
 

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                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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*من كان يحكم عمان في عهد الرسول(ص) ؟ 
- جيفر وعبد ابناء الجلندى 

*من هو الرسول الذى ارسل رسالة الرسول (ص) الى عمان؟ 
-عمرو بن العاص 

*لما ارسول الرسول (ص) عمرو بن العاص عامال" الى عمان؟ 
- ليعلمهم امور الدين  

-ولجمع الصدقات 

*من حكم عمان في عهد عثمان بن عفان وعلي ابن ابي طالب؟ 
-عباد بن عبد بن الجلندى 

*في عهد من من الخلفاء الراشدين حكم عباد بن عبد بن جيفر؟ 
-في عهد الخليفة عثمان بن عفان والخليفة علي ابن ابي طالب 

*مالمقصود بالمذهب االباضى؟ 
-حركة اسالميه اسسها فقية من ازد عمان. 

*من مؤسس المذهب االباضى؟ 
-االمام جابر بن زيد 
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*لمن نسب المذهب االباضى؟ 
-عبدالله بن اباض. 

*من الذي انظم للمذهب االباضى؟ 
-االزدين وقبائل من البصره. 

*من خلف االيمام جابر بن زيد في حكم االباضيه؟ 
-ابوعبيده مسلم بن ابي كريمه 

*من الذى قام بنشر المذهب االباضى؟ 
-ابو عبيده عن طريق ارسال حملة العلم  في مختلف ارجاء البالد. 

* لماذا تبعت عمان طول فترة حكم االموين البصره؟ 
-النه كان يحكم البصره وعمان حاكم واحد. 

*لماذا كانت البصره المكان المفضل لهجرة العمانين والسكن فيها؟ 
-الن عمان والبصره مرتبطتان ببعضهما عن طريق البحر عبر الخليج 

العربي  وعن طريق البر عبر االحساء 
- او النها تحت حكم امام واحد 

*من الذى نشر المذهب االباضى في عمان؟ 
-حملة العلم 
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*من هو االمام الذي عينه العباسين واليا على عمان عند قيامها سنة 
١٣٢؟ 

-جناح بن عباده وتم عزله وعين ابنه محمد بن جناح 

*ماذا فعل العمانين عندما قامت الدوله العباسيه؟ 
-قاموا بعزل والي العباسين وتعين االمام الجلندى بن مسعود والى 

على عمان. 

*في اي سنه تم تعين الجلندى بن مسعود والى على عمان؟ 
-سنة ١٣٢ هجرى 

*كم ستمر حكم الجلندى بن مسعود في عمان؟ 
-سنتين 

 *سنة كم مات الجلندى بن مسعود؟ 
-١٣٤هجري 

*متى أعلنت عمان استقاللها اول مره عن العباسين؟ 
سنة ١٣٢هجرى 
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*من قائد الحمله العسكريه التى ارسلهاابو العباس السفاح العادة 
عمان الى سيادة الدوله العباسيه سنة ١٣٤ هجرى؟ 

-خازم بن خزام 

*من هو خازم بن خزام؟ 
-قائد الحمله العسكريه التى ارسلهاابو العباس السفاح العادة عمان 

الى سيادة الدوله العباسيه سنة ١٣٤ هجرى 

*كم ستمر حكم العباسين بعد وفاة الجلندى بن مسعود؟ 
-٤٣ سنهه  

*ماذا حدث بعد مرور ٤٣ سنه من حكم العباسين لعمان ؟ 
*ماذا حدث سنة ١٧٧هجرى في عمان؟ 

اجتمع عدد من العلماء االباضيه وانتزعوا السلطه من الدوله العباسيه. 

*من حكم عمان سنة ١٧٧ هجرى؟ 
-محمد بن ابو عفان 

*من ثانى امام عمانى حكم عمان؟ 
-محمد بن ابو عفان  

*متى تولى االمام وارث بن كعب االمامه في عمان؟ 
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-سنة ١٧٩ هجرى 

*لما ارسل هارون الرشيد حمله عسكريه لعمان؟ 
-العادة عمان للحكم العباسي 

متى بدت االمامه االولى في عمان؟ 
١٣٢ هجرى 

*كم استمر االمامه االولى في عمان؟ 
-سنتين 

متى بدت االمامه الثانية في عمان؟ 
سنة ١٧٧ هجرى 

*كم استمرت االمامه الثانيه في عمان؟ 
-١٠٠ سنه 

*ماهية عاصمة االمامه في عمان؟ 
-نزوى 

*لما لقبت نزوى بيضة االسالم؟ 
-بسبب العلم وكثرة العلماء فيها 
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*من حكم عمان في سنة ١٣٢ و١٧٧ و١٧٩؟ 
-١٣٢ هجرى الجلندى بن مسعود 
-١٧٧هجرى محمد بن ابي عفان 

-١٧٩هجرى الوارث بن كعب 

*في عهد من ضعفت االمامه في عمان؟ 
االمام عزان بن تميم 

*ماسبب ضعف االمامه في زمن االمام عزان بن تميم؟ 
-اختالف القبائل العمانيه فيما بينها 

*ماسبب تدخل العباسين في عهد االمام عزان بن تميم في عمان؟ 
-اختالف بعض القبائل العمانية وطلب المعونه من العباسين. 

*في عهد من من الخلفاء العباسين ارسل محمد نزور لعمان؟ 
-المعتضد سنة ٢٦٥ هجري 

*ماذا فعل الخليفة المعتضد بعد استنجاد القبائل العمانيه به سنة 
٢٥٦؟ 

-ارسل حمله عسكريه بقيادة محمد نور 

zfrwra@gmail.com
موقع المناهج العُمانيةalManahj.com/om



*من هو محمد نور؟ 
-قائد عسكرى ارسله الخليفه العباسي  المعتضد لعمان بعد 

استنجاد القبائل العمانيه وطلب المعونه منهم لفك الخالف بينهم. 

*من استمر الحكم العباسي في عمان بعد حملة محمد نور؟ 
-٤٠ سنه  

*من اخر حاكم عباسي حكم عمان؟ 
-محمد بن خنبش 

*سنة كم استقلت عمان عن العباسين؟ 
سنة ٥٥٧ هجري 

*من حكم عمان بعد العباسين؟ 
النباهنه 

�� بالتوفيق للجميع  مريم السليمانية 
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