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Unit 10: Preparing a presentation about Oman 

 تحضیر محاضرة عن سلطنة عمان (اإلعداد من 11 إلى ملیون)

 

 أجب عن األسئلة حول النص۔1.
  سلوى هي أخت مریم.1.
 سلوى حضرت محاضرة عن وطنها.2.
 ذهبت سلوى إلى أبیها وسألته وذهبت إلى المكتبة وقرأت كتبًا كثیرة.3.
 أهمیة سلطنة عمان في الماضي كانت موقعها المهم وسیطرتها.4.
 كان اسم سلطنة عمان في الزمن القدیم << مغان >>5.
 عدد سكان مدینة مسقط: حوالي أربعة مالیین نسمة.6.
 حدود سلطنة عمان هي: اإلمارات العربیة المتحدة، الخلیج العربي، السعودیة، الیمن وبحر7.

 العرب.
 احتل سلطنة عمان والخلیج العربي البرتغالیین.8.
 دام بناء قلعة نزوى اثنتا عشرة سنة.9.

 تحتاج سلوى لتقدیم محاضرتها حوالي 20 یومًا.10.
 

 أكمل خریطة سلطنة عمان بالمعلومات2.
 التالیة.

 حدود سلطنة عمان1.

 عاصمة سلطنة عمان2.

 جبال الحجر3.

 مدینة صاللة4.

 جبال ظفار5.

 قلعة نزوى6.

  مدینة صور7.
 
 
 

 

 

 

 

 ماذا تعلمت سلوى عن سلطنة عمان؟ استخرج المعلومات من النص وتقدمها لزمالئك في الفصل.3.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Oman_location_map.svg/250px-Oman_location_map.svg.png


 سلطنة عمان هي في جنوب شرق آسیا / في شبه الجزیرة العربیة موقع عمان

 وحدود السلطنة هي اإلمارات العربیة المتحدة في الشمال الشرقي الحدود
 والخلیج العربي في الشمال والسعودیة من الغرب والیمن في الجنوب

 الغربي وبحر العرب في الشرق

 مسقط العاصمة

 635 ألف نسمة عدد سكان العاصمة

  4 مالیین عدد سكان السلطنة

 أهمیة سلطنة عمان في الماضي من حیث موقعها المهم وسیطرتها تاریخ
 على أقدم وأهم الطرق التجاریة البحریة.

  تاریخ سلطنة عمان یعود إلى حوالي ثالثة آالف سنة ق۔م۔ حیث كانت
  ُتعرف باسمها السومري <<مغان>>۔

  اعتناق السلطنة للدین اإلسالمي واحتالل البرتغالیین والتمزق الداخلي
 أثناء سیطرتهم

  انتخاب ناصر بن مرشد كمرشد وإمام من حوالي سبعین من نخبة
 العلماء

  بناء قلعة نزوى المشهورة دام اثنتا عشرة سنة تقریبُا وتم بناءها تحت
  ید سلطان بن سیف بن مالك الیعربي۔

  كان عندها 20 یومًا لتحضیر هذه المحاضرة معلومات أخرى

تقریبًا   مساحة السلطنة تبلغ ثالثمئة وعشرة آالف كم2 

 وتعتبر مدینة مسقط مركز الدولة من حیث السیاسة واالقتصاد واإلدارة

 دامت محاضرة سلوى خمس وعشرین دقیقة

 

  



 

 اقرأ النص مرة أخرى واستخرج منه األعداد الموجودة. ماذا تالحظ باستخدامها؟4.

 20 یومًا - مساحة السلطنة تبلغ ثالثمئة وعشرة آالف كم2 تقریبًا - عدد سكان السلطنة یبلغ حوالي أربعة
 مالیین نسمة - یسكن حوالي ستمئة وخمسة وثالثون ألف نسمة في مدینة مسقط - وقرأت حوالي عشرین
 كتابًا وموسوعًة - تاریخ سلطنة عمان یعود إلى حوالي ثالثة آالف سنة ق۔م۔ -  انتخاب ناصر بن مرشد

 كمرشد وإمام من حوالي سبعین من نخبة العلماء -  بناء قلعة نزوى المشهورة دام اثنتا عشرة سنة تقریبُا -
 ودامت محاضرة سلوى خمس وعشرین دقیقة

  القواعد:

 العدد المركب هو ما تركب تركیبًا مزجیًا من  عددین  ال فاصل بینهما، مثًال: أحد عشر، خمسة عشر-
 إلخ. -> إذا كان المعدود  مذكر  الجنس نحتاج أول عدد مؤنث الجنس وبالعكس.

