
 

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 الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/11                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة هذا وطني ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/11country                   

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

        

                  https://almanahj.com/om/11country1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade11                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 ◄ ▓▌الفصل الدراسي األول▓ ►▌

♠☼♣♪♥♫  ♠☼♣♪♥♫ ♠☼♣♪♥♫ ♠☼♣♪♥♫ ♠☼♣♪♥♫ ♠☼♣♪♥♫ ♠☼♣♪♥♫ ♫♪♥♫ 
 

 ♠ىــــــــدة األولـــــــــــالوح♠
 
 
 الدرس األول: ♣

 أين تقع سلطنــة ُعمــان ؟ 

 تقع سلطنة عمان يف الركن اجلنوبي من شبه اجلزيرة العربية .
 ــن حالة نادرة بني األقاليم.علل: ُعم 

 بسبب متيز أرضها بالتنوع و الثراء ، و احتوائها على خصائص و مسات.
 .حتدث عن عمان جغرافيــا 

 جسدها العربي جزء من اليابس اآلسيوي. -

 متتد أشرعتها منذ القدم لتشمل أعلى البحار و إىل السواحل و اجلزر األخرى لعدة قارات. -

 ا و مقعها قوة حبرية.تشكل سواحلها و أشرعته -

 إقليميا صحراوية لكنها جبلية متوسطية مومسية. -

 مطرها صيفًا يف اجلنوب و شتاًء يف الشمال .و مالحتها طوال العام -

 .علل: سر بقاء حيوية و قوة عمان على مر األعوام 

 بسبب مالحتها طوال العام و مطرها صيغًا يف اجلنوب و شتاًء يف الشمال .
 يف مسرية اإلنسان همزة وصل بني األجناس. عمان علل: أصبحت 

 ألنها تطل على عوامل و حضارات متنوعة و متباينة.
 .دلل على عمان تارخييا 

 أصبحت سواحلها و موانئها معرب التفاعل و التبادل بني املدنيات و الثقافات . -

 ارتبطت يف التاريخ و األدب حبكايات التجار و األسفار. -

 يا ادنندي لفتاات .تربعت على عروش عامل احمل -

 أمسكت خبيوط و شبكة املوانئ و طرق االتصال. -

 .علل: أصبحت لعمان خصوصية إقليمية و دولية 

 شخصيتها و تباين إجنازات أبناؤها ، و تنوع عناصره . لتعدد جوانبنتيجة 
 أين تكمن قوة و هيبة وجمد عمان؟ 

 يف موقعها و سكانها.
  مسرية احلضارة اإلنسانية .علل : أصبحت عمان عامال فاعاًل يف 

،فإىل اجلنوب منها و الشرق جند اقاليم مومسية ثم  متباينةألنها تقع بني أقاليم جغرافية 
 أقاليم معتدلة رطبةبيئات استوائية حبرية و قارية ن و إىل مشادنا 

 
 

  وضح العوامل اجلغرافية  اليت ساعدت عمان يف التحكم بشبكة التجارة و املالحة يف
 ا ادنندي قدميا.احملي

 حركة التيارات البحرية . -
 اجتاهات الرياح املومسية .  -

 



 ما موقع عمان بني أهم األقاليم احلضارية العاملية؟ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  الدرس الثانــي: ♣
 
 الرحالــة

 

 

سنة 
 الوفاة

 املقولة اسم الكتاب

 هـ043 االصطخري
 م159

  مسالك املمالك
كاملوز و الرمان و النبق و  الفواكهأهلها ،كثرية النخيل و ))مستقلة ب

 غريها((
بها متاجر  البحر ويصف صحــار: ))قصبة عمان فهي تقع على 

هي أعمر مدينة بعمان و أكثرها ماال ، و ال تكاد  املراكب،تقصدها 
تعرف على سواحل البحر جبميع بالد اإلسالم مدينة أكثر عمارة و مااًل 

 من صحار.((
ابن الفقيه 
 ادنمذاني

 هـ065
 م175

  كتاب البلدان
))أرض عمان هي صفوة األرض من األرضني و هي مبنزلة الرأس 

 منها.((
)) حشوش ) البستان ملتنوع خلضرة( ثالثة : عمان و  :و يستطرد قائاًل

 األبلة و سرياف ، و إنها تشتهر بالسمك و القنى )الرماح( و النخيل.((
 هـ083 ابن حوقل

 م113
 
 

 صورة األرض

 
عمان ناحيــة ذات أقليم ، مستقلة بأهلها ، فسحة كثرية التخيل و  

 الفواكه مثل املوز و الرمان و حنو ذلك.
هي بالد حارة و مع ذلك يسقا  على رؤوس بعض جبادنا الثلج 

 اخلفيف

 هـ 013 املقدسي
 م 111

 
 أحسن التقاسيم

 
كلها خنيل و بساتني و فرسخا مربعا،  83عمان كورة جليلة مساحتها 

يستقي أهلها من آبار قريبة ينزعها البقر أكثرها يف احلبال ....عد 
 للمزيد.98للصفحة 

 

 اإلدريســي

 
 هـ 565
 م 9961

 
نزهة املشتاق 

يف اختااق 
 اآلفاق

 
يتصل بأرض مهرة بالد عمان و هي جماورة دنا من جهة الشمال ن و بالد 

 للمزيد.  98.عد للصفحة مستقلة ببنائها ،عامرة بأهلها ..

 ياقوت
 احلموي

 هـ626
 م 9228

 
 معجم البلدان

 
 ◦ 91دقيقة عرضها  033و  ◦ 747777عمان يف األقليم األول طودنا 

، و تقع شرقي بالد ادنجر و تشمل على بلدان كثرية و هي ذات  453و  
 خنيل و زروع،.

 
 

 احلمريي
 

 هـ8القرن  
 م94

 
الروض املعطار 
 اريف خرب األقط

 
ببالد عمان اخلانات و احلمامات اليت بنيت خلدمة التجار القادمني 

 أليها و طعام أهاليها احلنطة و األرز و الشعري .

 
 



 الدرس الثالث: ♣
 : رافية حضارية .اكتسبت عمان شخصية جغعلل 

كم يف معابرة التجارة ملفتوح على العامل اخلارجي املتحبسبب موقعها االستااتيجي ا
 ة منذ العصور لتارخيية.العاملي

 مع ذكر مميزاتها. لسلطنة عمان؟ يما املوقع الفلك 

 تقع ضمن املنطقة املدارية الواقعة اىل الشمال من دائرة االستواء . -

تتميز هذه املنطقة بارتفاع درجت احلرارة و اخنفاض كميات األمطار و سيادة ظروف  -
 املناخ اليت تؤثر على التابة و النباتات.

الي (  مشااًل 20،  033وقع جعل من حمافظة مسقا منطقة مير بها مدار السرطان )هذا امل -
 تقع على جانبيه معظم صحاري العامل الكربى.

