
  

  
  
  التعليمات يرجى قراءة 

    اإلجابة دفترالمدرجة في 
  العام دبلوم التعليمحان شھادة امت

  م 2009/  2008ھـ ــ  1429/1430للعام الدراسي 
  الثانيالفصل الدراسي  – الدور األول

  .اعاتثالث س  :زمن اإلجابة •                               )  العالم من حولي( التاريخ  :المادة •
     .صفحات)   3  (األسئلة في  :تنبيه• 
  

  أجب عن جميع األسئلة اآلتية

انقل أرقام المفردات التالية في ورقة إجابتك ثم اكتب بجوار كل رقم الحرف الدال على :السؤال األول

  :اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

     :م1988المنظمة التي تبنت فكرة مشروع طريق الحرير عام    -1

  اإلليسكو -د                  اليونسكو  -ج            الفاو -ب           اليونيسيف  -أ      

  :يوجد قبر تاج محل في  -2

   المكسيك -د                  زيمبابوي  -ج            الھند-ب                الصين -أ      

  :دولية لـسنة  م 2000 خصصت منظمة اليونسكو سنة -3

  الثقافة الوطنية - د           الثقافة اإلنسانية  -ج      ثقافة البيئة -ب   ثقافة السالم        -أ      

  : العمانيذي خصص للتراث العام الميالدي ال -4

  1996 -د                          1995 -ج          1994 - ب          1993      -أ      

  :لتراث العالمي الموجودة في الوطن العربيمن مواقع ا -5

   البتراء - د           معبد المرمر   - ج         الزوراء  - ب      المعبد الروماني -أ      

  :عقدت الندوة الدولية حول الحوار بين الحضارات والثقافات بسلطنة عمان في العام الميالدي -6
  2008 -د                  2007  -ج           2006 -ب               2005 -أ      

  
  :انقل أرقام العبارات التالية في ورقة إجابتك ثم اكتب بجوار كل رقم التكملة الصحيحة: السؤال الثاني

 .......م من أمثلة الحوار في المجال 2006يعد عقد المؤتمر الدولي لنصرة النبي عام  -1

  ........في بروتوكول عالميا ة انبعاث الغازات الدفيئةالخطوة األولى لمواجھة مشكلتمثلت  -2

  ..........ثورة المعلومات في النصف الثاني من القرنل الكترونية أساسإلأصبحت اآلالت ا -3

  ..........تخليدا النتھاء األلفية الثانية، وتوجد في بنيت قبة األلفية -4

  ..........تذكاريا للسالمم متنزھا ونصبا  1952أصبحت منذ عام تقع في ھيروشيما باليابان و -5

  ........دراجه ضمن قائمة التراث العالميإأول موقع أثري عماني تم  -6
  2/يتبع                 

  )2 (  



  العام دبلوم التعليمامتحان شھادة 
  م 2009/  2008ھـ  ــــــ   1429/1430للعام الدراسي 

  الثانيالفصل الدراسي  –الدور األول 
  )العالم من حولي (التاريخ : متحان مادةا

  :اآلتيةأجب عن األسئلة  :السؤال الثالث 

متطلبات تنفيذ ھذه رتب  ،"دولة شروط خاصة ةألي في قائمة التراث العالمي ما إلدراج موقع" -1

  .الشروط

حتى  13فريقيا خالل الفترة من القرن شرقي أ ىإل يون من نقل ثقافتھم وإبداعاتھمعمانال تمكن"  – 2

  .دلل على ذلك" الميالديين 19القرن 

  .وضح عناصر ثقافة السالم كما حددتھا منظمة اليونسكو – 3

  .أدبيات الحوار تمثل وأخرى شروط الحوار الناجحصنف العبارات التالية إلى عبارات تمثل   - 4

من التعصب لفكرة أو مذھب، تحقيق المنافع والمصالح  ية والمساواة ، اإلخالص والتجردالتكافؤ والندّ ( 

  ).المشتركة، تقدير الخصم واحترامه
  

ادرس الخريطة التي أمامك ثم انقل رموز المفردات التالية واكتب أمام كل رمز الرقم : السؤال الرابع
  :الدال على اإلجابة الصحيحة

  .  ل جنود مصنوعة من الفخارتحتوي على تماثيوجدت بھا مقبرة الدولة التي   – أ    

 كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية واإلسالميةأنشئ بھا   التي الجامعةتقع بھا  التي الدولة  – ب  

                            .م2003عـــام 

  .بھا حضارة المايا، وما زالت آثارھا باقية حتى اآلن ظھرتالدولة التي  – ج  

  .م1999عام  للعالقات الدوليةبھا كرسي السلطان قابوس  أنشئقع بھا الجامعة التي الدولة التي ت – د  
3/يتبع

  

  )3(  



  العام دبلوم التعليمامتحان شھادة 
  م 2009/  2008ھـ ـــ  1429/1430للعام الدراسي 

  الثانيالفصل الدراسي  –الدور األول 
                 )العالم من حولي (التاريخ : امتحان مادة

  
  :درس الشكل التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليها :السؤال الخامس 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟ ما الذي يمثله الشكل السابق – 1

  ؟ما الذي يتوقع تحقيقه من خالل ھدف القضاء على الفقر والجوع  – 2

  :في ضوء ذلك وضح"  ةالنظيفآلية التنمية "من محاور اتفاقية كيوتو برنامج  – 3

   .من الشكل أعاله الھدف الذي سيساعد على تحقيق تلك اآللية  – أ                                     

  .تنفيذ البرنامج آلية  –ب                                     
  

  :السؤال السادس

في ضوء " لى قيام مجتمع المعلومات إ القواعد المؤديةالتفاعل الحضاري بين الثقافات والشعوب من " 

  -:كتب تقريرا موضحا فيه ما يأتياالعبارة السابقة 

  . التفاعل الحضاري في عالم متغير – 1

  .المعلوماتمقومات بناء مجتمع  – 2

  
  النجاحبالتوفيق و انتھت األسئلة مع تمنياتنا لكم

 

  2الھدف 
م يتحقيق التعل
 االبتدائي

  7الھدف 
تحقيق المساواة بين 

 الجنسين

  6الھدف 
تخفيض معدل 
 وفيات األطفال

  4الھدف 
مكافحة فيروس 
نقص المناعة 

) االيدز(المكتسبة 
  5الھدف  اوالمال ري

تحسين الصحة 
 النفاسية

  )صحة األم ( 

  1الھدف 
قر القضاء على الف
 والجوع

  3الھدف 
التنمية 

المستدامة 
 للبيئة


