلطنة عمان. 

الواليات المتحدة 
 األمريكية وكندا.

يقوم برحلة تنزه تبعد عن بيئته 
 كم161

 
3 
3 
3 344 

344 
344 

 
 
 

   
 5يتبع /                                                                               

 



 
                                                        (5) 

 الحادي عشرامتحان الصف تابع نموذج إجابة 
 م1036/1037  -هـ   3417/3418للعام الدراسي 
 الثانيالفصل الدراسي  -األول الدور 

 الجغرافيا االقتصادية.المادة : 
 تابع ثانيا: إجابة األسئلة المقالية:      

 (  درجة31الدرجة الكلية: )                                                                  رابعإجابة السؤال ال

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة الجزئية

 ج

 )أ(1

 
 مالطا  -1

 إسبانيا  -2 

 النمسا -3 

 بريطانيا  -1 
 يشترط الترتيب الصحيح لجميع الدول

3 

347 

 )ب(1

 
 

 
3 

347 

 نهاية نموذج اإلجابة

 

 


