






جمي��ع حق��وق الت�ألي��ف والطب��ع والن�ش��ر حمفوظ��ة ل��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م،

م��ج��زاأً  اأو  ك���م��ًا  ال�كت���ب  ن�ش��خ  اإع����دة  اأو  ال�ت�ش��وير  اأو  ال�ط�ب��ع  يج��وز  وال   

 اأو ترجمته اأو تخزينه يف نط�ق ا�شتع�دة املعلوم�ت  بهدف جت�ري ب�أي �شكل من االأ�شك�ل

 اإال ب�إذن كت�بي م�ش��بق من الوزارة، ويف ح�لة االقتب��س الق�شري يجب ذكر امل�شدر.

جميع خرائط �شلطنة ُعم�ن الواردة يف الكت�ب مت مراجعته� من قبل الهيئة الوطنية للم�ش�حة.

ال يعتمد على اخلرائط الواردة يف الكت�ب كمرجع للحدود الدولية وال�شي��شية واالإدارية، 

واخلرائط الت�ريخية تخطيطية، وهي لا�شتخدام التعليمي فقط.

11

لل�شف احلادي ع�شر

الدراسات االجتماعية

في السيرة الحضارية لُعمان

هذا وطني

 مت اإدخ�ل البي�ن�ت والتدقيق اللغوي والر�شم والت�شميم واالإخراج

 يف مركز اإنت�ج الكت�ب املدر�شي والو�ش�ئل التعليمية

ب�ملديرية الع�مة لتطوير املن�هج
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after cover.indd   2 2/9/21   10:11 AM

جمي��ع حق��وق الت�ألي��ف والطب��ع والن�ش��ر حمفوظ��ة ل��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م،

م��ج��زاأً  اأو  ك���م��ًا  ال�كت���ب  ن�ش��خ  اإع����دة  اأو  ال�ت�ش��وير  اأو  ال�ط�ب��ع  يج��وز  وال   

 اأو ترجمته اأو تخزينه يف نط�ق ا�شتع�دة املعلوم�ت  بهدف جت�ري ب�أي �شكل من االأ�شك�ل

 اإال ب�إذن كت�بي م�ش��بق من الوزارة، ويف ح�لة االقتب��س الق�شري يجب ذكر امل�شدر.

جميع خرائط �شلطنة ُعم�ن الواردة يف الكت�ب مت مراجعته� من قبل الهيئة الوطنية للم�ش�حة.

ال يعتمد على اخلرائط الواردة يف الكت�ب كمرجع للحدود الدولية وال�شي��شية واالإدارية، 

واخلرائط الت�ريخية تخطيطية، وهي لا�شتخدام التعليمي فقط.

11

لل�شف احلادي ع�شر

الدراسات االجتماعية

في السيرة الحضارية لُعمان

هذا وطني

 مت اإدخ�ل البي�ن�ت والتدقيق اللغوي والر�شم والت�شميم واالإخراج

 يف مركز اإنت�ج الكت�ب املدر�شي والو�ش�ئل التعليمية

ب�ملديرية الع�مة لتطوير املن�هج

اأُلَِّف هذا الكت�ب وفق القرار الوزاري رقم ) 382/ 2017م(

after cover.indd   2 2/9/21   10:11 AM





4

after cover.indd   4 2/9/21   10:11 AM

ِب���ال���نُّ���ف���و����سِ ُي��ْف��َت��دى

ُّ
النَّ�شيُد الْـَوَطِني

خ��اء
َّ
َوا�ْسَعدي َواْنَعم�ي ِبالر

ي��ا َربَّ�ن����ا اْحَف���ْظ َل�ن�����ا

��ْعَب ف��ي الأَْوط���ان َوال�سَّ

يَّ������ًدا ُوؤَ
م��� ���������ُدْم 

َ
َوْل���ي

��ْل��ط��ان
ُّ

َج����اَل����َة ال�����س

م���������ان ِب����اْل����ِع����زِّ والأَ

����ًدا ع�����اِه�����ًا ُم����َم����جَّ

يا ُعماُن َنْحُن ِمْن َعْهِد النَّبي

م��اء
َّ

ف��اْرَتق���ي ه�����اَم ال�س

ِب
َ
اْلَعر ِك��راِم  ِم��ْن  اأَْوِف��ي��اُء 

ي���اء َواْمَل�ئ�ي اْلَك���ْوَن ال��سِّ
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و�صحبه  �آله  وعلى  �لأمين،  �صيدنا محمد  �لمر�صلين  �أ�صرف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعالمين،  رب  �لحمد هلل 

�أجمعين،،،

توؤكد �ل�صتر�تيجية �لوطنية للتعليم 2040 على �صرورة تطوير �لمناهج �لدر��صية في �صوء �لمعايير �لوطنية، 

و�أف�صل �لممار�صات �لدولية؛ لمو�كبة �لتطور�ت �لمت�صارعة في مجال �لمعرفة و�لتقانة، وتلبية �حتياجات �لمجتمع 

�لعماني.

 لذ� جاءت �لمناهج �لدر��صية مت�صمة بالمرونة و �لتجديد، ومتو�فقة مع فل�صفة �لتعليم في �ل�صلطنة و�ل�صتر�تيجية 

�لوطنية للتعليم؛ من �أجل تهيئة �لفر�ص �لمنا�صبة للمتعلمين للنمو �لمتكامل روحيا، وج�صديا، و�جتماعيا، وفكريا، 

ولرفع م�صتوى وعيهم بالق�صايا �لإن�صانية، وقيم �ل�صالم و�لحو�ر و�لت�صامح و�لتقارب بين �لثقافات، و�لحر�ص على 

�متالكهم مهار�ت �لقرن �لحادي و�لع�صرين كريادة �لأعمال و�لبتكار، و�أخالقيات �لعمل، و�لتعامل مع معطيات 

�لتكنولوجيا �لحديثة و�إنتاج �لمعرفة، وتعزيز مهار�ت �لتفكير و�لبحث �لعلمي. 

�إن �لكتاب �لمدر�صي بما يحتويه من معارف ومهار�ت وقيم يعّد �أحد م�صادر �لمعرفة، وهو دليل ي�صتر�صد به 

�لمعلم في تعليم �لطالب وتوجيهه للو�صول �إلى ما تختزنه م�صادر �لمعرفة �لمختلفة  من معلومات �صاملة ومعارف 

متنوعة كالمر�جع وم�صادر �لتعلم �لإلكترونية �لأخرى، وفي �إك�صابه �لمهار�ت �لتعليمية �لمختلفة لتحقيق ما ن�صعى 

�لحكيمة لمولنا ح�صرة  �لقيادة  �لمعطاء ونمائه تحت ظل  �لوطن  ت�صهم في  تقدم هذ�  �أهد�ف تربوية  �إليه من 

�صاحب �لجاللة �ل�صلطان هيثم بن طارق �لمعظم ـ حفظه �هلل ورعاه ـ . 

واللـه ولـي التوفيق

              

د. مديحة بنت �أحمد �ل�صيبانية      

           وزيـرة �لرتبيـة و�لتعليـم

َتْقِدمي
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           وزيـرة �لرتبيـة و�لتعليـم

َتْقِدمي

9
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني وال�ساة وال�سام على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد:

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة ..

ني�رصنا اأن ن�سع بني اأيديكم كتاب )هذا وطني يف ال�سرية احل�سارية لُعمان( بعد تطويره مبا يتنا�سب ومقت�سيات الع�رص وتطوراته، 

الدرا�سات  مادة  يف  املهمة  الوطنية  املوا�سيع  اأعيننا  ن�سب  وا�سعني  واملهارية،  والقيمية  والوجدانية  املعرفية  حاجاتكم  يام�س  ومبا 

الجتماعية.

ويحتوي الكتاب على اأربع وحدات لف�سلني درا�سيني، حتتوي هذه الوحدات جمموعة متنوعة من املوا�سيع الوطنية يف اجلغرافيا 

والتاريخ واملجتمع الُعماين نرجو اأن حتقق الفائدة املرجّوة منها. 

ومع تطور العلم وو�سائل الك�سف عن املعرفة وا�ستمرارية ذلك فقد حر�س املوؤلفون على الهتمام بتقدمي مادة علمية حديثة من 

حيث الإح�ساءات والبيانات ملادة اجلغرافيا كما حر�سوا على اأخذ املادة التاريخية من م�سادرها الأ�سلية قدر الإمكان للو�سول اإىل 

مادة متينة يف بنائها العلمي واملعريف.

الن�سو�س  حتليل  وهي  م�سّمياتها  حتمل  التي  املهارات  من  جمموعة  على  حتتوي  التي  الأن�سطة  من  متنوعة  جمموعة  الكتاب  يقدم 

وتوظيف امل�سادر اأو التقانة وحتليل الأ�سكال اأو اجلداول اأو اخلرائط، اإ�سافة على ن�ساط يتعلق مبهارة الربط مع احلياة، وكذلك مناذج 

من مهارات التفكري العليا مثل فكر واقرتح وفكر وناق�س، راجني ال�ستفادة منها يف حياتكم العلمية والعملية القادمة.

كما يحتوي الكتاب على جمموعة وا�سعة من القيم الدينية والوطنية والإن�سانية ذات الأهمية يف تكوين �سخ�سياتكم اآملني اأن تكونوا 

خري �سفراء لأهلكم واأوطانكم داخل ُعمان وخارجها.

ويف الأخري نرجو اأن ي�سهم هذا الكتاب يف تن�سئة مواطن �سالح مثقف وواٍع للواقع الذي يعي�س فيه على امل�ستوى املحلي والعاملي 

واأن ي�سهم يف بناء وطنه وتنميته.

    والل�ُهُ ويّل الّتوفيق 

                                                                                                                                                                                            املوؤلفون              
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الوحدة الأوىل 

ُعمان ... املكان واحل�شارة

خمرج�ت التعلم للوحدة 

يتوقع من الط�لب يف نه�ية الوحدة اأن:

•  يحدد موقع �شلطنة ُعم�ن واأهميته ت�ريخيً� وجغرافيً�.	

•  ي�شتنتج الت�أثري املتب�دل بني االإن�ش�ن الُعم�ين واالأر�س التي يعي�س عليه� منذ الِقدم.	

•  يق�رن بني النظم االإدارية الُعم�نية يف الع�شور االإ�شامية والوقت احل��شر.	

•  يح�فظ على املقدرات واملكت�شب�ت الوطنية البيئية والت�ريخية.	

•  يعتز ب�ملنجزات احل�ش�رية الُعم�نية يف الع�شور الت�ريخية املختلفة.	

•  يحلل الن�شو�س واجلداول واالأ�شك�ل واخلرائط.	

•  يكت�شب القيم واالجت�ه�ت وامله�رات .	

14
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الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

 تتميز �سلطنة ُعمان مبوقعها اال�سرتاتيجي املفتوح على العامل اخلارجي، امل�رشف على اأهم معابر التجارة 

ت ُعمان عرب تاريخها الطويل بالعديد من التغريات اجليولوجية واجلغرافية التي اأ�سهمت 
َّ
منذ الِقدم، وقد مر

يف ت�سكيل ت�ساري�سها وتنوع بيئاتها.  

ال�سكل )1( املوقع اجلغرايف والفلكي ل�سلطنة ُعمان

   املوقع اجلغرايف والفلكي 

ُعمان 000 الموقع ومظاهر ال�سطح 
الدر�س

الأول

• تـميُّــز �سلـــطنة ُعــمــان مبـوقعـها 	

اال�سـرتاتيجي.

• د العوامــل اجليولوجيــة التي 	 تعــدُّ

اأ�سهمت يف ت�سكيل اأر�ض ُعمان.

• ال�سلطنــة 	 �سطــح  مظاهــر  ع  تنــوُّ

اأك�سبها اأهمية اقت�سادية وجغرافية.

اأتعلم يف هذا الدر�س

مان ـُ
نة ع

�سلط
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30

30

1250كم0625

60

60

40

40

40
40

30 30

20
20

23٫5
23٫5

10 10

50

50

ا يف اأق�سى اجلنــوب ال�رشقي ل�سبه 
ً
     تقــع �سلطنة ُعمــان ُجغرافي

اجلزيــرة العربية، وتطل اأجزاوؤها ال�سماليــة وال�رشقية واجلنوبية على 

البحــر، اإذ ي�ســل طول ال�سواحــل الُعمانية حــوايل )3165 كم( ، 

ا  يف حني ُت�ــرشف اأجزاوؤها الغربية على اأرا�ــضٍ �سحراوية جافة، اأمَّ

فلكيــا فتقع يف الن�سف ال�سمايل من الكرة االأر�سية، حيث مير مدار 

ال�رشطان )23.5( على عدد مــن حمافظات �سمال ال�سلطنة، ونظرا 

لالمتداد الطويل الذي تتميز به �سلطنة ُعمان يف 10 درجات عر�سية 

تنوعت ت�ساري�سها وبيئاتها الطبيعية )ال�سكل1(.

بحر ُعمان

الخليج العربي

ر العرب
بح

حــمـر
لأ

حـــر ا
البـ

البـحــر الـمـتو�سـط

ال�سمال

topic1-1.indd   16 2/9/21   9:24 AM

17
الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

متتلك �سلطنة ُعمان �سواحل طويلة اأثَّرت يف حياة الُعمانيني منذ الِقدم، ناق�ض ذلك.

ادر�ض خريطة �سلطنة ُعمان الواردة يف نهاية الكتاب، وباال�ستعانة ب�سبكة املعلومات العاملية، اأجب عن االأ�سئلة 

االآتية:

1. حدد االمتداد الفلكي ل�سلطنة ُعمان، ثم ناق�ض تاأثريه على ُمناخها.

2. ا�ستخرج املحافظات التي مير عليها مدار ال�رشطان.

3. قم وجمموعتك با�ستعرا�ض خريطة �سلطنة ُعمان من خالل املوقع االإلكرتوين للهيئة الوطنية للم�ساحة،

املائية املجاورة لها، واأبرز اجلزر يف  اإىل االآتي: املوقع اجلغرايف ل�سلطنة ُعمان، والدول وامل�سطحات  وتعرفوا 

�سلطنة ُعمان، ووالية مدحاء، ومثلث حربوت ، والتق�سيم االإداري )املحافظات والواليات التابعة لها(.

و�سف ياقوت احلموي)ت:626هـ( ُعمان بقوله:

»ُعمان ب�سم اأوله وتخفيف ثانيه واآخره نون، ا�سم كورة عربية  على �ساحل بحر اليمن والهند، وتقع �رشقي بالد هجر 

وت�ستمل على بلدان كثرية وهي ذات نخيل وزروع«. 
                                                                                 )احلموي، معجم البلدان، ج 4، �ض151(

 خلِّ�ض املوقع اجلغرايف لُعمان كما و�سفه ياقوت احلموي.. 1

ما ال�سمات التي ذكرها ياقوت احلموي عن ُعمان؟ . 2

          كورة عربية: اإقليم عربي.

            بالد هجر:  املناطق ال�رشقية من اململكة العربية ال�سعودية.

✴

حتليل الن�صو�س 

الربط مع احلياة

التعامل مع اخلريطة
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18
الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

ال�سكل )2( ُعمان بني االأقاليم احل�سارية العاملية

�سهولــة التوا�ســل مع احل�ســارات واالأقاليم . 1

املجــاورة، اإذ اأ�سهــم موقــع ُعمــان اجلغــرايف 

وانفتاحه على املحيط الهندي يف تعزيز التوا�سل 

مــع االأقاليــم احل�ساريــة املختلفــة منــذ الِقــدم 

)ال�سكل2(، ومــا زال دور ُعمان احل�ساري يف 

ا حتى اليوم، 
ًّ
التوا�سل مع الدول االأخرى م�ستمر

ال يف تعزيز التبادل  حيث تقوم ال�سلطنة بدور فعَّ

الثقايف واحل�ساري بني ال�سعوب.

ّناع ح�سارة، ولهم موروثهم التاريخي العظيم وانفتاحهم على احل�سارات االأخرى  » فالُعمانيون منذ الِقدم �سُ

عرب البحار واملحيطات، و�سعيهم اإىل التوا�سل مع االآخرين وتبادل املنافع امل�سرتكة معهم ما يوؤهلهم ليكونوا قدوة 

ومثال يف جمال التطور املت�سارع والتقدم املتنامي والقدرة على مواكبة الع�رش، واالأخذ بكل جديد مفيد فيه من اأفكار 

م�ستنرية وعلوم نافعة وتقنيات متجددة مع التم�سك دائًما بالقيم واملبادئ الرفيعة التي يوؤمنون بها والتقاليد والعادات 
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                                                   من خطاب ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد ـ طيب اهلل ثراه ـ يف االنعقاد ال�سنوي ملجل�ض ُعمان /2011م.

م�ضيئة كلمات 

وقد اأك�سب املوقع اجلغرايف ُعمان اأهمية ح�سارية 

واقت�سادية منذ الِقدم، ميكن تلخي�سها يف االآتي:

اأ�صف اإىل معلوماتك

بهدف تعزيز قيم الت�سامح الديني، ون�رش ثقافة التفاهم بني االأديان والثقافات 

ا  م وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية منذ عام 2010م معِر�سً املختلفــة، ُتنظِّ

بعنوان »ر�سالة االإ�سالم من ُعمان« وقد  زار املعِر�ض العديَد  من  دول العامل، 

منها: اليابان ، وال�سنغال ، ورومانيا، والربازيل.

ُعمان

العـراق

م�صر وبالد

ال�صام

�صرق اإفريقيا جنوب و�صرق اآ�صيا

�صبه اجلزيرة 

العربية

اليـمن

الهند

فار�س

حتليل الن�صو�س 

ــل خطاب ال�سلطــان قابو�ض بن  تاأمَّ

�سعيــد ـ طيب اهلل ثــراه ـ ثــم ا�ستنتج 

القيم واملبادئ التي متيز بها الُعمانيون 

منذ الِقدم.
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2. التحكم يف �سبكة التجارة واملالحة يف املحيط الهندي منذ الِقدم، اإذ اأ�سهمت العوامل الطبيعية يف 

جعــل ال�سواحل الُعمانية منا�سبة للقيــام بهذا الدور، ال �سيما حركة التيارات البحرية، واجتاهات الرياح 

املو�سمية، مما هياأ لُعمان القيام بدور بارز يف التبادل التجاري بني اأقاليم وموانئ وجزر املحيط الهندي 

من جهة، وموانئ البحر االأحمر واخلليج العربي من جهة اأخرى )ال�سكل3(. 

 وما تزال ُعمان اليوم حمطة ا�سرتاتيجية لل�سفن القادمة من الغرب واملتجهة �رشًقا، كما اأنَّ موقع ال�سلطنة 

امل�رشف على م�سيق هرمز اأك�سبها اأهمية كبرية للتجارة الدولية.

3. طــول ال�سواحل الُعمانية واإ�رشافها على بحــار مفتوحة �ساعد على تطوير االأنظمة املالحية البحرية 

واخلربات التجارية لدى الُعمانيني ، فربعوا يف �سناعة ال�سفن وقيادتها، وبنوا اأ�ساطيل بحرية عربوا بها 

بحــار العامل منذ الِقــدم، واأقاموا اإمرباطورية امتدت من �سواحل اخلليــج العربي �سمااًل وحتى �سواحل 

�رشقي اإفريقيا َجنوًبا.

ال�سكل )3( طرق التجارة البحرية الُعمانية قدميًا
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   منــذ نحو )800( مليــون �سنة اأ�سهمت العوامــل االأر�سية )الداخليــة( والطبيعية )اخلارجية( يف 

ت 
َّ
ا رائًعا  ال يتوفر يف الكثري من دول العامل، فقد مر

ًّ
ت�سكيــل االأر�ــض الُعمانية التي ُتعدُّ متحًفا جيولوجي

ُعمان بالعديد من التغريات اجليولوجية نتيجة تغري موقعها عربالع�سور اجليولوجية املختلفة )ال�سكل4(.

ادر�ض اخلريطة يف ال�سكل )3(، ثم اأجب عن االأ�سئلة االآتية:

د املناطق التي كانت لها عالقات جتارية مع ُعمان.. 1 حدِّ

ا�ستخرج بع�ض املوانئ التي و�سلت اإليها ال�سفن الُعمانية.. 2

باال�ستعانة مبقيا�ض ر�سم اخلريطة، اح�سب امل�سافة التي كانت ال�سفن تقطعها من املوانئ الُعمانية اإىل موانئ ال�سني، . 3

ثم ناق�ض التحديات التي كانت تواجهها يف رحلتها، وكيف ا�ستطاع البّحارة الُعمانيون التغلب عليها.

و�سح اأهمية موقع �سلطنة ُعمان للتجارة الدولية يف الوقت احلا�رش.. 4

ال�سكل )4( م�سار ُعمان خالل الع�سور اجليولوجية املختلفة
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من  العديد  اأك�سبها  تركيبها  ال�سخور واختالف  تنوع  واملتمثل يف  ُعمان  اجليولوجي يف  التنوع  اإن 

املميزات، منها:

1. تنوع املوارد الطبيعية، مثل: املعادن كالنحا�ض والكروم، وموارد الطاقة كالنفط والفحم احلجري 

والغاز الطبيعي، باالإ�سافة اإىل املياه اجلوفية يف الطبقات اجليولوجية العميقة.

 2. اعتبارها بيئة منا�سبة لدرا�سة العمليات اجليولوجية التي ُت�سهم يف ت�سكيل �سطح االأر�ض؛ وذلك 

ب�سبب وجود العديد من املواقع التي تربز فيها ال�سخور القدمية على ال�سطح، مثل: �سخور اأفيوليت 

�سمائل )ال�سكل5( التي ُتعدُّ اأكرب جمموعة قاع حميطي يف العامل تظهر على ال�سطح، وقد وفرت الكثري 

من املعلومات حول العمليات اجليولوجية التي حدثت وما زالت حتدث  يف اأعماق املحيطات. 

ال�سكل )5( حمم بركانية يف �سخور )اأفيوليت �سمائل( بالقرب من 

وادي اجلزي

1. باال�ستعانة بال�سكل )4(، ا�ستنتج:

اأ. اأ�سباب تغريُّ موقع ُعمان على الكرة االأر�سية عرب الع�سور اجليولوجية املختلفة.

ب. الع�سور اجليولوجية التي وقعت فيها ُعمان جنوب مدار اجلدي، وتاأثري ذلك على ُمناخها.

ن العلماء من اال�ستدالل على م�سار موقع ُعمان خالل الع�سور اجليولوجية املختلفة؟ 2. يف راأيك: كيف متكَّ

حتليل اجلداول والأ�صكال

اأ�صف اإىل معلوماتك

اكت�سف علماء اجليولوجيا اأن �سخور 

)االأفيوليــت( املعروفــة يف ُعمان بـا�سم 

)اأفيوليت �سمائل( ميكنها امت�سا�ض غاز 

ثاين اأك�سيــد الكربــون امل�سبب لظاهرة 

هــذه  وتغطــي  احلــراري،  االحتبا�ــض 

ال�سخــور جــزًءا كبرًيا مــن جبال حجر 

ُعمان ، وهي عبارة عن �سخور بركانية 

ظهرت على ال�سطــح نتيجة للحركات 

التكتونية املختلفة. 
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من  كثرية  مناطق  اجليولوجية يف  ال�سياحة   .3

ُعمان؛ نتيجة التنوع الفريد الذي تتميز به 

املناظر الطبيعية الُعمانية والتميز اجليولوجي 

لل�سخور ال�سطحية ) ال�سكل6(.

ال�سكل )6( حديقة ال�سخور يف والية الدقم

ُتعــد حديقــة ال�سخور يف والية الدقــم مبحافظة الو�سطى من اأبرز املعــامل ال�سياحية الطبيعيــة يف ُعمان، وتتميز 

بتكويناتهــا ال�سخريــة من احلجر اجلريي التي ت�سكلت منذ حوايل )40( مليــون �سنة، وقد اأ�سهمت عوامل التعرية 

املختلفة يف نحتها باأ�سكال غريبة وفريدة. 

    تتنــوع مظاهــر ال�سطح يف �سلطنــة ُعمان تنوًعا كبــرًيا )ال�سكل7(؛ وذلك ب�سبــب تعدد العوامل 

اجليولوجية واجليومورفولوجية التي اأ�سهمت يف ت�سكيلها. 

مظاهر �صطح الأر�س

اأ�صف اإىل معلوماتك

ُتعد �سلطنة ُعمان من اأف�سل املواقع العاملية للعثور على ال�سخور النيزكية. يف �سوء ذلك وباال�ستعانة مب�سادر التعلم 

املختلفة، اأجب عن االأ�سئلة االآتية:

1. اأعط اأمثلة على مناطق اكت�سافها يف ال�سلطنة.

2. كيف ميكن اال�ستفادة منها اقت�ساديا؟  

3.  ما دورك للمحافظة عليها؟

توظيف امل�صادر/ التقانة
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ال�سكل )7( مظاهر ال�سطح يف �سلطنة ُعمان
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ال�سكل )7( مظاهر ال�سطح يف �سلطنة ُعمان

topic1-1.indd   23 2/9/21   9:24 AM



24
الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

باال�ستعانة باخلريطة يف ال�سكل )7(:

1. ا�ستخرج مظاهر �سطح االأر�ض الرئي�سية.

2. من وجهة نظرك: ما اأهمية تنوع مظاهر ال�سطح ؟

    متتد  مبحاذاة بحر ُعمان على �سكل قو�ض منحٍن من راأ�ض م�سندم يف ال�سمال )ال�سكل8( اإىل راأ�ض 

مها وادي �سمائل مبحافظة الداخلية اإىل ق�سمني:
ّ

احلد يف ال�رشق، وُيق�س

 احلجر الغربي التي توجد بها اأعلى قمة يف ُعمان وهي قمة جبل �سم�ض، حيث ي�سل ارتفاعها حوايل 

)3009م( فــوق م�ستوى �سطح البحر، واحلجر ال�رشقي التي تقرتب من بحر ُعمان؛ مما اأدى اإىل تاأثرها 

بالتعرية البحرية وانت�سار العديد من االأر�سفة البحرية واالأقوا�ض والكهوف فيها.
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اأواًل: ال�سال�سل اجلبلية

التعامل مع اخلريطة

ومن اأبرز مظاهر ال�صطح يف �صلطنة ُعمان ما يلي:
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الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

اأُعلنــت منطقة جبــل �سمحان حممية 

طبيعيــة ح�ســب املر�ســوم ال�سلطاين رقم 

)97/48(، وت�سم املحمية نباتات نادرة 

مثل: نبات امل�سط الظفاري، وحيوانات 

بريــة معر�ســة لالنقرا�ــض، مثــل: النمر 

العربي.

ال�سكل )9( النمر العربي يف حممية جبل �سمحان

  ميتــد من راأ�ــض احلمراء يف حمافظة م�سقط وحتى خطمة مالحة يف حمافظــة �سمال الباطنة، ويبلغ طوله 

حوايل )237كم(، وُتعدُّ اأرا�سيه من اأخ�سب االأرا�سي الزراعية يف ُعمان؛ لذلك ا�ستهر �سكانه بالزراعة منذ 

اِلقدم، باالإ�سافة اإىل ا�ستغالهم بالتجارة و�سيد االأ�سماك، ويف الوقت احلا�رش ي�سم �سهل الباطنة العديد من 

املدن والواليات املزدهرة مثل: �سحار وال�سيب، وترتكز فيه ن�سبة عالية من ال�سكان )ال�سكل10(. 

املحافظة على احليــاة الفطرية )الكائنات 

احلية( يف جبال ُعمان م�سوؤولية اجلميع.

كيف ا�ستطاع االإن�سان الُعماين التكيف مع البيئة اجلبلية، وتطويعها 

خلدمة متطلبات حياته املختلفة منذ الِقدم؟

متتــد حوايل )290كم( مبحاذاة بحــر العرب يف جنوب ُعمان ، وتتكون من ثالث كتل: كتلة جبال 

القرا وهي الكتلة الرئي�سية، وجبل �سمحان اإىل ال�رشق منها، وجبل القمر اإىل الغرب منها، ويقطع ال�سل�سلة 

باجتاه بحر العرب العديد من االأودية، مثل: وادي دربات، كما تنت�رش فيها العديد من العيون املائية مثل: 

عني اأرزات، وعني حمران.

�صل�صة جبال ظفار:

�صهل الباطنة:

ال�سهول  اأبرز  العرب، ومن  باجتاه بحر ُعمان وبحر  املنحدرة  االأودية  في�سية كونتها  اإر�سابات  هي 

ال�ساحلية يف ُعمان:

اأ�صف اإىل معلوماتك

ثانًيا: ال�سهول ال�ساحلية

قيمة فكر وناق�س
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الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

ال�سكل )10( �سهال الباطنة و�ساللة

يواجه ن�ساط الزراعة يف �سهل الباطنة م�سكلة متلُّح املياه اجلوفية؛ مما اأثر �سلًبا على االإنتاج الزراعي يف املنطقة، 

يف �ســوء ذلــك وباال�ستعانة مب�سادر التعلُّم املختلفة، ادر�ض وجمموعتك اأ�سباب امل�سكلة، ثم اقرتحوا حلواًل منا�سبة 

ملعاجلتها.

�صهل  �صاللة :

ميثل املنطقة املح�سورة بني بحر العرب وجبال ظفار، وميتد حلوايل )70 كم(، ويتميز بطق�سه املعتدل 

يف ف�سل ال�سيف نتيجة تاأثري الرياح املو�سمية القادمة من املحيط الهندي.

وجتري يف �سهل �ساللة العديد من العيون املائية، ومن اأهم املدن التي تقع فيه: �ساللة ومرباط وطاقة 

)ال�سكل10(.

جزراحلالنيات

م�سرية

ال�سيبراأ�ض احلمراء

�سحار

مدحاء

م�سندم
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طاقة�ساللةمرباط

)�سلطنة ُعمان(

فكر واقرتح
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�سهل الباطنة
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الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

هي عبارة عن اإر�سابات خ�سبة تكونت بفعل التعرية املائية اأو التعرية الريحية، وميكن تق�سيم الواحات 

حها ال�سكل )11(. الداخلية يف �سلطنة ُعمان ح�سب العمليات التي اأ�سهمت يف تكوينها اإىل عدة اأنواع يو�سِّ

باال�ستعانة باخلريطة يف ال�سكل )10(، ا�ستنتج االأهمية االقت�سادية ل�سهلي الباطنة و�ساللة.

الواحات الداخلية يف �صلطنة ُعمان 

امل�صاطب ال�صخرية 

على احلافات اجلبلية 

الواحات الناجتة عن الإر�صابات الفي�صية

 يف مناطق الأودية

الواحات ال�صحراوية

 على اأطراف ال�صبخات

م�صفاة العربيني 

وُقرى جبال حجرُعمان
جدة احلرا�صي�س وهيماالر�صتاق ونزوى

ال�سكل )11( اأنواع الواحات الداخلية يف �سلطنة ُعمان

ال�سكل )12( منظر جوي مل�سفاة العربيني بوالية احلمراء

امل�سفاة: م�سطلح اأطلقه الُعمانيون على الواحات اجلبلية 

التي مت اإن�ساوؤها على امل�ساطب ال�سخرية بالقرب من العيون 

املائية، وتوجد يف ُعمان حوايل )16( واحة ُت�سمى بامل�سفاة.

امل�ساطــب ال�سخرية:االأرا�ســي املرتفعة عن م�ستوى 

�سطح البحر التي تكونت نتيجة تفاوت عمليات التعرية.

