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 {درس :  احلضارات القدمية يف عمان     }
 

 ( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتته خط إذا كانت العبارة خطأ .  ✘( أو ) ✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (02) لم يتم العثورعلى أدوات تنتمي إلى مرحلة العصر الحجري القديم في عمان .  تم العثور(    ✘)     -1

 (01منظماً  .  )كبيراً ( دلت الحفريات على أن األهالي قديماً أقاموا مجتمعاً    ✔)     -0

 ( األمطار01.  )   األفالج( الوسيلة التي إعتمدها العماني قديما في زراعته كانت مياه    ✘)     -3

 122( 13).مقبرة مبنية من الحجر المحلي فوق سطح األرض في بات  022( تم العثور على حوالي    ✘)     -4

 ( 03)  .العالم اآلخرماني القديم باستمرار الحياة في ( وجود الجرار المصنوعة من الفخار دليل على إعتقاد الع   ✔)     -5

 ( 04). اإلقتصادي( كانت هناك عالقات وطيدة بين بالد مجان ودلمون وبالد مابين النهرين وخاصة في المجال    ✔)     -6

 ( اللبان05بها . )النحاس ( كان للفراعنة المصريين عالقات كبيرة بظفار نتيجة وجود    ✘)     -7

 ( 07رغم وجودها في منطقة جافة . ) بالرطوبة( من خصائص شجرة اللبان أنها تحتفظ    ✔)     -8
 

 السؤال الثاني :  أكمل مايلي بعبارات مناسبة من عندك .  
 
 (01كوقود لصهر النحاس .   ) فحم الخشبكان العماني قديماً يستخدم  -1
 (01. ) والحليالصناعات التي كان العماني يصنعها من النحاس صناعة األسلحة  من -0
 (01.   ) الواسطو األصيلمن أهم المواقع األثرية الدالة على إستخراج النحاس وتصنيعه كان في عرجاء و -3
 (03) . خلية النحليتضح لنا مدى تطور عمارة بناء المقابر في عمان قديماً والتي كانت على شكل  -4
 (04.    )  لنحاسأطلق السومريون إسم مجان على عمان وتعني أرض ا -5
 (06مركزاً لتجارتهم البحرية  .    ) صحارإتخذ الفرس من مدينة  -6
 

 صل خبط بني الدولة ومسماها قدميا : -السؤال الثالث  : أ 
 مسماها القديم الدولة

 بالد مابين النهرين البحرين
 مجان عمان
 دلمون العراق

 
 صل خبط بني البالد واإلسم الذي اطلقوه على عمان قدميا يف العمود الثاني: -السؤال الثالث  :  ب 

 اإلسم الذي أطلق على عمان البالد
 سفن الناس السومريون 

 بالد الفضة االكاديون 
 ارض النحاس األشوريون

 ارض المالحين وأهل البحر الفرس 
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 الرابع  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة السؤال 
 
 (02)  العصر الذي بدأ فيه اإلنسان العماني بالتعبير عن ذاته بالرسم على الصخور وجدران الكهوف هو -1

 (    العصر الحجري األعلى   -العصر الحجري األوسط             -        العصر الحجري القديم   )     
 
 (01) . توافر معدن .....على نطاق واسع في عمان القديمة عنصرا حضاريا مهما في تاريخها الحضاري يعد -0

 الفضة     (      -       النحاس        -الحديد          )       
 
 (01)   تمكنت فرق التنقيب من العثور على العديد من المواقع األثرية الدالة على إستخراج النحاس وتصنيعه بلغت -3

 (  موقع     50       -     40     -       30)           
 
 (03)    يعتبر موقع ....... في عبري من اهم المواقع األثرية لدراسة حياة اإلنسان في عصر ماقبل الكتابة -4

 راس الحد     (       -        بات           -)     سمد الشان          
 
 (03.    ) خالل التنقيب والترميم تم العثور في جامع قلعة بهالء على حوالي ..... قطعة فضية من -5

            (072          -        372       -      472      ) 
 
 (04.    )  كانت بالد مجان تصدر النحاس وحجر ....... لدلمون ومنه لبالد مابين النهرين -6

 (    الديوريت           -البازلت               -فات       )        الفوس    
 
 (05.....  .    ) عرفت عمان في النصوص األكادية ببالد -7

 النحاس     (          -الذهب               -          الفضة)             
 
 (07) ........... يناءكان اللبان ينقل من ظفار إلى أنحاء متفرقة من العالم القديم عبر م -8

 (     سمهرم        -      ريسوت         -      البليد)             
 
 (07....  .    )  يصل ارتفاع شجرة اللبان في العادة -9

 أمتار(      4        -      3         -      0)             
 

 (07....  .    ) المشتغلون بجمع اللبان بجرح الشجرة بأداة تسمى يبدأ -12
 (      لمنقفا        -المنقار               -)         الفاس          

omaneducportal.com

www.omaneducportal.com



 ة يف عمانالدراسات اإلجتماعية                  )     الصف السابع     (                الفصل األول " الوحدة األوىل " درس احلضارات القدمي

