
 

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 الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

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

                 https://almanahj.com/om/8social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://almanahj.com/om/8social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

     * 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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 ( أمام العبارة الصحيحة مع تصحيح العبارة اخلطأ  :    ✘( أو )      ✔: ضع عالمة )    السؤال األول

 
 (  انخفضت) درجة الحرارة      ارتفعت( كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر   ✘   )   -1
  االسفل إلى األعلى( الهواء يسخن من   ✔   )   -2
 أكثر قدرة على حمل بخار الماء من الهواء البارد  نالساخ( ان الهواء   ✘   )   -3
 مساحة اليابسة .) ثلث ( نصف ( تمثل الصحاري الحارة حوالي  ✘   )   -4
 ( الصيف) .  الشتاء( تسقط االمطار الموسمية على محافظة ظفار في فصل   ✘   )   -5
 (مسة خ) أقاليم .  ستة( عدد األقاليم المناخية في العالم   ✘  )    -6
 الذي يمر بالسواحل الغربية للنرويج  الخليج الدافيء( من أهم التيارات الدافئة تيار    ✔  )   -7
 ( % 50)  فقط من االشعاع الشمسي . %60( تستقبل االرض حوالي    ✘  )   -8
 ض الدائمة على سطح األرض أماكن وجود الضغط الجوي المرتفع أو المنخف للضغط الجوي بالتوزيع النظري( يقصد    ✔  )   -9

 وحدة مكانية لها خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من االقاليم االخرى اإلقليم (   ✔  )   10
 

 : أكمل مايلي بكلمات مناسبة من عندك   : السؤال الثاني 
 
 اكثر من أي مكان آخر   خط اإلستواءتتعامد اشعة الشمس على  -1
 السرطانالشمس شمال دائرة اإلستواء هو مدار أقصى مكان تتعامد عليه أشعة  -2
 في جنوب غربي افريقيا بنجويال الباردمن أهم التيارات الباردة تيار   -3
 الذي يمر بالسواحل الغربية للنرويج الخليج الدافيءومن أهم التيارات الدافئة تيار  -4
 واألمطار تتأثر التيارات البحرية بعنصرين للمناخ هما  الحرارة  -5
 الفهرنهيتيالنظامان المستخدمان لقياس درجة الحرارة هما النظام السيليزي والنظام  -6
 ( - ( سم ويرمز له بـ)76يوصف الضغط الجوي بأنه منخفض اذا قل عن ) -7
 ( +( سم ويرمز له بـ )76يوصف الضغط الجوي بأنه مرتفع إذا ارتفع عن ) -8
  دوارة الرياحيحدد اتجاه الرياح بواسطة  متر ألنيموتقاس سرعة الرياح بواسطة جهاز ا -9

 . ويوليووتصل اقصاها في شهري يونبو  ابريلترتفع درجات الحرارة في شمال عمان ابتداء من شهر  - 10
 . يونبوفي الساحل الجنوبي من السلطنة تصل درجة الحرارة أقصاها في صاللة خالل الفترة بين شهري مارس و -11
  البرد –الثلج  -المطر  -ي تسقط عليها المطر من األشكال الت -12

 
 

 : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني اخليارين    : السؤال الثالث 
 
 مائلة  (    -) عمودية      تسقط أشعة الشمس على دائرة اإلستواء بصورة  -1
 السرطان  ( – الجديأقصى مكان تتعامد عليه أشعة الشمس جنوب دائرة اإلستواء هو مدار)  -2
 إنخفضت ( درجة الحرارة   -  زادتكلما كان الموقع قريبا من دائرة اإلستواء )  -3
 قليلة ( .  -واسعة  اشعة الشمس المائلة فتغطي مساحة  )  -4 

