
 

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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لاد ذ الث  وحي  ا ة  و ت  ش   الن 

ودل يف والًة 
أأدم مبحافؼة 

 ادلاذوَة ؿام
 م1693

معل يف 
امنضاط 

 امخجاري

 متزي ابذلاكء
 و  

 احلنكة

صغل منعب 
وايل حصار أأوادر 

 امَـاربةحمك 

مؤسس دوةل 
 امبوسـَد

ثوىل احلمك 
 م1744

اختذ امرس خاق 
 ؿامصة حلمكة

كام بخوحِد 
امبالد و ظرد 

 امفرس مهنا

ثويف يف 
امرس خاق و دفن 

فهيا ؿام 
مة   م1783 ن   ق 

 احلامك امـادل و امـامُم اخملوط مَصام أأمان ندلول

 اإلمام  
 أحمد بن سعيد البوسعيدي
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ن  سالم  -:العلامة   ث  ب  ن  ذي  حي  وسعي   ا مب 
اكن فلهيا وؿاملا, من ؿوٌلء املرن امثاين ؾرش يف نزوى 
 كام  امَـاربةيف أأوادر ؾرص:- 
 {مسجنو مبـغ املضاخي وكذل بـضيم }بن محري بوـربؾزل االإمام 
قراق أأموال س َف بن سوعان امثاين  حمك ابإ
ؾلد االإمامة لأمحد بن سـَد امبوسـَدي 

 ذحكام وسعي  ة  ..الب  ات  راسخ  ر  ج  مة  و من  اسة  حكن   سث 
أأسس خُضًا كواًي و أأسعواًل حبراي 
ٌلهَة وظرد امفرس ـُ  ثأأمني امسواحل ام
 حتٍرر مدًنة امبرصة من الاحذالل امفاريس 

 م1775ؿام       

 اإلمام
 أحمد بن سعيد

حرر امبحٍرن من س َعرة امفرس 
فرض امس َادة ؿىل اخلوَج امـريب وحبر ُؾٌلن 

 السٌد
لِا  سعيد بن سلطان فًر مرباظورًة واسـو الامذداد يف أ س َا و اإ  أأكام اإ

 لي من ربط امضق ال س َوي ابمضق الأفًر
ٌلهَة ـُ  الامرباظورًة ام

 اإلمام
 وحد امبالد و حافغ ؿىل اس خلرارىا عزان بن قيس

 السلطان
 فيصل بن تركي

 كامة ؿالكة مذوازهة بني ُؾٌلن و املوى جنح يف اإ
 -: البوسعيدبعض من المنجزات السياسية و العسكرية في عصر   الاوروبَة املخنافسة

 السٌد
 سلطان بن أحمد

 السلطان سعيد بن تيمور

 هللا ثـاىل امسوعان كابوس بن سـَد  ابءذنوادل املغفور هل 
 م1932ثوىل احلمك ؿام  –ظَب هللا ثراه    –          

 أأىمت ابمـالكات اخلارحِة:- 
ؾلد ؿدة اثفاكِات من أأمهيا اثفاكِات ظداكة و ؿالكات اكذعادًة                   

 .مؽ اموالايت املخحدة الأمٍركِة و اميند 
 زايرة امـدًد من دول امـامل:- 

عاهَا  –اموالايت املخحدة الأمٍركِة   مرص –فوسعني  –امَاابن  –بًر
أأول حامك ؾريب ٍزور اموالايت املخحدة الأمٍركِة 
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 حفظو هللا و رعاه –السلطان ىيثم بن طارق   طيب هللا ثراه-السلطان ق ابوس بن سعيد

 ٌلهَة احلدًثة يف ـُ م يف ؾيد امسوعان كابوس بن 1970ًومَو  23كامت اههنضة ام
 .ظَب هللا ثراه  –سـَد 

أأظبحت ُؾٌلن دوةل املؤسسات و املاهون 
 من أأمه صواىد اههنضة احلدًثة:- 
كوات امسوعان املسوحة 
رشظة ؾٌلن امسوعاهَة 

ب فين والأاكدميي ماكفة املندس بني  –أأىَل ث  حزوًدمه باكفة الاسوحة و املـدات املخعورة –ثدًر
 م2020ًناٍر  10ثوىف امسوعان كابوس يف 
ارىس رمحو هللا ثـاىل راكئز دوةل صاخمة ميا ماكنهتا وصيرهتا احملوَة والاكوميَة و امـاملَة  . 

