
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/6social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                

    

                  https://almanahj.com/om/6social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس ليلى سليم الجعفرية و وفاء حميد الجعفرية اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 سلطنة عمان 

 وزارة التربية والتعليم 

 المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الشرقية جنوب

(12-5مدرسة األشخرة للتعليم األساسي )  

)ثق بقدراتك 
 ...تحقق أهدافك (

 اعداد المعلمتان :

 ريةليلى سليم الجعفرية           وفاء حميد الجعف
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  ه  في دمشق132متى سقطت الدولة االمويه؟  

  االمير عبد الرحمن الداخلالخلفاء العباسين ؟   من هو االمير الذي استطاع االفالت من مالحقة  

    النه اخواله من البربر يسكنون في عللي .....توجه االمير عبد الرحمن الي شمالي افريقيا ؟
 تاهرت 

  قبيله نفزةما اسم القبيله التي اختبى فيها عبدالرحمن الداخل في مدينة سبتة ؟   

 الدولة األموية في األندلس                    

عهد النبوة والخلفاء 
الخلفاء الراشدين ) 
 المدينة المنورة ( 

 عهد الدولة االمويه.

 صمة : دمشق العا

 

عهد الدولة العباسية 
 () بغداد( 132-656)
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 الن أنصارة من ؟     ندلس القامه دولة االمويين فيها  عللي : اختيار عبد الرجمن بن معاويه اال
  االمويين يسكنون االندلس

   النه استطاع ان يدخل قرطبة عللي : تسميه عبد الرحمن بن معاويه ب عبدالرحمن الداخل ؟
  ه138سنه 

  قرون 3كم الفترة الزمنيه التي حكمت فيها الدولة االمويه االندلس ؟  

 أبو جعفر المنصوري الذي حاول إعادة االندلس الى الدولة العباسية ؟ ما اسم الخليفة العباس  

  : وانداوسياما اصل كلمة االندلس  

  اسبانيا والبرتغالما هي دول االندلس حاليا ؟ 

 أمامك خريطة الدولة األموية إدرسيها جيدا ثم أجيبي:

 

 .** أرسمي خط يوضح مسار االمير عبد الرحمن الداخل إلى االندلس **

 ** ضعي دائرة على المدينة التى بناها عبد الرحمن الداخل 

 وقعي مضيق جبل طارق على الخريطة
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 عللي ما يلي :

 محاولة شارلمان غزو األندلس,-1

 طمعه في طرد المسلمين وضمها إلى دولته.-

 اهتمام األمير عبدالرحمن الثالث بتقوية األسطول األندلسي.-2

 ندلسيةلحماية الموانيء األ-

 مجيء السفراء والوفود من أوروبا إلى قرطبة في عهد عبدالرحمن الناصر .-3

 تطلب ود الخليفة وتوثق صالتها وعالقاتها به-

 591 هـ497 هـ897 هـ422
وفاة هشام الثاث آخر 

 الخلفاء األمويين
انهاء الحكم العربي 

 االسالمي في األندلس
دخول زعيم المرابطين  

ى يوسف بن تاشفيناى
األندلس وانتصر عليهم 

 في موقعة الزالقة .

دخول زعيم الموحدين 
أبو يوسف يعقوب بن 
عبد المؤمن وانتصر 

 عليهم في موقعة األرك.
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   اإلمــــــــــــــــــامة الثانية فــــــــــــــي عمان         

                    

*حكم عباد بن عبد بن الجلندى 
عمان وقد عاصر عهد الخليفة 
عثمان بن عفان وعلي بن أبى 

 .طالب 

والية ما هي أول والية يدخلها اإلسالم ؟ *
  سمائل

* من هو الصحابي الذي بنى مسجد 
  حابي عثمان بن عفانالصالمضمار ؟

 من هم حملة العلم ؟

 5لى يد اإلمام أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة في البصرة مدة هم الذين تلقوا العلم ع
 ة سنوات وأرسلوا لنشر المذهب االباضي إلى مناطق مختلف
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الطريق البري  
الذي يربط بين 
 عمان والبصرة 

الطريق البري  
الذي يربط بين 
 عمان والبصرة 

 البصرة 

 البصرة 

االحساء 
في 

 السعودية 

االحساء 
في 

 السعودية 

 عمان 

 عمان 
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دامت اإلمامة 
األولى في 

عمان حوالي 
 :...سنتين...