 الضغط الجوي . (ارتفاع  –إنخفاض يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى )  -5
 (  المعتدل –دافيء وصيفه ) الحار يتميز المناخ البحري " الجزري بشتائه ال -6
 ( محطة رصد جوي 40 – 30تضم شبكة مراقبة الطقس في عمان ) -7
 ( الخماسين -من أهم أنواع الرياح المحلية رياح )  السباعين   -8
 ب (نقطة الضبا – نقطة النديهي النقطة أو الحد الذي يسمح بتكاثف بخار الماء في الغالف الجوي بأشكال متعددة )  -9

 (  . لمنخفضةا –تسقط األمطار الغزيرة في السحب )  العالية  -10
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 : علل مايلي " أذكر السبب "  : السؤال الرابع 

 
 : تعتبر املناطق  املرتفعة في فصل الصيف جاذبة للسياح ؟ 1س 
 بسبب اعتدال درجة حرارتها:  1جـ
 

 ضراء في املدن والتجمعات السكانية ؟: االهتمام مبشاريع التشجير وزيادة املساحات اخل 2س 
 ألنها تلطف الجو بمنعها اإلشعاع الشمسي من االتصال المباشر مع سطح األرض وكذلك تعمل على تكثيف بخار الماء في الهواء:  2جـ
 

 ؟راري املنخقض املناطق القريبة من املسطحات املائية تتميز بحرارتها املعتدلة ومداها احل:  3س 
 لوجود كميات من الرطوبة تعمل على تلطيف درجة الحرارةنظرا :  3جـ
 

 ؟انخفاض درجة احلرارة في صاللة في فصل الصيف :  4س 
 بسبب الضباب وتكاثف السحب نتيجة هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على محافظة ظفار:  4جـ
 

 " تسقط األمطار والرذاد املتواصل على محافظة ظفار ": 5س 
 بسبب بهبوب الرياح الموسمية المحملة بالرطوبة وبخار الماء :  5جـ 

 
 " تكون املنخفضات اجلوية في فصل الشتاء على حوض البحر املتوسط  ":  6 س
 : بسبب هبوب الرياح العكسية   6س
 

 
 السؤال اخلامس : صل خبط بني العمود األول ومايناسبه من العمود الثاني 

 
 العمود الثاني العمود األول

 حالة الجو بظواهره المختلفة في منطقة كبيرة خالل فترة زمنية طويلة تمتد لسنوات الطقس
 حالة الجو في ظواهره المختلفة من حرارة وضغط جوي ورطوبة ورياح في مكان معين وخالل فترة زمنية قصيرة "  المناخ
المدى 

 الحراري
ة عن مجموعة من العوامل أهمها الرياح والتبيانات في كثافة المياه هي حركة المياة السطحية للبحار والمحيطات الناتج

 بسبب درجة الحرارة أو الملوحة 
 خالل فترة زمنية معينة " اليوم أو الشهر أو الفصل أو السنة " هو الفرق بين أعلى درجة حرارة وأدنى درجة حرارة تسجالا  التيارات البحرية
 للهواء من مكان إلى آخر على سطح األرض  وتنشأ  نتيجة إختالف الضغط الجوي بين منطقة وأخرىهي الحركة االفقية  الضغط الجوي

هو وزن عمود الهواء فوق نقطة معينة " السنتيمتر المربع الواحد " على سطح األرض ويساوي عند سطح البحر وزن  الرياح
 ( مليبار1013( سم او ) 76عمود من الزئبق ارتفاعة )

 و تحول بخار الماء الموجود في الهواء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بسبب إنخفاض درجة حرارة الهواء ه الرطوبة
 كمية بخار الماء العالق في الهواء في حالة غير مرئية والناتج عن عملية التبخر تحدث تأثير حرارة األشعة الشمسية  التكاثف
 لتي تغطيها الثلوج طوال العام مثل جبال األلب والهمالياهي قمم الجبال المرتفعة ا التساقط

 هو كل مايسقط من ماء في حالتيه السائلة والصلبة على سطح االرض  خط الثلج
 

 السؤال السادس : صل خبط بني اجلهاز  يف العمود األول وعمله يف العمود الثاني .
 

