
 

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 هذا وطني ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

        

                  https://almanahj.com/om/12country2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس صالح بن حديد العلوي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الهوية الوطنية:- 
خذور اموطن و ذاكرثه امؼابرة نلزمن 
سؼي امشؼوب نلمحافظة ػىل تراهثا وقميها برمغ امتحدايت امؼاملية 
مواكبة امُؼامهيون نلتطورات امؼرصية و املوازهة بني الأضاةل و املؼارصة 

اس ب  ت   ضاحل حديد امؼلوي. أأ  –م 2020 –سلطنة غامن  -وزارة امرتبية وامتؼلمي  -مجيع احلقوق حمفوظة  -امطف امثاين غرش  -هذا وطين يف امؼراقة و اجملد  -ادلراسات الاحامتغية ملخص  - اق 
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 ( :المعلومات ) النتائج المترتبة على الثورة المعرفية- 
هتج غهنا اس تخدام ثطبيقات و برامج حاسوبية و قنوات ثلفزيوهية ثطورات ػلمية و تكنوموحية 

 و وفرت هلم حرية امرأأي و امتؼبريو سهلت امتواضل بني الأفراد  ساػدت يف احلطول ػىل املؼلومات
اس ب  ت   ضاحل حديد امؼلوي. أأ  –م 2020 –سلطنة غامن  -وزارة امرتبية وامتؼلمي  -مجيع احلقوق حمفوظة  -امطف امثاين غرش  -هذا وطين يف امؼراقة و اجملد  -ادلراسات الاحامتغية ملخص  - اق 
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 االثار المترتبة على تدفق المعارف و المعلومات:- 
 االثار االيجابية:- 

 -:تعزيز الهوية الوطنية للفرد من خالل 
 تعريفة بتراث وطنه و مكتسباته الحضارية و الميم و العادات  
  االثار السلبية:-   

 -:أثرت على الجوانب الثمافية و االجتماعية 
 حيث دخلت على اللغة العربية العديد من المفردات االجنبية •
 االسالميانتملت مجموعة من االفكار و السلوكيات التي تخالف مبادئ الدين  •

اس ب  ت   ضاحل حديد امؼلوي. أأ  –م 2020 –سلطنة غامن  -وزارة امرتبية وامتؼلمي  -مجيع احلقوق حمفوظة  -امطف امثاين غرش  -هذا وطين يف امؼراقة و اجملد  -ادلراسات الاحامتغية ملخص  - اق 
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 تأثيرات الثورة المعرفية على الجوانب االجتماعية 

ظهور قمي مغايرة نلقمي 
 امسائدة يف اجملمتع 

ظهور ما يُؼرف ابمؼزةل 
 الاحامتغية

 قةل امتجمؼات الأرسية

 اجملمتؼاتهتج غهنا امؼديد من امقضااي اميت أأضبحت ثؤرق امكثري من 
 اس توحب تكريس اجلهود حللها و امتخفيف من أ اثرها

اس ب  ت   ضاحل حديد امؼلوي. أأ  –م 2020 –سلطنة غامن  -وزارة امرتبية وامتؼلمي  -مجيع احلقوق حمفوظة  -امطف امثاين غرش  -هذا وطين يف امؼراقة و اجملد  -ادلراسات الاحامتغية ملخص  - اق 
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م على االهتمام بالهوية العُمانية و مواكبة التطورات المعرفية و تحميك 2040ركزت رؤية عمان 
 المعاصرةالتوازن بين األصالة و 

 -:أهم الطرق التي اتبعتها السلطنة من اجل المحافظة على الهوية العُمانية و تعزيز المواطنة الرلمية 
 الموانين و التشريعات و الندوات و البرامج و الحمالت التوعوية

اس ب  ت   ضاحل حديد امؼلوي. أأ  –م 2020 –سلطنة غامن  -وزارة امرتبية وامتؼلمي  -مجيع احلقوق حمفوظة  -امطف امثاين غرش  -هذا وطين يف امؼراقة و اجملد  -ادلراسات الاحامتغية ملخص  - اق 
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