
 

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 صفية المنوري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 (............ وطني هذا ملخص لكتاب هذا 
 

 ...... الوحدة األولـى

  عمان إسالم وحضارة :الدرس األول

  :إشراقه اإلسالم على عمان

  كم وفد من عمان استقبلهم الرسول؟ -1
 . خمسة وفدو أبرزها وفد مازن بن غضوبة

 

  ان ؟الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( إلى عم كم وفد وكم رسالة أرسلهم -2
 . خمسة وفود وأربع رسائل

 
 اإلسالمية لدى العمانيون ؟ ما لذي أدى إلى ترسيخ القيم -3

 . إلسالمهم مبكرا منذ ظهوره
 

 ؟ من كان يحكم عمان عند ظهور اإلسالم وبعد إسالم أهل عمان -4
 . ابنا الجلندي جيفر وعبد

 
أهل عمان أمور وشؤون  وسلم ( رجال من الصحابة يعلم فوض الرسول )صلى هللا عليه -5

 عمر بن العاص هو هذا الرجل ؟ دينهم ، وجمع الزكاة وتوزيعها من
 

عمان الصالة و القرآءه القرآن  لمن أسند الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( مهمة تعليم أهل -6
  األنصاري ابن زيد وتعليمهم الدين الحنيف؟

 

  تحقق ألهل عمان بعد إسالمهم ؟ ما المكاسب التي -7
  وحدة أهل عمان بزعامة ابنا الجلندي -
  الرسول)صلى هللا عليه وسلم ( ألهل عمان بالخير واآلمان تحقق دعوة -
  عم األمن والرخاء -
  ازدهار التجارة -
 

  عمان احلضاري أشعاع

 بالد المليبار على يد تجار عمانيين . وضح ذلك ؟ أسلم حاكم -1
أقتنع  مكة وأنه في بداية الدعوة ار العرب من أهل عمان منذنعم وإنه علم بأمر اإلسالم من التج

 . ( بمبادئ اإلسالم وقرر التوجه إلى مكة ولقاء الرسول )صلى هللا عليه وسلم
 

 خالل فترة الرسالة وخالفة الراشدة أذكر إسهامات أهل عمان -2
 األموية وخالفة العباسية ؟ وخالفة

 . طلبا للعلمهجرة عدد من العمانيين إلى خارج عمان 
 :المجالت والعلوم مثل شتى في العديد من المؤلفات تأليف علماء

 (الحديث في جابر بن زيد )الرسائل( والربيع بن حبيب )مسند
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 من أهل عمان نجاحهم ؟ كيف أثبت حملة العلم-3
 والسيما المناطق عمان في وبناء قاعدة فكرية تأسيس البنية االجتماعية في"

  إلى حضرموت( إضافة -بالد المغرب -العراق -)اليمنالتي اتصلوا بها
 ." حكامهم للحفاظ على الوحدة الوطنية وقوفهم بجانب

 
 والخالفة؟ من مميزات فترة الرسالة -4

 :بناء المساجد انتشار
  هـ8ومسجد سعال  ‘ هـ7مسجد شواذنه 

  ببساطه نزوي ويتسم كل منهما في كالهما
 

  )1154-1624(عمان خالل فرتة حكم بنو نبهان

 ميزات فترة حكم بنو نبهان ؟ -1
 . طور الفترة الزمنية -
 . نبهان على السلطة الصراع بين بنو-

 . فرض الكثير من الضرائب على الشعب -
 

 كانت عالقة عمان الخارجية ؟ وضح كيف -2
البر الفارس من حكام  كانت عالقتها الخارجية متضادة تعرضت عمان لغزوات خارجية من

على  شرقي مما ساعد األفريقيين في مز " "وشيراز" وازدهار النشاط التجاري العماني"هر
  األخذ عن الحضارة العمانية

 ؟ تأثيرات حضاريه عمانيه على شرقي أفريقيا -3
 "جومب "استشاري إنشاء مجلس- 

 . تأسيس نظم إداريه متقدمه -
 . العمانية وجعل بات مركزا لها تكوين العمارة -
 

  العصر اإلسالمي يف ازات احلضارية لعماناإلجن

 ؟ العصر اإلسالمي في لعمان أذكري ثالث إنجازات حضاريه1- 
 . صحار إلى نزوى انتقال العاصمة من -
  جزيرة سقطرى في النظام تثبيت في أسهم العمانيون- 
  القضاء على قراصنة الميد المحيط الهندي عن طريق في توفير األمن- 

 
 ة والغرق ؟عرف الشذا -2
  نوع من السفن الصغيرة الحجم وسريعة الحركة هي
 

 اإلسالمي ؟ عمان خالل فترة العصر في مما يتكون التنظيم اإلداري3- 
  . والعقد هيئة الحل -
 .القضاء -
  . الوالة -
  . المعدي -
  .المعدل –
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 اإلسالمية ؟ العهد في اإلقتصاديه لعمان أذكر ثالث من اإلنجازات4- 
 . نتيجة لخصوبة التربة <---------- الزراعة زدهارا -
  . صناعات جديدة مثل التعدين والنسيج والفخار ظهرت <--------- ازدهار الصناعة -
 .التجارة ازدهار -
 
 عمان ؟ في لالزدهار االقتصادي أذكر ثالث نتائج5- 

 . عمان التجارية مع مواني المحيط الهندي ازدهار عالقات -
 . لمساجد وتزيينها على الطريقة الفارسيةزخرفة ا -
 . التدوين وتأليف ونشر الكتب ظهور مرحلة -
 
 

  انتهى الدرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واحلوار الدرس الثالث : عمان أرض التواصل

  الثقافة العمانيون حوار وتواصل

 بماذا ارتبطت ثقافة أهل عمان ؟ -1
 . األخرى بخاصية الحوار والتواصل مع الثقافات

 
إنسانيه على المستوى العالمي جنتها عمان من الثقافة المنفتحة على اآلخرين  أبعاد 3أذكر -2

  37ص ؟
 . لتجاوز المشاكل بين الثقافات وسيلة -
 . للخفيف من متحدثات عصر اآللة و التقنية -
 . سليم و آمن تنشئة جيل -
 

 تقني بينما الثقافات العمانية الالثقافات الوطنية األخرى تواجد تحديات العصر ال علل : بدأت -3

  تواجه أي تحديات أو صعوبات؟
 .ثقافة ألن أساسها اإلفادة من الجوانب اإليجابية لكل

 
 ......... أكملي -4

 ." الثقافة العمانية بالثقافة اآلسيوية واألفريقية والغربية أ ( " اتصلت
 

حضارات المختلفة ......... من وال ب( " تحرص الثقافة العمانية على التواصل مع الثقافات
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 " مثل : اليونسكو و اإليسكو و األليسكو خالل مساهماتها الواسعة بكافة المنظمات المختصة
 

 " ج( " تتميز الثقافة العمانية بالجمع بين األصالة والمعاصرة
 

  ناقل للعلم والثقافة شراع عمان

 ؟ سافرت إليها وذلك فيكل المجاالتأثر السفن العمانية على الشعوب والبلدان التي  وضح -1
  :المجال االجتماعي في (أ

 األفارقة بالحياة االجتماعية العمانية تأثيرا واضحا وظهرت مجتمعات جديد تضم جنسيات تأثر

العادات  األفارقة ( تشبه المجتمعات العمانية من حيث –العرب  –الهنود  –متعددة) الفرس 
 . والتقاليد والمالبس

   :جال السياسيالم في (ب
الساحل األفريقي من الفراغ السياسي إلى أن بدأت المنطقة بالتطور واالزدهار  تعاني منطقة

الساحل الصومالي ( وتعد مدن مثل "دار السالم " و "مقديش" .... بداية لنشاط  )السيما
 .( بفضل السفن العمانية التجارية ) <----- على البر األفريقي حضاري

  :الثقافي المجال في (ج
المتواصل للسفن العمانية إلى ظهور آثار ثقافية عربية على سواحل وجزر المحيط  أدى النشاط

 المناطق األفريقية نتيجة في مثل ظهور اللغة الساحلية. كما ازدهرت فنون راقية لعمارة الهندي

السفينة  تواصل سفن وتجار الهند ومنطقة الخليج العربي وعمان مع األفارقة . بذلك تمكنت
العربي وقد  العمانية بناء نموذج حضاري مترابط لشعوب المحيط الهندي وسواحل الخليج

 ........ الهندي ظهرت أثاره حاليا منها : إنشاء منظمة إقليميه للدول المطلة على المحيط

 41ص

  الثقافة العمانيه بني العماملية واملعاصرة

 نية عالميا ؟الثقافة العما أذكر ثالث أدوار قدمتهم -1
 . توسيع دائرة التواصل مع كافة الثقافات العالمية -
 . الشعبي والتاريخي وإبراز قيمته إحياء التراث -
 . تفعيل القيم الدينية -
 
 

  انتهى الدرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الوحدة الثانية

  الدرس األول:البيئة العاملية..هم عاملي ويقظة وطنيه
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 ةالعاملية والتأثري التقني البنية

 ذلك؟ في " من مشكالتها ؟وما السبب 3عرف مفهوم البنية؟ واذكر " 1- 
 { الكائنات الحية حيث التكاثر به وتؤثر به هي الوسط الذي تعيش فيه}:مفهوم البنية -أ

