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 مذكرة إثرائية ملادة                                         
 الدراسات االجتماعية                                                 

 

 الصف السابع 
                                                   9102         /9191   
 الفصل الدراسي األول                                         

 الوحدة الثالثة                                                       
 (مفاهيم يف الرتبية السكانية   )                                            

 (    أسئلة     )                                                      
 
 
 

 إعداد :
 علي بن حممد احلسان

 
 للتواصل :

 
99493923 

Ali 47536@moe.om 
 

 
 
 
 
 

 وقـل رب زدني علما 
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 {   الدخل وترشيد اإلستهالك " منوذج األسرة العمانية "درس :    }
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو ) ✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 .   نواة المجتمع حيث يتولى رب األسرة شؤونها المختلفة  ةاألسر)       ( تعتبر  -1
 .     الدخليطلق عليه مايحصل عليه رب األسرة من أموال مقابل عمله )       (  -2
 .    فقط  محدودة )       ( كانت األسرة قديماً تعتمد على تأمين حاجاتها من مصادر  -3
 .     تأمين إحتياجاته  التكفيلسكان أصبحت األراضي الزراعية )       ( مع تطور الحياة وزيادة عدد ا -4
 

 . صل خبط العمود األول ومايناسبه يف العمود الثاني :  الثانيالسؤال 
 

 معناه المفهوم

 بدون مغاالةكهم اليومي الطريقة المتبعة من األفراد في العمل على اإلقتصاد في استهال ستثمارإلإ

 المال ليساعد األسرة عند الضرورة ترك مبلغ من اإلدخار

 إستغالل المال الزائد عن الحاجة إلقامة مشاريع تزيد من الدخل الترشيد

 
 .   إخرت الكلمة املناسبة من بني القوسني وضعها يف الفراغ املناسب يف العبارات التالية  : لثالسؤال الثا

 
 (  المباني   – األلبان   – التصنيع   – لحومها   – الخضار   –  الملبس  – حاجات   –  الدخل  )       

 
  .........................................تعتمد في تأمين حاجاتها من الغذاء و كانت األسرة قديما -1

 ................................واإلستفادة من  ................................تربي الحيوانات إلنتاج كانت األسرة  -2

 فواكه .لوا ................................بزراعة األسرة أهتمت  -3

 ................................اإلنسان فكثرت ................................مع تطور الحياة تنوعت   -4

 .إلنتاج المواد الغذائية  ................................إلى اإلعتماد على اإلنسان تحول  -5

 ................................د الشركات واألعمال الحرة من مصادر تع -6
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 {    صحة الفرددرس :    }
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو ) ✔السؤال األول : ضع عالمة )
 

 .    لجسمة   السليم ى النمو)       ( تناول الطالب للوجبة الغذائية يعمل عل -1
 ومجتمعه .  أسرته متد اضرار التدخين للمدخن نفسه وإلى أفرادت)       (  -2
 

 بسته من مقومات الصحة اجليدة أكمل الشكل التايل :  ثانيالالسؤال 
: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عن إبتعاد اإلنسان عن التدخنيالنتائج اإلجيابية من أكمل الشكل التايل بكتابة ستة :  لثالثاالسؤال 
: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . أجب عن األسئلة التالية  :  رابعالالسؤال 
 

 : ماذا يقصد بمفهوم الصحة   ؟  1س
 
 .....................................................................................................................................................................................................:  1ج
 

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

 :  " يسبب التدخين أضرارا صحية بالغة في جسم اإلنسان " وضح ذلك    ؟ 2س 
 

 .....................................................................................................................................................................................................: 2ج 
 

 مقومات الصحة الجيدة 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



                                               " لثةالثاالوحدة الفصل األول "                            بعالصف السا                       الدراسات اإلجتماعية    
 

 9الصفحة  71/77/9274                                 44949499: ع م الحسان  واصلللت

 

 {   املمتلكات العامةدرس :    }
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو ) ✔السؤال األول : ضع عالمة )
 

 .      والغاز)       ( شهد قطاع الصناعة في السلطنة تطورا كبيرا وخاصة في صناعة النفط  -1
 .  مسيرة النهضة العمانية الحديثة بداياتبدأ االهتمام بالموارد المائية يتزايد مع )       (  -2
 .   منذ القدم)       ( تكمن أهمية اآلثار بأنها شواهد تاريخية على حضارة عمان  -3
 . التبخرعن طريق زيادة معدالت مياه األمطار يادة ز)       ( تكمن أهمية الغابات في  -4

 .هلا( أمام العبارة املناسبة   ال أوافق) ( عند مجلة 9ورقم )(  أوافق ) ( عند مجلة0رقم ) : ضع لثانيالسؤال ا
 