 صيدت ُؾٌلن اس خلرار س َايس داذًل 
 ظَب هللا ثراه –الاهخلال امسوس نوحمك بـد وفاة امسوعان كابوس بن سـَد بن حميور. 
ملامَد احلمك  –حفؼو هللا ورؿاه  -ثوىل ظاحب اجلالةل امسوعان ىَمث بن ظارق بن حميور

 .م 2020ًناٍر  11يف 
 أأملى خالهل امسوعان ىَمث بن ظارق بن حميور دعابة الأول أأمام جموس ُؾٌلن 

 {ؿاىد صـبة منذ اموىةل الأوىل ابمسري ؿىل ُدَعا امسوعان امراحل }             
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 م1954أكتوبر  11مسمط  -:المٌالد 
 المرحلة األولى المدرسة السعٌدٌة -: التعلٌم 
 تعلٌمة العالً فً جامعة أكسفورد -                 

 بنفس الجامعة بٌمبرونأكمل تعلٌمة بكلٌة  -                 
 وكٌل الشؤون السٌاسٌة فً وزارة  -:المناصب 

 م1986الخارجٌة عام                           
 وزٌر التراث الثمافً فً فترتٌن  -      

 {م 2020/ م 2002}            
 رئاسة اللجنة الرئٌسٌة لرؤٌة  -                   

 .م2040عمان                           

 حفضو هللا و رؿاه –امسوعان ىَمث بن ظارق 

ما املمي اميت ثضمنهتا امرساةل ؟ 
 ما ادلالئل اميت جس خنذجيا من رسؿة

اهخلال احلمك و سالس خو بـد وفاة 
 امسوعان كابوس بن سـَد 

 -ظَب هللا ثراه  –

 ىل امعورة اميت متثل رساةل امسوعان اهؼر اإ
 –ظَب هللا ثراه  –كابوس بن سـَد 

ىل أأؾضاء جموس امـائةل احلامكة          . اإ
 -:مث أأحب ؾن الأس ئةل اميت ثوَة        
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  ة اري  ات  الحض  ر  ج  دهار... المن  ذ و ار   مخ 
 ٌلهَة يف ؾرص ـُ ة ام  -: امبوسـَدأأمه املنجزات احلضاًر

داري   ال الإ   المج 
ة  ثعوٍر امنؼام االإداري و اس خحداث بـغ امخنؼاميت االإداًر

مام  الإ 
 امـوٌلء

 اموهجاء
 الأؾَان

امسوعة 
 امدرشًـَة

 امسوعة امخنفِذًة

 امسوعة 
 املضائَة

 كايض املضاة
 املضاة

 اموالة

 بُت املال

 حباه امرضائب

 امرشظة

 احلرس

 اجلُش

 الأسعول

ضادي   ت  ال الإق   المج 
 ة يف أأوادر املرن } ازدىار امنضاط امخجاري {  م 18أأمهَة مِناء مسلط امخجاًر

حِر بوغت امخجارة اميت متر من ذالهل ما ًـادل مخس أأمثان ٍلوع امخجارة يف 
 .منعلة اخلوَج 

 ٌلهَون يف جتارة احملَط اميندي يف ثوزًؽ امسوؽ ـُ  -:ادلور امليم نوخجار ام
 {امعمف  –امـسل  –انوبان  –أأسٌلك  –متور } احملوَة  -أأ            

 {امـاج من رشيق أأفًرلِا  –املوح امفاريس  –امنب اهميين } مس خوردة  -ب          
 اس خلبل } اندساب مِناء زجنبار يف ؾيد امس َد سـَد بن سوعان صيرة ؿامَة

ة من خمخوف دول امـامل  ة أأحنبَة 41زار املَناء { امسفن امخجاًر سفِنة جتاًر
 (م 1832/1834)ذالل

ارة
  ج    

لت       
ا

 
 ىل زجنبار  –املرهفل } ازدىار امزراؿة اذلي أأدذهل امس َد سـَد بن سوعان اإ

أأظبحت { م حِر أأظبح من املوارد امرئُس َة املموةل خلًزنة ادلوةل 1842ؿام 
عة .زجنبار أأنرب معدر نولرهفل يف امـامل 

زرا
ال

 

 من أأمه  } ظور  –مسلط  –معرح { ظناؿة امسفن } ثعور امعناؿة
عة {أأحواض بناء امسفن يف ؾيد امس َد سـَد بن سوعان 

صنا
ال
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 عة أأحب ؾن الأس ئةل ال ثَة  -:ابالس خـاهة ابخلًر
ٌلهَني ؿىل ممارسة    -1 ـُ اس خنذج الأس باب اميت ساؿدت امخجار ام

ة ؟  اموساظة امخجاًر
ٌلهَون  -2 ـُ عة املناظق اميت اس خورد مهنا امخجار ام حدد ؿىل اخلًر

