
 

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 سعيد المخزومي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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1                                                              للفصل الدراسي األول لمادة هذا وطني للصف الثاني عشر  ٢٠١٩/٢٠٢٠ملخص هذا وطني للعام الدراسي 

لألستاذ سعيد المخزومي (معلم اول)   

  

  )هللااال ب(وما توفيقي إ

   لمادة ھذا وطني للصف الثاني عشر لألستاذ سعید المخزومي ( معلم أول ) ول للفصل الدراسي األ م  ٢٠٢٠- ٢٠١٩ملخص ھذا وطني للعام الدراسي 

  

  الوحدة األولى:

  

  االجابة  السؤال  م

  خمسة وفود  من الوفود التي قدمت من عمان منذ بدایة الدعوة بمكھ الرسول الكریمالذي استقبلھ  عددال  ١

  غضوبھمازن بن   الرسول صلى هللا علیھ و سلملى إ الوفد العماني االبرز  ٢

  رسائل ٤  الرسول الكریمھل عمان زمن الى أ المرسل من الرسائل عددال  ٣

  مسلم  )الصحابة فضائلكتاب (  الذي كتب  ٤

  عمرو بن العاص  األغنیاءموال ان و كانت مھمتھ جمع الصدقات من أفي عم الرسول الكریم عند عاملال  ٥

  المدینة المنورة  ل الكریموالرسفي عھد  یةعاصمة االسالمال  ٦

  بو زید االنصاريأ  الكریم القرآنھل عمان الصالة و قراءة صلى هللا علیھ و سلم مھمة تعلیم أاسند الیھ النبي   ٧

  الرسول الكریم  )ھل عمان خصبا و صیداسیزید هللا أقائل لعبارة (ال  ٨

  ھـ١١وفاة الرسول الكریم  حتى بلغھ خبر عامال على عمان  عمرو بن العاصاستمر   ٩

  السامري  الرسولفي عھد  للھندالساحل الغربي  الذي حكم حاكمال  ١٠

  الجلندى يجیفر و عبد ابن  المحمدیةالرسالة عمان زمن  الذي حكم حاكمال  ١١

  جابر بن زید  الرسائل الذي ألف مؤلفال  ١٢

  الربیع بن حبیب  سند في الحدیثمال الذي ألف مؤلفال  ١٣

  باریالمل  سالم من العمانیینعند اقتناعھ بخبر اإل السامريالبالد التي كان یحكمھا   ١٤

  السابع  الشواذنةالعام الھجري الذي بنى فیھ مسجد   ١٥

  الثامن  جامع سعالالعام الھجري الذي بني فیھ   ١٦

  نزوى  السعال جامعو  الشواذنةالمدینة التي بني فیھا كال من   ١٧

  حملة العلم  كان لھم الدور في تأسیس البنیة االجتماعیة و بناء القاعدة الفكریة في عمانالذین   ١٨

  نبھاننو ب  م١٦٢٤-١١٥٤حكموا عمان خالل الفترة الذین   ١٩

  النباھنة  اتسمت فترة حكمھم بطول المدة الزمنیة و الصراع على السلطةالذین   ٢٠

  جومب  قدیما افریقیا االستشاري في المسمى الذي یطلق على المجلس  ٢١

  نزوى  اإلسالميالتي اتخذھا العمانیون عاصمة لھم في العصر  المدینة  ٢٢

  بات  العمانیة من الصومال حتى الزنج تكوین العمارةاتخذه العمانیین في شرق افریقیا في  الذي مركزال  ٢٣

  ھـ ٦٦٠- م١٢٦١  من حكام ھرمز و شیراز الفارسيمن البر  خارجیةالعام المیالدي الذي فیھ تعرضت عمان لغزوات   ٢٤

  الشذاة و الغرف  لمواجھة بوارج القراصنة. االمام غسان بن عبد هللاتخذھا الذي من السفن الصغیر الحجم نوع ال  ٢٥

  المید  السندیسكنون بالد  اكانو الذین دیدو البأسشالقراصنة ال  ٢٦

  سقطرى   اسھم العمانیین في تثبیت النظام بھاالواقعة في المحیط الھندي والتي  جزیرةال  ٢٧

  هللاغسان بن عبد  الشذاة و الغرف  مداستخاالمام الذي   ٢٨
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لألستاذ سعيد المخزومي (معلم اول)   

  

  الحل و العقد  تتكون من كبار العلماء و ذوي العلم و الرأي یمثلون السلطة التشریعیة العلیاالتي ھیئة ال  ٢٩

  الصباغات  الالتي یقمن بصباغة المالبس عرفن بأسمالنساء    ٣٠

  الساج  لصناعة السفن و المباني الھنداستورده العمانیین من  الذي خشبال  ٣١

  المعدي  وظیفة الشرطي في الوقت الحاضرالشخص الذي یقوم بوظیفة تشبھ   ٣٢

  المعدل  یسھم في الوصول إلى أحكام عادلة یطلق علیھ الذي شخصال  ٣٣

  العوتبي  )االنسابكتاب (  ألف  ٣٤

  عیسى ین ابراھیم الربعي الیمني  )العمانیة االماليكتاب (  ألف  ٣٥

  الفارسي  من التأثیركانت  النباھنةالزخرفة على المساجد زمن    ٣٦

  العوتبي  على ید ظھرت اول كتابة منھجیة تاریخیة في عمان  ٣٧

  ھـ ٥  ) في عماناالنسابكتابة منھجیة تاریخیة ( أول القرن الذي ظھر فیھ   ٣٨

  م١٦  القرن المیالدي الذي سیطر فیھ البرتغالیین على عمان  ٣٩

  جوا  عمانعلى ساحل المحیط الھندي كانت مركزا للبرتغالیین على المطلھ مدینة ال  ٤٠

  م١٥٠٩  مركزا لھم في الشرق جواالعام المیالدي الذي اتخذ البرتغالیین مدینة   ٤١

  م١٦٢٤  الحكم في عمان ناصر بن مرشداالمام  فیھ تولىالعام الذي   ٤٢

  م١٦٥٠  نھائیا من البرتغالیین  مطرحو  مسقط فیھ حررتالعام الذي   ٤٣

  أحمد بن سعید  في عمان م١٧٤٤عام  باإلمامةاالمام الذي تمت مبایعتھ   ٤٤

  السلطة التشریعیة  االمام أحمد بن سعیدالمسمى االداري للعلماء و الوجھاء و االعیان زمن   ٤٥

  التنفیذیة  الشرطة في زمن االمام أحمد بن سعید تندرج تحت مسمى السلطة  ٤٦

  الحرس الخاص  یطلق علیھا اسموكان مركزھا الرستاق حلھ افي حلھ و تر االمام أحمد بن سعیدكانت ترافق  التي جماعةال  ٤٧

  مسقط  االمام أحمدالمیناء الذي كان یجمع فیھ جباه الضرائب زمن   ٤٨

  البصرة  م١٧٧٥االمام أحمد بن سعید عام قام بنجدة اھلھا  التي عراقیةالمدینة ال  ٤٩

  الرحماني  عرض شط العربالسفینة التي استطاعت قطع السلسة الحدیدیة التي مدھا الفرس في   ٥٠

  وروباا  من موانئ االمام أحمد بن سعیدبالمنسوجات و الصناعات المعدنیة زمن  االسطول البحري یأتي  ٥١

  الجلود و النحاس  االمام أحمد بن سعیدالتي كانت تصدر زمن  المھمة الصناعات  ٥٢

  ظفار  بتصدیر الخیول زمن االمام أحمد بن سعید تاشتھرالتي  عمانیةالمحافظة ال  ٥٣

  القرآنمدارس   ف باسمتعر االمام أحمد بن سعیدمن و تلقي بعض المعارف في ز القرآنتحفیظ  التي كان یتم فیھا مرحلةال  ٥٤

  موریشیوس  النشاط التجاري العماني  االمام احمدأسند إلیھا التي  لواقعة جنوبي المحیط الھندي التي كانت تابعة لفرنسا وا جزیرةال  ٥٥

