
 

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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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سَعية غٌلن 
 وزارة اًرتبَة و اًخؼَمي

 حمافظة حٌوب اًرشكِة
 (   12 – 9) مدرسة اًسَعان كابوس ٌَخؼَمي الأسايس

 ُعمان  
 ف ي  

ة  عصر  اهن  ب    الن 
ارة   واصلحض   و ت 

ول  الذرس الأ 

عذاد  ذ العلوي  . ا   -:ا   صالح حذي 

اس ب  ن   م2020 –سَعية غٌلن  -وزارة اًرتبَة واًخؼَمي  -مجَع احللوق حمفوظة  -اًعف اًثاين غرش  -ُذا وظين يف اًؼراكة و اجملد  -مَرط ازلراسات الاحامتغَة  - اق 

alm
an
ah
j.c
om
/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سَعية ُغٌلن 
 وزارة اًرتبَة و اًخؼَمي

 حمافظة حٌوب اًرشكِة
 (  12 – 9) مدرسة اًسَعان كابوس ٌَخؼَمي الأسايس

 كوة -
 ضؼف -

 اهلسام ُغٌلن ملٌلكل ظغرية -
 أأظبحت معمع ٌَغزاة -
ة خمخَفة - جنازات حضاًر  اؤ

 رلس كرون  اًيباُيةامذداد حمك 
ىل كسمني     -:كسمِا املؤردون اؤ

ق و ممخد اًيباُية  اترخي غًر

اس ب  ن   م2020 –سَعية غٌلن  -وزارة اًرتبَة واًخؼَمي  -مجَع احللوق حمفوظة  -اًعف اًثاين غرش  -ُذا وظين يف اًؼراكة و اجملد  -مَرط ازلراسات الاحامتغَة  - اق 

عذاد  م و ا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 

 ةل  ػاصت ُغٌلن أأحداث اترخيَة مذباًية ًفرتات ظًو
 
 
 ػدة أأحداث  اًيباُيةصِدت ُغٌلن يف غرص:- 

ة   اهن  ب   عصرالن 
 اًؼرص اًيهباين اًثاين

 (م 1624/ ُـ 1034 –م 1556/ُـ964) 

 أأبرز مَونة
 سَعان بن حمسن اًيهباين و أأدوة فالح

 اًؼرص اًيهباين الأول
 (م 1500/ ُـ 906 –م 1154/ُـ549) 

 أأبرز مَونة
 سَامين بن املظفر اًيهباين و ابيَ سَامين
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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سَعية غٌلن 
 وزارة اًرتبَة و اًخؼَمي

 حمافظة حٌوب اًرشكِة
 (  12 – 9) مدرسة اًسَعان كابوس ٌَخؼَمي الأسايس

 ثوظَف املعادر

 اًيباُيةالأاثر املرتثبة ػىل جتزئة ُغٌلن يف غرص :- 
 {اس خلي لك مكل حبمكة } غَاب اًوحدة اًوظيَة  -1
 {بني حاكم املٌلكل } اًرصاع ػىل اًسَعة  -2

 اًيهباهَةأأمه املؼارك اًيت وكؼت بني املٌلكل:- 
 {اهخعار سَامين و ملذي حسام } مؼرنة بني املكل سَامين بن سَامين بن مظفر و أأدِة حسام  -1
 -( :دعوهمم ) مٌاوئهيمو  اًيباُيةػدة مؼارك بني مَوك  -2
 (ُـ846 -ُـ 839) اخلرويصالأمام أأيب احلسن بن مخُس ابن ػامر 
 مامذَ أأهنت اًؼرص اًيهباين الأول( ه942 -ُـ 906) احلارضيالأمام اسٌلغَي  اؤ

 {لك ُذٍ الأحداث و اًرصاػات بني مَوك بين ىهبان سامهت يف ضؼف ازلوةل و ثؼرض ُغٌلن ٌَغزو اخلاريج } 
ق اًخلدم و بياء احلضارة و اجملد كمية ىل ظًر  متاسم وس َج اجملمتع ازلاذًل ُسمل اؤ