 املنخجات امواردة يف امنط ؟

ههيا ٌلهَني يف املناظق اميت وظووا اإ ـُ ش   .امخأأزري احلضاري نوخجار ام اق  كر و ن   ف 

ال العمران ي    المج 
 بناء املالع و احلعون و الأبراج و امبَوت و املعور:- 
 {امرس خاق } بناه االإمام سـَد بن أأمحد  -:حعن املنعور 
 ة  {مسلط } بناىا امس َد سوعان بن أأمحد  -:كوـة امراًو
 {براكء } بنُت يف ؾيد امس َد سوعان بن أأمحد  -: امفوَجحعن 
 { امربميي} بنُت يف ؾيد امس َد سـَد بن سوعان  -:حعن اخلندق 

 حصن المنصور
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 حصن الخندق المرهوبًبٌت 

 الفلٌجحصن  بٌت العجائب

 اىامتم امسوعان برقش بن سـَد ابمـمران:- 
 املرىويبص َد كرصي بُت امـجائب و بُت 
 وضؽ ؿوَو اربؽ } بناء برج خضم كرب مِناء زجنبار

 {ساؿات خضمة بأأحراس مواهجة نومَناء 

كر و  ف 
ش   اق   ن 

امـٌلرة مرأ ة حلضارة 
امبدل و اهـاكس 

خو  ميًُو
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عذاد  م و ا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 
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اف ي   ق  ال الب   المج 
 امبوسـَدثعور امخـومي يف ؾرص ُحاكم :- 

 -:حولات حتفِغ املرأ ن امكرمي أأ -
يف ؾيد االإمام أأمحد بن سـَد  –امرس خاق  –مدرسة بُت املرن }   

 {امبوسـَدي 
 -:امخـومي امنؼايم  -ب

 {يف ؾيد   امسوعان حميور بن فِعل  –املدرسة امسوعاهَة الأوىل }  
 -:اهدضار املدارس يف لك املدن  -ج
 {امفرتة احلامَة } 

َولُف السٌد فٌصل بن حمود البوسعٌدي 
 فً التعلٌم                   

 و  أأي هوع من اموكف ًوحضو امضلك ؟, اس خنذج مـىن اموكف  -1
 اس خررج هؼام امـمل املُخبؽ يف املدرسة ؟ -2
 ؟ حمافؼخمأأؾط أأمثةل ؿىل أأوكاف أأدرى يف  -3
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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سوعنة ؾٌلن 
 وزارة امرتبَة و امخـومي

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

اس ث  ي   م2020 –سوعنة ؾٌلن  -وزارة امرتبَة وامخـومي  -مجَؽ احللوق حمفوػة  -امعف امثاين ؾرش  -ىذا وظين يف امـراكة و اجملد  -مورط ادلراسات الاحامتؾَة  - اق 

عذاد  م وا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 
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 بروز امـدًد من امـوٌلء:- 
 المؤلف ات الشخصية 

 تهذٌب األثر فً تلخٌص جامع الشٌخ دمحم بن جعفر مهنا بن خلفان بن حمد البوسعٌدي /الشٌخ 

 موسوعة العلم المبٌن و حك الٌمٌن  الخروصًجاعد  ناصر بن/ الشٌخ

على ( أوساكا بالٌابان )له دٌوان شعري طبع ألول مره فً مدٌنة  {أبً الصوفً }  سعٌد بن مسلم/ الشاعر
 م1937{ فٌصل  السلطان تٌمور بن} نفمة 

 برهان الحك – من مؤلفاته –م 1975المفتً العام للسلطنة منذ عام  العالمة أحمد بن حمد الخلٌلً/ الشٌخ
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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سوعنة ؾٌلن 
 وزارة امرتبَة و امخـومي

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

اس ث  ي   11 م2020 –سوعنة ؾٌلن  -وزارة امرتبَة وامخـومي  -مجَؽ احللوق حمفوػة  -امعف امثاين ؾرش  -ىذا وظين يف امـراكة و اجملد  -مورط ادلراسات الاحامتؾَة  - اق 

 كامة ؿالكات دبووماس َة ؿىل املس خوًني االإكوميي و امـاملي  اإ
 -:حِر ُؾلدت امـدًد من االثفاكِات و املـاىدات        
 م1833مؽ اموالايت املخحدة ؿام { امس َد سـَد بن سوعان } املـاىدة اميت ؾلدىا 

 .وثـخرب من أأكدم امـالكات امس َاس َة بني ادلول امـربَة و اموالايت املخحدة الأمٍركِة       
 ظَب هللا حراه  –امسوعان كابوس بن سـَد } ثوسؽ ؿالكات امسوعنة اخلارحِة يف ؾيد– 

