
 

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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  ة ب  ي  ها.. الب  ات  ها و مكون  ت   ماهب 

سان   ن  عامل الأ  ي 
ة   ب  ي   مع الب 

ما   ذي   ق 
أأذش كسر حاحذَ دون 
 الأرضار مبكوانهتا

 جرشيؼاتاظسار  -
مٌظامت اوضاء  -

 ختخط حبامية امبيئة

ثعور جماالت احلياة 
وثؼسد مذعلبات 
الاوسان أأدت ا ىل 
اس خزناف امبيئة و 
أأثص ذكل ػىل امخيوع 

 الاحيايئ 

ا   ث   حذن 

هوم 
مف 

ة   ب  ي   الب 
Environment 

 ثخبأثص, اموسط أأو اجملال املاكين اذلي ثؼيش فيَ اماكئيات احلية 
 .تَ و ثؤثص فيَ  
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 امخعييفات ملكوانت امبيئة:- 
ة   عب  ي  ة  الظب  ب  ي  ة   الب  ب  ي  ذة  الب  ب   الُمش 

Natural Environment  Man –mad Environment 
 لك ما أأوضبٍأ اال وسان هديجة ثفاػهل و اسدامثٍر ملوارد تيئذَ امعبيؼية 

 {الأوضعة اخملخلفة  –املزارع  –املباين } 
ثُضم مجيع اماكئيات احلية اميت ثؼيش ػىل الأرض وما 

 حييط هبا من
 {ُواء  –ماء  }

 التفاعل بين:- 
  البيئة الطبيعية و البيئة الُمشيدة:- 

 {استدامة البيئة } إيجابي تفاعل  -
 
 {االضرار بالبيئة و العديد من المشكالت } سلبي تفاعل  -
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  ة روة  عالمب  ائ ي  ث  وع الأ حث  ي   الب 

احملافظة ػىل امخيوع الأحيايئ مسؤومية ػاملية  كمية
 .مضرتنة 

كر و  ف 
ش   اق   ن 

  التنوع االحيائي  مجاالت  ندرج لكم نماذج من:- 
ثيلي اميبااتت اجلو احمليط تيا من اثين أأهس يس امكصتون وحزودان ابلأهسجني 
 امبكرتاي و ديسان الأرض ثؼمل ػىل امخغشية ػىل املواد امؼضوية ابمرتتة ذما

 مييع حصامكِا فزييس من دعوتة امرتتة
احليواانت املفرتسة ثؼمل ػىل ضبط اػساد اماكئيات الأدصى 
ا  جساػس احلرشات يف ثلليح اميبااتت ذما يزيس من حاكثُص

تيئذيا ميست مريااَث غن أ ابئيا تل اس خؼارة 
 .من أأتيائيا 

alm
an
ah
j.c
om
/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطج   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سلعية ُغامن 
 وزارة امرتتية و امخؼلمي
 حمافظة حٌوب امرشكية

 (  12 – 9) مسرسة امسلعان كاتوس نلخؼلمي الأسايس

اس ث  ب   م2020 –سلعية غامن  -وزارة امرتتية وامخؼلمي  -مجيع احللوق حمفوظة  -امعف امثاين غرش  -ُشا وظين يف امؼصاكة و اجملس  -ملرط ادلراسات الاحامتغية  - اق 

عذاد  م و ا  صمج 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذن 

5 

ارثباط بصامج حامية امبيئة امُؼامهية مبيظومة امبيئة امؼاملية. 
 اُامتم امسلعية بصظس اكفة املس خجسات امبيئية. 
 مس خسامة الاس خفادة من امخجارب ادلومية و امخؼاون مع اكفة اخلربات امؼاملية من أأخل تيئة

 -:وذكل من ذالل 

ة   مرات  دولب  ي  ذ مو   عق 

ة   ة  و عالمب  مب  لج 
ق  مرات  ا  ي  اركات  ف ي  مو   المس 

ة   رامح  الذولب  مات  و الب  ظ  عاون  مع المن   الي 

ة   ة  و الذولب  مب  لج 
ق  ات  الأ  ث  اق  ف  ة  علي الأي   المصادق 

 م2017مسلط –حتت املاء مؤمتص احلياة 
 هوخلف  –مؤمتص ُغامن نلبيئة  م2013 ا 

 م2017مؤمتص ثغري املياخ تبأملاهيا 
 مؤمتصات ال دارة اخمللفات اخلعصة و املواد

 م2015امكاميئية 

امليظمة اال كلميية محلاية امبيئة امبحصية 
بصانمج الأدم املخحسة نلبيئة 

اثفاكية امخيوع الأحيايئ 
اثفاكية محلاية ظبلة الأوزون 

 البيئة المحلية جزء ال يتجزأ من البيئة العالمية:- 

  ة ة  العالمب  ب  ي  ها.. الب  ذامت  ة  لأسب  ب  ة  ُعمان  ن   رو 

 بيئة مستدامة
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 امس امليظمة

 الادذعاظات

 الأُساف

 اترخي الاهضامم

 -:نماذج من المنظمات البيئية الدولية التي انضمت اليها سلطنة ُعمان  -1 توظيف المصادر

 -:النسخة األخيرة لمنتدى ُعمان البيئي  -2
 احملاور

 امخوظيات

 إلى بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث ُعمان سلطنة انضمام 

عدم السماح بتصريف الزيوت الى البحر من خزانات الشحن لناقالت النفط وال يسمح 
 بتصريف المياه المختلطة بالزيت من غرفة المحركات

