
 

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 صالح بن حديد العلوي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 هلعة حتول يف اترخي ُؾٌلن امَـاربةدوةل 

 حٌلٍهتا من الاظٌلع 
 اخلارحِة

  ة ت  اح.. الوحذة  الوطت  ج  اح و ن   كف 
ٌلن ـُ ٌلن ؿام } هناًة الاوضاع امس َاس َة ب ـُ ماما م  {م 1624مبباًـة انرص بن مرصد ا 
 وحود امـدًد من امـلبات و امخحدايت اميت واهجت الامام اجلدًد 
 اثباع ال مام انرص امـدًد من الاسامَب مخحلِق اموحدة اموظيَة:- 
املفاوضات و امخواظل مؽ املدن الأخرى 
 ة واميت بدأأت من امحلالت  -:امـسكًر

 امرس خاق
داخوَة 

 ُؾٌلن

 امؼاُرة امرشكِة
 ثوام

 امربميي
 امباظية

 ثوحِد امبالد

 اليعربياإلمام ناصر بن مرشد  
ودل يف حارة كرصى ابمرس خاق 
 {حامك امرس خاق }  امَـريبحفِد امسوعان ماكل بن أأيب امـرب 
 حىت أأظبح ؿاملا فلهيا امضليصوضأأ ًدامي و ثخومذ ؿىل ًد امـالمة مخُس بن سـَد 
 د  م1649ثوىف ؿام  –اثعف ابمورع و امُز

خشعَة اترخيَة 
 ُؾٌلهَة
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  الي ع  رت  ود الب  صار.. الوج  ت  هة  و اب   مواج 
رساء دؿامئ الأمن و الاس خلرار  اس خعاع ال مام انرص بن مرصد حتلِق اموحدة اموظيَة و ا 
 معل ال مام انرص بن مرصد ؿىل مواهجة امربثغامَني من خالل:- 
ٌلين ـُ  صن محالت مٌؼمة اس هتدفت ظرد امربثغامَني من مدن امساحل ام
 م أأمزمهتم بػػػػػػػ 1648حتٍرر بـغ املدن و حمارصة امربثغامَني يف مسلط و معرح وؾلد اثفاكِة مـِم ؿام:- 

ة        ب -أأ             ة امخجارة  -جسومي بـغ احلعون        ج -دفؽ امربثغامَني نوجًز  حًر
 م كبل حتٍرر مسلط و معرح1649ثوىف ال مام انرص بن مرصد ؿام 
 اذلي واظل اجلِود ملواهجة امربثغامَني امَـريبمت مباًـة سوعان بن س َف بن ماكل 
 م1650مت حتٍرر مسلط و معرح ؿام 

ٌلهَني نوربثغامَني ـُ  مواهجة ام

 من خالل الخريطة التي أمامك تتبع مسار الحمالت
 الُعمانية ضد البرتغاليين على طول الساحل الُعماني
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 ٌلهَني دور اترخيي يف امليعلة بـد ظرد امربثغامَني من مُعان ـُ  -:ومتثل ذكل يف اكن نو
 ثوبَة هداءات الاس خغازة و مالحلة امربثغامَني مس خـَيني بلوة أأسعوهلم امبحري 
 لِا  مدخل امبحر الامحر  –ساحل امِيد امغريب  –اخلوَج امـريب } ظرد امربثغامَني من  {و رشيق أأفًر

 من خالل الخريطة التي أمامك سمي المدن التي واجه
 .فيها الُعمانيون البرتغاليين خارج ُعمان 

 كمية
 اموظن جشٍر ظَبة يف حربة امخضحَات 

ىل  معلومة   أأرسل ال مام س َف بن سوعان الأول محةل ا 
م ثوبََ ميداء اس خغازَ وحررُا 1698ؿام  ممباسا

 .من امربثغامَني 
 حـل انرص بن  ممباسااكامَ حامِة ُؾٌلهَة يف

 .ؾبدهللا املزروؾي وامَا ؿوهيا 
 ؽحمك  امَـاربةحىت هناًة دوةل  ممباسا املزاًر
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  ة ارب  ات  الحص  ر  ج  طور...... المن  مو و ت   ن 
 يف أأغوب فرتاثَ حبَاة أ مٌة مس خلرة مشوت ؿدة جمالت  امَـاربةمتزي ؾرص:- 

 الوالي   اجملال الاداري
 األكبر

 الوالة

 الوكالء

 القضاة

 المستشارون

 وكيل بيت المال

 وكيل األف الج

 وكيل المساجد

 وكيل االيتام

 وكيل الطرق

 وكيل الغائب

  التنظيمات اإلدارية 
 اليعاربةفي عصر  

 اإلمام

اة   ط مع الحث  داري يف ادلوةل الرت   أأمهَة وحود هؼام ا 

 عبدهللا بن دمحم غسان/ الشيخ  
ؿامل وكائد ؾسكري يف ؾِد ال مام 

ثوىل مٌعب اموايل  انرص بن مرصد
 الأنرب يف ىزوى هل نخاب 

 {اخلَار  بَوؿاتخزاهة الأخبار من } 

 خشعَة 
 ؾٌلهَة اترخيَة
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 اجملال الاكذعادي