اأ�صف اإىل معلوماتك

التعامل مع اخلريطة

باال�ستعانة ب�سبكة املعلومات العاملية، ابحث عن اإحدى الواحات الداخلية يف ُعمان، ثم اعر�ض ما تو�سلت اإليه 

يف ال�سف با�ستخدام اأحد برامج العر�ض احلا�سوبية. 

توظيف امل�صادر/ التقانة

ثالًثا: الواحات الداخلية
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الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

   تظهر الكثبان الرملية باأنواعها املختلفة يف مناطق متفرقة من �سلطنة ُعمان )ال�سكل13(، حيث جندها يف 

الغرب وال�سمال الغربي وهو ما ميثل احلافة ال�رشقية ل�سحراء الربع اخلايل، كما تنت�رش الكثبان الرملية يف �سحراء 

احلقف مبحافظة الو�سطى، باالإ�سافة اإىل رمال ال�رشقية ورملة اآل وهيبة مبحافظتي �سمال وجنوب ال�رشقية.

ال�سكل )13( اأبرز املناطق الرملية يف �سلطنة ُعمان

ف
ـق

ح
الـ

ة 
قـ

طـ
نـ
م

رابًعا: املناطق الرملية

topic1-1.indd   28 2/9/21   9:24 AM

29
الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

 هي اأرا�ٍض ملحية منخف�سة املن�سوب يغطي �سطحها روا�سب رملية طينية ناعمة وتر�سبات ملحية، 

مثل: كربيتات وكلوريد املاغني�سيوم وال�سوديوم.

اأهمهما:  ال�سبخات تختلف من حيث موقعها وطريقة تكونها،  اأنواع من  وتوجد يف ُعمان عدة 

ال�صبخات الداخلية التي تكونت نتيجة ت�رشيف االأودية ال�سحراوية، مثل �سبخة اأم ال�سميم التي ُتعدُّ 

اأكرب ال�سبخات يف �سبه اجلزيرة العربية )ال�سكل14(.

اأما ال�صبخات ال�صاحلية فهي ناجتة عن ارتفاع م�ستوى املد البحري وتنت�رش ب�سكل وا�سع يف ُعمان، 

مثل: �سبخات ال�سوادي على �ساحل الباطنة، وال�سبخات املح�سورة بني بحر العرب وجبال ظفار.

ال�سكل )14( �سبخة اأم ال�سميم

ُتعــد منطقة احلقف من املناطق اجليولوجيــة التي قلما جند لها مثياًل يف العامل، حيث تتميز بتنوع �سطحها بني ال�سهول 

احل�سوية والكثبان الرملية باالإ�سافة اإىل املرتفعات اجلبيلة املعروفة جيولوجيا با�سم احلقف )Hugf(، يف �سوء ذلك:

     اقرتح وجمموعتك خطة لتطوير ال�سياحة البيئية يف املنطقة، ثم اعر�سوها يف ال�سف. 

من خالل درا�ستك ملفهوم ال�سبخة ومكوناتها، ناق�ض وجمموعتك كيف ميكن اال�ستفادة منها اقت�ساديًّا.

تقــع �سبخة اأم ال�سميم يف حمافظة الو�سطى وتبلغ 

(، وتتكون من طمي 
2
م�ساحتهــا حوايل)2000كم

واأمالح ناجتة عن ت�رشيف االأودية الهابطة من جبال 

احلجر الغربي باجتــاه اجلنوب، واالأودية الهابطة من 

جبال ظفار باجتاه ال�سمال.

اأ�صف اإىل معلوماتك

فكر وناق�س

فكر واقرتح

ْبخات خام�ًسا: ال�سَّ
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الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة
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2
م�ساحتهــا حوايل)2000كم
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احلجر الغربي باجتــاه اجلنوب، واالأودية الهابطة من 

جبال ظفار باجتاه ال�سمال.

اأ�صف اإىل معلوماتك

فكر وناق�س

فكر واقرتح

ْبخات خام�ًسا: ال�سَّ
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30
الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

هي عبارة عن خلجان مائية �سغرية مت�سلة 

عادة مبياه البحــر، وميكن متييز نوعني من 

االأخوار يف �سلطنة ُعمان، هما:

الأخوار الدائمة: هي االأخوار املفتوحة 

دائًمــا علــى البحــر، مثل: خــور جراما 

يف حمافظــة جنوب ال�رشقيــة، وخور �سم 

يف حمافظــة م�سندم، وخــور املغ�سيل  يف 

ال�سكل )15( خور املغ�سيل يف حمافظة ظفارحمافظة ظـفار)ال�سكل15(.

الأخــوار املوؤقتــة ) املو�صــمية(: مُتثِّل م�سبــات االأودية التي تك�رش احلاجز الرملــي وت�سل اإىل البحر مما 

يــوؤدي اإىل تدفــق مياه املــد خاللها، ومن االأمثلة عليهــا: خور وادي اجلزي، وخــور ال�سوادي، وخور 

اأرزات، وتتميز  االأخوار املوؤقتة بقلة ملوحة املياه ومنو اأ�سجار املاجنروف )القرم( فيها )ال�سكل16(.  

ال�سكل )16( اأ�سجار املاجنروف )القرم(

خور �صم

يقع بوالية خ�سب يف حمافظة م�سندم، 

وتطــل عليــه العديد من القــرى، وميكن 

ا فقط، وُيعدُّ خور �سم 
ً
الو�سول اإليه بحــر

ا للتنزه والتخييم وم�ساهدة 
ً
ًدا �سياحي مق�سِ

الدالفني، وتتو�سطه جزيرة �سغرية ُتدعى 

جزيرة التلغراف.

اأ�صف اإىل معلوماتك

�ساد�ًسا: الأخوار
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الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

 كرثة عدد الكهوف يف حمافظة ظفار.

 تنت�رش الكهوف يف �سلطنة ُعمان، وتتميز بتباين اأنواعها واأطوالها وتكويناتها 

اجلغرافية، وقد ا�ستخدمها �سكان املناطق اجلبلية كم�ساكن ومالجئ اآمنة لهم من 

تقلبات الطق�ض.

وتاأتــي حمافظــة ظفــار يف املرتبــة االأوىل على م�ستــوى ال�سلطنــة من حيث 

عــدد الكهوف التي يتميز بع�سها بوجود عيون مائيــة بالقرب منها، ومن اأبرز 

الكهــوف يف ُعمان: كهف الهوته يف حمافظــة الداخلية )ال�سكل17(، وكهف 

املرنيف يف حمافظة ظفار)ال�سكل18(.

طبيعية  فتحـة  الكهف: 

يـتكــون  ال�سـخـر  فـي 

نــتــيــجــة االإذابـــــــة يف 

ال�سخـور اجلرييـة بفعـل 

بـوا�سطـة  اأو  االأمطـار، 

التعرية البحرية.

ال�سكل )18( كهف املرنيفال�سكل )17( كهف الهوته

باال�ستعانة مب�سادر التعلم املختلفة:

1. ابحث عن االأهمية البيئية الأ�سجار املاجنروف )القرم(، ثم ناق�ض ما تو�سلت اإليه مع زمالئك يف ال�سف.

2. اكتب تقريًرا موجًزا عن كهف جمل�ض اجلن مو�سحا فيه: موقعه، ومكانته العاملية، واأهميته االقت�سادية وكيفية 

ا�ستثماره �سياحيًّا، ثم اعر�ض عملك يف ال�سف.

فكر وناق�س

توظيف امل�صادر/ التقانة

�سابًعا: الكهوف
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الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

 كرثة عدد الكهوف يف حمافظة ظفار.

 تنت�رش الكهوف يف �سلطنة ُعمان، وتتميز بتباين اأنواعها واأطوالها وتكويناتها 

اجلغرافية، وقد ا�ستخدمها �سكان املناطق اجلبلية كم�ساكن ومالجئ اآمنة لهم من 

تقلبات الطق�ض.

وتاأتــي حمافظــة ظفــار يف املرتبــة االأوىل على م�ستــوى ال�سلطنــة من حيث 

عــدد الكهوف التي يتميز بع�سها بوجود عيون مائيــة بالقرب منها، ومن اأبرز 

الكهــوف يف ُعمان: كهف الهوته يف حمافظــة الداخلية )ال�سكل17(، وكهف 

املرنيف يف حمافظة ظفار)ال�سكل18(.

طبيعية  فتحـة  الكهف: 

يـتكــون  ال�سـخـر  فـي 

نــتــيــجــة االإذابـــــــة يف 

ال�سخـور اجلرييـة بفعـل 

بـوا�سطـة  اأو  االأمطـار، 

التعرية البحرية.

ال�سكل )18( كهف املرنيفال�سكل )17( كهف الهوته

باال�ستعانة مب�سادر التعلم املختلفة:

1. ابحث عن االأهمية البيئية الأ�سجار املاجنروف )القرم(، ثم ناق�ض ما تو�سلت اإليه مع زمالئك يف ال�سف.

2. اكتب تقريًرا موجًزا عن كهف جمل�ض اجلن مو�سحا فيه: موقعه، ومكانته العاملية، واأهميته االقت�سادية وكيفية 

ا�ستثماره �سياحيًّا، ثم اعر�ض عملك يف ال�سف.

فكر وناق�س

توظيف امل�صادر/ التقانة

�سابًعا: الكهوف
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     يبلــغ عدد جزر �سلطنة ُعمان حــوايل )293( جزيرة معظمها نتوءات �سخرية يف عر�ض البحر ال 

ت�سلــح لال�ستقرار الب�رشي، مثل: جزر الدميانيات  وجــزر ال�سوادي، يف حني توجد بع�ض اجلزر ماأهولة 

بال�سكان، مثل: جزيرة م�سرية وجزيرة احلالنية وهي اأكرب جزر احلالنيات املوجودة يف بحر العرب.

  واأكــرب جمموعــة جزر يف ُعمان هي اجلــزر املوجودة حول �سبه جزيرة م�سندم، ومــن االأمثلة عليها: 

جــزر اأم الغنم، واخليل، و�سالمة وبناتها، اأما اأكــرب اجلزر م�ساحة فهي جزيرة م�سرية )ال�سكل19( وتبلغ 

( ، وهي اإحدى واليــات حمافظة جنوب ال�رشقية، وتتميــز بوجود العيون 
2
م�ساحتهــا حــوايل )640كم

املائيةوب�سواطئها املنا�سبة لتع�سي�ض ال�سالحف البحرية.

اأُعلنــت جــزر الدميانيــات كمحميــة 

ال�سلطــاين  املر�ســوم  مبوجــب  طبيعيــة 

ا لتكاثر  رقم)96/23(، وُتعدُّ مركًزا مهمًّ

اأنواع مــن الطيور املهاجــرة وامل�ستوطنة، 

كمــا تتميــز بوجــود العديــد مــن اأنواع 

املرجان واأ�سماك ال�سعاب املرجانية.

ال�سكل )19( منظر من جزيرة م�سرية 

ت�سوير: اإ�سماعيل احلارثي

با�ستخــدام برنامــج جوجــل اإيــرث ) Google Earth( وباال�ستعانة 

بخريطــة املحميــات الطبيعية يف �سلطنــة ُعمان الــواردة يف نهاية الكتاب ، 

تعرف على جزر الدميانيات من حيث : موقعها اجلغرايف ومعاملها الطبيعية.

املــوارد  علــى  املحافظــة  اأهميــة 

الطبيعيــة يف الدولــة وا�ستثمارهــا 

ب�سكل اأمثل وم�ستدام.

اأ�صف اإىل معلوماتك

توظيف امل�صادر/ التقانة
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قيمة 

ثامًنا: اجلزر
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اأ�سه��م املوق��ع اجلغ��رايف والفلكي ل�سلطن��ة ُعمان، 

وط��ول �سواحلها،وتن��وع ت�ساري�سه��ا، بالإ�سافة اإىل 

م�ساحته��ا الوا�سعة يف تن��وع ُمناخها واختالف الغطاء 

النباتي الطبيعي على اأر�سها.

1. القرب من امل�س��طحات املائية ، حيث تتميز ُعمان ب�سواحلها الطويلة التي ت�ساعد يف تلطيف درجات 

احلرارة وزيادة معدلت الرطوبة.

2. املرتفع��ات اجلبلي��ة التي يزيد ارتفاع بع�سها عن )3000م( ف��وق �سطح البحر ، مثل اجلبل الأخ�رض 

حيث ي�سهم الرتفاع يف انخفا�ض درجة احلرارة وتهيئة الفر�سة لتكّون ال�سحب و�سقوط الأمطار.

3. املنخف�س��ات اجلوي��ة والكت��ل الهوائية الباردة الت��ي تعرب �رضق البحر املتو�سط وجن��وب اإيران، وميتد 

تاأثريها اأحيانًا اإىل �سمال ُعمان؛ مما ي�سهم يف �سقوط الأمطار ال�ستوية.

4. الرياح املو�سمية اجلنوبية الغربية القادمة من غرب املحيط الهندي والتي توؤثر على حمافظة ظفار يف 

ا با�سم )اخلريف(.
ًّ
ف�سل ال�سيف ، وتوؤدي اإىل ت�سّكل ال�سباب و�سقوط الأمطار اخلفيفة فيما يعرف حملي

  تقع �سلطنة ُعمان فلكيًّا �سمن املنطقة املدارية احلارة )ال�سكل20(، حيث ي�سود اجلفاف معظم اأجزائها، 

اإل اأنَّ العديد من العوامل اأ�سهمت يف تباين املُناخ من مكان لآخر، اأهمها:

• د العوامل املوؤثرة يف ُمناخ �سلطنة ُعمان.	 تعدُّ

• تن��وع الغط��اء النبات��ي الطبيع��ي يف ُعمان، 	

واأهمية املحافظة عليه. 

اأتعلم يف هذا الدر�س

الدر�س

 الثاين
 ُعمان.. الُمناخ والنبات الطبيعي

33 الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

الطق�س واملناخ
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اأ�سه��م املوق��ع اجلغ��رايف والفلكي ل�سلطن��ة ُعمان، 

وط��ول �سواحلها،وتن��وع ت�ساري�سه��ا، بالإ�سافة اإىل 

م�ساحته��ا الوا�سعة يف تن��وع ُمناخها واختالف الغطاء 

النباتي الطبيعي على اأر�سها.

1. القرب من امل�س��طحات املائية ، حيث تتميز ُعمان ب�سواحلها الطويلة التي ت�ساعد يف تلطيف درجات 

احلرارة وزيادة معدلت الرطوبة.

2. املرتفع��ات اجلبلي��ة التي يزيد ارتفاع بع�سها عن )3000م( ف��وق �سطح البحر ، مثل اجلبل الأخ�رض 

حيث ي�سهم الرتفاع يف انخفا�ض درجة احلرارة وتهيئة الفر�سة لتكّون ال�سحب و�سقوط الأمطار.

3. املنخف�س��ات اجلوي��ة والكت��ل الهوائية الباردة الت��ي تعرب �رضق البحر املتو�سط وجن��وب اإيران، وميتد 

تاأثريها اأحيانًا اإىل �سمال ُعمان؛ مما ي�سهم يف �سقوط الأمطار ال�ستوية.

4. الرياح املو�سمية اجلنوبية الغربية القادمة من غرب املحيط الهندي والتي توؤثر على حمافظة ظفار يف 

ا با�سم )اخلريف(.
ًّ
ف�سل ال�سيف ، وتوؤدي اإىل ت�سّكل ال�سباب و�سقوط الأمطار اخلفيفة فيما يعرف حملي

  تقع �سلطنة ُعمان فلكيًّا �سمن املنطقة املدارية احلارة )ال�سكل20(، حيث ي�سود اجلفاف معظم اأجزائها، 

اإل اأنَّ العديد من العوامل اأ�سهمت يف تباين املُناخ من مكان لآخر، اأهمها:

• د العوامل املوؤثرة يف ُمناخ �سلطنة ُعمان.	 تعدُّ

• تن��وع الغط��اء النبات��ي الطبيع��ي يف ُعمان، 	

واأهمية املحافظة عليه. 

اأتعلم يف هذا الدر�س

الدر�س

 الثاين
 ُعمان.. الُمناخ والنبات الطبيعي

33 الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

الطق�س واملناخ

topic1-2.indd   33 2/9/21   9:25 AM



الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة34

وميكن تق�سيم �سلطنة ُعمان اإىل عدة اأقاليم ُمناخية يو�سحها ال�سكل )21(.

ال�سكل )20( موقع �سلطنة ُعمان من املناطق احلرارية يف العامل

ناخ �سبه ال�سحراوي            املمُ

يرتك��ز يف �سف��وح جبال احلج��ر ال�رضق��ي والغربي 

و�سهل الباطنة ، وت��رتاوح  كمية الأمطار فيه حوايل 

)100-150ملم( �سنويًّا.

ناخ  ال�سحراوي اجلاف               املمُ

تتمي��ز به معظ��م الأجزاء الو�سط��ى من ال�سلطن��ة ، ل �سيما 

حمافظ��ة الو�سطى ، وتنخف�ض في��ه كمية الأمطار اإىل اأقل من 

)50 ملم( يف ال�سنة.

ناخ  البحر املتو�سط              ممُ

ي�س��ود يف مرتفعات اجلبل الأخ���رض ، حيث تزيد كمية 

الأمطار ع��ن )300 ملم( �سنويًّ��ا وت�سقط معظمها يف 

ف�سل ال�ستاء.

             املمُناخ  املو�سمي

تتميز به ال�سفوح اجلنوبية ل�سل�سلة جبال ظفار،وتزيد فيه 

كمية الأمطار عن )250ملم( �سنويًّا ت�سقط معظمها يف 

ف�سل ال�سيف.

املنطقة احلارة  املنطقة املعتدلة املنطقة الباردة

ال�سكل )21( الأقاليم املُناخية يف �سلطنة ُعمان

بحر ُعمان

ب
العر

ر 
ح

ب

اخلليج العربي

ال�شمال

� �� � �� � حدود دولية

0                        100                      200                 300كم
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35 الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

وتتباي��ن خ�سائ�ض عنا���رض ُمناخ �سلطنة 

ُعمان، كما يلي:

   اإنَّ وقوع ُعمان �سمن املنطقة املدارية ُيعدُّ من اأبرز العوامل التي اأ�سهمت يف ارتفاع درجات احلرارة 

يف معظ��م اأجزائه��ا مع وجود تباين وا�سح ب��ني ف�سلي ال�سيف وال�ستاء، وبني الأقالي��م ال�سهلية واجلبلية 

وال�ساحلية )اجلدول 1(.  

وترتاوح معدلت احلرارة ال�سغرى يف ُعمان خالل ف�سل ال�ستاء )دي�سمرب� فرباير( بني )3°  � 20° �ض (، 

يف ح��ني ترتاوح معدلت احلرارة العظمى خالل ف�سل ال�سيف )يوني��و� �سبتمرب( بني )23° �  42° �ض (، 

مع وجود بع�ض الختالفات نتيجة تاأثري عدد من العوامل، منها: الرياح املو�سمية، والرتفاع عن م�ستوى 

البحر، وطول ال�سواحل، والقرب والبعد عن البحر.

ادر�ض اخلريطة يف ال�سكل )21(، ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

�ض فيها الأقاليم املُناخية املوجودة يف ُعمان من حيث املناطق التي ي�سملها كل اإقليم  1. ار�سم خريطة ذهنية تلخِّ

وخ�سائ�سه املختلفة.

:�سقوط معظم اأمطار اجلبل الأخ�رض �ستاًء، وجبال ظفار �سيًفا. 2. ف�رضِّ

تنوع ُمناخ ُعمان، واأهميته البيولوجية )الأحيائية(.

درجة احلرارة

ال�سكل )23( مو�سم اخلريف يف حمافظة ظفارال�سكل )22( الثلوج على قمة جبل �سم�ض

التعامل مع اخلريطة

فكر وناق�س
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35 الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

وتتباي��ن خ�سائ�ض عنا���رض ُمناخ �سلطنة 

ُعمان، كما يلي:

   اإنَّ وقوع ُعمان �سمن املنطقة املدارية ُيعدُّ من اأبرز العوامل التي اأ�سهمت يف ارتفاع درجات احلرارة 

يف معظ��م اأجزائه��ا مع وجود تباين وا�سح ب��ني ف�سلي ال�سيف وال�ستاء، وبني الأقالي��م ال�سهلية واجلبلية 

وال�ساحلية )اجلدول 1(.  

وترتاوح معدلت احلرارة ال�سغرى يف ُعمان خالل ف�سل ال�ستاء )دي�سمرب� فرباير( بني )3°  � 20° �ض (، 
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البحر، وطول ال�سواحل، والقرب والبعد عن البحر.

ادر�ض اخلريطة يف ال�سكل )21(، ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

�ض فيها الأقاليم املُناخية املوجودة يف ُعمان من حيث املناطق التي ي�سملها كل اإقليم  1. ار�سم خريطة ذهنية تلخِّ
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تنوع ُمناخ ُعمان، واأهميته البيولوجية )الأحيائية(.

درجة احلرارة

ال�سكل )23( مو�سم اخلريف يف حمافظة ظفارال�سكل )22( الثلوج على قمة جبل �سم�ض

التعامل مع اخلريطة

فكر وناق�س
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ر الإجمايل     تت�س��ف الأمطار الت��ي ت�سقط على �سلطنة ُعم��ان باأنها �سحيحة وغري منتظمة، حي��ث ُيقدَّ
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املوؤثرة يف مو�سم �سقوط الأمطار وكميتها يف �سلطنة ُعمان يو�سحها ال�سكل)24(.

الأمطار

جدول )1( متو�سط درجات احلرارة امل�سجلة يف عدد من حمطات الر�سد لعام 2018م

 متو�سط درجة احلرارة
املحطة

مطار م�سقط الدويل

�ستاًء

20.836.6

37.7

29.1

35.6

35.5

39.7

38.9

39.2

26.3

21.4

27.3

19.6

17.4

19.8

19.2

18.1

21.2

18.7

25.1

15.7

10.8

�سيًفا

نزوى

ثمريت

�سحار

خ�سب

عربي

�سور

الر�ستاق

�ساللة

قريون حرييتي

�سيق

)�ض(

امل�سدر : املديرية العامة لالأر�ساد اجلوية.

ادر�ض اجلدول رقم )1(، وبال�ستعانة باخلريطة يف ال�سكل )7( ، اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

1. قارن بني متو�سط درجات احلرارة للمحطات الواردة يف اجلدول �سيًفا و�ستاًء.

: ارتفاع متو�سط  درجة احلرارة �سيًفا يف مدينة  عربي، وانخفا�سه يف قريون حرييتي. 2. ف�رضِّ

3. قم بتمثيل البيانات الواردة يف اجلدول متثياًل بيانيًّا، ثم اعر�ض عملك على زمالئك يف ال�سف.

حتليل اجلداول والأ�سكال
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 توؤثر على املناطق ال�سمالية من ال�سلطنة يف

 ف�سل ال�ستاء

توؤثر على حمافظة ظفار وال�سواحل ال�سرقية 

لل�سلطنة مع بداية ف�سل ال�سيف اأو نهايته

توؤثر على حمافظة ظفار يف ف�سل ال�سيف 

)اخلريف(

املنخف�سات اجلوية القادمة من البحر

 املتو�سط وجنوب اإيران

العوا�سف والأعا�سري املدارية يف املحيط

 الهندي وبحر العرب

الرياح املو�سمية اجلنوبية الغربية

ال�سكل )24( من العوامل املوؤثرة يف �سقوط الأمطار وكميتها ب�سلطنة ُعمان

ال�سكل )25( اإع�سار مكونو 2018م

���ض �سلطن��ة ُعمان بحك��م موقعها  تتعرَّ

املدارية  للح��الت  والفلكي  اجلغ��رايف 

الت��ي تن�س��اأ يف املحي��ط الهن��دي وبحر 

العرب، وق��د توؤثِّر تلك احلالت  عليها 

خ��الل الفرتة ب��ني �سهري ماي��و ويونيو 

و�سهري اأكتوبر ونوفمرب.

اأ�سف اإىل معلوماتك

يف �س��وء تعر���ض �سلطنة ُعمان للحالت املدارية الت��ي تن�ساأ يف املحيط الهندي وبحر الع��رب، اأجب وجمموعتك عن 

الأ�سئلة الآتية:

1. ما الإجراءات التي تقوم بها  ال�سلطنة لإدارة الكوارث الطبيعية؟

2. اقرتحوا خطة ميكن اأن يتَّبعها الأفراد للتعامل مع احلالت املدارية ، ثم اعر�سوها يف ال�سف. 

الربط مع احلياة
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ادر�ض اخلريطة يف ال�سكل)26(، وبال�ستعانة باأطل�ض �سلطنة ُعمان والعامل ، خلِّ�ض يف جدول الكتل الهوائية التي توؤثر 

على �سلطنة ُعمان من حيث:

م�سدرها، وخ�سائ�سها )احلرارة والأمطار(، واملناطق التي توؤثر عليها.

ا باأنظمة ال�سغط اجلوي الدائم �سيًفا و�ستاًء، اإذ تتاأثر ُعمان 
ً
    ترتبط الرياح ال�سائدة يف �سلطنة ُعمان غالب

بتدفق اأربع كتل هوائية على مدار العام، ففي ف�سل ال�ستاء تتاأثر بالكتل الهوائية )القطبية / القارية( والكتل 

الهوائي��ة )القطبية/ البحرية(، يف حني تتاأثر يف ف�س��ل ال�سيف بالكتل الهوائية) املدارية/ القارية( والكتل 

الهوائية )املدارية/ البحرية ( )ال�سكل26(.

ال�سكل )26( الكتل الهوائية املوؤثرة على ُمناخ �سلطنة ُعمان

التعاون والتكافل بني اأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته املختلفة من مبادئ املجتمع الُعماين تت�سح يف مواجهة الأنواء املُناخية 

التي قد تتعر�ض لها ُعمان.
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كم��ا تتاأثر�سلطنة ُعم��ان بالرياح املحلية التي ته��بُّ يف موا�سم حمددة خالل الع��ام، اإ�سافة اإىل الرياح 

ا لمتدادها على م�سطحات 
ً
اليومي��ة )ن�سيم الرب ون�سيم البحر، ون�سيم اجلبل ون�سيم الوادي(؛ وذلك نظر

مائية طويلة وتنوع ت�ساري�سها بني اجلبال والوديان وال�سهول.

  اأ�سهم��ت عدد من العوامل مثل: تنوع املُن��اخ، ومظاهر ال�سطح، وتنوع الرتبة يف تنوع الغطاء النباتي 

الطبيعي ب�سلطنة ُعمان، اإذ ينمو على اأر�سها حوايل )1295( نوًعا من النباتات الطبيعية.

مان ح�سب الأقاليم التي تنمو فيها اإىل الآتي:   وميكن ت�سنيف النباتات الطبيعية املوجودة يف عمُ

بالرجوع اإىل املوقع الر�سمي للمديرية العامة لالأر�ساد اجلوية الُعمانية:

  قم بتلخي�ض حالة الطق�ض لبع�ض الوليات يف حمافظتك، ثم اعر�سها يف الإذاعة املدر�سية اأو يف ال�سف.

 1 .ُت�سمى الرياح التي تهب على �سلطنة  ُعمان يف موا�سم حمددة باأ�سماء حملية خمتلفة، يف �سوء ذلك: ابحث عن 

بع�ض م�سميات الرياح املحلية التي تهب على حمافظتك مو�سًحا تاأثرياتها املُناخية.

ح كيفية حدوث: ن�سيم الرب ون�سيم البحر، ون�سيم اجلبل ون�سيم الوادي. 2 . ار�سم �سكاًل يو�سِّ

  تنت���رض يف ال�سهول والواحات وبطون الأودية الأ�سجار وال�سجريات التي تاأخذ قممها ال�سكل املظلي، 

مث��ل: اأ�سج��ار الغاف التي ُتعدُّ من اأكرب الأ�سجار الربية املعمرة يف ُعم��ان، واأ�سجار ال�سدر التي تنت�رض يف 

بطون الأودية وعلى جوانبها، بالإ�سافة اإىل اأ�سجار ال�رضح التي تنمو يف الوديان واملناطق ال�سهلية وعلى 

�سفوح التالل.

الربط مع احلياة

توظيف امل�صادر/ التقانة

 الغطاء النباتي الطبيعي

: نباتات ال�سهول والواحات وبطون الأودية اأولاً
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الربط مع احلياة

توظيف امل�صادر/ التقانة
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ال�سكل )27( �سجرة ال�سمر )الأكا�سيا(

 )Acacia مر) الأكا�سيا
ُّ

اأ�سجار ال�س

يف  انت�س��اًرا  الأ�سج��ار  اأك��ر  م��ن 

ُعم��ان ل �سيم��ا يف الأرا�سي ال�سهلية 

واحل�سوي��ة، وله��ا م��ردود اقت�سادي 

مهم حيث ينتج النح��ل الذي يتغذى 

على اأزهارها اأجود اأنواع الع�سل.

   نتيج��ة لعتدال احلرارة وزيادة الأمط��ار التي ت�سقط 

على �سل�سلتي جبال حجر ُعمان وجبال ظفار؛ تنمو اأنواع 

خمتلفة م��ن النبات��ات الطبيعية، فعلى �سبي��ل املثال تنمو يف 

اجلبل الأخ�رض وجبل �سم�ض  اأ�سجار العلعالن )ال�سكل28( 

وه��ي اأ�سجار دائمة اخل�رضة عطري��ة الرائحة، بالإ�سافة اإىل 

�سج��رة البوت  )ال�سكل29( التي ُتعدُّ من الأ�سجار املثمرة 

ال�ساحل��ة لالأكل،كم��ا تنمو �سجرة العت��م )الزيتون الربي( 

يف جبال حجر ُعمان ونط��اق الأمطار املو�سمية من جبال 

ظفار وهي من الأ�سجار املعمرة التي ت�ستخدم اأخ�سابها يف 

ا ل�سالبتها. 
ً
البناء نظر

ال�سكل )28( اأ�سجار العلعالن

ال�سكل )29( �سجرة البوت

  م��ن اأك��ر النباتات الطبيعية انت�ساًرا يف ال�سحاري الُعمانية �سج��رة الأراك التي تكيفت مع ال�سحراء عن 

طري��ق امت�سا�ض الندى بوا�سطة اأوراقها )ال�س��كل30(، ويف حمافظة ظفار تنمو �سجرة اللبان )ال�سكل31( 

 الع�سور 
ِّ
التي ُتعدُّ من اأ�سهر النباتات الربية الُعمانية منذ الِقدم؛ حيث كان لها مردود اقت�سادي مهم على مر

التاريخية، وما تزال ذات اأهمية اقت�سادية وح�سارية كبرية حتى يومنا هذا.

اأ�سف اإىل معلوماتك

ثانًيا: نباتات اجلبال واملرتفعات ال�صخرية

ثالًثا: نباتات ال�صحاري
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ال�سكل )31( �سجرة اللبانال�سكل )30( �سجرة الأراك

ا�ستخدامات اللبان واأهميته القت�سادية واحل�سارية قدميًا وحديًثا.

النباتات الطبيعية التي تنمو يف مناطق الأخوار وال�سبخات ال�ساحلية، منها على �سبيل  وُيق�سد بها 

املثال: اأ�سجار املاجنروف )القرم( التي تنت�رض يف الأخوار، ونباتات الرمرام )ال�سكل32( والرمد التي 

تنمو يف الرمال ال�ساحلية.

ال�سكل )32( نبات الرمرام

 )Heliotrope( الرم��رام  نب��ات 

ي�ستخدم تقليديًّا ملعاجلة اجلروح ووقف 

النزي��ف وع��الج الرمد، كم��ا ُا�ستخدم 

منق��وع الرم��رام قدميًا ملعاجل��ة لدغات 

الأفاعي والعقارب.

