
 

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 اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

         

                  '.https://almanahj.com/om.'/12social1                   

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

                  '.https://almanahj.com/om.'/grade12                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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تعليامت وضوابط التقدم لالمتحــان:
الحضور إىل اللجنة قبل عرش دقائق من بدء االمتحان لألهمية.  –

إبراز البطاقة الشخصية ملراقب اللجنــة.  –
مينع كتابة رقم الجلوس أو االسم أو أي بيانات أخرى تدل عىل   –

شخصية املمتحن يف دفرت االمتحان، وإال ألغي امتحانه.
يحظر عىل املمتحنني أن يصطحبوا معهم مبركز االمتحان كتبا دراسية   –

أو كراسات أو مذكرات أو هواتف محمولة أو أجهزة النداء اآليل أو 
أي يشء له عالقة باالمتحان كام ال يجوز إدخال آالت حادة أو أسلحة 

 من أي نوع كانت أو حقائب يدوية أو آالت حاسبة ذات
صفة تخزينية.

يجب أن يتقيد املتقدمون بالزي الرسمي (الدشداشة البيضاء واملرص   –
أو الكمة للطالب والدارسني والزي املدريس للطالبات واللباس العامين 

للدارسات ) ومينع النقاب داخل املركز ولجان االمتحان.
ال يسمح للمتقدم املتأخر عن موعد بداية االمتحان بالدخول إال  – 

 إذا كان التأخري بعذر قاهر يقبله رئيس املركز ويف حدود عرش
دقائق فقط.

يتم االلتزام باإلجراءات الواردة يف دليل الطالب ألداء امتحان دبلوم   –
التعليم العام.

يقوم املتقدم باإلجابة عن أسئلة االمتحان املقالية بقلم الحرب (األزرق   –
أو األسود).

يقوم املتقدم باإلجابة عن أسئلة االختيار من متعدد بتظليل  – 
 ) وفق النموذج اآليت: الشكل ( 

عاصمــة سلطنة عمــــان هي: س – 
 الدوحة  القاهرة    
 أبوظبي  مسقط    

 ) باستخدام القلم الرصاص وعند يتم تظليل الشكل (   مالحظة: 
الخطأ، امسح بعناية إلجراء التغيري.  

         غري صحيح  صحيح 

امتحان دبلوم التعليم العام
للعام الدرايس 1438/1437 هـ - 2016 / 2017 م

الدور األول - الفصل الدرايس األول

• الجغرافيا والتقنيات الحديثة.  تنبيه: 
• األسئلة يف ( 14 ) صفحة.  

• زمن اإلجابة: ثالث ساعات.
• اإلجابة يف الورقة نفسها.
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أجب عن جميع األسئلة اآلتية
السؤال األول:

 ) المقترن باإلجابة الصحيحة لكل مفردة من المفردات اآلتية: ظلّل الشكل ( 

الشعوب التي رسمت الخرائط قدميًا بغرض تقدير الرضائب عىل األرايض الزراعية:  (1

البابلية واملرصية. البابلية واإلغريقية.     
الرومانية واإلغريقية. املرصية والرومانية.     

جميع ما يأيت من خصائص الخريطة الرقمية ما عدا:  (2

تغلف بواسطة أغلفة بالستيكية. تُعّد عىل هيئة طبقات.     
تحفظ يف أقراص مدمجة. تطبع يف أي وقت.      

املقياس الخطي الذي ميثل املقياس النسبي (1: 5000000):  (3

يف الشكل املقابل، يُعّد املسقط األسطواين هو املسقط األنسب لرسم خريطة املنطقة املشار إليها   (4
بالرمز:

أ  
ب  
ج  
د  

75 كم2550صفر 15 كم510صفر

1500 كم5001000صفر 150 كم50100صفر
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تابع السؤال األول:

الجدول الذي ميثل إسهامات الشعب الذي رسم الخريطة اآلتية يف علم الجغرافيا والخرائط:  (5

دراسة املناطق إقليميًا.

استخدام خطوط الطول ودوائر العرض.

صياغة النظريات والقوانني والقواعد العلمية لتفسري الظواهر املختلفة.

استخدام خطوط الطول ودوائر العرض.

نقش الخرائط عىل لوحات من الصلصال.

دراسة املناطق إقليميًا.

صياغة النظريات والقوانني والقواعد العلمية لتفسري الظواهر املختلفة.

دراسة املناطق إقليميًا.