 
 .المواد المشعة –الهواء  تلوث –من مشكالتها : ثقب األوزون  -ب
 
 التقنية بسبب: سوء استخدام -ج
 
 

 تتكون البيئة؟ عرفي كل من ؟ من كم منظومة -2
 من هما تتأثر باألخرى المحيط االجتماعي {كل-3المحيط التقني -2المحيط الحيوي -1}

 
الطبيعية ويوفر  هو المجا ل من األرض الذي توجد فيه الحياة بصورتها :الحيوي المحيط-أ

 . لإلنسان احتياجاته
 

 ية من قيم وعقائد لتنظيم عالقات المجتمعالغير ماد احتياجا ت اإلنسان : المحيط االجتماعي -ب

 

 . والتفاعل مع المحيط الحيوي والتقني
 

 منظومة الكيانات التي صنعها اإلنسان داخل المحيط الحيوي وتنتقل إلى : المحيط التقني -ج

  . المحيط االجتماعي
 
 

 { ؟21الماضي } القرن في بماذا العلماء3- 
 " التقدم اإلنسان ن والبيئة من أثار بحماية"
 

 ؟ {مشاكل من أهم المشاكل البيئة العالمية4عدد } -5
 . نقص الطبقة األوزون -
 . حرارة األرض ارتفاع درجة -
 .التصحر -
  . البحري التلوث -
 
 
 

 املستدامة الرؤية العمانية..البيئة قلب التنمية

  :أكمل ما يلي -1
 ." على المدى البعيد لتنميةبرز المصطلح التنمية المستدامة كأساس لجدوى جهد ا" *

 
  ."هذا المجال في  ...................................العمانية لحماية البيئة من أهم تعد الرؤية" *

 
واإلقليمي أطلق الدولة المطلة على المحيط  العمل البيئي العالمي في تقرير لمكانة السلطنة" *
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  2006."عام في ية السالف البحريحما في الهندي أسم سلطنة عما ن على برنامجها
 

سلطنة والعالم تدل  في لما يجب أن يكون عليه الوضع البيئي إن الرؤية العمانية الواضحة *
 ." البيئة المحلية هي جزء ال يتجزأ من البيئة العالمية على إن

 
ترابط بين العالمية نظرا للتداخل وال ترتبط برامج البيئة العمانية وحمايتها بمنظومة البيئة *

  ." البيئة العالمية طرفين ولذلك تهتم السلطنة برصد المستجدات
 
 
 

 ؟ " أمور عملت بها عمان للحفاظ على البيئة 3اذكر "-2
  .قضايا بيئية في عقد مؤتمرات

  .مؤتمرات للقضايا البيئية في المشاركة
  .البيئة مجال في المنظمات الدولة التعاون مع

 
 

  انتهى الدرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استدامتها الدرس الثاني : بيئتنا .. كيف نعمل عل

  البيئات العمانية بني التنوع الطبيعي والتميز احلضاري

 ذلك؟ في بماذا تتمتع السلطنة ؟ ما السبب1- 
  بتنوع البيئات الطبيعية

 وذلك بسبب
 وتنوع التضاريس -طول االمتداد الطولي لدوائر العرض  -
  والتنوع المناخي -تباين درجات الحرارة  -
 

 - : أكملي ما يلي -2
  (معتدلة وموسميهو شبه جافه و جافه مناخات تضم سلطنة عمان ) *

 

 بيئة السهول و البيئة الصحراوية و الساحلية البيئة و البيئة البحرية  :من البيئات العمانية) *
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 (بيئة السفوح والجبال الشمالية و الشمالية
 

أبرز  التنوع فكان معطيات هذه البيئات بيئته الحضرية اعتمادا على شيد اإلنسان العماني) *
 .( سمات البيئة الحضرية

 
 

 ؟ بيئات أخرى في ما هي األمور التي أوجدت ثراءا بيئيا كبيرا قلما تجده3- 
  وأساليب عمارته وعاداته وتقاليده مهنه اإلنسان وثقافته

 

  التنوع اإلحيائي قيمة اقتصادية دائمة

  البيئة في هو تعدد أنواع الكائنات الحية ملي التنوع اإلحيائيأك1- 
 
 يعتمد تحقيق هذا الهدف ؟ السلطنة ؟ وعلى ماذا في ما أهم األهداف اإلقتصاديه للتنمية2- 

 ....يهدف إلى تنوع مصادر الدخل
 (.. نقطيه المتجددة مثل) مصادر التنوع اإلحيائي ويعتمد لتحقيق الهدف على المصادر الغير

 
 للسلطنة ؟ عدد الفوائد اإلقتصاديه التي يحققها التنوع اإلحيائي -3

 . بمشاريع اقتصادية صغيره بسيطة القيام -
 . تمثل الثروة السمكية أهميه كبرى لمستقبل االقتصاد العماني -
 . والمراعي والثروة الحيوانية دعما لألمن الغذائي الوطني تعد التربة -
 . توعه للبيئة العمانيةإمكانيات سياحية من -
 

 م ؟2004من الثروة السمكيه عام  إلى كم وصل الناتج المحلي -4
 . ( مليون لاير عماني57قد وصل إلى )

 

  -: أكمل ما يلي -5
نوعا من الحيتان 20 نوع من الزواحف ، و 75 و تضم البيئة العمانية نوعا من النباتات) *

  . (نوعا من الفراشات 75 نوعا من المرجان ، و 75 والدالفين ،
 

 .(نوعا منها 60 السلطنة في نوع من الثدييات، ويوجد 4200 العالم حوالي في يوجد ) *
 
 

  بيئتنا.....كيف خنطط حلمايتها ؟

 -: أكمل ما يلي -1
حماية  و مقتضيات التنمية أهمية التوازن بين أدركت عمان منذ فجر النهضة المباركة ) *

 .(البيئة
 

المبادئ  1975 وضعها منذ في خطط التنموية الخمسية التي انطلقت السلطنةتضمنت ال) *
 .( البيئة األولية لربط التنمية بضرورة المحافظة على

 
المستقبلية لالقتصاد العماني التي تمثل إستراتيجية التنمية حتى عام  وتضمنت أيضا الرؤية ) *
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  . (غير المتجددة األسس الرئيسية للحفاظ على الموارد الطبيعية م 2020
 

التنسيق مع  حيث تواصل مجال المحافظة على البيئة في وتحتل السلطنة مكانة مرموقة ) *
جهودها الراقية إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة ( وذلك من  لتعزيز مختلف الجهات المعنية

  .(التطوير مشروعات المؤتمرات ، في االتفاقيات الدولية ، المشاركة خالل
 
 
  عدة محاور . أذكرها ؟ في السلطنة في تتمثل أولويات العمل البيئي2- 

 .المستدامة تحقيق مبادئ التنمية -
 . معالجة القضايا البيئية -
 .تنمية الكوادر البشرية -
 . برمجة وتحديث التشريعات البيئية -
 . البيانات البيئية تطوير قواعد -
 . متابعة تنفيذ المشاريع البيئية -
 

 : صدرت من أجل تنظيم العمل البيئي ما أهمم القوانين التي -3
 . قانون مراقبة التلوث البحري-

 . قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث -
 

 الوطنية لحماية البيئه ؟ إلى ما تهدف اإلستراتيجية -4
 . التركيز على الموارد المتجددة-
  .الحفاظ عليها في دور اإلنسان- 

 . للمشكالت البيئية لاقتراح الحلو -
 .تحسين خيارات العمل البيئية -

  محاية البيئة

 بها السلطنة ؟ ما هي التدابير التي قامت -1
 . البيئي للمشروعات التخطيط -
 .المشعة متابعة ومراقبة عمليات استيراد وتخزين واستخدام المواد -
 

 المخلفات ؟ ما عمليات إدارة -2
  . مع المخلفات الصلبة ونقلها إلى مواقع الطمر الصحياإلقليمية بج تقوم البلديات

 .( بعضها مثل ) الحديد واألوراق والزجاج واأللمنيوم وتتم إعادة تدوير
 

  ما المقصود بالمخلفات الخطرة ؟ -3
 . قابليتها لالنفجار أو لها طاقه إشعاعية هي النفايات التي تحفظ بسمومها أو

 
 البحرية أهمية كبيرة للسلطنة ؟ الساحلية وحماية البيئةعللي : تمثل إدارة المناطق  -4

 . ذلك لطول سواحلها وكبر مجالها البحري
 

 الدولية لحماية مياهها اإلقليمية من التلوث ؟ أذكري أهم االتفاقيات -5
 م1973اتفاقية مار بول  -
 م1978 اتفاقية الكويت اإلقليمية -
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  جائزة السلطان قابوس حلماية البيئة

من يونيو  )1 في السلطان قابوس لدى زيارته لمقر اليونسكو نشئت هذه الجائز بأمر منأ #
الحفاظ  في كل عامين لفرد أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص لهم إنجاز بارز م( لتمنح1989

  . على البيئة
العالمية التي أرساها صاحب الجاللة من أجل الحفاظ  جاءت هذه الجائزة انطالقا من المبادئ #
  . لى البيئة العالميةع
 