  السید سعید سلطان  م١٩في منتصف القرن یمة ظالععمانیة الشخصیة ال  ٥٦

  الذھبي  سعید ین سلطانأطلق المؤرخون على عصر السید   ٥٧

  الدبلوماسیة  لتحقیق اھدافھ الطرق  السید سعید بن سلطانیَعتمدُ   ٥٨

  الزعفران  الیمنالعمانیون من المحصول االھم الذي استجلبھ   ٥٩

  منح  الیعاربةزمن  ي ازدھرذالمحلي ال السوق  ٦٠

  م١٧٢٧  لعمان الفرسالعام المیالدي دخل فیھ   ٦١

  الرستاق  الیعاربةالمقر الرئیسي لدولة   ٦٢

  الضرائب ةجبا  یطلق علیھا اسم االمام أحمد بن سعیدتحصیل الضرائب زمن جدیدة لالمالیة الوظائف ال  ٦٣

  سفینة حربیة ١٢  تألفت من االمام أحمد بن سعیدالقوات العمانیة البحریة زمن   ٦٤

  عاربةالی  في عھد جبرینحصن  بُنيَ   ٦٥

  الجبل االخضر  االمام أحمد بن سعیدالعنب و الرمان زمن  بإنتاجاشتھرت التي عمانیة المنطقة ال  ٦٦

alm
an
ah
j.c
om
/om



3                                                              للفصل الدراسي األول لمادة هذا وطني للصف الثاني عشر  ٢٠١٩/٢٠٢٠ملخص هذا وطني للعام الدراسي 

لألستاذ سعيد المخزومي (معلم اول)   

  

  القرنفل  السید سعید بن سلطان في مناطق شرق افریقیا المحصول الذي ادخلھ  ٦٧

  زنجبار  حتى اصبحت ملتقى رجال المال و التجار السید سلطان بن سعیدقیا طورھا یرفي شرق اف الواقعة منطقةال  ٦٨

  م١٨٣٣  بعقد اتفاقیات مع الوالیات المتحدة عام  السید سعید بن سلطانقام   ٦٩

  السید سعید بن سلطان  عاصمة ثانیة لھ بعد مسقط زنجباراتخذ من شرق افریقیا في االول واالخر الذي  عمانيالحاكم ال  ٧٠

  زنجبار  م١٨٤٠م و انتقل الیھا رسمیا عام ١٨٣٢قصره الكبیر بھا عام  السید سعید بن سلطانبنى المدینة التي   ٧١

  ١٨٥٦  السید سعید بن سلطانالعام المیالدي الذي توفى فیھ   ٧٢

و قامت بتقسیم االمبراطوریة العمانیة إلى مسقط و  سلطان نالسید سعید بتھزت فرصة موت نالدولة االوروبیة التي ا  ٧٣

  زنجبار

  بریطانیا

  م١٨٦١  زنجبار استجابة التفاقیة عام  ماجدابنھ  مَ حكَ بعد وفاتھ  السید سعید بن سلطان  ٧٤

  الرستاق  م١٧٨٣عام سعید  أحمد بن  االمامتوفى فیھا  التي عمانیةالمدینة ال  ٧٥

  م١٨٨٨  السید تركي بن سعیدو حاكم زنجبار  السید برغشالسنة المیالدیة التي توفى فیھا كال من   ٧٦

حكم عمان في ظل الظروف االقلیمیة و الدولیة الصعبة ال سیما خضوع العالم العربي للقوى االوروبیة و الحاكم الذي    ٧٧

  م١٩١٣انتھج سیاسة داخلیة ناجحة لتوطید االمن و توفى عام 

  فیصل بن تركي

براء و طور نظام السلطان الذي شھد عصره احداث الحرب العالمیة االولى و استطاع تحسین االقتصاد ببالده فاستقدم خ  ٧٨

  الجمارك و عاصر االزمة االقتصادیة العالمیة

  تیمور بن فیصل

  تیمور بن فیصل  زمن السلطان م١٩٢٥للتنقیب عن النفط عام  االولى تفاقیةالا  ٧٩

  سعید بن تیمور  و تم اكتشاف النفط في عھده م١٩٣٢السلطان الذي حكم عمان بعد تنازل والده عن الحكم عام   ٨٠

  نادر  ألخیھبتشكیل مجلس الوزراء و جعل رئاستھ  السلطان تیمور بن فیصلقام   ٨١

  تنمیة نفط عمان  للتنقیب عن النفط في عمان ن سعید بن تیمورطالالسالشركة التي منحھا   ٨٢

  روزفلت  لتدعیم وضع عمان ألمریكااثناء زیارتھ  السید سعید بن تیمورالرئیس االمریكي الذي التقى بھ   ٨٣

  الجمارك  ھو ذلك الشخص الموكل بــ عھد االمام احمد بن سعیدالمسؤول عن قلم الحساب في   ٨٤

  الصلت بن مالك  ھـ)٢٧٢–٢٣٧(وحكم عمان  الخلفاء العباسیینمن  االمام الذي عاصر ستة  ٨٥

  ھـ١٨٦١  السید سعید بن سلطانالعام المیالدي الذي تم فیھ توقیع االتفاقیة بین ابني   ٨٦

  الرستاق  االمام أحمد بن سعیدكانت عاصمة لعمان في عھد  التي  عمانیةالمدینة ال  ٨٧

  مطرح  مصنعین للسفن أحدھما في مسقط و الثاني في االمام أحمد بن سعیدأنشأ   ٨٨

  ھـ)١٩٢–ـ ھ١٧٧الوارث بن كعب(  عیسى بن جعفرالذي انتصر على الحملة العباسیة بقیادة  االمام  ٨٩

  غسان بن عبدهللا  ھـ٢٠٧–١٩٢ن الذي حكم عمان م االمام  ٩٠

  عزان بن تمیم  ھـ٢٨٠–٢٧٧الذي حكم عمان من  االمام  ٩١

  التاریخ  المجال الذي ینتسب إلیھ كتاب االنساب   ٩٢

  الحدیث  المجال الذي ینتسب إلیھ كتاب المسند  ٩٣

  الوالة  مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب الختیارھم اإلمام أحمد بن سعیدطبق   ٩٤

  المسؤول عن قلم الحساب  عھد اإلمام أحمد بن سعید الشخص المسؤول عن حسابات الجمارك في  ٩٥

  محمد بن إسماعیل اإلسماعیلي   ھـ (عصر النباھنة)٥ى بدایة القرن اإلمام الذي استمرت إمامتھ حت  ٩٦

  التسامح  زمن الیعاربةالسیاسة التي اتبعھا العمانیون مع المسلمین وغیر المسلمین في   ٩٧

  محمد علي باشا  السید سعید بن سلطانالحاكم المصري الذي حرص على توثیق عالقتھ مع   ٩٨

  م١٨٤٠  رسمیا إلى زنجبار السید سعید بن سلطانالعام المیالدي الذي انتقل فیھ   ٩٩

  مكران إلى مدغشقر  السید سعید بن سلطانالسواحل التي امتدت علیھا حدود اإلمبراطوریة العمانیة زمن   ١٠٠

  فرنسا  عھد اإلمام أحمد بن سعیدالدولة التي ضمت جزیرة موریشیوس في   ١٠١
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  علل لما یلي 

  .دخول أھل عمان في االسالم كان مبكرا .١

                                                                            الرسول صلى هللا علیھ و سلم إلى عمان.یتضح من عدد الوفود التي أرسلھا    -

 تعدد صیغة الرسائل و وجھتھا.   -

  .شھدت عمان في العصر االسالمي انتقال العاصمة من صحار إلى نزوى  .٢

 نتیجة الظروف التي مرت بھا عمان. -

  في عمان في العصر االسالمي.انتعاش الزراعة   .٣

 بسبب الخصب الذي نعمت بھ عمان-

  .برزت مرحلة  التدوین في عمان في العصر االسالمي  .٤

 بسبب االوضاع المستقرة و االزدھار االقتصادي. -

  م.١٦سیطرة البرتغالیین على الموانئ الساحلیة لعمان في القرن  .٥

                                                                             ط الھندي و الخلیج العربي.أھمیة تلك الموانئ في السیطرة على تجارة المحی -

  موقع ساحل عمان المھم بالنسبة لساحل غربي الھند. -

 ارتباط السیطرة على سواحل الخلیج العربي و ھرمز و بالسیطرة على سواحل عمان. -

  م.١٧٢٧م تصدع الوحدة الوطنیة في عمان عا .٦

 .والصراعات القبلیة دخول عمان في دوامة الحروب الداخلیة -

  .م١٧٤٤اختیار أحمد بن سعید اماما على عمان عام   .٧

 و ألنھ برع في مواجھة الفرس. لشخصیتھ الحازمة و القویة -

  .اھتمام االمام أحمد بالقوة البحریة لعمان اثناء حكمھ .٨

 لساحلیة و الجزر التابعة لعمان.حمایة المناطق ا -                                                 من أجل الحفاظ على التجارة. -