  موقع عمان قربها من الكتل ادنوائية الباردة اليت تكون مصاحبة للمرتفعات اجلوية
وسا و بالتالي و كذلك املنخفضات اجلوية اليت تعرب البحر املت آسيااملتكومة فوق وسا 

هبوب الرياح الشمالية عليها بأنواعها .كما قربها من مسار الرياح املومسية بأنواعها و 
 الرذاذ و األمطار على حمافظة ظفار يف فصل الصيف. اليت تؤدي إىل تساقا

  و املاء؟ لليابسما موقع عمان بالنسبة 

أجزاؤها الشمالية و الشرقية و متثل اجلزء اجلنوبي الشرقي من شبه اجلزيرة العربية و مجيع 
شديدة  صحراويةاجلنوبية تنتهي اىل البحر ، بينما أجزاؤها الغربية تشرف على أراض 

 اجلفاف،
 .علل : ميثل املوقع ظهريين متناقضني للسكان 

 املسطحات املائية تشكل عامل جذب للسكان الن يقطنوا يف السهول الساحلية . -

للسكان ما يتميز به وسا عمان من تطرف يف  املوقع على اليابس شكل عامل طرد -
 املتحركة.املناخ حيث اجلفاف و التضاريس الوعرة و الرمال 

     

 :موقع عمان بالنسبة للدول اجملاورة 

  يعتمد على مدة جتانس األصول السكانية والتجانس اللغوي و الديين و كذلك التجانس
 االقتصادي واالجتماعي.

  و  األمنأدى اىل سيادة  متتلك مقومات التجانس الالزم بني اجلوارجتاور السلطنة دول عربية
التنمية و خدمة املواطنني و رسم اخلطا  تركيز جهودالسالم فيما بينهما ، ساعد على 

لتعميم اخلدمات العامة بني السلطنة و دول اجلوار مثل طرق العبور و عبور احلدود و خدمات 
 مات.االتصال و الكهرباء وغريها من اخلد

  سهل التجانس عملية ترسيم احلدود بني السلطنة و الدول األعضاء يف جملس التعاون لدول
 اخلليج العربية اليت تشتاك معها يف حدود جغرافية و كذلك مع اجلمهورية اليمنية.

 :جوانب التفاعل الناجم عن عالقة العمانيني 

الكثري من السكان منذ قديم دفع موقع السلطنة بالقرب من املسطحات املائية اىل توافد  -9
 الزمان من كافة املناطق اجملاورة.

كون السكان عالقات حضارية حبريــة كبرية مع بالد الرافدين، مصر لفرعونية، شبه اجلزيرة  -2
 ألفريقيا. الشرقيةادنندية ، الصني ، و السواحل 

يف صناعة السفن و  دفع املوقع القاري اجلاف الشديد احلرارة العمانيني باجتاه البحر فربعوا -0
 قيادتها و كونوا األساطيل البحرية اليت عربوا بها العامل.



اجلافة مالذًا للعمانيني أمام الذين حاولوا بني فتاة  وصحاريهكان املوقع القاري جبباله العالية  -4
 السيطرة على السواحل العمانية.

 سعى العمانيون اىل استغالل خصائص هذا املوقع من خالل: -5

 الصغرية التنمويةشاريع اقامة امل: 

 ميناء صاللة و ميناء السلطان قابوس  -

 موانئ جديدة مثل صحار. -

 .استغالل الواحات من أجل الزراعة 

  .إنعاش أنشطة اقتصادية أخرى ساهمت يف بناء جوانب من احلضارة العمانية
ري من وقوع السلطنة على اخلليج العربي و خليج عمان و حبر العرب جعلها حما أنظار الكث -6

 القوى االقتصادية العاملية منذ القدم حتى الوقت احلاضر:

 .)مضيق هرمز )قلب العامل النابض باحلياة 

 استااتيجية للعبور إىل ادنند و دول جنوب شرق آسي جلميع السفن  تعد السلطنة حمطة
برع القادمـة من أمريكا لشمالية و اجلنوبية ....))ساعد على ازدهار جتارة التاانزيت اليت 

 فيها العمانيون .((

مقابل  تناثر و تباعد واضح للتجمعات السكانية يف  ل الساحليةوتركز السكان يف  السه -7
 املناطق الصحراوية .

 ة سكانيًا.لتكثيف اجلهود التنموية و زيادة تكلفتها و صعوبة إيصادنا للمناطق املخلخ 

    
 

 :املساحة و الشكل 

 ما مساحة سلطنة عمان؟ 

 2^كم 031.533
 بعد السعودية و اليمن.( )أكرب ثالث دولة يف شبه اجلزيرة العربية

 عمان؟ ما هي البيئات الطبيعية يف سلطنة 

 الصحراويـة. الساحلية .السهلية.
 . علل: ختتلف عمان يف بيئاتها املناخية 

 بسبب االمتداد على دوائر العرض.
 ما البيئات املناخية يف سلطنة عمان؟ 

 دة اجلاف. بيئة البحر املتوسا.جافة. شبه جافة. شدي
 .ما الشكل الذي تتخذه عمان؟  مع التعليل 

 (.8( على خطوط الطول)93الشكل الطولي. لغلبة دوائر العرض)
 ما الصعوبات الناجتة من الشكل الطولي ؟ 

صعوبة إيصال اخلدمات األساسية ملختلف أقاليم السلطنة نتيجة لتكلفتها العالية و  -
 ها.تباعد القرى  تناثر

 
 

  :اجليولوجيا 

  ملنطقة الشمالية .)نرى النجود القاحلة اجلرادء(.با الرابضةاجلبال 

 .)املدرجات اجلبلية بظفار.)حلة خضراء تكسوها املروج و الرياض 

 أم السميم ((.__رملية متاامية األطراف  احمليا الرملي الشاسع)الربع اخلالي(.سبخة 



 احلرا سيسة السالسل التاابية املنتشرة يف ربوع جد . 

  عمان؟ اجليولوجي يفما هي مميزات التنوع 

 عية.)املعادن :النحاس . الكروم .(تنوع يف املوارد الطبي -

 تنوع يف موارد الطاقة: النفا . الغاز . الفحم. -

 تنوع يف املوارد املائية: الطبقات اجليولوجية احلاملة للماء.  -

احبة دنا ) عامل ثراء للمناطق العمانية التعقد يف التااكيب اجليولوجية و األحداث املص -
 ....الكتل العالية االرتفاع و الطبقات الصلبة..(

 إمكانية سياحية و جيولوجية . -
 

 :أشكال سطح األرض 

 :السالسل جلبلية 

   

 خصائصها األودية القمة  االرتفاع  السلسلة

م 9833  سلسلة جبال مسندم 
فوق 

مستوى 
سطح 

 البحر

قمة جبل 
 حريم

  (م2387)

 خصب -

 ناتابا-

 خب -

* جبادنا شديدة التضرس 
 بسبب التعرية.

وجود احلافات الشديدة * 
 على جانيب األودية.

سلسلة ججبال احلجر 
 الغربي

 جبل مشس  

 (م0331)

أبرز اجلبال -
يف اجلبل 

 األخضر.

*أكثر السالسل اجلبلية يف  
 عمان.

 *أشدها احندار.

*متتد على شكل قوس 
اىل باجتاه مشالي غربي 

 جنوبي شرقي.

 

سلسلة جبال احلجر 
 الشرقي

جبل خدر ، مخيس 
 ،أبو داود

 حمرم-

 ضيقة -

وادي -
 البطحاء.

*مظاهر النحت البحري  
انتشار –بفعل األمواج 

املسالت  –األقواس -األرصفة
 الكهوف. –

 وادي عندوب-   سلسلة جبال ظفار

 جرزيز-

 صحلنوت-

 أرزات-

 القرم-

 سولي-

 دربات-

كتل:أم  0* تتكومنن
القرىل. جبل مسحان. و 

 جبل قمر

 *انتشار الصخور اجلريية.

*انتشار الكهوف و 
 النافورات و العيون.

*انتار اجلنادل و الشالالت و 
 اجلروف.