 . التي تسعى للحفاظ على البيئة وتعتبر عمان من أوائل الدول العربية #
 
  : تتكون الجائزة مما #
  تقدير شهادة -
  مالية منحة -
 
مقر اليونسكو تحت  في حفل يقام في مهام لجنة التحكيم ويكرم الفائز ويتولى المجلس الدولي #

 .مدير عام اليونسكو رعاية
 

 . م لمعهد البيئة بوالية فيالكروز بالمكسيك1991مرة عام  وقد منحت ألول #
  أنتهى الدرس

 
 

 واالستنزاف الدرس الثالث: املاء أساس احلياة... بني الندرة

  املوارد املائية السطحية العذبة .. شحيحة ومتذبذبة

 السطحية ؟ عرف الموارد المائية -1
 . شكل أنهار أو أودية دائمة الجريان تجري على سطح على هي المياة التي

  .السلطنة في تعتبر شحيحة--- <
 .( توافرها األمطار ) قليلة السقوط مصدر <----

 
 عمان ؟ في على ماذا تقتصر الجريان السطحي للمياه العذبة2- 

 . على مياه السيول وتزول سريعا
 

  املوارد املائية اجلوفية .. جهد مضاعف لالستفادة منها

 ؟ عرف المياه الجوفية -1
  .شقوقها فجواتها أو في الصخور أو باطن األرض بين مسامات في هي المياه المخزنة

 

 ؟ السلطنة في الجوفية بماذا تتأثر المياه2- 
 .األمطار شحيحة -
 . الجولوجيه البنية -
 .التضاريس -
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  ؟ السلطنة في المياه الجوفية عدد أهم أشكال3- 
  فيةأحواض المياه الجو-

 . األفالج -
 .العيون -
 

  حتليه املياه .. احلل األمثل رغم تكلفة املالية

 الحاجة إلى الماء ؟ ما الذي أدى إلى زيادة -1
 .التوسع العمراني -
 .زيادة السكان -
 
 

 ما الذي أدى إلى نقص المياه وتملحها ؟ -2
 . السحب من المياه الجوفية

 
 . ؟ ومتى ذلك لجأت إليه السلطنة ما الحل الذي -3

  . م محطة الغبرة لتحليل المياه1975تحليل مياه البحر 
  .بركاء لتحليل المياه السلطنة محطة في وأكبرها آخر هذه المحطات

  مياه الصرف الصحي
 . مصدر مائي حديث #
 
  .الصناعة وري الحدائق في يستخدم #
 
حماية المياه الجوفية من ل السلطنة في الصرف الصحي وتعمل الدولة على إنشاء محطات #

 . التلوث
 

  إدارة موارد املياه.. إبداع هندسي تارخيي

 المياه ؟ عرف مفهوم إدارة موارد -1
 . والبرامج الهادفة إلى توفير المياه الصالحة للبشر والحفاظ عليها هو كل الجهود

 
  موارد المياه قديما أ( إدارة

 . متوافرة بكثرة قديما المياه #
 

 . طريق األمطار والمجاري البيئية المسطحة تم عنالري ي #
 

نظام  المناطق الجبلية وظهر بذلك في وعند نقص المياه أعتمد الري على المياه المختزنة #
 . زراعة المدرجات الجبلية الذي أعتمد على مياه الينابيع

 

المياه عن  التي تستخدم منها وفي كثير من المناطق السلطنة اعتمد العمانيون على آبار #
 .(طريق نظام ) الزاجرة

 
 .عمان في ( قبل الميالد ظهر نظام األفالج2800، 2700وخالل فترة ) #
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مساقطها لطحن الحبوب وتم إيجاد نظام السحارات  بناء األفالج حيث تم في برع العمانيون #

ض وتوجيه واألودية،ويتم ذلك بحفر قناة أسفل الوادي أو المنخف )غراق فالج( من المنخفضات
 .هذه القناة مياه الفلج للتدفق عبر

 
 ( هندسية ، حضارية ، تراثية ، اقتصادية ) ولألفالج جوانب عدة منها #

 : أما الجانب الهندسي
  الجوفية يستخرج المياه < -------- يتمثل اختراعا إبداعيا -
إلى فترتين  ساعة يقسم 24وفق نظام معين يستمر  < ----- نظام خاص يوزع حصص المياه -

 .(( أثرا 24 = كل فترة تسمى بادة .)) البادة
 
 . ومصدر الدخل وفر الفلج فرصا للعمل #
 

  ري األراضي الزراعية - : أهمية الفلج
  . الشرب مصدر المياه -
  مصدر للتمويل االجتماعي مثل التعليم والصيانة -
 . والتطور سببا لالستقرار -
  د المياهالوضع الحالي إلدارة موار ( ب
 في الحالي إلى إحداث خلل الربع األخير من القرن في أدت الحاجة إلى المزيد من الماء #

 . التوازن بين العرض والطلب على المياه
 
لهذه االحتياجات وبين أثر  وأصبح من الصعب التمييز بين درجة استجابة المخزون الجوفي #

  .خزانات الجوفيةخصائص ال استغالل هذا المخزون على في التجاوز
 

 . التغيرات المناخية و قلة البيانات الهيدرولوجية : وذلك بسبب #
 

معدل التغذية الجوفية وهكذا  المناطق السلطنة قد فاق في ومن الواضح أن الطلب على المياه #
مقدار  & الموارد المائية المتوافرة كان على السلطنة القيام بدور استراتيجي لتجديد حجم

 السلطنة في اجات المائيةاالحتي
 

 . المناخية و قلة البيانات الهيدرولوجية وذلك بسبب : التغيرات #
 

معدل التغذية الجوفية وهكذا  المناطق السلطنة قد فاق في ومن الواضح أن الطلب على المياه #
 مقدار & الموارد المائية المتوافرة كان على السلطنة القيام بدور استراتيجي لتجديد حجم

  .السلطنة في االحتياجات المائية
 

 -:المياه خطوات الدولة إلدارة موارد #
 . إعطاء األولوية إلدارة موارد المياه -
 . المياه حماية موارد -
 .تنفيذ المشروع الوطني لحصر اآلبار -
 . حصر األفالج تنفيذ مشروع -
 .التخزين إنشاء سدود التغذية الجوفية وسدود -
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  طنية المستقبليةج( الرؤية الو

 : تقوم الرؤية المستقبلية على #
 . مصادر مائية جديدة تأمين وإيجاد -
 . تحقيق توازن بين العرض والطلب -
 . حماية مصادر المياه -
 . مياه الصرف الصحي المعالجة إعادة استخدام -
 . بناء كوادر فنية -

  انتهى الدرس
 
 
 

  حمتمله .. تأثريات بيئيةالدرس الرابع : النمو السكاني والتحضر 

  النمو السكاني ... ضغط على املوارد

 -:يلي أكملي ما -1
 نتيجةالسكانية الخصائص في ملحوظا القرن العشرين ( من70شهدت سلطنة عمان منذ بداية )

تحسين األحوال اإلقتصاديه واالجتماعية للسلطنة األمر  برامج وخطط التنمية التي أدت إلى
نتيجة زيادة معدل  ( سنه15بزيادة الفئات العمرية دون ) أتسم جديدا سكانياالذي أوجد وضعا 

   .المواليد ونقص معدل الوفيات
 

 ؟ متى كان أول تعدادا سكاني للسلطنة ؟ وكم كان عدد السكان -2
  .نسمة )2.018.074 (م ، عدد السكان1993ديسمبر  في كان
 

 كان عدد السكان ؟تعدادا سكاني للسلطنة ؟ وكم  متى كان ثاني -3
  .( نسمة2.340.815السكان ) م ، وعدد2003ديسمبر  في كان

 .( نسمة لكل ألف من السكان20.1معدل النمو السكاني ) < ------
 

 -: أكملي ما يلي -4
 .من السكان 1000 مولود لكل 24 السلطنة إلى حوالي في يصل معدل المواليد الخام *
 

  .شخص لكل ألف من السكان 2.6 واليإلى ح يصل معدل الوفيات الخام *
 

النمو السكاني ( نستطيع القول  –الوفيات  –السابقة ) المواليد  وبناءا على المعطيات الثالثة *
  .التزايد السكاني المتأخر بمرحلة بأن السلطنة تمر

 
ضغطا كبيرا على مختلف الموارد  غير مستهدفة يشكل إن تزايد النمو السكاني بمعدالت *
 .الخدمات تناقص هذه الموارد وتدني جودة وبالتالي والخدمات بيئةوال
 
 

الجهود التي عملت بها السلطنة للخروج بالمجتمع العماني من المرحلة األولى  أذكري -4
 . تشجيع نمط األسرة الصغيرة - السكاني ؟ للتزايد
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 . المباعدة بين الوالدة -
 . بتعليم المرأة العناية -
  .المجتمع في مشاركة المرأة- 

  -:أكملي ما يلي -5
المخططين على  السكانية للسلطنة تساعد أن الجهود المبذولة للتعرف على الخصائص #

تساعد على معرفة نوعية الخدمات التعليمية ومعرفة قوة  في التنموية التخطيط الجيد للمشاريع
  .المجتمع في العمل المتيسر

 

 ؟ ما يقصد بالخصائص السكانية -6
 . السكاني من النمو ومعدالت المواليد والوفيات وغيرها من المؤثرات كل ما يتعلق بالوضع هي
 

  احلضاري.. معدالت متسارعه النمو

 عرف مفهوم النمو الحضاري ؟ -1
 .ما بلد في هو عملية تزايد نسبة سكان المدن إلى المجموع الكلي للسكن

 

 ؟ لطنةالس في حجم التحضير وضح عدة من الحقائق عن2- 
 

  :م اعتبار كل ما يلي مراكز حضرية مدن2003والمساكن  التعداد العام للسكان في أ( تم
(نسمة 2500يبلغ عدد السكان فيهم ) (محافظة مسقط ) مسقط ومطرح وبوشر والسيب *

 خدمات الهاتف –كهرباء  -مركز صحي  - فأكثر شريطة أن تتوافر الخدمات التالية : ) مدارس

). 
 