  صبحت عمان مركز التجارة.االسطول العماني في عھد االمام أحمد حتى أ ازدیاد نشاطات   .٩

 التجاري لیصل الى جزیرة موریشیوس.امتداد النشاط  -          نجاح االسطول العماني في كسر الحصار الفارسي على البصرة. -

  یعتبر المؤرخون عصر السید سعید بن سلطان العصر الذھبي لعمان. .١٠

  المكانة المرموقة التي احتلتھا شخصیة السید سعید. -                                   استقرار االوضاع و سیادة االمن و االمان.-

 ران الى بنادر الصومال و زنجبار الى منطقة البحیرات.مكحل المحیط الھندي من سواحل امتداد نفوذ عمان لمناطق واسعة على سوا -

  اختیار زنجبار عاصمة ثانیة لعمان زمن السید سعید بن سلطان.  .١١

 عذوبة میاھھا و كبر مینائھا. ارضھا الخصبة و -                             موقعھا المتوسط في المنطقة و طقسھا المعتدل. -

  .م انتھاء العصر الذھبي لعمان١٨٥٦عتبر عام ی .١٢

 بسبب وفاة السید سعید بن سلطان و بالتالي خسرت عمان و شرقي افریقیا سیدھما الحكیم. -

  .االزدھار االقتصادي والعمراني لعمان في عھد الیعاربة .١٣

  مع المسلمین من مختلف المذاھب ومع غیر المسلمین من الدیانات األخرى.بسبب توطید األمن واالستقرار وسیاسة التسامح التي اتبعھا العمانیون                

 تمكن العمانیون من تثبیت النظام في جزیرة سقطرى. .١٤

  خبرة العمانیین في مجال المالحة البحریة. قوة النفوذ العماني في المحیط الھندي ،وو بسبب قوة أسطولھم البحري ،         
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  تعریفات ھامة :

 : ھي نوع من السفن صغیرة الحجم و سریعة الحركة اتخذھا االمام غسان بن عبد هللا لمواجھة بوارج القراصنة. الغرفالشذاة و  .١

یة : ھي قراصنة شدیدو البأس كانوا یسكنون السند، و ینتشرون بسفنھم في میاه الساحل الغربي للھند و السند، شكلوا خطرا على السفن التجارالمید  .٢

  ... إلخفكانوا ینھبونھا 

  

  

  دلل لما یلي :

  تبع تحول أھل عمان الى االسالم تحقیق مكاسب عدة: .١

       .( سیاسیة)توحد عمان تحت قیادة مركزیة واحدة بزعامة ابني الجلندى -

                       ( اقتصادیة)تحقق دعوة الرسول صلى هللا علیھ و سلم" سیزید هللا أھل عمان خصبا و صیدا ...و سیزید هللا اھل عمان اسالما" -

                         تحسنت ظروف الحیاة وعم األمن والرخاء.                                                                                          -

 ازدھرت حركة التجارة والمالحة العمانیة.                                     -

  العمانیون سباقین إلى االسالم:كان  .٢

 ربع رسائل.باإلضافة إلى أ استقبال النبي صلى هللا علیھ و سلم خمسة وفود من عمان و كان ابرز وفد ھو وفد مازن بن غضوبھ

  الدور العماني في منطقة المحیط الھندي. .٣

  انتشار جالیاتھم التجاریة على طول خطوط التجارة البحریة. -

 ) قد علم بأمر االسالم من التجار العرب من أھل عمان.حاكم بالد الملیبارندیة ان السامري ( ذكر الروایات الھ -

  .بروز مرحلة التدوین و التألیف في عمان في العصر االسالمي  .٤

                                                                                                                                           ظھور كتب الجوامع. -

  ).نساباألظھور أول كتابة منھجیة تاریخیة في عمان على ید العالمة العوتبي في كتابھ (  -

 .كالعالمة أبي إسحاق إبراھیم بن قیس الحضرمي والعالم عیسى بن إبراھیم الربعي الیمني بحت عمان مقصدا لعدد من المفكرینأص -

  الداخلیة في عمان زمن االمام أحمد بن سعید النجازاتا .٥

  السلطة القضائیة. –السلطة التنفیذیة  –: السلطة التشریعیة     داریةاإلالتنظیمات 

  : التجارة البریة الداخلیة " ازدھار االسواق و تعدد مواردھا" التنظیمات االقتصادیة

  االسطول و زیادة كفاءة الموانئ:: التجارة البحریة " زادت قدرة                          

  الجبل االخضر ، تصدیر الخیول في ظفار : الزراعة : العنب و الرمان في                                      

  البخور ، صناعة ، صھر النحاس مسقط و مطرح وصور في صناعة السفن : الصناعة :                                                         

  على شكل حلقات" لمیة و الثقافیة " تحفیظ القرآن: الحیاة الع                                     

  قوة االسطول العماني في زمن االمام أحمد بن سعید.  .٦

  م بقیادة السفینة " الرحماني"١٧٧٥نجدة أھل البصرة من الحصار الفارسي عام  -

 .نة على ساحل الھند الغربياشتراك االسطول في مالحقة القراص -

  قوة االسطول العماني زمن السید سعید بن سلطان. .٧

                                                                                                             أصبح أكبر اسطول في میاه المحیط الھندي.     -

 البحریة الثانیة بعد البحریة البریطانیة. أصبح على المستوى العالمي القوة -
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  تمكن السلطان تیمور بن فیصل من إدارة احول عمان في ظل الظروف العالمیة الصعبة. .٨

عن و وقع أول اتفاقیة للتنقیب حسن االوضاع االقتصادیة فاستقدم الخبراء و طور نظام الجمارك و شكل مجلس الوزراء و جعل رئاستھ ألخیھ نادر 

 م.١٩٢٥ النفط عام

  العصر االسالمي مع بالد فارس و العراق و الھند. ازدھار عالقة عمان التجاریة في .٩

فظھر بعضھا مشابھا لمباني سیراف من حیث االرتفاع و نوع المواد في التشیید كما بني بعضھا من روة و تطور نمط االبنیة العمانیة زیادة الث

 ظھر علیھا التأثیر الفارسي.خشب الساج المستورد من الھند ، أما المساجد ف

  اجتماعیة): - اقتصادیة  –عرف عصر السید سعید بن سلطان بالعصر الذھبي من جمیع النواحي ( سیاسیة   .١٠

            وثق عالقاتھ مع حاكم مصر علي باشا - م عالقات مع امریكا و دول العالماقا – : استخدام االسلوب الدبلوماسي في التعامل ، امتداد نفوذه  سیاسیة -

  اتساع المجال الحیوي ألسطول عمان.ــ 

أصبحت زنجبار ملتقى التجار  –أدخل محاصیل جدیدة كالقرنفل  –  طور مناطق شرقي إفریقیا –  : اتساع التجارة بین عمان و زنجباراقتصادیة -

  و رأس المال.

 ساد التسامح و االمان و االستقرار و المحبة بین الجماعات. –  شجع الجماعات العربیة على االقامة  –  : كون مجتمع متماسك اجتماعیة -

  دور الیعاربة في النھوض بالزراعة: .١١

 الیمن.إدخال محاصیل جدیدة من شرق افریقیا و الزعفران من  -                   استصالح االراضي الزراعیة. -                 شق االفالج. -

  اھتمام االمام أحمد بن سعید بالقوة البحریة العمانیة:  .١٢

 ) مدفعا، باإلضافة على عدد كبیر من السفن المسلحة الصغیرة.٥٠تحمل كل منھا( ) سفینة حربیة كبیرة.١٢أصبحت القوات البحریة تتألف من ( -

  :أھمیة الوالة و بیت المال في عھد االمام أحمد بن سعید .١٣

               : إن االمام یختارھم وفق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، و یتشدد في اختیارھم و یتحرى عن صفاتھم و أخالقیاتھم ، بعد تأدیة  الوالة -

   مین الوالء و الطاعة كان یراقبھم.ی

 : كان االمام شخصیا مشرفا علیھم.بیت المال -

  ازدھار صناعة السفن  في عمان زمن االمام أحمد بن سعید:  .١٤

تقدم صناعة المنسوجات و عملیات دبغ الجلود و عصر السكر و صھر النحاس و صناعة البخور و كان بعضھا یصدر إلى الخارج ال سیما  -

 النحاس و الجلود.