تتنوع النباتات الطبيعية التي تنمو يف البيئة الُعمانية، يف �سوء ذلك: اجمع معلومات عن  بع�ض ال�سجريات والنباتات 

الربية التي تنمو يف حمافظتك وم�سمياتها املحلية واأهم ا�ستخداماتها، ثم اعر�ض ما تو�سلت اإليه يف ال�سف.

اأ�سف اإىل معلوماتك

فكر وناق�س

الربط مع احلياة

رابًعا: النباتات امللحية يف الأقاليم ال�ساحلية
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حممية حديقة ال�سليل الطبيعية:

مت اإعالنه��ا كمحمية طبيعية مبوجب املر�سوم ال�سلط��اين رقم )97/50(، وتوجد يف ولية الكامل والوايف مبحافظة  
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ال�سدر، وال�سمر. 

يواجه الغطاء النباتي الطبيعي يف ُعمان بع�ض امل�سكالت نتيجة عوامل طبيعية وب�رضية يو�سحها ال�سكل )33(.

امل�سكالت التي تواجه الغطاء النباتي الطبيعي

طبيعية

اجلفاف وقلة

 الأمطار

قطع الأ�سجار 

وال�سجريات

اجنراف

 الرتبة

الرعي

 اجلائر

متلُّح

 الرتبة

التو�سع

 العمراين

ب�سرية

ال�سكل )33( من امل�سكالت التي تواجه الغطاء النباتي الطبيعي يف �سلطنة ُعمان
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اعر�سوا مقرتحاتكم يف ال�سف.

على  امل��ح��اف��ظ��ة  اأه��م��ي��ة 

تنمو  التي  الطبيعية  النباتات 

يف البيئة الُعمانية.

اأ�سف اإىل معلوماتك

تعد حديقة النباتات والأ�سجار الُعمانية بولية ال�سيب من امل�ساريع التي تهدف اإىل املحافظة على النباتات الطبيعية 

ا ل يزيد على �سفحة واحدة عن  املعر�سة لالنقرا�ض، يف �سوء ذلك وبال�ستعانة مب�سادر التعلُّم املختلفة، اكتب ملخ�سً

هذه احلديقة، ثم اعر�سه يف ال�سف. 

قيمة  فكر واقرتح

توظيف امل�صادر/ التقانة

امل�شكالت التي تواجه الغطاء النباتي الطبيعي 
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تربَّعت ُعمان على قمة املجد احل�ضاري، وقامت بدور 

كبري عرب الع�ضور القدمية و�ضدر الإ�ضالم، وظهر على اأر�ضها 

فنون  يف  واأبدعت  ف�ضالء،  و�ضحابة  وعلماء  وقادة  ملوك 

التي �ضنتطرق  العلم، ت�ضهد على ذلك املنجزات احل�ضارية 

اإليها يف هذا الدر�س.

اأنها م�ضتقة  لقد اختلفت الآراء حول ت�ضمية ُعمان، منها: 

من املعنى اللغوي وهو ال�ضتقرار والإقامة، وكذلك ُتن�ضب اإىل 

ُعمان بن �ضباأ بن يفثان، وقيل ن�ضبة اإىل قبيلة ُعمان القحطانية، 

ي�ضمى  اليمن  واٍد يف  اإىل  ُعمان  ا�ضم  الآراء  بع�س  ن�ضبت  كما 

ُعمان هاجر منه الأزد.

وقد اأطلقت بع�س احل�ضارات القدمية )ال�ضكل 34( على ُعمان م�ضميات خمتلفة، فقد عرفت يف 

الكتابات ال�ضومرية والبابلية با�ضم »ماجان/جمان«، واأطلق الفر�س على �ضمال ُعمان ا�ضم »مزون«، 

.)Omana( كما ورد يف الكتابات الرومانية ا�ضم ميناء يف ُعمان ي�ضمى ُعمانه

ا�ضم  اأنَّ  اإل  العربية  املنطقة  وال�ضيا�ضية يف  التاريخية  الكيانات  بع�س  ا�ضماء  تغري  من  الرغم  وعلى 

ُعمان ظل فرتة زمنية طويلة امتدت اإىل اليوم، ي�ضغل م�ضاحته املعروفة من اأر�س العرب. 

الدر�س

 الثالث

اأتعلم يف هذا الدر�س

•  تنوع م�ضمي��ات ُعمان دليل على 	

قوة عالقاتها اخلارجية.

• د الإجنازات احل�ضارية الُعمانية 	  تعدُّ

يف الع�ضور القدمية.

•  ا�ضتقطاب ُعمان لهجرات القبائل 	

العربي��ة يدل على اأنه��ا بيئة جاذبة 

لل�ضكان.

•  تن��وع الأدوار احل�ضارية التي قام 	

بها الُعمانيون يف �ضدر الإ�ضالم.

م�سميات ُعمان ... عرب الزمان

حتليل الن�سو�س 

 قال اأحد ال�ضعراء ُم�ضرًيا اإىل م�ضمى ُعمان عند الفر�س:

اإنَّ ك�رسى �ضّمى ُعمان مزونا        ومزون يا �ضاح خري بالد    

ب�ل�دة ذات مزرع ون��خ�ي�ل        ومراع وم�رسب غ�ري �ضاد   

1. ا�ضتخرج من البيتني ال�ضابقني معنى ا�ضم مزون.

2. ما الدللت احل�ضارية مل�ضميات ُعمان قدميًا؟

  ُعمان ... الع�سور القديمة و�سدر الإ�سالم
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ال�ضكل )34( احل�ضارات القدمية املجاورة لُعمان

للموقع اجلغرايف دور مهم يف ن�ضاأة احل�ضارة الُعمانية وتوا�ضلها مع احل�ضارات الأخرى.

م��ض�ر

ملوخا

ماجان/جمان

بالد الرافدين

دملون

بالد فار�س

ال�يمن

بالد ال�ضام

ج العربي
خللي

ا

البح�ر امل�تو�ضط

مر
ح

لأ
حر ا

الب��

املحيط الهندي

بحر ُعمان

ر العرب
بح

امللكة �ضم�ض��اء: تربعت على عر�س جمان 

منذ ح��وايل4000 �ضنة، وقد كان ال�رساع 

القت�ضادي على اأ�ض��ده ولكنها ا�ضتطاعت 

بحنكته��ا ال�ضيا�ضية اإب��رام اتفاقية مع امللك 

�رسج��ون الأكادي ملك �ضومر واآكاد ل�ضد 

الأطماع اخلارجية  املحيطة بُعمان، حيث 

بعث امللك مندوًبا له لتوقيع هذه التفاقية.

�سخ�سية تاريخية ُعمانية 

ال�ضكل )35( ر�ضمة تخيلية للملكة �ضم�ضاء

فكر وناق�س

ال�شمال

0                    750                  1500 كم  
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ذكر موؤلف كتاب الطواف حول البحر الإريرثي:

ر عدًدا من الب�ضائع،   اإنَّ مين��اء )ُعمانا( يف الع�ضور القدمي��ة كان ي�ضدِّ

مثل: قوارب تدعى ماداراتا، وال�ضبغ الأُرجواين، واملالب�س، والذهب.

النفتاح والتوا�ضل مع الآخرين من �ضمات املجتمع الُعماين منذ الِقدم.

الأثرية يف ُعمان  املواقع  العديد من  اكت�ضاف  مت 

والتي تربهن على قيام م�ضتوطنات ب�رسية وجتمعات 

�ضكانية يف ال�ضواحل والأودية و �ضفوح اجلبال، وقد 

وفخارية  حجرية  اأدوات  على  املواقع  هذه  يف  ُعرث 

ال�ضكل)36(، بالإ�ضافة اإىل بع�س الأدوات املعدنية.

اأ. ثبوت ا�ضم ُعمان لفرتات زمنية طويلة.

ب.تعاق��ب احل�ضارات على اأر�س ُعمان 

منذ الِقدم وحتى اليوم.

اأ�سف اإىل معلوماتك

ُعمان... اآثار قدمية وح�سارة عريقة

حتليل الن�سو�س 

تاأمل املعلومات الواردة يف ن�س امللكة �ضم�ضاء، ثم اأجب:

1. ما نظام احلكم الذي كان قائًما يف ُعمان يف تلك الفرتة؟

2. عالم يدل وجود ملكة يف ُعمان؟ 

3. ا�ضتنتج طبيعة العالقات اخلارجية الُعمانية يف تلك الفرتة.

فكر وناق�س

قيمة 

ال�ضكل )36( مكت�ضفات حجرية وفخارية 

تعود اإىل الع�ضور احلجرية القدمية
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مدحاء

)�ضلطنة ُعمان(

م�ضندم

)�ضلطنة ُعمان(

بات

�ضلوت

غنيم

�ضمد ال�ضاأن

الوطية

راأ�س احلمراء

خور روري

راأ�س اجلنز

ال�ضكل )37( بع�س املواقع الأثرية الُعمانية

ول تكاد تخلو حمافظة من حمافظات ُعمان من موقع اأثري قدمي؛ مما يدل على ثراء احل�ضارات التي 

ح ال�ضكل)37( بع�س هذه املواقع. قامت على اأر�ضها ويو�ضِّ

راأ�س احلد

قلهات

حج

�ضحار

)قلعة �ضحار(

وادي ال�ضحنت

حفيت قمرياء

�ضيدة

اخل�ضبة

كهوف ناطف

�ض�رس

ال�شمال

موقع اأثري

� �� � �� � حدود دولية
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بال�ضتعانة باخلريطة يف ال�ضكل )37( واخلرائط الواردة يف نهاية الكتاب، ا�ضتخرج موقًعا اأثريًا واحًدا لكل حمافظة 

من حمافظات ال�ضلطنة.

التعامل مع اخلريطة

م املعماري يف  َف يف موقع بات بولية عربي العديُد من املدافن ذات بناء هند�ضي فريد، يدل على التقدُّ اكُت�ضِ

ُعمان  قدميًا ووجود طقو�س واعتقادات دينية ملا بعد املوت، ونظًرا لأهمية م�ضتوطنة بات فقد اأدرجتها منظمة 

الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�ضكو( يف قائمة الرتاث العاملي عام 1988م، ويف عام 2018م جنحت 

ال�ضلطنة يف ت�ضجيل مدينة قلهات ) ال�ضكل39( �ضمن قائمة الرتاث العاملي نظًرا ملكانتها التاريخية، يعود تاريخ 

هذه املدينة اإىل القرن الثالث ع�رس امليالدي.

ال�ضكل )39( من اآثار موقع قلهاتال�ضكل)38( من اآثار وادي العني بولية عربي

اأ�سف اإىل معلوماتك

بال�ضتعانة مب�ضادر التعلُّم املختلفة، ابحث وجمموعتك عن معلومات حول موقع اأثري ُعماين اآخر، تت�ضمن  

الفرتة الزمنية التي يعود اإليها املوقع، والولية التي يقع فيها، ومناذج من اللُّقى الأثرية التي ُعرثعليها فيه، ثم اعر�ضوا 

ما تو�ضلتم اإليه يف ال�ضف.

توظيف امل�صادر/ التقانة
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بال�ضتعانة باخلريطة يف ال�ضكل )37( واخلرائط الواردة يف نهاية الكتاب، ا�ضتخرج موقًعا اأثريًا واحًدا لكل حمافظة 

من حمافظات ال�ضلطنة.

التعامل مع اخلريطة
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ا�ضتقبلت ُعمان عدًدا من الهجرات العربية، من اأبرزها: قبيلة الأزد، وقبائل بني �ضامة بن لوؤي، 

وقبائل عبد القي�س )ال�ضكل 41(، وقد كان لدخولها ُعمان اأثر كبري على احلياة ال�ضيا�ضية والقت�ضادية 

فيها، حيث �ضكلت مع القبائل العربية التي كانت موجودة يف ُعمان قوة �ضيا�ضية متكنت من طرد 

الفر�س بقيادة مالك بن فهم الأزدي ، كما اأ�ضهمت هذه القبائل يف اإنعا�س الن�ضاط القت�ضادي، اإذ 

قامت ب�ضق الأفالج كفلج امللكي يف ولية اإزكي ن�ضبة اإىل مالك بن فهم، الذي كان له الأثر الكبري 

يف ازدهار الن�ضاط الزراعي بهذه املدينة.

هجرات عربية نحو ُعمان 

ال�ضكل )40( بع�س الرموز والنقو�س الُعمانية 

م مقرتًحا حول كيفية املحافظة على املواقع الأثرية وا�ضتثمارها   قدِّ

اقت�ضاديًّا.

الأثرية  املواقع  على  املحافظة 

واجب وطني.

ا�ضتخدم الرموز الواردة يف ال�ضكل)40( لقراءة الن�ضو�س املوجودة على ال�ضخور يف حمافظتك، اأو ابحث يف 

م�ضادر التعلم املختلفة عن �ضورة لإحدى ال�ضخور الُعمانية وقم بفك رموزها.

قيمة فكر وناق�س

الربط مع احلياة

topic1-3.indd   48 2/9/21   9:27 AM

49
الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

ال�ضكل )41( هجرات القبائل العربية اإىل ُعمان 

600 كم0300

مرباط

�ضحار

جند

مكة املكرمة

ال��ي���م�����ن

املدينة املنورة
دبا

توام

هجرات قبائل بني �ضامة وعبد القي�س

هجرات قبائل الأزد

ال�شمال

بال�ضتعانة باخلريطة يف ال�ضكل )41(، وبالرجوع اإىل اأحد امل�ضادر التاريخية الُعمانية مثل حتفة الأعيان 

ب�ضرية اأهل ُعمان لل�ضيخ عبداهلل بن حميد ال�ضاملي، اأو �ضبكة املعلومات العاملية، تتبع خط �ضري مالك بن فهم 

منذ خروجه من اليمن وحتى بلوغه �ضلوت يف داخلية ُعمان.

التعامل مع اخلريطة
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دخل الُعمانيون الإ�ضالم طواعية فقد بعث الر�ضول       بر�ضالته اإليهم مع عمرو بن العا�س، ثم 

حها ال�ضكل )42(.   تبعتها ر�ضائل اأخرى يو�ضِّ

ر�ضالة اإىل اأهل دما )ال�ضيب(:

»من حممد ر�ضول اهلل اإىل اأهل 

ُعمان اأما بعد، فاأق��روا ب�ضهادة 

اأن ل اإله اإل اهلل واأين ر�ضول اهلل، 

واأّدوا الزكاة وخطوا امل�ضاجد«.

خرج وفد من اأزد ُعمان اإىل 

ر�ض��ول اهلل       فيه��م ي��ربح بن 

اأ�ضد الطاح��ي، فاأعطاهم ر�ضالة 

جاء فيها: 

» م��ن حممد ر�ض��ول اهلل اإىل 

من يقراأ كتابي هذا، ممن �ضهد اأن 

ل اإل��ه اإل اهلل واأن حمم��دا ر�ضول 

اهلل واأقام ال�ض��الة ، فله اأمان اهلل 

واأمان ر�ضول اهلل«. 

اأ. هجرة العديد من القبائل العربية اإىل ُعمان.

ب. عالم يدل ا�ضتمرار تدفق مياه فلج امللكي اإىل اليوم على الرغم من قدمه؟

�سم�س الإ�سالم ت�سرق على ُعمان

ال�ضكل )42( ر�ضائل النبي          اإىل اأهل ُعمان

فكر وناق�س

وفد رهط من قبيلة ثمالة بزعامة عبداهلل بن عل�س الثمايل ورهط من بني احلدان بزعامة م�ضلية بن هزان احلداين 

اإىل ر�ضول اهلل فكتب لهم:

             » هذا كتاب من حممد ر�ضول اهلل لبادية الأ�ضياف ونازلة الأجواف مما حازت �ضحار«.

يْف، وهو �ضاحل البحر.  الأ�ضياف :جمع مفردها ال�ضِّ ✴

✴
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   وقد �ضارك الُعمانيون يف الفتوحات الإ�ضالمية، مثل: فتح بالد فار�س، وبالد ال�ضام، كما كانت 

لهم م�ضاركة وا�ضحة يف فتح م�رس، اإذ كان �ضد�س اجلي�س الذي دخل الإ�ضكندرية من قبيلة املهرة 

الُعمانية، التي ا�ضتوطن بع�س اأفرادها  م�رس بعد ا�ضتقرار الأمن ودخول اأهلها الإ�ضالم.

اأ. عالم يدل كرثة ر�ضائل الر�ضول         اإىل اأهل ُعمان؟

ب. ما الفرق بني ر�ضالة الر�ضول الر�ضمية والر�ضائل الفردية الأخرى؟

ج. ما الدوافع التي حملت الُعمانيني للم�ضاركة باأعداد كبرية يف جي�س عمرو بن العا�س املتجه لفتح م�رس؟ 

م��ن القبائ��ل الُعمانية التي وفدت اإىل الر�ض��ول عليه ال�ضالة وال�ضالم قبائل احلدان الت��ي تن�ضب اإىل احلدان بن 

�ضم�س، ومن زعمائهم  �ضربة بن �ضيمان احلداين الذي كان على راأ�س الأزد يف جي�س عثمان بن اأبي العا�س الذي 

خ��رج من ُعم��ان لفتح بالد فار�س، وذلك يف عه��د اخلليفة عمر بن اخلطاب، وقد هاج��ر بع�س بني احلدان اإىل 

الب�رسة وبنوا لهم م�ضجًدا ُعرف با�ضم » م�ضجد احلدان«. 

اأ�سف اإىل معلوماتك

فكر وناق�س
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فكر وناق�س
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اأتعلم يف هذا الدر�س

��ستط��اع �لُعمانيون �إبق��اء بلدهم بعيدة 

لفرت�ت طويلة ع��ن �سيطرة �لدولة �لأموية 

)41 �132ه���( و�لدولة �لعبا�سية )132� 

656ه���(، يحكمه��ا �أبناوؤه��ا ويديرون 

�سوؤونه��م باأنف�سه��م، وق��د تع��ددت يف 

ه��ذه �لفرتة �ملنج��ز�ت �لُعماني��ة �لإد�رية 

و�حل�سارية يف �ستى جمالت �حلياة. 

41-177هـ

177-280هـ

280-549هـ

549-1034هـ

تناوب ا�ستقالل ُعمان وخ�سوعها يف الع�سرين الأموي والعبا�سي.

الإمامة الإبا�سية الثانية يف ُعمان، فرتة ا�ستقالل وبناء.

قيام حكم ُعماين م�ستقل تخلله �سيطرة  لبع�س القوى الأجنبية.

�أ. �أ�سباب �سعي �لقوى �لأجنبية لل�سيطرة على ُعمان قدميًا.

ب. دورك يف �ملحافظة على �أر�سك �حلبيبة ُعمان و�لذود عنها.

•  ��ستق��ال �لُعماني��ن بحكم ُعم��ان �أ�سفى �إليها جم��د� وح�سارة 	

متجددة عرب تاريخها �لعريق.

•  �إجناز�ت �لأ�سطول �لُعم��اين �حل�سارية خّلدها �لتاريخ و�أ�ساد بها 	

�ملوؤرخون.

•  متيُّ��ز ُعم��ان بنظام �إد�ري حمك��م عرب تاريخها دلي��ل على عظمة 	

حّكامها وقادتها.

•  �مت��اك ُعم��ان موقًع��ا ��سرت�تيجيًّا ممي��ًز� �أك�سبها ق��وة �قت�سادية 	

وح�سارية منذ �لِقدم.

ع�سر النباهنة الذي تفاوت بني القوة وال�سعف، وقدوم الغزو الربتغايل.

فكر وناق�س

الدر�س

الرابع
ُعمان بين القرنين الثاني وال�ساد�س الهجريين

topic1-4.indd   52 2/9/21   9:28 AM

53
الوحدة الأوىل : ُعمان.. املكان واحل�ضارة

 وعلى �لرغم من �ملحاولت �مل�ستمرة من قبل �لدولة �لعبا�سية  و�لقوى �لأجنبية �لأخرى لل�سيطرة على ُعمان 

�إل �أنها ظلت م�ستقلة لفرت�ت طويلة و�إن كانت متقطعة يف بع�ض �لأحيان، هذه �لفرت�ت كانت مليئة بالكثري من 

�لإجناز�ت �لعلمية، فقد �أّلف �لعامة حممد بن �إبر�هيم �لكندي ) ت: 508ه�( مو�سوعته �ل�سخمة �مل�سماة »بيان 

�ل�رشع« يف )72( جملًد�، ثم جاء من بعده �لعامة �أحمد بن عبد�هلل بن مو�سى �لكندي )ت:557ه�( �لذي �ألف 

مو�سوعته �لكربى بعنو�ن »�مل�سنف يف �لأديان و�لأحكام « )42( جملًد�.

ح��ن قامت �لدول��ة �لأموية على ي��د موؤ�س�سها معاوية بن �أب��ي �سفيان عام )41ه�( مل يرغ��ب �لُعمانيون 

�لن�س��و�ء حتت هذه �لدول��ة �لوليدة، وظلو� م�ستقلن عنها ل�سنو�ت عديدة حت��ى متكنت �لدولة �لأموية من 

ب�سط نفوذها على ُعمان عام )81ه�(، و��ستمر �حلال حتى عام )132ه�( حيث ��ستعاد �لُعمانيون �سيطرتهم 

على حكم بادهم.

�أ. قامت وز�رة �لرت�ث و�لثقافة بتحقيق كتاب �مل�سنف للعامة �لكندي، فماذ� نعني مبفهوم �لتحقيق؟

�أو �ملوؤ�س�سات  �لنا�ض  �أيدي  �لتي مل حُتقق بعد وما ز�لت خمطوطة يف  �أن تقوم به حيال �لكتب  ينبغي  ب. ما �لدور �لذي 

�حلكومية؟

�لهتمام  يف  جهودهم  �إىل  ف  وتعرَّ �لإلكرتوين،  موقعهم  بزيارة  �أو  �لوطنية،  و�ملحفوظات  �لوثائق  هيئة  بزيارة  قم  ج. 

بالوثائق و�ملخطوطات.

ُعمان  فكر وا�ستقالل  

اأ�سف اإىل معلوماتك

ظلت ُعمان دولة م�ستقلة يف �أغلب تاريخها، ويوؤكد 

هذ� �لكثري من �جلغر�فين �إذ ي�سفها �ل�سطخري يف كتابه 

م�سال��ك �ملمالك باأنه��ا: »م�ستقلة باأهله��ا كثرية �لنخيل 

و�لفو�ك��ه«، ويق��ول عنها �ب��ن حوقل يف كتاب��ه �سورة 

�لأر���ض: »ُعمان ناحية ذ�ت �أقلي��م، م�ستقلة باأهلها...« 

ويتحدث عنه��ا �لإدري�سي يف كتابه نزهة �مل�ستاق بقوله: 

»وباد ُعمان م�ستقلة بذ�تها عامرة باأهلها«.

�سخ�سية تاريخية ُعمانية 

�لإمام ر��سد بن �سعيد �ليحمدي ) 425 - 445ه�( 

��ن م��ن توحيد ُعم��ان وط��رد �لبويهي��ن، وكانت   متكَّ

ل��ه عاق��ات خارجية مع �ليم��ن حيث دع��م �إمامة �أبي 

�إ�سح��اق �إبر�هيم بن قي���ض �حل�رشمي، ول��ه ر�سالة قّيمة 

 � �أر�سله��ا �إىل مدين��ة �ملن�سورة من ب��اد �ل�سند كانت ردًّ

على بع�ض �ل�ستف�سار�ت �لدينية.

الربط مع احلياة
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�لإجناز�ت �لعلمية، فقد �أّلف �لعامة حممد بن �إبر�هيم �لكندي ) ت: 508ه�( مو�سوعته �ل�سخمة �مل�سماة »بيان 

�ل�رشع« يف )72( جملًد�، ثم جاء من بعده �لعامة �أحمد بن عبد�هلل بن مو�سى �لكندي )ت:557ه�( �لذي �ألف 

مو�سوعته �لكربى بعنو�ن »�مل�سنف يف �لأديان و�لأحكام « )42( جملًد�.

ح��ن قامت �لدول��ة �لأموية على ي��د موؤ�س�سها معاوية بن �أب��ي �سفيان عام )41ه�( مل يرغ��ب �لُعمانيون 

�لن�س��و�ء حتت هذه �لدول��ة �لوليدة، وظلو� م�ستقلن عنها ل�سنو�ت عديدة حت��ى متكنت �لدولة �لأموية من 

ب�سط نفوذها على ُعمان عام )81ه�(، و��ستمر �حلال حتى عام )132ه�( حيث ��ستعاد �لُعمانيون �سيطرتهم 

على حكم بادهم.

�أ. قامت وز�رة �لرت�ث و�لثقافة بتحقيق كتاب �مل�سنف للعامة �لكندي، فماذ� نعني مبفهوم �لتحقيق؟

�أو �ملوؤ�س�سات  �لنا�ض  �أيدي  �لتي مل حُتقق بعد وما ز�لت خمطوطة يف  �أن تقوم به حيال �لكتب  ينبغي  ب. ما �لدور �لذي 

�حلكومية؟

�لهتمام  يف  جهودهم  �إىل  ف  وتعرَّ �لإلكرتوين،  موقعهم  بزيارة  �أو  �لوطنية،  و�ملحفوظات  �لوثائق  هيئة  بزيارة  قم  ج. 

بالوثائق و�ملخطوطات.

ُعمان  فكر وا�ستقالل  

اأ�سف اإىل معلوماتك

ظلت ُعمان دولة م�ستقلة يف �أغلب تاريخها، ويوؤكد 

هذ� �لكثري من �جلغر�فين �إذ ي�سفها �ل�سطخري يف كتابه 

م�سال��ك �ملمالك باأنه��ا: »م�ستقلة باأهله��ا كثرية �لنخيل 

و�لفو�ك��ه«، ويق��ول عنها �ب��ن حوقل يف كتاب��ه �سورة 

�لأر���ض: »ُعمان ناحية ذ�ت �أقلي��م، م�ستقلة باأهلها...« 

ويتحدث عنه��ا �لإدري�سي يف كتابه نزهة �مل�ستاق بقوله: 

»وباد ُعمان م�ستقلة بذ�تها عامرة باأهلها«.

�سخ�سية تاريخية ُعمانية 

�لإمام ر��سد بن �سعيد �ليحمدي ) 425 - 445ه�( 

��ن م��ن توحيد ُعم��ان وط��رد �لبويهي��ن، وكانت   متكَّ

ل��ه عاق��ات خارجية مع �ليم��ن حيث دع��م �إمامة �أبي 

�إ�سح��اق �إبر�هيم بن قي���ض �حل�رشمي، ول��ه ر�سالة قّيمة 

 � �أر�سله��ا �إىل مدين��ة �ملن�سورة من ب��اد �ل�سند كانت ردًّ

على بع�ض �ل�ستف�سار�ت �لدينية.

الربط مع احلياة
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�نت�رش �إمام ُعمان �سعيد بن عبد�هلل �لرحيلي )320 - 328ه�( على يو�سف بن وجيه و�يل �لعبا�سين على �سحار �لذي 

�سيطر على بع�ض �أجز�ء ُعمان بعد �أن خا�ض معه حروًبا كثرية �لتزم فيها �لإمام بالقيم �لإ�سامية يف حماربته فقد جاء يف 

هها �إىل يو�سف بن وجيه: ر�سالته �لتي وجَّ

» حاربناك حماربة �مل�سلمن لأهل �لبغي حتى تفيء �إىل �أمر �هلل، ل نهاية لذلك عندنا، �أو تفنى �أرو�حنا �أو روحك على 

�إحياء �حلق و�إماتة �لباطل، ول ن�ستحل منك مال، ول ن�سبي لك عيال، ول نن�سف لك د�ر�، ول نعقر لك نخا، ول 

نع�سد لك �سجر�، ول ن�ستحل منك حر�ما ول جنهز على جريح، ول نقتل مو�ليا تائبا، ول نقتل م�ستاأمنا �إلينا ول نغنم 

ماله ول ندع �أحًد� يتعدى عليه بنف�ض و مال..«

• ��ستخرج �أبرز �لقيم �لإ�سامية �لتي ينبغي �أن يتحلَّى بها �مل�سلم �أثناء �لدفاع عن وطنه.	

ن  و��ستقر�رها، حيث متكَّ �لُعمانية  �ل�سو�حل  �أمن  �ملحافظة على  بدور كبري يف  �لُعماين  �لأ�سطول  قام   

�لإمام غ�سان بن عبد�هلل �ليحمدي ) 192-207ه�( من �لق�ساء على �لقر��سنة، وت�سفية بحر ُعمان وبحر 

�لعرب من بو�رج �مليد، حيث ��ستخدم �لإمام �سفن �ل�سذ�ة لهذه �ملهمة، كما ��ستخدم �ل�سلت بن مالك 

ن �لأ�سطول  �خلرو�سي  �سفن �لبو�سي لطرد �لن�سارى من جزيرة �سقطرى عندما ��ستغاث �أهلها به. كما متكَّ

�لُعماين من هزمية �لبويهين �لذين حاولو� �حتال ُعمان عام )355ه�(.

الأ�سطول الُعماين ... اأدوار ح�سارية

�سخ�سية تاريخية ُعمانية 

ع��ز�ن ب��ن �لهزب��ر: م��ن �أ�سه��ر قادة 

�لأ�سطول �لُعماين يف عهد �لإمام عز�ن 

بن متيم ) 277 - 280ه�(.

بو�رج �مليد: �لبو�رج هي �سفن م�سممة للقتال تتميز ب�رشعة �حلركة، و�مليد 

لقب �أطلقه �لعرب على �لقر��سنة.

�لبو�سي: هي �سفن �أعدها �لإمام �ل�سلت بن مالك لتحرير جزيرة �سقطرى.

 وقد قال �أحد �ل�سعر�ء و��سًفا �سفن �لإمام �ل�سلت:

      
             َمَلَك �ل�سلت �خلرو�سي      �ألف بو�سي وبو�سي. 

حتليل الن�سو�س 
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  �نتهج��ت ُعمان يف �لع�سور �لإ�سامية نظًما �إد�رية و��سح��ة �ملعامل )�ل�سكل44(، فكان �لإمام على ر�أ�ض 

ب هو مبثابة �لوزير، يتد�ر���ض معه كل ما يخ�ض �س��وؤون �لرعية، وجمل�ض �أعلى 
ّ
�حلك��م ومعه م�ست�س��ار مقر

ي�سمى جمل�ض �أهل �حلل و�لعقد ي�سم كبار �لعلماء وروؤ�ساء �لقبائل، وير�أ�ض �ملجل�ض �أكرب �لعلماء �سنًّا وعلًما، 

ثم �لولة �لذين يجب �أن تتو�فر فيهم �سفات �لعدل و�لعلم و�لتقوى، ثم �لق�ساة �لذين يعينون على �لوليات 

ليقوم��و� باحلكم بن �لنا���ض، وي�سرتط فيهم �لعلم و�لفطن��ة و�لعد�لة، ثم �ملحت�سبون �لذي��ن هم �ليوم �أ�سبه 

بال�رشطة وموظفي �لبلدية.  

خرج �جلغر�يف �مل�سهور �أبو�حل�سن علي بن �حل�سن �ملعروف بامل�سعودي يف �لقرن �لر�بع �لهجري مع بحارة ُعمان �إىل 

جزيرة قنبلو ) مدغ�سقر حاليًّا( وعاد معهم، وو�سف يف رحلته  �لأمو�ج �لهائلة  قبالة �سو�حل خليج عدن  باأنها ترتفع 

كاجلبال وتنخف�ض كال�سهول، ومع ذلك مل توؤثر على �ل�سفن �لُعمانية مما يدل على مهارة �لربابنة �لُعمانين. 