م ، ويشكل المدن 2003نسمة سنة  ( مليون2.341دد السكان السلطنة )ب( بلغ ع
 81.صـ أنظر إلى الكتاب 29( ........ الشكل 71.5%)

 

نسمة الريف عن  محافظة مسقط بينما ال تزيد في (%97.2ج( تصل نسبة التحضر إلى )
(2.8%). 

 
  .تصادية واالجتماعيةاالق المناطق ذات التنمية في د( تتركز نسبة عالية من السكان الحضر

 

  عوامل النمو احلضري ومساته

  السلطنة ؟ في ما عوامل النمو الحضري1- 
 . عوامل ديموغرافية -
 . االقتصادي العامل -
 . العامل االجتماعي الثقافي -
 . العامل التقني والعلمي -
 

  وتأثرياتهم على البيئة التوزيع اجلغرايف للسكان وكثافتهم

 -: يأكملي ما يل -1
  .إجمالي مساحة السلطنة من% 5مساحة  في الباطنة و مسقط في من السكان %55 يتمركز #
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  .ظفار والوسطى في من مساحة السلطنة ، وذلك %8السكان على  من %9يتوزع  #
 

 السلطنة ؟ في توزيع السكان في ما العوامل التي تتحكم2- 
 . التركز حول الموارد المائية -
 . ألراضي الزراعيةا التمركز حول -
 .الخدمات التمركز حول المدن الكبرى لتوفير -
  .المعتدلة مناخيا المناطق في التركيز- 

 

 تتميز منطقة الباطنة ؟ بماذا -3
  .السلطنة في األولى بارتفاع الكثافة السكانية فيها ، مونها المنطقة الزراعية

 
 مسقط ؟ في ةارتفاع الكثافة السكاني ما العوامل المؤدية إلى4- 

 . الهجرة الوافدة التطور،فرص العمل ، الهجرة الداخلية ،
 

  -: يلي أكملي ما -5
  .2نسمة / كم  52.3 ، وفي الباطنة 2نسمة / كم 162.1مسقط في تبلغ الكثافة السكانية #
 
بعض  في السلبيات الناتجة عن الكثافة السكانية المرتفعة والنمو السكاني المتزايد من6- 

  ق السلطنة ؟مناط
 . الضغط على الخدمات -
 .الهواء تلوث -
 . المياه الجوفية تأثير -
 . تناقص المراعي واألراضي الزراعية -
 

 المزارعين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ؟ إلى ماذا أدى هجرة -7
 . يؤدي إلى تردي النشاط الزراعي

 
 الدرس انتهى

  الرحيم بسم هللا الرحمن
 

  الكتاب محاوله لتجميع اكبر قدر من االسئلة واالجابه عليها بس ال تغني عنهي 
 

  عمان وكم رسالة بعث اليهم ؟ كم عدد الوفود التي استقبلها النبي ) ص ( من اهل
  باربع رسائل الى اهل عمان استقبل النبي علية السالم خمسة وفود وبعث

  من ابرز الوفود وفد مازن بن غضوبة
  ولى حكم عمان بعد دخول اهلها في االسالم ؟ وما الدليل على ذلك ؟من الذي ت

  باالسالم وليتكما عبد وجيفر ابني الجلندى والدليل من خالل رسالة النبي ان اقررتما
  ؟ من عمرو بن العاص و ابو زيد االنصاري حدد الوظيفة التي اوكلها النبي ) ص ( الى كال

زكاه من اموال االغنياء وتوزيعها على الفقراء ال كانت مهمة عمرو بن العاص جمع
 والمساكين

كانت مهمته تعليم الناس امور الدين من صالة وقراءة القرآن وتعاليم  اما ابو زيد االنصاري
 الحنيف الدين
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توحدت عمان تحت قياده  -1 ؟ ما المكاسب التي حققها اهل عمان عند دخولهم في االسالم
  الجلندىمركزية واحده بزعامة ابني 

  ظروف الحياه وعم االمن والرخاء تحسنت -2
 العمانية ازدهرت حركة التجارة والمالحة -3

المطلة على المحيط الهندي وما  ما العوامل التي ساعدت على انتشار االسالم على السواحل
  السواحل المطله على المحيط الهندي امتداد النفوذ العماني علىالدليل على ذلك ؟

  ل عمان باخبار تلك النواحي واحوالهامعرفة اه
  انتشار جالياتهم التجارية على طول الخطوط التجارية

التجار العمانيين فاعلن  على ذلك ان حاكم ملبار ) السامري ( علم باالسالم من خالل الدليل
  ( اسالمه وقررالتوجه الى مكه ولقاء الرسول ) ص

 ؟ ضارة االسالميةاذكر اسهامات العمانيين في دفع مسيرة الح
العلم من العمانيين  قدموا العديد من من االنجازات التي اثرت في التاريخ منها ارتحال حملة

هناك علماء خلدهم  الى خارج عمان لطلب العلم حتى اصبحوا من كبار العلماء فعادوا من
 صاحب المسند التاريخ مثل جابر بن زيد صاحب الرسائل واالمام الربيع بن حبيب

 د اهم اسهامات حملة العلم ؟عد
  البنية االجتماعية وبناء قاعده فكرية تاسيس

حكامهم كمستشارين للحفاظ على الوحده  اسهامهم في الرقي بوطنهم ووقوفهم الى جانب
  الوطنية

 ارتحل اليها حملة العلم ؟ ما المناطق التي
  حظرموت واليمن والعراق وبالد المغرب

 بماذا تميزت هذه الفتره ؟
  هـ 8هـ وجامع سعال  7وهداية مثل مسجد الشواذنه  بناء المساجد لتكون منارة اشعاع
  جدرانها من الزخارف والنقوش تميز هذه المساجد بالبساطه وخلو

على على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي ؟ بماذا تميزت فتره النباهنه في عمان
  المستوى الداخلي

  الفتره الزمنية طول
  لتنافس على السلطة من قبل حكام تلك الفترها

  ( العواصم ) تعدد المراكز
  ميلهم الى حياه الترف والرفاهية

  التوسع في فرض الضرائب
  المستوى الخارجي على

  اتسمت بامرين متناقضين حيث
  البر الفارسي من حكام هرمز وشيراز تعرضت عمان لغزوات خارجية من

افريقيا بصوره عكست التاثيرات الحضارية  قاتها مع سواحل شرقفي الوقت ذاته ازدهرت عال
  في تلك المناطق

 ؟ الجوانب الحضارية التي تاثرت بها سواحل افريقيا خالل فتره النباهنه في عمان عدد
  بات عاصمه لها تكوين العمارة العمانية الممتده من الصومال الى سفاله الزنج متخذه من

  ( حكومه مركزية ) واالدارية المتقدمه في شرقي افريقيا تكوينارساء االسس الحضارية 
  اتخاذ القرار انشاء المجلس االستشاري المعروف ب ) جومب ( لمعاونه الحاكم في

  لشرقي افريقيا االزدهار العمراني واالقتصادي والثقافي واالستقرار االجتماعي
  افريقيا في شرق استقرار القبائل العمانية بخاصة والعربية بصفه عامه

االجتياح البرتغالي لسواحل افريقيا وسواحل ؟ ما الذي عجل بنهاية حكم النباهنه في عمان
  تدهور االوضاع تلك المناطق وعجل بنهاية النباهنه عمان والمحيط الهندي مما ادى الى
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حار انتقال العاصمه من صاالحداث التي حدثت في عمان خالل العصر االسالمي ؟ ما هي ابرز
  نزوى ادى ذلك الى استقرار اوضاعها الى

قدمها العمانيون في المحيط الهندي خالل العصر االسالمي  عدد االنجازات الحضارية التي
  واالستقرار والسالم في منطقة المحيط الهندي اشاعة االمن؟

 القراصنه المعروفين بالميد تامين الشواطي العمانية والقضاء على
  جزيرة سوقطرة على مدخل البحر االحمرتثبيت النظام في 

 االسالمي ؟ اذكر ابرز التنظيمات االدارية التي عرفها العمانيون في العصر
  هيئة الحل والعقد والقضاه والوالة

  يشبة مهام الشرطي في الوقت الراهن المعدي الذي يقوم بما
  الحقوق الهلها المعدل يسعى الى الوصول الى احكام عادله تضمن

 والصناعه ؟ ف انعكس التطور االقتصادي على تطور الزراعهكي
فانعكس ازدهارها على باقي  الزراعه انتعشت الزراعه نتيجة الخصب الذي انعمت به عمان