اس ب  ن   م2020 –سَعية غٌلن  -وزارة اًرتبَة واًخؼَمي  -مجَع احللوق حمفوظة  -اًعف اًثاين غرش  -ُذا وظين يف اًؼراكة و اجملد  -مَرط ازلراسات الاحامتغَة  - اق 

عذاد  م وا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 

ت أأحداث غرص  -1  {اخل ... اترخي احلاكم يف سَعية ُغٌلن  –اترخي مُعان بني اًلدمي واحلدًر }     اًيباُيةأأمه اًىذب و املعادر اًيت ثياًو

ت أأحداث غرص  -2  _______________________      اًيباُيةحش املعادر اًخارخيَة اًيت ثياًو

 ثؼدد مسمَات حاكم ُغٌلن
مام  –مكل  –سَعان }     {  اؤ

 ػرب اًؼعور ًدل ػىل الأهظمة اًيت حمكت ُغٌلن

 معلومة  
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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سَعية غٌلن 
 وزارة اًرتبَة و اًخؼَمي

 حمافظة حٌوب اًرشكِة
 (  12 – 9) مدرسة اًسَعان كابوس ٌَخؼَمي الأسايس

 اجسمت ػالكات ُغٌلن اخلارحِة بأأمٍرن مذياكضني:- 
 -:ػالكات وظَدة و ظداكة مع  -أأ 
 اذلٍن ثبادًوا مؼِم اًِدااي مَوك اٍمين 
 لِا ىل حٍزرة رشق أأفًر حِر ثوخَ املكل سَامين بن ىهبان اؤ

و زواخَ من ابيَ زغمي ُذٍ اجلٍزرة اًيت أأجنبت ابيَ دمحمًا  ابيت
 .و من ذالهل اس متر حمكِم من بؼدٍ وثأأسُس دوةل

 
 اًغزوات من ممَىة ُرمز لأنرث من مرة  -ب

 {املكل ثوران صاٍ  –أأصِر مَووِم اذلي غزا ُغٌلن }  

ػالكات ذارحِة 

اس ب  ن   م2020 –سَعية غٌلن  -وزارة اًرتبَة واًخؼَمي  -مجَع احللوق حمفوظة  -اًعف اًثاين غرش  -ُذا وظين يف اًؼراكة و اجملد  -مَرط ازلراسات الاحامتغَة  - اق 

عذاد  م و ا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 

كَميَة يف اًؼرص اًيهباين  اًلوى الؤ

 ابيتموكع حٍزرة 
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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سَعية غٌلن 
 وزارة اًرتبَة و اًخؼَمي

 حمافظة حٌوب اًرشكِة
 (  12 – 9) مدرسة اًسَعان كابوس ٌَخؼَمي الأسايس

 حتََي

 كمية ثيوُع اًؼالكات اخلارحِة ًُؼٌلن دًَي ػىل ثلبي الآدر واًلدرة ػىل اًخواظي مع ادلَع 

اس ب  ن   م2020 –سَعية غٌلن  -وزارة اًرتبَة واًخؼَمي  -مجَع احللوق حمفوظة  -اًعف اًثاين غرش  -ُذا وظين يف اًؼراكة و اجملد  -مَرط ازلراسات الاحامتغَة  - اق 

عذاد  م و ا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 

لِا اًُؼٌلهَون ًلد حرك  فًر اًؼدًد من الآاثر اًؼمراهَة يف رشق اؤ
اًيت ل حزال موحودة وصاُدٍ ػىل اًوحود اًؼٌلين مثي اًلعور 

ًلد اكهت ذروة اًخلدم املؼٌلري يف رشق .واحلعون واملساخد 
لِا  فًر  .اؤ

 الافاركةسامه اًؼُماهَون يف ثغَري هوغَة املالبس اًيت ٍرثدًَ 
ىل املوائد . سواء اًرخال أأو اًًساء  وددول الاظؼمة اًؼربَة اؤ