 المختلفةبأشكاله على البيئة البحرية من التلوث المحافظة 

 (90/1991)السلطاني رقم المرسوم 

 امعاكة املخجسدة ونفاءة امعاكةمرشوػات  - الاكذعاد الأدرض وامؼائس ػىل الاسدامثر ندلوةل واجملمتعمفاُمي  -
ىل ظاكةمرشوػات  - ػادة ثسويص اخمللفات وحتويلِا ا   املصهبات امكِصابئيةمرشوػات  - ا 
وضاء  - وضاء  -  وظينبصانمج ا   تيم مالكذعاد الأدرض امؼصيبا 
وضاء -  مالكذعاد الأدرض مخوحيس وحاكمل اجلِود تني خمخلف اجلِات يف ُشا اجملالامؼُماين املصنز اموظين ا 

 مؤرشات ملياس منو الاكذعاد اموظين الأدرضا ظسار -
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 معلومة
أأظللت ادلوةل املعةل ػىل احمليط امِيسي امس سلعية ُغامن ػىل 

, م 2006بصانجمِا يف حامية امسالحف امبحصية ػىل صواظهئا ػام 
 .ثلسيصَا مهنا ملاكهة سلعية ُغامن يف امؼمل امبييئ 

اقترح برنامجاَ أو مشروعاَ  فكص و اكرتح
 -:عالمياَ لحماية البيئة 

 امسَ

 أأُسافَ
 امخيفيشأ ميات  
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 سكو ون  ة  الي  ر  اث  ة   –ج  ب  ي  وس لصون  الب  اي   السلطان  ق 

 جائزة  
 السلطان ق ابوس  

 لصون البيئة

 اجلِة املس خحلة نلجائزة وضبأهتا واال ػالن غهنا

 امِسف من اجلائزة

 مكوانت اجلائزة

 جلية  امخحكمي

 موكع احلفل

 أأول خائزة مت مٌحِا

امسلعان اجلالةل  مبادرة من ظاحة 
مللص زايرثَ م اثياء 1989كاتوس ػام 

 اميووسكو

 لمتيح لك ػامني 
 {  مجموػة اصزاص  –مؤسسة  –ُيئة } 

 اجناز  يف ظون امبيئةهلم 

تعون امبيئة حصس يخ الاُامتم 
 امؼاملية 

ادلويل مكذة اجمللس 
مخًس يق بصانمج الاوسان 

 واحمليط احليوي

يلام يف مبىن اميووسكو أأو 
يف ماكن وزمان حيسدُام 

 املسيص امؼام

م ملؼِس امبيئة توالية 1991
 فيال هصوز ابملكس يم

مٌحَ مامية  و  صِادة 
 ثلسيص

  –ظية هللا ثصاٍ  -امسلعان كاتوس بن سؼيس
 يؼلن ختعيط خائزة نلبيئة
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 حعس ظيسوق أأصواك حصست ملأحباث يف جمال اال يكوموحيا  معلومة
امسلعان كاتوس  –و امبيئة جبمِورية امِيس خائزة اميووسكو 

ال سِاماثَ يف جمال ظون امبيئة  –م 2019معون امبيئة مؼام 
 .و امخمنية املس خسامة 

 الاخاابت:- 
 .ختفيف حسة الأرضار امياص ئة غن خماظص امعبيؼية  –امخوغية تلضااي امبيئة  -1
 م ملؼِس امبيئة توالية فيال هصوز ابملكس يم1991أأول خائزة سلمت ػام  -2
3-  

 الدولة اسم العضو السنة
 مجِورية امدض يم خاجنيًيمامربوفيسور  م1993

 ماالوي احملمية امعبيؼية مبحرية ماالوي يف أأفصيليا م1995

كسم امؼلوم امبيئية بلكية امؼلوم جبامؼة  م1997
اال سكٌسرية مبرص و دائصة حامية امغاابت 

 يف سريالىاك

 مجِورية مرص امؼصتية
 سرييالىاك

  مؤسسة جضارمز داروين جبزيصة م1999
 خاالابحوس

 مجِورية الأهوادور

 مجِورية جضاد مجؼية جضاد نلمخعوػني محلاية امبيئة م2001
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 اذرت اال خاتة امعحيحة من تني امبسائل املؼعاة:- 

 أأحة غن الأس ئةل امخامية:- 

 مجيع املكوانت امخامية من امبيئة املض يسة ما ػسا:-   
 {املزارع   -املاء    -املباين  }               

 املاكحفة احليوية مل فات امزراغية ثدبع اجملال:-   
 {امزراغي   -امبييئ   -امعيب  }               

 احلياة حتت املاء من املؤمتصات امبيئة اميت غلست يف:-  
 {م 2017مسلط  -م  2016مسلط  -م  2015مسلط }      

 م من املؤمتصات اميت غلست يف كارة 2017مؤمتص ثغري املياخ ػام:- 
 {أأمصياك امضاممية   -أأورواب    -اس يا   }               

 أأول دوةل فازت جبائزة امسلعان كاتوس معون امبيئة:-   
 {املكس يم  -امربازيل     -توميفيا   }               

ما اميديجة املرتثبة ػىل امخفاػل تني امبيئة امعبيؼية و امبيئة املُض يسة ؟ 
أأغط أأمثةل مبؼغ جماالت امخيوع الأحيايئ ؟ 
مسي االثفاكيات اال كلميية وادلومية اميت اصرتهت هبا سلعية ُغامن؟ 
 أأدرس امضلك اذلي أأمامم مث اس خمكل امبياانت امياكعة:-   

كارن تني ثؼامل الأوسان مع امبيئة كسميَا و حسيثَا ؟ 
ما اال حصاءات اميت اثبؼهتا احلكومة محلاية امبيئة من الاس خزناف ؟ 
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