  ن سلطان:تسابق دول العالم إلقامة عالقات دبلوماسیة مع عمان زمن السید سعید ب  .١٥

  م.١٨٣٣العالقات الدبلوماسیة مع الوالیات المتحدة االمریكیة  -

  حرص محمد علي باشا على توثیق العالقات مع السید سعید بن سلطان. -

  

  

  أجب عن ما یلي :

إلى االمام. في ضوء ھذه أسھم العمانیون خالل فترة الرسالة و الخالفة ( الراشدة و االمویة و العباسیة) في دفع مسیرة الحضارة االنسانیة  .١

 العبارة، اذكر بعض االنجازات الحضاریة لعمان خالل تلك الفترة؟ ،عدد بعض ممیزات تلك الفترة؟

الربیع بن  –ر العلماء و منھم جابر بن زید  صاحب الرسائل ارتحال العدید من العمانیین إلى خارج عمان طلبا للعلم حتى أصبحوا من كبا -

  لحدیث.حبیب مؤلف المسند في ا

  نجاح حملة العلم من اھل عمان في تأسیس بنیة اجتماعیة و بناء قاعدة فكریة في عمان و خارجھا. -

  شعاع وھدایة.( الممیزات)إانتشار بناء المساجد لتكون منارة  -
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 م.١٦٢٤-١١٥٤صمم جدوال موضحا فیھ السمات الداخلیة  و السمات الخارجیة لعمان خالل الفترة من  .٢

  السمات الخارجیة  الداخلیةالسمات 

 طول المدة الزمنیة. -

 التنافس المستمر على السلطة من قبل حكام بني نبھان. -

 تعدد مراكزھا. -

 میلھم إلى حیاة الترف و الرفاھیة. -

  التوسع في فرض الضرائب. -

 تعرض عمان لغزوات خارجیة. -

  ازدھار عالقاتھا مع سواحل شرقي افریقیا. -

  النباھنة في عمان ؟بما تفسر نھایة حكم  .٣

 مناطق و عجل بنھایة حكم النباھنة .دى الى تدھور اوضاع تلك الواحل عمان و المحیط الھندي الذي أبسبب االجتیاح البرتغالي لسواحل افریقیا و س

 

  : " لعب حملة العلم دورا كبیرا في الحفاظ  على الوحدة الوطنیة " في ضوء ھذه العبارة، أجب عن ما یلي .٤

  ما دور حملة العلم في الرقي بوطنھم؟ -أثبت حملة العلم نجاحھم؟كیف  -

  * من خالل تأسیس البنیة االجتماعیة ،وبناء قاعدة فكریة في عمان.

 * اسھموا حملة العلم في الرقي بوطنھم و الوقوف بجانب حكامھم و تقدیم المشورة لھم.

 
زیادة الخیر و  –اقتصادیة): توحدت عمان تحت قیادة مركزیة واحدة -سیاسیة–صنف المكاسب التي تحققت من اسالم اھل عمان الى (ثقافیة  .٥

 زیادة اسالم أھل عمان و تعلمھم امور دینھم.–النماء و االزدھار و التجارة 

 

  اقتصادیة  سیاسیة  ثقافیة

النماء و االزدھار ونشاط حركة زیادة الخیر و   توحدت عمان تحت قیادة مركزیة واحدة  زیادة إسالم أھل عمان و تعلمھم امور دینھم

  التجارة و المالحة البحریة

   

  "كان للمرأة العمانیة دورا كبیرا في الرقي بمجتمعھا و النھوض بوطنھا". وضح ھذه العبارة .٦

 كان للمرأة العمانیة دور فعال فقد مارست التجارة و الغزل و خیاطة المالبس و غیرھا. -

البرتغالیین في السیطرة على عمان الى ثالثة اصناف :سیاسیة ، جغرافیة و اقتصادیة مع ذكر مثال على  صنف العوامل التي ساعدت على نجاح  .٧

  كل صنف:

  اقتصادیة  جغرافیة  سیاسیة  التصنیف

حالة عدم االستقرار التي مرت بھا عمان في   مثال
  القرن السادس عشر 

  (الصراعات الداخلیة)

  الخلیج العربيموقع عمان بالنسبة لكل من الھند و 

(تمكن البرتغالیون من السیطرة على المدن و الموانئ 
  الساحلیة)

سیطرة األوروبیین على الطرق للتجارة 
  البحریة في المحیط الھندي.

  ( طریق رأس الرجاء الصالح)
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  المالحظات  االنجازات  فترة الحكم  االمام/السید/السلطان  الرقم

  توحدت عمان تحت قیادة مركزیة واحدة.-  زمن الرسول  ابني الجلندى  ١

  تحققت دعوة الرسول.-

-  

  العدل واالمن في عمان (الداخلیة). -  ھـ ١٩٢- ١٧٧  الوارث بن كعب  ٢

انتصر على الحملة التي أرسلھا  -

  العباسیون لعمان (الخارجیة).

الحملة العباسیة بقیادة 

  عیسى بن جعفر

شذاة والغرف) لمواجھة بوار استخدم (ال  ھـ ٢٠٧- ١٩٢  غسان بن عبدهللا  ٣

  القراصنة.

-  

  -  خلفاء عباسیون. ٦ر عاص  ھـ ٢٧٢- ٢٣٧  الصلت بن مالك  ٤

  -  -  ھـ ٢٨٠- ٢٧٧  عزان بن تمیم  ٥

  -  -  ھـ  ٩٤٢- ٩٠٦  اإلسماعیليمحمد بن إسماعیل   ٦

  توحید البالد -  م١٦٢٤  ناصر بن مرشد  ٧

اخراج عمان من دوامة الصراعات  -

  الداخلیة

  البرتغالیینطرد  -

-  

  تالشت على یده الفتن والنزاعات -  م ١٧٨٣- ١٧٤٤  احمد بن سعید  ٨

منجزات حضاریة على المستوى  -

  الداخلي والخارجي

 ٥ارجع للملخص ص

 ٦ص و ٥السؤال 

  ١٤+١٣+١٢س

  ازدھار عمان اقتصادیا -  م ١٨٥٦- ١٨٠٦  سعید بن سلطان  ٩

  بناء اسطول تجاري وحربي-

 ٦ارجع للملخص ص

   ١٥+١٠سؤال

  -  -  م١٨٦١  ثویني  ١٠

  -  -  م ١٨٨٨- ١٨٧٠  برغش  ١١

  -  -  م ١٨٨٨- ١٨٧١  تركي بن سعید  ١٢

    انتھج سیاسة داخلیة ناجحة لتوطید االمن  م ١٩١٣- ١٨٨٨  فیصل بن تركي  ١٣

  حسن الوضاع االقتصادیة -  م ١٩٣٢- ١٩١٣  تیمور بن فیصل  ١٤

  طور نظام الجمارك -

شكل مجلس الوزراء وجعل رئاستھ  -

  نادر ألخیھ

) ١٩٢٥تم توقیع اول تفاقیھ(

للتنقیب عن النفط ولكن لم 

یكتشف النفط اال في زمن 

  عیدسابنھ السید 

  م١٩٢٩ترأس مجلس الوزراء عام  -  م١٩٣٢  سعید بن تیمور   ١٥

خطط لتدعیم وضع عمان داخلیا  -

ر الیابان وامریكا والتقى وخارجیا فزا

ا األمریكي (روزفلت) وزار فرنس بالرئیس

  وإیطالیا والھند ومصر وفلسطین

لحل مشاكل  الدبلوماسیةاتبع الطرق  -

  عمان مع جاراتھا

حرص على تأمین الجبھة  -

  الداخلیة.