 

 9الصفحة   م6/4/9024                      ( 44949499)ان ــــع . م . الحس
 

 السؤال اخلامس : عرب عن الصور التالية :
 

    
 شجرة اللبان مقابر بات  صهر النحاس    الرسم على الصخور

 
 

 من خالل اخلريطة التي أمامك ضع ارقام املواقع األثرثة التالية يف أماكنها الصحيحة  : السؤال السادس :
 

 راس الحد -5بات          -4صحار          -3البليد            -0سمد الشأن          -1
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 السؤال السابع : علل " أذكر السبب " :
 

 (01.   ) في سلطنة عمانبقايا ثمار النخيل المتحجرة في مواقع الحفر قديماً  وجود -1
 هذا دليل على أن اإلنسان العماني قديما كان مستقرأ وعرف الزراعة وبخاصة النخيل .     

 
 

 (06حولت الفرس تجارة المحيط الهندي من البحر األحمر إلى المحيط الهندي   .   ) -0
 ألن منطقة الخليج العربي وعمان منطقة إستراتيجية في التجارة العالمية .     
 
 (06.   )   شغلت ظفار مساحة حضارية مهمة في التاريخ القديم -3

 لوجود شجرة اللبان الذي حظى باهتمام كبير عبر العصور التاريخية القديمة .    
 
 

 (08التخلص من السائل الناتج من الضربة األولى في استخراج اللبان ؟ ) يتم -4
 ألن نوعيته غير جيدة وكميته ليست تجارية    

 
 

 السؤال الثامن : اجب عن األسئلة التالية :
 

 (02:  ما هي المكتشفات األثرية التي وجدت في عمان في العصر الحجري األوسط  ؟ )1س 
 تم العثور علي كميات من الشظايا تضمنت المكاشط واألدوات المتميزة بأطرافها الدقيقة .   : 1جـ 

 

 (01: مادور توافر معدن النحاس في عمان القديمة ؟ ) 0س 
: نظرا لوجود كميات كبيرة من معدن النحاس فقد تمكن اإلنسان من التوصل إلى تقنية صهر النحاس فاصبح المادة   0جـ

 نع أدوات اإلنسان القديم .األساسية لص
 

 (01: كيف كانت التجمعات السكنية في عمان في فترة العصور الحجرية القديمة ؟)3س 
دلت الحفريات على أن األهالي أقاموا مجتمعا كبيرا ومنظما فقد استقر اإلنسان واعتمد في زراعته على مياه األمطار  : 3جـ 

 وأقام الخزانات للتحكم في المياه وعرفت زراعة النخيل .
 

 (30؟) " تمثل فترة عمان في عصر ماقبل التاريخ مرحلة مهمة في تاريخ عمان " وضخ ذلك : 4س 
لقد بدأت مالمح هذه الحضارة تتشكل في األلف الرابعة ق.م حيث أنها مهدت إلنتقال اإلنسان إلى مرحلة االستقرار :  4جـ 

 التي تميزت بتقدم الزراعة وبناء المدن ومعرفة الكتابة . 
 

 (05ماً  ؟): " كان للحضارة المصرية القديمة عالقات تجارية جيدة مع عمان  " أذكر ماكانت تستورده من عمان قدي5س 
 : كانت تستورد الفضة والنحاس واألخشاب والصمغ واللبان . 5جـ 

 

 (08: تحدث باختصار عن كيفية استخراج اللبان في ظفار ؟ ) 6س 
 : : تمر مرحلة استخراج اللبان بثالث مراحل هي  6جـ 
 

  تسمى التوقيع حيث يتم كشط القشرة الخارجية لجذع الشجرة وأغصانها فيخرج سائل لزج حليبي اللون اليلبث أن يتجمد:  المرحلة األول
 

 : تتم بعد اسبوعين من المرحلة األولى حيث يتم التخلص من السائل الناتج من الضربة األولى ألن نوعيته المرحلة الثانية
 يست تجارية ثم تجرح الشجرة مرة ثانية .غير جيدة وكميته ل                    

 
 : تتم بعد اسبوعين من عملية الجرج الثانية وتعتبر مرحلة الجمع الحقيقي للبان حيث تنقر الشجرة مرة ثالثة  المرحلة الثالثة

 فيخرج سائل لباني مائل إلى الصفرة ذو نوعية جيدة وبكميات تجارية .                    
 

 (08استخدامات اللبان قديما ؟ ): اذكر أهم  7س 
 تحنيط الموتى كما فعل الفراعنة  -1: يستخدم في :  7جـ 

 تبخير جثث  الموتى والكنائس عند الرومان  -0                         
 مطهروعالج ألمراض الربو والسعال المزمن وضيق التنفس وأوجاع الكلى...... -3                         
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