
  

  
  
  

    
  متحان شھادة دبلوم التعليم العاما
  م2008/2009ـ  ھـ  ــ1429/1430سي للعام الدرا

  الفصل الدراسي األول ـــ لثانياالدور 

  ثالث ساعات : زمن اإلجابة •                                               العالم من حولي : المادة •
     صفحات)  3 (األسئلة في :  تنبيه• 
  

  أجب عن جميع األسئلة اآلتية
أرقام مفردات األسئلة التالية في ورقة إجابتك، ثم اكتب بجوار كل رقم الحرف الدال على  انقل :السؤال األول

  : اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة
  : من النباتات التي يتجه العلماء لھندستھا وراثيا - 1
     الذرة-الفول             د-ج             الصويا   -ب                  القمح-أ

  : اعتمدت اآلالت المخترعة في بداية الثورة الصناعية على طاقة -2
   المياه-الشمس             د -ج               الحيوان -ب             الرياح -أ

  :  اخترع طريقة لصھر الحديد بواسطة فحم الكوك -3
   واط -د            أديسون -ج         دربي   -ب          كاي -أ

  : شھد أول مجال الستخدام الطاقة الذرية المجال-4
  النقل -د                العسكري -ج            الطبي -ب            الصناعي -أ

  : م.أول من قام برحلة بحرية حول القارة اإلفريقية في القرن السادس ق-5
  الفراعنة -د        البابليون    -ج           ينيقيونالف -ب        السومريون -أ

  : تضم المقر الحالي لمنظمة األوبك-6
    فيينا-برلين                 د -ج           لندن-باريس        ب -أ

  : انقل أرقام العبارات التالية في ورقة إجابتك ثم أكتب أمام كل رقم التكملة الصحيحة :السؤال الثاني 
  

 م .........مجال السياسي عام استخدمت الدول الخليجية سالح النفط في ال  -1

 .........  .الحقوق المتعلقة بكل إنتاج شخصي أو عام وتضمنھا القوانين الدولية والوطنية  -2

 . ..........م السفينة العمانية 1981قامت برحلة إلى ميناء كانتون بالصين عام  -3

 .  ..........لتنوير تعد أول دولة بدأت بھا حركة ا -4

 .  ...........م 1971أول صحيفة تصدر في السلطنة ظھر عددھا األول عام  -5

  .. .  .........تقوم التعددية الثقافية في جنوب أفريقيا على أساس  -6
 2/يتبع  
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  متحان شھادة دبلوم التعليم العامتابع ا

  م2008/2009ھـ  ـــ   1429/1430للعام الدراسي 
  الفصل الدراسي األول – الثانير الدو

  العالم من حوليمادة 
  :أجب عن األسئلة اآلتية :السؤال الثالث 

 
 .قارن بين اإليثانول والبيوديزل من حيث مصدر استخراج كل نوع  -1
  . 12تتبع أشكال االستغالل البشري للبحار والمحيطات منذ القدم وحتى القرن  -2
  .برھن على أن للعولمة آثارا سلبية على التنوع الثقافي في معظم األقاليم والمناطق الثقافية -3
يتشاءم بعض علماء المستقبليات من تأثير ثورة االتصاالت على التكوينات االجتماعية والعالقات" -4

  .دلل على ذلك " األسرية

  :  عن األسئلة التي تليھاانظر لخريطة العالم التي أمامك ثم أجب :  السؤال الرابع

  .الدولة التي أقيمت بھا منشأة إلنتاج الطاقة في سان مالو مشار إليھا بالرقم -1
  .الدولة التي ينسب لھا نيوتن مكتشف قانون الجاذبية ھي المشار إليھا بالرقم -2
  .لرقم الدولة التي تقوم بحقن غاز ثاني أكسيد الكربون في المكامن النفطية مشار إليھا با-3
  .من الطاقة العالمية مشار إليھا بالرقم % 2الدولة التي تستھلك ما نسبته -4
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  متحان شھادة دبلوم التعليم العامتابع ا
  م2008/2009ھـ  ـــ  1429/1430للعام الدراسي 
  لدراسي األولالفصل ا – الثانيالدور 

  العالم من حوليمادة 
  : رأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليهاق:  خامسالسؤال ال

  
وث" ا التل ة أھمھ ى البيئ لبية عل أثيرات س ى ت الم إل ى مستوى الع ة عل رط للطاق أدى االستھالك المف

ازات كأكاس روجينالناتج عن انبعاث العديد من أنواع الغ ون والكبريت والنيت ة، يد الكرب وث الترب وتل
اه ى مصادر أخرى، لمحيطاتالبحار وا والمياه العذبة ومي م اللجوء إل أثيرات ت ذه الت ل من ھ وللتقلي

ود واع الوق تخدام أن ن اس ل م ة التقلي اح ومحاول ة الري ية وطاق ة الشمس دروجين والطاق ة الھي كطاق
  .األحفوري المتمثل في الفحم والنفط والغاز الطبيعي 

ة الت ا لإلوعلى الرغم من التنمي نفط في تحقيقھ ا نساي ساھم وجود ال إال أننية في مختلف مجاالتھ
ه مشكالت تترتب علي تقبال س ه مس اض إنتاج ى أن انخف لبياته إضافة إل ر س ي أكب ة بق موضوع البيئ
كثيرة في دورة حياة المدن أبرزھا صعوبة التخلص من نفايات المدن الضخمة وتوقع ظھور مشكالت

  " .النقل بين المدن واألرياف
  

 .ر الطاقة المتجددة استخرج من النص نوعين من مصاد -1
 .وضح عالقة النفط بقضية التخلص من نفايات المدن الضخمة  -2
 . أين تجد اإلشارة في النص ألھمية طاقة النفط -3
  . دلل من النص على أن للطاقة المتجددة بمختلف أشكالھا دور أساسي في تلويث البيئة - 4

  : نية مبينا فيهاكتب تقريرا بأسلوبك الخاص عن الثقافة اإلنسا:  سادسالسؤال ال
  

  .مفھوم الثقافة الجامدة -1
  . )موسوعة السلطان قابوس ألسماء العرب(أھمية المشروع الثقافي العماني -2
  
  
  
  
  

  
  انتھــــــــــــت األســــــــــــــئلة 

   
  
  

  
  
  
  


