
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*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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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 انًىاطٍ أياو انتحدياخ اندونيح
 

 يا يعُى َزاع ؟  -  1
( تؼبش ػٍ ) أفشادا أو يدًىػاث أو دوال انُضاع : هى خهم ٌطشأ ػهى انؼاللاث انمائًت بٍٍ ػذة أطشاف 

  يىالفها تداِ بؼضها بطشٌمت ػذائٍت.
 

 ؟ يا أسثاب اَدالع انُزاعاخ – 2
 .انسٍاسٍت 
 .االلتصادٌت 
 .االختًاػٍت 
 .انثمافٍت 

 قسًيٍ :تُقسى انُزاعاخ تحسة انًجال انجغسافي إنى  – 3
 ) َضاػاث داخهٍت : تكىٌ فً َفس انبهذ ) انصىيال يثال 
 إسشائٍم"(َضاػاث دونٍت  : بٍٍ بهذٌٍ أو أكثش ) انؼشب و". 

 
 

 خطىزج انُزاعاخ ؟يا انعىايم انتي تزيد يٍ  – 4
 ًٍٍائٍت ، َىوٌت ...(انطابغ انًسهح خاصت يغ استخذاو األسهحت انحذٌثت )ك 
 .االيتذاد اندغشافً نهُضاػاث وطىل أيذها 

 
 

 كيف تعطم انُزاعاخ عًهيح انتًُيح ؟ – 5
 : استفاع ػذد انضحاٌا وانًهدشٌٍ ، خسائش التصادٌت ويانٍت ،  إنى يختهف انًٍادٌٍ تًتذ أضشاس انُضاػاث

و لذ تًتذ هزِ األضشاس  ك ػًهٍت انتًٍُتتفشً انفمش ، وتشاخغ انتؼهٍى ، وانًس يٍ انحشٌاث ... فتتؼطم بزن
 إنى ػذة أخٍال.

 

 يا دوز انًىاطٍ في يىاجهح انُزاعاخ ؟ – 6
o  تصاػذها.انًساهًت فً وضغ خطظ وطٍُت الحتىاء انُضاػاث انمائًت أو تفادي 
o  خًاػٍت نهًشكالث.تفؼٍم خهىدِ نتتكايم يغ خهىد انًؤسساث انحكىيٍت واألههٍت نهىصىل إنى حهىل 
o د انذًٌمشاطٍت يُهدا وانحىاس سبٍال نبهىؽ األهذاف .اػتًا 
o .االلتُاع بثمافت انسالو وانسؼً إنى َششها 

 
 حم انُزاعاخ.تيٍ أهًيح انحىاز في  – 7

 .ٌشكم انحىاس أفضم طشٌمت وأكثشها دوايا نهحفاظ ػهى انىفاق انىطًُ و ػهى األيٍ انؼانًً
 
 فً تسىٌت دائًت نهُضاػاث تحفع كشايت اإلَساٌ.تسهى انًًاسساث انذًٌمشاطٍت  – 8
 
 



 يا انًقصىد تانتفاوخ انعهًي وانتكُىنىجي ؟ – 9
فً انؼهىو وانتكُىنىخٍا ، فاألول ٌُتح انؼهىو وانتكُىنىخٍا هى االختالف بٍٍ انؼانًٍٍ انًتمذو وانُايً  

 ٍاَا.أساسا يستههكا نها وغٍش لادس ػهى تطىٌؼها أحوٌتحكى فٍها وٌظم انثاًَ 
 

 (انفجىج انسقًيح... )أبشص يظاهش هزا انتفاوث وأحذثها  – 01
  

 ؟يا عىايم هرا انتفاوخ  – 11
 .انتباٌٍ انًهحىظ فً يستىٌاث انتؼهٍى انًمذو 
 .ًتفاوث اإليكاَاث انبششٌت وانًادٌت بٍٍ انؼانًٍٍ انًتمذو وانُاي 

 
 انتًُىيح ؟ يا انعالقح تيٍ انفجىج انعهًيح وانتكُىنىجيح وانفجىج – 12

     ويٍ ػىايم تفالًها. فدىة انؼهًٍت وانتكُىنىخٍت يٍ َتائح انفدىة انتًُىٌتان       
 

 ؟ )انعهًي وانتكُىنىجي( ياذا يًكٍ أٌ يُتج عٍ هرا انتفاوخ – 13
 تُافش وتباػذ وسبًا ػايم صشاع بٍٍ انشؼىب و انحضاساث يًا ٌهذد انسهى واأليٍ فً انؼانى .

 
 واز انتي يًكٍ يهعثها انًىاطٍ في يىاجهح انتفاوخ انعهًي وانتكُىنىجي انقائى ؟تيٍ األد – 13
 ًبأهًٍت سذ انفدىة انشلًٍت. انىػ 
  حما نهدًٍغ وأحذ أشكال االَتفاع يٍ انذًٌمشاطٍت.اػتباس انُفار إنى انؼهى وانتكُىنىخٍا انًتطىسة 
 مذساث انزاتٍت نكم بهذ انًساهًت فً بُاء إَتاج ػهًً وتكُىنىخً خاص اػتًادا ػهى ان. 
 .انؼًم انًتىاصم وانًتذسج نتحمٍك هزا انهذف 
 االػتشاف بانذوس انًشكضي نهتؼهٍى. 
  انتًٍُت انؼادنت وانًتىاصَت.انًساهًت فً دفغ اندهىد انىطٍُت وانذونٍت نتحمٍك  

 
 
 
 
 
 
 
 