ابتكار مسقط للخرائط.

ابتكار مسقط للخرائط.

محاولة تفسريالظواهر الفلكية واستخدامها يف التقويم.

استخدام خطوط الطول ودوائر العرض.
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تابع السؤال األول:

نوع الرمز املستخدم يف املخطط املقابل:  (6

مساحي نوعي.  
مساحي كمي.  
خطي نوعي.  
خطي كمي.  

الخريطة التي تضّمن محتواها ظاهرة برشية:  (7
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تابع السؤال األول:

أي من اآليت يستخدم لتتبع ظاهرة زحف الكثبان الرملية شاسعة االمتداد خالل الفرتة من   (8
(1990- 2016م) يف صحراء الربع الخايل؟:

املسح األريض. الدراسة امليدانية.      

املسح الجوي. نظام تحديد املواقع العاملي.    

الشكالن اللذان يستخدمان يف املرحلة الثانية من مراحل إنتاج الخريطة:  (9

( أ و ب ).  
( ب و ج ).  
( ج  و د ).  
( أ  و د ).  

الرتتيب الصحيح للعمل املساحي عند إنشاء مصنع ما:  (10

أخذ القياسات من سطح األرض  رسم مخطط  للمصنع  تسجيل القياسات   
يف الخريطة  نقل التفاصيل من املخطط إىل الطبيعة.

رسم مخطط للمصنع  أخذ القياسات من سطح األرض  تسجيل القياسات   
يف الخريطة  نقل التفاصيل من املخطط إىل الطبيعة.

أخذ القياسات من سطح األرض  تسجيل القياسات يف الخريطة  رسم   
مخطط للمصنع  نقل التفاصيل من املخطط إىل الطبيعة.

رسم مخطط للمصنع  أخذ القياسات من سطح األرض  نقل التفاصيل من   
املخطط إىل الطبيعة  تسجيل القياسات يف الخريطة.
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تابع السؤال األول:
من خالل الشكل الذي أمامك، أجب عن السؤالني 11و12

إحداثيات النقطة املشار إليها بالرمز (س)  (11 
يف الشكل املقابل:

دائرة عرض(30) خط طول(20) االرتفاع(100).  
دائرة عرض (20) خط طول(100) االرتفاع(30).  
دائرة عرض (30) خط طول(100) االرتفاع(20).  
دائرة عرض (20) خط طول(30) االرتفاع(100).  

الجهاز املستخدم يف تحديد ارتفاع النقطة (ص) عن النقطة (س):  (12
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تابع السؤال األول:

لديك عدة أشكال توّضح فكرة التقاط اإلشارات من األقامر الصناعية يف جهاز تحديد املواقع   (13
العاملي. الشكل الذي يعطي إحداثيات دقيقة عند تحديد موقع ما:

الشكل الذي يوّضح نسبة التداخل بني الصور الجوية يف مرحلة التصوير الفعيل:  (14
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السؤال الثاين:

دلّل بواحدة عىل إسهامات العامنيني قدميًا فيام يأيت:  (15

علم الخرائط. أ. 

علم املساحة. ب. 

من خالل الشكل الذي أمامك أجب عن األسئلة التي تليه:  (16

ما الرقم الذي يشري إىل الشامل الذي تتجه إليه اإلبرة املمغنطة يف البوصلة؟ أ. 

هل بإمكانك معرفة موقع املدينة املشار إليها بالرمز (س) إحداثيا؟ وملاذا؟ ب. 
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تابع السؤال الثاين:

من خالل الخريطتني (1) و (2) أجب عن األسئلة التي تليهام:  (17

(1)(2)

الخريطة املالحية التي تحقق االتجاهات الصحيحة: أ. 

(ظلّل اإلجابة الصحيحة)  1  

2  

فّس إجابتك.

ّسم ما يأيت: ب. 

العامل الذي رسم الخريطة املشار إليها بالرقم (1).  (1)

قارة واحدة ظهرت يف الخريطة (2) ومل تظهر يف الخريطة (1).  (2)
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تابع السؤال الثاين:

ادرس خريطة سلطنة عامن التي أمامك، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:  (18

اكتب يف الخريطة أسامء الظواهر الجغرافية الواردة يف مفتاح الخريطة كتابة جغرافية  أ. 
صحيحة.

ارسم يف الخريطة الرمز املناسب لتمثيل سبخة أم السميم. ب. 