1. عام يدل خروج �مل�سعودي مع �لبحارة �لُعمانين؟

2.��ستنتج �ل�سفات �لتي متيز بها �لبحار �لُعماين.

3. دلل من �لن�ض على عدم تاأثر �ل�سفن �لُعمانية بالأمو�ج �لعاتية.

اأ�سف اإىل معلوماتك

كان��ت �ل�سف��ن �لُعماني��ة �لتجاري��ة ت�ساف��ر قدميً��ا يف 

�أ�ساطيل كقو�فل �لإب��ل يف �ل�سحر�ء، وتت�سدر �لقافلة 

�سفينة �لقائد، �أي �ملر�س��د �لبحري، وت�سمى كل قافلة 

) �سنجار�( )�ل�سكل43( قال �لربان �لُعماين �أحمد بن 

ماجد:

�إذ� كنت يف �ل�سنجار فالكل يهتدي

               بنور علومي كال�سماَكننْ يف �ل�سما

�ل�سماكن: جنمن كان يهتدي بهما �مل�سافرون.

ُعمان ... نظام اإداري حمكم 

�ل�سكل)43(

حتليل الن�سو�س 
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  �نتهج��ت ُعمان يف �لع�سور �لإ�سامية نظًما �إد�رية و��سح��ة �ملعامل )�ل�سكل44(، فكان �لإمام على ر�أ�ض 

ب هو مبثابة �لوزير، يتد�ر���ض معه كل ما يخ�ض �س��وؤون �لرعية، وجمل�ض �أعلى 
ّ
�حلك��م ومعه م�ست�س��ار مقر

ي�سمى جمل�ض �أهل �حلل و�لعقد ي�سم كبار �لعلماء وروؤ�ساء �لقبائل، وير�أ�ض �ملجل�ض �أكرب �لعلماء �سنًّا وعلًما، 

ثم �لولة �لذين يجب �أن تتو�فر فيهم �سفات �لعدل و�لعلم و�لتقوى، ثم �لق�ساة �لذين يعينون على �لوليات 

ليقوم��و� باحلكم بن �لنا���ض، وي�سرتط فيهم �لعلم و�لفطن��ة و�لعد�لة، ثم �ملحت�سبون �لذي��ن هم �ليوم �أ�سبه 

بال�رشطة وموظفي �لبلدية.  

خرج �جلغر�يف �مل�سهور �أبو�حل�سن علي بن �حل�سن �ملعروف بامل�سعودي يف �لقرن �لر�بع �لهجري مع بحارة ُعمان �إىل 

جزيرة قنبلو ) مدغ�سقر حاليًّا( وعاد معهم، وو�سف يف رحلته  �لأمو�ج �لهائلة  قبالة �سو�حل خليج عدن  باأنها ترتفع 

كاجلبال وتنخف�ض كال�سهول، ومع ذلك مل توؤثر على �ل�سفن �لُعمانية مما يدل على مهارة �لربابنة �لُعمانين. 

1. عام يدل خروج �مل�سعودي مع �لبحارة �لُعمانين؟

2.��ستنتج �ل�سفات �لتي متيز بها �لبحار �لُعماين.

3. دلل من �لن�ض على عدم تاأثر �ل�سفن �لُعمانية بالأمو�ج �لعاتية.

اأ�سف اإىل معلوماتك

كان��ت �ل�سف��ن �لُعماني��ة �لتجاري��ة ت�ساف��ر قدميً��ا يف 

�أ�ساطيل كقو�فل �لإب��ل يف �ل�سحر�ء، وتت�سدر �لقافلة 

�سفينة �لقائد، �أي �ملر�س��د �لبحري، وت�سمى كل قافلة 

) �سنجار�( )�ل�سكل43( قال �لربان �لُعماين �أحمد بن 

ماجد:

�إذ� كنت يف �ل�سنجار فالكل يهتدي

               بنور علومي كال�سماَكننْ يف �ل�سما

�ل�سماكن: جنمن كان يهتدي بهما �مل�سافرون.

ُعمان ... نظام اإداري حمكم 

�ل�سكل)43(
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الإمام

الوزير
جمل�س اأهل

 احلل والعقد

املحت�سبالقا�سيالوايل

م��ة �إد�ريًّا �إىل حمافظات ووليات، فقد كانت يف �لع�سور �لإ�سامية مق�سمة 
ّ

 وكم��ا �أّن ُعمان �ليوم مق�س

ا �إىل �أق�سام �إد�رية يو�سحها �ل�سكل ) 45(. �أي�سً

التق�سيم الإداري لُعمان يف الع�سور الإ�سالمية

باد �ل�سحر�أر�ض �ل�رشق�لباطنة�ل�سري�أر�ض �جلو�أر�ض �ل�رش�أر�ض �جلوف

نزوى وما 

حولها

عربي وما 

حولها

�لربميي وما 

حولها

م�سندم وما 

حولها

حمافظتا �لباطنة

حمافظتا �ل�رشقية 

و�لو�سطى

حمافظة ظفار

�ل�سكل )45( �لتق�سيم �لإد�ري لُعمان يف �لع�سور �لإ�سامية

�أ. من وجهة نظرك: ما �سبب ب�ساطة �لنظام �لإد�ري بُعمان يف �لع�سور �لإ�سامية مقارنة بالوقت �حلا�رش؟

ب. بال�ستعانة مب�سادر �لتعلُّم �ملختلفة، �بحث عن �أعمال �ملحت�سب، ثم �عر�سها على زمائك يف �ل�سف.

ج. قارن �لنظام �لإد�ري �لُعماين يف �لع�سور �لإ�سامية بالنظام �لإد�ري �ملعمول به حاليًّا يف ُعمان.

�ل�سكل)44( �لنظام �لإد�ري لُعمان يف �لع�سور �لإ�سامية

حتليل اجلداول والأ�سكال
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ح �أهمية �لتق�سيم �لإد�ري للدولة. و�سِّ

اخلليج العربي

بحر عمان
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بح
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ــــــــر 
ـــــ
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الشح

ـــوف
ـــ

اجل

�ل�سكل )46( �لتق�سيم �لإد�ري لُعمان يف �لع�سور �لإ�سامية

الربط مع احلياة
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ح �أهمية �لتق�سيم �لإد�ري للدولة. و�سِّ

اخلليج العربي

بحر عمان

عرب
ر ال

بح

ـــرق
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اجل

�ل�سكل )46( �لتق�سيم �لإد�ري لُعمان يف �لع�سور �لإ�سامية

الربط مع احلياة
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مت يف ع��ام 2003م  �كت�ساف جمموعة من �مل�سك��وكات �لنقدية يف مدينة 

ت يف عهدي  ُبها يرج��ع تاريخها �إىل �لع�سور �لإ�سامية، منه��ا در�هم �ُسكَّ

�لإم��ام ر��سد ب��ن �سعي��د �ليحم��دي )425 � 445ه�(  و�خلليل ب��ن �ساذ�ن 

�خلرو�سي )447 -464ه�(.

�إذ� وجدت عملة نقدية قدمية، 

م��اذ� �ستفعل به��ا؟ وم��ا �أهميتها 

بالن�سبة لك ولبلدك ُعمان ؟

�ل�سكل )47 ( مناذج من �مل�سكوكات �لنقدية �لقدمية

 �زدهر �لن�ساط �لقت�سادي �لُعماين يف �لع�سور �لإ�سامية، فقد تاجر �لُعمانيون بالعديد من �ملنتجات، مثل: 

ت يف ُعم��ان يف �لفرتة من �لقرن �لثالث  حج��ر �لديور�ي��ت و�لنحا�ض و�للبان و�لتمر، ونتيجة لذلك فقد �ُسكَّ
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القوة القت�سادية الُعمانية ... امل�سكوكات والعمالت

فكر وناق�س اأ�سف اإىل معلوماتك

بال�ستعانة ب�سبكة �ملعلومات �لعاملية، �بحث وجمموعتك عن �مل�سكوكات �لنقدية �لتي مت تد�ولها يف ُعمان قدميًا، ثم 

�عر�سو� ما تو�سلتم �إليه يف �ل�سف. 

توظيف امل�صادر/ التقانة
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بحر ُعمان

�خلليج �لعربي

ب
ع�ر

 �ل
ح�ر

ب

د

ب
ج

مـان
ُ �سـل�سـلـة جـبـال حـجـر عـ

�سل�سلة جبال ظفار

الأ�سئلة التقوميية للوحدة 

�ل�سوؤ�ل �لأول: �در�ض خريطة �سلطنة ُعمان، ثم �أجب عما 

يلي:

1-  �لرمز �لذي ي�سري �إىل �سبخة �أم �ل�سميم هو............

2- ظلل �سهل �سالة ح�سب موقعه �ل�سحيح.

3- �كتب جزر �لدميانيات يف موقعها �ل�سحيح. 

4- �ر�سم �سهًما ُي�سري �إىل �جتاه �لرياح �ملو�سمية  �لتي توؤثر

 على حمافظة ظفار �سيًفا. 

5 - ما �لأهمية �لقت�سادية للموقع �مل�سار �إليه بالرمز )د(؟

�ل�سوؤ�ل �لثاين: �در�ض �ل�سكل �ملقابل، ثم �أجب عما يلي:

1- ما �لظاهرة �ملُناخية �ملو�سحة يف �ل�سكل؟ 

2- ��ستنت��ج �ملحافظ��ات �لت��ي تتوقع تاأثره��ا بالظاهرة 

ح�سب �ل�سكل.

3- علل: تعر�ض �سلطنة ُعمان لهذه �لظاهرة.

4- يف ح��ال تعر�ض حمافظتك له��ذه �لظاهرة �ملُناخية،  

فما �لإجر�ء�ت �لتي ميكن �أن تتبعها للتعامل معها و�لتقليل 

من �آثارها؟

0                    100                 200              300كم

ال�شمال
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�ل�س��وؤ�ل �لثالث: �نظر �إىل �ل�سورة �ملقابلة، ثم �أجب عما 

يلي: 

1. ما �لفرتة �لزمنية �لتي يتناولها �لكتاب؟

2. �ربط بن مو�سوع �لكتاب وعاقته بُعمان قدميًا.

�ل�سوؤ�ل �لر�بع: 

 �نتهج��ت ُعم��ان يف �لع�سور �لإ�سامية نظًما �إد�رية و��سحة �ملع��امل، ت�سهد على ما بلغته ُعمان من تطور 

ح�ساري جعلها يف م�ساف �لدول �حل�سارية يف ذلكم �لع�رش. يف �سوء ذلك:

1. �ذكر �ملنا�سب �لإد�رية �لتي كانت موجودة يف ُعمان يف �لع�سور �لإ�سامية.

2. �ر�سم خريطة ُعمان وق�سمها �إد�ريًّا ح�سب �لتق�سيم �لإد�ري �لذي كان موجوًد� يف �لع�سور �لإ�سامية. 
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خمرجات التعلم للوحدة : 

يتوقع من الطالب يف نهاية الوحدة اأن:

•  يتعّرف بنية املجتمع الُعماين.	

• ي�سارك يف اجلهود املبذولة لإبراز الثقافة الُعمانية.	

•   يقدر اأهمية امل�ساركة املجتمعية.	

•  يعتّز بالإ�سهامات الثقافية العمانية يف املجالت املختلفة.	

•  يحلل الن�سو�س والأ�سكال.	

• يكت�سب القيم والجتاهات.	

    املجتمع الُعماين بني الأ�سالة واملعا�سرة

الوحدة الثانية

64
الوحدة الثانية :املجتمع العماين بني الأ�ضالة واملعا�رصة
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درو�س الوحدة :

• الدر�س الأول:  املجتمع الُعماين.                                                                                                                            	

• الدر�س الثاين: املوؤ�س�سات الثقافية الُعمانية بني املا�سي واحلا�سر.                                                                                                                            	

• الدر�س الثالث:  الإ�سهامات الثقافية واحل�سارية الُعمانية.                                                                                                   	

65
الوحدة الثانية :املجتمع العماين بني الأ�ضالة واملعا�رصة

topic1-4.indd   65 2/9/21   9:28 AM



درو�س الوحدة :

• الدر�س الأول:  املجتمع الُعماين.                                                                                                                            	

• الدر�س الثاين: املوؤ�س�سات الثقافية الُعمانية بني املا�سي واحلا�سر.                                                                                                                            	

• الدر�س الثالث:  الإ�سهامات الثقافية واحل�سارية الُعمانية.                                                                                                   	

65
الوحدة الثانية :املجتمع العماين بني الأ�ضالة واملعا�رصة

topic1-4.indd   65 2/9/21   9:28 AM



66
الوحدة الثانية :املجتمع الُعماين بني الأ�صالة واملعا�رصة

املجتمع الُعماين 

 اأ�سهمت عدة عوامل  يف بناء املجتمع الُعماين 

وا�ستق��راره، منه��ا: الإ�س��ام، واللغ��ة العربي��ة، 

والوحدة الوطنية، وعلى الرغم من الظروف التي 

�س��ادت ُعم��ان قبل ع���ر النه�سة املبارك��ة اإل اأن 

املجتمع الُعماين ظ��لَّ متكافًا وحمافًظا على هويته 

الوطنية، وموا�سًا م�سريته احل�سارية.

يقوم املجتمع الُعماين على عدٍد من املرتكزات 
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ّ
وهويت��ه التي متي
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مرتكزات املجتمع الُعماين

الدين الإ�سالمي

اللغة العربية

العادات والتقاليد 

والأعراف

الوحدة الوطنية

القانون
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ه.
ّ
لغة املجتمع ووعاوؤه الثقايف، وهي اأحد اأهم اأ�سباب متا�سك املجتمع ورقي
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الدر�س

 الأول

• اعتماد املجتمع الُعماين على العديد من املرتكزات 	

ت اإىل ا�ستقراره وتطّوره عرب الع�سور.  التي اأدَّ

• خ�سي��ة الُعماني��ة من اأ�سب��اب ا�ستقرار 	 م��ات ال�سَّ �سِ

املجتمع الُعماين ومنائه.

• ي اإىل 	 التفاع��ل الإيجابي ب��ني الفرد واملجتم��ع يوؤدِّ

التكافل والتَّعاون واملحبة.

اأتعلم يف هذا الدر�س

 مفردها الُعرف وهو ما تعارف عليه النا�س يف عاداتهم 

ومعاماتهم، كاأن يعتاد النا�س على �سلوك اأو فعل بعينه.

الأعراف

topic2-1.indd   66 2/9/21   9:30 AM

67 الوحدة الثانية :املجتمع الُعماين بني الأ�صالة واملعا�رصة

اإىل  ت  اأدَّ اأخرى  مرتكزات  ا�ستنتج   � ثراه  اهلل  � طيب  �سعيد  بن  قابو�س  لل�سلطان  امل�سيئة  للكلمات  قراءتك  من خال 

ا�ستقرار املجتمع الُعماين وازدهاره.

اأ�سهم��ت مرتكزات املجتمع الُعم��اين يف تكوين طريقة حياة الُعمانيني، ويف تنظي��م عاقاتهم وتفاعاتهم 

مات منها: الجتماعية،  كما اأ�سهمت يف بناء ال�سخ�سية الُعمانية بعدة �سِ

»اإنه بقدر ما ُي�سهم به كل فرد منهم من فكر متطور، وعلم متقدم، وفن متح�ر وعمل مفيد مثمر، يكون م�ستقبل 

هذا الوطن اأكرث اإ�راًقا وبهاًء، واأغدق خرًيا وعطاًء، واأعظم ازدهاًرا وا�ستقراًرا«.

 

                                                    من خطاب ال�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب اهلل ثراه � يف العيد الوطني الرابع والع�رين / 1994م.

م�ضيئة كلمات 

تعدُّ املكت�سبات الوطنية مثل الأماكن الرتاثية الُعمانية من املرتكزات املهمة للمجتمع الُعماين، واملحافظة عليها 

واجب وطني، يف �سوء ذلك:

1.  اعطي اأمثلة اأخرى على املكت�سبات الوطنية.

2. اقرتح اأفكاًرا للمحافظة على املكت�سبات الوطنية وتطويرها.

مات ال�سخ�سية الُعمانية �سِ

الربط مع احلياة

حتليل الن�سو�س 
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رت �سورة ال�سلط��ان قابو�س بن �سعيد   ت�س��دَّ

� طي��ب اهلل ث��راه � غ��اف ع��دد 2016م   م��ن 

 Society and جمل��ة املجتم��ع والدبلوما�سي��ة«

Diplomatic Review« الت��ي ت�س��در ع��ن 
 فري��ق التحرير فيها 

َّ
الأمم املتح�����دة، حيث ع��رب

عن اإعجاب��ه بالأنظمة ال�سيا�سي��ة والجتماعي���ة 

وامل�حب��ة  التاآل���ف  ومب�ست��وى  ال�س���لطن��ة،  يف 

والن�سجام ب�ني ال�س����لط�ان واأبناء �سعبه.

اأ�سف اإىل معلوماتك

و�سلها  التي  الأقاليم  يف  واأثَّرت  الُعماين،  املجتمع  يف  احلياة  طبيعة  على  ال�سمات  هذه  انعك�ست  وقد 

ماٍت يف  ِن التَّعاُمل مع الآخرين، ولذلك فاإن ما ميتلكه الإن�سان الُعماين من �سِ ْ
ِن اخُلُلِق وُح�س

ْ
الُعمانيون ِبُح�س

�سخ�سيته جعلته جُميًدا فيما يقوم به من اأعمال وما ميار�سه من قيم اإن�سانية.

• احرتام الآخرين.	

• ل امل�سوؤولية واأداء الواجبات.	 حتمُّ

• ك باملبادئ والقيم الجتماعية.	
ُّ

التم�س

• العتزاز بالهوية الُعمانية.	

اخرت وجمموعتك اإحدى �سمات ال�سخ�سية الُعمانية، ثم ناق�سوها يف ال�سف م�ستدلني باأمثلة من الواقع. 

فكر وناق�س

topic2-1.indd   68 2/9/21   9:30 AM

69 الوحدة الثانية :املجتمع الُعماين بني الأ�صالة واملعا�رصة

ا اإىل جنب  
ً
ينطل��ق الفرد اإىل التفاعل مع املجتمع من تفاعل��ه مع اأ�رته يف البداية، فقد ا�سرتكت املراأة جنب

مع الرجل يف بناء الأُ�ْرة وتوفري متطلباتها ويف تربية الأبناء، كما تربَّى الأبناء على �رورة امل�ساهمة الفاعلة 

يف الأ�رة، من خال التعاون مع والديهم واإخوانهم، كما ت�سهم يف ذلك املوؤ�س�سات التعليمية يف املراحل 

الاحقة.

ا يف تفاعل��ه مع جمتمعه، قادًرا على العط��اء وامل�ساهمة مما ي�ساعد 
ًّ
وعل��ى هذا الأ�سا���س ين�ساأ الفرد اإيجابي

على تقوية روابط املجتمع وامل�ساهمة يف بناء الوطن، وا�ستمر هذا التفاعل من املا�سي اإىل احلا�ر يف �سوٍر 

جديدٍة ومتطورٍة، ويعتمد التفاعل الجتماعي على عدٍد من املقّومات )ال�سكل2(.

التفاعل بني الفرد واملجتمع

اأ . ذكر ول�ستد )Wellested( � الرحالة الربيطاين � عند زيارته لُعمان عام 1835م » اإّن القيام بواجبات ال�سيافة 

ا �سديًدا، فاأينما حلَّ الغريب يف ُعمان ا�ستقبل بحفاوة واحرتام« .   اأمر يحر�س عليه جميع الُعمانيني حر�سً

                                                                                                                                    )احلجري ، 2015م( .

1. ما العادات التي يتناولها النَّ�س؟ ما اأ�سباب ممار�سة الُعمانيني تلك العادات يف راأيك؟

2. ما النتائج املرتتبة على ممار�سة الُعمانيني لتلك العادات؟

ماٍت اأخرى لل�سخ�سية الُعمانية. جوع اإىل مربع اأ�سف اإىل معلوماتك ال�سابق، ا�ستخرج �سِ
ُّ
ب �  بالر

حتليل الن�سو�س 
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اأ�سف اإىل معلوماتك

 على الفرد واملجتمع، فقد ظهرت �سور من 
ٌّ

وتتعدد �سور التفاعل الجتماعي والتي لها مردوٌد اإيجابي

ر بع�سها ح�سب مقت�سيات الع�ر، ومن �سور  التفاعل يف الوقت احلا�ر مل تكن موجودة من قبل، كما تطوَّ

التفاعل املوجودة يف املجتمع الُعماين:

1 � الأوق��اف: هي تخ�سي�س �سيء م��ن ممتلكات اأ�سحاب اخلري املي�سورين لإنف��اق عوائدها يف اأوجه اخلري 

املخ�س���س لها، وه��ي �سدقة جاري��ة للموِقف، كما اأنه��ا ذات فائ��دة اقت�سادية ومعنوي��ة للموقوف له 

وللمجتمع ب�سكل عام، ومن الأمثلة على الأوقاف: اأوقاف امل�ساجد وهي لعمارتها وخدمتها، واأوقاف 

التعليم وهي خم�س�سة للتعليم يف مكان معنّي اأو مدر�سة حمددة اأو نوع معنّي من التعليم، ومن �سور الوقف 

يف الوق��ت احلا���ر موؤ�س�سة الإمام جاب��ر بن زيد الوقفية ، وه��ي من املوؤ�س�سات الت��ي تعمل على تعزيز 

ال�راكة بني العمل الوقفي واملجتمع.

2 � الأعم��ال التطوعي��ة: وهي م�ساركة الأف��راد يف الأعمال التي يقوم بها املجتمع ممثًا يف جهة حكومية 

اأو اأهلي��ة مب��ا يحقق م�سلحة للمجتمع يف �سيء معنّي دون احل�سول على منفعة مادّية للمتطّوع، ومن هذه 

الأعمال: رعاية املر�سى، وم�ساعدة املع�رين، وحمات الترّبع بالدم ) ال�سكل3(.

يف �س��وء اهتم��ام �سلطنة ُعمان بالأوقاف �سدر قانون املوؤ�س�سات الوقفية م��ن ِقبل وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 

عام  2015م.

ال�سكل )2( مقومات التفاعل الجتماعي

التاريخ

 الواحد

الأن�سطة 

القت�سادية 

امل�سرتكة

التقارب  

لأ�سباب  منها: 

امل�ساهرة، 

والن�سب

الثقافة الواحدة 

مبا ت�سمله من 

اأفكار وعادات 

وتقاليد   

م�سرتكة

املكان

 الواحد

الثقافيةالجتماعيةالقت�ساديةالتاريخيةاجلغرافية
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ال�سكل)3( جانب من العمل التطّوعي

اأ . ورد يف اجلريدة الر�سمية لعام 2015م  العدد )1110( املق�سود باملوؤ�س�سات الوقفية،  يف �سوء ذلك ابحث يف 

�سبكة املعلومات العاملية م�ستعيًنا مبوقع وزارة ال�سوؤون القانونية الإلكرتوين، واكتب تقريًرا موجًزا عنها، ثم اعر�س 

. فِّ لت اإليه اأمام زمائك يف ال�سَّ ما تو�سّ

ب. ارجع وجمموعتك اإىل موقع وزارة التنمية الجتماعية  الإلكرتوين، وقم بالبحث عن جائزة ال�سلطان قابو�س للعمل 

التطوعي، واكتب معلومات عنها، ثم ناق�س ما تو�سلت اإليه مع املجموعات الأخرى باإ�راف املعّلم.

��ر يف عم��ٍل تطّوعيٍّ تقوم ب��ه يف قريتك/ مدينتك، اقرتح ا�سًم��ا للعمل، ثم اكتب الأفكار الت��ي �ستقوم بها يف  فكِّ

ج��دول، و�س��ع قبالة كل فكرة النتيج��ة املتوقعة منها، وما اجلمعية اأو الفريق املوج��ود يف وليتك اأو حمافظتك والذي 

. فِّ ميكن اأن يتبّناها، ثم اعر�س ما تو�سلت اإليه اأمام زمائك يف ال�سَّ

توظيف امل�صادر/ التقانة

فكر واقرتح
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. فِّ ميكن اأن يتبّناها، ثم اعر�س ما تو�سلت اإليه اأمام زمائك يف ال�سَّ

توظيف امل�صادر/ التقانة

فكر واقرتح
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اأ�سه��م الُعماني��ون يف احل�سارة الإن�سانية من��ذ القدم، وعند 

ب��زوغ فجر الإ�سالم جعل��وا العلم ديدنهم، فظه��ر منهم نوابغ 

يف العل��م، مثل ال�سحابي اأبو �سفرة الأزدي الُعماين حيث كان 

��ا مفّوًها، ومنهم الإمام التابعي جابر بن زيد الُعماين وهو 
ً
خطيب

وا يف الإ�سالم.  من اأوائل الذين األفَّ

كم��ا عمل��وا عل��ى اإن�س��اء املوؤ�س�س��ات الثقافي��ة املختلف��ة 

)ال�سكل4(، لتكون رافًدا للعلم واملعرفة للطلبة الُعمانيني، وقد 

اإليه ُعمان من  رت هذه املوؤ�س�سات بتعاقب الع�سور، ليكون ع�رضنا احلا�رض �ساهًدا على ما و�سلت  تطوَّ

تطّوٍر ملحوٍظ يف هذا املجال.

امل�ؤ�س�سات الثقافية الُعمانية

ال�سكل )4( من املوؤ�س�سات الثقافية الُعمانية

موؤ�س�سات اأخرىاملك��تباتامل��دار�سامل��ساج�دالك�ت�اتي�ب

ى  )املجل�س العام( ، اأما يف الوقت احلا�رض فقد اأ�سبح لها مباٍن خا�سة ت�سمَّ

مبدار�س القراآن الكرمي. 

�س فيها، فقد كانت يف ال�سابق مقت�رضة  رت من حيث املواد التي ُتدرَّ وتطوَّ

على تعلُّم القراءة والكتابة والق��راآن الكرمي، ثم اأدخلت مواد اأخرى مثل: 

اأركان الإ�سالم، وقواعد اللغة العربية، واخلط العربي، ويف الوقت احلا�رض 

اأُدخلت علوم اأخرى مثل : الفقه، والعقيدة، والنحو.

• الُعماني��ة 	 الثقافي��ة  املوؤ�س�س��ات  تع��دد 

دلي��ل على اهتم��ام الُعماني��ني بالثقافة 

واحل�سارة.

• تن��ّوع املوؤ�س�س��ات الثقافي��ة يف ُعمان 	

وتطّورها ح�سب مقت�سيات كل ع�رض.

اأتعلم يف هذا الدر�س

الكتاتيب

مفرده��ا ُكتَّّ��اب وهو املكان 

الطلب��ة  في��ه  يتلّق��ى  ال��ذي 

تعليمهم ، وي�سمى يف ُعمان 

مدر�س��ة  اأو  املكت��ب  با�س��م 

القراآن الكرمي )ال�سكل5(.

1 ـ الكتاتيب

رت الكتاتيب يف ُعمان �ساأنها �ساأن املوؤ�س�سات التعليمية الأخرى، فمن حيث املكان كانت تقام يف  تطوَّ

لة
ْ
ب

َّ
غرفٍة من بيت املعلم اأو حتت ِظلِّ ال�سجر، ثم اأ�سبحت تقام يف ال�س

امل�ؤ�ض�ضات الثقافية الُعمانية بني املا�ضي واحلا�رض
الدر�س

 الثاين
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ال�سكل )5( التعليم يف الكتاتيب

د وظائف امل�سجد فهو اإىل جانب كونه مكاًنا للعبادة، هو  تتعدَّ

مركز للتثقيف والتعليم، وهو مكان لالجتماعات واملنا�سبات.

ومن��ذ دخ��ول الإ�س��الم اإىل ُعمان ب��رزت امل�ساج��د كموؤ�س�سة 

ثقافية، وم��ن الوظائف الثقافية التي تقوم بها امل�ساجد الُعمانية يف 

املا�س��ي بجان��ب التعليم اأنها مراكز لن�سخ الكت��ب ون�رضها، فبعد 

اإن�ساء م�سجد امل�سمار  )ال�س��كل6( يف �سمائل على يد ال�سحابي 

مازن بن غ�سوبة انت�رضت امل�ساجد يف جميع وليات ال�سلطنة.

 

ل  و�سجِّ الكرمي  القراآن  مدار�س  دائرة  عن  وابحث  الإلكرتوين،  الدينية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  موقع  بزيارة  قم 

فِّ ، باإ�رضاف معلمك. اخت�سا�ساتها، ثم ناق�س ما �سجلته مع زمالئك يف ال�سَّ

2 ـ امل�ساجد

توظيف امل�صادر/ التقانة

يف الوق��ت احلا�رض اأحُلق��ت بجوامع 

ال�سلطان قابو�س معاهد دينية ومكتبات، 

لط��ان قابو�س  ي���رضف عليها مرك��ز ال�سُّ

العايل للثقافة والعل��وم مثل معهد العلوم 

قابو���س  ال�سلط��ان  الإ�سالمي��ة بجام��ع 

الأكرب)ال�سكل7(.

اأ�سف اإىل معل�ماتك
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ال�سكل )5( التعليم يف الكتاتيب

د وظائف امل�سجد فهو اإىل جانب كونه مكاًنا للعبادة، هو  تتعدَّ

مركز للتثقيف والتعليم، وهو مكان لالجتماعات واملنا�سبات.

ومن��ذ دخ��ول الإ�س��الم اإىل ُعمان ب��رزت امل�ساج��د كموؤ�س�سة 

ثقافية، وم��ن الوظائف الثقافية التي تقوم بها امل�ساجد الُعمانية يف 

املا�س��ي بجان��ب التعليم اأنها مراكز لن�سخ الكت��ب ون�رضها، فبعد 

اإن�ساء م�سجد امل�سمار  )ال�س��كل6( يف �سمائل على يد ال�سحابي 

مازن بن غ�سوبة انت�رضت امل�ساجد يف جميع وليات ال�سلطنة.

 

ل  و�سجِّ الكرمي  القراآن  مدار�س  دائرة  عن  وابحث  الإلكرتوين،  الدينية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  موقع  بزيارة  قم 

فِّ ، باإ�رضاف معلمك. اخت�سا�ساتها، ثم ناق�س ما �سجلته مع زمالئك يف ال�سَّ

2 ـ امل�ساجد

توظيف امل�صادر/ التقانة

يف الوق��ت احلا�رض اأُحلق��ت بجوامع 

ال�سلطان قابو�س معاهد دينية ومكتبات، 

لط��ان قابو�س  ي���رضف عليها مرك��ز ال�سُّ

العايل للثقافة والعل��وم مثل معهد العلوم 

قابو���س  ال�سلط��ان  الإ�سالمي��ة بجام��ع 

الأكرب)ال�سكل7(.

اأ�سف اإىل معل�ماتك
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ال�سكل )7( معهد العلوم الإ�سالمية مب�سقطال�سكل )6( م�سجد امل�سمار ب�سمائل

لة لدور الكتاتيب وامل�ساجد،  ظهرت املدار�س يف ُعمان منذ فرتة مبكرة من الع�رض الإ�سالمي؛لتكون مكمِّ

ى با�سمهم. �س من ِقبل العلماء ومنها يقومون بن�رض العلم ولذلك ُت�سمَّ وقد كانت املدار�س يف البداية ُتوؤَ�سَّ

ا مدر�سة ابن بركة يف القرن الرابع الهجري، ومدر�سة 
ً
 ومن املدار�س التي اأن�ساأها العلماء الُعمانيون مبكر

حممد بن علي باعلوي يف مرباط يف القرن ال�ساد�س الهجري، ومدر�سة عائ�سة الريامية يف القرن الثاين ع�رض 

الهجري يف بهال، ومدر�سة حممد بن كمال بن اأحمد يف القرن الثاين ع�رض الهجري يف خ�سب.