  المهن والحرف
  والتعدين والفخار الصناعه ظهرت صناعات عده كالنسيج

 ورقي وطنها ؟ كيف اسهمت المراه العمانية في خدمه مجتمها
وخياطة المالبس الى  ل ممارستها لبعض المهن والحرف كالتجاره وغزل الصوفمن خال

  جانب صباغة المالبس
برزت مرحلة التدوين االقتصادي واالستقرار على الناحية الثقافيه ؟ كيف انعكس االزدهار

  فظهرت كتب الجوامع والتاليف
  ( ) االنساب العوتبي ظهرت اول كتابه منجيه تاريخية في عمان على يد العالمة

  اصبحت عمان مقصدا لعدد من المفكرين
 هو تاثير االزدهار االقتصادي على الناحية العمرانية ؟ ما

العمانية فظهر بعضها مشابها لمباني سيراف ) ميناء على ساحل الخليج  تطور نمط االبنية
دمه بعضها بني من خشب الساج المستورد االرتفاع ونوع المواد المستخ العربي ( من حيث

 الهند من
  المساجد طراء على بنائها التزيين والنقوش والفخامه نتيجة التاثير الفارسي

 والموانيء العمانية ؟ ما العوامل التي ادت الى سيطره البرتغاليين على المدن
  لعربيالهندي والخليج ا اهمية تلك المواني في السيطرة على طرق تجارة المحيط

اصبحت ) جوا ( من اهم المراكز  موقع ساحل عمان المهم بالنسبة لساحل الهند الغربي حيث
  الرتغاليه

  العربي وهرمز بالسيطره على سواحل عمان ارتباط السيطره على سواحل الخليج
 قدمها العمانيون بقيادة اليعاربه من الناحية االمنيه ؟ اذكر بعض االنجازات التي

  لتوحيد البالد واخراجها من دوامه الصراعات الداخليه ج رائعهقدموا نماذ
  البرتغاليه سعوا الى التخلص من السيطره

البرتغاليين وطردهم من سواحل  نشر السالم واالمن واالستقرار في المنطقه من خالل مالحقة
  الهند وشرق افريقيا والخليج العربي

مجال الزراعه  ها العمانيون زمن اليعاربه فيعدد ابرز االنجازات االقتصادية التي قام ب
  الزراعهوالتجاره ؟

  تم النهوض بالزراعه من خالل شق االفالج
  واستصالح االراضي الزراعية

  الزعفران ادخال محاصيل جديده من شرق افريقيا ومن اليمن
  التجاره

  انتعاش حركة التبادل التجاري
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  العمانية ازدهار الموانيء
  سوق مسقط ومنح ت التجارية الخارجية والداخليه في االسواق العمانية مثلنمو العالقا

النواحي العمرانية والثقافيه في عمان زمن  كيف انعكست ظروف االمن واالستقرار على تطور
 العمرانيةاليعاربه ؟
  الناحيه العمرانية حيث تم انشاء الكثير من التحصينات في نزوى والرستاق ازدهرت

  ور التي تميزت بالزخارف والنقوش واالبداعات الهندسية مثل جبرين والحزمالقص بناء
  الثقافيه

  ظهر العديد من العلماء في شتى المجاالت المعرفيه
المدارس والمكتبات كان بعضها تابع للدوله مثل ) مدرسة جبرين ومكتبه اليعاربة  تاسيس
  نفسهمالرستاق ( وبعضها تابع للعلماء يشرفون عليه با بحصن

 دخولالتي ساعدت على سقوط دولة اليعاربه ؟ وما االثار المترتبه على ذلك ؟ ما العوامل
  عمان في الحروب الداخلية والصراعات القبلية

  تصدع الوحده الوطنية
  المترتبه االثار

  م1727دخول الفرس الى عمان 
  االقتصادية وسيادة الفوضى تردي االوضاع والسياسية واالمنية و

 ؟ علل اختيار احمد بن سعيد امامل لعمان
  للشخصية القوية الحازمه التي استعانوا بها لحماية البالد

  مواجهه الفرس اثناء حصارهم لمدينه صحار براعته في
 قام بها االمام احمد بن سعيد منذ توليه مقاليد الحكم ؟ ما هي اهم االعمال التي

  خليةوالفتن والنزاعات الدا القضاء لى الفرس
  المنطقة ارسى قواعد االمن واالستقرار والوحده واالزدهار في

 اثناء قيادته لعمان ؟ ما التنظيمات االداريه التي وضعها االمام احمد بن سعيد
  كانت التنظيمات مقسمة الى ثالثة اقسام رئيسية

  راس النظام والرئيس االعلى لجميع السلطات االمام
  استشارية لالمام والوجهاء واالعيان ولهم صفهالعلماء  السلطة التشريعية
االول والقضاة وينتقيهم االمام بعنايه ويشرف عليهم  تتكون من القاضي السلطة القضائية

  بنفسه
  السلطة التنفيذية وتشمل كال من

  يتشدد في اختيار الواله طبق االمام مبدا الرجل المناسب في المكان المناسب حيث كان الواله
وجزية وغنائم وعشور وصدقات وكانت اوجه الصرف فيه  مصادره من زكاه مالبيت ال

  والتعمير والجيش واالسطول والفقراء متعدده منه الرواتب والناء
مالية لتحصيل الضرائب المفروضه على ما تنتجة االرض وبضائع  وظائف جباة الضرائب

  التجار ورسوم رسو السفن
  تقرار في المنطقهمهمتهم لحفظ االمن واالس الشرطه

الفي شخص يرافقون االمام في  كان مركزه العاصمه الرستاق يزيد عدده عن الحرس الخاص
  ترحاله
  حماية البالد وكان يشرف على تسليحه وكان جيشا نظاميا ثابتا كانت مهمته الجيش

  مدفعا 50منها  سفينه تضم كل واحده 12اهتم بالقوه البحريه فكانت لديه  االسطول
 االمام احمد بن سعيد ؟ ا هي االنجازات الخارجيه لالسطول العماني زمنم

  السفينه الرحماني م بقياده1775نجده اهل البصره من الحصار الفارسي 
  الهندي اشتراك االسطول العماني في مالحقة القراصنه على سواحل المحيط

 التنظيمات ؟ دده هذهالى جانب التنظيمات االداريه قام االمام بتنظيمات اقتصاديه ح
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  التجاره
  كانت تنقسم الى قسمين

االمام ازدهرت االسواق وتعددت مواردها  نتييجة استباب االمن والنظام زمن البريه الداخليه
  من سلع عمانية وخارجيه

 
الحربية تعمل على نقل السلع  نتيجة لالمن الذي حققه االسطول كانت السفن البحرية الخارجيه

بالمواني خصصت للسفن  زادت كفاءة المواني العمانية واستحدثت ارصفهوقت السلم ف
  االوروبية
  الزراعة
االستقرار واالمان زرعت محاصيل متنوعه لتنوع المناخ في بعض مناطق عمان  في ظل

  والرمان باالظافه الى تربية عسل النحل وتربية الماعز واالغنام واالبقار السيما العنب
  الصناعه
وصور كما تقدمت صناعه  صناعة السفن في عمان السيما في مسقط ومطرحازدهرت 

  المنسوجات وعمليات دبغ الجلود وعصر السكر وصهر النحاس
 ؟ ما المراحل التي كانت تتم من خاللها عملية التعليم

  الدينية وعرفت باسم المدارس القرانية تحفيظ القران وتلقي بعض المعرف االولى
  حلقات في المساجد على يد العلماء ويتم فيها التعمق في االداب والعلومشكل  على الثانية

 كيف كانت عالقة االمام احمد بن سعيد مع الفرس ؟
الخليج العربي واجبر قادة الفرس على احترام مكانة عمان الجديده وبدا  فرض مكانته على

  العثمانيين في االعتماد على قوته البحرية سالطين
سالمه عمان خالل فتره التنافس االوروبي في منطقة المحيط الهندي  ام علىكيف حافظ االم
حافظ على سالمة عمان وسيادتها وحيادها وحافظ على مصالحه ولم يرجح ؟ والخليج العربي

  اوروبيه على االخرى قوه
فرنسا ونجح في اقامه وكالة  وصل بنشاطه البحري الى جزيرة موريشيوس التابعه آنذاك الى

  ة في مسقط لتبادل التعاون التجاري بين البلدينفرسي
 لتاريخ عمان الحديث ؟ علل يعتبر المؤرخون عهد السيد سعيد بن سلطان العصر الذهبي

  استقرار االوضاع وسادة االمن واالمان في ربوع عمان
  شعبه المكانه المرموقه التي احتلتها شخصية السيد سعيد بسبب دبلوماسيته في التعامل مع
الى بنادر  امتداد نفوذ عمان الى مناطق واسعه على سواحل المحيط الهندي من سواحل مكران

  الصومال وزنجبار ومنطقة البحيرات االفريقيه
  بسبب اتساع تجارتها وقوه اسطولها وسياسه حاكمها ازدهار عمان اقتصاديا

  التي اظافها السيد سعيد الى االسطول البحري؟ ما التطويرات
  تجاري وحربي يتناسب مع مكانه عمان هتمام ببناء اسطولاولى ا

  السفن العمانية عملت مواني عمان في مسقط ومطرح وصور في بناء
احواض بناء السفن في  بنيت لصالحه السفن التجارية والحربية ذات االمكانيات الحديثه في

  الهند وبريطانيا
 السيد سعيد بن سلطان ؟ اقامة عالقات مع عمان زمن ما الدول التي سعت الى
............................ 

