
 

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 - لثانيا الدور

 
 

 .اتصفح (9االمتحان: ) أسئلة صفحات عدد●              .الجغرافيا االقتصادية المادة:●

 .نفسها قةالور 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    لثانياالدراسي  الفصل - الثاني الدور     الجغرافيا االقتصادية المادة: 

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

 المفردات اآلتية:
المستخدمة في تخطيط شبكات الطرق وإجراء دراسات تحليلية  التقنية الحديثة -1

 :عنها
 .   GPS -ب                .                        GIS-أ

 .Google Earth-.                                        دRS-ج

 
 يربط خط راس الرجاء الصالح بين: -2

 .أمريكا وأستراليا -ب                                أوروبا وأسيا. - أ

                          أوروبا وأستراليا. -د                               أمريكا وأسيا. -ج
   

 :االتصاالت االختراعات في مجالالترتيب الصحيح لتطور  -3
 
 
              -ب                                               -أ 
                                                      
 
 
 
  -د                                               -ج
 
 
 
 
 :انضمت سلطنة عمان إلى منظمة التجارة العالمية -4
 .م2222 -ب                                         .م1991 -أ

  .م2224 -د                                        .م2222 -ج
 2يتبع/

 
1 

 



 م1036/1037لعام الدراسي ا الثاني   ي الفصل الدراس - الثاني الدور     الجغرافيا االقتصادية المادة:
 تابع السؤال األول:

" القيمة النقدية النهائية لجميع السلع والخدمات المنتجة في اقتصاد ما خالل فترة  -5

 زمنية محددة" يقصد به:

 الناتج المحلي اإلجمالي.   -التعرفة الجمركية.               ب -أ  

     الميزان التجاري. -د    ميزان المدفوعات.            -ج 

الرقم الذي يشير إلى الدولة التي تعد من أوائل الدول المطبقة لنظام الحسابات  -6

 السياحية:

 

 

 

 

 

 

 .  2 -.                                                   ب1 -أ  

     .4 -.                                                   د3 -ج 

 :نوع السياحة في الصورة التي أمامك -7

 

                 .رياضية -ب                    ثقافية. -أ 
 .جيولوجية -د                 .عالجية -ج 
 
 
 

 3يتبع/
1 

4 3

2
1



 م1036/1037لعام الدراسي ا   الثانيالفصل الدراسي  - الثاني الدور     الجغرافيا االقتصادية المادة:  
 ؤال األول:تابع الس

 
 : الموقع السياحي ( فيالراحةالشكل الصحيح الذي يمثل تسهيالت اإلمداد ) -1

 
 
 
 

 )أ(                                                  )ب(                        

 
 
 

                                             )ج(                                               )د(                       
                             

 
 فيالواضح  يوجد متحف التاريخ الطبيعي  -9 
 أمامك:ذي ال الشكل 

 .كاليفورنيا -ب نيويورك.                      - أ

 .أنجلسلوس  -د                     .واشنطن -ج
 
 
 

 :سياحة  لمحدودةمن أنواع السياحة المكلفة واتعد  -12
 .تسلق الجبال -ب                       .رحالت السفاري -أ

 .الفضاء -د                                 .األعمال -ج
 
 

 4/يتبع
1 

 



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

 تابع السؤال األول:
 من أكثر الشعوب القديمة شهرة في تمهيد شبكة كبيرة من الطرق البرية: -11
 .الفراعنة -ب                 اليونان .                              - أ

 الفرس. -د              .                              الرومان -ج
 

 : جذباً للسياح األكثرمن خالل الجدول الذي أمامك الدولة األوربية  -12
 عدد السياح/ مليون الدولة

 5557 الصين
 4757 إيطاليا
 952 مصر
 3751 تركيا

 3152 بريطانيا
    
 .إيطاليا -د             .تركيا -ج              .الصين -ب            .بريطانيا - أ
 

  :ثانيالسؤال ال
 عّرف المفاهيم اآلتية:  -أ

 النقل المستدام. -1
................................................................................................... 

 ميزان المدفوعات. -2 
................................................................................................... 

