
 

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 األول  اضغط هنا                             

       

                  https://almanahj.com/om/12country1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سعيد بن سالم المخزومي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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1                                                              للفصل الدراسي األول لمادة هذا وطني للصف الثاني عشر  2018/2019ملخص هذا وطني للعام الدراسي 
لألستاذ سعيد المخزومي )معلم اول(   

  

 ) هذا الوقت سيمضي (

  لمادة هذا وطني للصف الثاني عشر لألستاذ سعيد المخزومي ) معلم أول ( للفصل الدراسي االول  م  2019-2018ملخص هذا وطني للعام الدراسي 
 

 الوحدة األولى:
 األسئلة الموضوعية :

 االجابة السؤال م

 خمسة وفود هل عمان منذ بداية دعوته بمكةمن أ الرسول الكريمعدد الوفود التي استقبلها  1

 غضوبهمازن بن  الرسول صلى هللا عليه و سلملى ابرز وفود عمان إ 2

 رسائل 4 الرسول الكريمهل عمان زمن عدد الرسائل المرسلة الى أ 3

 مسلم (الصحابة فضائلصاحب كتاب )  4

 عمرو بن العاص األغنياءموال ان و كانت مهمته جمع الصدقات من أفي عم الرسول الكريمعامل  5

 المدينة المنورة ل الكريموالرسعاصمة االسالم في عهد  6

 بو زيد االنصاريأ الكريم القرآنهل عمان الصالة و قراءة صلى هللا عليه و سلم مهمة تعليم أاسند اليه النبي  7

 الرسول الكريم (هل عمان خصبا و صيداسيزيد هللا أقائل العبارة ) 8

 هـ11وفاة الرسول الكريم عامال على عمان حتى  عمرو بن العاصاستمر  9

 السامري الرسولفي عهد  للهندحاكم الساحل الغربي  10

 الجلندى يجيفر و عبد ابن الرسالة المحمديةحاكم عمان زمن  11

 جابر بن زيد الرسائلمؤلف  12

 الربيع بن حبيب سند في الحديثمالمؤلف  13

 باريالمل سالم من العمانيينعند اقتناعه بخبر اإل السامريالبالد التي كان يحكمها  14

 السابع الشواذنةالعام الهجري الذي بنى فيه مسجد  15

 الثامن جامع سعالالعام الهجري الذي بني فيه  16

 نزوى السعال جامعو  الشواذنةالمدينة التي بني فيها كال من  17

 حملة العلم كان لهم الدور في تأسيس البنية االجتماعية و بناء القاعدة الفكرية في عمان 18

 نو نبهانب م1624-1154حكموا عمان خالل الفترة  19

 النباهنة اتسمت فترة حكمهم بطول المدة الزمنية و الصراع على السلطة 20

 جومب قديما افريقيايسمى المجلس االستشاري في  21

 نزوى اإلسالميالمدينة التي اتخذها العمانيون عاصمة لهم في العصر  22

 بات الزنجسفالة مركز اتخذه العمانيين في شرق افريقيا في تكوين العمارة العمانية من الصومال حتى  23

 1261 من البر الفارسي من حكام هرمز و شيراز خارجيةالعام الميالدي الذي فيه تعرضت عمان لغزوات  24

 الشذاة و الغرف لمواجهة بوارج القراصنة. االمام غسان بن عبد هللانوع من السفن صغيرة الحجم اتخذها  25

 الميد السنديسكنون بالد  اديدو البأس كانوقراصنة ش 26

 سقطرى المحيط الهندي اسهم العمانيين في تثبيت النظام بهاجزيرة في  27

 هللاغسان بن عبد مت الشذاة و الغرف في عهد االمامداستخ 28
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 الحل و العقد هيئة تتكون من كبار العلماء و ذوي العلم و الرأي يمثلون السلطة التشريعية العليا 29

 الصباغات عرفت النساء الالتي يقمن بصباغة المالبس باسم  30

 الساج لصناعة السفن و المباني الهندخشب استورده العمانيين من  31

 المعدي الشخص الذي يقوم بوظيفة تشبه وظيفة الشرطي في الوقت الحاضر 32

 المعدل شخص يسهم في الوصول إلى أحكام عادلة يطلق عليه 33

 العوتبي (االنسابصاحب كتاب )  34

 عيسى ين ابراهيم الربعي اليمني (العمانية االماليصاحب كتاب )  35

 الفارسي من التأثير النباهنةكانت الزخرفة على المساجد زمن  36

 العوتبي على يد من ظهرت اول كتابة منهجية تاريخية في عمان 37

 هـ 5 ( في عماناالنسابكتابة منهجية تاريخية ) أول القرن الذي ظهر فيه  38

 16 سيطر فيه البرتغاليين على عمان القرن الميالدي الذي 39

 جوا مدينة على ساحل المحيط الهندي كانت مركزا للبرتغاليين على عمان 40

 1509 مركزا لهم في الشرق جواالعام الميالدي الذي اتخذ البرتغاليين مدينة  41

 م1624 الحكم في عمان عام ناصر بن مرشدتولى االمام  42

 م1650 نهائيا من البرتغاليين عام  مطرحو  مسقطحررت  43

 أحمد بن سعيد في عمان م1744عام  باإلمامةاالمام الذي تمت مبايعته  44

 السلطة التشريعية االمام أحمد بن سعيدالمسمى االداري للعلماء و الوجهاء و االعيان زمن  45

 التنفيذية الشرطة في زمن االمام أحمد بن سعيد تندرج تحت مسمى السلطة 46

 الحرس الخاص في حله و ترحله و يطلق عليها اسم االمام أحمد بن سعيدجماعة كانت ترافق  47

 مسقط االمام أحمدالميناء الذي كان يجمع فيه جباه الضرائب زمن  48

 البصرة م1775االمام أحمد بن سعيد عام مدينة عراقية قام بنجدة اهلها  49

 الرحماني قطع السلسة الحديدية التي مدها الفرس في عرض شط العربالسفينة التي استطاعت  50

 وروباا من موانئ االمام أحمد بن سعيدكان االسطول البحري يأتي بالمنسوجات و الصناعات المعدنية زمن  51

 الجلود و النحاس االمام أحمد بن سعيدمن أهم الصناعات التي كانت تصدر زمن  52

 ظفار بتصدير الخيول زمن االمام أحمد بن سعيد تاشتهرمحافظة عمانية  53

 القرآنمدارس  ف باسمكانت تعر االمام أحمد بن سعيدمن و تلقي بعض المعارف في ز القرآنمرحلة تحفيظ  54

 موريشيوس االمام أحمدكانت تابعة لفرنسا أسند إليها النشاط التجاري العماني زمن  المحيط الهنديجنوبي  جزيرة 55

 السيد سعيد سلطان م19أعظم شخصية عمانية في منتصف القرن  56

 الذهبي سعيد ين سلطانأطلق المؤرخون على عصر السيد  57

 الدبلوماسية يعتمد لتحقيق اهدافه الطرق السيد سعيد بن سلطانكان  58

 الزعفران اليمنلبها العمانيون من جمن المحاصيل التي است 59

 منح اليعاربةمن االسواق المحلية التي ازدهرت زمن  60

 1727 لعمان الفرسدخل فيه  الذي العام الميالدي 61

 الرستاق اليعاربةالمقر الرئيسي لدولة  62

 الضرائب ةجبا يطلق عليها اسم االمام أحمد بن سعيدتحصيل الضرائب زمن وظائف مالية جديدة ل 63

