
 

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 محمد الخديوي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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مدرسة ظفارمدرسة ظفار
))1010__1212((

سلطنة عمانسلطنة عمان
وزارة التربیة و التعلیموزارة التربیة و التعلیم
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/omأتعلم في ھذا الدرس تذبذب وضع عمان السیاسي في العصر النبھاني بین القوة 
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تذبذب وضع عمان السیاسي في العصر النبھاني بین القوة 
و الضعف

تعدد اإلنجازات الحضاریة في العصر النبھاني

تنوع عالقات عمان الخارجیة في العصر النبھاني

جھود العمانین في مقاومة البرتغالیین في العصر النبھاني
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/om عاشت عمان أحداث تاریخیة عاشت عمان أحداث تاریخیة

متباینة لفترات طویلةمتباینة لفترات طویلة
قوة -

ضعف -

شھدت عمان في عصر شھدت عمان في عصر 
::النباھنة عدة أحداثالنباھنة عدة أحداث

انقسام عمان لممالك صغیرة - 

اصبحت مطمع للغزاة -  اصبحت مطمع للغزاة - ::النباھنة عدة أحداثالنباھنة عدة أحداث

انجازات حضاریة مختلفة - 

العصر النبھاني األول
)م 1500/ھـ 906–م  1154

العصر النبھاني الثاني 
)م 1624/ھـ 1034–م  1556/ ھـ  964(
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)م 1624/ھـ 1034–م  1556/ ھـ  964()م 1500/ھـ 906–م  1154

أبرز ملوكھ
سلیمان بن المظفر النبھاني و ابنھ سلیمان

أبرز ملوكھ
سلطان بن محسن النبھاني و اخوه فالح

عاشت عمان أحداث تاریخیة عاشت عمان أحداث تاریخیة 

شھدت عمان في عصر شھدت عمان في عصر 
النباھنة عدة أحداثالنباھنة عدة أحداث

النباھنة تاریخ عریق و 
ممتد 

النباھنة عدة أحداثالنباھنة عدة أحداث

العصر النبھاني األول
1154/ ھـ  549(

امتداد حكم النباھنة لخمس قرون؛  -
:قسمھا المؤرخون إلي قسمین

1154/ ھـ  549(

سلیمان بن المظفر النبھاني و ابنھ سلیمان
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:اآلثار المترتبة علي تجزئة عمان في عصر النباھنة

أھم الكتب و المصادر التي تناولت أحداث عصر النباھنةأھم الكتب و المصادر التي تناولت أحداث عصر النباھنة
إلخ - تاریخ الحكام في سلطنة عمان –تاریخ عمان بین القدیم و الحدیث 

شح المصادر التاریخیة التي تناولت أحداث عصر النباھنةشح المصادر التاریخیة التي تناولت أحداث عصر النباھنة

:اآلثار المترتبة علي تجزئة عمان في عصر النباھنة

:أھم المعارك التي وقعت بین الممالك النبھانیة
)انتصار سلیمان و مقتل حسام

)ھـ 846
إمامتھ انھت العصر النبھاني األول
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توظیف المصادر

Second Skill

إمامتھ انھت العصر النبھاني األول

اآلثار المترتبة علي تجزئة عمان في عصر النباھنة•

أھم الكتب و المصادر التي تناولت أحداث عصر النباھنةأھم الكتب و المصادر التي تناولت أحداث عصر النباھنةتوظیف المصادرتوظیف المصادر
تاریخ عمان بین القدیم و الحدیث   -- 

شح المصادر التاریخیة التي تناولت أحداث عصر النباھنةشح المصادر التاریخیة التي تناولت أحداث عصر النباھنة

اآلثار المترتبة علي تجزئة عمان في عصر النباھنة•
)استقل كل ملك بحكمھ( غیاب الوحدة الوطنیة  - 1
)   بین حكام الممالك( الصراع علي السلطة  - 2