لِة و ادذال . و اًضا بؼغ اًؼادات واًخلاًَد اًؼربَة , الافًر
 .اًيظم الاحامتغَة املخلدمة 
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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سَعية غٌلن 
 وزارة اًرتبَة و اًخؼَمي

 حمافظة حٌوب اًرشكِة
 (  12 – 9) مدرسة اًسَعان كابوس ٌَخؼَمي الأسايس

 و أأمه ما صاُدة من ذالل احذاكنَ ابجملمتع اًؼٌلين , زايرة ابن بعوظة ًُؼٌلن:- 
ثواضع املكل و اس خلباهل لأفراد اجملمتع دون متَزي 
 (خَب اًعؼام يف حصن املسجد ًَأألك مٌَ ادلَع ) هرم أأُي ُغٌلن 
معاحفة اًُؼٌلهَني ًبؼضِم اًبؼغ بؼد ظاليت اًفجر واًعبح 

ة  مظاُر حضاًر

 اجملال
 الاحامتغي

 ظورة لأبن بعوظة

براُمي بن  امسَ اًاكمي ُو. ابملغرب (م1304/ُـ 703)س ية  ظيجة وزل يف معلومة   أأبو غبد هللا دمحم بن غبد هللا بن دمحم بن اؤ
 فعومة ويه يف الأظي بعوظة بن بعوظة بن محَد اًغازي بن اًلٌرش اًؼًل, جسّمى ابمس أأمَ اًعيجيًوسف اٌَوايت 

أأمه اًؼادات و اًلمي اًيت  حتََي
اثعف هبا اجملمتع اًؼٌلين من 

ذالل وظف بن بعوظة غيد 
 -:زايرثَ ًظفار 

 اس خلبال أأُي ظفار ٌَمراهب غيد كدوهما من اًِيد و ثلدمي اًىسوة هلم و
 ثلدمي اًضَافة هلم ملدة زالث أأايم بؼدُا ًخوهجون فِأألكون يف دار اًسَعان

أأُي ثواضع و حسن أأذالق و فضَةل و حمبة ٌَغرابء 

اس ب  ن   م2020 –سَعية غٌلن  -وزارة اًرتبَة واًخؼَمي  -مجَع احللوق حمفوظة  -اًعف اًثاين غرش  -ُذا وظين يف اًؼراكة و اجملد  -مَرط ازلراسات الاحامتغَة  - اق 

عذاد  م و ا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 
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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سَعية غٌلن 
 وزارة اًرتبَة و اًخؼَمي

 حمافظة حٌوب اًرشكِة
 (  12 – 9) مدرسة اًسَعان كابوس ٌَخؼَمي الأسايس

 ا و معراهنا ُر ة فاُمتوا بخعٍو  اختاذ بؼغ املدن مرانز حضاًر
 يف {  ملٌَات} يف اًؼرص اًيهباين الأول و { هُبال  –ىزوى }       
 .اًؼرص اًيهباين اًثاين       

 {  كالع و حعون } بياء اس خحاكمات حربَة 
 بولًة ػربي  ملٌَاتيف حعن الاسود  -:مثي      

 اجملال
 اًؼمراين

 -:بُت املراح  معلومة  
 ولًة ًيلي مبحافظة اًظاُرة -:املوكع 
 م17اًلرن / ه 11اًلرن   -:فرتة اًبياء 
 ًخىون حعن بُت املراح   -:مالمح معراهَة

من ػدد من املرافق ومهنا بوابة اًعباح يه اًبوابة 
اًوحِدة ٌَحعن ثفذح يف اجتاٍ اًغرب وهبا ابب 