 سفينة حربية 12 تألفت من االمام أحمد بن سعيدالقوات العمانية البحرية زمن  64

 عاربةالي في عهد جبرينتم بناء حصن  65

 الجبل االخضر االمام أحمد بن سعيدالعنب و الرمان زمن  بإنتاجمنطقة عمانية اشتهرت  66
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 القرنفل افريقيامن المحاصيل التي ادخلها السيد سعيد بن سلطان في مناطق شرق  67

 زنجبار حتى اصبحت ملتقى رجال المال و التجار السيد سلطان بن سعيدقيا طورها يرمنطقة في شرق اف 68

 م1833 بعقد اتفاقيات مع الواليات المتحدة عام  السيد سعيد بن سلطانقام  69

 السيد سعيد بن سلطان عاصمة ثانية له بعد مسقط زنجبارأول و أخر حاكم عماني اتخذ من شرق افريقيا في  70

 زنجبار م1840م و انتقل اليها رسميا عام 1832قصره الكبير بها عام  السيد سعيد بن سلطانبنى المدينة التي  71

 1856 السيد سعيد بن سلطانالعام الميالدي الذي توفى فيه  72

و قامت بتقسيم االمبراطورية العمانية إلى مسقط و  سلطان نسعيد بالسيد تهزت فرصة موت نالدولة االوروبية التي ا 73

 زنجبار

 بريطانيا

 م1861 زنجبار استجابة التفاقية عام  ماجدحكم ابنه  السيد سعيد بن سلطانبعد وفاة  74

 الرستاق م1783عام سعيد  أحمد بن  االماممدينة عمانية توفى فيها  75

 م1888 السيد تركي بن سعيدو حاكم زنجبار  السيد برغشالسنة الميالدية التي توفى فيها كال من  76

حكم عمان في ظل الظروف االقليمية و الدولية الصعبة ال سيما خضوع العالم العربي للقوى االوروبية و انتهج سياسة  77

 م1913داخلية ناجحة لتوطيد االمن و توفى عام 

 فيصل بن تركي

السلطان الذي شهد عصره احداث الحرب العالمية االولى و استطاع تحسين االقتصاد ببالده فاستقدم خبراء و طور نظام  78

 الجمارك و عاصر االزمة االقتصادية العالمية

 تيمور بن فيصل

 تيمور بن فيصل زمن السلطان م1925أول اتفاقية للتنقيب عن النفط عام  79

 سعيد بن تيمور و تم اكتشاف النفط في عهده م1932السلطان الذي حكم عمان بعد تنازل والده عن الحكم عام  80

 نادر ألخيهبتشكيل مجلس الوزراء و جعل رئاسته  السلطان تيمور بن فيصلقام  81

 تنمية نفط عمان للتنقيب عن النفط في عمان ن سعيد بن تيمورطالالسالشركة التي منحها  82

 روزفلت لتدعيم وضع عمان ألمريكااثناء زيارته  السيد سعيد بن تيمورالرئيس االمريكي الذي التقى به  83

 الجمارك هو ذلك الشخص الموكل بــ عهد االمام احمد بن سعيدالمسؤول عن قلم الحساب في  84

 بن مالكالصلت  هـ(272–237)وحكم عمان  الخلفاء العباسيينمن  االمام الذي عاصر ستة 85

 هـ1861 السيد سعيد بن سلطانالعام الميالدي الذي تم فيه توقيع االتفاقية بين ابني  86

 الرستاق االمام أحمد بن سعيدمدينة عمانية كانت عاصمة لعمان في عهد  87

 مطرح مصنعين للسفن أحدهما في مسقط و الثاني في االمام أحمد بن سعيدأنشأ  88

 هـ(192–ـ ه177الوارث بن كعب) عيسى بن جعفرالذي انتصر على الحملة العباسية بقيادة  االمام 89

 غسان بن عبدهللا هـ207–192ن الذي حكم عمان م االمام 90

 عزان بن تميم هـ280–277الذي حكم عمان من  االمام 91

 التاريخ المجال الذي ينتسب إليه كتاب االنساب  92

 الحديث إليه كتاب المسندالمجال الذي ينتسب  93

 الوالة مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب الختيارهم اإلمام أحمد بن سعيدطبق  94

 المسؤول عن قلم الحساب عهد اإلمام أحمد بن سعيد الشخص المسؤول عن حسابات الجمارك في 95

 محمد بن إسماعيل اإلسماعيلي  (هـ942- 906)اإلمام الذي استمرت إمامته من الفترة الزمنية   96

 التسامح زمن اليعاربةالسياسة التي اتبعها العمانيون مع المسلمين وغير المسلمين في  97

 محمد علي باشا السيد سعيد بن سلطانالحاكم المصري الذي حرص على توثيق عالقته مع  98

 م1840 رسميا إلى زنجبار السيد سعيد بن سلطانالعام الميالدي الذي انتقل فيه  99

 مكران إلى مدغشقر السيد سعيد بن سلطانالسواحل التي امتدت عليها حدود اإلمبراطورية العمانية زمن  100

 فرنسا عهد اإلمام أحمد بن سعيدالدولة التي ضمت جزيرة موريشيوس في  101
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 األسئلة المقالية :
 

 علل لما يلي 

 .مبكرادخول أهل عمان في االسالم كان  .1

                                                                            يتضح من عدد الوفود التي أرسلها الرسول صلى هللا عليه و سلم إلى عمان.   -

 تعدد صيغة الرسائل و وجهتها.   -

 .شهدت عمان في العصر االسالمي انتقال العاصمة من صحار إلى نزوى  .2

 الظروف التي مرت بها عمان.نتيجة  -

 انتعاش الزراعة في عمان في العصر االسالمي.  .3

 بسبب الخصب الذي نعمت به عمان-

 .برزت مرحلة  التدوين في عمان في العصر االسالمي  .4

 بسبب االوضاع المستقرة و االزدهار االقتصادي. -

 م.16سيطرة البرتغاليين على الموانئ الساحلية لعمان في القرن  .5
                                                                             أهمية تلك الموانئ في السيطرة على تجارة المحيط الهندي و الخليج العربي. -

 موقع ساحل عمان المهم بالنسبة لساحل غربي الهند. -

 ى سواحل عمان.ارتباط السيطرة على سواحل الخليج العربي و هرمز و بالسيطرة عل -

 م.1727تصدع الوحدة الوطنية في عمان عام  .6

 .والصراعات القبلية دخول عمان في دوامة الحروب الداخلية -

 .م1744اختيار أحمد بن سعيد اماما على عمان عام   .7

 و ألنه برع في مواجهة الفرس. لشخصيته الحازمة و القوية -

 .حكمه اهتمام االمام أحمد بالقوة البحرية لعمان اثناء .8

 لساحلية و الجزر التابعة لعمان.حماية المناطق ا -                                                 من أجل الحفاظ على التجارة. -

 صبحت عمان مركز التجارة.االسطول العماني في عهد االمام أحمد حتى أ ازدياد نشاطات   .9
 امتداد النشاط التجاري ليصل الى جزيرة موريشيوس. -          على البصرة. نجاح االسطول العماني في كسر الحصار الفارسي -

 يعتبر المؤرخون عصر السيد سعيد بن سلطان العصر الذهبي لعمان. .10
 المكانة المرموقة التي احتلتها شخصية السيد سعيد. -                                   استقرار االوضاع و سيادة االمن و االمان.-

 ران الى بنادر الصومال و زنجبار الى منطقة البحيرات.مكامتداد نفوذ عمان لمناطق واسعة على سواحل المحيط الهندي من سواحل  -

 اختيار زنجبار عاصمة ثانية لعمان زمن السيد سعيد بن سلطان.  .11
 عذوبة مياهها و كبر مينائها. الخصبة وارضها  -                             موقعها المتوسط في المنطقة و طقسها المعتدل. -