منح شركة تنمیة نفط  -

عمان امتیازا للتنقیب عن 

النفط في السلطنة وبدأ 

  استخرج وتصدیر النفط.
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  :الوحدة الثانیة

  
  

 

  اإلجابة  السؤال  م

  الصرف الصحي  ستخدم حدیثا لري الحدائق و أشجار الزینةلممائي االمصدر ال  ١

  الوسطى  المحافظة التي ال یوجد بھا افالج   ٢

  ١٠٠  المخلفات االشعاعیة خطرة اذا زاد نشاطھا االشعاعي بالبیكریل / جم عن   ٣

  ظفار  فالج عینیةأالمحافظة الوحیدة في السلطنة التي ال یوجد بھا إال   ٤

  البیئة و موارد المیاه  م١٩٨٥الوزارة التي أنشئت عام   ٥

  موارد المیاه  م١٩٨٩الوزارة التي أنشئت عام   ٦

  إدارة موارد المیاه  یطلق على البرامج و السیاسات التي تھدف إلى توفیر المیاه لالستخدام البشري الذي  مصطلحال  ٧

  التنوع االحیائي  أنواع الكائنات الحیة و كثرتھا و تباینھا بعرف بـ في تعددال  ٨

  م١٩٧٥  العام الذي تم فیھ ترسیخ وضع الخطط في السلطنة   ٩

  م٢٠٢٠  في عمان تمثل استراتیجیة التنمیة حتى عام  المستقبلیةالرؤیة   ١٠

  المخلفات  النفایات المختلفة الناتجة عن العملیات الصناعیة او التعدینیة او الزراعیة .. الخ  یطلق علیھا   ١١

  المخلفات الخطرة  تعرف بــ بیركیل /جم ١٠٠المخلفات التي تحتفظ بسمیتھا و قابلیتھا لالنفجار و التأكل و نشاطھا االشعاعي یزید مع    ١٢

  و العقائدي اإلیماني  في بناء الفرد عبر العصور التاریخیة المھمة  االسس   ١٣

  مسقط    سندالمحافظة التي تحتل المرتبة االولى في عدد المشاریع في برنامج   ١٤

  بحري  یطلق علیھ تلوثطة االنسان على البر و في البحر خلل في التوازن البحري بسبب أنشال  ١٥

  ماربول  م١٩٧٣االتفاقیة التي وقعتھا السلطنة لحمایة میاھھا االقلیمیة عام   ١٦

  اإلقلیمیةالكویت   م٨١٩٧وقعتھا السلطنة لحمایة میاھھا عام  التي تفاقیةالا  ١٧

إلى حدود السلطنة مع الیمن منطقة بحریة  رأس الحدوافقت السلطنة البحریة على تصنیف المنطقة البحریة الممتدة من   ١٨

  خاصة عام

  م٢٠٠٢

  فیالكروز  م١٩٩١فازت بجائزة السلطان قابوس لحمایة البیئة عام  التي  مكسیكیةالوالیة ال  ١٩

  الجریان  الموارد المائیة السطحیة العذبة تكون على السطح على شكل انھار أو أودیة دائمة  ٢٠

  االمطار  المصدر الرئیسي للموارد المائیة العذبة في السلطنة  ٢١

  الجوفیة  المیاه المختزنة في باطن االرض بین مسام الصخور أو في فجواتھا و شقوقھا  ٢٢

  الینابیع  میاهعلى  الجبل االخضرنظام المدرجات الزراعیة في اعتمد   ٢٣

  االفالج  ق م ٢٨٠٠ –ق م ٢٧٠٠النظام الذي استخدمھ العمانیون في الزراعة خالل الفترة   ٢٤

  ق فالح)االسحارات (غر  العمانیون لتمكین االفالج من عبور المنخفضات و االودیةالنظام الذي استخدمھ   ٢٥

  بادة  الفترتین اللتان یقسم فیھما الفلج للمستخدمین المالكان   ٢٦

  ٢٤  الفترة من البادة الواحدة تحتوى على مقدار معین من االثر یبلغ  ٢٧

  م١٩٩٥-١٩٩٢دیسمبر   لحصر االبارالعام المیالدي الذي تم فیھ تنفیذ المشروع الوطني   ٢٨

  بركاء  الوالیة التي یوجد بھا اكبر محطة تحلیة المیاه في السلطنة  ٢٩

  الباطنة و الداخلیة  تغذي محطة تحلیة میاه بركاء والیات محافظتي   ٣٠

  ٢٤  من أنظمة توزیع میاه االفالج عند العمانیین و قدرھا ...... أثرا البادة  ٣١

  السحارات(غراق فالح)  في ھندسة األفالج و اوجدوا طریقة لتمكین قنوات األفالج من عبور المنخفضات عرفت بنظامبرع العمانیون   ٣٢
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  الغیل  یطلق محلیا على الجریان السطحي في المجاري العلیا لألودیة اسم  ٣٣

  الغیلي  تصنف معظم افالج السلطنة على انھا من النوع  ٣٤

  الیونسكو  لحمایة البیئة في منظمة السلطان قابوساختیار الفائز بجائزة الذي یقام فیھ حفل ال  ٣٥

  السلطنة الحبیبة  م١٩٧٩مجلسا خاصا لحمایة البیئة و مكافحة التلوث عام  الدولة العربیة االولى التي اسست  ٣٦

  مدحا  في والیة مسندمفي محافظة  االفالجتظھر   ٣٧

  وزارة البیئة و موارد المیاه  م١٩٨٥الوزارة التي اختصت للعمل البیئي في عمان عام   ٣٨

  م١٩٨٤  ظھر اسم وزارة البیئة في عمان ألول مرة في العام المیالدي  ٣٩

  الزاجرة  كان العمانیون قدیما یستخرجون المیاه من االبار عن طریق نظام یعرف بـ  ٤٠

  الحیتان  من الكائنات الحیة ھي تواجدا في عمان االقلنواع اال   ٤١

  اإلنتاجمواقع   المخلفات الخطرة احد انواع المخلفات التي یشترط معالجتھا عند   ٤٢

  مواقع الطمر الصحي  المخلفات الغیر خطرة من احد انواع المخلفات ویشترط معالجتھا عند   ٤٣

  ثلث  من االفالج یقدر بــأوضحت نتائج حصر االفالج في عمان ان مقدار االستھالك المائي   ٤٤

  عامین  تمنح جائزة السلطان قابوس لحمایة البیئة كل  ٤٥

  البحریة  حمایة البیئة  م ١٩٧٣) عام ماربولالھدف من توقیع سلطنة عمان اتفاقیة (   ٤٦

  البلدیات اإلقلیمیة وموارد المیاه  الوزارة المنفذة لالستراتیجیة الوطنیة لحمایة البیئة العمانیة   ٤٧

  م١٩٩٢  العام المیالدي الذي عقد فیھ مؤتمر قمة األرض  ٤٨

  م١٩٧٥  العام المیالدي الذي تم فیھ افتتاح محطة الغبرة لتحلیة المیاه  ٤٩

  اآلبار  حصر م١٩٩٥ – ١٩٩٢ الھدف من المشروع المائي الوطني الذي تم تنفیذه خالل األعوام   ٥٠

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  علل لما یلي

  البیئات الطبیعیة. تتمیز السلطنة بتنوع .١

  تباین درجات الحرارة و التنوع المناخي. -        بسبب االمتداد الطولي على دوائر العرض.   -

 تنوع التضاریس بین السھول و الجبال و المسطحات الرملیة و السواحل. -

  تمثل ادارة المناطق الساحلیة و حمایة البیئة البحریة أھمیة كبرى بالنسبة للسلطنة. .٢

 سبب طول سواحل السلطنة و امتالكھا العدید من الجزر البحریة و كبر مجالھا البحري.ب -
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  لجوء السلطنة لتحلیة میاه البحر. .٣

 زیادة عدد السكان مما زاد السعي على المیاه الجوفیة مما أدى الى نقصھا و تملحھا. -         بسبب التوسع العمراني. -

جابة المخزون الجوفي لھذه االحتیاجات و بین اثر التجاوز في استغالل ھذا المخزون على خصائص أصبح من الصعب التمییز بین درجة است .٤

  الخزانات الجوفیة.