ًخوسط . دفذنيمن اخلضب ًفذح اًباب ػىل 
حيدٍ من اًغرب اًسوق . احلعن حدائق اجشار 

حيَط ابحلعن سور . اًلدمي مع وحود فَجان 
خىون احلعن من مخسَ بَوت   .ًو

 حعن الاسود بُت املراح

 حصن  الأسود
لع يف  حعن  مٌَع مرثفع ًضم أأربؼة أأبراج ًو

م, 1564بين ػام ػربي, بولًة  ملٌَاتوادي 
و برج  احلعن ًضم أأربؼة أأبراج يه برج اًرحي ُو

سمى أأًضًا ابًعباح  املعامراملراكبة وبرج  ٌو
 .أأو برج اًسَامين اًسَمينونذكل برج 

اس ب  ن   م2020 –سَعية غٌلن  -وزارة اًرتبَة واًخؼَمي  -مجَع احللوق حمفوظة  -اًعف اًثاين غرش  -ُذا وظين يف اًؼراكة و اجملد  -مَرط ازلراسات الاحامتغَة  - اق 

عذاد  م و ا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 
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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سَعية غٌلن 
 وزارة اًرتبَة و اًخؼَمي

 حمافظة حٌوب اًرشكِة
 (  12 – 9) مدرسة اًسَعان كابوس ٌَخؼَمي الأسايس

ثعور اًيظام الاداري بفضي هجود احلاكم و اًؼٌَلء 
 اًلايض  –رئُس اًلضاة }   -:ثيظمي احملمكة– 

 {والكء غن املدغي و املدغي ػَََ  –اكثب احلمك  
 

 اجملال
 الاداري

ش   اق  كر ون   ف 
 حمااكٍ حملمكة يف اًؼرص اًيهباين

أأمهَة اًلضاء اًؼادل يف اس خلرار اجملمتع 
.................................................................. 

 اجملال
 اًؼَمي

 جمال اٍمتزي اًضرعَة
هرام اًضؼراء  –ثلًرب اًؼٌَلء } ابًؼمل و الادب  الاُامتم املكل دمحم بن معر بن ىهبان  {  اؤ

 {أأدًبًا  –ػاملًا } اًؼمل  متزي بسؼة بن أأيب املؼايل ىهبان

 متزي مبِارثَ يف اًضؼر املكل سَامين بن سَامين

 {اًيوهَة اًىربى } ذاع ظَخة وهل اًؼدًد من املؤًفات يف ػمل اًبحار حبار ُغٌلين أأمحد بن ماخد اًسؼدي 

 { اًىِذاويدًوان } صاغر وهل دًوان صؼري  موىس بن حسني احلسُين

اخملعوط اًُؼٌلين دًَي ابرز 
سِام اًُؼٌلهَني يف اًثلافة  ػىل اؤ

 الؤوساهَة

 كمية

اس ب  ن   م2020 –سَعية غٌلن  -وزارة اًرتبَة واًخؼَمي  -مجَع احللوق حمفوظة  -اًعف اًثاين غرش  -ُذا وظين يف اًؼراكة و اجملد  -مَرط ازلراسات الاحامتغَة  - اق 

عذاد  م و ا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 
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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سَعية غٌلن 
 وزارة اًرتبَة و اًخؼَمي

 حمافظة حٌوب اًرشكِة
 (  12 – 9) مدرسة اًسَعان كابوس ٌَخؼَمي الأسايس

 اجملال
 الاكذعادي

 معلومة  

لِا اًعني اًِيد  رشق أأفًر

 اجلَود -اًؼيرب  –اخلضب  –اًؼاج  احلٍرر الارز -دضب اًساج  – ثوابي

خَب املكل فالح بن حمسن اًيهباين مثرة املاجنو 
   ملٌَاتمن اًِيد و أأمر بزراغهتا يف 

 { ولًة ػربي } 
 واهدرش بؼد ذكل يف غٌلن

 ة مع لِا  –اًعني  –اًِيد } ػالكات جتاًر  -:اًيت اكن جيَب مهنا { رشق أأفًر
 
 
 