 بفضل  امَـاربةمع امرخاء الاكذعادي يف ؾرص:- 

 {يف امرس خاق  امعائغيفوج  –يف ضيم  امربزًًلفوج  –اخلعمني يف برنة املوز } 

 لِا ة اميت حربط بني امِيد و سواحل اخلوَج امـريب و أأفًر ة امبحًر  ثأأمني امعرق امخجاًر
 { وضعت معوَة امخبادل امخجاري بني ُؾٌلن و املياظق الأخرى }             

     ىل امساحل امغريب نوِيد  {اهمتور  –اخلَول } ًعدر ا 
  { الأرز –املالبس } ٌس خورد من امساحل امغريب نوِيد 
   {وس َط امخجاري } املِام بيلل امسوؽ من ماكن لأخر 
                 ٌلهَة ـُ  {مِياء مسلط } ازدُار املوائن ام
         {مسلط  –ازيك  –مٌح } اهخـاش الأسواق احملوَة 
   {اظالح أأهؼمة امري  –حرممي املدمي مهنا  -صق الأفالج } ثعور امًضاط امزراؾي   
    أأصِر الأفالج 
    {امُُب  –امزؾفران } ادخال حماظَل خدًدة مل حكن مـروفة 
  {امضـري  –كعب امسكر  –اميارحِل  –اميخَل } زراؿة 

 
 فوج اخلعمني

 مِياء مسلط

 كعب سكر
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 اجملال امـمراين

 ٌلهَة يف ؾرص ـُ  -:حِر كاموا بػػ  امَـاربةازدُار امـٌلرة ام
ة احلزم ر كًر  ثأأسُس مدًية امحلراء و ثعٍو
 {يف برنة املوز  امَـاربةمسجد } بياء املساخد 
 امـٌلرة احلربَة من خالل بياء املالع و احلعون:-   

 ولًة ظور – امس يُسةلحعن 

 ولًة امرس خاق –حعن احلزم 

 ولًة براكء –حعن بُت اميـٌلن 

 ولًة ىزوى –كوـة ىزوى 

ٌلهَون بياء كوـة َؾراد يف امبحٍرن يف ؾِد  معلومة   ـُ أأؿاد ام
ال مام سوعان بن س َف امثاين ؾيدما أأرسل خُضا 

 م1714مخحٍرر امبحٍرن من امفرس ؿام 
 م 17ؾرفت املوـة بـد حتٍرر امبحٍرن و حىت املرن

 {كوـة سوعان بن س َف } ابمس 

 كوـة ىزوى امس يُسةلحعن 

 حعن بُت اميـٌلن حعن احلزم

 امَـاربةمسجد 

 كوـة َؾراد
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 اجملال امـومي

 امَـاربةثيوع املؤسسات امخـوميَة امـامة و اخلاظة يف ؾرص :- 
 {  حتفِغ املرأ ن امكرمي } امكذاثُب 
 املساخد 
اجملامس 
 {مكذبة حعن امرس خاق  –مكذبة خرٍبن } املكذبات 
 فؼِر امخـومي اميؼايم لأول مرة  امَـاربةثعور امخـومي يف ؾرص

 {مدرسة خرٍبن } بن سوعان  بوـربيف ؾِد ال مام 
هبوغ امـدًد من امـوٌلء املوسوؾَني يف جمالت ؿومَة مذيوؿة 

 {امخارخي  –الأدب  –امـووم امرشؾَة  –امفكل  –امعب }    
ثراء املكذبة امـٌلهَة                   سامهوا يف ا 

زدُار املكذبة امـٌلهَة و ثراهئا ابمـدًد من املؤمفات  ا 
   -:امـومَة مثل 

ال لف   المج  ة اسم المو  اب  لف  هر مو   ا ش 

 الطب
 الف لك

 األدب
 التاريخ

 الشريعة

الشيخ سليمان بن 
 إبراهيم بن دمحم العوفي

الشيخ خلفان بن جمعة 
 السليماني

الشيخ علي بن عمر 
 باعمر

الشيخ راشد بن خميس 
 الحبسي

الشيخ دمحم بن عامر 
 المعولي

 جواهر المنافع

شمس اآلفاق في سر 
 الملك الخالق

منظومة في تكبيرة 
 اإلحرام

 ديوان الحبسي

 قصص و أخبار 
 جرت في ُعمان
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 كامة ؿالكات ودًة مؽ املوى الأوروبَة اميت مِا وحود يف  امَـاربةحرص  ؿىل ا 
 اخلوَج امـريب و احملَط امِيدي           
 { م 1646اثفاكِة ؿام } ؾلد اثفاكِات و مـاُدات:- 

عاهَة } بني  -      {ال مام انرص بن مرصد و رشنة امِيد امرشكِة امرًب
كامة ؿالكات اكذعادًة و س َاس َة } أأُدافِا  -      {ا 