 .م انتهاء العصر الذهبي لعمان1856يعتبر عام  .12

 بسبب وفاة السيد سعيد بن سلطان و بالتالي خسرت عمان و شرقي افريقيا سيدهما الحكيم. -

 .االزدهار االقتصادي والعمراني لعمان في عهد اليعاربة .13

 خرى.بسبب توطيد األمن واالستقرار وسياسة التسامح التي اتبعها العمانيون مع المسلمين من مختلف المذاهب ومع غير المسلمين من الديانات األ               

 تمكن العمانيون من تثبيت النظام في جزيرة سقطرى. .14

 خبرة العمانيين في مجال المالحة البحرية. المحيط الهندي ،وقوة النفوذ العماني في و بسبب قوة أسطولهم البحري ،         
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 تعريفات هامة :
 : هي نوع من السفن صغيرة الحجم و سريعة الحركة اتخذها االمام غسان بن عبد هللا لمواجهة بوارج القراصنة. الشذاة و الغرف .1

في مياه الساحل الغربي للهند و السند، شكلوا خطرا على السفن التجارية : هي قراصنة شديدو البأس كانوا يسكنون السند، و ينتشرون بسفنهم الميد  .2

 فكانوا ينهبونها ... إلخ

 

 
 دلل لما يلي :

 تبع تحول أهل عمان الى االسالم تحقيق مكاسب عدة: .1

      .) سياسية(توحد عمان تحت قيادة مركزية واحدة بزعامة ابني الجلندى -

                      ) اقتصادية( و سلم" سيزيد هللا أهل عمان خصبا و صيدا ...و سيزيد هللا اهل عمان اسالما" تحقق دعوة الرسول صلى هللا عليه -

                         تحسنت ظروف الحياة وعم األمن والرخاء.                                                                                          -

 ازدهرت حركة التجارة والمالحة العمانية.                                     -

 كان العمانيون سباقين إلى االسالم: .2

 ربع رسائل.باإلضافة إلى أ استقبال النبي صلى هللا عليه و سلم خمسة وفود من عمان و كان ابرز وفد هو وفد مازن بن غضوبه

 الهندي.الدور العماني في منطقة المحيط  .3

 انتشار جالياتهم التجارية على طول خطوط التجارة البحرية. -

 ( قد علم بأمر االسالم من التجار العرب من أهل عمان.حاكم بالد المليبارذكر الروايات الهندية ان السامري )  -

 .بروز مرحلة التدوين و التأليف في عمان في العصر االسالمي  .4

                                                                                                                                           ظهور كتب الجوامع. -

 (.نساباألظهور أول كتابة منهجية تاريخية في عمان على يد العالمة العوتبي في كتابه )  -

 .ة أبي إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي والعالم عيسى بن إبراهيم الربعي اليمنيكالعالم بحت عمان مقصدا لعدد من المفكرينأص -

 النجازات الداخلية في عمان زمن االمام أحمد بن سعيدا .5
 السلطة القضائية. –السلطة التنفيذية  –: السلطة التشريعية     داريةاإلالتنظيمات 

 : التجارة البرية الداخلية " ازدهار االسواق و تعدد مواردها" التنظيمات االقتصادية

 : التجارة البحرية " زادت قدرة االسطول و زيادة كفاءة الموانئ:                         

 الجبل االخضر ، تصدير الخيول في ظفار : الزراعة : العنب و الرمان في                                      

 ، صناعة البخور ، صهر النحاس مسقط و مطرح وصور في صناعة السفن : الصناعة :                                                         

 على شكل حلقات" لمية و الثقافية " تحفيظ القرآن: الحياة الع                                   

 بن سعيد.قوة االسطول العماني في زمن االمام أحمد   .6
 م بقيادة السفينة " الرحماني"1775نجدة أهل البصرة من الحصار الفارسي عام  -

 .اشتراك االسطول في مالحقة القراصنة على ساحل الهند الغربي -

 قوة االسطول العماني زمن السيد سعيد بن سلطان. .7
                                                                                                             أصبح أكبر اسطول في مياه المحيط الهندي.     -

 أصبح على المستوى العالمي القوة البحرية الثانية بعد البحرية البريطانية. -
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 تمكن السلطان تيمور بن فيصل من إدارة احول عمان في ظل الظروف العالمية الصعبة. .8
عن و وقع أول اتفاقية للتنقيب استقدم الخبراء و طور نظام الجمارك و شكل مجلس الوزراء و جعل رئاسته ألخيه نادر حسن االوضاع االقتصادية ف

 م.1925النفط عام 

 العصر االسالمي مع بالد فارس و العراق و الهند. ازدهار عالقة عمان التجارية في .9

مشابها لمباني سيراف من حيث االرتفاع و نوع المواد في التشييد كما بني بعضها من فظهر بعضها روة و تطور نمط االبنية العمانية زيادة الث

 خشب الساج المستورد من الهند ، أما المساجد فظهر عليها التأثير الفارسي.

 اجتماعية(: -اقتصادية  –عرف عصر السيد سعيد بن سلطان بالعصر الذهبي من جميع النواحي ) سياسية   .10

                                                  وثق عالقاته مع حاكم مصر علي باشا -م عالقات مع امريكا و دول العالماقا – م االسلوب الدبلوماسي في التعامل ، امتداد نفوذه : استخدا سياسية -

 اتساع المجال الحيوي ألسطول عمان.ــ 

أصبحت زنجبار ملتقى التجار  –أدخل محاصيل جديدة كالقرنفل  –  ناطق شرقي إفريقياطور م –  : اتساع التجارة بين عمان و زنجباراقتصادية -

 و رأس المال.

 ساد التسامح و االمان و االستقرار و المحبة بين الجماعات. –  شجع الجماعات العربية على االقامة  –  : كون مجتمع متماسك اجتماعية -

 دور اليعاربة في النهوض بالزراعة: .11
 إدخال محاصيل جديدة من شرق افريقيا و الزعفران من اليمن. -                   استصالح االراضي الزراعية. -                 االفالج.شق  -

 اهتمام االمام أحمد بن سعيد بالقوة البحرية العمانية:  .12
 فعا، باإلضافة على عدد كبير من السفن المسلحة الصغيرة.( مد50تحمل كل منها) ( سفينة حربية كبيرة.12أصبحت القوات البحرية تتألف من ) -

 :أهمية الوالة و بيت المال في عهد االمام أحمد بن سعيد .13

                 : إن االمام يختارهم وفق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، و يتشدد في اختيارهم و يتحرى عن صفاتهم و أخالقياتهم ، بعد تأدية  الوالة -

  مين الوالء و الطاعة كان يراقبهم.ي

 : كان االمام شخصيا مشرفا عليهم.بيت المال -

 ازدهار صناعة السفن  في عمان زمن االمام أحمد بن سعيد:  .14
تقدم صناعة المنسوجات و عمليات دبغ الجلود و عصر السكر و صهر النحاس و صناعة البخور و كان بعضها يصدر إلى الخارج ال سيما  -

 اس و الجلود.النح

 تسابق دول العالم إلقامة عالقات دبلوماسية مع عمان زمن السيد سعيد بن سلطان:  .15
 م.1833العالقات الدبلوماسية مع الواليات المتحدة االمريكية  -

 حرص محمد علي باشا على توثيق العالقات مع السيد سعيد بن سلطان. -

 

 
 أجب عن ما يلي :

الرسالة و الخالفة ) الراشدة و االموية و العباسية( في دفع مسيرة الحضارة االنسانية إلى االمام. في ضوء هذه أسهم العمانيون خالل فترة  .1
 العبارة, اذكر بعض االنجازات الحضارية لعمان خالل تلك الفترة؟ ,عدد بعض مميزات تلك الفترة؟

الربيع بن  –ر العلماء و منهم جابر بن زيد  صاحب الرسائل من كباارتحال العديد من العمانيين إلى خارج عمان طلبا للعلم حتى أصبحوا  -

 حبيب مؤلف المسند في الحديث.