  وقلة توافر البیانات الھیدرولوجیة. -            وذلك للتغیرات المناخیة المتتالیة. -

  تعریفات ھامة :

  كثرتھا و تباینھا سواء كانت ھذه االنواع في النظم البیئیة البریة و البحریة و الجویة.: ھي تعدد أنواع الكائنات الحیة و التنوع االحیائي . ١

  : ھي النفایات التي تحتفظ بسمیتھا و قابلیتھا لالنفجار او االشتعال، أو بقدرتھا على إحداث تأكل ، أو لھا نشاط اشعاعي.المخلفات الخطرة. ٢

 لبحري بسبب أنشطة االنسان على البر و البحر و من تسرب النفط و تسرب المواد الكیمیائیة و : ھو الخلل في التوازن ا التلوث البحري . ٣

  انتشارھا بسبب التیارات البحریة و میاه الصرف الصحي.

فر قناة ھو نظام أوجده العمانیون لتمكین قنوات االفالج من عبور مجاري االودیة و المنخفضات و ذلك بح ):نظام السحارات ( غراق فالح . ٤

  أسفل الوادي

  أو المنخفض و توجیھ میاه الفلج للتدفق بین ضفتي الوادي عبر ھذه القناة.

  

  دلل لما یلي :

  اھتمام و حرص سلطنة عمان على ادارة المناطق الساحلیة و حمایة البیئة البحریة: .١

  م١٩٧٣اتفاقیة ماربول عام  -توقیع العدید من االتفاقیات مثل :             -

  م١٩٧٨اتفاقیة الكویت االقلیمیة عام  - 

  

  أجب عن ما یلي :

  تحدث عن الرؤیة الوطنیة المستقبلیة للحیاة في سلطنة عمان . .١

  تحقیق التوازن بین العرض و الطلب. -تأمین و إیجاد مصادر مائیة جدیدة غیر تقلیدیة.         -

 إعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة. -         حمایة مصادر المیاه من التلوث و االستنزاف. -

  اذكر انواع المناخات السائدة في سلطنة عمان ؟ .٢

 المناخ المعتدل - المناخ شبھ الجاف        - المناخ شبھ الموسمي       -المناخ الجاف            -

  عدد البیئات الموجودة في سلطنة عمان؟ .٣

  البیئة الساحلیة      -بیئة السفوح و الجبال الشمالیة  -البیئة البحریة                          -

 بیئة المناطق شبھ الموسمیة - بیئة السھول الشمالیة                  -البیئة الصحراویة -

  بین اثر التنوع البیئي في سلطنة عمان في حیاة السكان؟ .٤

 اتھ و تقالیده و ھو ما اوجد اثر بیئیا كبیرا.تنوعت مھنة االنسان و ثقافتھ و اسالیب عمارتھ و أنماط حیاتھ و عاد -

  عدد الفوائد االقتصادیة للتنوع االحیائي؟ .٥

  القیام بمشاریع اقتصادیة صغیرة تعتمد على رأس مال بسیط و تستفید من الموارد البیئیة المتجددة. -

  .تمثل الثروة السمكیة أھمیة كبرى لمستقبل االقتصاد العماني في حالة ضبط استغاللھ  -

  تعد التربة و المراعي و الثروة الحیوانیة دعما لألمن الغذائي العماني. -

 االمكانیات السیاحیة المتنوعة للبیئة العمانیة. -
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  م؟١٩٧٥ما أھم النقاط التي تضمنتھا الخطط التنمویة الخمسیة الموضوعة منذ عام  .٦

 رؤیة المستقبلیة لالقتصاد العماني.ال -المبادئ االولیة لربط التنمیة بضرورة المحافظة على البیئة. -

  عدد محاور أولویات العمل البیئي في السلطنة ؟ .٧

  تنمیة الكوادر البشریة  -معالجة قضایا البیئة الملحة -تحقیق مبادئ التنمیة المستدامة       -

 مشاریع البیئیة.متابعة تنفیذ ال - تطویر قواعد البیانات البیئیة        -برمجة و تحدیث التشریعات البیئیة  -

  اذكر أھم القوانین التي صدرت من أجل تنظیم العمل البیئي؟ .٨

 قانون "حمایة البیئة و مكافحة التلوث". -قانون " مراقبة التلوث البحري"          ،     -

  عدد بعض التدابیر التي قامت بھا السلطنة في مجال حمایة البیئة؟ .٩

القیام بعملیات الرصد و التقییم و الرقابة لكافة مراحل انتاج المواد  -                                     التخطیط البیئي للمشروعات        -

 الكیمیائیة.

  مراقبة عملیات استیراد و تخزین و استخدام المواد المشعة. -          تشغیل شبكة وطنیة لرصد ملوثات الھواء و المواد المشعة. -       

  المائیة الجوفیة بعدة عوامل اذكرھا ؟تتأثر الموارد  .١٠

 نوع التضاریس. -             البنیة الجیولوجیة. -                  كمیة االمطار الھاطلة. -

  جد المیاه الجوفیة في سلطنة عمانعدد اھم اشكال توا .١١

 ج.االفال -                       العیون. -                االحواض المائیة الجوفیة. -

  ما الھدف من معالجة میاه الصرف الصحي؟ .١٢

 سد االستخدامات الصناعیة و ري الحدائق و أشجار الزینة. -          حمایة مصادر المیاه الجوفیة من التلوث. -

  نظام الري قدیما في سلطنة عمان  بعتت .١٣

  االفالج. -      االبار الیدویة. -      لمناطق الجبلیة.احتجاز و تخزین المیاه في ا - مطار و المجاري المائیة السطحیة             اال -

  صنف التدابیر التالیة حسب المجال البیئي: .١٤

تراخیص حصول المؤسسات على  –استیراد و تخزین و تداول المواد الكیمیائیة –( مراقبة عملیات استیراد و تخزین و استخدام المواد المشعة 

 بیئیة للمشاریع الصناعیة)

  رقابة كافة مراحل انتاج المواد الكیمیائیة  رصد الملوثات للھواء و المواد المشعة  البیئي للمشاریعالتخطیط 

حصول المؤسسات على تراخیص بیئیة 

  للمشاریع الصناعیة

مراقبة عملیات الستیراد و تخزین و استخدام 

  المواد المشعة

  استیراد و تخزین و تداول المواد الكیمیائیة

  المائي الحالي في سلطنة عمان من خلل كبیر بین العرض و الطلب"، في ضوء ھذه العبارة، حدد أسباب ھذا العجز؟" یعاني الوضع  .١٥

  التغیرات المناخیة المتتالیة. -الخلل بین العرض و الطلب على المیاه.         - أسباب العجز المائي في السلطنة :   -

 زیادة عملیات السحب المائي. -قلة توافر البیانات الھیدرولوجیة.                 -                                             

  ما التحدیات التي تواجھ نظام الري باألفالج في سلطنة عمان حالیا؟ .١٦

 انھیار بعض االفالج و عدم صیانتھا. -                             قلة سقوط االمطار. -

  تقبلیة إلدارة المیاه في سلطنة عمان؟حدد اثنین من أبعاد الرؤیة المس .١٧

  إعادة استخدام میاه الصرف الصحي. -        تحقیق توازن بین العرض و الطلب.  -      ابعاد و ایجاد مصادر مائیة جدیدة غیر تقلیدیة. -

 تنمیة الحس الوطني بأھمیة المیاه. – حمایة مصادر المیاه من التلوث و االستنزاف.  -  بناء كوادر وطنیة ذات قدرة فنیة في عذا المجال.  -

  حدد طرق ادارة المیاه قدیما في سلطنة عمان؟ .١٨

  الري عن طریق االبار المفتوحة ( الزاجرة). -الري عن طریق االمطار و المجاري المائیة السطحیة.                              -

 الري عن طریق االفالج. -اعة المدرجات)       الري من المیاه التي تم احتجازھا في المناطق الجبیلة ( زر -
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  رتب االحداث التالیة المتعلقة بالبناء المؤسسي في عمان من االقدم الى االحدث: .١٩

  م١٩٨٤ )٢انشاء وزارة البیئة.( - 

  م٢٠٠١ )٤انشاء وزارة البلدیات االقلیمیة و البیئة و موارد المیاه.( - 

  م                                                                                                 ١٩٧٩ )١التلوث. (انشاء مجلس حمایة البیئة و مكافحة  - 