 ازدُار اًخجارة يف مٌعلة اخلََج اكهت 

 دافؼا ًعمع اًربثغاًَني ٌَس َعرة ػَهيا      
 

ة اًُؼٌلهَة يف غرص   اًيباُيةاًؼالكات اًخجاًر

اس ب  ن   م2020 –سَعية غٌلن  -وزارة اًرتبَة واًخؼَمي  -مجَع احللوق حمفوظة  -اًعف اًثاين غرش  -ُذا وظين يف اًؼراكة و اجملد  -مَرط ازلراسات الاحامتغَة  - اق 

عذاد  م و ا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 
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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سَعية غٌلن 
 وزارة اًرتبَة و اًخؼَمي

 حمافظة حٌوب اًرشكِة
 (  12 – 9) مدرسة اًسَعان كابوس ٌَخؼَمي الأسايس

 ىل حزر  م و اًس َعرة ػىل اًؼدًد من مدن اًساحي اًُؼٌلين1507ػام  احلالهَاتوظول اًربثغاًَني اؤ
كِام اًربثغاًَني حبرق امليازل وكذي املدهَني و اىهتاك امللدسات ازلًًِة يف لك مدًية مرو ػَهيا 
 ىن  اهخرص اًربثغاًَون{ ضؼف اًُؼدة و اًؼخاد  –بسبب الاهلسامات ازلاذََة } حماوةل اًُؼٌلهَون ملاومة اًغزاة  ًو
 بسبب { فضؼفت اًخجارة } ثأأثر اًًضاط الاكذعادي يف ُغٌلن:- 
اًس َعرة اًخامة ٌَربثغاًَني ػىل املوائن اًُؼٌلهَة 
حتمك اًربثغاًَني يف اًسَع اًعادرة و اًواردة 
 كِام اًُؼٌلهَون ابًؼدًد من اًثورات ضد 

 اًربثغاًَني مىت ما س يحت هلم اًفرظة      

 احذالل و ملاومة –اًغزو اًربثغايل 

 الامذداد اًربثغايل يف احملَط اًِيدي

اس ب  ن   م2020 –سَعية غٌلن  -وزارة اًرتبَة واًخؼَمي  -مجَع احللوق حمفوظة  -اًعف اًثاين غرش  -ُذا وظين يف اًؼراكة و اجملد  -مَرط ازلراسات الاحامتغَة  - اق 

عذاد  م و ا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 
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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سَعية غٌلن 
 وزارة اًرتبَة و اًخؼَمي

 حمافظة حٌوب اًرشكِة
 (  12 – 9) مدرسة اًسَعان كابوس ٌَخؼَمي الأسايس

مشَت أأغَب املدن اًساحََة اًُؼٌلهَة 
 م1521هومفرب  30اهعَلت رشارهتا جفر ًوم 
 {مل حىن اكفِة ٌَلضاء ػَهيم } كِام اًثوار اًؼٌلهَون من ثوحَِ رضبة موحؼَ ٌَربثغاًَني ًىهنا 
 م1624 اًَؼاربةوكِام دوةل  اًيباُيةاس مترار اًغزو اًربثغايل ٌَسواحي اًُؼٌلهَة حىت اىهتاء غرص 

 م1521زورة ػام 
 اًبونريك

 معلومة  
ىل املرشق  -: اًبونريك .  أأصِر كادة اذلالت اًربثغاًَة اؤ

برز مكبؼوث كوي يف حرس َخ سَعة اًربثغاًَني يف 
لِا و اس َا   ًِذا ػنُي انئبا ملكل اًربثغال يف املرشق, أأفًر

اة   ط مع الحب   انكش دور اًفرد و اجملمتع يف احملافظة ػَهيا و أأثر ذكل ػىل اس خلرار اًوظن ؟. اًوحدة اًوظيَة مسؤوًَة ادلَع  الرت 

اس ب  ن   م2020 –سَعية غٌلن  -وزارة اًرتبَة واًخؼَمي  -مجَع احللوق حمفوظة  -اًعف اًثاين غرش  -ُذا وظين يف اًؼراكة و اجملد  -مَرط ازلراسات الاحامتغَة  - اق 