 
 
 



 .دلل على تكيف اإلنسان العماني يف املناطق اجلبلية 

 .املدرجات الزراعية اخلراء.)النشاط الزراعي يف تلك املنطقة( -

لية املنتشرة يف جبال احلجر لشرقي و الغربي و ظفار .)شاهد على سعي البيوت اجلب -
 رب من أرضه.(العمانيني منذ القدم الستغالل كل ش

 :السهول الساحلية 

 .هي عبارة عن إرسابات فيضية كونتها األودية املنحدرة باجتاه خليج عمان أو حبر عمان 

 سهل صاللة سهل الباطنة  

مان و ميتد للداخل من خا ساحل حبر ع  املوقع
 حتى جبال احلجر الغربي.

 املنطقة احملصورة بني حبر عمان و جبال ظفار. 

 كمـ73 كمـ 207 الطول

 اخصب االراضي الزراعية.  املميزات

 .يضم مدنا زراعية و صناعية 

  من السكان.28يضم حوالي % 

  كمـ. 533كم .مساحته : 95عرضه 

  يتميز بطقس معتدل بسبب هبوب
 ومسية.الرايح امل

 جرزيز( –محران  -جتري عيون) أرزات 

  :أهم املدن اليت يقع فيها
 صاللة.مرباط. و طاقة.

 
 
 

 :الواحات الزراعية 

  سابية ناجتة إما عن التعرية املائية و إما عن إرهي أراضي زراعية تكونت على مسطحات
 التعرية الرحيية.

 ملكونة دنا؟ما هي أقسام الواحات الداخلية حسب العمليات الطبيعية ا 

 أمثلة عليها مكان وجودها نوع الواحة

على مناسيب عالية من  املصاطب الصخرية
احلافات اجلبلية و تنتشر 

 بشمال عمان.

فاة العربيني،و كثري من قرى و سم
 جبال احلجر الغربي و الشرقي.

 القرى اجلبلية يف جبال احلجر. األودية. تعرجات بات الفيضيةااإلرس الناجتة عن
 هيما. جدة احلراسيس و على أطراف السبخات. الصحراويةلواحات ا

 بالقرب من احلافات اجلبلية . ناجتة عن إرسابات األودية االنتشارية
متثل أحواضا مغلقة للكثر من 

 الشعب و األودية الفرعية.

واحة الرستاق، خنل، العوابي ، أدم 
 ، نزوى ، تنعم ، السنينة، مرمول.

  املناطق الرملية: 

 .هي املناطق اليت تظهر فيها الكثبان الرملية بأشكادنا و أنواعها املختلفة 

 



 كيف تتكون الكثبان الرملية؟ 

تتكون نتيجة عوامل التعرية و هي تفاعل الصخور الصحراوية مع درجات احلرارة القصوى 
وهبوب الرياح املتواصلة مما يؤدي إىل تفكيك الصخور و تفتيتها إىل حبيبات رملية 

 تلفة احلجم و الشكل.خم
 ن الرملية يف عمان؟اما أبرز الكثب 

 غرب عمان ...احلافة الشرقية لرمال الربع اخلالي. -

 رمال دهيث مع حدود اإلمارت. -

 صحراء احلقف املقابلة جلزيرة مصرية. -

 .)الشرقية ( 2^ألف كم95رمال آل وهيبة. مساحتها : -

 
 
 
 
 

 :السبخات 

  ضة املنسوب عن ما جاورها من أراضفخمناطق حوضية مستوية السطح ، منهي، 

 غما تكون مناطق تصريف داخلي لألودية الصحراوية. -

 أو تكون منخفضات الستقبال مياه البحر. -

 مما تتكون السبخات؟ 

 رواسب طينية تكثر فيها املتبخرات)اجلبس(. -

 تكثر بها الشقوق إذا كانت ناجتة عن تصريف األودية. -

 ية يف حالة السبخات الساحلية.تكثر االنتفاخات و القشور امللح -

 اذكر السبخات املوجودة يف سلطنة عمان؟ 

كم* أكرب السبخات يف عمان و هي جزء صغري متتد اىل السعودية و 9533أم السميم ...-
 االمارات.

 حبر العرب ) راس الرويس ، أصيلة( -
 ساحل الباطنة )السوادي ، لوى ، شناص ، جميس (. -
 )الدهايز (.من صاللة و حتى أرزات -

 
 :)األخوار )اخلريان 

 .هي عبارة عن خلجان مائية صغرية متصلة عادة مبياه البحر 
 ي(اخلور املؤقت )املومس اخلور الدائم 

متثل مصبات األودية اليت تكسر ااحلاجز الرملي و  األخوار املفتوحة دائما للبحر ما هي
 الولوج للبحر وتتدفق املياه خالل املد.

البطح  –احلجرة  –راما *خور ج أمثلة
 -أخوار شبه جزيرة مسندم -)صور(

-رأس احلد رأس مدركة)حبر عمان(

 خور روري )ظفار(.-املغسيل

 خور وادي اجلزي-

 السوادي )الباطنة(-

 خور أرزات )ظفار(-

**مميزاته: اختالف العمق ، و وجود مياه قليلة امللوحة، 
 توافر أشجار املاجنروف )القرم(،



 
 

 :الكهوف 

 م ( و تتكون بفعل اإلذابة يف 95-5قطره ) عبارة عن فتحة طبيعية يف الصخر . يتااوح هي
 الصخور بواسطة التعرية املائية )املطر( و التعرية البحرية.

 ة؟سلطنكم يبلغ عدد الكهوف يف ال 

 كهف و مغارة. 233
 اذكر بعض املثلة على الكهوف يف عمان ؟ 

 كهف وادي دربات. -

 كهف ادنوتة. -

 اجلن. كهف جملس -

 كهف املرنيف. -

 كهف طيق. -

 
 :اجلزر 

 .هي بقعة من اليابسة حتيا بها املياه منثاللث جهات 

 يبلغ عدد اجلزر يف سلطنة عمان؟ كم 

 جزيرة معظمها عبارة عن نتوءات صخرية يف عرض البحر. 210 
 :اجلزر يف عمان 

، ديدارما ، غبة أكرب جتمع للجزر يف مسندم ...أم الغنم ، بوسر، اخليل، بور راشد، مسندم 
 السالمة ،و سالمــة و بناتهــا .،.

كم ، مثجزر احلالنيات )احلالنية ، 63و طودنا  2^كم 643أكرب اجلزر : مصرية مساحتها  -
 السودة ، الكسحة، القبلية ، الشنيص (،و جزر الدميانيات )مقابل شاطيء السيب.(

 

 ،.،. الطقس واملناخ 
 لطنة غلى خروجها من حالة التطرف املناخي ؟ما هي أهم العوامل اليت تؤدي بالس 

 املنخفضات اجلوية و الكتل ادنوائية الباردة. -

 الرياح املومسية -

 املرتفعات. -

 القرب من املسطحات املائية. -
 .ما هي أهم املناخات املوجودة يف السلطنة؟ مع املقارنة بينهم 

 كمية األمطار مكان وجوده  اسم املناخ
لوسطى )الربع حمافظة ا احلار اجلاف

 اخلالي(

 ملم سنوًي 53أقل من  

الغربي و سفوح جبال احلجر  احلار شبه اجلاف
الشرقي و سهلي صاللة و 

 الباطنة

 ملم933-953

 ملم )الشتاء( 033 اجلبل األخضر مناخ البحر املتوسا

 ملم )الصيف(253 سلسلة جبال ظفار شبه املومسي

 
 



 :عناصر الطقس 

 به السلطنة و ما النتيجة املتاتبة على أثره ؟ ما اسم املدار الذي متر 

 السرطان )، مشااًل( ...يتاتب على أثره ارتفاع درجات احلرارة. مدار
  يف درجات احلرارة: التقاطأهم 