أھم المعارك التي وقعت بین الممالك النبھانیة•
انتصار سلیمان و مقتل حسام(أخیھ حسام  المظفر ومعركة بین الملك سلیمان بن سلیمان  - 1
)خصومھم( عدة معارك بین ملوك النباھنة و مناوئیھم  - 2
  846 - ھـ  839( األمام أبي الحسن بن خمیس بن عامر الخروصي
  إمامتھ انھت العصر النبھاني األول) ھـ  942 - ھـ  906( األمام إسماعیل الحاضري

Third Skill Conclusion

  إمامتھ انھت العصر النبھاني األول) ھـ  942 - ھـ  906( األمام إسماعیل الحاضريalm
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ألكثر " ھرمز " الغزوات من مملكة . ب
:من مرة

"  أشھر ملوكھم الذي غزا عمان الملك 
"  توران شاه 

بأمرین متناقضینبأمرین متناقضین

"  توران شاه 
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توظیف المصادر عالقات خارجیة

أ. عالقات وطیدة وصداقة مع :-
11--  ملوك الیمنملوك الیمن:: الذین تبادلوا معھم الھدایا

22--  شرق أفریقیاشرق أفریقیا: : حیث توجھ الملك سلیمان بن 
زعیم ھذه  ةمن ابننبھان إلي جزیرة باتي وزواجھ 

بأمرین متناقضینبأمرین متناقضینعالقات عالقات الالإتسمت إتسمت عالقات خارجیةعالقات خارجیة

زعیم ھذه  ةمن ابننبھان إلي جزیرة باتي وزواجھ 
ومن خاللھ استمر " محمدا ً" القبیلة التي انجبت لھ 

.  حكمھم من بعده و تأسیس دولة

Third Skill Conclusion
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First Skill Second Skill

اآلثار العمرانیة
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Third Skill
Conclusion
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/om احتكاكھ بالمجتمع العمانيزیارة بن بطوطة لعمان، وأھم ما شاھده من خالل:

.تواضع الملك و إستقبالھ ألفراد المجتمع دون تمییز

)الجمیع ھلیأكل منجلب الطعام في صحن المسجد  )الجمیع ھلیأكل منجلب الطعام في صحن المسجد 

العصرو مصافحة العمانین لبعضھم البعض بعد صالتي الفجر 
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First Skill Second Skill

زیارة بن بطوطة لعمان، وأھم ما شاھده من خالل                     
تواضع الملك و إستقبالھ ألفراد المجتمع دون تمییز1.

جلب الطعام في صحن المسجد ( كرم أھل عمان 2.

مظاھر حضاریةمظاھر حضاریة

المجال المجال 
جلب الطعام في صحن المسجد ( كرم أھل عمان 2.اإلجتماعياإلجتماعي

مصافحة العمانین لبعضھم البعض بعد صالتي الفجر  3.

اإلجتماعياإلجتماعي

Third Skill
Conclusion
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/om إتخاذ بعض المدن مراكز حضاریة فاھتموا بتطوریھا وعمرانھا

في العصر ) مقنیات(في العصر النبھاني األول ، 

مثل حصن األسود في ) قالع و حصون  مثل حصن األسود في ) قالع و حصون 

PAGE 8

First Skill Second Skill

 إتخاذ بعض المدن مراكز حضاریة فاھتموا بتطوریھا وعمرانھا
في العصر النبھاني األول ، )  بھال–نزوى(

.النبھاني الثاني

  قالع و حصون ( بناء استحكمات حربیة

مظاھر حضاریةمظاھر حضاریة

المجال المجال 
قالع و حصون ( بناء استحكمات حربیة  العمرانيالعمراني

مقنیات بوالیة عبري 

العمرانيالعمراني

Third Skill
Conclusion

alm
an
ah
j.c
om
/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

تطور المجال اإلداري بفضل جھود الحكام و العلماء

وكالء –كاتب الحكم –القاضي –رئیس القضاه 

مجال التمییز

)إكرام الشعراء–تقریب العلماء ( 

)أدیبا ً–
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First Skill Second Skill

النونیة ( بحار عماني ذاع صیتھ ولھ العدید من المؤلفات في علم البحار 

)دیوان الكیذاوي( شاعر و لھ دیوان شعري 

تطور المجال اإلداري بفضل جھود الحكام و العلماء1.