 العدد العقد ینحصر اصطالحًا في األلفاظ، مثًال: عشرون (عشرین)، ثالثون (ثالثین)، ستون-
 (ستین) إلخ

 العدد المعطوف یتكون من عددین مربوطین بـكلمة <و>. إذا كان المعدود مذكر الجنس نحتاج أول-
 عدد  مؤنث  الجنس كما تعلمنا في قواعد األعداد من ثالثة إلى عشرة.

 المعدود بعد األعداد من  أحد عشر  إلى تسعة وتسعین مفرد منكر بحالة  المنصوب .-
 ال ینطبق التباین في جنس أول عدد لألعداد التي تتضمن عدد واحد (أحد) أو عدد  اثنان-
 العددان، مئة وألف یكون تمییزها ُمفردًا وحالة  اإلضافة  للمعدود.-
 لألعداد غیر األولیة ُنعید استخدام القواعد كما تعلمناها.-

 -> مثال: مئة وثالثة عشر كتابًا / مئة وثالثة ُكُتب

 

 اقرأ الجمل التالیة وأكمل األعداد كتابیًا. انتبه على تباین الجنس بین الجزء األول من العدد5.
 والمعدود.

 في هذه المدینة (13) مكتبًة.  ثالث عشرة1.

 عندي (45) كتابًا عن تاریخ العالم.  خمسة وأربعین2.

 سیعود أبي من السعودیة بعد (60) یومًا.  ستین3.

 دفعت (241) ریاًال للمالبس الجدیدة.  مئتان وواحد وأربعین4.

 حضرنا االمتحان (59) ساعًة.  تسمع وخمسین5.

 عدد سكان هذه المدینة حوالي (15300) نسمًة.  خمسة آالف وثالثمئة6.

 اشترك (1208) مشتركین في هذه المباراة.  ألف ومئتان وثامنیة7.

 نحب قراءة قصص  ألف لیلة  و لیلة.8.

 حضرت (76) درسًا حتى اآلن.  ستة وسبعین9.
 دام احتالل البلد (364) سنًة.  ثالثمئة وأربع وستین10.

 

  



 

 اختر اإلجابة الصحیحة.6.
 في مكتبة أبي __________1.

  مئة كتاٍب1.

 مئة كتب2.

 مئة كتابًا3.
 قبل _________ یومًا وصلت أختي إلى أمریكا.2.

 أحد عشر1.

 إحدى عشرة2.

 إحدى عشر3.
 سمعنا هذه األغنیة __________3.

 خمسین مرة1.

 خمسون مرة2.

 خمسین مرات3.
 احتل البرتغالیون البلد قبل __________4.

 خمسمئة واثنتي عشرة سنة1.

 خمسمئة واثني عشر سنة2.

 خمسة مئة واثنتي عشرة سنة3.
 ولدت في عام ____________5.

 ألف وتسعمئة وثالثة وتسعین1.

 ألف وتسعمئة وثالث وتسعین2.

 ألف وتسعة مئة وثالثة وتسعون3.
 عدد سكان مدینة صاللة هو __________ نسمة تقریبًا.6.

  مئة واثنان وسبعون ألفًا وستمئة1.

  مئة واثنان وسبعون آالف وستمئة2.

  مئة واثنتان وسبعون ألفًا وستة مئة3.
 عمر أخي الكبیر ___________7.

 واحد وثالثون عامًا1.

 واحد وثالثون أعوام2.

 إحدى وثالثون عامًا3.
 أختي هي ریاضیة وركضت ______________8.

 خمسة وعشرین كیلو مترًا.1.

 خمسة وعشرین كیلو مترات2.

 خمس وعشرین كیلو مترًا3.
 تبعد مدینة صاللة عن مدینة مسقط ____________ تقریبًا.9.

 ثمانمئة وسبعون كیلو مترًا1.

 ثمانمئة وسبعون كیلو مترات2.

 ثماني مئة وسبعون كیلو مترًا3.
 قرأت هذا النص ___________ ولم أفهمه بعد.10.



 ألف مرة1.

 ألف مرات2.

 مرة ألف3.

 

 صح أم خطأ؟ تصحح األخطاء.7.
  عندي أخ واحد (واثنتان)  أختان .1.
 في البیت خمس غرف. ✓2.
 عمرها ثالث وأربعون سنة.3.
 في هذه الجامعة حوالي ثالثة آالف وخمسمئة طالب.✓4.
 قرأت ست  ساعات  عن تاریخ سلطنة عمان.5.
 أعلى جبل في سلطنة عمان ثالث آالف  متر  تقریبًا.6.
 نشرب لترین من الماء یومیًا. ✓7.
 هم یحتاجون إلى أحد عشر آالف ریاًال. ✓8.
 الطقس الیوم مشمس ودرجة الحرارة هي  خمس  وثالثون درجة مئویة.9.

 اشترینا عشرة كراسي جدیدة للحدیقة. ✓10.

 