أرسلت الدولة 
خازم العباسية ...

بن 
...إلخضاع خزيمة
عمان 

ان استمرت عم
خاضعه للدولة 
العباسية حتى 

سنة 
هج177........

... ريى

 من هو اإلمام الذي عينته الدولة العباسية واليا على عمان ؟

 جناح بن عبادة الهنائي 
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 هجرية 177 سنة تأسيها 

من سلطة  اجتماع علماء االباضية وإقرارهم النتزاع عمان سبب قيامها 
 الدولة العباسية 

 هجري177محمد بن أبي عفان سنه  اإلمام األول لها 

 الوارث بن كعب الخروصي  اإلمام الثاني لها 

 أرسل هارون الرشد حملة لمنع استقالل عمان لكنها فشلت  موقف الدولة العباسية 

 سنة  100 فترة استمرار االمامة الثانية في عمان 

 ى )بيضة اإلسالم (نزو عاصمة عمان 

 اختالف القبائل العمانية وطلب العون من الدولة العباسية  سبب ضعف االمامه الثانية 

 279-265فرحت وارسلت جيشا لهم بقيادة محمد نور ) موقف الدولة العباسية من ضعف االمامه 
 هــ(

 عمان إلى الدولة العباسية  أكثر القتل والفساد وأعاد  األعمال التي قام بها محمد بن نور في عمان 

 لكثرة القتل والفساد الذي أحدثه في عمان  سبب تسمية العمانيون محمد بن نور باسم محمد بن بور 

 سنه  40 فترة انقطاع االمامه في عمان 

 محمد بن خنبش  أخر إمام في عمان 

 النباهنة  الدولة التي انتقل إليها الحكم في عمان بعدهم 

 اإلمامة الثانية في عمان 
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 غرب األوسطـــــمية في المــــالدولة الرست



 اعداد المعلمتان :ليلى سليم الجعفرية ووفاء حميد الجعفرية                           (         12-5مدرسة األشخرة للتعليم األساسي)

 

 

 

 انطلقت الدعوة األباضية على يد الداعية سلمة بن سعد الحضرمي  هـ105

 

 عودة سلمة بن سعد إلى البصرة ومعه حملة العلم  هـ135
 

 مبايعة أبو الخطاب عبد األعلى بن السمح المعافري باالمامة في المغرب هـ140
  

امة أرسل أبو جعفر المنصور حملة عسكرية نجحت في القضاء على االم هـ144
 األباضية التي أنشأها أبو الخطاب 

 
 مبايعة عبدالرحمن بن رستم اماما لألباضية  هـ160

 
قيام دولة األدارسة في المغرب األقصى على يد ادريس بن الحسن بن  هـ172

 الحسن بن علي بن أبي طالب
 

 قيام دولة األغالبة في المغرب األدنى على يد ابراهيم بن األغلب هـ184
 

  

 

موقعها المتوسط 
الها اسهل اتص

 بالجماعات األباضية

بعيدة عن خطر 
 الدولة العباسية

منطقة جبلية 
 داخلية

غنية بمصادر 
 المياه

محاطة بقبائل 
 بربرية اباضية

عللي 
:استحسن 

األباضيون 
 اهرتموقع ت
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 ادرسي الخريطة التي أمامك جيدا ثم أجيبي:

 

