
 

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 جغرافيا ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

     

                  https://almanahj.com/om/12geography2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/12
https://almanahj.com/om/12
https://almanahj.com/om/12geography
https://almanahj.com/om/12geography
https://almanahj.com/om/12geography2
https://almanahj.com/om/12geography2
https://almanahj.com/om/12geography2
https://almanahj.com/om/grade12
https://almanahj.com/om/grade12
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 

  ملخص الجغرافیا للفصل الثاني من موقع المناهج الُعمانیة

  ما ھو اصل كلمة جغرافیا ؟ @ 

( بمعنى ارض وكلمة ) جیو ( مكونة من قسمین  إغریقیةكلمة  األصلھي في 
 علم أوبمعنى وصف ) غرافیا 

 من استخدم مصطلح الجغرافیا ؟ أولمن @ 
 باإلسكندریةلمكتبة  أمیناعندما كان  ألفھایراتوستین في كتاب  اإلغریقيالعالم 

 بعنوان الجغرافیا
  بماذا عرفت الجغرافیا عند المسلمین ؟@ 

 علم تقویم البلدان
 تعریف للجغرافیا ؟ إیجادعلل یختلف الجغرافیین في @

تعدد اھتمامات ھذا العلم حیث یھتم بدراسة االختالفات المكانیة على سطح  ) 1
 .جھةمن  األرض

توزیع الظاھرات الطبیعیة والبشریة ودراسة العالقة القائمة بینھما من جھھ ) 2
 .أخرى

 ماذا یقصد بالجغرافیا ؟@ 
عیة علم وفن و صف وتحلیل وتفسیر التوزیعات والتباینات المكانیة للظواھر الطبی

 لألرضوالبشریة 
 ما ھي مجاالت اھتمام الجغرافیا ؟@ 

 والبیئة اإلنساندراسة التفاعل بین  )1
 في حل المشكالت المكانیة والتخطیطیة اإلسھام )2
 الخرائط وإنتاججمع البیانات ) 3

 للجغرافیا من زاویتین ما ھما ؟ اإلغریقینظر @ 
من خالل القوانین والقواعد العامة  األشیاء إلى النظرةوھي ) النظامیة  (  األولى

 للعلوم مثل التوزیع العام للمناطق المناخیة وعالقة المناخ بالتوزیع النباتي
منطقة صغیره ثم وصف ما فیھا ودراسة  بأخذوھي تكون )  اإلقلیمیة( الثانیة 

 المنطقة دراسة شاملة
 مزدھرة ؟ اإلسالميعلل كانت الجغرافیا في العالم @ 

 النشاط التجاريازدھار ) 1
 اإلسالمیةاتساع مساحة الدولة ) 2
 والفارسي والھندي اإلغریقيتعریب العلوم نتیجة اتصال المسلمین بالفكر ) 3



 

ما عالقة الجغرافیا بكال من ازدھار النشاط التجاري واتساع مساحة الدولة @ 
 ؟ اإلسالمیة

لتجاریة وجمع ساھمت الجغرافیا في جمع البیانات عن الطرق والمدن ا األولى
الثانیة ساعدت على تجمیع البیانات  إماالمعلومات البشریة واالقتصادیة عن البلدان 

 وحكمھا إدارتھامن اجل  الجدیدةعن البلدان 
؟ قارن بین حالة  األوروبییناكتب تقریر عن تطور الفكر الجغرافي عن @ 

 العصور الوسطى ؟ إبان واألوروبیینالمسلمین 
 ھر في مجال الجغرافیا بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة ؟ما التحول الذي ظ

 اآلليالحاسب  أجھزةالكمیة في الجغرافیا وارتبط تطورھا بتطور  الثورةظھرت 
والبرمجیات المتخصصة التي ساھمت في تداخل العدید من العلوم مثل علم الخرائط 

 وقواعد البیانات والصور الجویة والمساحة
  التقنیات الحدیثة التي دخلت في علم الجغرافیا ؟ما ھي ابرز @ 