 عدد اثنين لكل من: -ب
 .ل االقتصاديأهمية النقل في المجا -1

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

 
 5/يتبع

4 



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

  :ثانيالسؤال التابع 
 العوامل المؤثرة في التجارة الدولية. -2

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

 .أهمية السياحة بالنسبة لألفراد والمجتمعات -3

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

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

 ادرسها جيًدا ثم أجب عن األسئلة التالية: سلطنة عمانأمامك خريطة  -ج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. .............................6نوع المناخ في المنطقة المشار إليها بالرقم ) -1
 ..................(2و 1السياحية  المناسبة بين المنطقتين ) ما نوع وسيلة النقل -2
 .   محمية جبل سمحانموقع  الرمز            باستخدام ظلل -3

 (.          ) ما الرقم الذي يشير إلى موقع ميناء تصدير الغاز الطبيعي. -4

 6يتبع/
5 

6

2

1

5
4

3



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

 :السؤال الثالث
 فسر ما يأتي: -(1) أ
  .في المالحة البحرية( (GPSاستخدام جهاز   -أ
........................................................................................................ 

 يجب أن يكون مصب النهر عريضاً لكي يكون صالحاً للمالحة. -ب
........................................................................................................ 

 
جب أثم  جيًدا هاادرس ،المختلفة أنواع السياحةتمثل  أمامك مجموعة من األشكال -(2) أ

 :عن األسئلة التالية

 
 
 
 

             
 
 

           (3                       )                               (1       )                       
 

من إجمالي سوق  (1)بالرقم  االمشار إليهالتي يمثلها الشكل  كم تشكل نسبة السياحة  -أ
 ..................................................................................   .السياحة

 .( 2شار إليها بالرقم )المالتي يمثلها الشكل بماذا تتميز السياحة  -ب

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

 .وضح في جدول مميزات وعيوب النقل باألنابيب - (1ب )

 عيوب النقل باألنابيب مميزات النقل باألنابيب

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

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

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

 7يتبع/                                                                            
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 م1036/1037لعام الدراسي ا     الثانيالفصل الدراسي  - الثاني الدور     الجغرافيا االقتصادية المادة:

 السؤال الثالث: تابع 
 التقنيات الحديثة في مجال االتصاالت،حدى إالمقابل  يوضح الشكل  -(2) ب

                                                                آلتية:ا األسئلةأدرسه جيداً ثم أجب عن  

 .أمامكفي الشكل الذي عرف التقنية الموضحة  -أ
.............................................................. 

 ............................................................ 
 .مجال االتصاالت ونقل البيانات تقنية علىأثر هذه الوضح  -ب

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

 
 

 :أكمل المخطط اآلتي  -ج
 

 
 
 

 
 

 1بع/يت
7 

مكونات النظام 
 السياحي

  رجاتخم
(1...)........... 
 

 مدخالت

 

مقومات  ..........(..2)
 بشرية

 

(3..)............  نتائج وآثار العرض



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

1 

 السؤال الرابع:
 
 جب عن أثم جيًدا  ادرس الشكل المقابل -(1)أ 

                  :األسئلة اآلتية   
 الشعار الواضح  المدونة التي يرمز لهاما أسم  -أ

 .في الشكل المقابل
............................................................. 

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

  .المدونة عليها تالتي اشتمل الرئيسيةواحداً من المجاالت مجاالً اذكر  -ب
........................................................................................................ 

في ضوء العبارة  "قام محمد بشراء جهاز الب توب عن طريق األنترنت" -(2)أ  
 السابقة:

 ة الواردة في النص.نوع التجار ما -أ

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

 وضح طريقة الدفع. -ب  

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

 كل من المسافر والسائح في الجدول التالي: فهومم فرق بين( 1) -ب

 

 السائح المسافر

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

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

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

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

 
 9يتبع/



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

 :الرابع السؤال تابع
 

 :كل منعلى  ة سياحة على البيئالثار آ( وضح 2) -ب
الغالف الغازي.  -أ

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

 .البيئة الجبلية -ب
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 البيئة البحرية. -ج

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

......................................................................................................... 
 