ل النَّ�سَّ الآتي وا�ستنتج ما فيه من اأفكار: تاأمَّ

اأمر �رضوري لنتظام �سملهم، ويعمر امل�سجد باإقامة �رضع اهلل فيه، ويعمر باإقامة حلقات  عناية امل�سلمني بامل�سجد 
«
 

.
»
العلم، ويعمر برتبية الن�سء على الرب والتقوى

                                                                                                       �سماحة ال�سيخ اأحمد بن حمد اخلليلي/ املفتي العام ل�سلطنة ُعمان.

3 ـ املدار�س

حتليل الن�س��س 
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رة مثل  �سمية يف ُعمان منذ فرتة مبكِّ وقد ظهرت املدار�س الرَّ

مدر�سة ح�سن جربين )ال�سكل9( التي اأن�ساأها الإمام بلعرب بن 

�سلط��ان، وقد كانت ت�سم �سكًنا للمعلم��ني والطلبة، وم�سجًدا 

�س فيها علوٌم �ستَّى مث��ل: الآداب واللغة والفقه  ومكتب��ة، وتدرَّ

واحلقوق والتاريخ والفلك والطب، وظهرت بعد ذلك العديد 

من املدار�س يف العهود التالية )ال�سكل8(.

مدر�سة م�سجد اخلور ومدر�سة الزواوي.

العهداملدار�س

مدر�سة م�سجد الوكيل مب�سقط.

ال�سلطان تركي بن �سعيد

)1871-1888م(

ال�سلطان في�سل بن تركي

)1888-1913م(

ال�سكل )8( من املدار�س الُعمانية

م��ا زالت املدار���س التقليدية  التي عرفت 

باأ�سماء العلم��اء م�ستمرة حتى وقتنا احلا�رض، 

ومن اأمثلتها مدر�سة ال�سيخ حمود بن حميد 

ال�سوايف ب�سناو يف حمافظة �سمال ال�رضقية.

اأ�سف اإىل معل�ماتك

املدار�س ال�سعيدية ) �ساللة ، م�سقط ، مطرح (، واملدر�سة ال�سعيدية يف جوادر، 

ومدر�سة الغزايل يف �سور، ومدر�سة ال�سيد نادر بن في�سل.

ال�سلطان �سعيد بن تيمور

)1932-1970م(

مدر�سة ال�سيخ را�سد بن عزيّز اخل�سيبي واملدر�سة ال�سلطانية الأوىل.
ال�سلطان تيمور بن في�سل

)1913-1932م(

ال�سكل )10( املدر�سة ال�سعيدية ب�ساللة ال�سكل )9( مدر�سة ح�سن جربين القدمية

ويف العهد الزاهرلل�سلطان قابو�س بن �سعيد طيب اهلل ثراه � انت�رضت مظلة التعليم يف جميع اأرجاء ال�سلطنة، 

حيث بلغت املدار�س احلكومية اأكرث من األف مدر�سة )ال�سكل11(، والكثري من املدار�س اخلا�سة والتعليم 

ما قبل املدر�سي.
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رة مثل  �سمية يف ُعمان منذ فرتة مبكِّ وقد ظهرت املدار�س الرَّ

مدر�سة ح�سن جربين )ال�سكل9( التي اأن�ساأها الإمام بلعرب بن 

�سلط��ان، وقد كانت ت�سم �سكًنا للمعلم��ني والطلبة، وم�سجًدا 

�س فيها علوٌم �ستَّى مث��ل: الآداب واللغة والفقه  ومكتب��ة، وتدرَّ

واحلقوق والتاريخ والفلك والطب، وظهرت بعد ذلك العديد 

من املدار�س يف العهود التالية )ال�سكل8(.

مدر�سة م�سجد اخلور ومدر�سة الزواوي.

العهداملدار�س

مدر�سة م�سجد الوكيل مب�سقط.

ال�سلطان تركي بن �سعيد

)1871-1888م(

ال�سلطان في�سل بن تركي

)1888-1913م(

ال�سكل )8( من املدار�س الُعمانية

م��ا زالت املدار���س التقليدية  التي عرفت 

باأ�سماء العلم��اء م�ستمرة حتى وقتنا احلا�رض، 

ومن اأمثلتها مدر�سة ال�سيخ حمود بن حميد 

ال�سوايف ب�سناو يف حمافظة �سمال ال�رضقية.

اأ�سف اإىل معل�ماتك

املدار�س ال�سعيدية ) �ساللة ، م�سقط ، مطرح (، واملدر�سة ال�سعيدية يف جوادر، 

ومدر�سة الغزايل يف �سور، ومدر�سة ال�سيد نادر بن في�سل.

ال�سلطان �سعيد بن تيمور

)1932-1970م(

مدر�سة ال�سيخ را�سد بن عزّيز اخل�سيبي واملدر�سة ال�سلطانية الأوىل.
ال�سلطان تيمور بن في�سل

)1913-1932م(

ال�سكل )10( املدر�سة ال�سعيدية ب�ساللة ال�سكل )9( مدر�سة ح�سن جربين القدمية

ويف العهد الزاهرلل�سلطان قابو�س بن �سعيد طيب اهلل ثراه � انت�رضت مظلة التعليم يف جميع اأرجاء ال�سلطنة، 

حيث بلغت املدار�س احلكومية اأكرث من األف مدر�سة )ال�سكل11(، والكثري من املدار�س اخلا�سة والتعليم 

ما قبل املدر�سي.
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حتليل الن�س��س 

َّة الَتّي تعنى بجوانب الَتّعليم والبحث العلمي، وفتحنا 
�سات احلكومي ًة؛ فاأن�ساأنا املوؤ�سَّ »لذلك اأولينا الَتّعليم عنايًة تامَّ

اأن؛ ليعمل  الَتّ�سهيالت املنا�سبة والّدعم املادّي واملعنوّي يف هذا ال�سَّ اأمام القطاع اخلا�ّس، بل �سجعناه وقدمنا له  املجال 

ة«.
َّ
ة لأبنائنا وبناتنا وفق معايري اجلودة العاملي

َّ
القطاعان يف اإطار امل�ساركة الهادفة اإىل تقدمي اأف�سل امل�ستويات الَتّعليمي

                                                  من خطاب ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  � طيب اهلل ثراه �  يف افتتاح املركز الثقايف بجامعة ال�سلطان قابو�س/ دي�سمرب 2010م.

من خالل قراءتك للكلمات امل�سيئة  لل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب اهلل ثراه � اأجب عن الآتي :

1. �سف اجلهود املبذولة من اأجل التعليم.

لطان قابو�س بن �سعيد من اأجل التعليم؟ 2. ما الأهداف التي ر�سمها الفكر ال�سامي لل�سُّ

3. ابحث يف م�سادر التعلُّم املختلفة عن املق�سود مبعايري اجلودة العاملية.

             ال�سكل )11( مدر�سة من ع�رض النه�سة املباركة

م�ضيئة كلمات 

ال�سكل )12( مكتبة جامع ال�سلطان قابو�س الأكرب بالغربة

ا�ستكماًل مل�سرية التعليم اهتمت 

ال�سلطن��ة بالتعلي��م الع��ايل، حيث 

اأُن�سئ��ت العدي��د م��ن اجلامع��ات 

املختلف��ة  واملعاه��د  والكلي��ات 

ال�سلطن��ة  حمافظ��ات  يف  املنت���رضة 

كافة.

اأ�سف اإىل معل�ماتك

topic2-2.indd   76 2/9/21   9:30 AM

77
الوحدة الثانية :املجتمع الُعماين بني الأ�صالة واملعا�رصة

اأن�ساأ الُعمانيون املكتبات كموؤ�س�سات ثقافية بنوعيها العام واخلا�س، فاملكتبات العامة هي التي تن�سئها 

الدولة، اأما املكتبات الأهلية واخلا�سة فهي التي ُتن�ساأ من قبل الأهايل اأو من قبل اأ�سخا�س معينني �سواء اأكانوا 

علماء اأم اأعياًنا اأم اأثرياء.

الإمامة  ب�سحار يف ع�رض  حيل 
ُّ
الر اآل  منها مكتبة مدر�سة  القدم،  منذ  ُعمان  املكتبات يف  وقد وجدت 

الثانية، ومكتبة اأحمد بن الن�رض ب�سمائل يف ع�رض النباهنة ، ومكتبة ح�سن الر�ستاق ، ومكتبة ح�سن جربين 

زمن الدولة اليعربية ، ومكتبة ال�سيخ حممد بن م�سعود مبنح يف ع�رض الدولة البو�سعيدية.

ح�سن  مكتبة  مثل  الدولة  م�ستوى  على  �سواء  احلا�رض  الوقت  يف  املكتبات  باإن�ساء  الُعمانيون  وا�ستمر 

)ال�سكل13(،  العامة  الأطفال  ومكتبة   ، الأكرب)ال�سكل12(  قابو�س  ال�سلطان  جامع  ومكتبة  موخ  ال�سُّ

ومكتبة املعرفة، اأم على امل�ستوى  الأهلي اخلا�س مثل مكتبة ال�سيد حممد بن اأحمد البو�سعيدي بال�سيب يف 

حمافظة م�سقط، ومكتبة دار الكتاب العامة ب�ساللة. 

4 ـ املكتبات 

افتتحت مكتبة وقف احلمراء عام 1996م بعد تطويرها من قبل الأهايل بولية احلمراء 

يف حمافظة الداخلية، ويعود تاريخ اإن�سائها اإىل عهد الإمام �سلطان بن �سيف الأول.

اأ�سف اإىل معل�ماتك

ال�سكل )13( مكتبة الأطفال العامة بالقرمال�سكل )12( مكتبة جامع ال�سلطان قابو�س الأكرب بالغربة
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اأن�ساأ الُعمانيون املكتبات كموؤ�س�سات ثقافية بنوعيها العام واخلا�س، فاملكتبات العامة هي التي تن�سئها 

الدولة، اأما املكتبات الأهلية واخلا�سة فهي التي ُتن�ساأ من قبل الأهايل اأو من قبل اأ�سخا�س معينني �سواء اأكانوا 

علماء اأم اأعياًنا اأم اأثرياء.

الإمامة  ب�سحار يف ع�رض  حيل 
ُّ
الر اآل  منها مكتبة مدر�سة  القدم،  منذ  ُعمان  املكتبات يف  وقد وجدت 

الثانية، ومكتبة اأحمد بن الن�رض ب�سمائل يف ع�رض النباهنة ، ومكتبة ح�سن الر�ستاق ، ومكتبة ح�سن جربين 

زمن الدولة اليعربية ، ومكتبة ال�سيخ حممد بن م�سعود مبنح يف ع�رض الدولة البو�سعيدية.

ح�سن  مكتبة  مثل  الدولة  م�ستوى  على  �سواء  احلا�رض  الوقت  يف  املكتبات  باإن�ساء  الُعمانيون  وا�ستمر 

)ال�سكل13(،  العامة  الأطفال  ومكتبة   ، الأكرب)ال�سكل12(  قابو�س  ال�سلطان  جامع  ومكتبة  موخ  ال�سُّ

ومكتبة املعرفة، اأم على امل�ستوى  الأهلي اخلا�س مثل مكتبة ال�سيد حممد بن اأحمد البو�سعيدي بال�سيب يف 

حمافظة م�سقط، ومكتبة دار الكتاب العامة ب�ساللة. 

4 ـ املكتبات 

افتتحت مكتبة وقف احلمراء عام 1996م بعد تطويرها من قبل الأهايل بولية احلمراء 

يف حمافظة الداخلية، ويعود تاريخ اإن�سائها اإىل عهد الإمام �سلطان بن �سيف الأول.

اأ�سف اإىل معل�ماتك

ال�سكل )13( مكتبة الأطفال العامة بالقرمال�سكل )12( مكتبة جامع ال�سلطان قابو�س الأكرب بالغربة
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ناق�س وجمموعتك الأفكار الآتية:

1 � اأهمية القراءة يف حياة الفرد.

2� عالقة التاأليف بتاأ�سي�س املكتبات.

قم بزيارة لإحدى املكتبات املوجودة يف حمافظتك ، ثم قم بعمل بطاقة تعريفية لها من ت�سميمك اأو ح�سب النموذج الآتي:

ظهرت يف ع�رض النه�سة املباركة موؤ�س�سات عديدة لرفد الثقافة الُعمانية )ال�سكل14( ، فمن املوؤ�س�سات الثقافية 

احلكومية: النادي الثقايف الذي اأُن�سئ عام 1983م ، وي�سعى لتوثيق الروابط بني امل�ستغلني بالثقافة والفكر واإقامة 

الندوات واملحا�رضات، واملنتدى الأدبي الذي اأُن�سئ عام 1985م ومهمته تنظيم الأن�سطة الثقافية كالأم�سيات، 

والندوات التي ُتْعنى باملُُدن الُعمانية والعلماء والأدباء الُعمانيني، والنادي العلمي الذي اأُن�سئ عام 1989م  ويهدف 

للثقافة  قابو�س  لطان 
ُّ

ال�س جمّمع  2016م  عام  افتتح  وتوجيهها،كما  املواهب  واكت�ساف  العلمية،  الثَّقافة  ن�رض  اإىل 

والرتفيه ب�ساللة،  ومن اأهدافه النهو�س بالفكر والثقافة والُفنون يف حمافظة ظفار، وتوفري و�سائل الرتفيه والتَّثقيف 

ا عام 2013م واهتم 
ًّ
تاأ�س�س ر�سمي املوؤ�س�سات الأهلية ، فمنها: مركز ذاكرة ُعمان الذي  اأما  لل�سباب.   ال�سليمة 

باملخطوط الُعماين ِحْفًظا وَفْهر�سًة وَتْنقيًحا وَن�رْضًا.

ل قول ال�سيخ خلف بن �سنان الغافري )ق12ه� /18م(  يف مكتبته: تاأمَّ

ُ
ها .. ِجناٌن بها من كلِّ ما ت�ستِهي النف���س

َّ
ن�   لن��ا ُكُت��ٌب من كل ف��نِّ كاأ

ُ
واها فِنْعَم اخللُّ يل وه�ي الأن�س  ول اأبتغي ما ِع�سُت ِخ�الًّ موؤاِن�سا .. �سِ

ُ
ع��ة اآلٍف  لها ثَم��ٌن  ب�ْخ���س

ْ
ها .. وت�س عوَن  َعدَّ

ْ
 ث��الُث  ِمئني  ثم  �َسب

تاريخ

 الإن�ساء

جهة 

الإن�ساء

عدد

 الكتب

تخ�س�سات   

الكتب

كتاب

 اأعجبني

مقرتحات

تط�يرها

ا�سم 

املكتبة

ال�لية

 والقرية

الربط مع احلياة

5 ـ  م�ؤ�س�سات ثقافية اأخرى

فكر وناق�سقيمة 
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ال�سكل )14( من املوؤ�س�سات الثقافية الُعمانية

ر وجمموعتك يف اإن�ساء مركز اأو موؤ�س�سة ثقافية تخدم بلدكم، اقرتحوا ا�سم املركز اأو املوؤ�س�سة واأهم اخت�سا�ساتها،  فكِّ

فِّ حتت اإ�رضاف املعلِّم. ثم ناق�سوا مقرتحكم اأمام زمالئكم يف ال�سَّ

اأ . ق��م وجمموعتك بزي��ارة م�سادر التعلُّم وت�سفح ما اأ�سارت اإليه املو�سوعة الُعمانية م��ن اأن�سطة قام بها النادي الثقايف، 

ْن ذلك وخَلِّ�سه يف تقريٍر يعر�س يف ال�سف. واملنتدى الأدبي، والنادي العلمي. َدوِّ

ف اإىل اأهم ن�ساط��ات املركز واملخطوطات الت��ي يحتويها واأهم  ب . ق��م بزي��ارة موقع ذاك��رة ُعمان الإلكرتوين، وتع��رَّ

. فِّ اإ�سداراته، ثم ا�ستعر�س ما تو�سلت اإليه  اأمام زمالئك يف ال�سَّ

توظيف امل�صادر/ التقانة

فكر واقرتح

تعد دار الأوبرا ال�سلطانية مب�سقط 

والت��ي افتت�حت ع��ام 2011م من 

املوؤ�س�سات الثقافي��ة التي ُت�سهم يف 

تعزيز اجلانب الثقايف .

اأ�سف اإىل معل�ماتك
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ال�سكل )14( من املوؤ�س�سات الثقافية الُعمانية

ر وجمموعتك يف اإن�ساء مركز اأو موؤ�س�سة ثقافية تخدم بلدكم، اقرتحوا ا�سم املركز اأو املوؤ�س�سة واأهم اخت�سا�ساتها،  فكِّ

فِّ حتت اإ�رضاف املعلِّم. ثم ناق�سوا مقرتحكم اأمام زمالئكم يف ال�سَّ

اأ . ق��م وجمموعتك بزي��ارة م�سادر التعلُّم وت�سفح ما اأ�سارت اإليه املو�سوعة الُعمانية م��ن اأن�سطة قام بها النادي الثقايف، 

ْن ذلك وخَلِّ�سه يف تقريٍر يعر�س يف ال�سف. واملنتدى الأدبي، والنادي العلمي. َدوِّ

ف اإىل اأهم ن�ساط��ات املركز واملخطوطات الت��ي يحتويها واأهم  ب . ق��م بزي��ارة موقع ذاك��رة ُعمان الإلكرتوين، وتع��رَّ

. فِّ اإ�سداراته، ثم ا�ستعر�س ما تو�سلت اإليه  اأمام زمالئك يف ال�سَّ

توظيف امل�صادر/ التقانة

فكر واقرتح

تعد دار الأوبرا ال�سلطانية مب�سقط 

والت��ي افتت�حت ع��ام 2011م من 

املوؤ�س�سات الثقافي��ة التي ُت�سهم يف 

تعزيز اجلانب الثقايف .

اأ�سف اإىل معل�ماتك
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اأ�سهم الُعمانيون منذ فجر الإ�سالم يف اإثراء الثقافة الإ�سالمية 

بالكثري م��ن املوؤلفات يف جمالت متع��ددة )ال�سكل15(، وقد 

�ساعدت الأر�ض الُعمانية مبا حباها اهلل به من عوامل يف اأن تكون 

منبًعا من ينابيع الثقافة، ومنها: املوقع ال�سرتاتيجي احل�ساري، 

. وال�ستقرار ال�سيا�سي وما �ساحبه من رخاٍء اقت�ساديٍّ

 وق��د اأمدَّ العلم��اء الُعمانيون املكتبة الإ�سالمي��ة باملوؤلفات، 

ومنه��ا املو�سوعية التي حتتوي الكثري م��ن الأجزاء، مثل كتاب 

“قامو���ض ال�رشيع��ة” وال��ذي يزيد عل��ى ت�سعني ج��زًءا، كما  
اأ�سهم��ت املراأة الُعمانية يف العلوم والثقاف��ة، فكانت اأدوارهن 

بارزة يف التاأليف ون�سخ الكتب.

�سحار  مدن:  ومنها  الُعماين،  التاريخ  من  خمتلفة  فرتات  يف  ثقافية  كمراكز  الُعمانية  املدن  وتناف�ست 

ا ملكانة مدينة نزوى الثقافية؛ فقد مت اختيارها عا�سمة للثقافة 
ً
ونزوى واإزكي وبهال والر�ستاق ومرباط، ونظر

الإ�سالمية لعام 2015م .

الـ�سريـعة			الإ�سـالمـية	

الـتـاريـخ

	اللـغـة		والأدب

الطب

الـفـلك

الـعلوم		البحرية	

الـعـمـارة	

الإ�ضهامات الثقافية واحل�ضارية الُعمانية
الدر�س

 الثالث

• اإ�سهام��ات الُعماني��ني يف الثقافة كثرية 	

ومتنوعة.

• تطّور العمارة عند الُعمانيني دليٌل على 	

تطّور احل�سارة الُعمانية.

• قي��ام امل��راأة الُعمانية ب��اأدواٍر بارزٍة  يف 	

الثقافة الُعمانية.

اأتعلم	يف	هذا	الدر�س

ال�سكل )15( من جمالت الثقافة الُعمانية

تتع��دد الإ�سهام��ات الُعماني��ة يف جمالت 

ال�رشيعة الإ�سالمي��ة والتاريخ واللغة والأدب 

)ال�سكل16(.

الإ�سهامات	الُعمانية	يف	العلوم	املختلفة
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الربيع	بن	حبيب	

الفراهيدي

	الأزدي

�سلمة	بن	

م�سلم	العوتبي

اخلليل	بن	اأحمد	

الفراهيدي

دروي�س	بن	

جمعة	املحروقي

�سرحان	بن	

�سعيد	الأزكوي

اأبو	بكر	حمّمد	بن	

احل�سن	بن	دريد	

الأزدي

م�سند	الربيع	

ى)	اجلامع	 وي�سمَّ

ال�سحيح(

الأن�ساب

معجم	العني

الدلئل	يف	

اللوازم	والو�سائل

ك�سف	الغمة	

اجلامع	لأخبار	

الأمة

اجلمهرة

ق	2	هـ

ق	5	هـ

ق	2	هـ

ق	11	هـ

ق	11	هـ

ق	3	هـ

ال�سكل )16( من الإ�سهامات الثقافية الُعمانية

ال�سريعة	

الإ�سالمية	

ال�سريعة	

الإ�سالمية	

التاريخالتاريخ

اللغة	

والأدب

اللغة	

والأدب
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الربيع	بن	حبيب	

الفراهيدي

	الأزدي

�سلمة	بن	

م�سلم	العوتبي

اخلليل	بن	اأحمد	

الفراهيدي

دروي�س	بن	

جمعة	املحروقي

�سرحان	بن	

�سعيد	الأزكوي

اأبو	بكر	حمّمد	بن	

احل�سن	بن	دريد	

الأزدي

م�سند	الربيع	

ى)	اجلامع	 وي�سمَّ

ال�سحيح(

الأن�ساب

معجم	العني

الدلئل	يف	

اللوازم	والو�سائل

ك�سف	الغمة	

اجلامع	لأخبار	

الأمة

اجلمهرة

ق	2	هـ

ق	5	هـ

ق	2	هـ

ق	11	هـ

ق	11	هـ

ق	3	هـ

ال�سكل )16( من الإ�سهامات الثقافية الُعمانية

ال�سريعة	

الإ�سالمية	

ال�سريعة	

الإ�سالمية	

التاريخالتاريخ

اللغة	

والأدب

اللغة	

والأدب
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الـطــب

الـفـلك

العلوم	البحرية

ا�سم	العامل املجال

را�سد بن عمرية بن ثاين الر�ستاقي

خمي�ض بن �سامل الها�سمي

اأحمد بن ماجد ال�سعدي

نا�رش بن علي اخل�سوري

عمر بن م�سعود بن �ساعد املنذري

علي بن عامر النزوي

الفرتة	الزمنية

القرن9 ه�

القرن 11 ه�

القرن 12 ه�

القرن 13 ه�

القرن 9 ه�

القرن 14 ه�

اأ�سهر	موؤلفاته

فاكهة ابن ال�سبيل

�سياء الربهان يف �سفاء الأبدان

ك�سف الأ�رشار املخفية يف علم 

الأجرام والرقوم ال�سماوية

ر�سالة يف علم الفلك للمبتدئني

الفوائد يف اأ�سول علم البحر والقواعد

معدن الأ�رشار يف علم البحار

ث عنها، والقيم التي وردت فيه.    اقراأ البيت ال�سعري التايل، وناق�ض الفكرة التي يتحدَّ

ول ت�قول�ن ع�ل�م لي��ض ين�ف�ع�ني … بك�ل ع�لم يع�ي��ض ال�عبد م�نتفعا

                                                                                                             )ال�سيخ اأبو م�سلم البهالين(

كما برع الُعمانيون يف جمالت الطب والفلك والعلوم البحرية )ال�سكل17( .

ال�سكل )17( من املوؤلفات الُعمانية

فكر	وناق�س
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ون وه��م العلماء 
َّ
وقد ظه��ر يف ُعمان علم��اء مو�سوعي

الذي��ن برعوا يف عدٍد من فنون العلم، ومنهم العاّلمة نور 

الدي��ن عبداهلل ب��ن حميد ال�ساملي وقد األَّ��ف ما يزيد على 

اثنني وع�رشين كتاًبا )ال�سكل18( يف جمالت عدة منها: 

العلوم ال�رشعي��ة، واللغوية، والتاريخي��ة، وقد مت اإدراجه 

�سمن برنامج الذكرى املئوية لالأحداث التاريخية املهمة 

ا لليون�سكو 2015م.
ً
وال�سخ�سيات املوؤثرة عاملي

ال�سكل )18( من كتب ال�سيخ 

نور الدين ال�ساملي

بالرجوع اإىل ال�سكل)17( اأجب عن الآتي:

زمني  قرن  ونهاية كل  بداية  فيها، حّدد  عا�ست  التي  الزمنية  والفرتات  العلمية  الُعمانية  لل�سخ�سيات  درا�ستك  بعد   �  1

م�ستعيًنا باملثال الآتي:     ق 2 ه� = من �سنة 100 اإىل �سنة 199 ه�.

2 � على ماذا يدل تنوع الإ�سهامات الثقافية الُعمانية ؟

ابح��ث عن علم��اء عماني��ني اآخري��ن مت اإدراجهم �سمن 

املهم��ة  التاريخي��ة  لالأح��داث  املئوي��ة  الذك��رى  برنام��ج 

وال�سخ�سيات املوؤثرة عاملًي��ا لليون�سكو، واكتب عنهم نبذة 

خمت�رشة، ثم اعر�ض ما تو�سلت اإليه اأمام زمالئك يف ال�سف.

��ر يف املجال الذي ترغب التخ�س���ض فيه بعد اإكمال ال�سف الثاين ع�رش، اقرتح م�رشوًعا توّد القيام به اأو اإجناًزا  فكِّ

فِّ اأو يف الإذاعة املدر�سية.  متعلًِّقا بتخ�س�سك، ثم اعر�سه اأمام زمالئك يف ال�سَّ

توظيف امل�صادر/ التقانة

فكر	واقرتح

حتليل	اجلداول	والأ�سكال
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ون وه��م العلماء 
َّ
وقد ظه��ر يف ُعمان علم��اء مو�سوعي
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ً
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م�ستعيًنا باملثال الآتي:     ق 2 ه� = من �سنة 100 اإىل �سنة 199 ه�.

2 � على ماذا يدل تنوع الإ�سهامات الثقافية الُعمانية ؟

ابح��ث عن علم��اء عماني��ني اآخري��ن مت اإدراجهم �سمن 
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وال�سخ�سيات املوؤثرة عاملًي��ا لليون�سكو، واكتب عنهم نبذة 

خمت�رشة، ثم اعر�ض ما تو�سلت اإليه اأمام زمالئك يف ال�سف.

��ر يف املجال الذي ترغب التخ�س���ض فيه بعد اإكمال ال�سف الثاين ع�رش، اقرتح م�رشوًعا توّد القيام به اأو اإجناًزا  فكِّ

فِّ اأو يف الإذاعة املدر�سية.  متعلًِّقا بتخ�س�سك، ثم اعر�سه اأمام زمالئك يف ال�سَّ

توظيف امل�صادر/ التقانة

فكر	واقرتح

حتليل	اجلداول	والأ�سكال
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رت العمارة الُعمانية منذ القدم ، مما يدل على  ُتع��دُّ العم��ارة من �رشوريات ال�ستقرار الب�رشي ؛ وقد تطوَّ

التط��ّور احل�ساري ال��ذي �سهدته ُعمان عرب تاريخها، وم��ن املواد امل�ستخدمة يف العم��ارة الُعمانية القدمية 

ز ب�سالبته، واجل�ض الذي ي�ستعمل كمادة ل�سقة 
ّ
الطوب امل�سنوع من الطني، وكذلك ال�ساروج الذي يتمي

اإ�سافة اإىل ا�ستخدامه يف اأعمال الزخرفة، كما ا�ستخدم الُعمانيون الأخ�ساب كجذوع النخيل يف البناء.

اأ�سافوا الكثري من اللم�سات اجلمالية، �ساعدهم على ذلك  وقد تطورت العمارة عند الُعمانيني، حيث 

عدة عوامل، هي:

1 � توّفر املوارد الطبيعية الالزمة يف العمارة.

2 � املناظر اخلالبة واجلميلة للطبيعة الُعمانية.

3 � النفتاح الثقايف والتوا�سل احل�ساري للُعمانيني منذ القدم.

   و�سف ابن بطوطة م�سجًدا يف مدينة قلهات بقوله:

   “ولها م�سجد من اأح�سن امل�ساجد، حيطانه بالقا�ساين، وهو �سبه الزليج، وهو مرتفع، ينظر اإليه من البحر”.

                                                                                                                                                                     )احلجري ، 2018م(

• فات التي و�سف بها ابن بطوطة امل�سجد، ثم ابحث عن معنى كلمتي: القا�ساين، الزليج.	   ا�ستخرج اأهم ال�سِّ

الإ�سهامات	الُعمانية	يف	جمال	العمارة

قم بزيارٍة اإىل مبنى/ مباٍن معمارية قدمية يف وليتك )حارة قدمية، اأو ح�سن، اأو قلعة(، ثم اكتب تقريًرا موجًزا ت�سف فيه 

ذلك املبنى/ املباين من حيث: املوقع، الغر�ض من الإن�ساء، املواد التي اأن�سئ بها، الأ�سكال اجلمالية التي متّيز بها.

الربط	مع	احلياة

حتليل	الن�سو�س	
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وتظهر روعة الفن املعماري الُعماين يف بناء احل�سون والقالع 

والق�سور ويف بناء البيوت وامل�ساجد، اإذ متيزت القالع واحل�سون 

بوج��ود الأ�س��وار العالية والأب��راج ووجود متاري���ض بفتحات 

لإطالق النار دفاًعا عن احل�سن اأو القلعة، وفتحات على املداخل 

ل�سب الدب�ض اأو الزيت املغلي على الأعداء.

كما ُزخرف��ت �سقوف الق�سور والبي��وت امل�سقوفة بجذوع 

��ة اأو امل�ستوردة، وتتن��ّوع الزخرفة 
ّ
النخي��ل اأو الأخ�ساب املحلي

بالأ�س��كال الهند�سي��ة والنباتي��ة اأو بالكتابة عليه��ا، كما اهتموا 

باأ�سكال النوافذ والأبواب فظهر فن امل�رشبيات والقمريات.

عمارتها  ز 
ّ
ميي ومما  البناء،  بب�ساطة  ز 

َّ
فتتمي الُعمانية  امل�ساجد  اأما 

�سطح  اإىل  للو�سول  فتحة  بها  البومة  ى  ت�سمَّ �سغرية  قبة  وجود 

امل�سجد، وال�رشح وهو الفناء اخلارجي للم�سجد، ويف الداخل هناك 

بالنقو�ض  بع�سها  ز 
ّ
متي التي  املحاريب  وكذلك  والأقوا�ض  الأعمدة 

املختلفة ومنها امل�سجد اجلامع يف �سعال بنزوى وقد اأّرخ حمرابه �سنة 

650ه�/1252م، وم�سجد العوينة بوادي بني خالد )ال�سكل20(.

رت العمارة الُعمانية يف ع�رش النه�سة املباركة لت�ستفيد  وقد تطوَّ

من معطيات الع�رش احلا�رش �سواء يف مواد البناء، اأم املكونات الداخلية 

للبناء، اأم الزخرفة مع احتفاظها بالأ�سالة. 