"استخدم القلم الحبر في الكتابة والرسم على الخريطة بعد التأكد من اإلجابة"   

ما نوع املسقط املستخدم يف رسم هذه الخريطة؟ ج. 
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السؤال الثالث:

"زار وفد سياحي محافظة ظفار يف موسم الخريف، وعند وصوله مطار صاللة تم تسليمه خريطة   (19
طوبوغرافية للمحافظة".

يف ضوء العبارة السابقة أجب عن السؤالني اآلتيني:

صّنف الخريطة الواردة يف الفقرة السابقة حسب مقياس الرسم. أ. 

ما أهمية هذه الخريطة للوفد السياحي؟ ب. 

من خالل الخريطة املقابلة أجب عن األسئلة اآلتية:   (20

وّضح خطوات إنتاج هذه الخريطة بعد عملية التصوير. أ. 

سّم الجهاز املستخدم يف إنتاج هذا النوع من الخرائط. ب. 
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تابع السؤال الثالث:

من خالل الشكل املقابل، أجب عام يأيت:   (21

صف خطوات توقيع الرموز آليًا  أ. 
باستخدام الجهاز املوضح يف الشكل.

ما نوع البيانات التي يتم الحصول عليها بواسطة هذا الجهاز؟ ب. 

الشكل الذي أمامك يوضح أحد تطبيقات نظام تحديد املواقع العاملي، من خالله أجب عن   (22
األسئلة اآلتية:

كيف يستخدم الجهاز املوّضح يف الشكل؟ أ. 
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تابع السؤال الثالث:

اكتب اثنني مام يأيت: ب. 

البيانات التي ميكن أن يوفرها الجهاز إذا أردت السفر من مدينة مسقط إىل مدينة   (1)
ديب.

 •

 •

العوامل املؤثرة يف دقة هذا النظام.  (2)

 •

 •

السؤال الرابع:

"لديك خريطة أولية ملحافظة مسقط بها بعض املعامل والظواهر الطبيعية، واعتمدت عليها يف   (23
إنتاج خريطة توزيع السكان للمحافظة، فلجأت إىل املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات للحصول 

عىل بعض البيانات السكانية، ثم قمت بتمثيل البيانات عىل الخريطة املراد إنتاجها باستخدام 
 الرموز النقطية الكمية".

يف ضوء الفقرة السابقة، أجب عن األسئلة اآلتية:

ماذا تسمى الخريطة األولية التي اعتمدت عليها؟ أ. 

وردت يف الفقرة السابقة بعض عمليات إنتاج الخريطة. استخرج عملية واحدة تنسب لكل  ب. 
مرحلة من املراحل اآلتية:

جمع املصادر.• 

اإلنتاج الفعيل للخريطة.• 
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تابع السؤال الرابع:

من خالل الخريطة املقابلة، أجب عن األسئلة اآلتية:  (24

–  يتم مسح املنطقة املظّللة باستخدام:

(ظلّل اإلجابة الصحيحة) املساحة املستوية.   
املساحة الجيوديسية.  

–  وضح إجابتك.

 :(1)

 :(2)

من خالل دراستك ملوضوع املسح الجوي التصويري، أجب عن األسئلة اآلتية:  (25

ما أحدث تقنية تستخدم ملسح مناطق الكوارث الطبيعية جويًا؟ أ. 

أكمل الجدول اآليت وفق املطلوب: ب. 

النتيجة املرتتبة عليهاالعملية

 التثليث الجوي.

توفري رؤية ثالثية األبعاد 
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تابع السؤال الرابع:

من خالل الصورة التي أمامك والتي متثل جزًءا من مرشوع طريق مسقط السيع، وأحد األجهزة   (26
املستخدمة يف عمليات املسح األريض، أجب عن األسئلة التي تليها:

ما الجهة املسؤولة التي وفرت خرائط طوبوغرافية للمرشوع املوّضح يف الصورة؟ أ. 

كيف استفاد مهندسو املرشوع من الجهاز الوارد يف الصورة يف عمليات الرفع املساحي؟ ب. 

 :(1)

 :(2)

اكتب واحًدا من الظروف الجوية التي تؤثر عىل دقة القياسات املأخوذه يف مثل هذه  ج. 
املشاريع.

كيف ميكن التقليل من أخطاء قياسات املسح األريض يف ظل الظروف الجوية الصعبة؟ د. 

انتهت األسئلة مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح
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