 عمله اجلهاز
 وي ويسجله لفترة طويلة على شريط اسطوانيوهو يقيس الضغط الج البارومتر المعدني 

 منها الرياح تأتيجهاز يحدد به اتجاه الرياح وهو يتالف من ذراع حديدي على شكل سهم يشير الى الجهة التي  الباروجراف 
 الذي يقيس الضغط الجوي في وقت معين دوارة الرياح

ن ) جاف ومبلل ( مثبتين في لوحة واحدة حيث يعطي الترمومتر وهو يتكون من ترمومتري جهاز يقيس المطر جهاز الهيجرو متر
 المبلل درجة حرارة اقل من الجاف
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 إخرت الرياح املناسبة من بني القوسني وضعها أمام التعريف املناسب هلا يف العمود الثاني :  السؤال السابع

 (  الرياح اليومية    -     الرياح المحلية     -     الرياح الموسمية     -   الرياح الدائمة)                        
 

 التعريف الرياح
وهي الرياح التي تهب خالل أحد فصول السنة على مناطق محددة من العالم وتنشأ بسبب التغيرات الواسعة التي       الرياح الموسمية

 تطرأ على درجة الحرارة
وتنشأ بسبب الفروقات  ترات متفرقة ولمدة قصيرة من الزمن التتعدي األسبوعوهي الرياح التي تهب خالل ف      الرياح المحلية

 المحلية في درجات الحرارة والضغط الجوي
هي الرياح التي تهب على األماكن التي يتجاوز فيها البحر مع اليابس أو الجبل مع الوادي وتنشأ نتيجة إختالف  الرياح اليومية

 الضغط الجوي ليالا ونهارا
وهي الرياح التي تهب على مناطق واسعة من العالم بصورة مستمرة طوال أيام السنة وتنشأ بسبب وجود مراكز     ح الدائمةالريا

 دائمة من الضغط الجوي المرتفع والمنخفض على سطح األرض
 
 
 
 
 

 اكمل اجلدول التايل بذكر ميزتني " خاصتني " لكل إقليم من األقاليم التالية :  السؤال الثامن
 

اإلقليم احلار اجلاف  اإلقليم اإلستوائي
 )الصحراوي ( 

 

 اإلقليم القطبي البارد إقليم البحر املتوسط   اإلقليم املومسي  

طقسه ثابت من فصل 
 آلخر

ارتفاع المدى الحراري 
بين الصيف والشتاء 

 وبين الليل والنهار

تهبب  في فصل الصيف
 رياح قادمة من المحيط
الهندي تسقط األمطار 

الموسمية في الكثير من 
 دول قارة آسيا

إختالف درجات الحرارة 
بين منطقة وأخرى وبين 

 فصلي الصيف والشتاء

إختالف طول الليل 
والنهار بين الصيف 

 والشتاء

قلة األمطار حيث اليزيد  حرارتة دائمة اإلرتفاع
معدل التساقط فيها عن 

 ملم سنويا 150

فتهب في فصل الشتاء 
ة عليها رياح موسمي

قادمة من وسط آسيا 
باتجاه المحيط الهندي 

وعادة تكون رياح باردة 
 وجافة

تصل  فصل الصيفففي 
 28درجة الحرارة إلى 

على  20على الساحل و
 الجبال

وصول أشعة الشمس 
 مائلة

 فصل الشتاءأما في   ارتفاع معدالت التبخر 
فتنخفض درجة الحرارة 

على  10فتصل إلى 
الساحل وإلى مادون 

في المناطق  الصفر
 الجبلية

 

يعيش السكان في  
المناطق الجافة في 

الواحات وبطون األودية 
 وفي المناطق الساحلية

   

 
 



                                              وىاألالوحدة           الفصل األول :                                           لثامنالصف ا                       الدراسات اإلجتماعية                   
 