 (26السنوي  متوسا درجة احلرارة -

 بني فصلي الصيف والشتاء و السهل و اجلبل و الساحل . ختتلف درجة احلرارة -

 رارة.يونيو أكثر الشهور ح -

 أبرد الشهور يناير . -

 . 7-قد تصل درجة احلرارة إىل أقل من الصفر كما يف جبل مشس  -

 
 خصائص األمطار يف سلطنة عمان؟ عدد 

 فجائية -

 شحيحة -

 غري منتظمة -

 الغزارة -

 البقعية -

 التباين املكاني و الزماني. -

 
 األمطار؟ ما هي أهم األنظمة املؤثرة على كمية وموسم سقوط 

 مميزات أخرى الفصل الواصل إىل م منالقاد اسم النظام

املنخفضات 
 اجلوية

البحر املتوسا و 
شبه اجلزيرة 

 العربية

املناطق الشمالية 
 من السلطنة

تغذي اخلزانات  الشتاء
 املائية

حبر عمان و  األعاصري املدارية
 احمليا ادنندي

 وظفار  حمافظة
السواحل الشرقية 

 من السلطنة

سقوط أمطار  الصيف
ب يف غزيرة تسب

 خسائر مادية

يصل تأثريها اىل  لصيفا حمافظة ظفار  الرياح املومسية
جبال احلجر و 

تؤدي اىل سقوط 
أمطار تضاريسية و 

تكون مصحوبة 
 ،برق، رياح برعد

السفوح الشمالية   الرياح الشمالية
جلبال 

 احلجر)مسقا(

  الشتاء

 
 
 



 ما الذي يرتبا بالرطوبة؟ 

 لطنة.يف الس توزيع املسطحات املائية -

 عامل القرب و البعد عنها. -

 عامل االرتفاع. -

 
 أيهما أكثر رطوبة الداخل أم الساحل ؟ 

 األقاليم اليت ترتفع فيها الرطوبة . الساحلية أكثراملناطق 
 كم تصل نسبة الرطوبة بالسلطنة؟ 

 %.43البحر تصل إىل البعيدة عن% )الصيف( حالة التشبع املناطق الداخلية 933%( الساحل أو 53-13)
 احلراري. باإلرهاق علل: يشعر سكان املناطق الساحلية من السلطنة 

 احلرارة بالرطوبة النسبية العالية. اقتاان ارتفاع درجات نتيجة
 ما هي أنظمة الضغا اجلوي؟ 

  

 املرتفعاجلوي  الضغا
 (السيبريي)

 باردة و جافة. يؤدي اىل هبوب رياح مشالية و مشالية شرقية 

تفع الضغا اجلوي املر
 )األزوري(

عندما يصل تأثري املرتفع اجلوي الآلزوري الذي  غربية هبوب رياح مشالية
 يتكون فوق مشال احمليا األطلس.

الضغا 
 املنخفض)اآلسيوي(

يتكون فوق مشال شبه القارة ادنندية...هبوب رياح جنوبية و جنوبية 
ظة وتؤدي اىل سقوط األمطار يف حماف غربية تكون حمملة ببخار املاء

 ظفار و على جبال احلجر.
 

 .علل: تتأثر السلطنة كثريًا بنسيم الرب و البحر و اجلبل و الوادي 

 
من حنية و احتوائها على السهول و السالسل اجلبيلة من  نظرًا المتدادها على املسطحات املائية

 ناحية اخرى،
  السبب يف ذلك. التبخر؟ وضخيف أي فصل ترتفع معدالت 

 ًا لسطوع الشمس و حرارة اجلو.فصل الصيف : نظر
 

 .علل: تعد بعض أراضي السلطنة ذات درجات تبخر عالية 

 ألن بعض أراضيها تتعامد عليها عليها الشمس مرتني يف السنة.
  مرات(:93-0معدالت التساقا يف السلطنة) التبخر تفوقمعدالت 

 ملم 9499التبخر السنوي يف جنوب الباطنة:  -

 ملم 2063:  التبخر السنوي يف الربميي -

 ملم 0333التبخر السنوي يف آل وهيبة:   -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ♠ةـــــــــالثانيدة ـــــالوح♠
 

 
 

 الدرس األول: ♣
 مت اشتقاق اسم البالد منها: اليت أسباب حتديدي اجلذور التارخيية 

 جاءت بلغة جتار ومغامرين اختلفت ألسنتهم . لعمان  اإلشارات التارخيية -

 خبار غالبًا ما يكون اإلسناد إىل موقع حمدد و منطقة معينة.سرد األحداث و توثيق األ -

 
 #مثال #

 خليج )سكالتكس( كان يتاادف مع اسم )مسهرم( ))معروف عند اليونان سابقا(( -

 بين ساسان )اسم صحار على مزون(. -

 
 ملاذا مسيت عمان بهذا اإلسم؟ 

 السالم. نسبية إىل عمان بن إبراهيم اخلليل عليه -

 نية يف اليمن.اسم قبيلة قحطا -

 اسم واد يف اليمن. -

 
 .معنى عمان : االستقرار و اإلقامة 

 .اذكر مسميات أخرى لعمان 

 التعليل و املالحظات من الذي اطلقه؟ االسم
ارتبطت جبكمة التجارة يف  سومر ، بابل جمان ، ماكان

السواحل الشمالية من عمان 
 ،السيما تصدير املعادن و األخشاب.

  سومر جبل النحاس
ازدهار لوفرة املوارد املائية و  الفرس مزون

 يف الباطنة الزراعة
  الرومان عمانة
متثل مركزًا مهمًا لتجارة الذهب  الكنعانيني أوفري 

 يف احمليا ادنندي.
السترياد منتجات احمليا ادنندي  اليونان ، الرومان وبار ، سفار

 و اللبان من ظفار،
 

 املتفق عليه منذ ادنجرة  امتدادهااشاراتها اىل اسم همان حبدود  يف عمان ظلت الكتابات احمللية
األوىل و هجرات األزد ثم العدنانية إىل عمان  ، هذه الكتابات تشغل إقليما جغرافيًا مستقاًل من شبه 

 اجلزء اجلنوبي الشرقي من شبه اجلزيرة العربية. األقليماجلزيرة العربية و يشغل هذا 

 يات عمان.علل: تنوع و تعدد تسم 

 ثراء املناطق العمانية. -

 تعدد أنشطة السكان. -

 اتساع جمال التعامل والتفاعل مع احلضارات األخرى. -

 
 
 
 



  الدرس الثانــي: ♣ -
 

 هذه العوامل هي: نتيجة ة اليت نشأت فيهائتستمد احلضرات قوتها و رسوخها من البي 

 العوامل اجلغرافية: -9

 زيرة العربية موقع عمان يف اجلزء اجلنوبي الشرقيم شبه اجل. 

 وتقتاب كذلك من السواحل الشرقية ألفريقيا . ى امتداد لليابس لعربي صوب ادنندأقص 

 .متثل مدخل اخلليج العربي و قريبةمن البحر األمحر 

 .نتشار السهول اخلصبة الزرعيةو املنحدرات اجلبلية و الواحات 

 .انتشار السواحل و اجلزر ذات األهمية االقتصادية و السياحية 

 
 

 العوامل البشرية: -2

 بروح املغامرة و حتمل الصعاب. اتسام اإلنسان العماني 

 سلعهم. و بهذا انطلقوا إىل احمليا ادنندي جللب السلع و البضائع و تصدير 

    
 العوامل السياسية و األمنية: -0

 مستقر من الناحية السياسية. إقليم 

  منضبطةيربا بني سكانها روابا مشتاكة ونظم سياسية ، 

 االمن و االستقرار. احةو 

 ( سياسيو  اضطرابظهور حضارات عاشت عكس عمان كبالد الرافدين و بالد فارس
 فوضى(.