 نجاح حملة العلم من اهل عمان في تأسيس بنية اجتماعية و بناء قاعدة فكرية في عمان و خارجها. -

 شعاع وهداية.) المميزات(إانتشار بناء المساجد لتكون منارة  -
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 م.1624-1154ه السمات الداخلية  و السمات الخارجية لعمان خالل الفترة من صمم جدوال موضحا في .2

 السمات الخارجية السمات الداخلية

 طول المدة الزمنية. -

 التنافس المستمر على السلطة من قبل حكام بني نبهان. -

 تعدد مراكزها. -

 ميلهم إلى حياة الترف و الرفاهية. -

 التوسع في فرض الضرائب. -

 لغزوات خارجية.تعرض عمان  -

 ازدهار عالقاتها مع سواحل شرقي افريقيا. -

 بما تفسر نهاية حكم النباهنة في عمان ؟ .3
 مناطق و عجل بنهاية حكم النباهنة .دى الى تدهور اوضاع تلك الواحل عمان و المحيط الهندي الذي أبسبب االجتياح البرتغالي لسواحل افريقيا و س

 

 : ي الحفاظ  على الوحدة الوطنية " في ضوء هذه العبارة, أجب عن ما يلي" لعب حملة العلم دورا كبيرا ف .4

 ما دور حملة العلم في الرقي بوطنهم؟ -كيف أثبت حملة العلم نجاحهم؟ -

 * من خالل تأسيس البنية االجتماعية ،وبناء قاعدة فكرية في عمان.

 قديم المشورة لهم.* اسهموا حملة العلم في الرقي بوطنهم و الوقوف بجانب حكامهم و ت

 
زيادة الخير و  –اقتصادية(: توحدت عمان تحت قيادة مركزية واحدة -سياسية–صنف المكاسب التي تحققت من اسالم اهل عمان الى )ثقافية  .5

 زيادة اسالم أهل عمان و تعلمهم امور دينهم.–النماء و االزدهار و التجارة 

 

 اقتصادية سياسية ثقافية

زيادة الخير و النماء و االزدهار ونشاط حركة  توحدت عمان تحت قيادة مركزية واحدة عمان و تعلمهم امور دينهمزيادة إسالم أهل 

 التجارة و المالحة البحرية

  

 "كان للمرأة العمانية دورا كبيرا في الرقي بمجتمعها و النهوض بوطنها". وضح هذه العبارة .6
 التجارة و الغزل و خياطة المالبس و غيرها.كان للمرأة العمانية دور فعال فقد مارست  -

صنف العوامل التي ساعدت على نجاح البرتغاليين في السيطرة على عمان الى ثالثة اصناف :سياسية , جغرافية و اقتصادية مع ذكر مثال على   .7
 كل صنف:

 اقتصادية جغرافية سياسية التصنيف

حالة عدم االستقرار التي مرت بها عمان في  مثال
 القرن السادس عشر 
 )الصراعات الداخلية(

 موقع عمان بالنسبة لكل من الهند و الخليج العربي
)تمكن البرتغاليون من السيطرة على المدن و الموانئ 

 الساحلية(

سيطرة األوروبيين على الطرق للتجارة 
 البحرية في المحيط الهندي.

 الرجاء الصالح() طريق رأس 
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 المالحظات االنجازات فترة الحكم االمام/السيد/السلطان الرقم
 توحدت عمان تحت قيادة مركزية واحدة.- زمن الرسول ابني الجلندى 1

 تحققت دعوة الرسول.-

- 

 العدل واالمن في عمان )الداخلية(. - هـ 192-177 الوارث بن كعب 2

أرسلها انتصر على الحملة التي  -

 العباسيون لعمان )الخارجية(.

الحملة العباسية بقيادة 

 عيسى بن جعفر

استخدم )الشذاة والغرف( لمواجهة بوار  هـ 207-192 غسان بن عبدهللا 3

 القراصنة.

- 

 - خلفاء عباسيون. 6ر عاص هـ 272-237 الصلت بن مالك 4

 - - هـ 280-277 عزان بن تميم 5

 - - هـ942- 906 اإلسماعيليمحمد بن إسماعيل  6

 توحيد البالد - م1624 ناصر بن مرشد 7

اخراج عمان من دوامة الصراعات  -

 الداخلية

 طرد البرتغاليين -

- 

 تالشت على يده الفتن والنزاعات - م 1783-1744 احمد بن سعيد 8

منجزات حضارية على المستوى  -

 الداخلي والخارجي

 5ارجع للملخص ص

 6ص و 5السؤال 

 14+13+12س

 ازدهار عمان اقتصاديا - م 1856-1806 سعيد بن سلطان 9

 بناء اسطول تجاري وحربي-

 6ارجع للملخص ص

  15+10سؤال

 - - م1861 ثويني 10

 - - م 1888-1870 برغش 11

 - - م 1888-1871 تركي بن سعيد 12

  االمنانتهج سياسة داخلية ناجحة لتوطيد  م 1913-1888 فيصل بن تركي 13

 حسن الوضاع االقتصادية - م 1932-1913 تيمور بن فيصل 14

 طور نظام الجمارك -

شكل مجلس الوزراء وجعل رئاسته  -

 نادر ألخيه

( 1925تم توقيع اول تفاقيه)

للتنقيب عن النفط ولكن لم 

يكتشف النفط اال في زمن 

 عيدسابنه السيد 

 م1929عام  ترأس مجلس الوزراء - م1932 سعيد بن تيمور  15

خطط لتدعيم وضع عمان داخليا  -

ر اليابان وامريكا والتقى وخارجيا فزا

األمريكي )روزفلت( وزار فرنسا  بالرئيس

 وإيطاليا والهند ومصر وفلسطين

لحل مشاكل  الدبلوماسيةاتبع الطرق  -

 عمان مع جاراتها

حرص على تأمين الجبهة  -

 الداخلية.

منح شركة تنمية نفط  -

امتيازا للتنقيب عن عمان 

النفط في السلطنة وبدأ 

 استخرج وتصدير النفط.
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 :الوحدة الثانية

 
 األسئلة الموضوعية :

 

 اإلجابة السؤال م

 الصرف الصحي مصدر مائي استخدم حديثا لري الحدائق و أشجار الزينة 1

 الوسطى المحافظة التي ال يوجد بها افالج  2

 100 تعد المخلفات االشعاعية خطرة اذا زاد نشاطها االشعاعي بالبيكريل / جم عن 3

 ظفار فالج عينيةأالمحافظة الوحيدة في السلطنة التي ال يوجد بها إال  4

 البيئة و موارد المياه م1985الوزارة التي أنشئت عام  5

 موارد المياه م1989الوزارة التي أنشئت عام  6

 إدارة موارد المياه على البرامج و السياسات التي تهدف إلى توفير المياه لالستخدام البشريمصطلح يطلق  7

 التنوع االحيائي تعدد أنواع الكائنات الحية و كثرتها و تباينها بعرف بـ 8

 م1975 تم ترسيم وضع الخطط في السلطنة منذ عام  9

 م2020 في عمان تمثل استراتيجية التنمية حتى عام  المستقبليةالرؤية  10

 المخلفات النفايات المختلفة الناتجة عن العمليات الصناعية او التعدينية او الزراعية .. الخ  يطلق عليها  11

