
 الدراسات االجتماعية   مدرسة ابن خلدون الخاصة 

 الصف السابع 

 

 تلخيص درس :ـ األحتياجات السكانية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخدمات االساسية من االحتياجات الضرورية التي يجب توافرها للمواطنين وهى :ـ  

 ـ التعليم 4 ـ الرعاية الصحية  3ـ االسكان           2 ـ الغذاء          1

 ـ االتصاالت  8ـ الطرق                        7ـ الكهرباء           6ـ المياه                  5

 تعمل الدول على توفير هذه االحتياجات حسب قدرتها وأمكانيتها وسف نستعرض بعض 

 المواطن العماني ودور الدولة في توفيرها   االحتياجات

 أوال: الغذاء :ـ 

 س :كيف توفر السلطنة المواد الغذائية االساسية ؟ 

 ل االستيراد من  من خالل ما تنتجة من منتجات زراعية وحيوانية او من خالج :            

 الخارج وتبرز في هذا الجانب )شركة المطاحن العمانية( و )مخازن االحتياطي الغذائى( 

  

 س : كيف تصل المنتجات الغذائية للمواطن ؟               

 والمحالت والمجمعات التجارية التي تعمل الحكومة ج : عن طريق االسواق التجارية  

 على اقامتها بالتعاون مع القطاع الخاص . 

 

 

 

 



 ثانيا: االسكان :ـ  

 

 .   س :  )حرصت السلطنة عل االستقرار والرخاء للمواطنين على توفير السكن المالئم لهم(  

 فسرذلك ؟            

 منها : ج: من خالل المشاريع السكانية التي نذكر 

 ـ مجال التخطيط والمساحة 1

 )حيث توزع الحكومة االراضي السكنية على المواطنين(  

 ـ مجال االسكان االجتماعي  2

 )حيث توفر الحكومة االسكان االجتماعي للسكان حسب دخلهم ( 

 وهذا من خالل برامج االسكان وهى :ـ  

 أـ برنامج المساعدات السكنية 

 المحدود واالسر المشمولة بالضمان االجتماعي ـ وهي تصرف  ) وهولمساعدة االسر ذات الدخل

 كهبه من الدولة للمواطنين ـ (  

 ب ـ برنامج القروض السكنية  

 ) وهو للمواطنين ذوي الدخل المتوسط ويسدد المواطن القرض من خالل اقساط شهرية (

 

 ثالثا :ـ الرعاية الصحية :ـ  

 بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ؟ س : كيف قامت السلطنة                   

 ج : حرصت السلطنة على توسيع خدماتها الصحية لتشمل جميع الواليات في                  

 السلطنة وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية بها وتوفير االجهزة الطبية الحديثة والكوادر الطبية  

 للمواطنين . وتوفير التامين الصحي الشامل المؤهلة 

 

 



 رابعا : التعليم :ـ  

 س : مادور الحكومة في توفير التعليم للمواطنين ؟                

 ج :ـ نظرا الهمية التعليم في حياة الفرد وتأثيره على المجتمع في غرس شعور حب               

 السلطنة على   الوطن والدفاع عنه واعداد الفرد ليكون عنصرا فعاال في المجتمع ....فقد حرصت 

 توفير خدمات التعليم بكل انواعه للمواطنين .  

 

 خامسا: المياه :ـ  

 س : كيف توفر الحكومة المياه؟  ومادور المواطن فالحفاظ عليها ؟          

 ج: المياه من االحتياجات االساسية لالنسان فبدونها التوجد حياه ...اال ان الكميات المتوافرة        

 النسبة لالستهالك المطلوب للشرب والغذاء والزراعة والعمران .... وتعمل الحكومة محدودة بمنها 

 على توفير المياه من خالل محطات تحلية مياه البحر ومعالجه مياه الصرف الصحي وغيرها من  

 المشاريع التي تعمل على توفير المياه . 

 وعلى المواطن الترشيد في استخدام المياه وعدم االسراف والتجاوب مع الجهود المبذولة لترشيد  

 المياه.

 

 سادسا: الكهرباء :ـ 

 س : لماذ تهتم الدولة بتوفير الكهرباء؟             

 ج: الن الكهرباء من الضروريات للمواطنين فهي مؤشرا علي نموهم الحضاري .           

 الدولة بتوصيلها الي معظم التجمعات السكانية والقطاعات الصناعية والتجارية  فقد أهتمت 

 والزراعية بهدف التنمية وتشجيع االستثمار.  

 

 



 سابعا: الطرق :ـ  

 س : ماأهمية الطرق ؟           

 ج: ترجع أهميتها ألى :ـ           

 ـ تربط بين التجمعات السكانية بالمدن  1

 ـ تربط مواقع االنتاج باالسواق 2

 ـ تعد مؤشر على التحضر في الدولة  3

 ـ تربط الدولة بالدول المجاورة 4

 

 ثامنا: االتصاالت :ـ  

 س: وضح أهمية االتصاالت في حياة االنسان ؟         

 ج: حرصت السلطنة على توفير االتصاالت في أرجاء الدولة ألهميتها في التواصل بين          

 المواطنين وهذا من حال وسائل المواصالت المتنوعه مثل الهاتف االرضي والمتنقل واالنترنت . 

 

  

 

 