 
 عندي سؤال عن نظام األفالج

 
 التالية أشرح أهمية نظام األفالج من النواحي(1
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 الناحية الهندسية -أ
 الناحية األقتصادية -ب
 األجتماعية الناحية -ج
 

راع ابداعي اخت : عرفت اجاوب على) أ (الن موضح في الكتاب ان من الناحية الهندية
 .الستخراج المياة الجوفية وجعلها متاحة على سطح األرض

 
 :جوانب االفالج

 
  الخ... نظام متقن (2........ اختراع ابداعي (1 = هندسية

 
 

  مزارعري ال (4.. لمياه الشرب مصدر (3... مصدر دخل (2... فرص عمل (1 =اقتصادية
 
 

سبب  (3.. سبب لالستقرار السكاني (2.. المجتمع مصدر تمويل لحاجات (1 =اجتماعية
 .. للتطور الحضري

 
 
 

.......................................................... 
 
 
 

 .... عندي سؤال في كتاب هذا وطني للثاني عشر
 

  ( في المستطيل الصغير في اخر الورقه .. ) فكر 29صفحة 
 

 ؟؟؟ اط األسطول التجاري العمانينش ما األسباب المباشره التي أدت إلي ازدياد
السطول اقوة االسطول العماني بحيث كان يعد ثاني قوه بحرية بعد  ترجع االساب الى

 البريطاني
 

  االمان على القيام بالتجارة البحرية وتوسعتها على اكبر نطاق حرص
 

 ويرهدعي تطباهمية االسطول في الحفاظ على مكانة عمان البحرية مما يست ادراك االمام
 وتسليحه

 
................................................................ 

 
  هللا الرحمن الرحيم

  للصف الثاني عشر ساحاول هنا ان اجيب عن بعض اسئلة النشاط لمادة هذا وطني
 

  الجانب ان شاء هللا ايظا اتمنى ان نجد االستفسارات الخاصة بالماده في هذا



 صفية المنوري  /ذ                            بالتوفيق                                                                             

  almanwariوفقكم هللا                 …..………………………بيدك بمعونة هللا أن تبلغ مرادك 

20

 
  ب 1نشاط  15ص 

 
قيادة مركزية واحده وازدهرت حركة التجارة والمالحة  في تاريخ عمان ان عمان توحدت تحت

  البحرية
 

الهندي قم العمانيون بنشر االسالم بين شعوب المجيط الهندي مما اوجد قاعده  في المحيط
  بصوره كبيرة وفرص لتبادل االستثمار فيما بينهم تجارية

 
 

  ( أ ) باختصار 2نشاط  17ص 
 

والمشاركه في  في الخالفة الراشدة تميزت العالقه بانها سلمية واتسمت بالتعاون - 1
  الفتوحات االسالمية

 
  اخضاع عمان الى سلطة الدوله االموية في الخالفة االمويه تميزت بالصراع من اجل

 
لسلطة تارة وبالهدوء تارة اخرى من اجل اخضاع عمان  في الخالفة العباسية تميزت بالصراع

  الدولة العباسية
 

  دفعوا مسيرة الحضارة االسالمية من خالل اسهاماتهم في كافه الجوانب - 2
  العمانيين الى خارج عمان لطلب العلم ونشر االسالم ارتحال

  البنية االجتماعية وبناء قاعدة فكرية في عمان اسهام حملة العلم في تاسيس
  حكامهم في الوحده الوطنية لبالدهمجانب  مساهمة العمانيين في الوقوف الى

  والهداية انتشار بناء المساجد لتكون منارة للعلم
  المشاركة في الفتوحات االسالمية

 
  العمانيون بنشر االسالم خارج عمان عن طريق التجارة قام -3

  االسالم خارج عمان عن طريق حملة العم كان لهم دور في نشر
 

  17ص  3نشاط 
 

  هـ 207ــ  192فترة الحكم  .... بن عبدهللا الخروصي ـ االمام غسان
 

  : اهم االعمال
  القضاء على القراصنه الهنود الذين كانوا يغزون الشواطئ العمانية الداخلية : تمكن من

من انشاء اسطوال بحريا في عمان في العصر االسالمي وفي عهده سميت  الخارجية : اول
 االسالم نزوى بيضة

 
  اصر الخليفة العباسي هارون الرشيدمالحظات : ع

 
  هـ 272ــ  237الصلت بن مالك  ــ االمام 3

  وتمسك بسيرة من سبقة من االئمة العادلين اهم اعماله الداخلية : اقام العدل واظهر الحق
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  سوقطرة من عزو االحباش تمكن من طردهم الخارجية : جهز اسطوال لنجدة سكان

  ( زهراء السوقطرية )
 

عاما وكبر سنه وضعفت صحته وطلب منه العلماء التنازل  35بقي في االمامة  : حظاتمال
  فتنازل عنها عن االمامة

 
  هـ 280ـ  277ـ عزان بن تميم الخروصي  4
 

توحيد الصفوف الداخلية في عمان لمواجهة االخطار الخارجيه واهتم بتنظيم شؤون  : الداخلية
  وتكوين جيش الدوله

 
تمكن العمانين من طردة من  واجهة الحملة العباسية بقيادة محمد بن بور الذيالخارجية : م

  عمان بعد معارك حاسمه
 

العباسي المعتضد وفي عهده تعرضت عمان لعدد من الحمالت  مالحظات : عاصر الخليفة
 الدوله العباسية والتي فشلت في تحقيق ذلك العباسيه الخضاعها لحكم

 
 

  20ص  4نشاط 
 

 ل اشاعة االمن واالستقرار في المحيط الهندي وذلك بتامين الشواطي العمانيةخال أ( من
 والقضاء على قراصنة الميد وتثبيت النظام في جزيرة سوقطرى والدليل ما نراه في اظافة

  العمانيين للمؤثرات الحضارية على الساحل الشرقي االفريقي
 

ستقرار الذي انعكس على ازدهار الجانب االداري ادى الى وجود االمن واال ب( وجود التنظيم
وكذلك الثقافي وهذا بدوره ساعد على ازدهار نشاط التجارة والزراعة ونمو  االقتصادي

  التجارية لمواني عمان مع مواني العراق وفارس والهند والصين العالقات
 
 

  24ص  1نشاط 
 

  أ( العوامل الساسية دخول عمان في صراعات داخلية
  واالستقرار انعدام االمن

  دخول الفرس الى عمان
 

 21صفحه  العوامل الجغرافية العوامل الوارده في
 

 المحيط الهندي العوامل االقتصادية السيطرة االوروبية على طرق المالحة البحرية في
 
 

  من الوحده الثانية 60ب( ترسم خط كما هو مبين في صفحة 
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  تولي ناصر بن مرشد االمامه 1624
 اء على البرتغاليين في جلفارالقض 1633

 
  وقعت صور وقريات تحت قبضة االمام 1634
  مع البرتغاليين محاصرة مسقط وتوقيع االتفاقية 1648
  وفاة االمام ناصر بن مرشد 1649
  االول االمامه تولي سلطان بن سيف 1649
  سقوط قلعتي الجاللي والميراني تحت قبضة االمام 1650
  ن البرتغاليينتحرير ممباسا م 1655

  الغربي للهند االمام يطرد البرتغاليين من الساحل 1674- 1670
  وفاة االمام سلطان بن سيف 1688
  سلطان تولي االمام بلعرب بن 1688
  انتخاب سيف بن سلطان وصراعه على االمامه مع بلعرب بن سلطان 1718
  بلعرب انتخاب مهنا بن سلطان وصراعه على االمامه مع يعرب بن 1719
  بلعرب عن االمامه لمهنا بن سلطان تنازل يعرب بن 1722

خاللها انتخاب محمد بن ناصر الغافري  دخول عمان في حروب اهليه جرى 1732 -1718
  ويعرب بن بلعرب و بلعرب بن حمير وسلطان بن مرشد

  دخول الفرس الى عمان 1741 - 1737
  بداية دولة البوسعيد 1741

 
 
 الحظة لتاريخ عمان زمن اليعاربه نجد انهم مروا بمراحل من الضعف والقوهمن خالل الم (ج

الحال في  ونالحظ بانه في الفترات التي يتجمعوا فيها تكون لهم القوه في طرد الغزاه كما هو
ائمة  البدايه مع ناصر بن مرشد عندما وحد البالد تمكن من طرد الفرس وعندما ضعف

  ذااليعاربه طمع فيهم الفرس وهك
 

السياسيه واالقتصادية واالجتماعية فمع وجود  هـ ( تساهم الصراعات في تردي االوضاع
خالل سنوات في فتره زمنية قصيره ال تساوي ما تم  صراعات تؤدي الى تدمير ما تم انجازه