 -ي تمارس فيها )التزلج على الجليدالتالية حسب الدولة الت الترفيهية صنف األنشطة -ج

 (.الماء التزلج على -التزلج على الرمال
 النشاط السياحي الدولة

  األردن -1
  لبنان -2
  ُعمانسلطنة  -3

  
 .انتهت األسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح 



   
 

 
 
 

 
 
 

  الحادي عشر امتحان الصفنموذج إجابة 
 م1036/1037  -هـ   3417/3418للعام الدراسي 
 الثانيالفصل الدراسي  - الثاني الدور

 .درجة ( 60 )الدرجة الكلية:                           الجغرافيا االقتصادية  المـــــــادة:
 .ت( صفحا4 تنبيــــــــه: نموذج اإلجابة في )

 أوالً: إجابة السؤال الموضوعي:   
 إجابة السؤال األول                                                                       

 المفردة
البديل 
 الصحيح

 الصفحة الدرجة اإلجابة

 GIS. 2 306 أ 3

 331 2                            .أوروبا وأستراليا د 1

1 

 د

 
 
 

2 
 
 
 

311 

 311 2 م2222 ب 4

 346 2 اإلجماليالناتج المحلي  ب 1

 348 2 4 د 6

 361 2 جيولوجية د 7

8 
 ب

 2 

 

 

371 

 387 2 .نيويورك أ 9

 319 2 .الفضاء د 30

 306 2 .الرومان ج 33

 378 2 .إيطاليا د 31

 14 المجموع

 1يتبع/



 
 

 (1) 
 الحادي عشرامتحان الصف تابع نموذج إجابة 

 م1036/1037  -هـ   3417/3418عام الدراسي لل
 ثانيالالفصل الدراسي  -الثاني الدور

 الجغرافيا االقتصاديةالمادة : 
 : إجابة األسئلة المقالية: ثانيا
           

 1يتبع /                                                                                                 
 

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

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة ردةالمفالجزئية

 أ
 339 3 .استخدام وسائل نقل أقل تأثيًرا على البيئة 3

1 
ة ما مع بقية دول العالم ح جميع المعامالت االقتصادية لدولسجل يوض

 347 3 .خالل فترة زمنية معينة عادة تكون سنة

 ب

3 

  /.تأمين يساعد على ربط مناطق اإلنتاج بمناطق االستهالك
عامالً مساعداً في  /  .نتقال األفراد والمواد الخام والبضائعإ

استغالل الموارد الطبيعية. / يحقق التكامل االقتصادي بين 
الدول. / مساهمته في تشغيل االيدي العاملة. / توفير فرص 

 العمل لشريحة كبيرة من السكان.

 )يكتفى بمفردتين، لكل مفردة درجة(.   

 
 

1 301 

1 

 طبيعية.البيئة ال 
   .السكان 
  .التطور االقتصادي 
   .النقل واالتصاالت 
 االتفاقيات التجارية. 

 السياسات الحكومية 

 (.، لكل مفردة درجةمفردتين)يكتفى ب

 
 
 
 
1 

319-310 

1 

 تعزز روح االنتماء عند الوطن. 

 .توطد روح العمل الجماعي بين المشاركين في الرحالت 

  الشعوبوسيلة مهمة لتحقيق التقارب بين. 

  تعمل على تطوير العالقات االجتماعية من خالل االنفتاح
 .على العالم

 .تساعد على االهتمام بالتراث والمحافظة علية 

 .تعمل على الترويح عن النفس 

 (.، لكل مفردة درجةمفردتين)يكتفى بأي إجابة تفيد المعنى 

 
 
1 

346 

 ج

 368 3 .شبة صحراوي 3

 373 3 .سفن العبورالسياحة بواسطة السيارة و 1

 364 3 .ليل على محمية جبل سمحانالتظ 1

4 5 3 331 



 
(1) 

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

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

 (  درجة31الدرجة الكلية: )                    الرمز )/( يعني إجابة أخرى صحيحة     إجابة السؤال الثالث    

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة الجزئية

 (3) أ
 

يساعد السفن على تحديد المواقع في البحار والمحيطات في مختلف  أ
 331 3 .الظروف الجوية عن طريق االتصال باألقمار الصناعية

 النهرية. كي يسهل حمل الرواسب التي قد تعيق المالحة ب
 3 331 

 (1أ )

 311 3 .%73 أ

لدى  وًرا بالراحة النفسيةنقطاع / يولد شعباالستمرارية دون ا ب
 .الزائر

3 318 

 (3) ب

 
. 