 لتجارة.بأموادنم فأصبحت مقرًا و مركز لعمان  هؤالء إىل :اجته النتيجة 

   
 
 

 العوامل احلضارية: -4

 لعراق ، موقع عمان االستااتيجي مكنها ن التعرف على احلضارات املختلفة )ادنند، ا
بالد فارس ( فاطلع أهلها على جوانب التقدم لتلك احلضارات و بعدها نقلوها إىل 

 حضارات أخرى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الدرس الثالــث: ♣ -

 القدمية : العصور احلجرية 

 هي العصور اليت سبقت معرفة اإلنسان الكتابة والتدوين و هي فتاة زمنية متتد منذ بداية
 .حضارة اإلنسان حتى  األلف الثالثة قبل امليالد

 أدواته من احلج العادي. ني بصنعنسان العمااإل قام -

 ظهور النقوش ما بني احلفر على احلجر يف مشال عمان. -

 استخدام األلوان يف جنوبها. -

الصيد و هياكل حيوانية  مثل الفؤوس وأدوات عثر على أدوات تنتمي إىل هذا العصر -
 ر و سيوان)هيما(.ونقوش يف ظفا

 :املكتشفات تدل على 

 براعة االنسان العماني يف استغالل البيئة و خاماتها. -9

 الصيد الربي و البحري.( ممارسة أعمال خمتلفة )الدفاع عن النفس ، اجلمع و االلتقاط، -2

    
 

 :العصور احلجرية الوسيطة 

 الطبيعية. املوارد استثمارمتكن العمانيون من  -

 مثل حجر الصوان ، اشتملت على الفؤوس و املكاشا و املدقات.شكل أدوات مفيدة  -

 بدأت اخلطوة األوىل للفخار. -

متيزت بوجود نظم جديدة يف بناء املقابر و عمليات الدفن، و أدوات تدل على جوانب  -
 عقائدية تصور حياة العامل اآلخر.

 
 

 : العصر احلجري القديم 

الصوان شديد الصالبة ، األمر الذي حيتاج إىل بدأ اإلنسان العماني بصناعة أدواته من حجر 
 متقدمــة. أدوات و تقنيات

هم إجنازات كما ظهرت األواني الفخارية و الرحــى لطحن احلبوب ، و تعد الرحـــى من أ
 اإلنسان يف هذا العصر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :أهم املكتشفات األثرية 

ن امك املوقع 
 وجوده

الفتاة 
 الزمنية

 رىمميزات أخ املكتشفات 

مستوطنة 
 الوطية

حمافظة 
 مسقا

خملفات أثرية اشتملت على   ق.م 93
 و قطع من الفخار. أدوات حجرية

 ثر على مواقد النار و املسننة ع
مكاشا و أنصال  شكل على

.بعض النقوش الصخرية  وسهام
اليت تعب عن أساليب الصيد 

 ات املفتاسة.وطرق مقاومة احليوان
 و األدوات الصوانية .

 

حمافظة  يخور رور
 ظفار

 ق.م 9

بعد  9+ 
 امليالد

  ألواح حجرية نقش به  5العثور على
 نصوص باخلا املسند اجلنوبي.

  الشواهد األثرية :املعبد و العمالت و
 األواني الفخارية واملعدنية.

 حمصن بسور بطريقة حمكمة.-

املدينة بنيت بهدف تأكيد -
و البخور  السيطرة على جتارة اللبان

 ان، العراق.يف مصر ،اليون

التااث العاملي  أدرج يف قائمة-
 ة موقع أرض اللبان.يمـ ألهم2333

 

املنطقة  غنيم
 الوسطى

   العثور على أدوات ومكاشا
 و معدنية ومعدات صيد. حجرية

 كانت الظروف مالئمة للتجمعات
 ما قبل التاريخ. خالل عصور البشرية

 مرتبطة بشبكة االتصال الربية كانت
اىل ظفار يف غربها عرب الصحراء و 
دملون يف  ليوا وواىل عربي و 

 .مشادنا

مستوطنة 
رأس 

 احلمراء

حمافظة 
 مسقا

مثل  برية عثر على أدوات صيد  ق.م 5
 الصنارات.

  احلفر العديد)الفضالت( ،حفر مواقد
 النار.

 ور احلية نساء )اخلوامت واألس
 والعقود(. الصدفية

 املقابر 

سكانها اعتمدوا على صيد  -
واألمساك )شكلت أساسًا  السالحف

 يف نظامهم الغذائي(.

هناك طقوس بدأت تتبع يف -
عمليات الدفن ،واهتماما بالعامل اآلخر 

 من حياة االنسان.

مستوطنة 
 رأس اجلنز

حمافظة 
 الشرقية

العصر 
الربونزي 

 البسيا

(2533-2933 
 ق.م(

 0 أختام و قطعة فخارية و مبخرة من
 الكلس . و كمية من اخلرز العقيق.

  جمموعة من املباني الطينية
 املشيدة بالقرب من الشاطئ.

لعبت دورًا يف الصالت احلضارية -
 )ادنند ، البحرين ، العراق، مصر.(

وجود تأثريا متبادلة بني عمان و -
املراكز احلضارية ويظهر يف النظم 

ادنندسية يف إقامة املساكن 
 وخمزن للمحاصيل والغالل.

 مستوطنة
 بات

منطقة 
 ةالظاهر

مدافن ذات بناء هندسي معماري   ق.م 0
 فريد.

  النظم الدفاعية عبارة عن أبراج
حجرية وجبوارها منازل الستخراج 

 املياه.

صال بني جود شبكة برية من اإلت-
 الساحل و الصحراء عرب أودية اجلبال.

دل املدافن على تقدم املعمار يف -
عمان و وجود طقوس و اعتقادات 

 اآلخر. دينية بالعامل

ة ركتالنظم الدفاعية تعد البداية املب
 لنظام األفالج .



 مـ 9188أدرجت يف اليونسكو -

امليسر) 
مسد 

 الشأن(

حمافظة 
 الشرقية

ظهور نظم جديدة يف التعامل مع   ق.م 0
املناطق اجملاورة ،و معارف متقدمة 

 لعمليات حفظ احلبوب و الغالل.

  وجود تقدم يف صناعة األدوات
و  احلديدةالنحاسية واألسلحة 

 القوارير الفخارية.

تدل املكتشفات على وجود مدافن -
 خاصة بالرجال و أخرى بالنساء.

حمافظة  سلوت
 الداخلية

العصر 
احلديدي 

 ق.م9333

ذكر املؤرخون أن األزد بقيادة مالك بن  
فهم اشتبكوا مع الفرس و متكنوا من 

 هزميتهم.

حمافظة  مدحا
 مسندم

 2،0األلفني 
 ق.م

 

 خارياتقبور و ف

 

حمافظة  الواسا 
 لظاهرة 

مدفن أثري غين بالقطع   ق.م 0
 النحاسية.

  رؤوس حراب و أنصال رماح و خناجر
 و رؤوس سهام و مقابض.

  خامت فضي و خامتني من الصدف
و خرز العقيق األمحر و آنية من 

 احلجر.

املدفن يدل على وفرة خام النحاس -
 يف جمــان.