  واقتصاد ...الخ انجازه خالل تلك السنين من تشييد
 

  27ص  2نشاط 
 

االختيار واالشراف على هؤالء فلو كان غير ذلك الختار  نفسهأ ( نجد ان االمام كان يتولى ب
 عليهم احد غيره باختيارهم واالشراف

 
  29ص  4نشاط 

  ( أ
اختيار ناصر بن مرشد فمن الناحية الساسية  كانت الظروف مشابهه نوعا ما للظروف التي تم

قتل ايضا نجد تردي في والحروب الداخلية والفتن وال نجد تردي اوضاع الداخلية وانعدام االمن
  تفاقم االوضاع االجتماعية وتدهورها االوضاع االقتصادية التي ادت الى

 
  الفرس على احترام مكانة عمان الجديده ب( مع الفرس كانت عالقته حازمة حيث اجبر
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من خاللها على سالمة عمان وحيادها وحافظ كذلك  مع االوروبيين كانت عالقة وسطية حافظ
  اوروبية على اخرى ا االقتصادية ولم يرجح قوةعلى مصالحه

 
مع اختالف بعض التحديثات التي  ج( نعم يوجد تشابة فيما يسمى االن بالنظام االساسي للدوله

  يتطلبها الوقت الراهن
 

  االقتصادية في عهده مزدهره بشكل كبير فمن ناحية د( كانت االوضاع
ارجية تمكنوا فيها من تصدير واستيراد السلع داخلية وبحرية خ التجارة اصبحت تجارة برية

  العمانية وتوزيهعا على االسواق
  الزراعة ازدهرت الزراعة وتم تصدير بعض المحاصيل الزراعية الى الخارج

 الصناعة تنوعت الصناعه وازدهرت مثل صناعة النحاس وعصر السكر وغيرها
 

  30ص  5 نشاط
 

هو النظر الى  ياتهم وطموحاتهم ونهوض ببالدهمـ هو ان توجهات العمانين في تحقيق امن
الوطن وكانو  شخصية االمام احمد بن سعيد الوطن المعذب هو السيطرة الفارسيه على ارض

 العمانين ينظرون اليه انهم سيخلصهم من السيطرة الفارسيه
 
  وحد البالد و استطاع طرد الفرس من بالده ـ انه 2
 
  لسليم ويهتدي بالحكمة الشعبيها ـ سياسي بارع يسترشد بالعقل 3
 
 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 50( صفحة 1حل نشاط )
  البدايه التقنية هي التكنولوجيا او االالت االنسان

 
  امثلتها االالت ووسائط النقل التي تعمل على البترول ومشتقاته أ( من المخرجات من

 
ارات والقطارات والطائرات والنفايات اشياء كثيره منها الدخان عوادم السي ومن مخلفاتها

  والبالستيكية والمخلفات العضوية والمواد المشعه والكيماوية وغيرها الصلبة
 

  هذه المخلفات على االضرار بالبيئه من خالل نوعية هذه المخلفات ب( تعمل
 

 تكون من المواد المشعه يتم التخلص منها احيانا في البحار وعندما تصدا فمثال عندما
 ينتشر االشعاع ويؤثر على الكائنات البحريه والتي بدورها من السلسلة الغذائية الحاويات

عيانا في  لالنسان فيتاثر بها وهناك ايضا المواد الصلبه والمواد البالستيكية التي نالحظها
  بيئتنا طبعا هذا كمثال ال حصريا ولكي ان تستنتجي االضرار

 
ر القديمه بسيطه . نعم كان يستخدم التقنيه صفاتها انها لم حياة االنسان في العصو ج( كانت

 ضارة بالبيئه واثر االنسان في العصور القديمه لم يؤثر على توازن البيئه بمعنى ان تكن
  نشاطه كان محدود وبشكل بسيط يمكن للبيئه ان تتحمل هذا النشاط
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  نا والمجال مفتوحللخروج من مازق التقنية الحديثة ساحاول االقتراح ه د( الحل
  صناعات تراعي البيئه ايجاد -1
  ايجاد بعض المنتجات التي تسمى بصديقة البيئه -2
  وجود قوانين تحد من عملية االضرار بالبيئه -3
 تلزم المصانع بمراعاه البيئه .............الخ سن القوانيين والتشريعات التي -4

 
......................................................................................................................

.............. 
 

 لنشاط 74حل نشاط ص 
 

 %35الداؤدية 
 %14العينية 
 %29,7الغيلية 

 
 

  التحديات
 

  توفير مياة لالنشطة الزراعية امكانية
  امكانية توفير المياه لحاجة السكان

  للمدى البعيد المياه مدى توافر
 
 

  االثار
 

  التربة فقدان االراضي الزراعية وتدهور
 

  الدالئل
 

  معرفة االفالج الحية من االفالج الميته
 مدى صالحية االفالج للشرب او تعرضها للملوحه معرفة

 
.................................................... 

 
 : محطة تحلية المياه في كال من

 
  سنة التشغيل ة التحلية الطاقة االنتاجية بالجالوناسم محط

 
  م1974مليون 30الغبرة 

 م1993مليون 1بربويرة 
  م82الف 22 راس الحد
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 م84الف 22الرويس 
  م84الف 22راس اصيلة 

 م86 الف19اصيلة 
 م76الف 252مصيرة 
 م78الف 64كمزار 
 م81الف 66شيصه 

 م83 الف22ليما 
 م82الف 22محوت ) فلم ( 

  م82الف 22مدركه  راس
 م85 الف11السعدنات )الدقم ( 

 م85الف 11ظهر )الدقم ( 
 م85الف 11هيثام ) الدقم( 

 م85 الف11ابو مظابي 
 الف15جزر الحالنيات 

 
 ...............................................................زز

 
 " صفخة 7حل أسئلة النشاط "

 
  دوافع وضع خطط لحماية البيئة

 
  استخدامها حتى يتم التركيز على الموارد المتجدده وكيفية

  دور االنسان في المحافظة عليها
  البيئية اقتراح الحلول المناسبة للمشكالت

  تحسين خيارات العمل البيئي
 
 

  السلبية المحتملة لمعرفة التاثيرات البيئية -2
 لمعرفة االجراءات الالزمه لتقليل هذه التاثيرات

 
.................................... 

 

 

 الرعاية ورفع اسم عمان بجدارة(؟ المقصود بالعنوان )الشباب بين الدعم و

راح اترك ... الثالث من الوحدةالثالثة بالنسبة لهالسؤال إجابته تكون بفهم الطالب للدرس
 العبارة المجال للطالب في فهم الدرس وتحليلة لهذه

 اب؟ما المقصود برعاية الشب

جميع المجاالت ويكون ذلك بتوفير كل ما يتطلبه  وذلكبرفع مستوياتهم في هو االهتمام بالشباب
 والتدريبة للشباب كونهم عماد الوطن وهم اساس لتنفيذ توفيرالخدمات التعليمية ذلك من

 .أنواعها المشاريعالتنموية بكافة

 ما المقصود بالوعي الشبابي؟

 إدراكاً مباشراً  به إدراك الشباب لذاته وما يحيط
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على  تحقيق ماينتظره الوطن منه ادراك الشباب لما قد ينتظرة من تحقيق امانية وبالتالي "
 كافة الجوانب

 العمانية؟ عرف عام الشبيبة

 م1985 احتفال السلطنة بالشيبيبة العمانية عام

 ما المقصودبعمليات المسح واإلحصاء ؟

تمثل حاالت او مشاهدات متعددة وفي  االجتماعية التيالعلميةو طريقة جمع الحقائق بالظواهر
وتلخيصها بطريقة يسهل لها اتجاهات هذه  فيصورة قياسية رقمية كيفية تسجيل هذه الحقائق

تشير عليها وهناك أنواع عديدة لإلحصاء  بعضهاببعض والقوانين التي الحقائق وعالقات
 . وكٌل له تعريفه واالجتماعي واالقتصادي اإلحصاءالسكاني والمسح منها

 باألنشطةالشبابية؟ ما المقصود

عضلي مثل  اي ال يستخدم فيها جهد ) ثقافية هي االنشطة التي يقوم بها الشباب سواء كانت
 او جماعية جهدعضلي سواء كانت فردية المسابقات وغيرها ( او رياضية التي يستخدم فيها

... 

 ما المقصود باألنشطةالمحلية؟

داخلي او  سواءكانت على صعيد اقليمي داخل القطر الواحد وال تخرج عنهوهي التي تمارس 
 كامالً  على مستوى القطر

..................................................................... 

 

 

 :األولى أسئلة على الوحدة

 

 :المناسبة اكمل الفراغات بالكلمات

 ....................... عمان م من التجار العرب منحاكم المليبار الذي علم بأمر اإلسال .1

 ..................... هــ7من أشهر المساجد التي بنيت في عمان سنه  .2

 ........................... يعرف المجلس اإلستشاري في شرقي أفريقيا باسم .3

 .......................... لمواجهة القراصنة نوع من السفن سريعة الحركة اتخذها األمير غسان .4

 ....................... وشكلوا خطر على السفن التجارية قراصنه شديدو البأس سكنوا السند .5

 .............................. العمانية في عمان اعترافا بفضلها عليه ألف كتاب األمالي .6

 .................................... م1509مراكز البرتغاليين في الشرق منذ عام  أهم .7

 ........................ يضبطها مسؤول يسمى حسابات الجمارك زمن اإلمام أحمد كان .8

 سعيد من نجدة أهل البصرة من الحصار الفارسي عام تمكن األسطول زمن األمام أحمد بن .9

............... 