 4الصفحة  10/10/2015                                                    99493923ع م الحسان 

 

 
 
 
 

 : أجب عن األسئلة التالية : السؤال التاسع
 

 ؟  مالفرق بني الندى والضباب:  1س 
اوراق  –باكر علىى االسىطح البىاردة مثىل ) زجىاج السىيارات قطرات مائية تتكون أثناء الليل وبخاصة في ساعات الصباح ال:  الندى :  1جـ 

 االشجار (
تجمع كبير من قطيرات صغيرة من الماء المتطايرة من الجو بقرب سطح األرض تؤدي إلىى ضىعف الرؤيىا إلىى مىادون  ووهالضباب :         

 الف متر بفعل فقدان سطح األرض لحرارته باإلشعاع ليال 
 

 عوامل املؤثرة في الطقس واملناخ ؟ال أذكر ثالثة من:  2س 
 القرب والبعد عن المسطحات المائية -3التضاريس                        -2موقع المناخ بالنسبة لدوائر العرض                   -1: 2 جـ

 الغطاء النباتي -5التيارات البحرية                                        - 4        
 

 ف املناخ من مكان آلخر على سطح األرض ومن فصل آلخر ؟ختالاهي األسباب التي تؤدي إلى إم: " 3س 
 دوران االرض حول نفسها وحول الشمس  -ميل محور االرض                            -كروية األرض                    :    3 جـ
 

 : ما املقصود بخط الثلج ؟ مع ذكر أمثلة عليها ؟ 4س
 هي قمم الجبال المرتفعة التي تغطيها الثلوج طوال العام مثل جبال األلب والهماليا : 4جـ
 

 ؟والتيارات البحرية الدافئة مباذا تتميز التيارات البحرية الباردة :  5س
ويكىون مىن نتائجهىا  تتميز بأنه يصاحبها إنخفاض في درجة حرارة السواحل التي يمر بهىا مىع قلىة االمطىار التيارات البحرية الباردة:  5جـ

 انه تزيد من جفافها وتكون الصحاري
 تتميز بأنها تجلب الى السواحل التي يمر بها الدفء وتساعد كثيرا على سقوط االمطار أما التيارات البحرية الدافئة       

 اهم مميزات تيار اخلليج الدافيء ؟ما هي :  6س
 وال العام .: انه يجعل المواني البحرية مفتوحة للمالحة ط6جـ 
 

 ؟ لبحرية نوعان " ماهما " التيارات ا:  7س
 رية باردة وتيارات بحرية دافئة .حتيارات ب: 7جـ 
 

 ؟مصادر احلرارة على سطح األرض أنواع " ماهي :  8س
 مصادر أساسية ومصادر ثانوية : 8جـ 

 
 رارة ؟قياس احل في  ما الفرق بني جهاز الثرمو متر الزئبقي وجهاز الثرموجراف:  9 س
 جهاز الثرمومتر الزئبقي ويستخدم بطريقة يدوية -:1 9جـ 

 جهاز الثرموجراف وهو يسجل بطريقة آلية لمدة يوم كامل -2      
 

 ؟المنخفضات الجوية واألعاصير: ما الفرق بين  10س 
ة التقىاء الهىواء القطبىي البىارد مىع هي حالة اضطراب مؤقت في الجو في مناطق جاذبىة للريىاح وتنشىأ نتيجى: المنخفضات الجوية:  10جـ 

 ب وسقوط االمطارحالهواء المداري الدافيء الرطب وينتج عن ذلك انخفاض الضغط الجوي وتكون الس
عبارة عن ظواهر طبيعية مناخية تحدث نتيجة انخفىاض الضىغط الجىوي بشىدة وتنشىأ فىوق المحيطىات المداريىة الدافئىة ويترتىب : األعاصير

 يرة مصحوبة برياح عاتية وحدوث الفيضانات تغرق المدن والقرى واالراضي الزراعية عليها سقوط امطار غز
 