 المخلفات الخطرة /جمبيركيل  100تدعى المخلفات التي تحتفظ بسميتها و قابليتها لالنفجار و التأكل و نشاطها االشعاعي يزيد مع  12

 بحري إذ حدث خلل في التوازن البحري بسبب أنشطة االنسان على البر و في البحر فيطلق عليه تلوث 13

 ماربول م1973االتفاقية التي وقعتها السلطنة لحماية مياهها االقليمية عام  14

 اإلقليميةالكويت  م8197اتفاقية وقعتها السلطنة لحماية مياهها عام  15

إلى حدود السلطنة مع اليمن منطقة بحرية  رأس الحدوافقت السلطنة البحرية على تصنيف المنطقة البحرية الممتدة من  16

 خاصة عام

 م2002

 فيالكروز م1991والية مكسيكية فازت بجائزة السلطان قابوس لحماية البيئة عام  17

 الجريان شكل انهار أو أودية دائمةالموارد المائية السطحية العذبة تكون على السطح على  18

 االمطار المصدر الرئيسي للموارد المائية العذبة في السلطنة 19

 الجوفية المياه المختزنة في باطن االرض بين مسام الصخور أو في فجواتها و شقوقها 20

 الينابيع يعتمد على المياه الجبل االخضرنظام المدرجات الزراعية في  21

 االفالج ق م 2800 –ق م 2700النظام الذي استخدمه العمانيون في الزراعة خالل الفترة  22

 ق فالح(االسحارات )غر النظام الذي استخدمه العمانيون لتمكين االفالج من عبور المنخفضات و االودية 23

 بادة كين غلى فترتين تسمىللمستخدمين الماليقسم الفلج  24

 24 الواحدة تحتوى على مقدار معين من االثر يبلغالفترة من البادة  25

 1995-1992ديسمبر  العام الميالدي الذي تم فيه تنفيذ المشروع الوطني لحصر االبار 26

 بركاء الوالية التي يوجد بها اكبر محطة تحلية المياه في السلطنة 27

 الداخليةالباطنة و  تغذي محطة تحلية مياه بركاء واليات محافظتي  28

 24 من أنظمة توزيع مياه االفالج عند العمانيين و قدرها ...... أثرا البادة 29

 السحارات)غراق فالح( برع العمانيون في هندسة األفالج و اوجدوا طريقة لتمكين قنوات األفالج من عبور المنخفضات عرفت بنظام 30

 الغيل لألودية اسم يطلق محليا على الجريان السطحي في المجاري العليا 31

 الغيلي تصنف معظم افالج السلطنة على انها من النوع 32
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 اليونسكو لحماية البيئة في منظمة السلطان قابوسيقام حفل اختيار الفائز بجائزة  33

 مدحا في والية مسندمفي محافظة  االفالجتظهر  34

 وزارة البيئة و موارد المياه م1985الوزارة التي اختصت للعمل البيئي في عمان عام  35

 م1984 ظهر اسم وزارة البيئة في عمان ألول مرة في العام الميالدي 36

 الزاجرة كان العمانيون قديما يستخرجون المياه من االبار عن طريق نظام يعرف بـ 37

 الحيتان اقل أنواع الكائنات الحية تواجدا في عمان 38

 اإلنتاجمواقع  المخلفات الخطرة احد انواع المخلفات التي يشترط معالجتها عند  39

 مواقع الطمر الصحي المخلفات الغير خطرة من احد انواع المخلفات ويشترط معالجتها عند  40

 ثلث أوضحت نتائج حصر االفالج في عمان ان مقدار االستهالك المائي من االفالج يقدر بــ 41

 عامين جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة كلتمنح  42

 البحرية حماية البيئة  م 1973( عام ماربولالهدف من توقيع سلطنة عمان اتفاقية )  43

 وزارة البيئة والشؤون المناخية الوزارة المنفذة لالستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية  44

 1992 قمة األرض العام الميالدي الذي عقد فيه مؤتمر 45

 1975 العام الميالدي الذي تم فيه افتتاح محطة الغبرة لتحلية المياه 46

 اآلبار حصر م1995 – 1992 الهدف من المشروع المائي الوطني الذي تم تنفيذه خالل األعوام  47

 
 

 األسئلة المقالية :
 
 

 علل لما يلي

 تتميز السلطنة بتنوع البيئات الطبيعية. .1

 تباين درجات الحرارة و التنوع المناخي. -        بسبب االمتداد الطولي على دوائر العرض.   -

 تنوع التضاريس بين السهول و الجبال و المسطحات الرملية و السواحل. -

 تمثل ادارة المناطق الساحلية و حماية البيئة البحرية أهمية كبرى بالنسبة للسلطنة. .2
 نة و امتالكها العديد من الجزر البحرية و كبر مجالها البحري.بسبب طول سواحل السلط -

 لجوء السلطنة لتحلية مياه البحر. .3
 زيادة عدد السكان مما زاد السعي على المياه الجوفية مما أدى الى نقصها و تملحها. -         بسبب التوسع العمراني. -

لهذه االحتياجات و بين اثر التجاوز في استغالل هذا المخزون على خصائص  أصبح من الصعب التمييز بين درجة استجابة المخزون الجوفي .4
 الخزانات الجوفية.

 وقلة توافر البيانات الهيدرولوجية. -            وذلك للتغيرات المناخية المتتالية. -

 تعريفات هامة :
 ء كانت هذه االنواع في النظم البيئية البرية و البحرية و الجوية.: هي تعدد أنواع الكائنات الحية و كثرتها و تباينها سواالتنوع االحيائي . 1

 : هي النفايات التي تحتفظ بسميتها و قابليتها لالنفجار او االشتعال، أو بقدرتها على إحداث تأكل ، أو لها نشاط اشعاعي.المخلفات الخطرة. 2

 نسان على البر و البحر و من تسرب النفط و تسرب المواد الكيميائية و : هو الخلل في التوازن البحري بسبب أنشطة اال التلوث البحري . 3

 انتشارها بسبب التيارات البحرية و مياه الصرف الصحي.

هو نظام أوجده العمانيون لتمكين قنوات االفالج من عبور مجاري االودية و المنخفضات و ذلك بحفر قناة  (:نظام السحارات ) غراق فالح . 4
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 أسفل الوادي

 أو المنخفض و توجيه مياه الفلج للتدفق بين ضفتي الوادي عبر هذه القناة.

 
 دلل لما يلي :

 اهتمام و حرص سلطنة عمان على ادارة المناطق الساحلية و حماية البيئة البحرية: .1
 م1973اتفاقية ماربول عام  -توقيع العديد من االتفاقيات مثل :             -

 م1978مية عام اتفاقية الكويت االقلي - 

 
 أجب عن ما يلي :

 تحدث عن الرؤية الوطنية المستقبلية للحياة في سلطنة عمان . .1

 تحقيق التوازن بين العرض و الطلب. -تأمين و إيجاد مصادر مائية جديدة غير تقليدية.         -

 الصحي المعالجة.إعادة استخدام مياه الصرف  -         حماية مصادر المياه من التلوث و االستنزاف. -

 اذكر انواع المناخات السائدة في سلطنة عمان ؟ .2
 المناخ المعتدل -المناخ شبه الجاف        -المناخ شبه الموسمي       -المناخ الجاف            -

 عدد البيئات الموجودة في سلطنة عمان؟ .3
 البيئة الساحلية      -بيئة السفوح و الجبال الشمالية  -البيئة البحرية                          -

 بيئة المناطق شبه الموسمية -بيئة السهول الشمالية                  -البيئة الصحراوية -

