
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9social                   

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

    

                  https://almanahj.com/bh/9social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد يوسف أحمد اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 س : ما اهمية الخليج العربي؟ وإالم أدت أهميته؟

شكل الخلٌج العربً منطقة بالغة األهمٌة لتجارة الشرق و نتٌجة لذلك دخل فً دائرة الصراعاإلستعماري بٌن البرتغال و هولندا و  جـ :
حازت برٌطانٌا السبق فً هذا المجال, إذ عقدت سلسلة من معاهدات التحالف مع مشاٌخ الخلٌج بهدف تأمٌن  81برٌطانٌا و فً القرن 

 طرٌق الهند.

 م ادى إكتشاف النفط في الخليج ؟س : إال

 .أدى إلى تفرد برٌطانٌا فً السٌطرة على الخلٌج و ٌنابٌع ذهبه األسود جـ :

  : بداية حركة التحرر

 م( علل: لكونه أهم نقطة استراتٌجٌة على مدخل الخلٌج العربً.>8=8خضوع ساحل عمان للحكم البرتغالً ) .1

 البرتغالٌٌن بمساعدة الفرس بعد حكم دام اكثر من قرن.تمكن العمانٌون من طرد  .2

 م8471م أخرج الشٌخ أحمد بن ٌعٌد ) من أسرة البوسعٌد( الفرسمن البالد بمساعدة اإلنجلٌز عام 8;84سنة  .3

 
 النضال من أجل الوحدة و اإلستقالل :

 
راشد الخروصً إماماً على البالد فانقسمت م انتفض العمانٌون على الحماٌة البرٌطانٌة واختارو الشٌخ سالم بن :878سنة  .1

 عمان بٌن سلطتٌن :

 حكومة سالمبن راشد فً المنطقة الداخلٌة من عمان -    
 سلطنة مسقط التس شملت الساحل و حكمتها أسرة البوسعٌد -    

 م( واختاروا محمد بن عبدهللا الخلٌلً إماماً علٌهم8791ثار العمانٌون ثانٌة عام ) .2

 م(>;87الخلٌلً بوٌع اإلمام غالب بن علً الٌعربً )بعد وفاة  .3

 و أصبحت كلتاهما دولة واحدة نجح السطان سعٌد بن تٌمور فً ضم عمان إلى مسقط  >>87 .4

  م( و موثقاً عالقاتها مع العرب8748تولى السطان قابوس بن سعٌد الحكم محققاً استقالل البالد ) 8741 .5
 

 

 

 

 

 

 الدرس غير كاملمالحظة : 