 م مرشوع ٌسِل نوِوميدًني1651ثلدمي ال مام سوعان بن س َف الأول ؿام 
ىل امبرصة        ٌلهَة ا  ـُ  .هلل بضائـِم ؿرب الأرايض ام

 ق زايدة جحم امخبادل امخجاري مؽ ٌلهَة امفروس َة ؾن ظًر ـُ  ثعور امـالكات ام
 .فروسا و مس خـمراهتا                 
 

 

  ة ت  ارح  ات  الج  واصل.. العلاق  وة  و ت   ق 

 شركة الهند الشرقية معلومة  
 عاين ؿام  م1600ثأأسست مبرسوم مويك بًر
 عاهَا يف حٌوب ة ؿىل جتارة امِيد و مجَؽ مس خـمرات بًر ُأؾعَت سوعات احذاكًر

 {اندسبت دمع س َايس وؾسكري } رشق أ س َا و امعني و امَاابن 
 حرب الاس خلالل الأوىل يف امِيد{ اهدلع امثورة } م 1858اىهتت امرشنة ؿام 

كامة ؿالكات خارحِة دبووماس َة مؽ ادلول الأخرى  أأمهَة ا 
جياد ؿالكات وزَلة مؽ امضـوب اخملخوفة مما حيلق معاحل امبدل   هسب الأظدكاء و ا 

  ة  .... الصراعات هاب  عف  و ن   ض 

 امبوسـَدوكِام دوةل  امَـاربةاىهتاء دوةل 

 اليعاربة

 ظمؽ امفرس يف امس َعرة ؿىل ادلوةل

 ضـف ادلوةل

 امخيافس ؿىل امسوعة مبساهدة رؤساء املبائل

ش   اق  كر ون   ق 
ىل املوة و الاس خلالل  اموحدة اموظيَة ثلود ا 

ىل امخفكم و الاهلسام  و ضـفِا ًؤدي ا 
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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سوعية ؾٌلن 
 وزارة امرتبَة و امخـومي

 حمافؼة حٌوب امرشكِة
 (  12 – 9) مدرسة امسوعان كابوس نوخـومي الأسايس

 امخلومي

اس ث  ت   م2020 –سوعية ؾٌلن  -وزارة امرتبَة وامخـومي  -مجَؽ احللوق حمفوػة  -امعف امثاين ؾرش  -ُذا وظين يف امـراكة و اجملد  -موخط ادلراسات الاحامتؾَة  - اق 

عذاد  ذ العلوي  . ا   -:ا  عذاد  مت حبمد اهلل صالح حذب  م و ا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذب 
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 أأحب ؾن الأس ئةل امخامَة:- 
 م ؟1624ما أأمه امخحدايت اميت واهجِا ال مام انرص بن مرصد ؾيد ثومََ احلمك ؿام 
 ما الاسامَب اميت اس خخدهما يف . أأدرك ال مام انرص بن مرصد أأمهَة اموحدة اموظيَة

 سبِل حتلِق ذكل ؟
 ٌلين يف ؾِد ـُ  ملواهجة امربثغامَني ؟ امَـاربةما ادلور امخارخيي اذلي كام بَ الأسعول ام
 مخعوٍر امًضاط امزراؾي ؟ امَـاربةؿدد أأمه الأؾٌلل اميت كام هبا 
 ؟ امَـاربةثيوع املؤسسات امخـوميَة امـامة واخلاظة يف ؾِد . وحض 
ٌلهَة امفروس َة ؟ ـُ ة ام  ما امـوامل اميت سامهت يف ثعور امـالكات امخجاًر
 يل اىهتاء دوةل  ؟ امبوسـَدو ػِور دوةل  امَـاربةانكش الأس باب اميت أأدت ا 
ما الامس الأخر اذلي ؾرفت بَ مكذبة حعن امرس خاق ؟ 

 

 اخرت ال خابة امعحَحة من بني امبدائل املـعاة:- 
 ودل ال مام انرص بن مرصد يف ولًة:- 

 مٌح     -امرس خاق         -هبال         -ىزوى            
 مت حتٍرر مسلط و معرح ؿام:- 

 م1651    -م    1648   -م    1649   -م  1650      
 ٌلن ومل حكن مـروفة سابلا ـُ  -:ثـخرب من احملاظَل اجلدًدة و اميت ُأدخوت أأول مرة م

 اميخَل   -امُُب     -امضـري     -كعب امسكر         

 ادرس امعورة اميت أأمامم مث أأحب ؾن الأس ئةل امخامَة:-- 
 امس املـمل حامَا:-__________ 
 موكؽ امبياء:-____________ 
احلدث امخارخيي اذلي ثغري مسمى ُذا املـمل 

 ______________من أأخةل ؟ 
___________________ 

 و امولًة امخابؽ مِا امس املـمل أأمامم ٍلوؿة من امعور جسل أأسفل لك مـمل:- 
  

____________       ____________ 

____________       ____________ 
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