 بين اثر التنوع البيئي في سلطنة عمان في حياة السكان؟ .4

 ثقافته و اساليب عمارته و أنماط حياته و عاداته و تقاليده و هو ما اوجد اثر بيئيا كبيرا.تنوعت مهنة االنسان و  -

 عدد الفوائد االقتصادية للتنوع االحيائي؟ .5
 القيام بمشاريع اقتصادية صغيرة تعتمد على رأس مال بسيط و تستفيد من الموارد البيئية المتجددة. -

 تقبل االقتصاد العماني في حالة ضبط استغالله.تمثل الثروة السمكية أهمية كبرى لمس  -

 تعد التربة و المراعي و الثروة الحيوانية دعما لألمن الغذائي العماني. -

 االمكانيات السياحية المتنوعة للبيئة العمانية. -

 م؟1975ما أهم النقاط التي تضمنتها الخطط التنموية الخمسية الموضوعة منذ عام  .6
 الرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني. -لربط التنمية بضرورة المحافظة على البيئة.المبادئ االولية  -

 عدد محاور أولويات العمل البيئي في السلطنة ؟ .7

 تنمية الكوادر البشرية  -معالجة قضايا البيئة الملحة -تحقيق مبادئ التنمية المستدامة       -

 متابعة تنفيذ المشاريع البيئية. -اعد البيانات البيئية       تطوير قو -برمجة و تحديث التشريعات البيئية  -

 اذكر أهم القوانين التي صدرت من أجل تنظيم العمل البيئي؟ .8

 قانون "حماية البيئة و مكافحة التلوث". -قانون " مراقبة التلوث البحري"          ،     -

 بيئة؟عدد بعض التدابير التي قامت بها السلطنة في مجال حماية ال .9
 القيام بعمليات الرصد و التقييم و الرقابة لكافة مراحل انتاج المواد الكيميائية. -                                     التخطيط البيئي للمشروعات        -

 ن و استخدام المواد المشعة.مراقبة عمليات استيراد و تخزي -          تشغيل شبكة وطنية لرصد ملوثات الهواء و المواد المشعة. -      

 تتأثر الموارد المائية الجوفية بعدة عوامل اذكرها ؟ .10
 نوع التضاريس. -             البنية الجيولوجية. -                  كمية االمطار الهاطلة. -
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 جد المياه الجوفية في سلطنة عمانعدد اهم اشكال توا .11

 االفالج. -                       العيون. -               االحواض المائية الجوفية. -

 ما الهدف من معالجة مياه الصرف الصحي؟ .12
 سد االستخدامات الصناعية و ري الحدائق و أشجار الزينة. -          حماية مصادر المياه الجوفية من التلوث. -

 نظام الري قديما في سلطنة عمان  بعتت .13
 االفالج. -      االبار اليدوية. -      احتجاز و تخزين المياه في المناطق الجبلية. -مطار و المجاري المائية السطحية             اال -

 صنف التدابير التالية حسب المجال البيئي: .14
تراخيص بيئية حصول المؤسسات على  –لكيميائيةاستيراد و تخزين و تداول المواد ا –) مراقبة عمليات استيراد و تخزين و استخدام المواد المشعة 

 للمشاريع الصناعية(

 رقابة كافة مراحل انتاج المواد الكيميائية رصد الملوثات للهواء و المواد المشعة التخطيط البيئي للمشاريع

حصول المؤسسات على تراخيص بيئية 

 للمشاريع الصناعية

مراقبة عمليات الستيراد و تخزين و استخدام 

 المواد المشعة

 استيراد و تخزين و تداول المواد الكيميائية

 " يعاني الوضع المائي الحالي في سلطنة عمان من خلل كبير بين العرض و الطلب", في ضوء هذه العبارة, حدد أسباب هذا العجز؟ .15
 التغيرات المناخية المتتالية. -الخلل بين العرض و الطلب على المياه.         -أسباب العجز المائي في السلطنة :   -

 زيادة عمليات السحب المائي. -قلة توافر البيانات الهيدرولوجية.                 -                                             

 ما التحديات التي تواجه نظام الري باألفالج في سلطنة عمان حاليا؟ .16

 انهيار بعض االفالج و عدم صيانتها. -                            قلة سقوط االمطار. -

 حدد اثنين من أبعاد الرؤية المستقبلية إلدارة المياه في سلطنة عمان؟ .17

 إعادة استخدام مياه الصرف الصحي. -       تحقيق توازن بين العرض و الطلب.  -      ابعاد و ايجاد مصادر مائية جديدة غير تقليدية. -

 حماية مصادر المياه من التلوث و االستنزاف.  -  ت قدرة فنية في عذا المجال. بناء كوادر وطنية ذا -

 حدد طرق ادارة المياه قديما في سلطنة عمان؟ .18
 الري عن طريق االبار المفتوحة ) الزاجرة(. -الري عن طريق االمطار و المجاري المائية السطحية.                              -

 الري عن طريق االفالج. -تي تم احتجازها في المناطق الجبيلة ) زراعة المدرجات(       الري من المياه ال -

 رتب االحداث التالية المتعلقة بالبناء المؤسسي في عمان من االقدم الى االحدث: .19
 م1984 (2انشاء وزارة البيئة.) - 

 م2001 (4انشاء وزارة البلديات االقليمية و البيئة و موارد المياه.) - 

  م                                                                                                 1979 (1انشاء مجلس حماية البيئة و مكافحة التلوث. ) - 

  م2007( 5إنشاء وزارة البيئة و الشؤون المناخية ) -
 م1989 (3انشاء وزارة موارد المياه.) -            

 

 " من أقوال جاللة السلطان " إن المياه ثروة وطنية ينبغي المحافظة عليها و العمل على تنميتها و تطوير مصادرها  .20
 في ضوء هذه العبارة, ما السياسات التي تتبعها السلطنة إلدارة مواردها المائية؟

 بار.تنفيذ المشروع الوطني لحصر اآل -        التشريعات. سن القوانين و -       اعطاء االولوية لتوفير مياه الشرب و االغراض المهمة. -

 انشاء سدود تغذية جوفية و سدود تخزين. -            اآلبار الجوفية. إعالن مناطق جديدة  لحماية  –            تنفيذ مشروع حصر االفالج. -

 )غراق فالح(", من خالل هذه العبارة أجب عن االسئلة التالية:"برع العمانيون في بناء االفالج  و هندستها و تم إيجاد نظام السحارات   .21

 تمكين قنوات االفالج من عبور مجاري االودية و المنخفضات. :الهدف من إنشائها؟   -
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 حفر قناة اسفل الوادي المنخفض و توجيه مياه الفلج للتدفق بين ضفتي الوادي. ؟ : طريقة انشائها -

 االقتصادية و االجتماعية لألفالج؟ تحدث عن الجوانب الهندسية و -

 يمثل اختراع ابداعي بعمل على استخراج المياه و جعلها متاحه على االرض. هندسيا:

 مصدر دخل. –يوفر فرص العمل  اقتصاديا:

 صيانة المساجد( –تمويل لحاجات المجتمع ) التعليم   -مصدر لشرب المياه  اجتماعيا:

 

 ية لحماية البيئة العمانية؟ما االهداف االستراتيجية الوطن  .22
 دور االنسان في الحفاظ عليها. -                    كيفية استخدامها. -                 التركيز على الموارد المتجددة. -

 تحسين خيارات العمل البيئي. -        اقتراح انسب الحلول للمشكالت البيئية. -

 
 قارن بين المخلفات الخطرة و المخلفات الصلبة من حيث المعالجة  .23

 المخلفات الصلبة معالجتها عند مواقع الطمر الصحي. -              المخلفات الخطرة معالجتها عند مواقع االنتاج. -