   م٢٠٠٧) ٥إنشاء وزارة البیئة و الشؤون المناخیة ( -

  م١٩٨٩ )٣انشاء وزارة موارد المیاه.( -            

  

  وطنیة ینبغي المحافظة علیھا و العمل على تنمیتھا و تطویر مصادرھا:  من أقوال جاللة السلطان " إن المیاه ثروة  .٢٠

  في ضوء ھذه العبارة، ما السیاسات التي تتبعھا السلطنة إلدارة مواردھا المائیة؟

 ي لحضر االبار.تنفیذ المشروع الوطن -        سن القوانین و التشریعات. -       اعطاء االولویة لتوفیر میاه الشرب و االغراض المھمة. -

  انشاء سدود تغذیة جوفیة و سدود تخزین. -              تحسین أنظمة االفالج. -                                     تنفیذ مشروع حصر االفالج. -

  ب عن االسئلة التالیة:"برع العمانیون في بناء االفالج  و ھندستھا و تم إیجاد نظام السحارات (غراق فالح)"، من خالل ھذه العبارة أج  .٢١

  تمكین قنوات االفالج من عبور مجاري االودیة و المنخفضات. :الھدف من إنشائھا؟   -

  حفر قناة اسفل الوادي المنخفض و توجیھ میاه الفلج للتدفق بین ضفتي الوادي. ؟ : طریقة انشائھا -

  تحدث عن الجوانب الھندسیة و االقتصادیة و االجتماعیة لألفالج؟ -

  یمثل اختراع ابداعي بعمل على استخراج المیاه و جعلھا متاحھ على االرض. دسیا:ھن

  مصدر دخل. –یوفر فرص العمل  اقتصادیا:

  صیانة المساجد) –تمویل لحاجات المجتمع ( التعلیم   -مصدر لشرب المیاه  اجتماعیا:

  

  ما االھداف االستراتیجیة الوطنیة لحمایة البیئة العمانیة؟  .٢٢

  دور االنسان في الحفاظ علیھا. -                     كیفیة استخدامھا. -                 على الموارد المتجددة. التركیز -

 تحسین خیارات العمل البیئي. -        اقتراح انسب الحلول للمشكالت البیئیة. -

 
  قارن بین المخلفات الخطرة و المخلفات الصلبة من حیث المعالجة  .٢٣

 المخلفات الصلبة معالجتھا عند مواقع الطمر الصحي. -              لخطرة معالجتھا عند مواقع االنتاج.المخلفات ا -

  جائزة السلطان قابوس  لحمایة البیئة من أجل بیئة عالمیة مستدامة ، في ضوء ھذه العبارة أجب عما یلي :   .٢٤

  ؟في أي عام میالدي أنشئت ھذه الجائزة

  م١٩٨٩عام  -

  افھا ؟ما اھد      

  ترسیخ االھتمام بالبیئة العالمیة من قبل صاحب الجاللة السلطان قابوس. -       

  تعزیزا لجھود صاحب الجاللة لحمایة البیئة العالمیة. -       

  تعمیم ھذه الحمایة لتشمل كوكب االرض بأكملھ. -       

  وضح مكونات جائزة السلطان قابوس؟ .٢٥

 منحة مالیة . -

 شھاده تقدیریة.-
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  :الوحدة الثالثة

  
  
 

  اإلجابة  السؤال  م

  الھند  األرقام استفاد منھا العمانیون فيالتي سیویة الدولة اال  ١

  الیونان  العلوماستفاد منھا العمانیون في التي وروبیة االدولة ال  ٢

  الفنون  في میدان افریقیا استفاد العمانیون من  ٣

  االعالم و وسائل االتصال  لتنشئة االجتماعیةاالھم ل مصادرال   ٤

  التـنـشئة االجتماعیة  العملیة التي یتحول فیھا الفرد الى عضو اجتماعي و تسھم في المحافظة على الثقافة و العادات و التقالید  ٥

  االسرة  ساسي للعملیات االجتماعیة و تسھم في المحافظة على الثقافة و العادات و التقالیدالمحور اال  ٦

  الحداثة  الحضاریةاالستجابة الواعیة للتوجھات الفكریة و الثقافیة و   ٧

  المعلوماتیة  المنظومة المعرفیة المتجددة و تشمل على عملیة انتاج المعرفة و تحویلھا و تخزینھا و نشرھا  ٨

  العولمة  )یةمعلومات –سیاسة  –اقتصاد  –ثقافیة تیة للبشریة ( اآلتاریخیة ال یةورطتالمرحلة ال  ٩

  م١٩٨٣  العام المیالدي الذي خصص للشبیبة العمانیة  ١٠

  م١٩٧٥  نادیا بالسلطنة ٥٣العام المیالدي الذي تم فیھ انشاء   ١١

  م١٩٨٠  یا بالسلطنةناد ٤٨العام المیالدي الذي تم فیھ انشاء   ١٢

  م١٩٨٢  العام المیالدي الذي تم فیھ تأسیس المجلس االعلى للشباب و الریاضة  ١٣

  م١٩٨٢  العام المیالدي الذي تم فیھ تأسیس اللجنة االولمبیة العمانیة  ١٤

  الرابع  م١٩٩٥عام  االكوادورالمركز الذي حصل علیھ منتخب الناشئین لكرة القدم في   ١٥

  الثاني  م٢٠٠٤عام  ١٧خلیجي المركز الذي حصل علیھ المنتخب االول لكرة القدم في   ١٦

  م١٩٨٦  عام على تمثال الحریةمئة بمناسبة مرور  وركینیوالعام المیالدي الذي قامت فیھ سفینة شباب عمان بزیارة   ١٧

  م١٩٨٨  في احتفاالت استرالیا في العام المیالدي سفینة شباب عمانشاركت   ١٨

  م١٩٣٢  إلیھ النشاط الكشفي للشباب العمانيالعام المیالدي الذي یرجع   ١٩

تھدف الى تنمیة الشباب جسدیا و عقلیا و وجدانیا و التي  مفتوحة لجمیع الشباب و الشابات التطوعیة الشبابیة الحركة ال  ٢٠

  اجتماعیا

  الكشافة

  القاھرة  م٢٠٠٤قامت بھا انشطة المنظمة الكشفیة عام  التي  عربیةالمدینة ال  ٢١

  االقتصادیةالعولمة   ھي  العولمة األكثر وضوحا للمراقبین في الظواھر  ٢٢

  جماعة االقران  من حین الى اخر في الحي او المدرسة على ھیئھ جماعات  یلتقون الذین متقاربین في العمرالاالقران   ٢٣

  المؤسسة الدینیة  سس في بناء الفرد عبر العصور التاریخیةاأل تعتبر من اھم التي  مؤسسةال  ٢٤

  سند  بھدف تشجیع الشباب العماني على التوجھ نحو االعمال الحرة م٢٠٠١نشئ عام الذي أُ برنامج ال  ٢٥

  نیویورك  في االحتفال بمرور مئة عام على وجود تمثال الحریة بمدینة م١٩٨٦شاركت سلطنة عمان عام   ٢٦

  م٢٠٠٦  مر عمان الدولي للسیاحة و البیئةمؤتالعام المیالدي الذي استضافت السلطنة   ٢٧

  سیدني  ١٩٨٨عام  استرالیا شاركت فیھ سفینة شباب عمان في احتفاالتالمیناء الذي   ٢٨
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  :علل لما یلي          

  تعاظم دور االعالم في اآلونة االخیرة. .١

 بسبب إلغاء القیود و تحویل العالم الى قریة كونیة و قدرتھا على توظیف برامجھا و توجیھھا للتأثیر على فئة الشباب -

  اھم مؤسسات التنشئة االجتماعیة.تعتبر االسرة  .٢

 بسبب دورھا المتواصل في التنشئة نتیجة وجود اجیال متعددة و تسھم في الحفاظ على العادات و التقالید. -

  اھتمام الدول و الشعوب بفئة الشباب.  .٣

 االمة بھم في التقدم و الرقي و یرتبط مصیر لإلبداعالنھم یمثلون الطاقة البشریة لتحقیق تنمیة مستدامة و ھمالبیئة المناسبة  -

  .تعتبر المعلوماتیة اشد الظواھر العالمیة في الوقت الحاضر .٤

 بسبب تمكنھا من نقل العالم الى مراحل ما بعد الحداثة ( العولمة ) و بناء عصر جدید ما بعد العولمة.

