
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

الملف اختبار قصير أول

موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ الصف العاشر ⇦ اجتماعيات ⇦ الفصل الثاني

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف العاشر

روابط مواد الصف العاشر على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف العاشر والمادة اجتماعيات في الفصل الثاني

نشاط صفي في درس نشأة المذهب اإلباضي وتطوره 1

ملخص الوحدة الرابعة عمان خالل القرنين الثالثة األولى من
الهجرة

2

حل كتاب النشاط 3

أجوبة المذكرة اإلثرائية واألسئلة االختبارية في الوحدة السادسة
(القوى والتكتالت االقتصادية في العالم)

4

مذكرة إثرائية وأسئلة االختبارية في الوحدة السادسة (القوى
والتكتالت االقتصادية في العالم)

5
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                                                                                            الدرجة                                                                                                                                                                               وزارة التربية والتعليم            
                                           .........    االسم / ....................                       مسندم مديرية التربية و التعليم بمحافظة    
 الثاني   الدراسيالفصل                                       ( 12 -5)للتعليم االساسي  نصر مدرسة ال         

 الصف العاشر                    الدراسات االجتماعيةمادة  في اختبار قصير أول                        

 :    اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة /السؤال األول    

 قتل اإلمام عبد هللا   بن وهب الراسبي في معركة . – 1

 القادسية   -اليرموك            د -النهروان             ج –صفين               ب   –أ 

من  من الشكل المباشر تصل نسبة الميثان  – 2
 %بين غازات االحتباس الحراري 

 %  5 –%              ب  72 –أ 

 

 %  13 -%              د10 -ج

 

 نجح طالب الحق في تحقيق أهدافه في حضرموت سنة هــ – 3

 هــ  129  -هــ      د    128 -هــ         ج   127 -هـ           ب   126 –أ 

 

 السؤال الثاني / أجب عن األسئلة التالية . 

 ما االعمال التي قام بها اإلمام أبو عبيدة   لتقوية المذهب االباضي ؟  –أ 

1-  ............................................................................................... 

   2 - ..................................................................................... ........... 

 استنتج العوامل التي أدت إلى ارتباط أهل عمان بفكر االعتدال والتسامح .  –ب 

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

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

 

ــ   ـــــــــــــــ

        10 

ــ   ـــــــــ
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 أجب عن األسئلة التالية . السؤال الثالث /  

 الشكل المقابل أجب عن األسئلة التالية .   من 

 الطبقة التي توجد بها ) طبقة األوزون (  – 1

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

 بماذا تتميز طبقة التروبوسفير حراريا   – 2

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

 هل االحتباس الحراري الطبيعي مهم /   – 3

   وضح ذلك  

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

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

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

 

من وجهت نظرك كيف نحمي كوكبنا من االحتباس   – 4
      الحراري .

  

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

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

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