 عيوب النقل باألنابيب مميزات النقل باألنابيب

أرخص أنواع النقل / 

التكلف كلما زاد تنخفض 

/  ال تقف األنبوبقطر 

أو  الظروف الجوية

عائقًا أمام  التضاريس 

نقل الغاز أو  إمكانيةالنقل/ 

النفط بسرعة ولمسافات 

 .طويلة

د األنابيب على أراضي عدة امتدا

عرضه لمخاطر دول مما يجعلها 

التقلبات السياسية في الدول التي 

تمتد عبرها/ الطاقة االستيعابية 

وال يمكن زيادتها إال بعد  محدودة

زيادة قطر األنبوب أو استخدام 

 المضخات.

 ) لكل مفردة درجة(.يكتفى بمفردة لكل عنصر 

 
 
 
1 

333 

 (1ب )

 أ
 

صنوعة من الزجاج النقي تكون طويلة ورفيعة وال ياف مهي أل
 يتعدى سمكها سمك الشعرة.

3 
 314 

 زيادة عدد المكالمات بين دول العالم.  ب

 .تحسين نوعية االتصال فأصبح أكثر نقاوة وسرعة  

 ) لكل مفردة درجة(.   

1 
314 

 
  -ج

 
 

 

 عمليات. -1 
 مقومات طبيعية. -2
 الطلب. -7

 
 
 
1 

366 

 4يتبع / 



 
  

(4) 
 الحادي عشرامتحان الصف تابع نموذج إجابة 

 م1036/1037  -هـ   3417/3418للعام الدراسي 
 الثاني.الفصل الدراسي  - الثانيالدور 

 الجغرافيا االقتصاديةالمادة : 
 : إجابة األسئلة المقالية:تابع ثانيا   

 ( درجة 31الدرجة الكلية: )                 الرمز )/( يعني إجابة أخرى صحيحة   إجابة السؤال الرابع  

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة الجزئية

 (3) أ

 381 3 .المدونة العالمية ألخالقيات السياحة أ

 ب
المحافظة على الموارد البيئية / المحافظة على المجتمع 

 وثقافته / تحقيق منافع اقتصادية مهمة.
 واحدةيكتفى بمفردة 

3 
381 

 (1)أ 
 311 3 .التجارة اإللكترونية أ

 314 3 .بطاقة اإلئتمان ب

  (3)-ب

 السائح المسافر

هو كل شخص يخرج 
في رحلة بين دولتين أو 
أكثر أو بين موقعين أو 

 أكثر داخل حدود بلده.

إلى أي  يسافر شخص
مكان خارج نطاق بيئته 
 12العادية لمدة ال تقل عن 
ساعة؛ بهدف ممارسة 

تهدف التكسب أنشطة ال تس
 .من المكان المزار

 لكل مفردة درجة

1 

344 

 (1)-ب

 381 3 ما تنفثه عوادم السيارات من أكاسيد. أ

 ب

حدوث التعرية واالنهيارات األرضية نتيجة استخدام الممرات 
الجبلية وتسلق الجبال من قبل أعداد كبيرة من السياح / تلوث 

سير المركبات بسرعة  التربة بالمواد السامة )األكاسيد( نتيجة
 بطئية.

3 

381 

 ج
ما يقوم به الصيادون وصناع التحف من تدمير للشعاب 

إلقاء كميات كبيرة من المخلفات في البحر مما / المرجانية
 .يؤدي إلى تلوث الحياة البحرية وانتشار األمراض

3 
383 

  ج

 لكل مفردة درجة

 النشاط السياحي. الدولة
 التزلج على الماء. .األردن -1
 التزلج على الجليد. .نلبنا -2
 التزلج على الرمال. .سلطنة عمان -7

 
1 

316 

 نهاية نموذج اإلجابة