حمافظة  صحار
 الباطنة 

دي و ميال 9
هـ ، 8حتى 

 ميالدي90

 دلت الشواهد األثرية على ازدهار صحار
 90كمركز جتاري يف منتصف القرن 

 امليالدي

 

  الدرس الرابــع: ♣ -

-  

 حضارة الدملون: -9

 السواحل الغربية للخليج العربي و املمتدة من مشال عمن إىل جنوب العراق.ملكانا: 

 :األلف الثالثة قبل امليالد .الزمان 

 يت مشلتها : األجزاء الشرقية من شبه اجلزيرة  و جمموعة اجلزر املقابلة.املناطق ال 

  جزيرة ،أهمها :ستاة ،احملرق ،البحرين.02:عدد اجلزر 

  القرب من حضارات مهمة جماورة دنا )بالد فارس ،بالد الرافدين(.أهميتها : 

ية حتى البحر بشبكة من الطرق الربية اليت تصلها مبناطق شبه اجلزيرة العربارتباطها -
 األمحر غربًا و ادنالل اخلصيب مشااًل.   

 

  العالقة بني عمان و دملون قامت على أسس اقتصادية.-:عالقتها 

 ارتبطت جتارة الدملون بعمان )النحاس ، األحجار(. -

 كان جتارها يقومون بدور الوسيا التجاري بني موانئ عمان و العراق )بالد الرافدين (. -

 الربية العمانية مشااًل صوب كاظمة )الكويت (، و العراق.ارتبطت بها الطرق  -

 توقف سفن  الدملون  املتجهة إىل احمليا ادنندي يف عمان. -

  
 
 



 : النتائج املرتبة على ثرائها 

 احتالدنا من قبل البابليون و اآلشورين لفتاات طويلة. -

و  ق.م لسيطرة مالك بن فهماحتلها قوى الفرس ،و خضعت يف منتص القرن األول  -
 استمرت ومن أبنائه.

 ثم عادت السيادة الفارسية لسواحلها حتى ظهور اإلسالم. -

 ازدادت حركة هجرة القبائل من عمان إىل دملون و العكس. -

 اجتهت قبائل قحطانية ،وقدت قبائل عدنانية. -

   
 

 التواصل احلضاري بني عمان و بالد الرافدين:-2
 العراقاملكان : 

 أكاد ، بابل ،كلدان . : سومرأبرز احلضارات ، 

 :جوانب العالقات بينهما 

اللبان(وبالتالي  –النحاس  -على استرياد اخلامات من عمان )األحجار السومرينياعتد  -9
موانئ عمان الشمالية ومدينة أور اجلنوبية)العراق( ، أو عرب سواحل اخلليج  ازدهرت

 حيث خصصت مراسي جتارية جنوب العراق.

أن  سن. إالالعصر السومري ومن سرجون األكادي و حفيده نارام ازدهرت العالقات يف  -2
 يف عهد حاكم عمان مانو دانو توترت العالقات بينهما.

زادت حاجة البابليني إىل سلع جمان و ادنند عرب سواحل عمان فزادت كمية السلع  -0
 التجارية. و ذلك بسبب : ازدهار مدنيات العراق ، ارتفاع مستوى معيشة السكان.

عملية التجارة عرب النظم التجارية التزم بها اجلانبني ...كانت عمليات التفريغ تتم عرب  تتم -4
وسيا حملي )وكيل( . يتوىل ضمان التسليم و دفع القيمة ،عملية التوزيع بني بقية مدن 

 العراق القديم.

كانت هناك فتاات فتور و ضعف يف العالقات :بسبب اضطراب األمن يف احلضارات  -5
راق أو حماولة آشور تشجيع التجارة عرب املمرات اجلبلية الشمالية املوصلة جنوب الع

ق.م( عاد لينشا التجارة بني اجلانبني عرب  689-734إىل نينوى . لكن امللك سنحاريب )
 مياه اخلليج.

نقلت عمان مؤثرات فنية خاصة بالنقوش و الرسومات على األواني و األختام الطرفني  -6
 )ادنند،العراق(:

 ابهت أختام السند و جوجريات مع أختام بالد سومر و بابل.تش -

 و التماثيل ادنندية من األحجار و العاج يف منازل أهل العراق. ظهرت الفنون -

ظهرت أدوات منزلية و حلى نسائية تشابه يف صناعتها بني الطرفني و كذلك املعمار  -
 يف استعمال الطني و نظام الغرف و احلجرات.

يف عهد محورابي: بسبب التشريعات املتعلقة بأسعار  ان مع العراقازدهار جتارة عم -7
و املكاييل وراحة التجار و الوكالء و حرية التنقل و  املوازينالسلع و أمن التجار و حتديد 

 ضمانات للصكوك و الصفقات.

 
 
 
 



 
 
 

 التواصل احلضاري بني عمان و ادنند: -0

  السهول الفيضية الغنية ألنهار ادنند.املكان : 

 األلفني السادسة و اخلامسة قبل امليالد(الزمان : 

 :جوانب ازدهار العالقات فيما بينهما 

تستخدم يف بناء وجود إمكانيات و سلع خامات تنتج من عمان )األحجار الصلبة(  -9
.حيث كثر عليها الطلب منذ األلف الرابعة ق.م التماثيل و صناعة األواني و األختام 

 على أحجار عمان.

ستخراج النحاس من مشال عمان :وفدت مجاعات متخصصة يف قطع و عمليات ا -2
 صهر خامات النحاس و سكنت عمان.

 أوفري )ظفار( لكافة األرجاء. عمانيون لـ ) النحاس، اللبان ، الذهب، العاج ( عربتصدير ال -0

مثلت السواحل العمانية همزة وصل بني مناطق متباينة جغرافيًا كالعراق ) ذات  -4
أحادية االنتاج ( حباجة إىل منتجات ادنند ) املعادن ، األسلحة، منا زراعي ( )

 اخلشب ، األختام ، األحجار(.

 
 
 

 التواصل احلضاري بني عمان و مصر الفرعونية:-4
 بعة قبل امليالدا: األلف الرالزمان 

 :أهميتها 

 بدأت يف بناء شبكة من الطرق للوصول إىل مناطق املواد و السلع. -

 من املواد اخلام و السلع التجارية . وفري متطلبات مدنياتها و معابدهابدأت يف التوجه لت -

اهتمت بالطرق املوصلة إىل مياه احمليا ادنندي حيث توجد أهم السلع التجارية عرب البحر  -
 األمحر وصواًل إىل ميناء ظفار.

 
 :أدلة تثبت عالقة عمان مبصر الفرعونية 

ق.م زمن خوفو  2513،أودنا يف  ني مصر و ظفارتسجيل النصوص الفرعونية إلحدى عشر رحلة ب -
 ق.م زمن رمسيس الثالث. 9963األكرب ،و آخرها 

 ق.م0433ظهور صور ألشخاص من ظفار بني آثار مصر تعود إىل  -

ق.م و أكدت  9433بالد إرم بونت اليت وردت يف نقوش الدير البحري للملكة حسبتشوت يف  -
 صور اجلبال و أشجار اللبان كذلك.