 ......................... عمان أهمها محصول سعيد بن سلطان محاصيل جديدة إلى ادخل السيد .10

 ............................. تعرف العاصمة الثانية للسيد سعيد بن سلطان .11

 ................................... أسند إليه الرسول مهام تعليم أهل عمان الصالة وقراءة القرآن .12

 

 :علل

 واسعانتشار اإلسالم في عمان انتشار  .1

 سيطرة البرتغاليين على معظم المدن والمؤانى الساحلية العمانية .2
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 البرية زمن االمام أحمد بن سعيد ازدهار التجارة .3

  // // // // // البحرية // // .4

 المؤرخون عصر السيد سعيد بن سلطان العصر الذهبي لتاريخ عمان الحديث يعتبر .5

 بار عاصمة ثانية له بعد مسقطالسيد سعيد بن سلطان زنج اتخاذ .6

 

 :دلل

 أفريقيا التأثيرات الحضارية العمانية في سواحل شرقي .1

  والسياسية اإلنجازات الحضارية لعمان في العصر اإلسالمي من الناحية اإلقتصادية .2

 والعمرانية اإلنجازات الحضارية لعمان في زمن اليعاربة من الناحية االقتصادية .3

 ل العماني زمن السيد أحمد بن سعيدقوه االسطو .4

 العماني زمن السيد سعيد بن سلطان قوه االسطول .5

 والثقافي اثر السفينه العمانية في المجال االجتماعي .6

 دور الثقافة العمانيه في ترسيخ هويتها الحضارية عالميا .7

 

 :قارني بين

اربة من حيث الناحية االقتادية االسالمي وعصر اليع االنجازات الحضاريه لعمان في العصر .1
 والعمرانية

 التنظيمات االدارية زمن االمام احمد بن سعيد ومكونات السلطة التشريعية والتنفيذية مكونات .2

 والقضائية

 والسياسية و الثقافية بين اثر السفينة العمانية في شرقي افريقيا في المجاالت االجتماعيه .3

 

 

 :الوحدة الثانية

 مكانه السلطنة في العمل البيئي العالمي واالقليميعلى  دلل.1

 مستشار حماية البيئة متى تم انشاء مكتب .2

 عرف المياة السطحية واهم اشكالها .3

 التحضر في محافظة مسقط؟ كم تصل نسبة .4

 الحد إلى جنوب حدود السلطنة؟ في أي عام تم تصنيف المنطقة البحرية الممتده من راس .5

 كبيرة في السلطنة؟ دارة المناطق الساحلية ذات اهميهعلل تعدد ا .6

 ما المقصود بالمخلفات؟ وما هي أنواعها؟ .7

 االستراتيجية الوطنية لحماية البيئة علل اعداد .8

 العالمية اذكري اهم المشكالت البيئية .9

 ما المقصود بالتنمية المستدامة؟ .10

 :من اعط مثالين على كل .11

 التأسيس نظمات الدولية التي تعمل في مجال البيئة وسنهأ. منظمتين من الم

 ب. اتفاقيتين من االتفاقيات االقليمية وسنه التأسيس

 االنسان القديم مع البيئة ؟ كيف تعامل .12

  البيئة تتبعي الخطوات التي قامت بها السلطنة لحماية .13

 :اكتب تقريرا مبسطا بعنوان النمو السكاني والبيئة من حيث .14

 جزء في السلطنة في معدل النمو الحضري وأقل جزء في معدل النمو أ. اكثر

 للنمو السكاني على البيئة ب. اآلثار السلبية

 

 :الوحدة الثالثة
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 :اكمل

 ................... الوطن هو جيل الجيل الذي يمثل االساس االول في تحقيق آمال .1

 ...................... نة حواليالسلط تبلغ نسبة الشباب بالنسبة للسكان في .2

 ....................ومتواصل في التنمية االجتماعية باسم تعرف المؤسسة التي تقوم بدور مبكر .3

 ........................التجديد والتغيير في مختلف جوانب الحياة توجه فكري يدعوا الى .4

 ....................... العولمة ظهورا للمراقبين العولمة اكثر ظواهر .5

 ........... االعلى للشباب والرياضة في العام الميالدي تم تأسيس المجلس .6

 

 :علل لما ياتي

 العماني ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع .1

  تمثل جماعة االقران مؤثرا في تشكيل القيم واالتجاهات السلوكية .2

 م عام للشبيبة العمانية1983تخصيص عام  .3

 

 :الرياضية والشباب من حيث اكتب تقريرا مختصرا بعنوان االندية

 دور االندية في التنشئة االجتماعية .1

 االنجازات التي حققها الشباب في مجال الرياضة اهم .2

 

 

 الشباب نحو االعمال الحرة؟ ما اسم البرنامج الذي يوجه

 والتوفيق مع تمنياتي لكم بالنجاح

ملخص من اسئلة ) كيف تتعامل/ تتعاملين مع الخرائط( لكتاب هذا  هذا اخواني الطلبة والطالبات
 واتمنى انكم تستفيدوا منه مع تمنياتي لكم بالتوفيق عشر 12وطني للصف ال

 

 ( خريطة موقع عمان من العالم القديم11الشكل )

 

 لقديم؟ا استنتجي من خالل الخريطة التي أمامك مميزات موقع عمان بالنسبة لقارات العالم .1

 الثقافية؟ وضحي كيف استفادت عمان من موقعها الجغرافي في الناحية .2

 استخلصي أهم مميزات الثقافة العمانية؟ .3

 التالية: ) الثقافة العمانية جمعت بين األصالة والمعاصرة( ؟ اشرحي العبارة .4

 

 

ريطة التي أمامك استخرجي من الخ .1( خريطة لنشاط االسطول العماني زمن اليعاربة6الشكل )
 :ما يلي

 الشرقي . مركز تجاري عماني على ساحل أفريقياأ

 . // // // في الصينب

  . // // // على ساحل الهند الغربيت

 ما يدل هذا النشاط الهائل لإلسطول العماني زمن اليعاربة؟ على .2

 الدوله التي جلبت منها عمان محصول الزعفران؟ حددي على الخريطة .3

 التجاري زمن اليعاربة؟ للي على انتعاش حركة التبادلد .4

 

 

 حددي الموقع الجغرافي لعمان بالنسبة لشبه الجزيرة العربية .1العربي ( خريطة الخليج8الشكل )
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 دللي على قوة االسطول العماني زمن االمام أحمد بن سعيد في التاريخ .2

 ؟الرحماني سفينة الخريطة خط سير ارسمي على3 .

 الخريطة أهم المسطحات المائية التي تشرف عليها عمان تخرجي مناس .4

 

 

الثقافية لعمان في عهد السيد  حددي على الخريطة العاصمة .1( خريطة سواحل الهندي2الشكل )
 سعيد بن سلطان؟

 امتد إليها النشاط السياسي في العصر االسالمي؟ استخرجي من الخريطة الجزيرة التي .2

 االسالم في سواحل الهند الغربية؟ أهل عمان في نشردللي على دور  .3

 

 عللي : سيطرة .1 التوسع البحري البرتغالي في منطقة المحيط الهندي ( خريطة5الشكل )

 البرتغاليين على المدن الساحليه العمانية ؟

 المراكز التجارية على سواحل الهند حددي أهم مركز تجاري لهم انشأ البرتغاليين العديد من .2
 ؟1509عام 

 من الخريطة اسم مدينة ساحلية عمانية خضعت للنفوذ البرتغالي؟ استخرجي .3

 

 

 ( خريطة حوض الشرقية18الشكل )

 المائية الجوفية عرفي مفهوم االحواض .1

 الحالي؟ عددي أهم اشكال المياه الجوفية الموجودة في السلطنة في الوقت .2

 

من خالل الخريطة التي امامك اجيبي عن  .1السلطنة ( خريطة المشكالت البيئية في9الشكل )
 :االسئلة التالية

 استخرجي من الخريطة أهم المشكالت التي تعاني منها البيئة في سلطنة عمان .أ

 :المنطقة التي تظهر فيها المشاكل التالية . حدديب

 تآكل الشواطئ.1

 الجوفيه تملح المياه .2

 ة التصحر في الوقت الحالي؟ت. عللي تعاني محافظة ظفار من مشكل

 اسم المنطقة التي تظهر فيها مشكلة زحف الرمال؟ ج. ما

 

 

تشكلها زنجبار لعمان في عهد  وضحي االهمية السياسية التي .1( خريطة زنجبار10الشكل )
 السيد سعيد بن سلطان؟

 تتميز بها زنجبار جغرافيا واقتصاديا عددي أهم المميزات التي .2

  سلطان إلى زنجبار ول الذي ادخله السيد سعيد بنما اسم المحص .3

 في أي المسطحات المائية تقع جزيرة زنجبار؟ .4

 

 هللا تم بحمد

 مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق

 منقول من منتديات متعدده 
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 منقول وجزا هللا صاحبه كل خير
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 المواد التربوية /من الملخصات لجميع   للمزيد

 منتديات روح العالم
.com5www.rooh 