 نظام تحدید المواقع العالمي )1
 نظم المعلومات الجغرافیة )2
 االستشعار عن بعد) 3

 ماذا تعرف عن نظام تحدید المواقع العالمي ؟@ 
یستخدم لتحدید  أرضیةاستقبال  وأجھزةالصناعیة  األقمارعن نظام یربط بین  عبارة

 أتیحالعسكریة ثم  لألغراض المتحدةالوالیات  طورتھ األرضح المواقع على سط
 قمر صناعي 24العالم یتكون من  أنحاءلالستخدام المدني في جمیع 

 من قام برسم الخرائط من الشعوب ؟ أولمن @ 
 البابلیین

 البابلیون خرائطھم وعلى ماذا اعتمدوا على دقتھا ؟ أنشالماذا @ 
 تھا على علم الریاضیات والفلكاعتمدوا في دق الضرائبلتقدیر 

 كیف كانت تتم صناعة الخرائط عند البابلیین ؟@ 
 كان یتم نقشھا على لوحات من الصلصال المحروق

 من من الشعوب عرفت المساحة التفصیلیة في رسم الخرائط ؟@ 
 المصریین

  ما الھدف من رسم الخرائط المصریة ؟@ 

 تقدیر الضرائب 
  لالھتمام بالخرائط في الصین شبیھا في مصر ؟ األساسيعلل كان الدافع @ 



 

الزراعیة  األراضيالن الحضارة الصینیة زراعیة وكان الحكام یقومون بقیاس 
 وتقدیر مصادر المیاه

 الخرائط الصینیة القدیمة ؟ أساسیات أھماذكر @ 
جزء من الیابس المسطح المستوي وان  األرض أنكان الصینیون یتصورون ) 1

 ھذا الیابسالصین ھي قلب 
 عدم وضوح العالم الخارجي لھم) 2
 والمناطق والطرق التي توصل الى المركز واألنھارتوضح فیھا التضاریس ) 3
 توضح نھر الھوانجھو وسور الصین العظیم) 4

 في تاریخ ھذا العلم ؟ الحقیقةنقطة البدایة  اإلغریقیةعلل تمثل الخرائط @ 
 خرائط القرن التاسع عشرفي  إالتمیزت بالدقة التي لم تتوافر 

 الخرائط الرومانیة ؟ إنشاءما الھدف من @ 
بعاصمتھا نتیجة  اإلمبراطوریة أراضيمعرفة الطرق التي تربط  إلىالحاجة 

 الرومانیة اإلمبراطوریةلالتساع في 
 العوامل التي ساھمت في تطور الخرائط عند المسلمین ؟ أھمما @ 

 اإلسالمانتشار ) 1
 اإلسالمیة اإلمبراطوریةاتساع  )2
 عند العرب التجارةازدھار ) 3

 عدد مكونات الخریطة ؟@ 
 عنوان الخریطة) 1
 ) مفتاحھا(دلیل الخریطة ) 2
 الشمال إشارة) 3
 مقیاس الرسم) 4
 خطوط الطول ودوائر العرض) 5
 رموز الخریطة) 6

 مقاییس الرسم ؟ أنواععدد @ 
 المقیاس الكتابي) 1
 )النسبي(المقیاس الكسري ) 2
 المقیاس الخطي) 3

  اذكرھا ؟ أنواع إلىحسب مقیاس الرسم  إلىتنقسم الخرائط @ 

 )التفصیلیة(رائط ذات المقیاس الرسم الكبیر خ )1
 ) الطبوغرافیة(س الرسم المتوسط وتسمى الخرائط ذات المقیا) 2



 

 ) الملیونیة(ات المقیاس الرسم الصغیر وتسمى الخرائط ذ) 3
 خطوط الطول ودوائر العرض ؟ما ھي فوائد @ 

  :دوائر العرض 

 غیرھا شمال وجنوب خط االستواء إلىتحدید المواقع بالنسبة  )1
 معرفة بعد المكان عن خط االستواء) 2
 األرضالشمس على أي موقع على سطح  أشعةمعرفة زاویة سقوط ) 3