 ( قضت إحدى األسر يومها في إحدى الحدائق ثم غادرت المكان دون أن تضع نفاياتها في المكان المخصص لها .      ) -1
 دة في غرفة الصف .( قيام بعض الطالب بالعبث بالطاوالت والكراسي الموجو      ) -2
 ( بعد إنتهاء اليوم المدرسي خرج الطالب من الصف دون إغالق مصابيح الصف .      ) -3
 ( وجد أحمد في ساحة المدرسة بعض المخلفات فقام بوضعها في سلة المهمالت .      ) -4
 المهمالت . قام أحد المرضى بعد أن تلقى العالج برمي األدوية التي صرفت له في سلة(       ) -5
 ( قام سالم بإبالغ الجهات المختصة عندما شاهد أحد األفراد يعبث بالمسطحات الخضراء بسيارته.     ) -6
 

 أكمل مايلي بعبارات مناسبة من عندك .  :  لثالسؤال الثا
 
 ...................................و ...................................ومن المناطق الصناعية في سلطنة عمان منطقة الرسيل  – 1
  . لتوفير المياه للمواطنين ....................................... وتعتمد السلطنة على مياه األمطار   -2
 

 :أكمل اجلدول التايل بأمثلة على املشروعات التالية : رابعالالسؤال 
 

 أمثلة عليه المشروع
  المشروعات الصناعية 

 
  المعدنيةالثروات 

 
  الموارد المائية 
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 . أجب عن األسئلة التالية  :  ام اخلالسؤال 
 
 : ماذا يقصد بالممتلكات العامة  ؟  1س 

 .................................................................................................................................................................................................................:  1ج
 
 األمثلة  للممتلكات العامة  ؟  خمسة من: أذكر 2س 

 .................................................................................................................................................................................................................:  2ج

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

 
 ؟   أذكر أربعة منها  " تمتلك السلطنة مجموعة من الثروات المعدنية ": 3س 
 .................................................................................................................................................................................................................: 3ج 

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

 المؤسسات  الخدمية التي تشرف عليها الدولة   ؟  أذكر خمسة من: 4س 
 .................................................................................................................................................................................................................: 4ج 

            ................................................................................................................................................................................................................. 
 دور المواطن في الحفاظ على الممتلكات العامة للدولة   ؟  أذكر ثالثة: 5س 
 .................................................................................................................................................................................................................: 5ج 

           ................................................................................................................................................................................................................. 
          ................................................................................................................................................................................................................. 
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 { درس :  التوعية والسالمة املرورية    }
 

 السلوك اخلاطيء .( أمام   ✘) أمام السلوك الصحيح أو إشارة (  ✔) إشارةالسؤال األول : ضع 
 
 )       ( قام أحمد بعبور الشارع من مكان عبور المشاه   . -1
 .   سالم عندما يقوم بقيادة سيارته فإنه اليهتم بوضع حزام األمان )       (  -2
 رعة القانونية على الطرقات  .)       ( التزام معتز بالس -3
 )       ( قيام الطالب بالصعود للحافلة بدون نظام    . -4
 )       ( قيام محمد بالرد على الهاتف اثناء قيادته لمركبته في الشارع   . -5
 )       ( اللعب بالدراجات الهوائية في الطرقات العامة . -6
 ي األسود الداكن    .)       ( تعتيم زجاج السيارة بالمخف -7
 )       ( قيام محمود بإبالغ رجال الشرطة عند مشاهدته لحادث مروري  . -8
 )       ( قيام سائق المركبة بفحص سيارته قبل الخروج من المنزل  . -9

 )     ( تجاوز السائق اإلشارة الحمراء أثناء قيادته للسيارة   . -11
 

 رات مناسبة من عندك .  أكمل مايلي بعبا : لثانيالسؤال ا
 
 ......................................يقصد بالمرور نظام السير على الطرقات سواء للمركبات أو  -1
 .  على الطرقات ...................................... تكمن أهمية المرور في تنظيم  -2
 

 . أجب عن األسئلة التالية  :  ثالثالالسؤال 
 

 ذا يقصد بالمرور  ؟ : ما 1س
 .................................................................................................................................................................................................................: 1ج 

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

 ؟ الث من النتائج أذكر ث  " ماهي النتائج المترتبة من حوادث الطرق" :  2س
 .................................................................................................................................................................................................................: 2ج 

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

 : ماذا يقصد بالتوعية المرورية   ؟ 3س 
 .................................................................................................................................................................................................................: 3ج 
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 كتابة ثالثة فقطيكتفى ب؟  ن التوعية المرورية بالنسبة لإلنساما أهمية : 4س 
  ........................................................................................................ -: 4ج 

       - ........................................................................................................ 
       - ........................................................................................................ 

 
 : ماهي اإلخالقيات التي يجب أن يتحلى بها السائق    ؟ 5س 
 ......................................................................................................................................................................................................................: 5ج 

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

 
 االساليب التي تتبعها شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بالتوعية والسالمة المرورية ؟ ماهي:  6س
 ......................................................................................................................................................................................................................: 6ج 

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

  
 " رة اإللتزام بشروط األمان للمركبات وتقوم شرطة عمان السلطانية بتوعية أصحاب المركبات بضر"  :  7س

 ؟   التوعيات خمسة من  كتبأ            
 ............................................................................................................ - : 7ج

        - ............................................................................................................ 
        - ............................................................................................................ 
        - ............................................................................................................ 
        - ............................................................................................................ 

 