عذاد  م و ا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 

 ثدمري اًربثغاًَني ٌَمدن اًساحََة اًؼُماهَة
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 الدراسات االجتماعية  
ي   ا وطن   هذ 

 الصف الثاني عشر -في العراقة و المجد  

 سَعية غٌلن 
 وزارة اًرتبَة و اًخؼَمي

 حمافظة حٌوب اًرشكِة
 (  12 – 9) مدرسة اًسَعان كابوس ٌَخؼَمي الأسايس

 اًخلومي

اس ب  ن   م2020 –سَعية غٌلن  -وزارة اًرتبَة واًخؼَمي  -مجَع احللوق حمفوظة  -اًعف اًثاين غرش  -ُذا وظين يف اًؼراكة و اجملد  -مَرط ازلراسات الاحامتغَة  - اق 

عذاد  ذ العلوي  . ا   -:ا   صالح حذي 

 اذرت الؤخابة اًعحَحة من بني اًبدائي املؼعاة:-  
 ىل  اًيباُيةامذد حمك  {كرون 6  -كرون  5  -كرون   4} اؤ
 {م 1556 -م  1145  -م  1154} بدأأ اًؼرص اًيهباين الأول ػام 
 {سَامين بن سَامين  -سَعان بن حمسن   –سَامين بن املظفر } أأبرز حاكم اًؼرص اًيهباين الأول 

كارن بني ػالكات مُعان اخلارحِة مع مَوك اٍمين و مَوك ُرمز؟ 
 عة ابيتماذا ثؼين حٍزرة  املوحضة ابخلًر

 ٌَمكل سَامين بن ىهبان ؟       
ػربمُعان ثؼدد مسمَات حاكم . وحض 

 ؟اًؼعور اخملخَفة       
 
 

 ىل مماكل ظغرية ؟ مت  اًيدِجة املرتثبة ػىل اهلسام غٌلن اؤ
 ا  -:حىوهت زلى بن بعوظة ػدة اهعباػات أأزياء احذاكنَ ابجملمتع اًُؼٌلين ثدل ػىل اًخواضع و اًىرم أأذهُر
اًخواضع_________________________________ 
 اًىرم_________________________________ 

 ت ملرانز ة يف اًؼرص اًيهباين الأول و اًثاين ؟حػدد أأمه  املدن اًيت حتًو  ضاًر

 جمال اٍمتزي اًضرعَة
 _______________ املكل دمحم بن معر بن ىهبان

 {أأدًبًا  –ػاملًا } اًؼمل  متزي بسؼة _____

 _______________ املكل سَامين بن سَامين

لِا _____ اًِيد  رشق أأفًر

1- ___ 2-____ 
3- ___4- ____ 

 ____-2 ___ -1 احلٍرر
3- ___4- ____ 

ة اًيت ساػدت ػىل ػدم ملدرة اًُؼٌلهَني ػىل ملاومة اًغزو اًربثغايل ؟ ًر  ما الأس باب اجلُو
 ضؼف اًخجارة و ثأأثر اًًضاط الاكذعادي اًُؼٌلين يف ظي وحود اًغزو اًربثغايل ؟. ػَي 

 أأغعى مثال واحد لأحد ُذٍ املؼارك ؟ اًيباُيةُياك اًؼدًد من املؼارك اًيت وكؼت بني مماكل 
 ًذاان مسي الأمام اًؼٌلين اذلي اكهت مامذَ اؤ  ؟ابىهتاء اًؼرص اًيهباين الأول اؤ

 َنٌلل اجلدول املرفقمق  اًيباُيةيف اجملال اًؼَمي زلوةل من ذالل ما درس خ  -:ابؤ

ة أأمكي اجلدول  -:من ذالل دراس خم ًؼالكات غٌلن اًخجاًر

عذاد  مت حبمد اهلل م و ا  صمن 
ذ العلوي  . ا   -:ت   صالح حذي 
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