ات: ات	والَقَمِريَّ املْ�سرِبيَّ

ه��ي نقو���ض يف الأقوا���ض املوجودة 

وت�سن��ع  والأب��واب،  النواف��ذ  اأعل��ى 

امل�رشبيات عادة م��ن اجلب�ض اأو اخل�سب 

ال�سلد، اأما القمري��ات فت�سنع من مواد 

اأكرث متان��ة كاحلجر اأو الرخام اأو اجل�ض 

مثل املوج��ودة يف �سور مطرح وح�سن 

جربين )ال�سكل19(.

ال�سكل )19( ح�سن جربين

ال�سكل )20( حمراب م�سجد العوينة  

 املوجود حاليًا باملتحف الوطني

املتاري�س:

جمع ِمرتا�ض وهي عبارة عن حواجز 

وبها  الأب��راج  اأو  الأ�سوار  على  تو�سع 

فتحات لإطالق النار اأثناء عملية الدفاع 

عن القلعة اأو احل�سن.
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650ه�/1252م، وم�سجد العوينة بوادي بني خالد )ال�سكل20(.

رت العمارة الُعمانية يف ع�رش النه�سة املباركة لت�ستفيد  وقد تطوَّ

من معطيات الع�رش احلا�رش �سواء يف مواد البناء، اأم املكونات الداخلية 

للبناء، اأم الزخرفة مع احتفاظها بالأ�سالة. 

ات: ات	والَقَمِريَّ املْ�سرِبيَّ

ه��ي نقو���ض يف الأقوا���ض املوجودة 

وت�سن��ع  والأب��واب،  النواف��ذ  اأعل��ى 

امل�رشبيات عادة م��ن اجلب�ض اأو اخل�سب 

ال�سلد، اأما القمري��ات فت�سنع من مواد 
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جربين )ال�سكل19(.
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 املوجود حاليًا باملتحف الوطني
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جمع ِمرتا�ض وهي عبارة عن حواجز 

وبها  الأب��راج  اأو  الأ�سوار  على  تو�سع 
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توظيف امل�صادر/ التقانة

بال�ستعانة مب�سادر التعلم املختلفة، ابحث وجمموعتك عن �سخ�سية ن�سائية اأ�سهمت يف اجلانب الثقايف والعلمي، ثم 

. فِّ اعر�سوا ما تو�سلتم اإليه يف ال�سَّ

البلد الأ�سيل يتنّكر لرتاثه العريق  اأ�ساليب العلم والتقنية مل جتعل هذا  »اإن الرغبة يف بناء دولة ع�رشية تاأخذ باأحدث 

واأجماده التليدة، بل �سعى دائًما اإىل مزج احلداثة بالأ�سالة، ففي الوقت الذي اأقام فيه املن�ساآت احلديثة يف خمتلف جمالت 

احلياة اأوىل اهتماًما كبرًيا للمحافظة على تراثه املعماري برتميم القالع واحل�سون والبيوت الأثرية«.

                                             من خطاب ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد � طيب اهلل ثراه � يف العيد الوطني الثالث والع�زشين املجيد /1993م.

ا يلي: من خالل قراءتك للكلمات امل�سيئة لل�سلطان قابو�ض بن �سعيد � طيب اهلل ثراه � اأجب عمَّ

1. ما الو�سيلة التي دعا اإليها ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد  � طيب اهلل ثراه � لالأخذ بها لبناء الدولة الُعمانية احلديثة؟

ح اإجابتك. 2. هل يقت�رش بناء الدولة الع�رشية على اجلانب املعماري فقط؟ و�سِّ

3. ف�رشِّ املق�سود مبزج احلداثة بالأ�سالة.

4. يف راأيك، ما اأهمية املحافظة على الرتاث املعماري؟

ب��رز دور املراأة الُعمانية يف خمتلف جوانب احلياة م�ساهمة منه��ا يف رفد الوطن وتنميته، فديننا الإ�سالمي 

ي�سج��ع املراأة على العطاء والبذل، فهي ج��زء اأ�سيل يف البناء والتعمري،  حيث اأ�سهمت بدور فّعال يف تعزيز 

الثقافة الُعمانية.

م�ضيئة كلمات 

اإ�سهامات	املراأة	الُعمانية	الثقافية

حتليل	الن�سو�س	
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ومن	مناذج	الن�ساء	الُعمانيات	الالتي	اأ�سهمن	يف	احلركة	الثقافية	بُعمان	:

• �َسْم�س��اء بنت �سعيد اخلليلي��ة )ق14ه�(: عامِلَ��ة جليلة، واأديبة 	

فقيه��ة ؛  حي��ث كان��ت      مرِجًع��ا    لأه��ل ع�رشه��ا.

• عائ�سة بنت عي�س��ى احلارثية: )ق15ه�(: فقيهة واأديبة؛ كتبت 	

ال�سع��ر وم��ن اأمثلة ذل��ك: ق�سي��دة يف رحلة احل��ج، وق�سيدة 

بعن��وان »املراأة يف ميزان الإ�س��الم«، وق�سائد يف ال�سلوك ولها 

كت��اب »م��ن اأيام��ي«   )ال�س��كل21(. 

• فاطم��ة بنت نا���رش الغيالنية )ق14ه�(: هاج��رت اإىل امل�دينة 	

ة بالأحكام  ال�رشعية، حافظة  املنورة فاأقامْت هناك ، َكاَنت ُملمَّ

ا يف املدينة املنورة؛  ثم 
ً
لالأحادي��ث ال�نبوية، وكان جمل�سها عامر

ا 
ًّ
ع��ادت اإىل �سور وا�ستقر بها املقام هن��اك وظلَّت مرجًعا علمي

ال�سكل )21( كتاب عائ�سة احلارثيةللن�ساء حتى وفاتها.

 ه��ل تعتقد اأن املراأة حظيت بن�سيبها من امل�ساركة يف الإنتاج العلمي والثقايف بُعمان عرب تاريخها؟  وماذا تقرتح حتى 

ُتعطي املراأة الُعمانية حاليًّا مزيًدا من الإبداع يف املجال الثقايف؟

•  عائ�س��ة بن��ت را�سد الريامية  )ق12ه�(: فقيهة ومربية، اأن�س��اأت مدر�سة يف بهال وقامت بالتدري�ض 	

فيها فتخرج على يدها عدٌد من العلماء، كما اأن�ساأت مكتبة وجعلتها وقًفا. 

توظيف امل�صادر/ التقانة

فكر	واقرتح

اكتب مقاًل موجًزا عن اأحد العلماء الذين در�ستهم، وقم بن�رشه على اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي م�ستعيًنا بوالدك 

. فِّ اأو والدتك، ثم اكتب اأهم اأفكار املقال واأف�سل التعليقات التي وردتك واعر�سها اأمام زمالئك يف ال�سَّ
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ال�سع��ر وم��ن اأمثلة ذل��ك: ق�سي��دة يف رحلة احل��ج، وق�سيدة 

بعن��وان »املراأة يف ميزان الإ�س��الم«، وق�سائد يف ال�سلوك ولها 

كت��اب »م��ن اأيام��ي«   )ال�س��كل21(. 

• فاطم��ة بنت نا���رش الغيالنية )ق14ه�(: هاج��رت اإىل امل�دينة 	

ة بالأحكام  ال�رشعية، حافظة  املنورة فاأقامْت هناك ، َكاَنت ُملمَّ

ا يف املدينة املنورة؛  ثم 
ً
لالأحادي��ث ال�نبوية، وكان جمل�سها عامر

ا 
ًّ
ع��ادت اإىل �سور وا�ستقر بها املقام هن��اك وظلَّت مرجًعا علمي

ال�سكل )21( كتاب عائ�سة احلارثيةللن�ساء حتى وفاتها.

 ه��ل تعتقد اأن املراأة حظيت بن�سيبها من امل�ساركة يف الإنتاج العلمي والثقايف بُعمان عرب تاريخها؟  وماذا تقرتح حتى 

ُتعطي املراأة الُعمانية حاليًّا مزيًدا من الإبداع يف املجال الثقايف؟

•  عائ�س��ة بن��ت را�سد الريامية  )ق12ه�(: فقيهة ومربية، اأن�س��اأت مدر�سة يف بهال وقامت بالتدري�ض 	

فيها فتخرج على يدها عدٌد من العلماء، كما اأن�ساأت مكتبة وجعلتها وقًفا. 

توظيف امل�صادر/ التقانة

فكر	واقرتح

اكتب مقاًل موجًزا عن اأحد العلماء الذين در�ستهم، وقم بن�رشه على اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي م�ستعيًنا بوالدك 

. فِّ اأو والدتك، ثم اكتب اأهم اأفكار املقال واأف�سل التعليقات التي وردتك واعر�سها اأمام زمالئك يف ال�سَّ
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الوحدة الثانية :املجتمع الُعماين بني الأ�صالة واملعا�رصة

الأ�سئلة	التقوميية	للوحدة	

ال�سوؤال الأول: اذكر نتيجة واحدة مرتتبة على:

ك بالعادات والتقاليد والأعراف.
ُّ

1- التم�س

2- اللتزام بالقانون.

3- التفاعل الإيجابي بني اأفراد املجتمع.

ًحا فيها:  ال�س��وؤال الثاين:�سمم خريط��ة ذهنية عن املكتبات باعتبارها اإحدى املوؤ�س�س��ات الثقافية مو�سِّ

اأنواعها، واملق�سود بكل نوع، واأمثلة عليها. 

ال�سوؤال الثالث: علل العبارات التالية:

1- ت�سمية املدار�ض القدمية باأ�سماء العلماء.

2- كرثة اإ�سهام الُعمانيني يف جمال الثقافة.

3-  تطور العمارة عند الُعمانيني.

ا يلي: ال�سوؤال الرابع: انظر اإىل ال�سورة التالية، ثم اأجب عمَّ

 ال�سكل الذي اأمامك.
ِّ
1- �َسم

2- ا�ستخرج اثنني من املميزات املعمارية التي يتميز بها ال�سكل.

3- ما الدور الذي ت�سهم به مثل هذه املباين املعمارية قدميًاوحديًثا؟
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الوحدة	الثالثة	:	القت�ساد		الُعماين	..	منو	وتطور

الوحدة	الرابعة	:	ُعمان	..	الدولة	الع�سرية

الفصل الدراسي الثاني
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خمرجات	التعلم	للوحدة:	

يتوقع	من	الطالب	يف	نهاية	الوحدة	اأن:

يتعرف اأبرز االأن�شطة االقت�شادية يف �شلطنة ُعمان. •	  

يتتبع تطور االأن�شطة االقت�شادية يف ُعمان منُذ القدم وحتى عهد النه�شة املباركة. •	  

ي�شتنتج اأهمية القطاعات املكونة لالقت�شاد الُعماين. •	  

يقدر اجلهود املبذولة لالرتقاء مب�شتوى االقت�شاد الُعماين احلديث. •	  

يحلل الن�شو�س واخلرائط واالأ�شكال. •	  

يكت�شب القيم واالجتاهات واملهارات. •	  

القت�ساد		الُعماين	..	منو	وتطور

الوحدة	الثالثة
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درو�س	الوحدة	:

• الدر�س	الأول:	ن�ساأة	القت�ساد	الُعماين	وتطوره.																																																																																																																

• الدر�س	الثاين:	القت�ساد	الُعماين	...	مقّوماته	وقطاعاته.																																																																																																																													

• الدر�س	الثالث:		القت�ساد	الُعماين...التناف�سية	واآفاق	امل�ستقبل		.																																																																																																		
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الوحدة الثالثة : االقت�صاد  الُعماين .. منو وتطور

ن�صاأة االقت�صاد الُعماني وتطوره

الدر�س

 الأول

• د الع�ام��ل اجلغرافي��ة امل�ؤثرة 	 تع��دُّ

على ن�صاط ُعمان االقت�صادي منذ 

الِقدم .

• تن���ع ال�صلع واملنتج��ات الُعمانية 	

عرب الع�ص�ر املختلفة.

• ن�ص��اأة 	 التنم�ي��ة يف  دور اخلط��ط 

االقت�صاد الُعماين احلديث.

اأتعلم يف هذا الدر�س
منذ وج���د االإن�صان الُعم��اين على هذه االأر���ض املباركة وه� 

يكافح م��ن اأجل تعمره��ا م�صتعيًنا مبا فيها من اخل��رات وامل�ارد 

التي حباه��ا اهلل بها، والتي �صاعدته على تاأم��ن حاجته من الغذاء 

ن من حت�صن و�صعه املعي�صي من خالل تط�ير  وامل�صكن، حيث متكَّ

اأ�صاليب احلياة التي جتعله قادًرا على االإنتاج وتبادل تلك املنتجات 

وتك�ين ن�صاط اقت�صادي منذ الِقدم.

التطور التاريخي لالقت�صاد الُعماين 

الع�صور القدمية 

اإقامة الن�صاط الزراعي املعتمد على 

الري من مياه االأمطار واالأفالج، 

كم��ا �صاعد وج�د اجلب��ال الغنية 

كاملع��ادن  الطبيعي��ة  بال��روات 

الُعمانين  )النحا�ض( على اهتمام 

اإىل  وت�صديره��ا  با�صتخراجه��ا 

احل�صارات القدمية كبالد الرافدين 

ودمل�ن وميل�خا )�صكل1(.

قامت يف ُعمان مراكز لال�صتيطان الب�رشي منذ ع�ص�ر ما قبل التاريخ، وقد كان الختالف طبيعة ال�صطح 

وتن���ع االأقاليم اجلغرافية كبر االأثر على تن�ع االأن�صطة االقت�صادية التي مار�صها الُعماني�ن منذ القدم، فقد 

اجته �صكان املناطق ال�صاحلية اإىل ا�صتغالل الروة البحرية يف حن �صاعدت ال�صه�ل ذات الرتبة اخل�صبة على

اأ�صهمت عدد من الع�امل اجلغرافية والتاريخية والثقافية التي كانت لها ب�صمة وا�صحة يف حتديد �صخ�صية 

االقت�صاد الُعماين على مر التاريخ وفيما يلي ت��صيًحا لذلك:

�صكل )1( الطرق التجارية بن احل�صارات القدمية 

0                      300                  600 كم

جمان

دمل�ن

ميل�خا

بالد الرافدين

املحيط الهندي

ال�شمال

 يوليو ـ اغ�سط�س

�سـبتمبـر ـ مـايــو

مــايـو ـ يـــونــيــو

اكتوبـر ـ مــار�س
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الوحدة الثالثة : االقت�صاد  الُعماين .. منو وتطور

    يف �ص�ء ما تعلمته �صابًقا، ناق�ض كيف ت�ؤثر الع�امل التالية على الن�صاط االقت�صادي الُعماين :

	•الع�امل الطبيعية.

	•الع�امل االب�رشية.

الع�صور الإ�صالمية واحلديثة

متيَّز الن�صاط االقت�صادي الُعماين منذ الع�ص�ر االإ�صالمية اإىل الع�ص�ر احلديثة بالتن�ع يف االأن�صطة كالزراعة 

والرع��ي و�صي��د االأ�صماك وال�صناعة  والتعدي��ن والتجارة ، وُيعد الن�صاط الزراعي وم��ا ارتبط به من اأن�صطة 

ا لتلبية حاجات ال�ص��كان وت�صدير الفائ�ض منه اإىل  اأخ��رى كالرعي وتربية احلي�انات م���رًدا اقت�صاديًّا مهمًّ

االأ�ص�اق يف داخل ُعمان وخارجها، ومن املحا�صيل الزراعية الُعمانية التم�ر والليم�ن. 

 ونتيج��ة مل�قع ُعمان اجلغرايف  وخربة الُعمانين يف املالح��ة البحرية ن�صطت التجارة الُعمانية مع الدول 

املطل��ة على �ص�احل املحي��ط الهندي، فقد كان الُعماني���ن ي�صت�ردون العديد من ال�صل��ع واملنتجات مثل: 

ال�ص���ف، والعاج، واجلل�د، والعقاقر، والعط�ر من ال�صاحل ال�رشقي الإفريقيا، واملن�ص�جات وامل�صن�عات 

احلديدية والنحا�صية والزجاجية من الهند وال�صن ويعيدون ت�صديرها اإىل الدول املجاورة.

�صكل ) 2( بع�ض املنتجات الُعمانية

ر وناق�ش فكِّ
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وق��د ا�صتهر الُعماني���ن يف تلك الفرتة بالعديد م��ن ال�صناعات اأهمها �صناعة ال�صف��ن التي ا�صتهرت بها 

مدين��ة �ص�ر)ال�صكل3(، باالإ�صاف��ة اإىل ال�صناعات التي تعتمد على اخلامات املحلية؛ ك�صناعة اخل��صيات، 

وال�صناعات اخلزفية، و�صناعة احللي، واخلناجر، والعط�ر.

نِّ يف واليتك/ حمافظتك،ثم اأجب عن االأ�صئلة االآتية: قم مبقابلة اأحد كبار ال�صِّ

1.  ما الدور الذي قام به االأجداد من اأجل ا�صتغالل اإمكانات االأر�ض وحت�يلها اإىل اأن�صطة اقت�صادية منتجة؟ 

2. ما الر�صالة التي كان االأجداد ي�دون اإي�صالها اإليك، واأنت تنعم بع�رش الرخاء واالزدهار احلايل ؟ وما دورك يف 

املحافظة عليها وتط�يرها ؟ 

�صكل )3( �صفينة فتح اخلر الُعمانية

باال�صتعانة مب�صادرالتعلم املختلفة ، اكتب تقريًرا م�جًزا يت�صمن االآتي :

• امل�قع اجلغرايف لُعمان.	

• خربة الُعمانين يف املالحة البحرية.	

• ال�صلع والب�صائع الُعمانية امل�صت�ردة من الهند و�رشق اإفريقيا.	

توظيف امل�صادر/ التقانة

الربط مع احلياة
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عهد النه�صة املباركة

      من��ذ ت���يل ال�صلطان قاب��ض بن �صعيد � طيب اهلل ثراه � مقاليد احلكم يف ُعمان يف 23 ي�لي� 1970م، 

ح��دث حت�ل ج�هري يف البالد طال كافة اجل�انب مبا فيها اجلانب االقت�صادي. وكانت الفرتة من 1970 

� 1975م ه��ي ف��رتة البناء امل�ؤ�ص�صي للدولة؛ حيث و�صعت فيها البني��ة االأ�صا�صية لالقت�صاد الُعماين، وبداأت 

احلك�مة يف و�صع وتنفيذ خطط تنم�ية لتط�يراالقت�صاد ونقله من اقت�صاد كفائي اإىل اقت�صاد حديث. 

�صكل )4( م�اقع امل�انئ واملطارات يف �صلطنة ُعمان

وق��د ارتك��زت �صيا�صات �صلطن��ة ُعمان  

االقت�صادي��ة عل��ى االنفتاح عل��ى االأ�ص�اق 

لنم���  املالئ��م  املن��اخ  وتهيئ��ة  العاملي��ة، 

اال�صتثم��ارات املحلي��ة واالأجنبي��ة مبختلف 

القطاعات االقت�صادية، وحتديث الت�رشيعات 

وتق��دمي احل�افز والت�صهي��الت التي ت�اكب 

تطلعات امل�صتثمرين مع تهيئة البنية االأ�صا�صية 

واملط��ارات  كامل�ان��ئ  لذل��ك،  الالزم��ة 

الت�صهيالت  )ال�صكل4( وتزويدها مبختلف 

التي تدفع االقت�صاد ال�طني للنم�.

وتتمتع ال�صلطنة بالعديد من املق�مات التي 

متكنها من ا�صتقط��اب اال�صتثمارات املحلية 

واالأجنبي��ة من بينه��ا: االأم��ن، واال�صتقرار 

ال�صيا�صي، والنظام االقت�صادي احلر.

topic3-1.indd   97 2/9/21   9:32 AM



97
الوحدة الثالثة : االقت�صاد  الُعماين .. منو وتطور

عهد النه�صة املباركة

      من��ذ ت���يل ال�صلطان قاب��ض بن �صعيد � طيب اهلل ثراه � مقاليد احلكم يف ُعمان يف 23 ي�لي� 1970م، 

ح��دث حت�ل ج�هري يف البالد طال كافة اجل�انب مبا فيها اجلانب االقت�صادي. وكانت الفرتة من 1970 

� 1975م ه��ي ف��رتة البناء امل�ؤ�ص�صي للدولة؛ حيث و�صعت فيها البني��ة االأ�صا�صية لالقت�صاد الُعماين، وبداأت 

احلك�مة يف و�صع وتنفيذ خطط تنم�ية لتط�يراالقت�صاد ونقله من اقت�صاد كفائي اإىل اقت�صاد حديث. 

�صكل )4( م�اقع امل�انئ واملطارات يف �صلطنة ُعمان

وق��د ارتك��زت �صيا�صات �صلطن��ة ُعمان  

االقت�صادي��ة عل��ى االنفتاح عل��ى االأ�ص�اق 

لنم���  املالئ��م  املن��اخ  وتهيئ��ة  العاملي��ة، 

اال�صتثم��ارات املحلي��ة واالأجنبي��ة مبختلف 

القطاعات االقت�صادية، وحتديث الت�رشيعات 

وتق��دمي احل�افز والت�صهي��الت التي ت�اكب 

تطلعات امل�صتثمرين مع تهيئة البنية االأ�صا�صية 

واملط��ارات  كامل�ان��ئ  لذل��ك،  الالزم��ة 

الت�صهيالت  )ال�صكل4( وتزويدها مبختلف 

التي تدفع االقت�صاد ال�طني للنم�.

وتتمتع ال�صلطنة بالعديد من املق�مات التي 

متكنها من ا�صتقط��اب اال�صتثمارات املحلية 

واالأجنبي��ة من بينه��ا: االأم��ن، واال�صتقرار 

ال�صيا�صي، والنظام االقت�صادي احلر.

topic3-1.indd   97 2/9/21   9:32 AM



98
الوحدة الثالثة : االقت�صاد  الُعماين .. منو وتطور

زت �صلطنة ُعمان يف خططها التنم�ية علىالتن�يع االقت�صادي من خالل اإن�صاء عدٍد من املناطق االقت�صادية  ركَّ

وال�صناعي��ة واحلرة؛ بهدف ا�صتقطاب اال�صتثمارات ال�طنية واالأجنبية، وو�صع الربنامج ال�طني لتعزيز التن�يع 

االقت�ص��ادي؛ الذي يه��دف اإىل حت�صن بيئة اال�صتثمار و�صه�ل��ة ممار�صة االأعمال مبا يخ��دم التن�يع االقت�صادي 

وجذب اال�صتثمارات املختلفة.

حتليل الن�صو�ش 

تاأمل ن�ض اخلطاب ال�صامي ال�ارد يف كلمات م�صيئة  وا�صتنتج ما فيه من اأفكار.

م�ضيئة كلمات 

قامت �صلطنة ُعمان باإن�صاء عدٍد من املناطق ال�صناعية يف العديد من املحافظات، يف �ص�ء ذلك ، وباال�صتعانة مب�صادر 

التعلم املختلفة ، اأجب عن االآتي :

1. �صمِّ اأبرز املناطق ال�صناعية يف ال�صلطنة، واأهم ال�صناعات التي ت�صتهر بها.

2. ناق�ض دور املناطق ال�صناعية يف ت�فر فر�ض عمل لل�صباب الُعماين.

» لقد تابعنا بكل اهتمام االأو�صاع االقت�صادية التي مير بها العامل واال�صطراب الذي ي�ص�د االأنظمة الدولية من جراء 

تداعيات هذه االأو�صاع، واإننا ن�د التن�يه اإىل اأن ال�صيا�صات التي انتهجتها حك�متنا خالل ال�صن�ات املا�صية قد اأ�صهمت 

وهلل احلمد يف جتنيب اقت�صادنا اإىل حدٍّ كبٍر تاأثرات تلك االأو�صاع «.

                                                      من خطاب ال�صلطان قاب��ض بن �صعيد � طيب اهلل ثراه � يف االنعقاد ال�صن�ي ملجل�ض ُعمان /2008م

توظيف امل�صادر/ التقانة
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• تعدد مقومات االقت�صاد الُعماين.	

• اإ�صه��ام التنوي��ع االقت�ص��ادي يف تقلي��ل االعتماد على 	

االأن�صطة النفطية.

• تنوع القطاعات امل�صاهمة يف االقت�صاد الُعماين.	

اأتعلم يف هذا الدر�س

الدر�س

 الثاين

اعتم��د االقت�ص��اد الُعماين عل��ى جمموعة من 

امل�قومات التي اأ�صهمت يف جعله اقت�صاًدا متنوًع�ا، 

فباالإ�صاف��ة اإىل القط��اع النفط�ي يوج��د القطاع 

غي�ر النفط���ي، وقد ا�صتهدفت التنمية االقت�صادية 

يف �صلطن��ة ُعمان تنمي��ة القطاع��ات االقت�صادية 

املخ�تلفة.

تتمت��ع �صلطنة ُعمان  مبقومات ا�صتثمارية اأ�صهمت يف ت�صجيع اال�صتثمار املحلِّي واالأجنبي والتي جعلت 

م��ن ال�صلطن��ة وجهة اقت�صادية جاذب��ة لال�صتثمارات اخلارجي��ة، و يو�صح ال�ص��كل)5( مقوّمات االقت�صاد 

الُعماين.

مقّومات االقت�صاد الُعماين 

املقّومات

 الطبيعية

اأ�صكال

 ال�صطح

التنوع 

البيئي

املوارد

 الطبيعية
املوقع 

اجلغرايف

البنية

 التحتية

املوارد

 الب�صرية

االأمن 

واال�صتقرار

القيم

 االجتماعية

املقّومات 

الب�صرية 

ال�صكل )5( مقومات االقت�صاد الُعماين

االقت�صاد الُعماني ... مقّوماته وقطاعاته
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قطاعات االقت�صاد الُعماين

ن االقت�صاد الُعماين من قطاع��ني رئي�صيني هما: القطاع النفطي، والقطاع غري النفطي ولكلٍّ منهما  يتك��وَّ

عدد من القطاعات الفرعية يو�صحها ال�صكل)6(.

وتقا���س اأهمية م�صاهمة هذه القطاعات الرئي�صية والفرعي��ة يف االقت�صاد املحلِّي من خالل م�صاهمتها يف 

الناجت املحلي االإجمايل )اجلدول1(.

قطاعات االقت�صاد الُعماين

القطاع غري النفطي القطاع النفطي

االأن�صطة اخلدميةال�صناعةالزراعة واالأ�صماكالغاز الطبيعيالنفط اخلام

�صكل )6( القطاعات الرئي�صية لالقت�صاد الُعماين

ح مدى تاأثري االأمن واال�صتقرار على النمو االقت�صادي للدول. اأ . و�صِّ

ب . بنيِّ اأهمية املوقع اجلغرايف لل�صلطنة كاأحد املقومات الطبيعية لالقت�صاد الُعماين.

ح ذلك. ج . ما الدور الذي ت�صهم به البنية التحتية  )االأ�صا�صية ( يف االقت�صاد؟ اأعط اأمثلة تو�صِّ

 د . ناق�س اأهمية توفركلٍّ من : القوى العاملة املدربة، االت�صاالت واملوا�صالت يف تطور اقت�صاديات الدول.

ر وناق�س فكِّ
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الـــقطــاعـات

الـ�صنـوات

1998

31٫9

30٫739٫346٫9

3٫7 2٫5 1٫2

24٫1

4٫9

41٫850٫629

74٫4

12٫5

3٫2

52٫6

68٫3

20٫5

2٫3

51٫6

50٫4

16٫4

1٫1

32٫9

59٫6

13٫7

2٫2

43٫7

200320082017

       القطاع النفطي

• النفط	

•  الغاز	

القطاع غري النفطي

بالرج��وع اإىل الكتاب االإح�صائي ال�صنوي ال�صادر من املركز الوطن��ي لالإح�صاء واملعلومات، وباال�صتعانة باجلدول 

رقم )1( اأجب عن االأ�صئلة االآتية:

1. ا�صتخرج ن�صبة م�صاهمة قطاعات االقت�صاد الُعماين ح�صب التوزيع املدرج يف اجلدول )1( وفق اآخر االإح�صائيات 

املتوفرة.

2. حدد القطاعات التي حدث فيها تغرياً بالنمو اأو الرتاجع ، مف�رساً اأ�صباب ذلك من وجهة نظرك.

3. مّثل بالر�صم البياين م�صاهمة القطاعات الرئي�صية لالقت�صاد الُعماين يف الناجت املحلي لعام 2017م.

• ال�صناعة 	

•   الزراعة واالأ�صماك	

• اخلدمات	

جدول )1( ن�صبة م�صاهمة قطاعات االقت�صاد الُعماين يف الناجت املحلي االإجمايل

امل�صدر : الكتاب االإح�صائي ال�صنوي 2018م.

الن��اجت املحل��ي االإجمايل: هو موؤ���رس اقت�صادي يقي�س القيمة النقدي��ة الإجمايل ال�صلع واخلدم��ات التي اأُنتجت داخل 

حدود دولة ما خالل فرتة زمنية حمددة )�صنة اأو ن�صف �صنة(.

اأ�صف اإىل معلوماتك

حتليل اجلداول واالأ�صكال
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حتليل اجلداول واالأ�صكال
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�صدر املر�صوم ال�صلطاين رقم  )2011/8( والذي ت�صمن جميع القوانني واللوائح املتعلقة بقطاع النفط والغاز.

اأ�صف اإىل معلوماتك
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املحلِّي االإجمايل يف بال�صلطنة .
�صكل )7( حقل نفطي

ال�صكل )8( ن�صبة م�صاهمة النفط والغاز يف الناجت املحلي االإجمايل ب�صلطنة ُعمان 
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٪1٫2

2008 2017
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الغاز

اأواًل : القطاع النفطي

ُيع��دُّ القط��اع النفطي من اأه��م مكونات الن�ص��اط االقت�صادي يف ُعم��ان اإذ يوؤثر ب�ص��كل كبري يف النمو 

االقت�ص��ادي للدولة وقد بذلت حكومة  ال�صلطنة جهودا مكثف��ة يف جمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي 

يف اأرا�صيه��ا، حي��ث يوؤدي قطاع النفط دورا مهم��ا يف تعزير التنويع االقت�صادي م��ن خالل دعم االأن�صطة 

املتداخلة معه من �صناعة االأ�صمدة والبرتوكيماويات وتوليد الطاقة الكهربائية وحتلية املياه.

٪4٫9
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باال�صتعانة بالكتاب االإح�صائي ال�صنوي ال�صادر من املركز الوطني لالإح�صاء واملعلومات، وال�صكل البياين اأدناه اأجب 

عن االأ�صئلة االآتية:

ماذا تالحظ على اأ�صعار النفط خالل الفرتة من 2008م اىل 2017 م مع التعليل.  .1

ا�صتخرج االإنتاج ال�صنوي ومتو�صط �صعر نفط ُعمان وفق اآخر اإح�صائية وقارنه مع اإح�صائية عام 2017م.  .2
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مليون/ برميلدوالر/برميل

االإنتاجمتو�صط ال�صعر

اإنتاج و�صعر النفط اخلام يف �صلطنة ُعمان

توظيف امل�صادر/ التقانة

امل�صدر : الكتاب االإح�صائي ال�صنوي 2018م.

ر وناق�س فكِّ

اأ .  اأ�صباب انخفا�س م�صاهمة القطاع النفطي يف الناجت املحلي االإجمايل لعام 2017م مقارنة بعام 2008م. 

