
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

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

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

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

        

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس صالح بن حديد العلوي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الفصل الثاني
 سلطنة غامن

 وزارة امرتبية و امخؼلمي
 املديرية امؼامة نلرتبية و امخؼلمي جنوب امرشكية

 ( 12 – 9)نلبنني  مدرسة امسلطان كابوس نلخؼلمي 

 سلطنة ُغامن
 وزارة امرتبية و امخؼلمي

 املديرية امؼامة نلرتبية و امخؼلمي
 حمافظة جنوب امرشكية

 مدرسة امسلطان كابوس نلبنني

 -:اػداد  ثطممي 

 صالح حدٌد العلوي. أ
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اس ب  ت   ضاحل حديد امؼلوي. أ   –م 2020 –سلطنة غامن  -وزارة امرتبية وامخؼلمي  -مجيع احللوق حمفوظة  -امطف امثاين غرش  -ىذا وطين يف امؼراكة و اجملد  -ادلراسات الاجامتغية ملخص  - اق 

 
 
 

 
 

جشلك ىوية الإوسان امُؼامين منذ أ كدم امؼطور خالل مراحل اترخيية متؼاكبة 
 (مرسح أ حداثو و جمرايت حياثو ) ارثباط امُؼامين بأ رضو 

alm
an
ah
j.c
om
/om



 الفصل الثاني
 سلطنة غامن

 وزارة امرتبية و امخؼلمي
 املديرية امؼامة نلرتبية و امخؼلمي جنوب امرشكية

 ( 12 – 9)نلبنني  مدرسة امسلطان كابوس نلخؼلمي 

اس ب  ت   ضاحل حديد امؼلوي. أ   –م 2020 –سلطنة غامن  -وزارة امرتبية وامخؼلمي  -مجيع احللوق حمفوظة  -امطف امثاين غرش  -ىذا وطين يف امؼراكة و اجملد  -ادلراسات الاجامتغية ملخص  - اق 

 مفهومها و دالالتها.. الهوٌة 
 امؼادات و ال غراف

 امخارخي

 امؼليدة

 ال رض

 انلغة

الثقافٌة  
االجتماعٌة  
التارٌخٌة  
 الجغرافٌة

 الهوية:- 
 صفة الشخص و خصوصيته

 (مجموػة من امسامت و اخلطائص املشرتنة ) 

الخصائص المشتركة 

هوية المجتمع المشتركة 

 (جُشؼر امفرد ابهامتئو وولئو موطنو ) 

 فكر و ناقش
 جُشؼر اجلغرافيا امفرد ابهامتئو موطنو -1
 اخلطائص امثلافية اميت متثل ىوية امفرد -2
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 مرتكزات راسخه.. الهوٌة العُمانٌة 
 الهوٌة العمانٌة تقوم على عدة مرتكزات تتكامل 

 -:فٌما بٌنها لتشكل الشخصٌة العُمانٌة 

 الجغرافيا التاريخ
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ميام و منبع جرشيع  مطدر اإ
 هيذب امنفوس و اموجدان  

وساان ضاحلا ملك زمان و ماكن  يبين اإ

 .وػاء احلضارة و غنواهنا 
 .حتدث هبا امُؼامين منذ كدمي امزمان  

هخاج امفكري   فاكهت وس يةل نلخفامه و امخواضل و الإ

 اللغة العربية الدين اإلسالمي
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قٌام حضارة مجان ساهم فً التواصل الحضاري 
 مع العدٌد من الحضارات  

 (امنيل  –امرافدين  –امس ند  –بالد اميند ) 
 ًدخول أهل ُعمان فً االسالم طواعٌة ساهم ف:- 

 ثؼزيز ثلافة احلوار      -1
 كدرهتم يف امخؼامل مع خمخلف املضااي بروح امسامحة و ال خوة و امطداكة   -2

 التاريخ

 اميند

 شبة القارة الهندية -:بالد الهند  -1
وأجزاء مما يعرف اليوم بأفغانستان، باكستان  -:بالد السند  -2

 الهندوشمال غربي 
 العراق -:بالد الرافدٌن  -3
 .مصر  -:بالد النٌل  -4

 افغاوس خان

 مرص
 امؼراق
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 الجغرافيا

متسم امُؼامين بأ رضو رمغ كساوة بؼظ ثضاريسيا 
 بناء املدرجات اجلبلية -1

 معر امواحات امطحراوية -2    
 خمر غباب امبحار -3                               

 ميظل امس ُغامن حمفورا يف كلوب ساننهيا ػرب امزمن      

 المدرجات الجبلية

 الواحات صحراوية

 البحار
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 وحده وطنة غامن -1
 (امؼمل  –امخفاؤل  –اموحدة  –اموطن ) كمية اموطن و اموفاء نلوطن -2

احتواء هذه الحارات القدٌمة على العدٌد 
 من العادات و التقالٌد و القٌم االجتماعٌة
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 األسرة

 وسائل  المدرسة
 االعالم

 االندٌة

 المؤسسة
 الدٌنٌة

 جماعة
 االقران

 -أ

حمنية احلس اموطين و حب اموطن و احلامك و هلدس  –ب 
 ؼيش ػلهيا و امخارخي امؼريق ميذا امبدله ال رض اميت 
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 امنجاح
وسااًن اكماًل يف مجيع جواهب     حياثمميس أ ن حكون اإ

ل ملةل كليةل من     امبرشفيذا ل يكون اإ
امنجاح أ ن حكون ممزيًا يف جاهب من جواهب حياثم مبا جيؼل   

ثراء  فادة واإ  ملآخرينىذا اجلاهب مطدر اإ
 صاحل حديد العلوي. أ

 ( 12 – 9 )مدرسة السلطان قابوس للتعليم للبنني 
 م2020 -وزارة الرتبية و التعليم  -اقتباس  -ملخص الدرس األول 
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