 د النحاس من عمان رغم وجوده يف مصر جلودنه.استريا -

 اليت استوردت من ظفار )البخور ، اللبان، الصمغ ، األخشاب(. 98ازدهار العالقات يف زمن األسرة   -

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 التواصل احلضاري بني عمان و الصني: -5

 يالدالثالثة قبل امل األلف: الزمان 

 056ا بعد غزو اإلسندر للهند و وسا آسيا بدأ االهتمام الصيين يزداد مبنطقة غرب آسيا و سواحله 
 ق.م ، ترتب على:

 ظهور امرباطورية قوية يف فارس زمن اإلمخينني و الساسانيني اهتمام الصني. -

 مت إرسال بعثات صينية لتقصي أوضاع املنطقة منذ بعثة جانج جيان القر ن لثاني ق.م . -

 .دلل على عالقة العمانيني بالصني 

 سواحل الصني حاملة معها ) التمور ، السمك اجملفف ، اللبان( أطلق كانت سفن عمان تصل إىل -
 عليها سفن الصني .

 استقرار عدد كبري من اجلاليات العمانية يف موانئ الصني السيما ميناء خانفو. -

كان هناك طريقًا بريًا متر به سلع الصني و منتجاتها عرب جبال ادنماليا و ممراتها  إىل هضبة الدكن  -
 جوجريات ، حيث كانت السفن العمانية يف انتظارها لنقلها و املتاجرة بها .و ساحل 

     
 

 عمان و صراعات الفرس و اليونان و الرومان :  -6

 + حفظ اخلرائا(( 51و لغاية  57))يرجى احلفظ  من صفحة 
 

 
 الدرس اخلامس: ♣ -

 ما األوضاع السياسيــة يف العصور القدميــة ؟ 

  عديدة بأرضها تتباين حسب :ظهور جتمعات و قرى ومدن 

          

  النشاط االقتصادي 

  اإلمكانيات البيئية 

 
 .) ظهور املدن و املوانئ الساحلية ) عملت يف التجارة البحرية 

 و على سفوح املنحدرات اجلبلية ز)عملت   ظهور التجمعات و القرى يف األودية
 بالزراعة و الري(.

 التعدين و صهر النحاس و قطع االحجار. كما ان بعض املوانئ ختصصت يف عمليات 

 
 و التجارية .بسبب : أهمية  بدأ أوىل حماوالت االستقرار اإلداري و السياسي مع منو املدن الساحلية

 موقعها ، و إمكانياتها ، و استقرار األنشطة االقتصادية للسكان.

  و إعادة  و التفريغ صفقات و تشرف على عمليات الشحنكان لكل مدينة إدارة لتجارها تعقد ال
 التصدير .

 و اطالعهم على جودة السلع. تستقبل رجال األعمال من املراكز احلضارية 

 و مراكز التصدير اخلارجية. إرسال مندوبني و وكالء ميثلون املدن إىل مناطق استرياد 

 
 
 

  كانت األخطار املستمرة يف الداخل و اخلارج و االضطرابات يف منطقة اخلليج و جنوب العراق
 تستدعي :

 . التنسيق بني املدن العمانية 

 .تغيري الطرق التجارية عرب دملون من خالل االتفاقيات اليت بينهم 



 العالميني خاصة أن ظفار كانت متثل أهمية خاصة  حكم  أيضا أخطار القراصنة و حكام إيران منذ فتاة
 يف جتارة اللبان و الذهب و البخور .

 ت وقلهات حيث متكن من:قدم مالك بن فهم عرب حضرمو 

 .توحيد هوية و الشخصية العمانية 

 .مد نفوذها السياسي إىل البحرين 

 سيادة حبرية يف اخلليج لعمان . بناء 

 . حتديد عاصمة داخلية هي توأم الربميي و ساحلية صحار 

  ما الذي حدث بعد وفاة مالك مب فهم؟ 

o نشوب اخلالف بني أبنائه 

o )كون سليمة إمارة كرمان)إيران 

o  .عادت األطماع الفارسية إىل سواحل عمان 

  علل : تعد أحداث فتاة ) الظروف الصعبة منذ األلف األوىل ق.م(من تاريخ عمان ذات أهمية يف
 دراسة مسرية تاريخ املنطقة.

 لكونها حسمت السيادة التامة على سواحل اخلليج العربي. -

 رية.ما النتائج املتاتبة من ظهور مراكز حضارية و جتارية حب 

بدأت عمان توسع نفوذها و تزداد كثافتها و ترتبا مع بعضها ملواجهة االطماع اخلارجية و  -
 و املصاحل التجارية. احلفاظ على طرق املالحة البحرية

 
 

 ♠ةـــــــالثالثدة ــــــالوح♠
 
 
 الدرس األول: ♣

 عات عاش اإلنسان يف خمتلف ربوع عمان منذ عصور قدمية فظهرت أشكال أولية جملتم
 عمانية غرية يف بيئات عمانية متنوعة ساحلية 

 و جبلية و صحراوية و سهلية.
  ما الدليل على أن بدايات التكوين االجتماعية يف بعض أحناء عمان مل تكن مستقرة يف مكان واحد

 ؟

 املكتشفات اليت وجدت يف أماكن كثرية مل تعد اآلن مأهولة بالسكان. -

 اجملتمع اإلسالمي؟ ما العوامل اليت أسهمت يف بناء 

اليت تعامل اجلميع على قدم  ةالواحد الدولة –املوروث احلضاري –اللغة العربية  -االسالم   -
 املساواة يف ترسيخ الوحدة الوطنية )املالمح األوىل للسلوك العام.(

 فسر كيف تؤثر الظروف الطبيعية و الظواهر اجلغرافية يف السلوك االجتماعي ؟ 

يف جممله استجابة ملتطلبات احلياة املختلفة و هذه املتطلبات و السلوك االجتماعي  -
االحتياجات قد تتوافر يف الطبيعة مباشرة وقد حتتاج إىل جهد و تفكري لتوافره  هكذا يتأثر هذا 
اجلهد بالظروف الطبيعية و الظواهر اجلغرافية املختلفة بالتكيف معها تارة و بالتغلب عليها تارة 

 أخرى.

 عرفتنا ملا اجنزه اإلنسان اعلماني قدميًا؟ما أهمية م 

يساعدنا يف معرفة كيف كانت حياته االجتماعية و ما هي عاداته يف املأكل و املشرب و  -
 امللبس و املسكن :

  فاألدوات احلجرية ذات األطراف احلادة و املكاشا و األدوات الصوانية تكسف عن
 أنشطة اجملتمع يف تلك العصور الغابرة.

 و الصور اليت تركها العماني قدميًا على الصخور و يف بعض الكهوف . الرسومات 

 .بعض املخلفات األثرية النحاسية و السبائك 



 .و أمناط املساكن اليت كان يعيش فيها 

  اليت كانت ترتديها النساء يف تلك األزمنة أسهمت مجيعها  اجملوهراتو احللى و
داتها و تقاليدها و قيمها و قناعاتها و يف نقل صورة الشخصية العمانية بأعرافها و عا

 معتقداتها و سلوكياتها .

 .صف الشخصية العمانية اليت تبلورت على مر العصور 

 هذه الشخصية يف صورة البساطة و الصدق و التسامح و املثابرة و األصالة و اجلد و االجتهاد . تظهر
 وضح كيف تبلورت مسات الشخصية العمانية عرب العصور؟ 

من اجلهد و العمل و التفاني و الرغبة يف خدمة الوطن و اإلخالص له و تعزيز رفعته فكانت تلك  تبلورت
 السمات اليت ذكرناها عن الشخصية العمانية.

 
 

 ما املرتكزات اليت يقوم عليها اجملتمع العماني؟ 

 : اجملتمع العماني جمتمع مسلم و ملتزم بالقيم و املبادئ اإلسالمية.الدين اإلسالمي -

 . و طرق التفكر بها  آدابهاهي لغة اجملتمع اليت طبعتها بطابعها و ثقافتها و اللغة العربية:  -

:هي الثروة الوطنية اليت ال تقدر بثمن و الذي يعكس التاريخ احملافظة على التااث الوطين -
 لقرون طويلة.