 عما يلي :  جائزة السلطان قابوس  لحماية البيئة من أجل بيئة عالمية مستدامة , في ضوء هذه العبارة أجب  .24
 ؟في أي عام ميالدي أنشئت هذه الجائزة

 م1989عام  -

 ما اهدافها ؟      

 ترسيخ االهتمام بالبيئة العالمية من قبل صاحب الجاللة السلطان قابوس. -       

 تعزيزا لجهود صاحب الجاللة لحماية البيئة العالمية. -      

 بأكمله.تعميم هذه الحماية لتشمل كوكب االرض  -      

 ارسم نظام السحارات؟. 25

 فالح 
  غراق 
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 :الوحدة الثالثة
 

 األسئلة الموضوعية :
 

 اإلجابة السؤال م

 الهند األرقام دولة أسيوية استفاد منها العمانيون في 1

 اليونان العلومدولة أوروبية استفاد منها العمانيون في  2

 الفنون في ميدان افريقيا استفاد العمانيون من 3

 االعالم و وسائل االتصال هم مصادر التنشئة االجتماعيةأيعد من  4

 التـنـشئة االجتماعية العملية التي يتحول فيها الفرد الى عضو اجتماعي و تسهم في المحافظة على الثقافة و العادات و التقاليد 5

 االسرة المحافظة على الثقافة و العادات و التقاليدمحور اساسي للعمليات االجتماعية و تسهم في  6

 الحداثة الحضاريةاالستجابة الواعية للتوجهات الفكرية و الثقافية و  7

 المعلوماتية المنظومة المعرفية المتجددة و تشمل على عملية انتاج المعرفة و تحويلها و تخزينها و نشرها 8

 العولمة (يةمعلومات –سياسة  –اقتصاد  –ثقافية تية للبشرية ) آور تاريخية طمرحلة ت 9

 1983 العام الميالدي الذي خصص للشبيبة العمانية 10

 1975 ناديا بالسلطنة 53العام الميالدي الذي تم فيه انشاء  11

 1980 يا بالسلطنةناد 48العام الميالدي الذي تم فيه انشاء  12

 1982 المجلس االعلى للشباب و الرياضةالعام الميالدي الذي تم فيه تأسيس  13

 1982 العام الميالدي الذي تم فيه تأسيس اللجنة االولمبية العمانية 14

 الرابع م1995عام  االكوادورالمركز الذي حصل عليه منتخب الناشئين لكرة القدم في  15

 الثاني م2004عام  17خليجي المركز الذي حصل عليه المنتخب االول لكرة القدم في  16

 1986 عام على تمثال الحريةمئة بمناسبة مرور  وركينيوالعام الميالدي الذي قامت فيه سفينة شباب عمان بزيارة  17

 1988 في احتفاالت استراليا في العام الميالدي سفينة شباب عمانشاركت  18

 1932 يرجع النشاط الكشفي للشباب العماني الى العام الميالدي 19

 الكشافة شبابية تطوعية مفتوحة لجميع الشباب و الشابات تهدف الى تنمية الشباب جسديا و عقليا و وجدانيا و اجتماعياحركة  20

 القاهرة م2004مدينة عربية قامت بها انشطة المنظمة الكشفية عام  21

 العولمة االقتصادية وضوحا للمراقبين ظواهر العولمةأكثر  22

 جماعة االقران متقاربين في العمر يلتقون من حين الى اخر في الحي او المدرسةمجموعة من االقران  23

 المؤسسة الدينية سس في بناء الفرد عبر العصور التاريخيةاأل مؤسسة تعتبر من اهم 24

 انطالقة بهدف تشجيع الشباب العماني على التوجه نحو االعمال الحرة م2001برنامج أنشئ عام  25

 نيويورك في االحتفال بمرور مئة عام على وجود تمثال الحرية بمدينة م1986شاركت سلطنة عمان عام  26

 2006 مر عمان الدولي للسياحة و البيئةمؤتالعام الميالدي الذي استضافت السلطنة  27

 1979 تعد السلطنة أول دولة عربية تؤسس مجلسا خاصا لحماية البيئة ومكافحة التلوث بالعام 28

 الشباب الفئة التي تمثل قوة الحاضر وأمل المستقبل هي فئة 29

 المواطنة المصطلح الذي يرتبط بتمسك الفرد بهوية دولته وقيمتها وثقافته 30

 المعلوماتية الظاهرة التي تمكن من نقل العالم إلى مرحلة بعد الحداثة عرفت 31

 السلطنة الحبيبة م1979البيئة ومكافحة التلوث عام  تعد أول دولة عربية تؤسس مجلسا خاصا لحماية 32

 اإليماني والعقائدي أهم االسس في بناء الفرد عبر العصور التاريخية 33

 مسقط المحافظة التي تحتل المرتبة االولى في عدد المشاريع في برنامج سند  34



15                                                            للفصل الدراسي األول لمادة هذا وطني للصف الثاني عشر  2018/2019ملخص هذا وطني للعام الدراسي 
لألستاذ سعيد المخزومي )معلم اول(     

  

 األسئلة المقالية :
 

 :علل لما يلي          

 اآلونة االخيرة.تعاظم دور االعالم في  .1

 بسبب إلغاء القيود و تحويل العالم الى قرية كونية و قدرتها على توظيف برامجها و توجيهها للتأثير على فئة الشباب -

 تعتبر االسرة اهم مؤسسات التنشئة االجتماعية. .2
 و التقاليد.بسبب دورها المتواصل في التنشئة نتيجة وجود اجيال متعددة و تسهم في الحفاظ على العادات  -

 اهتمام الدول و الشعوب بفئة الشباب.  .3
 .و يرتبط مصير االمة بهم في التقدم و الرقي لإلبداعالبيئة المناسبة  النهم يمثلون الطاقة البشرية لتحقيق تنمية مستدامة و هم -

 .تعتبر المعلوماتية اشد الظواهر العالمية في الوقت الحاضر .4

 مراحل ما بعد الحداثة ) العولمة ( و بناء عصر جديد ما بعد العولمة.بسبب تمكنها من نقل العالم الى 

 تعتبر العولمة االقتصادية من أكثر الظواهر وضوحا للمراقبين.  .5
 الن النشاط االقتصادي و سوق العمل ال يخضعان للرقابة التنفيذية من خالل نشاط الشركات عابرة القارات. -

 تأسيس اللجنة االولمبية العمانية. .6

 لتشرف على االتحادات الرياضية و ترعى االنشطة الشبابية. -

 

 تعريفات هامة :

 دت الى مجموعة ظواهر ذات طابع معلوماتي وثقافي و اقتصادي و سياسي.أتية للبشرية آمرحلة تطور تاريخية  :العولمة .1

 إلى التجديد و التغيير في مختلف جوانب الحياة.: االستجابة الواعية للتوجهات الفكرية و الثقافية و الحضارية التي تدعو الحداثة  .2

 : المنظومة المعرفية المتجددة التي ترتبط بكافة ألوان المعرفة و أخر االنجازات التقنية.المعلوماتية .3

ية من خالل حيث أصبح النشاط االقتصادي و سوق العمل ال يخضعان للرقابة التقليد ، : أكثر الظواهر وضوحا للمراقبين العولمة االقتصادية .4

 نشاط الشركات العابرة للقارات.

