
 

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 الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة هذا وطني ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12country                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة هذا وطني الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                             

       

                  https://almanahj.com/om/12country1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس علي بن محمد الحسان اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مذكرة إثرائية ملادة                                                  
       الدراسات االجتماعية                                                        
 

 
 
 
 

 
 الفصل الدراسي األول                                                    

                                                          
 (   قضية عاملية ويقظة وطنيةالبيئة ) درس :                            

                                           
 

 إعداد :                                                         
 علي بن حممد احلسان

 

 للتواصل :
 

99493923 

Ali 47536@moe.om 

 

2020-2021 

 

 عشر ثانيلالصف ا
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 قضية عاملية ويقظة وطنية البيئة :  درس
 

 

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

 مهم في البيئة وتوازنها . لها دورالكائنات الحية بمختلف أنواعها (        )     -1
 امين ع . عام لحماية البيئة كل  تمنح جائزة السلطان قابوس(        )     -2
 ةالطبيعيوغيره . بها من ماء  طوما يحيجميع الكائنات الحية التي تعيش على األرض  هي التي تضمالمشيدة  البيئة(        )     -3
 

 . أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة من عندك :   نيالسؤال الثا
 

 ..........................................ارتبط االنسان منذ بداية حياته ارتباطا وثيقا بالبيئة فكانت عالقته معها عالقة  -1

 ..........................................والبيئة  ..........................................تتعدد التصنيفات لمكونات البيئة ومن ابرزها البيئة  -2
 

 من بني البدائل املعطاه .: ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة   لثالسؤال الثا
 

     . " عام  استضافت السلطنة المؤتمر البيئي " الحياة تحت الماء -1
 (      1111         -        1111          -         1111          )  
 

 من نوعها  األولىجائزه للبيئة والتي تعد اعلن جاللة السلطان قابوس اثناء زيارته لمقر اليونسكو عام ....  -2

       (1111        -           1119          -          1111           )  
 

 يقصد به   الوسط او المجال المكاني الذي تعيش فيه الكائنات الحية تتأثر به وتؤثر فيه -3
 (                 البيئة           -            التنوع االحيائي            -             البيئة المشيدة)                  
 

 تعرف على جائزة السلطان قابوس لصون البيئة من خالل تكملة الفقرة التالية ::   رابعالسؤال ال
 

م حيث ..........................................عام  ..........................................جائزته لصلللللون البيئة اثناء زيارته لمقر قابوس جاللة السللللللطان اعلن 
د او ي من افرالمعلى المسلللللللتو  العللا ..........................................للمهتمبن بشلللللللؤون  ..........................................كللل هللذه الجللائزة تمنح 

 ..........................................وتقدم هذه الجائزة على شكل  ..........................................أو مؤسسات حكومية وغير  ..........................................
 ى البيئة .المحافظة عل للفائزين نظير جهودهم في ..........................................تقديرية ومنحة 

 
 اكتب امام العبارة املصطلح الدال عليها :   ام السؤال اخل

 
 الوسط او المجال المكاني الذي تعيش فيه الكائنات الحية تتأثر به وتؤثر فيه  .     (                     )  -1

 ( هو تعدد أنواع الكائنات الحية وكثرتها وتباينها سواء كانت في النظم البيئية البرية ام المائية ام الجوية                     )  -2
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 علل " اذكر السبب ":   سسادالسؤال ال
 
 .     2991اطلقت الدول المطلة على المحيط الهندي اسم سلطنة عمان على برنامجها في حماية السالحف البحرية على شواطئها  -1
 

    ............................................................................................................................................................................................................................... 
 
 .    2911حصول جاللة السلطان قابوس طيب هللا ثراه جائزة اليونسكو لصون البيئة عام  -2
   

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

 
  ه من بني القوسني الذي يناسباجملال اكتب حتت الصورة :    سابعالالسؤال 

 
 المجال الزراعي    (   -اعي     المجال الصن    -المجال البيئي      -المجال الطبي    )  

 
 
 
 
 
 
 

 : أجب عن األسئلة التالية .   ثامنالالسؤال 
 
 ؟  ماهي األسباب التي جعلت دول العالم ومنها سلطنة عمان الى السعي لحماية البيئة:   1س 

 ................................................................................................................................................................................................................:  1جـ 
         ................................................................................................................................................................................................................ 

 
   ؟  بين البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة قما الفر:   2س 

 ....................................................................................................................................................................................................................:    2جـ 
          ..................................................................................................................................................................................................................... 

 
  ة لحماية البيئة العالمي السلطنةمن جهود  أربعةاذكر البيئة العمانية جزء اليتجزاء من البيئة العالمية "   نا ك" السلطنة تدر:   3س 

 ............................................................................................................ -1:     3جـ 
            2- ............................................................................................................ 
            3- ............................................................................................................ 
            4- ............................................................................................................ 
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