تمع العماني و احتاام الوحدة الوطنية و التمسك بها يعدان من مرتكزات اجملالوحدة الوطنية:  -
 ذلك بفهم سليم و احتاام أكيد لتااثه و احلفاظ على منجزاته.

يعتز اجملتمع العماني بعاداته و تقاليده و بالقيم األصيلة املوروثة العادات و التقاليد و القيم األصيلة:  -
 يف شتى أحناء احلياة .

حملافظة على متاسكها هي أساس اجملتمع العماني و رمز متاسكه و جيب ااألسرة العمانية : -
 من خالل احملافظة على كيانها الشرعي.

 :دون التمييز بينهم تبعًا للجنس أو األصل أو اللغة أو املذهب .بني األفراد  املساوة -

 : متثل يف النظام األساسي للدولة .األطر الدستورية و القانونية  -

 : فهو طريق تقدم اجملتمع حنو حية أفضل.بالتعليم  االهتمام -

 العمل واجب وطين و شرف و أسلوب حياة تقتضيها متطلبات التنمية الشاملة يف عمان.لعمل : ا -

 الصحة اجلسدية و العقلية اجليدة من مرتكزات اجملتمع.الصحة:  -
 

 .عدد أبرز السمات اليت متيزت بها الشخصية العمانية 

 التحلي بصفات التماسك و االستقرار و التوازن . -

 ع من حيث النشأة و التطور و الظروف احمليطة.احتاام خصوصية اجملتم -

 احتاام الفرد و اجلماعة على حنو ال يعلو شأن أحدهما على اآلخر. -

 املثابرة و املغامرة و حتدي الصعاب. -

 التمسك باملبادئ و القيم االجتماعية. -

 التمسك بالدين اإلسالمي احلنيف. -

 االعتزاز أهمية العمل و االنتاج . -

  72-79يرجى حفظ صفحة . 

 
 
 
 
 
 
 



 الدرس الثاني: ♣
 

 قارن بني األسرة قدميا و حديثًا ..،
 حديثــا  قدميــا

 أسرة صغيـرة أسرة كبرية ممتدة 
 تأخر سن الزواج تسكن غالبا يف مكان واحد

 يعملون يف مهن خمتلفة يعمل أفرادها يف مهنة مشتاكة
 تنظيم األسرة و املباعدة إجناب عدد كبري من األطفال

 
  :كانت األسرة العمانية قدميًا مكتظة ذاتيًا من ناحية السكان.علل 

نظرًا لطبيعة املشاركة اجلماعية لألسر جمتمعة يف األعمال االقتصادية مثل : الزاعة ، الصناعة و التجارة 
 ي.تو هو ما أدى إىل نوع من االكتفاء الذا

 ما مسات األسرة العمانية اليت ال تزال ماثلة حتى اآلن ؟ 

 كأسرة كبرية. لت بعض األسر حتافظ على حتافظ على تكوينهاماز ا -
 افظة على كيانها االجتماعي.ا بدورها يف تربية األبناء و احملتقوم أيض -

 تتعاون فيما بينها كأسرة واحدة و تشارك األسر األخرى يف املناسبات االجتماعية و االقتصادية. -

 
 
 
 

 الدرس الثالث: ♣
  اعي ؟قصود بالتفاعل االجتماملما 

 هو التعاون و مشاركة األفراد يف اجملتمع يف خمتلف النواحي و اجملاالت. -

 .اذكر أشكال التكافل االجتماعي قدميا 

: حرص العمانيون على احملافظة عليه الرتباطه بتعاليم الشريعة اإلسالمية و   - األوقاف
رية و معنوية للموقف واملوقوف له ، فهي صدقة جا لكونها ذات فائدة اقتصادية

 للموقف و يف نفس الوقت فائدة اقتصادية للموقف له و اجملتمع بصفة عامة .

 كيف كانت تتم عملية الوقف؟ 

تتم بتخصيص شيء من املمتلكات من قبل بعض أصحاب اخلري امليسروين و ذلك إلنفاق 
 عوائدها املالية يف أوجه اخلري املخصصة دنا.

  ًا.عدد أوجه األوقاف يف اجملتمع العماني قدمي 

  اليت يتم اإلنفاق منها على عمارة املساجد و األوقاف املخصصة للمساجد و
 خدماتها.

  األوقاف املخصصة للحي)احلارة( حيث يتم توزيع العوائد املادية على أهل
احلارة و ختصيص هذه العوائد لبعض اخلدمات يف احلارة كتنظيف الطرق ة 

 إصالح القناطر ة أسوار احلارة.

 كتابة الصكوك الشرعية و احتياجاتها و شراء العصي للعميان أوقاف خاصة ل
 و جتهيز املقابر و اجلنازة.

 .األوقاف اخلاصة بالتعليم و هي منتشرة يف خمتلف حمافظات السلطنة 

التعاون يف موسم احلصاد: يتعاون أفراد اجملتمع رجااًل و نساًء و أطفااًل يساعدون بعضها  -
 التمور و حفظها و ختزينها. يت يتطلبها حصادبعضا يف العمليات املختلفة ال



 .اذكر صور التكافل االجتماعي حديثًا 

  ميثل العمل التطوعي جهودًا تعد إحدى صور التفاعل االجتماعي املشرقة
 بني اجملتمع و مؤسسات اخلدمات املختلفة .

  يقدم املتربعون بالدم بصورة أخرى دنذا التفاعل فهم يقدمون خدم
 .إنسانية مثينة 

 ن تعد معسكرات العمل الوطنية اليت تقام يف الصيف من كل عام م
 األمثلة على التفاعل االجتماعي

 
 

 الدرس الرابع : ♣
 .إن احلفاظ على كيان األسرة وتفعيل دور املرأة كانت بداية لتنمية شاملة 

 ة.احتل املواطن العماني باستمرار مقدمة األولويات يف كل خطوات التنمي 

 . علل: التنمية االجتماعية اليت تشهدها السلطنة تنمية شاملة 

ألنها مل تستهدف جانبًا واحدًا يف حياة اجملتمع بل امتدت لتشمل جوانب احلية املختلفة ، 
مت الرعاية اليت حتتاجها ملف الفئات العمرية  ، و مل \و مل تركز على فئة عمرية و لكن قد

 املناطق ة القرى.تركز على املدن بل وصلت إىل 
 .يعترب اإلنسان العماني احملرك األساسي لكافة أوجه التنمية العمانية 

  مشلت التنمية االجتماعية العامة : التعليم و الصحة ،اإلسكان ،الكهرباء و املياه  الطرق و
 االتصاالت و اإلعالم.

 سر احملتاجة و مشلت التنمية االجتماعية اخلاصة : الضمان االجتماعي ، تأهيل أفراد األ
 تدريبهم و رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة ، و كبار السن.

  عن طريق إنشاء مراكز الوفاء االجتماعي . 9181بدأ برنامج  التأهيل اجملتمعي 

  متول مراكز الوفاء االجتماعي من قبل مؤسسات و أفراد اجملتمع األهل و تتوىل وزارة
 داريالتنمية االجتماعية اإلشراف الفين و اإل

 

 واهلل ولي التوفيق .،.،.،. دمتم ذخرًا لعمان و اإلسالم و الناس أمجعيــن
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 دعواتكم الصادقة لي في ظهر الغيب