 االماكن التي يستمد منها الهواء رطوبته ؟أذكر ثالث من :  11 س
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 االرتفاع عن مستوى سطح البحر –القرب او البعد عن المسطحات المائية   -النتح من النبات  -المسطحات المائية   :  11جـ 
 
 
 

 اقسام اذكرها ؟ ثالثة : تنقسم االمطار حسب طريقة صعود املاء الى  21 س
  امطار اعصارية        -     امطار تصاعدية   -  امطار تضارسية 

 
 : ملاذا يحرص الناس على سماع النشرة اجلوية ؟ 13س
 للسير عليها وحماية المحاصيل .: لمعرفة اختيار المالبس المناسبة وحالة البحر ومناسبته للمالحة وسالمة الطرق 13جـ 
 

 ؟ أذكر ثالثة من هذه العناصر يتكون املناخ من مجموعة من العناصر  -14 س
 التساقط  –الرطوبة  – حالريا –الضغط الجوي  –الحرارة  - 14جـ 
 

 " تعد احلرارة أهم عناصر املناخ "  وضح ذلك - 15س 
 ومظاهر التكاثف المختلفة ( -الرطوبة-الرياح-ضغط األخرى )  ترتبط بها جميع العناصر -1ألن بالحرارة  - 15جـ 

 أنها تؤثر تأثيرا كبيرا في توزيع مظاهر الحياة المختلفة -2                          
 

فقط من االشعاع الشمسـي وتتوقـف كميـة األشـعة الشمسـية وأثرهـا علـى عوامـل عـدة "           %50تستقبل االرض حوالي " :  16س 
 ؟اذكر اهمها 

 زاوبة سقوط أشعة الشمس -أ:    16جـ 
 صفاء الجو وخلوه من الغبار والسحب ةدرج -ب            
 االرتفاع عن مستوى سطح البحر  -ج            
 القرب والبعد عن المسطحات المائية -د            

 
 أذكرها  رارية في العالم ؟حالمناطق الكم عدد :   17 س
 ي :خمسة مناطق وه – 17جـ 
 المنطقة المعتدلة الجنوبية -3                 المنطقة المعتدلة الشمالية -2                           المنظقة الحارة -1
 المنطقة الباردة الجنوبية -5                المنطقة الباردة الشمالية -4
 

 ر اهمها ؟: يختلف الضغط اجلوي من منطقة الى اخرى نتيجة لعدة عوامل اذك 18س
 : فكلما زاد االرتفاع عن سطح البحر قل الضغط الجوي االرتفاع عن مستوى سطح البحر -1: 18جـ 

 : فكلما ارتفعت درجات الحرارة قل الضغط الجوي والعكس صحيح درجة الحرارة -2          
 

 : يتأثر التوزيع احلقيقي للضغط اجلوي بعدة عوامل اذكر اهمها ؟  19 س
 رض حول الشمسألدوران ا -1:  19جـ 

 اختالف الفصول األربعة -2          
 العالقة بين اليابسة والماء والتضاريس  -3          

 
ملاذا حاول العلماء جتميع املناطق التي تتشابه في خصائصها املناخية في منـاطق جغرافيـة واحـدة واطلقـوا عليهـا اسـم        -:  20س

 االقاليم املناخية ؟
 تفسير ارتباطها باالقاليم النباتية وانواع التربة  -3مقارنتها مع االقاليم االخرى  -2تسهيل دراستها  -1ـ : بهدفـ 20جـ
 

 : كم عدد االقاليم المناخية في العالم ؟ أذكرها ؟  21س
 : خمسة أقاليم وهي :  21جـ 
 اإلقليم الموسمي -3                         اإلقليم الجاف -2                     األقليم اإلستوائي  -1
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 اإلقليم القطبي البارد -5                  اقليم البحر المتوسط -4
 

 
 رسوم وأشكال مهمة
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