  :خطوط الطول 

 غیرھا شرق وغرب خط غرینتش إلىبالنسبة  األماكنتحدید  )1
 معرفة الوقت في العالم) 2

  الرموز ؟ أنواععدد @ 

 الخطیة )1
 النقطیة) 2
 المساحیة) 3

 ؟ األمثلة إعطاءقسمین اذكرھما مع  إلىتنقسم الرموز النقطیة @ 
 الداللة النوعیة موقع مدینھ إلىالرموز النقطیة النوعیة تشیر ) 1
مثل دائرة  الظاھرةالقیم  أوالرموز النقطیة الكمیة تستخدم للتعبیر عن الكمیات ) 2

 كبیره تعبر عن حجم السكان
 ؟ األمثلة إعطاءقسمین اذكرھما مع  إلىتنقسم الرموز الخطیة @ 

مثل السواحل والمجاري  األرضالرموز الخطیة النوعیة تمثل ظاھرات سطح ) 1
 المائیة والحدود والطرق

من خالل سمك الرموز الخطیة الكمیة ترسم على الخرائط لتعبر عن كمیات ) 2
 الخط مثل االزدحام في الطرق

 ----------------------------------------------------------------------------- 
 :والثانیة األولى الوحدةفي  الواردةوھذه معظم المفاھیم 

 
الجغرافیا ھي علم وفن وصف وتحلیل وتفسیر التوزیعات والتباینات المكانیة @ 

 األرضعیة والبشریة على سطح للظواھر الطبی
االستقبال  وأجھزةالصناعیة  األقمارنظام تحدید المواقع ھو نظام یربط بین @ 

 األرضیةلتحدید المواقع على سطح الكره  األرضیة
 



 

حاسوبیة لجمع وتخزین وتحلیل ومعالجة  أنظمةنظم المعلومات الجغرافیة ھي @ 
 واسترجاع وعرض البیانات الجغرافیة

ستشعار عن بعد ھو نظام یساعد على الحصول على معلومات عن نظم اال@ 
 الظاھرات الجغرافیة المختلفة بدون االتصال المباشر بھا من خالل الصور الفضائیة

مفھوم یعتمد على استخدام تكنولوجیا االتصاالت  ھوالحكومة االلكترونیة @ 
 للموارد الحكومیة األمثلاالستخدام  إلى لوصولوالمعلومات 

 الخرائط إنتاجعلم الخرائط علم وفن @ 
 مرسومة بمقیاس رسم مناسب األرضلمساحة من  األفقيالخریطة ھي المسقط @ 
على  األصليمقیاس الرسم النسبة بین طول أي ظاھرة على الخریطة وطولھا @ 

 الطبیعة
المناسیب المتساویة االرتفاع لمنطقة  تأخذالخرائط الكنتوریة ھي الخرائط التي @ 

 عینھم
خط الكنتور الخط الذي یصل المناسیب المتساویة في الرتفاع عن مستوى سطح @ 

 البحر
دائرة شماال  90وھناك  األرضدوائر العرض ھي دوائر وھمیة مرسومة حول @ 

 دائرة جنوبا 90و 
 180خطوط الطول ھي خطوط طولیة وھمیة تتعامد مع دوائر العرض وھناك @ 

 خط غربا 180خط شرقا و 
للتعبیر عن  واأللوانوالخطوط  األشكالوز الخریطة ھي مجموعھ من رم@ 

 على الطبیعة الموجودةالظاھرات 
ھي تلك النقاط التي تقاس بدقة متناھیة باستخدام وسائل  األرضينقاط التحكم @ 

 األرضيالمختلفة وتستخدم كمرجع لقیاس الرفع المساحي  األرضيوطرق المسح 
 والجوي

ھي تعني أي مظھر جغرافیا ادخل او رسم بالحاسب االلي لھ الخریطة الرقمیة @ 
 قیمة رقمیة یستدل بھا لتحدید نوع المعلم

 الخریطة الورقیة ھي الخریطة التي ترسم لتطبع في النھایة على الورق@ 
عملیات قیاس ورصد ونقل المعالم  بأنھیعرف  األرضيالرفع المساحي @ 