  تعتبر العولمة االقتصادیة من أكثر الظواھر وضوحا للمراقبین.  .٥

 تصادي و سوق العمل ال یخضعان للرقابة التنفیذیة من خالل نشاط الشركات عابرة القارات.الن النشاط االق -

  تأسیس اللجنة االولمبیة العمانیة. .٦

  لتشرف على االتحادات الریاضیة و ترعى االنشطة الشبابیة. -

  

 تعریفات ھامة :

 طابع معلوماتي وثقافي و اقتصادي و سیاسي.دت الى مجموعة ظواھر ذات أتیة للبشریة آمرحلة تطور تاریخیة  :العولمة .١

 : االستجابة الواعیة للتوجھات الفكریة و الثقافیة و الحضاریة التي تدعو إلى التجدید و التغییر في مختلف جوانب الحیاة.الحداثة  .٢

 التقنیة.: المنظومة المعرفیة المتجددة التي ترتبط بكافة ألوان المعرفة و أخر االنجازات المعلوماتیة .٣

حیث أصبح النشاط االقتصادي و سوق العمل ال یخضعان للرقابة التقلیدیة من خالل  ، : أكثر الظواھر وضوحا للمراقبین العولمة االقتصادیة .٤

  نشاط الشركات العابرة للقارات.

  

 

  دلل لما یلي :

  تشجیع حكومة سلطنة عمان الشباب للتوجھ نحو االعمال الحرة:  .١

  تربیة خالیا نحل. - مرشد سیاحي. - ة.عمل مشاریع سیاحی -

  محالت لبیع المنتوجات الجبلیة. -محالت لبیع المنتوجات الحرفیة. -
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 أجب عن ما یلي :

  إن من أبرز التغیرات على السیاحة العالمیة ظاھرة الحداثة و ظاھرة العولمة و ظاھرة المعلوماتیة"" .١

  العالمیة و انعكست على الشباب ؟ في ضوء ھذه العبارة، وضح كیف اثرت تلك الظواھر

  تزاید معدالت الوعي السیاسي و الثقافي لدى الشباب من خالل ما یبث كل ساعة -

  ي.تمتع الشباب بمساحات واسعة من الحریة من خالل تعدد مجاالت التعبیر عن الرأ-

  میة في المجتمعتزاید دور المنظمات غیر الحكو-

 ة حقوق االنسان، و الملكیة الفكریة و غیرھا.المام الشباب بقیم عالمیة كحمای -

م ،حیث تم انشاء الھیئة القومیة للكشافة و المرشدات في منتصف سبعینات القرن  ١٩٣٢"یرجع النشاط الكشفي للشباب العماني الى سنة  .٢
  كر ثالثة)( یكتفي بذفي ضوء العبارة السابقة ، وضح أھم اھداف الھیئة القومیة للكشافة و المرشدات؟، الماضي"

  احترام العمل الیدویو الخدمة العامة -.                        المواطنة الصالحة لدى الشباب قیم تنمیة -

  غرس روح الوالء و التضحیة من اجل الوطن. -.                              تأھیل قیادات اجتماعیة من الشباب -

 تعوید الشباب على تحمل المسؤولیة و التعاون. -          ى النفس.غرس روح الشجاعة و الیقظة و االعتماد عل -

  كیف یمكنك المحافظة على خصوصیة الثقافة الوطنیة ؟ .٣

  اعتبار الوطن قیمة ال ترتبط بالمفاھیم المادیة. -                    الحفاظ على قیمة حب الوطن في قلب الشباب. -

  االعتزاز بالدور الحضاري للوطن. -                  یة للوطن.الحفاظ على الرموز الوطنیة و التاریخ -

 لعادات و االعراف االجتماعیة.اتقدیر القیم المحلیة و  -

  حدد اھم االسباب وراء اھتمام الدولة بالتنشئة االجتماعیة للشباب ؟ .٤

 یمثل الشباب المصدر االول للقوة العاملة. -

  .لإلبداعیعتبر الشباب البیئة المناسبة  -

 یتحمل الشباب الجانب االقتصادي و االنمائي في إعالة أسرھم. -

  تأثیر الظواھر العالمیة المختلفة على جیل الشباب؟ ما .٥

       تزاید معدالت الوعي السیاسي و الثقافي لدى الشباب. -

  تمتع الشباب بمساحات واسعة من الحریة. -

 تمع.تزاید دور المنظمات غیر الحكومیة في المج -

  :قم بترتیب االحداث التالیة من االقدم إلى االحدث .٦

  ١٩٩١الشباب. ألنشطة) بدایة عملیات المسح و االحصاء  ٣(  -

  ١٩٨٠نادي. ٤٨) زیادة عدد االندیة العمانیة الى  ١(  -

  ١٩٨٦یورك.مدینة نیو ) مشاركة سفینة شباب عمان في احتفاالت ٢(  -

 ٢٠٠٤مجلس التعاون الخلیجي في صاللة. جوالة دول) استضافت السلطنة  ٤(  -

  م؟٢٠٠١عام  سند ما أھداف برنامج  .٧
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  استثمار قدرات الشباب. -                                   تشجیع الشباب على االعمال الحرة. -            

  عملیة التنمیة الوطنیة.دفع  -            تفعیل البرامج و تعدد اشكال الدعم من  تدریب و تمویل. -            

  بین االسباب التي دفعت دول العالم االھتمام بفئة الشباب؟   .٨

  یمثل الشباب المصدر االول للقوة الوطنیة العاملة و المنتجة و المحققة لخطط و برامج التنمیة. -

  .رعایتھاو االنساني في إعالة اسرھم و  یتحمل الشباب الجانب االقتصادي -

 مة في الرقي و التقدم بكفاءة قطاعاتھا الشبابیة.یرتبط مصیر اال -

  

 

  ما الدور الحضاري الذي لعبتھ سفینة ( شباب عمان)؟  .٩

  بناء عالقات تواصل مع الثقافات االخرى. -            نشر الوعي و المعرفة في عمان. -          إحیاء التراث البحري العماني. -

  ع الرقم المناسب:مع وضصنف العبارات التالیة في الجدول التالي  .١٠

 التوسع الثقافي واالقتصادي واالجتماعي. .١

 التأثیر والتداخل بین الثقافات. .٢

 .المجتمعتزاید دور المنظمات غیر الحكومیة في  .٣

 مرحلة تطور ذات جوانب اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وسیاسیة. .٤

 تغیرات مھمة في مفاھیم حقوق االنسان والملكیة الفردیة. .٥

 بمساحات واسعة من الحریة. تمتع الشباب .٦

  المعلوماتیة  الحداثة  العولمة

٢  

٤  

١  

٥  

٣  

٦  
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  أھم المالحظات:

  األول: التركیز على الصور و االشكال الموجودة في منھج ھذا وطني للفصل الدراسي  مالحظة ھـــــــامة *

  

  

  

  :الدروس المحذوفة                        

  

  

  رقم الصفحة  اسم الخریطة

  ١٦ص   خریطة سواحل المحیط الھندي

  ٢٣ص   خریطة لنشاط االسطول العماني زمن الیعاربة

  ٣٢ص   خریطة زنجبار

  ٥٧- ٥٦ص   التنوع االحیائي

  ٥٩ص   خریطة المشكالت البیئیة في السلطنة

  ٦٠ص   المسطرة الزمنیة للبناء المؤسس للعمل البیئي

  ٦٦- ٦٥ص   جائزة السلطان قابوس لحمایة البیئة

  ٧٠ص   خریطة االفالج

  

  ٧٢ص  الزاجرةالشكل لنظام 

  ٧٣ص  شكل (غراق فالح)

  ٧٤ص  جدول تصنیف االفالج

  ٧٥ص  جدول موارد المیاه في سلطنة عمان

رقم 
  الوحدة

رقم 
  الموضوع

  رقم الصفحة

  ٤٢- ٣٦  الثالث  االولى

  ٥٣- ٤٨  االول  الثانیة

  ٨٨- ٧٨  الرابع  الثانیة

  ١٠١- ٩٤  االول  الثالثة

 تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح

 

Sssanad3@hotmail.com  
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