 -:ويه .وذكل بفضل س َاسة امسالم اميت اثبـيا        
 امسمل و احلوار-
 ؿدم امخدذل يف صؤون امغري-
كوميَة و امـاملَة ابمعرق امسومَة-  ادلؾوة حلل مجَؽ املضالك االإ
كوميََا و ؿاملَاَ -  مـب  خالهل امسوعان كابوس دور اموس َط يف حل امكثري من اخلالفات اإ
 أأهسب امسوعنة حمبة امـامل و أأظبحت مرىس امسالم و الأمان-

  ة ي  ارح  ات  الج  واصل.. العلاق  اح و ت  ث  ف   ات 

ؾند ثومَة ملامَد احلمك يف  –حفؼو هللا و رؿاه  –أأند خالةل امسوعان ىَمث بن ظارق 
 .امبالد ؿىل امسري ؿىل هنج امسوعان كابوس يف س َاس خو اخلارحِة 

عذاد  م و ا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 

 معلومة  
ؿًل بن اندض امينايئ  ممباساأأرسل امس َد سـَد بن سوعان وامَو ؿىل 

ىل مندن ؿام  م حاماَل ىدااي امسوعان 1842ؿىل منت سفِنة سوعاهة اإ
ىل املوكة   .سـَد اإ
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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سوعنة ؾٌلن 
 وزارة امرتبَة و امخـومي

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

 امخلومي

اس ث  ي   م2020 –سوعنة ؾٌلن  -وزارة امرتبَة وامخـومي  -مجَؽ احللوق حمفوػة  -امعف امثاين ؾرش  -ىذا وظين يف امـراكة و اجملد  -مورط ادلراسات الاحامتؾَة  - اق 

عذاد  ذ العلوي  . ا   -:ا   صالح حذي 
 مت حبمد اهلل

عذاد  م و ا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 

12 

 اذرت االإخابة امعحَحة من بني امبدائل املـعاة:- 
 والًةودل االإمام أأمحد بن سـَد يف 

 {امرس خاق   -أأدم   -نزوى    -منح  }        
 ثوىل االإمام أأمحد بن سـَد حمك ُؾٌلن ؿام:-  
 {م 1744 –م 1844 -م  1944 -م  1641}     
 كامة ؿالكات مذوازهة بني ؾٌلن و املوى الاوروبَة  من حاكم ُؾٌلن اذلٍن جنحو يف اإ

 {االإمام ؾزان بن كُس  –امسوعان فِعل بن حريك  –امس َد سوعان بن أأمحد }      
 ىل الأن أأحد م 1975املفيت امـام نوسوعنة منذ ؿام   -:احلق ىو مؤمفاثو برىان أأمه اإ

 {امض َخ أأمحد بن محد اخلوًَل  –امض َخ اندض بن خاؿد  –امض َخ همنا بن ذوف }    

 أأحب ؾن الأس ئةل امخامَة:- 
كبل ثويل أأمحد بن سـَد االإمامة يف ؾٌلن ما املنعب اذلي اكن ٌضغهل ؟ 
ما أأمه الأؾٌلل اميت كام هبا امس َد سوعان بن أأمحد ؟ 
مما ثخكون امسوعة امدرشًـَة زمن االإمام أأمحد بن سـَد ؟ 
 ؟ امبوسـَددنل مبثال ثوحض من ذالهل ازدىار امنضاط امخجاري يف ؾرص 
كارن بني امسوؽ احملوَة وامسوؽ املس خوردة ؟ 

ؿدد مناذج من امسوعة امخنفِذًة زمن االإمام أأمحد بن سـَد ؟ 
 من أأمه احملاظَل اميت ُأدذوت اىل زجنبار و الكت رواج واكبال هبري زمن امس َد سـَد بن

 سوعان ؟
من أأصير املناظق اميت ًوخد فهيا أأحواض معناؿة امسفن يف سوعنة ؾٌلن ؟ 
 {بُت امـجائب –املنعور حعن  –حعن اخلندق } ومعابلهتا ابمعوراملـامل امخامَة ظنف 

 
 
 
 
 
 
 
مباذا ٍمتزي امربج اذلي كام ببنائو امسوعان برقش بن سـَد يف زجنبار ؟ 
 ؟ امبوسـَدثدبؽ ثعور امخـومي يف ؾرص ُحاكم 
 ظَب هللا حراه  –كابوس بن سـَد امسوعان ثوسؽ ؿالكات امسوعنة اخلارحِة يف ؾيد– 

 ما اههنج اذلي اثبـو يف ثـامهل و ؿالكاثو اخلارحِة ؟. امسالم بفضل س َاسة وذكل 
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