رئیس القضاه ( تنظیم المحكمة 2.
)  المدعي و المدعي علیھ 

مظاھر حضاریةمظاھر حضاریة

المجال المجال 
اإلدارياإلداري

المجال المجال 
العلميالعلمي

الشخصیة

( االھتمام بالعلم و االدب الملك محمد بن عمر بن نبھان

–عالما ً ( تمیز بسعة العلم المعاليي بابن انبھان 

تمیز بمھارتھ في الشعربن سلیمان الملك سلیمان 

Third Skill
Conclusion

تمیز بمھارتھ في الشعربن سلیمان الملك سلیمان 

بحار عماني ذاع صیتھ ولھ العدید من المؤلفات في علم البحار أحمد بن ماجد السعدي
)  الكبري

شاعر و لھ دیوان شعري موسي بن حسین الحسیني

alm
an
ah
j.c
om
/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

:التي كان یجلب منھا) شرق أفریقیا –الصین –الھند 

شرق أفریقیا
الجلود -العنبر–الخشب –العاج 

إزدھار التجارة في منطقة الخلیج كانت دافعا للبرتغالیین للسیطرة علیھاإزدھار التجارة في منطقة الخلیج كانت دافعا للبرتغالیین للسیطرة علیھا
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First Skill Second Skill

  الھند ( عالقات تجاریة مع مظاھر حضاریةمظاھر حضاریة

المجال المجال 
اإلقتصادياإلقتصادي

الصینالھند
الحریراالرز –خشب الساج –توابل 

إزدھار التجارة في منطقة الخلیج كانت دافعا للبرتغالیین للسیطرة علیھا إزدھار التجارة في منطقة الخلیج كانت دافعا للبرتغالیین للسیطرة علیھااإلقتصادياإلقتصادي

Third Skill
Conclusion

alm
an
ah
j.c
om
/om



alm
an
ah
j.c
om
/omFIRST SKILL

م و  1507

قیام البرتغالیین بحرق المنازل وقتل المدنیین وانتھاك 

إحتالل و مقاومةإحتالل و مقاومة

االنقسامات 
.انتصر البرتغالیون
:بسبب) فضعفت التجارة 

السیطرة التامة للبرتغالیین علي الموانئ العمانیة

قیام العمانیون بالعدید من الثورات ضد البرتغالیین متى 
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توظیف المصادر

Second Skill

1507وصول البرتغالیین إلي جزر الحالنیات عام •
.السیطرة علي عدید من مدن الساحل العماني

قیام البرتغالیین بحرق المنازل وقتل المدنیین وانتھاك •
المقدسات الدینیة في كل مدینة مرو علیھا

إحتالل و مقاومةإحتالل و مقاومة  --الغزو البرتغالي الغزو البرتغالي 

المقدسات الدینیة في كل مدینة مرو علیھا
االنقسامات ( محاولة العمانیون مقاومة الغزاه ولكن بسبب •

انتصر البرتغالیون) ضعف العدة و العتاد –الداخلیة 
فضعفت التجارة ( تأثر النشاط اإلقتصادي في عمان •

السیطرة التامة للبرتغالیین علي الموانئ العمانیة1.

الصادرة و الواردة لعالس تحكم البرتغالیین في2. الصادرة و الواردة لعالس تحكم البرتغالیین في2.
قیام العمانیون بالعدید من الثورات ضد البرتغالیین متى •

.     سنحت لھم الفرصة

Third Skill Conclusion
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للبرتغالیین لكنھا 
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First Skill Second Skill

15211521ثورة عام ثورة عام 15211521ثورة عام ثورة عام 
 شملت أغلب المدن الساحلیة العمانیة.

 م 1521نوفمبر  30في فجر یوم  شرارتھاانطلقت.

  للبرتغالیین لكنھا  ةموجع ضربةبتوجیھ قیام الثوار العمانیون
.لم تكن كافیة للقضاء علیھم

Third Skill
Conclusion

.لم تكن كافیة للقضاء علیھم

  استمرار الغزو البرتغالي للسواحل العمانیة حتي انتھاء
م 1624عصر النباھنة وقیام دولة الیعاربة 
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