 ) خرائط( لوحات  إلى األرضعلى سطح  الموجودةوالظواھر الطبیعیة والبشریة 
 المساحیة المختلفة األجھزةباستخدام 

نات االمسح التصویري ھو علم وفن یستخدم تقنیات مختلفة للحصول على بی@ 
من خالل تسجیل ورصد وقیاس ھذه البیانات من  األرضموثقة عن معالم سطح 

 الصور الجویة والفضائیة



 

 الخریطة ؟ إنتاجعدد مراحل @ 
 ) اذكر المصادر التي یتم االعتماد علیھا في ھذه المرحلة(مرحلة جمع المصادر ) 1
 ) عمل یقام بھ في ھذه المرحلة أھمما ھو (  األرضيمرحلة الرفع المساحي ) 2
 ) ما الخطوات التي تمر بھا ھذه المرحلة( مرحلة المسح الجوي التصویري ) 3
 الخریطة النھائیة أنتاجمرحلة ) 4
 ة الطباعة والنشرمرحل) 5
 )ما ھي طرق الحفظ والتخزین( مرحلة الحفظ والتخزین ) 6
 

 ما الفرق بین الخریطة الورقیة والخریطة الرقمیة ؟@ 
 

حتى ولو رسمت رقمیا  األوراقالورقیة ھي التي ترسم لتطبع في النھایة على 
 اآلليواستخدمت فیھا برمجیات الحاسب 

 
في  أماشرائح وتحفظ بصوره رقمیة  أوبقات الرقمیة ھي التي تعد على ھیئة ط

 الحفظ أقراصفي  أو اآلليالحاسب  أجھزه
 

 الخرائط ؟ إنتاجفي  األرضيما ھي مجاالت استخدام الرفع المساحي @ 
 األرضينقاط التحكم  إنشاء) 1
 التصحیح االحداثي للصور) 2
 تحدیث الخرائط) 3
 رسم خرائط المشاریع الھندسیة والتخطیطیة) 4
 

 نقاط التحكم ؟ إلىلماذا نحتاج @ 
 األرضيعملیات الرفع المساحي  أثناءمجھولة  أخرىتستخدم لحساب نقاط  ألنھا) 1
 ) الطریقة التفاضلیة( 
 تستخدم في ربط الصور الجویة والفضائیة ببعضھا البعض) 2
 

 ؟ األرضيعدد طرق الرفع المساحي @ 
 المسافات بین النقاط) 1
 والراسیة األفقیةفي قیاس الزوایا  االتجاھات المتمثلة) 2
 تحدید مناسیب ارتفاع النقاط) 3



 

 )الطبیعیة والبشریة( تحدید مواقع الظواھر الجغرافیة ) 4
 

 ؟ األرضيالمستخدمة في الرفع المساحي  جھزةاألاذكر @ 
 :التقلیدیة األدوات) 1
 الشرائط والسالسل *
 البوصلة المنشوریة لقیاس الزوایا *
 المستویةالطاولة  *
 :الحدیثة جھزةاأل) 2
 الثیودولیت *
 ) المساحیة الحدیثة جھزةاألاشرح فكره عمل ( المیزان  *
 :االلكترونیة جھزةاأل) 3
 قیاس المسافات االلكترونیة أجھزة *
 المتكاملةمحطة العمل  *
 جھاز تحدید المواقع العالمي) 4
 

م فیھا الرفع المساحي على التطبیقات العامة التي یستخد مثلةاألھات بعض @ 
 ؟ األرضي

 وضع ورسم مخططات المدن وتحدید قبلة المساجد) 1
 واإلنشاءاتالطرق  كأعمالالھندسیة  األعمال) 2
 الجغرافیة الخرائط لرسم الظواھر إنتاج) 3
 المالحة لتحدید المواقع في السفر والسیاحة روأم) 4
 رصد وقیاس زحزحة القارات ) 5
 

  ؟تحدید المواقع العالميعدد مكونات نظام @

  