ب.  النتائج املرتتبة على تذبذب اأ�صعار النفط يف اقت�صاد الدول التي تعتمد عليه. 

ي�صم��ل قطاع��ات )الزراعة ،ال�صناعة ، اال�صماك ، اخلدمات( وقد ارتفع��ت م�صاهمة هذا القطاع يف الناجت 

املحلي االإجمايل )اجلدول1( نتيجة ل�صيا�صة التنويع االإقت�صادي التي تهدف اإىل تنويع قاعدة االإنتاج غري النفطي 

يف الب��الد وع��الوة على م�صاهمته يف الن��اجت املحلي االإجمايل فاإنه يعمل على ت�صغيل اأع��داد كبرية من االأيدي 

العاملة الوطنية.

ثانًيا : القطاع غري النفطي 
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topic3-2.indd   103 2/9/21   9:45 AM



104
الوحدة الثالثة : االقت�صاد الُعماين ..منو وتطور

وق��د عملت حكومة ال�صلطنة  على دعم اال�صتثمارات لالأن�صط��ة غري النفطية وجذب اال�صتثمارات من 

داخ��ل ال�صلطنة وخارجه��ا ، واجلدير بالذكر اأن ال��دول ال�صناعية تتميز بارتف��اع م�صاهمة القطاعات غري 

النفطية يف الناجت املحلي االإجمايل.

اأ. اأهمية التنويع االقت�صادي للدولة.

ب .  م�صاهمة قطاع اخلدمات يف حتقيق النمو امل�صتدام لالأن�صطة االقت�صادية.

ج . ما دورخدمات التمويل واخلدمات امل�رسفية يف تنمية االأن�صطة غريالنفطية؟

اآمالنا وطموحاتنا ، وتنجح خططنا وبراجمنا، فال بد من التعاون بني املواطنني  اأنه لكي تتحقق  اأن نوؤكد جمّددا  »نود 

كافة، ويف مقدمتهم القطاع اخلا�س ، وبني احلكومة مبختلف اأجهزتها واإداراتها ، على تنفيذ اخلطط والربامج امل�صتقبلية ، 

بروح من امل�صوؤولية واالإدراك والوعي باأن هذا التعاون ثمرته مزيًدا من التقدم والرقي ، والنمو واالزدهار«.

م�ضيئة كلمات 

                                              من خطاب ال�صلطان قابو�س بن �صعيد � طيب اهلل ثراه � يف االنعقاد ال�صنوي ملجل�س ُعمان /2005م.

حتليل الن�صو�س 

تاأّمل اخلطاب ال�صامي لل�صلطان قابو�س بن �صعيد � طيب اهلل ثراه � الوارد يف كلمات م�صيئة، وا�صتنتج ما فيه من اأفكار، 

ثم ناق�صها مع زمالئك يف ال�صف.

ر وناق�س فكِّ
التنويع االقت�ص��ادي: هي عملية 

ته��دف اإىل تنويع هي��كل االإنتاج 

واإيج��اد قطاعات جدي��دة مولدة 

للدخل.

 اقرتح بدائل لتنويع م�صادر دخل  الدول املعتمدة على النفط.

فّكر واقرتح
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• �لتز�م �ملنتجات �لُعماني��ة باملقايي�س �لعاملية �أك�سبها 	

�سمعة جيدة.

• �ل�ستثم��ار�ت �لأجنبية ر�فٌد مهمٌّ لتحقيق �لتناف�سية 	

�لقت�سادية.

• �لر�ؤي��ة �مل�ستقبلي��ة ُعم��ان 2040 خارط��ة طريق 	

لالقت�ساد �لُعماين للعقدين �لقادمني.

اأتعلم يف هذا الدر�س
 ي�سع��ى �لقت�س��اد �لُعم��اين �إىل �أن يوجد له مكانة 

�تاأثري� �إقليميًّا �عامليًّا، م�ستفيد� من �ملقومات �لطبيعية 

��لب�رشية �موظًفا لها، �إ�سافة �إىل جذب �ل�ستثمار�ت 

�لأجنبية، ���سع �خلطط ��لر�ؤى �مل�ستقبلية �لطموحة 

للعقود �لقادم��ة؛ بهدف �لرتقاء مب�ست��وى �لقت�ساد 

�لُعماين �حتقيق �لتناف�سية مع �قت�ساديات د�ل �لعامل.

املنتجات الُعمانية غري النفطية

�كت�سب��ت �ملنتج��ات �لُعماني��ة �سمعة جي��دة يف �لأ�س��و�ق �ملحلية ��لعاملي��ة؛ لتميزها باجل��ودة ��لتز�مها 

باملو��سف��ات ��ملقايي���س �ملعتمدة حمليًّا �عامليًّ��ا، كما �سعت �جلهات �ملخت�سة �إىل دع��م �ملنتج �لُعماين �حث 

�ملو�طنني على ��ستخد�مه ��رش�ئه مما ي�سهم يف  زيادة �لإنتاج �بالتايل توفري فر�س عمل ��رتفاع  �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل.

 �على �لرغم من تلك �جلهود �حلثيثة �إل �أن �ملنتج �لُعماين يو�جه جمموعة من �لتحديات ��ملعوقات �أبرزها 

�ملناف�س��ة يف �ل�س��وق �ملحلي من قبل �ملنتجات �مل�ستوردة، �كذلك �سع��ف �لت�سويق،�للتقليل من حدة تلك 

�ملعوقات �أن�ساأت �حلكومة �ز�رة �لتجارة ��ل�سناعة �تر�يج �ل�ستثمار. �يو�سح �ل�سكل)9( �أبرز �ملنتجات 

�لُعمانية �مل�سدرة. 

الدر�س

 الثالث
االقت�ساد الُعماني...التناف�سية واآفاق الم�ستقبل

�ل�سكل )9( �أبرز�ملنتجات �لُعمانية غري �لنفطية �مل�سدرة

اأبرز املنتجات

رة   الُعمانية امل�صدَّ

املنتجات املعدنيةاحليوانات احلية ومنتجاتهااللدائن وم�صنوعاتها
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�سمم �جمموعتك �إعالًنا لرت�يج �أحد �ملنتجات �لُعمانية ، ثم �سعو� خطة م�ستقبلية لتوزيعه خارج �ل�سلطنة.

ال�صتثمارات الأجنبية

تع��د �ل�ستثم��ار�ت �لأجنبية ر�فد� مهما من ر��فد �لتناف�سية �لقت�سادي��ة، �قد عملت �ل�سلطنة على تهيئة 

مناخ جاذب للم�ستثمرين من خالل �سل�سة من �لإجر�ء�ت �أبرزها  �سد�ر قانون ��ستثمار ر�أ�س �ملال �لأجنبي 

باملر�سوم �ل�سلطاين )2019/50 (، ��لذي ت�سمن  قو�عد ���سحة تت�سق مع �ملعايري �لد�لية ��للتز�مات �لتي 

�أ. قم بزيارة �ملوقع �لإلكرت�ين لوز�رة �لتجارة ��ل�سناعة �تر�يج �ل�ستثمار، ���ستخرج �لآتي:

ر�سلطنة ُعمان �إليها منتجاتها. 1. �لد�ل �لتي ت�سدِّ

2. قيمة �سادر�ت �ل�سلطنة غري �لنفطية ح�سب �آخر �لإح�سائيات �ملتوفرة  يف �ملوقع.

ب.  بال�ستعانة بال�سكل )9( �بالرجوع �إىل �ملوقع �لإلكرت�ين للمركز �لوطني لالإح�ساء ��ملعلومات، ��ستخرج �أمثلة 

على �ملنتجات �لُعمانية �مل�سدرة ح�سب �جلد�ل.

توظيف امل�صادر/ التقانة

الربط مع احلياة

اأمثلة عليهااملنتجات الُعمانية

�للد�ئن �م�سنوعاتها

�حليو�نات �حلية �منتجاتها

�ملنتجات �ملعدنية
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كما ��سعت �سلطنة ُعمان جمموعة من �لمتياز�ت ��حلو�فز للم�ستثمرين �لأجانب منها:

بو�بة ��ستثمر ب�سهولة:

��ستحدثته��ا  �لت��ي  �لأنظم��ة  �أح��د 

�سلطن��ة ُعمان لت�سهي��ل �إقامة �مل�ساريع 

�لقت�سادي��ة، �تق��دمي �خلدم��ات �لتي 

حتتاجها.

اأ�صف اإىل معلوماتك • عدم �إلز�م �مل�ستثمر �لأجنبي بوجود �رشيك عماين يف �مل�رش�ع.	

• تتكف��ل �حلكوم��ة بتوف��ري �خلدم��ات �ل�رش�ري��ة للم���رش�ع 	

�ل�ستثماري.

• ح�سول �مل�رش�ع �ل�ستثماري على �إعفاء �رشيبي. 	
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تعد قطاعات �ل�سناعات �لتحويلية ، ��لنقل ، ��خلدمات �للوج�ستية ، ��لتعدين ، ��لرث�ة �ل�سمكية ، ��ل�سياحة من 

�لقطاعات �لقت�سادية �لو�عدة يف �سلطنة ُعمان.

مناذج مل�صاريع اقت�صادية ُعمانية واعدة

تتويج��ا ل�سيا�سة �لتنويع �لقت�سادي �لتي تنتهجها �سلطنة ُعمان، بهدف تقليل 

ن�سب��ة �عتمادها على �لقط��اع �لنفطي، فقد �سعت �إىل تنفي��ذ حزمة من �مل�ساريع 

�ل�سرت�تيجي��ة �لقت�سادية بال�رش�كة مع �لقطاع �خلا���س، �يو�سح �ل�سكل )11( 

مناذج لأبرز تلك �مل�ساريع.

بال�ستعانة  بال�سكل  )10( �أجب عن �لأ�سئلة �لآتية:

�ح�سب �إجمايل ن�سبة ��ستثمار�ت د�ل �خلليج  يف �سلطنة ُعمان لعام 2017م.. 1

َمثِّل �ل�ستثمار�ت �لأجنبية يف �سلطنة ُعمان لعام 2017م  بيانيًّا مرتبة ت�ساعديًّا ح�سب حجم �ل�ستثمار.. 2

بالرجوع �إىل �لن�رش�ت �لقت�سادية �حلديثة حلجم �ل�ستثمار�ت �لأجنبية بال�سلطنة �ل�سادرة عن �ملركز �لوطني لالإح�ساء . 3

��ملعلومات، قم بتحديد �لد�ل �لتي حتتل �ملر�تب �لثالثة �لأ�ىل يف حجم �ل�ستثمار�ت بال�سلطنة مو�سحا ن�سبة كل 

منها .

مبكت�سبات  �لعتز�ز 

�لوط��ن ��ملحافظ��ة 

عليها.

حتليل اجلداول والأ�صكال

قيمة 

اأ�صف اإىل معلوماتك
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�مل�ساريع �ل�سناعية ��لتجارية

• ميناء �سحار �ل�سناعي. 	

• جممع لوى لل�سناعات �لبال�ستكية.	

• �حل��رة )�سحار، 	 �لتجارية  �ملناط��ق 

�ساللة، �ملزيونة(.

�مل�ساريع �للوج�ستية

• مطار م�سقط �لد�يل.	

• طريق �لباطنة �ل�رشيع.	

• ميناء �لدقم.	

• خز�ئن.	

�مل�ساريع �ل�سياحية

•  مركز ُعمان للموؤمتر�ت ��ملعار�س. 	

• منتجع �ساطئ �ساللة.	

• �ملوج م�سقط.	

• �ملتحف �لوطني.	

�خلدمات �للوج�ستية: �إد�رة تدفق �ملو�رد �ملختلفة كالب�سائع، ��لطاقة ، ��ملعلومات، ��خلدمات �لب�رشية �ملختلفة من 

مناطق �لإنتاج �حتى مناطق �ل�ستهالك.

�قرتح �جمموعتك م�رش�عا �قت�ساديًّا يت�سمن �لآتي:

��سم �مل�رش�ع – �لقطاع �لقت�سادي �لذي يندرج �سمنه – �أهد�ف �مل�رش�ع- موقع �مل�رش�ع- �لنتائج �ملتوقع حتقيقها.

�ل�سكل )11( مناذج مل�ساريع �قت�سادية ُعمانية ��عدة.

فّكر واقرتح
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الروؤية امل�صتقبلية ُعمان 2040

�لر�ؤية �مل�ستقبلية: هي جمموعة توجهات �تطلعات م�ستقبلية يتم تنفيذها  �فق ��سائل ��أ�ساليب ��إجر�ء�ت لتحقيق جمموعة من 

�لأهد�ف �ملحددة يف فرتة زمنية معينة.

�حلوكمة:  هي جمموعة من �لقو�نني ��لنظم ��لقر�ر�ت �لتي تهدف �إىل حتقيق �جلودة ��لتميز يف �لأد�ء.

��ست�رش�ف��ا للم�ستقبل جاءت �لر�ؤي��ة  �مل�ستقبلية ُعمان 2040، لتاأخذ ن�سقا متو�فقا مع �لو�سع �لجتماعي 

��لقت�سادي بال�رش�كة مع قطاعات �لد�لة ��ملجتمع كافة؛ لتكون دليال �مرجعا تخطيطيا للعقدين �لقادمني، 

�ترك��ز ه��ذه �لر�ؤية على جو�نب ع��دة �أبرزها: �لقت�س��اد ��لتنمية ��لإن�سان ��ملجتم��ع  ��حلوكمة ��لأد�ء 

�ملوؤ�س�سي.

بال�ستعانة ب�سبكة �ملعلومات �لعاملية، �بحث �جمموعتك عن �إحدى جو�نب �لر�ؤية �مل�ستقبلية ُعمان 2040، �ما تت�سمنه 

من تفا�سيل، ثم �عر�سو� ما تو�سلتم �إليه يف �ل�سف.

توظيف امل�صادر/ التقانة
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الأ�صئلة التقوميية للوحدة 

�ل�سوؤ�ل �لثالث: �أعِط مثاًل ��حًد� على:

�ملعوقات ��لتحديات �لتي تو�جه �ملنتجات �ملحلية �لُعمانية.  -1

�لمتياز�ت ��حلو�فز �لتي تقدمها �حلكومة للم�ستثمرين �لأجانب.  -2

�جلو�نب �لتي ت�سمنتها �لر�ؤية �مل�ستقبلية ُعمان 2040.  -3

�ل�سوؤ�ل �لر�بع:�سنف �مل�ساريع �لقت�سادية �لآتيه ح�سب �جلد�ل �أدناه :

)�ملتحف �لوطني، �ملنطقة �لتجارية �حلرة ب�ساللة، ميناء �لدقم، مركز ُعمان للموؤمتر�ت ��ملعار�س، ميناء 

�سحار �ل�سناعي، مطار م�سقط �لد�يل(.

ا  �ل�س��وؤ�ل �لثاين: من خالل �خلريطة �لت��ي �أمامك، �أجب عمَّ

يلي:

��سم �مليناء �مل�سار �إليه بالرمز )�أ( .......................  -1

�لولية �مل�سار �إليها بالرمز )ب(......................  -2

ما �لأهمية �لقت�سادية للمنطقة ذ�ت �لرمز )ج(؟  -3

....................................................

�ل�سوؤ�ل �لأ�ل: دلل على:

�سحة �لعبارة �لآتية: » توؤثر �لعو�مل �جلغر�فية على تنوع �لأن�سطة �لقت�سادية لل�سكان«.  -1

2-  �زدهار �لتجارة �لُعمانية قدميا مع �لد�ل �ملطلة على �سو�حل �ملحيط �لهندي.

�هتمام �سلطنة ُعمان بال�ستثمار�ت �لأجنبية.  -3

اأمثلة عليهاامل�صاريع القت�صادية

�مل�ساريع �ل�سناعية ��لتجارية 
.................. �

.................. �

.................. �

.................. �

.................. �

.................. �

�مل�ساريع �للوج�ستية 

�مل�ساريع �ل�سياحية 
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• �ز�رة �لإعالم.)2017(. ُعمان2017. �سلطنة ُعمان،م�سقط: �ز�رة �لإعالم.	  
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خمرجات التعلم للوحدة: 

يتوقع من الطالب يف نهاية الوحدة اأن:

يتتبع �صرية ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد منذ ن�صاأته حتى توليه مقاليد احلكم. •	  

ي�صتنتج اأهمية القوانني والت�رشيعات يف تنظيم �صوؤون الدولة وحماية حقوق االأفراد. •	  

يو�صح اأهمية التكامل بني موؤ�ص�صات الدولة لتحقيق اأهداف التنمية ال�صاملة. •	  

يقدر جهود ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد يف بناء دولة ع�رشية. •	  

يعتز بانتمائه لوطنه القائم على اأ�ص�ص ال�صام والعدل وامل�صاواة. •	  

يحلل الن�صو�ص واالأ�صكال. •	  

يكت�صب القيم واالجتاهات واملهارات. •	  

ُعمان .. الدولة الع�صرية.

الوحدة الرابعة
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ال�صلطان قاب��س بن �صعيد ... م�ؤ�ص�س الدولة الع�صرية الدر�س

 الأول

• تعدد �هتمامات �ل�سلط��ان قابو�س بن �سعيد �أدى 	

�إىل �سمو فكره �ر�ؤيته �حلكيمة.

• قي��ام �لنه�سة �لُعمانية �ملباركة �فق �أ�س�س �ثو�بت 	

��أهد�ف ���سحة.

• مكان��ة  �ل�سلط��ان قابو���س ب��ن �سعي��د �ملحلي��ة 	

��لإقليمية ��لد�لية.

اأتعلم يف هذا الدر�س

�رتبط��ت �لنه�س��ة �لُعمانية �حلديث��ة �رتباًط��ا �ثيًقا 

ب�سخ�سية �ل�سلط��ان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه �, 

�ر�ؤيت��ه �حلكيمة �ملنبثقة من �طالعه �لو��سع على �لثقافة 

�لعاملية ��لتاريخ �لُعماين ��أجماده, ��إدر�كه لحتياجات 

�ل�سعب �تطلعاته �مل�ستقبلية, ��إميانه �لعميق باإمكانيات 

�ملو�طن �مق��در�ت �لأر�س �لُعمانية, �لأمر �لذي جعل 

منه��ا ر�ؤية حم��ددة �لأه��د�ف ��لغاي��ات لتاأ�سي�س د�لة 

ع�رصية. 

�ل�سكل)1( �ثيقة توؤرخ مولد  �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد

�سه��دت مدينة �ساللة مول��د �ل�سلط��ان قابو�س بن 

�سعي��د � طيب �هلل ثر�ه �, يف ي��وم 18 نوفمرب 1940م 

)�ل�س��كل1(, �يع��د �حلاك��م �لر�ب��ع ع���رص يف �لأ�رصة 

�لبو�سعيدي��ة �لتي �أ�س�سه��ا �لإمام �أحمد ب��ن �سعيد عام 

1744م. 

ال�شلط�ن ق�بو�س بن �شعيد... امليالد والن�ش�أة

�لبو�سعيدية,  �لد�لة  موؤ�س�س  �سعيد  بن  �أحمد  �لإمام  �سخ�سية  �بحث عن  �لعاملية,  �ملعلومات  ب�سبكة  بال�ستعانة 

��كتب تقريًر� خمت�رًص� عنه, ثم �عر�س ما تو�سلت �إليه �أمام زمالئك يف �ل�سف.

توظيف امل�صادر/ التقانة
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�ل�سكل)2( من هو�يات  �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه �

لل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب 

�هلل ثر�ه � هو�يات ��هتمامات عديدة 

م��ن �أبرزها: �لرماي��ة ��لهتمام بعلم 

�لفل��ك, ف��كان ير�ق��ب �لكو�ك��ب 

ميتلك��ه,  �سغ��ر  مر�س��د  بو��سط��ة 

كم��ا يه��وى �لفر��سي��ة م��ن �سغره 

)�ل�سكل2(, حيث �متطى �خليل �هو 

يف �لر�بعة من عمره, ��هتم �ل�سلطان 

بالت�سوير �ل�سوئ��ي, �من �لريا�سات 

�ملحببة لدى �ل�سلطان: ريا�سة �مل�سي 

��لتن�س. 

اأ�شف اإىل معلوم�تك تعّل��م  �ل�سلط��ان قابو�س بن �سعي��د � طيب �هلل ثر�ه � عل��وم �للغة �لعربية 

��ملب��ادئ �لدينية يف مرحلة مبكرة من عم��ره يف ُعمان, ثم �أر�سله ��لده 

�ل�سلطان �سعيد �إىل بريطانيا ع��ام 1958م, حيث �لتحق مبدر�سة خا�سة 

تدعى »�سافوك«, ملدة عامني, ثم �لتحق بالأكادميية �لع�سكرية �مللكية يف 

»�ساند هر�ست« ك�سابط مر�سح يف ع��ام 1960م, ���ستغرقت در��سته 

فيه��ا مدة عامني در�س خاللهما �لعل��وم �لع�سكرية, �بعد تخرجه �ن�سم 

�إىل �إحدى �لكتائ��ب �لربيطانية, ��أم�سى �ستة �أ�سهر متدرًبا يف فن �لقيادة 

�لع�سكرية باأملانيا �لغربية.

�در�س �ل�سلطان بعد عودته �إىل بريطانيا نظم �حلكم �ملحلي ملدة عام,كما 

�لتح��ق بد�ر�ت تخ�س�سية يف �سوؤ�ن �لإد�رة, ثم  قام بجولة يف عدد من 

د�ل �لعامل ��ستغرقت ثالثة �أ�سهر �طلع خاللها على �أحدث ما ��سلت

�إليه تلك �لد�ل من تقدم ��زدهار يف خمتلف �ملجالت.

ا بزي��ادة معارفه حول علوم  �يف ع��ام 1964م ع��اد �ل�سلطان قابو�س ب��ن �سعيد �إىل ُعمان, �كان مهتمًّ

�ل�رصيعة �لإ�سالمية �ح�سارة بالده �تاريخها.
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» كان �إ�رص�ر ��لدي على در��سة ديني �تاريخ �ثقافة بالدي له عظيم �لأثر يف تو�سيع مد�ركي ��عيي مب�سوؤ�لياتي 

�جتاه �سعبي ��لإن�سانية عموًما, �كذلك ��ستفدت من �لتعليم �لغربي �خ�سعت حلياة �جلندية, ��أخًر� كانت لدي �لفر�سة 

لال�ستفادة من قر�ءة �لأفكار �ل�سيا�سية ��لفل�سفية للعديد من مفكري �لعامل �مل�سهورين«.

                                                   من لقاء �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه � ب�سحيفة »The middle east policy« / �إبريل 1995م. 

كلمات م�ضيئة

حتليل الن�شو�س 

�ختار �ل�سلطان �سعيد بن تيمور �ملعلم حفيظ بن �سامل �لغ�ساين لتعليم �بنه قابو�س, �لقد �أ��سى �ل�سلطان �سعيد �لأ�ستاذ 

ا باجتهاد قابو�س ذلك �لطفل �لنابغ �لذي ي�ستوعب در��سه 
ً
�أن يعامل �بنه كاأي تلميذ, �إل �أن �لأ�ستاذ حفيظ كان معجب

ب�سكل ممتاز, �لقد در�س قابو�س على يديه مو�د: �لتاريخ ��حل�ساب ��جلغر�فيا ��لهند�سة ��للغة �لعربية, �كان تدري�سه 

�لقر�آن �در��سة معانيه عقب �سالة  ا على تال�ة  قابو�س حري�سً �لذهب«, �كان  �أطو�ق   « ��سمه  �لعربية من كتاب  للغة 

�ل�سبح من كل يوم ملدة �ساعة على �لأقل .   
                                                           )ر�سو�ن,2016م, بت�رصف(.

دلل على حر�س �ل�سلطان قابو�س على تعلم �لقر�آن �لكرمي.. 1

ما �أكرث �ل�سفات �لتي �أثارت �إعجابك ب�سخ�سية �ل�سلطان قابو�س؟ �ملاذ�؟. 2

ما �لقيمة �مل�ستفادة من �لعبارة �لآتية : )لقد �أ��سى �ل�سلطان �سعيد �لأ�ستاذ �أن يعامل �بنه كاأي تلميذ(؟. 3

�بحث يف �سبكة �ملعلومات �لعاملية عن كتاب “�أطو�ق �لذهب” ��كتب نبذة موجزة عما يت�سمنه, ثم �عر�س تلك . 4

�ملعلومات �أمام زمالئك يف �ل�سف �أ� يف �لإذ�عة �ملدر�سية.
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ميار�س �لإن�سان �لعديد من �لهو�يات ��لأن�سطة, يف �سوء ذلك :

1� ��ستخ��رج ع��ن ثالث هو�يات قد تالم�س �هتمامك �أ� �هتمام زمالئك يف �ل�سف من خالل  �لعثور عليها بالتظليل 

على �حلر�ف �لآتية ب�سكل �أفقي, �أ� عمودي, �أ� قطري.

2- قم باإجر�ء مقابلة مع �أخ�سائي �لأن�سطة حول هو�يات �لطالب, ��أثرها على تكوين �سخ�سيتهم.

ااملابا

للدختلق

ستمسرلا

بنكمبصك

اساوصفط

حيضسيقز

ةجحهلبس

ريوصتلا

�أ���رصق فجر �لنه�سة �لُعمانية �حلديثة بتويل �ل�سلطان قابو�س بن 

�سعيد � طي��ب �هلل ثر�ه � زمام �حلكم يف 23 يوليو عام 1970م, 

�من��ذ ذلك �لتاريخ �نطلقت م�سرة �لنه�سة �لُعمانية معلنة �لتطور 

�ل�رصيع يف جميع جمالت �حلياة �لجتماعية ��لقت�سادية ��لثقافية 

)�ل�س��كل3( ��ل�سيا�سية ��ل�سحي��ة, ���سعت �لأ�س�س ��لقو�عد 

��لقو�ن��ني �ملنظمة للو�جبات ��حلقوق يف خمتلف هذه �ملجالت 

)�ل�سكل4(, ��نطلقت �ل�سو�عد �لُعمانية �لفتية ��لعقول �لر�جحة 

تت�سابق لبناء ُعمان �حلديثة.

الربط مع احلي�ة

 ال�شلط�ن ق�بو�س بن �شعيد ... وانطالقة النه�شة الُعم�نية

 �ل�سكل)3( جانب من �هتمامات

  �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه � بالتعليم
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ااملابا

للدختلق

ستمسرلا

بنكمبصك

اساوصفط

حيضسيقز

ةجحهلبس

ريوصتلا

�أ���رصق فجر �لنه�سة �لُعمانية �حلديثة بتويل �ل�سلطان قابو�س بن 

�سعيد � طي��ب �هلل ثر�ه � زمام �حلكم يف 23 يوليو عام 1970م, 

�من��ذ ذلك �لتاريخ �نطلقت م�سرة �لنه�سة �لُعمانية معلنة �لتطور 

�ل�رصيع يف جميع جمالت �حلياة �لجتماعية ��لقت�سادية ��لثقافية 

)�ل�س��كل3( ��ل�سيا�سية ��ل�سحي��ة, ���سعت �لأ�س�س ��لقو�عد 

��لقو�ن��ني �ملنظمة للو�جبات ��حلقوق يف خمتلف هذه �ملجالت 

)�ل�سكل4(, ��نطلقت �ل�سو�عد �لُعمانية �لفتية ��لعقول �لر�جحة 

تت�سابق لبناء ُعمان �حلديثة.

الربط مع احلي�ة

 ال�شلط�ن ق�بو�س بن �شعيد ... وانطالقة النه�شة الُعم�نية

 �ل�سكل)3( جانب من �هتمامات

  �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه � بالتعليم
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فاأ�سبحت �سلطنة ُعمان بف�سل �ل�سيا�سة �حلكيمة لل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه �  د�لة ذ�ت �سيادة 

لها مكانتها �لإقليمية ��لعاملية, �حتظى باحرت�م �ملجتمع �لد�يل �تقديره.

 �ل�سكل)4( �لأ�س�س ��لقو�عد �لتي قامت عليها �لنه�سة �لُعمانية

بال�ستعانة بال�سكل )4( ناق�س كيف ُت�سهم تلك �لأ�س�س ��لقو�عد �لو�ردة يف م�سرة �لنه�سة �لُعمانية.

فكر ون�ق�س

لقد حدد �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه � م�سار ُعمان �حلديثة من خالل ما جاء يف  ن�س �لبيان �لتاريخي 

�لأ�ل �لذي �جهه �إىل مو�طنيه قائاًل: »�أيها �ل�سعب... �ساأعمل باأ�رصع ما ميكن جلعلكم تعي�سون �سعد�ء مل�ستقبل �أف�سل 

�على كل ��حد منكم �مل�ساعدة يف هذ� �لو�جب.. كان �طننا يف �ملا�سي ذ� �سهرة �قوة, ��إن عملنا باحتاد �تعا�ن 

ف�سنعيد ما�سينا مرة �أخرى ��ستكون لنا �ملكانة �ملرموقة يف �لعامل �لعربي«.

                                                                                   من خطاب �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه � / 23 يوليو1970م

كلمات م�ضيئة

املب�دئ والقيم الإ�شالمية

م�ش�يرة احلداثة والتطور 

والحتف�ظ ب�ملوروث احل�ش�ري

الإن�ش�ن الُعم�ين هدف

 التنميةواأداته�

�شمولية التنمية
الوحدة الوطنية
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حتليل الن�شو�س 

من خالل قر�ءتك خلطاب �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد طيب �هلل ثر�ه � �لو�رد يف كلمات م�سيئة, �أجب عن �لأ�سئلة �لآتية:

1. ��ستخرج �لقيم �لو�ردة يف �خلطاب.

2. دلل باأمثلة من �لو�قع على حتقق �عد �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد.

3. ما �لد�ر �لذي ميكن �أن تقوم به لبناء �طنك؟

لقد ��جه �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه � يف ذلك �لوقت للقيام مبا قطعه من �عد يف 

عملية تطوير �لبالد �لكثر من �لتحديات, فبذل ق�سارى جهده لت�سبح ُعمان د�لة ع�رصية قوية, �قام 

بعدة �أعمال تعد خطو�ت �أ�سا�سية يف بناء �لنه�سة )�ل�سكل5(.

 �ل�سكل)5( �خلطو�ت �لأ�سا�سية لبناء ُعمان �لع�رصية

بال�ستعان��ة مب�س��ادر �لتعل��م �ملختلفة, �بحث ع��ن �إحدى �خلط��و�ت �لأ�سا�سية لبن��اء ُعمان �لع�رصي��ة �لو�ردة يف 

�ل�سكل)5(, ��كتب ملّخ�سا عنها �ناق�سه مع زمالئك يف �ل�سف باإ�رص�ف معلمك.

توظيف امل�صادر/ التقانة

تغيري ��سم ُعمان �إىل »�سلطنة ُعمان« بعد �أن كانت

 »�سلطنة م�سقط وُعمان«

اإقامة عالقات دبلوما�ضية، واالن�ضمام اإىل املنظمات 

والهيئات االإقليمية والدولية

توحيد عملة البالد، فاأ�صبحت »الريال الُعماين«اإن�شاءامل�ؤ�ش�شات الت�شريعيةوالق�شائية واأجهزة ال�شرطة واجلي�ش

اإن�ساء م�ؤ�س�سات املجتمع املدين اختيارعلم ميثل الدولة احلديثة

تر�سيم حدود �سلطنة ُعمانت�شكيل �أول حكومة ُعمانية  

اخلطوات 

الأ�ش��شية

 لبن�ء ُعم�ن

 الع�شرية

topic4-1.indd   121 2/9/21   9:47 AM



121
الوحدة الرابعة : ُعمان .. الدولة الع�رصية

حتليل الن�شو�س 

من خالل قر�ءتك خلطاب �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد طيب �هلل ثر�ه � �لو�رد يف كلمات م�سيئة, �أجب عن �لأ�سئلة �لآتية:
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 �ل�سكل)5( �خلطو�ت �لأ�سا�سية لبناء ُعمان �لع�رصية

بال�ستعان��ة مب�س��ادر �لتعل��م �ملختلفة, �بحث ع��ن �إحدى �خلط��و�ت �لأ�سا�سية لبن��اء ُعمان �لع�رصي��ة �لو�ردة يف 

�ل�سكل)5(, ��كتب ملّخ�سا عنها �ناق�سه مع زمالئك يف �ل�سف باإ�رص�ف معلمك.