 وقعي على الخريطة وادي المولوية؟ -1

 ضعي دائرة على عاصمة الدولة الرستمية ؟ -2

 ما الدولة التي تحد الدولة الرستمية من الغرب ؟ -3

 صمة دولة األغالبة؟ااستخرجي ع -4

يقع البحر المتوسط بالنسبة للدولة الرستمية في جهة  -5
: 

 (الشمال .                      )    (الجنوب .   ) 
 

 

 

 تمية؟ــــــــحي امتداد الدولة الرســــوض 

بجاية 
 شرقا

 وادي
الملوية 

 غربا

تطل بساحلها من جهة 
 الشمال على البحر المتوسط

جنوبا في عمق الصحراء 
ألى ما بعد واركال وغدامس 

وفزان

 مميزات الدولة الرستمية :

حكمو الناس - بحياة الزهد والتقوىتميز أئمتها -التمسك بالدين
 التسامح الديني.–الحرية المذهبية –األمن –بالعدل 
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 قصدها األباضية من من جنوبي الجزيرة العربية وفارس والعراق.-

 هاجر إليها الكثيرون من أهل المشرق والمغرب واألندلس.-

 قصدها التجار والكتاب والعلماء ورجال الصناعة .-

 ك الفترة:عالقة الدولة الرستمية بالدول األخرى في تل

 السبب العالقة الدولة
طلبت من األغالبة محاربة الدولة الرستمية والقضاء  عداء العباسية

 عليها
تعاونو مع العباسيين في القضاء على الدولة الرستمية  عداء األغالبة 

 ففشلو وحاولو مهادنتهم ومصالحتهم
ن الدولة شكلت الدولة الرستمية حماية لدولة األدارسة م حسنة األدارسة

 العباسية
 قدمو الحماية لعبدالرحمن الداخل- حسنة األموية في األندلس

 ين الدولة األموية والعالم االسالمشكلت جسرا يصل بي-
 عللي ما يلي :

 ازدهار الزراعة في الدولة الرستمية.-1

 بسبب وفرة المياه وخصوبة التربة.

 ازدهار التجارة في الدولة الرستمية ؟-2

 عالقاتها الطيبة مع دول الجوار(–موقعها الجغرافي المتوسط -من واالستقراربسبب)األ

 عددي كال من 

 للدولة الرستمية ؟ الزراعية_ أهم المحاصيل 

 الحبوب والفواكه.

 ؟أهم صادرات الدولة الرستمية إلى بالد السودان )جنوبي الصحراء الكبرى (-

 الزجاج.والمنسوجات والعطور واألواني الفخارية والخزف 

 أهم واردات الدولة الرستمية إلى بالد السودان )جنوبي الصحراء الكبرى (؟- 

 الذهب والعاج وريش النعام وجلود الحيوانات.-

ما النتائج المترتبة على انتشار أخبار العدل واألمن عن  
 دولة الرستمية ؟ال
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 دللي على ما يأتي :

 تطور الحضارة االسالمية في عهد الدولة الرستمية؟-أ

 تشييد القصور والمباني الفخمة-

 في أقاليم المغرب والسودان اإلسالمانتشار -

 تعريب البربر-

 تشجيع أئمة العلم للدولة الرستمية ؟-ب

 أصبحت مدينة تاهرت مركزا للثقافة الدينية -

 امتألت مساجد جربة وتاهرت وجبل نفوسة بطلبة العلم -

 وجود األباضية اليوم في مناطق مختلفة من المغرب العربي؟-ج

بل نفوسة وجربة وما يزال سكان هذه المناطق توزع األباضية في جبل أوراس وج
 أباضيون حتى اليوم .