 

 

 دلل لما يلي :

 تشجيع حكومة سلطنة عمان الشباب للتوجه نحو االعمال الحرة:  .1
 تربية خاليا نحل. -مرشد سياحي. -عمل مشاريع سياحية. -

 محالت لبيع المنتوجات الجبلية. -محالت لبيع المنتوجات الحرفية. -

 

 
 
 
 

 أجب عن ما يلي :

 أبرز التغيرات على السياحة العالمية ظاهرة الحداثة و ظاهرة العولمة و ظاهرة المعلوماتية" إن من" .1
 في ضوء هذه العبارة، وضح كيف اثرت تلك الظواهر العالمية و انعكست على الشباب ؟
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 تزايد معدالت الوعي السياسي و الثقافي لدى الشباب من خالل ما يبث كل ساعة -

 ي.واسعة من الحرية من خالل تعدد مجاالت التعبير عن الرأ تمتع الشباب بمساحات-

 مية في المجتمعتزايد دور المنظمات غير الحكو-

 المام الشباب بقيم عالمية كحماية حقوق االنسان، و الملكية الفكرية و غيرها. -

شافة و المرشدات في منتصف سبعينات القرن م ,حيث تم انشاء الهيئة القومية للك 1932"يرجع النشاط الكشفي للشباب العماني الى سنة  .2
 ) يكتفي بذكر ثالثة(في ضوء العبارة السابقة , وضح أهم اهداف الهيئة القومية للكشافة و المرشدات؟، الماضي"

 و الخدمة العامة احترام العمل اليدوي -.                        المواطنة الصالحة لدى الشباب قيم تنمية -

 غرس روح الوالء و التضحية من اجل الوطن. -.                              ت اجتماعية من الشبابتأهيل قيادا -

 تعويد الشباب على تحمل المسؤولية و التعاون. -         غرس روح الشجاعة و اليقظة و االعتماد على النفس. -

 كيف يمكنك المحافظة على خصوصية الثقافة الوطنية ؟ .3
 اعتبار الوطن قيمة ال ترتبط بالمفاهيم المادية. -                    قيمة حب الوطن في قلب الشباب.الحفاظ على  -

 االعتزاز بالدور الحضاري للوطن. -                 الحفاظ على الرموز الوطنية و التاريخية للوطن. -

 لعادات و االعراف االجتماعية.اتقدير القيم المحلية و  -

 سباب وراء اهتمام الدولة بالتنشئة االجتماعية للشباب ؟حدد اهم اال .4
 يمثل الشباب المصدر االول للقوة العاملة. -

 .لإلبداعيعتبر الشباب البيئة المناسبة  -

 في إعالة أسرهم. االنسانييتحمل الشباب الجانب االقتصادي و  -

 تأثير الظواهر العالمية المختلفة على جيل الشباب؟ ما .5
       دالت الوعي السياسي و الثقافي لدى الشباب.تزايد مع -

 تمتع الشباب بمساحات واسعة من الحرية. -

 تزايد دور المنظمات غير الحكومية في المجتمع. -

 :قم بترتيب االحداث التالية من االقدم إلى االحدث .6

 1991الشباب. ألنشطة( بداية عمليات المسح و االحصاء  3)  -

 1980نادي. 48ندية العمانية الى ( زيادة عدد اال 1)  -

 1986يورك.مدينة نيو ( مشاركة سفينة شباب عمان في احتفاالت 2)  -

 2004جوالة دول مجلس التعاون الخليجي في صاللة.( استضافت السلطنة  4)  -

 م؟2001ما أهداف برنامج انطالقة عام   .7

 استثمار قدرات الشباب. -                                   تشجيع الشباب على االعمال الحرة. -            

 دفع عملية التنمية الوطنية. -            تفعيل البرامج و تعدد اشكال الدعم من  تدريب و تمويل. -            

 بين االسباب التي دفعت دول العالم االهتمام بفئة الشباب؟   .8
 لوطنية العاملة و المنتجة و المحققة لخطط و برامج التنمية.يمثل الشباب المصدر االول للقوة ا -

 .رعايتهاو االنساني في إعالة اسرهم و  يتحمل الشباب الجانب االقتصادي -

 يرتبط مصير االمة في الرقي و التقدم بكفاءة قطاعاتها الشبابية. -
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 ما الدور الحضاري الذي لعبته سفينة ) شباب عمان(؟  .9
 بناء عالقات تواصل مع الثقافات االخرى. -           نشر الوعي و المعرفة في عمان. -         البحري العماني.إحياء التراث  -

 ع الرقم المناسب:صنف العبارات التالية في الجدول التالي مع وض .10
 التوسع الثقافي واالقتصادي واالجتماعي. .1

 التأثير والتداخل بين الثقافات. .2

 .المجتمعالحكومية في  تزايد دور المنظمات غير .3

 مرحلة تطور ذات جوانب اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية. .4

 تغيرات مهمة في مفاهيم حقوق االنسان والملكية الفردية. .5

 تمتع الشباب بمساحات واسعة من الحرية. .6

 المعلوماتية الحداثة العولمة

2 
4 

1 
5 

3 
6 
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 خرائط ذهنية : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

اإلنجازات الحضارية 
لعمان في العصر 

 االسالمي

 ثقافية

برزت مرحلة . 1
التدوين والتآليف 

 .والنشر
 
ظهرت كتب . 2

 .الجوامع
 
ظهرت أول . 3

كتابة منهجية 
تاريخية في عمان 

على يد العالمة 
 .العوتبي

 
أصبحت عمان . 4

مقصدا لعدد من 
المفكرين 

كالحضرمي 
 .والربعي اليمني

 
 

 عمرانية

تطور نمط . 1
االبنية العمانية 

كمباني سيراف في 
االرتفاع واستخدام 

خشب الساج في 
 .البعض منها
 

طرأت على . 2
المساجد مظاهر 
التزيين والنقوش 

 .والفخامة
 
 
 
 
 
 
 

 ادارية

انتقال العاصمة . 1
من صحار إلى 

 .نزوى
 
ظهور عدد من . 2

المناصب االدارية 
 :  مثل

 .هيئة الحل والعقد -
 .المعدي -
 .الوالة -
 .القضاة -
 .المعدل -
 
 

      
 
 

 اقتصادية

انتعاش الزراعة . 1
للخصب الذي نعمت 

 .به عمان
 
ظهور صناعات . 2

كالنسيج والتعدين 
 .والفخار وغيرها

 
مساهمة المرأة . 3

العمانية لبعض 
المهن كالتجارة 
وغزل الصوف 

وخياطة المالبس 
 .وصباغتها

 
 
 
 
 

 سياسية

تحقيق الوحدة . 1
 .الوطنية

 
اشاعة االمن و . 2

االستقرار في منطقة 
 .المحيط الهندي

 
القضاء على . 3

القراصنة المعروفين 
 .بالميد

 
تأمين الشواطئ . 4

 .العمانية
 
اعادة النظام إلى . 5

 .جزيرة سقطرى
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 أهم المالحظات:

 األول: التركيز على الصور و االشكال الموجودة في منهج هذا وطني للفصل الدراسي  مالحظة هـــــــامة* 

 
 

 :الدروس المحذوفة                        

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 رقم الصفحة اسم الخريطة

 16ص  خريطة سواحل المحيط الهندي

 23ص  خريطة لنشاط االسطول العماني زمن اليعاربة

 32ص  خريطة زنجبار

 57-56ص  )صورة(  التنوع االحيائي

 59ص  خريطة المشكالت البيئية في السلطنة

 60ص  المسطرة الزمنية للبناء المؤسس للعمل البيئي

 66-65ص  )صورة( جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة

 69ص  حوض الشرقية 

 70ص  خريطة االفالج
 

رقم 
 الوحدة

رقم 
 الموضوع

 رقم الصفحة

 42-36 الثالث االولى

 53-48 االول الثانية

 88-78 الرابع الثانية

 101-94 االول الثالثة

 تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح
 تحيات/ سعيد بن سالم المخزومي ) معلم أول(

 
Sssanad3@hotmail.com  

 
 