 

 

 

 

 ما أكبر مركز تجاري للدولة الرستمية للتجارة الجنوبية ؟واركال

 أين كانت تصل السفن التجارية للدولة األموية في األندلس  ؟تصل إلى موانيء وهران ومستغانم

 إلى أين كانت تنقل األندلس بضائعها عبر الدولة الرستمية؟

 إلى بالد السودان ومصر والمشرق االسالمي

 متى ضعفت الدولة الرستمية ؟

 في عهد يقظان بن أبي يقظان

 متى دخل أبو عبداهلل الشيعي مدين تاهرت؟

 هـ296سنة 
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 معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة األموية
فريق من المسلمين يرون أن الخالفة يجب أن تكون محصورة 

 بين علي بن أبي طالب وأحفاده
 الشيعة

 االسماعيلية بدعوة منظمة لمبايعة عبيد اهلل المهدي اة قاموفريق من الشيع
 الفاطمية تمكن االسماعية من تأسيس الدولة

بمبايعة عبيد اهلل رفي بالد المغرب وقبلوا احدى أكبر قبائل البرب
 مهديال

 قبيلة كتامة

 تاهرت عاصمة الدولة الرستمية
 أبو عبداهلل الشيعي القائم بالدعوة إلى مبايعة أبا عبيداهلل المهدي

ة العباسية تنسب إلى محمد بن طغج دولة حكمت مصر باسم الدول
 االخشيد

 الدولة االخشيدية

 

 

 

 الــــــــــــدولة الفاطـمية في مصـــــــر
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 وضحي امتداد الدولة الفاطمية ؟-1

 يمتد من المغرب األقصى غربا إلى طرابلس شرقا 

 ثم اتسعت لتشمل اليمن والحجاز وأجزاء من بالد الشام.

 ها.؟استخرجي من الخريطة الجزر التي ضمتها الدولة الفاطمية إلى دولت-2

 كورسيكا وصقلية ومالطة وسردينيا.

ت عاصمة الدولة الفاطمية ضعي خطا تحت عاصمة الدولة الفاطية في المغربوخطين تح-3
 في مصر 

 عللي :قبول البربر الدعوة الفاطمية ؟

 ألنهم ساخطين على الدولة العباسية.-

 يرغبون في تأسيس دولة هم أصحابها.-



 اعداد المعلمتان :ليلى سليم الجعفرية ووفاء حميد الجعفرية                           (         12-5مدرسة األشخرة للتعليم األساسي)

 

 

 

 أقاموا الجسور والقنوات ونظمو الري.- الزراعة
 زراعة القمح كانت األولى في مصر .-
 زراعة الكتان وقصب السكر-

 مثل النسيج والزجاج والمعادن والخزف تقدمت صناعات كثيرة- الصناعة
 كان لديهم دور لصناعة كسوة الكعبة-

 لهم عالقات تجارية مع الدولة البيزنطية وجنوبي أوروبا .- التجارة 
 ووصتلت عالقاتهم إلى الهند والصين.-
 أنشأو دورا لصناعة السفن في المهدية ووهرانواالسكندرية.-
 ة وكورسيكا وسردينيا.وأقامو قواعدهم البحرية في صقلي-

 إنشاء دار الحكمة - العلم 
 تحول الجامع األزهر إلى جامعة -

علماء الدولة 
 الفاطمية 

 الحسن بن الهيثم صاحب كتاب المناظرفي البصريات
 ابن هانيء األندلسي الذي بالغ في مدح الفاطميين.

 

 

 

 أعطي أمثلة على اهتمام الفاطميون بالمجاالت التالية :

 العلم(–التجارة –الصناعة  –)الزراعة 

 :ضعف الدولة الفاطمية في أواخر عهدها  ؟-عللي 

 تولي الحكم خلفاء ضعاف دون سن الرشد -

 سنوات 8تعرض مصر إلى المجاعة والوباء الذي دام ل-

 فاء دون سن الرشد؟ما النتيجة المترتبة على تولي الحكم خل

 سيطرة الوزراء على شؤون الدولة.

 العاضد طمي ؟امن هو آخر خليفة ف

 هـ567في أي عام وصل صالح الدين األيوبي إلى مصر ؟سنة 

 وتولى الوزارة وعندما توفي العاضد أعلن قيام الدولة األيوبية

 