توظيف امل�صادر/ التقانة

تغيري ��سم ُعمان �إىل »�سلطنة ُعمان« بعد �أن كانت

 »�سلطنة م�سقط وُعمان«

اإقامة عالقات دبلوما�ضية، واالن�ضمام اإىل املنظمات 

والهيئات االإقليمية والدولية

توحيد عملة البالد، فاأ�صبحت »الريال الُعماين«اإن�شاءامل�ؤ�ش�شات الت�شريعيةوالق�شائية واأجهزة ال�شرطة واجلي�ش

اإن�ساء م�ؤ�س�سات املجتمع املدين اختيارعلم ميثل الدولة احلديثة

تر�سيم حدود �سلطنة ُعمانت�شكيل �أول حكومة ُعمانية  

اخلطوات 

الأ�ش��شية

 لبن�ء ُعم�ن

 الع�شرية
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�أ��ساع �حلياة يف ُعمان قبل �بعد  فيه, �ناق�س معه  �لذي ت�سكن  �أ� �حلي  �لقرية  �ل�سن يف  �أحد كبار  قم مبقابلة 

�لنه�سة, ثم �عر�س ما تو�سلت �إليه �أمام زمالئك يف �ل�سف.

الربط مع احلي�ة

�تخ��ذ �ل�سلط��ان قابو�س بن �سعيد � طي��ب �هلل ثر�ه �  منهج �لت�سامح ��ل�سالم ركي��زة �أ�سا�سية يف �ل�سيا�سة 

�لُعماني��ة عل��ى �مل�ستويني �ملحلي ��لعامل��ي, �إمياًنا منه باأهمي��ة �ل�سالم ��لأمن ��ل�ستق��ر�ر يف حتقيق �لتقدم 

��لزدهار. 

فعل��ى �مل�ستوى �ملحل��ي حر�س �ل�سلطان على تكري���س كل �جلهود من �أجل بناء حي��اة �أف�سل للمو�طن 

�لُعم��اين من خالل ن�رص �أج��و�ء �لطماأنينة ��لت�سامح ��لأمن ��ل�سالم بني �أبن��اء �سعبه؛ �نطالًقا من حقيقة �أن 

عمليات �لبناء ��لتنمية �ت�سييد �لد�لة �لع�رصية ل تتاأّتى �إل بتوفر �ملُناخ �لآمن �مل�ستقر؛ لذلك نادى �ل�سلطان 

ا �َسَلَف”, �حتت  قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه � يف �سعبه منذ بد�ية حكمه مبقولته �ل�سهرة: “َعفا �هلل عمَّ

هذ� �ل�سعار �أطلق �ل�سلطان عفوه �ل�سامي لكل من كان يحمل �آر�ء ��أفكاًر� �معتقد�ت تعار�س نظام �حلكم 

يف تل��ك �لفرتة,�لقد �أر�س��ى �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد مبادئ �لعدل ��مل�س��ا��ة ��حلرية بني �أبناء بلده؛ مما 

�أك�سبه حمبة �سعبه ��لئهم.

»�إن �لأم��ن ��ل�ستق��ر�ر نعمة ُجّلى من نعم �هلل تبارك �تعاىل على �لد�ل ��ل�سعوب, ففي ظلهما ميكن لالأمة �أن تتفرغ 

للبناء ��لتطوير يف خمتلف جمالت �حلياة, ��أن توجه كل طاقاتها �ملعنوية ��ملادية نحو توفر �أ�سباب �لرفاه ��لرخاء  ��لتقدم 

للمجتمع«.

                                                          من خطاب �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه � يف �لعيد �لوطني �لر�بع ��لع�رصين/1994 م .

 ال�شلط�ن ق�بو�س بن �شعيد... رجل الت�ش�مح وال�شالم

قيمة 

 بال�ستعانه مب�سادر �لتعلم �ملختلفة �كتب تقريًر� موجًز� عن �إحدى �جلهات �حلكومية �لتي ُت�سهم يف توفر �لأمن ��ل�ستقر�ر 

يف �لبالد مو�سًحا �خت�سا�ساتها, ��لأجهزة �لتابعة لها, �مدى رغبتك يف �للتحاق بها مع ذكر �ل�سبب.

توظيف امل�صادر/ التقانة
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َمنح )�ملرك��ز �لعربي �لأ�ر�بي 

��لقان��ون  �لإن�س��ان  حلق��وق 

�يل(, جائزة �لإن�س��ان �لعربي  �ل��َدّ

�لد�لَيّ��ة لع��ام 2016م  لل�سلطان 

قابو�س بن �سعي��د, تقديًر� جلهوده 

�لنبيل��ة يف  ��إ�سهامات��ه  �لعظيم��ة, 

جمال حماي��ة �دعم �تعزيز حقوق 

�لإن�س��ان حملًيّ��ا �عربيًّ��ا �د�ليًّ��ا.                                                 

 

اأ�شف اإىل معلوم�تك
�أم��ا على �مل�ستوى �لعاملي فقد فتح  �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل 

ثر�ه � �آفاًق��ا رحبة من �لت�سامح �ن�رص �ل�سالم  ��لتبادل �لثقايف, حيث حدد 

معامل �سيا�سته �خلارجية يف خطابه �ل�سامي عام 1972م بقوله: »�إنَّ �سيا�ستنا 

�خلارجية تقوم عل��ى �خلطوط �لعري�سة �لآتية: �نتهاج �سيا�سة ح�سن �جلو�ر 

م��ع جر�ننا, �عدم �لتدخل يف �ل�سوؤ�ن �لد�خلية لأية د�لة؛ تدعيم عالقتنا 

مع �ل��د�ل �لعربية ��إقامة عالقات �دية م��ع د�ل �لعامل ��لوقوف بجانب 

�لق�سايا �لعربية يف �ملجالت �لد�لية«. 

�على �متد�د عمر �لنه�سة �ملباركة حدد �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد مو�قف 

�ل�سلطن��ة جتاه خمتلف �لق�سايا ��لتطور�ت �لد�لية �فق �أ�س�س �مبادئ ثابتة 

يف �إطار �لإميان �لعميق بال�سالم ��لعمل على حتقيقه من خالل �إيجاد �حللول 

ملختلف �لق�سايا ��لنز�عات باحلو�ر ��لطرق �ل�سلمية.

�لقد بذل �ل�سلطان جهوًد�حثيثة لتحقيق �ل�ستقر�ر �لإقليمي, �ن�رص �ل�سالم �لعاملي, فاأ�سبحت ُعمان يف 

عهده مرفاأ لل�سالم, �حمط �أمان لالأطر�ف �ملتنازعة على �مل�ستوى �لإقليمي ��لعاملي.

� من �ملجتمع �لد�يل جلهود �ل�سلطان قابو�س ب��ن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه � يف عملية �إر�ساء �ل�سالم 
ً
�تقدي��ر

��لتعا�ن �لعاملي فقد ُمنح �لعديد من جو�ئز �ل�سالم �لعاملية )�جلد�ل 1(.

�ل�سكل )6( من لقاء�ت �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه � بحكام �لد�ل
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�ل�سكل )6( من لقاء�ت �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه � بحكام �لد�ل
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ال�شنةاجلهة امل�نحةا�شم اجل�ئزة

جائزة �ل�سالم �لد�لية

جائزة جو�هر لل

 نهر� للتفاهم �لد�يل

جائزة �ل�سالم

�جلمعية �لد�لية �لر��سية

)جمهورية ر��سيا �لإحتادية(

باإجماع 33 جامعة �مركز

 �أبحاث �منظمة �أمريكية

 )�لوليات �ملتحدة �لأمريكية(

1998م

2007م

�ملجل�س �لهندي للعالقات �لثقافية

)جمهورية �لهند(

 �جلد�ل )1( من جو�ئز �ل�سالم �لعاملية �لتي ح�سل عليها  �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد

م�ضيئة كلمات 

» �إن من �أ�جب �لو�جبات يف نظرنا �� �نحن على �أعتاب قرن جديد �� �أن تعمل �لد�ل على حماربة �لظلم ��ل�ستبد�د 

��إنكار حقوقه  �لغر  �أر��سي  �حتالل  �لإن�سان, �على جمابهة  �لعرقي ��متهان كر�مة  �لتطهر  ل�سيا�سات  �لت�سدي  �على 

بقاع  خمتلف  يف  ��لطماأنينة  ��ل�سالم  لالأمن  �تر�سيًخا  للمظلومني  �إن�ساًفا  �لعدل  ميز�ن  �إقامة  �إىل  ت�سعى  ��أن  �مل�رص�عة 

�لأر�س«. 

                                                       من خطاب �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه � يف �لعيد �لوطن�ي �لثامن ��لع�رصين/1988م.                        

 

  �أ . �لأ�س�س �لتي تقوم عليها �ل�سيا�سة �خلارجية �لُعمانية.

ب . �هتمام �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب �هلل ثر�ه � بن�رص �ل�سالم �لعاملي.

فكر ون�ق�س
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• اعتم��اد اأجهزة الدولة املختلفة  على 	

النظ��ام الأ�سا�س��ي للدول��ة يف اأ�س�س 

ونطاق عملها.

• ُتعد القوانني الُعماني��ة املعا�رصة نقلة 	

نوعية يف تاريخ الت�رصيعات الُعمانية.

اأتعلم يف هذا الدر�س

تعد �سلطنة ُعمان دولة قان��ون وموؤ�س�سات، حيث جاءت 

الت�رصيعات والقوانني املختلفة لتنظيم احلياة يف ُعمان مبختلف 

املجالت، وقد تّوج هذا العمل التنظيمي والت�رصيعي باإ�سدار 

النظام الأ�سا�سي للدولة.

اأ�سدرال�سلط��ان قابو���س بن �سعيد � طي��ب اهلل ثراه � النظام 

الأ�سا�سي للدولة  مبوجب املر�سوم ال�سلطاين )96/101(،وبعد 

ت��ويل ال�سلط��ان هيثم بن ط��ارق � حفظه اهلل ورع��اه � مقاليد 

احلك��م اأ�سدر النظ��ام الأ�سا�س��ي للدولة باملر�س��وم ال�سلطاين 

)2021/6(، والذي يتكون من �سبعة اأبواب وثمانية وت�سعني 

مادة قانونية  )ال�سكل7(. 

النظام الأ�سا�سي للدولة

النظام الأ�سا�سي للدولة: هو عدد من القواعد 

الأ�سا�سية التي تبني نظام احلكم وتنظيم ال�سلطات 

ا، واخت�سا�س كل  العامة وارتباطها ببع�سها بع�سً

منها وتقرير ما للأفراد من حريات  عامة وحقوق 

وما عليهم من واجبات.

اأ�سف اإىل معلوماتك

1

2

3

4

5

6

7

اأبواب النظام الأ�سا�سي للدولة

ال�سكل )7( اأبواب النظام الأ�سا�سي للدولة

الدولة ونظام احلكم

اأحكام عامة

الق�ساء

احلقوق والواجبات العامة

جمل�س ُعمان

رئي�س الدولة

املبادئ املوجهة ل�سيا�سة الدولة

الت�شريعات والقوانين الُعمانية الدر�س

الثاين
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• اعتم��اد اأجهزة الدولة املختلفة  على 	

النظ��ام الأ�سا�س��ي للدول��ة يف اأ�س�س 

ونطاق عملها.

• ُتعد القوانني الُعماني��ة املعا�رصة نقلة 	

نوعية يف تاريخ الت�رصيعات الُعمانية.

اأتعلم يف هذا الدر�س

تعد �سلطنة ُعمان دولة قان��ون وموؤ�س�سات، حيث جاءت 

الت�رصيعات والقوانني املختلفة لتنظيم احلياة يف ُعمان مبختلف 

املجالت، وقد تّوج هذا العمل التنظيمي والت�رصيعي باإ�سدار 

النظام الأ�سا�سي للدولة.

اأ�سدرال�سلط��ان قابو���س بن �سعيد � طي��ب اهلل ثراه � النظام 

الأ�سا�سي للدولة  مبوجب املر�سوم ال�سلطاين )96/101(،وبعد 

ت��ويل ال�سلط��ان هيثم بن ط��ارق � حفظه اهلل ورع��اه � مقاليد 

احلك��م اأ�سدر النظ��ام الأ�سا�س��ي للدولة باملر�س��وم ال�سلطاين 

)2021/6(، والذي يتكون من �سبعة اأبواب وثمانية وت�سعني 

مادة قانونية  )ال�سكل7(. 

النظام الأ�سا�سي للدولة

النظام الأ�سا�سي للدولة: هو عدد من القواعد 

الأ�سا�سية التي تبني نظام احلكم وتنظيم ال�سلطات 

ا، واخت�سا�س كل  العامة وارتباطها ببع�سها بع�سً

منها وتقرير ما للأفراد من حريات  عامة وحقوق 

وما عليهم من واجبات.

اأ�سف اإىل معلوماتك

1

2

3

4

5

6

7

اأبواب النظام الأ�سا�سي للدولة

ال�سكل )7( اأبواب النظام الأ�سا�سي للدولة

الدولة ونظام احلكم

اأحكام عامة

الق�ساء

احلقوق والواجبات العامة

جمل�س ُعمان

رئي�س الدولة

املبادئ املوجهة ل�سيا�سة الدولة

الت�شريعات والقوانين الُعمانية الدر�س

الثاين
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لْع علىالباب الأول من النظام الأ�سا�سي للدولة،  بال�ستعانة باملوقع الإلكرتوين لوزارة العدل وال�سوؤون القانونية، اطَّ

ثم اكتب تقريًرا خمت�رًصا عن املواد التي يت�سمنها، واعر�س ما تو�سلت اإليه اأمام زملئك يف ال�سف. 

كلمات م�ضيئة

بهذه  منكم  يفي كل  اأن  على  لرقيب  واإين  مبقت�ساه،  اجلميع  به وعاملوا  فتم�سكوا  الوظيفة وحار�سها  اأبو  العدل  »اإن 

الأ�س�س واملعاين، فلن يكون يف جمتمعنا مكان ملنحرف اأو متقاع�س عن اأداء واجبه اأو معطل لأدائه، كما يكون لكل جمتهد 

ن�سيب من املكافاأة والتقدير والوفاء باجلميل«

                                                                                                    من خطاب ال�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب اهلل ثراه �/15مايو1978م.                    

تاأمل خطاب ال�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب اهلل ثراه � الوارد يف كلمات م�سيئة ، ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية: 

1.  ا�ستخل�س القيمة التي ذكرها ال�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب اهلل ثراه � يف التعامل مع اجلميع.

2. دلل على اهتمام ال�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب اهلل ثراه � بتقدير املجتهد واملنتج يف املجتمع.

اأهمية النظام الأ�سا�سي للدولة

للنظام الأ�سا�سي للدولة اأهمية كبرية يف بناء الدولة الع�رصية )ال�سكل8(.

حتليل الن�سو�س 

توظيف امل�صادر/ التقانة
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اأهمية النظام الأ�سا�سي للدولة

اأول وثيقة قانونية

 متكاملة يف التاريخ الُعماين.

كفل ا�ستقالل الق�ساء.

احتوى على املبادئ الرئي�سية

التي تقوم عليها �سلطات

 الدولة و�سيا�ستها.

ت�سمن املبادئ املوجهة اإىل تعزيز

 اأوا�سر ال�سداقة والتعاون مع 

الدول واملنظمات الأخرى.

وفر اأق�سى حماية للفرد وحافظ 

علىحريته وكرامته وحقوقه.

ال�سكل )8( اأهمية النظام الأ�سا�سي للدولة

     ت�سمن الباب الثالث من النظام الأ�سا�سي للدولة »احلقوق والواجبات العامة« على عدد من املواد، منها:

مادة )35(:  حرية الراأي والتعبري عنه بالقول والكتابة و�سائر و�سائل التعبري، مكفولة يف حدود القانون.

مادة )37(: حرية ال�سحافة والطباعة والن�رص مكفولة وفًقا لل�رصوط والأو�ساع التي يبينها القانون، ويحظر ما يوؤدي اإىل 

الفتنة اأو مي�س باأمن الدولة اأو ي�سيء اإىل كرامة الإن�سان وحقوقه.

    اأجب عن الآتي:                         

1. ما املق�سود بحرّية الراأي والتعبري يف حدود القانون؟

2. ما ن�سيحتك مل�ستخدمي و�سائل التوا�سل الجتماعي؟

الربط مع احلياة
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اأهمية النظام الأ�سا�سي للدولة

اأول وثيقة قانونية

 متكاملة يف التاريخ الُعماين.

كفل ا�ستقالل الق�ساء.

احتوى على املبادئ الرئي�سية

التي تقوم عليها �سلطات

 الدولة و�سيا�ستها.

ت�سمن املبادئ املوجهة اإىل تعزيز

 اأوا�سر ال�سداقة والتعاون مع 

الدول واملنظمات الأخرى.

وفر اأق�سى حماية للفرد وحافظ 

علىحريته وكرامته وحقوقه.

ال�سكل )8( اأهمية النظام الأ�سا�سي للدولة

     ت�سمن الباب الثالث من النظام الأ�سا�سي للدولة »احلقوق والواجبات العامة« على عدد من املواد، منها:

مادة )35(:  حرية الراأي والتعبري عنه بالقول والكتابة و�سائر و�سائل التعبري، مكفولة يف حدود القانون.

مادة )37(: حرية ال�سحافة والطباعة والن�رص مكفولة وفًقا لل�رصوط والأو�ساع التي يبينها القانون، ويحظر ما يوؤدي اإىل 

الفتنة اأو مي�س باأمن الدولة اأو ي�سيء اإىل كرامة الإن�سان وحقوقه.

    اأجب عن الآتي:                         

1. ما املق�سود بحرّية الراأي والتعبري يف حدود القانون؟

2. ما ن�سيحتك مل�ستخدمي و�سائل التوا�سل الجتماعي؟

الربط مع احلياة
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هو القانون الأ�سا�سي ملختلف القوانني اخلا�سة، ونظًرا للم�ستجدات التي طراأت على املجتمع وملواكبة التطور 

يف خمتلف املجالت الجتماعية والقت�سادية والأمنية؛ فقد اأدخلت عليه العديد من التعديلت، واحتوى هذا 

القانون على نظم الأحكام العامة املتعلقة مببداأ ال�رصعية اجلزائية والتعريفات وقواعد تطبيق القانون.

 ومن الأفعال التي يعاقب عليها هذا القانون:احلرائق، وال�رصقة، والتزوير، وانتحال الوظائف وال�سفات.

ُيع��د النظام الأ�سا�سي للدولة الد�ست��ور الذي ت�ستند اإليه القوانني الُعمانية ول تخرج عن نطاقه، وقد قطعت 

ال�سلطنة �سوًطا كبرًيا باإ�سدار عدد من القوانني منها :

قانون اجلزاء الُعماين

القان��ون : ه��و ت�رصيع ت�سدره ال�سلطة لي�سري عليه النا�س يف حياته��م وينظم اأن�سطتهم يف املجتمع ، وت�سدر القوانني يف 

ال�سلطنة مبرا�سيم �سلطانية اأو قرارات وزارية.

اأ�سف اإىل معلوماتك

بال�ستعانة باملوقع الإلكرتوين لوزارة العدل وال�سوؤون القانونية، تعّرف اإىل قانون اجلزاء الُعماين، ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

1.  ابحث عن عقوبة :

 اأ . اإثارة الفنت والفرقة بني �سكان البلد.

ب .  �سد الطرقات العامة مبا يوؤدي اإىل منع عبورها، اأو �سعوبة ال�سري عليها.

ج . ا�ستعمال الو�سائط الإلكرتونية لنقل عبارات اأو �سور منافية للآداب العامة اأو الأخلق.

2.  ما ال�سن القانوين الذي تبداأ فيه امل�ساءلة اجلزائية للفرد؟

القوانني الُعمانية

توظيف امل�صادر/ التقانة
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 قانون املرور

�س��در لأول مرة عام 1973م حتت م�سمى قانون ال�سري، وط��راأت عليه عدة تعديلت منها التعديل الذي 

اأ�سدرته �رصطة ُعمان ال�سلطانية عام 2018م.

وتتمثل اأهمية هذا القانون يف تنظيم حركة �سري املركبات، وو�سع قواعد ا�ستخدام الطريق لت�سهيل احلركة 

املرورية واملحافظة على �سلمة الأرواح واملمتلكات. ويتكون قانون املرور من �سبعة اأبواب منها قواعد املرور 

واآدابه، والتدابري، والعقوبات. وقد اأ�سهم  قانون املرور يف انخفا�س اأعداد احلوادث يف �سلطنة ُعمان كما هو 

وا�سح يف )ال�سكل 9(.
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ال�سكل )9( اأعداد احلوادث يف �سلطنة ُعمان خلل الفرتة )2016 � 2018م(

امل�سدر: الن�رصة الإح�سائية ال�سنوية /مار�س2019م/املركز الوطني للإح�ساء واملعلومات.

ح���ث  ال�سلط��ان قابو���س بن �سعيد � طيب اهلل ث��راه � يف خ�طاب�ه ب��سيح ال�م��كارم ) 18/ اأكتوبر /2009م( على 

�رصورة املحافظة على اأنف�سنا واألَّ نلقي باأيدينا اإىل التهلكة من خلل ال�ستخدام غري ال�سليم لل�سيارات، يف �سوء ذلك :

1. ما العوامل الرئي�سية امل�سببة للحوادث من وجهة نظرك؟

2. اقرتح وجمموعتك  خطة للتوعية املرورية يف جمتمعك، ثم اعر�سوا عملكم يف ال�سف.

ال�سنوات

عدد احلوادث

فكر واقرتح
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 قانون املرور

�س��در لأول مرة عام 1973م حتت م�سمى قانون ال�سري، وط��راأت عليه عدة تعديلت منها التعديل الذي 

اأ�سدرته �رصطة ُعمان ال�سلطانية عام 2018م.

وتتمثل اأهمية هذا القانون يف تنظيم حركة �سري املركبات، وو�سع قواعد ا�ستخدام الطريق لت�سهيل احلركة 

املرورية واملحافظة على �سلمة الأرواح واملمتلكات. ويتكون قانون املرور من �سبعة اأبواب منها قواعد املرور 

واآدابه، والتدابري، والعقوبات. وقد اأ�سهم  قانون املرور يف انخفا�س اأعداد احلوادث يف �سلطنة ُعمان كما هو 

وا�سح يف )ال�سكل 9(.
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ال�سكل )9( اأعداد احلوادث يف �سلطنة ُعمان خلل الفرتة )2016 � 2018م(

امل�سدر: الن�رصة الإح�سائية ال�سنوية /مار�س2019م/املركز الوطني للإح�ساء واملعلومات.

ح���ث  ال�سلط��ان قابو���س بن �سعيد � طيب اهلل ث��راه � يف خ�طاب�ه ب��سيح ال�م��كارم ) 18/ اأكتوبر /2009م( على 

�رصورة املحافظة على اأنف�سنا واألَّ نلقي باأيدينا اإىل التهلكة من خلل ال�ستخدام غري ال�سليم لل�سيارات، يف �سوء ذلك :

1. ما العوامل الرئي�سية امل�سببة للحوادث من وجهة نظرك؟

2. اقرتح وجمموعتك  خطة للتوعية املرورية يف جمتمعك، ثم اعر�سوا عملكم يف ال�سف.

ال�سنوات

عدد احلوادث

فكر واقرتح
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• قي��ام احلكم يف الدولة على اأ�سا�س العدل 	

وال�سورى وامل�ساواة.

•  اإ�سه��ام املجال���س املتخ�س�س��ة واللجان 	

العليا يف حتقيق اأهداف التنمية.

• انت�سار املظلة الق�سائي��ة دليل على تطور 	

النظام الق�سائي الُعماين.

اأتعلم يف هذا الدر�س اهتم ال�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب اهلل ثراه � ببناء دولة 

ع�رصي��ة حتافظ على هويتها وتراثه��ا الوطني، وترتكز على ما 

ن�س عليه النظام الأ�سا�سي للدولة من تكامل اأدوار املوؤ�س�سات 

وتفاعله��ا، كما اأكد جاللة ال�سلط��ان هيثم بن طارق � حفظه 

اهلل ورعاه � على ال�ستمرار يف بناء النه�سة الُعمانية.

يتك��ون اجله��از الإداري للدول��ة م��ن رئي���س الدولة 

واملجال�س والهيئات واللجان على النحو التايل:

رئي�س الدولة، واملمثل الأ�سمى لها،والقائد الأعلى ذاته 

م�سون��ة ل مت�س،  واحرتامه واج��ب، واأمره مطاع. وهو 

رمز الوحدة الوطني��ة، وقد ن�ست املادة )49( من النظام 

الأ�سا�سي للدولة على املهام التي يقوم بها ال�سلطان، منها:

• املحافظة على ا�ستقالل الب��الد ووحدة اأرا�سيها، 	

املواطن��ن،  حق��وق  ورعاي��ة  اأمنه��ا،  وحماي��ة 

وحرياته��م، وكفال��ة �سي��ادة القان��ون، وتوجي��ه 

ال�سيا�سة العامة للدولة.

• الت�سديق على القوانن، واإ�سدارها.	

• اتخاذ الإجراءات ال�رصيعة ملواجهة اأي خطر يهدد 	

�سالمة الدولة، اأو وحدة اأرا�سيها.

اأواًل: ال�سلطان )رئي�س الدولة(

 اجلهاز االإداري للدولة

الجهاز الإداري للدولة وم�ؤ�س�ساتها الدر�س

 الثالث
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ثانًيا: جمل�س الوزراء

ثالًثا: املجال�س املتخ�س�سة

هو الهيئة املنوط بها تنفيذ ال�سيا�سات العامة للدولة، ومن اخت�سا�سات املجل�س:

• رف��ع التو�سي��ات اإىل ال�سلطان يف الأمورالتي ته��م الدولة، مبا يف ذلك اق��رتاح م�رصوعات القوانن 	

واملرا�سيم ال�سلطانية.

•  رعاية م�سالح املواطنن، و�سمان توفري اخلدمات ال�رصورية لهم.	

•  حتديد الأهداف وال�سيا�سات العامة للتنمية ال�ساملة، والإجراءات الالزمة لتنفيذها.  	

 اأع�ساوؤها مبوج��ب مرا�سي��م �سلطانية،وتتبع 
نَّ

    ُتن�س��اأ املجال���س املتخ�س�س��ة وحُت��دد �سالحياتها وُيع��ن

جمل���س الوزراء، ما مل تن�س مرا�سي��م اإن�سائها على خالف ذلك ويو�سح ال�س��كل)11( بع�س هذه املجال�س 

واخت�سا�ساتها.

ال�سكل )10(  اأحد اجتماعات جمل�س الوزراء
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ثانًيا: جمل�س الوزراء
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نَّ

    ُتن�س��اأ املجال���س املتخ�س�س��ة وحُت��دد �سالحياتها وُيع��ن
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ي�سم اجلهاز الإداري للدولة عدًدا من اللجان العليا واملجال�س الفرعية والهيئات العامة، وتتوىل كل منها 

الإ���رصاف على قطاع حم��دد لو�سع روؤية متكامل��ة بالتن�سيق مع اجلهات الأخرى املعنية مب��ا فيها الوزارات 

لتحقي��ق امل�سلحة العام��ة، واجلدير بالذكر اأن بع�س ه��ذه اللجان واملجال�س قد تتب��دل ح�سب مقت�سيات 

امل�سلحة واأولويات التنمية.

ال�سكل )11(  املجال�س املتخ�س�سة

جمل�س حمافظي البنك املجل�س االأعلى للق�ساءجمل�س االأمن الوطنيجمل�س الدفاع

املركزي

يخت�س بالنظر يف كافة 

املو�سوعات املتعلقة باملحافظة 

على�سالمة ال�سلطنة والدفاع 

عنها

يخت�س بالنظر يف كافة 

املو�سوعات املتعلقة بالأمن 

الوطني

يخت�س بر�سم ال�سيا�سة العامة 

للق�ساء ويكفل ا�ستقالله 

ومتابعة تطويره

ي�سع ال�سيا�سة النقدية املالئمة 

لل�سلطنة واإدارة البنك 

املركزي

رابًعا: اللجان العليا واملجال�س الفرعية والهيئات العامة

اأُن�سئ��ت هيئ��ة حماية امل�ستهلك عام 2011م، وم��ن اأهدافها مراقبة اأ�سعار ال�سلع واخلدم��ات يف الأ�سواق واحلد من 

ارتفاعها، واإيجاد حلول �رصيعة ل�سكاوى امل�ستهلكن، ومكافحة الغ�س التجاري والتقليد وحماربة الحتكار.

اأ�سف اإىل معلوماتك

توظيف امل�صادر/ التقانة

�سبب االختيار اأبرز منجزاته اأع�ساوؤه اخت�سا�ساته ا�سم املجل�س

ق��م وجمموعتك بالبحث عن املجال�س  املتخ�س�سة، ثم اكتبوا ع��ن واحد منها وفق النموذج اأدناه ، واعر�سوا عملكم 

اأمام زمالئكم يف ال�سف.
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توظيف امل�صادر/ التقانة

بالرج��وع اإىل م�سادر التعلم املختلفة ، ابحث عن احدى اللجان العلي��ا مو�سًحا : ا�سم اللجنة، واأبرز اخت�سا�ساتها، 

ثم اأعر�س ما تو�سلت اإليه يف ال�سف.

ال�سكل )12( مبنى جمل�س ُعمان مبحافظة م�سقط

اأن�سئ عام 1997م ، ويجتمع املجل�س بدعوة من ال�سلطان )رئي�س الدولة( وللمجل�س عدد من الخت�سا�سات منها:

                             
اإقرار اأو تعديل م�رصوعات القوانن املحالة من جمل�س الوزراء.. 1

 اقرتاح م�رصوعات قوانن واإحالتها اإىل احلكومة لدرا�ستها.. 2

درا�سة م�رصوعات خطط التنمية وامليزانية ال�سنوية للدولة املحالة اإليه من جمل�س الوزراء واإبداء التو�سيات ب�ساأنها.                . 3

جمل�س ُعمان
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توظيف امل�صادر/ التقانة
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ال�سكل )12( مبنى جمل�س ُعمان مبحافظة م�سقط
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 اقرتاح م�رصوعات قوانن واإحالتها اإىل احلكومة لدرا�ستها.. 2

درا�سة م�رصوعات خطط التنمية وامليزانية ال�سنوية للدولة املحالة اإليه من جمل�س الوزراء واإبداء التو�سيات ب�ساأنها.                . 3

جمل�س ُعمان
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قيمة 

فكر وناق�س

اأهمية م�ساركة املراأة الُعمانية مع الرجل يف جمل�س ُعمان.

ُت�سه��م املراأة الُعمانية بدور فاعل يف حتقيق اأهداف جمل�س ُعمان انطالقا م��ن مبادئ امل�ساواة، وحرية الراأي، والتعبري 

عنه التي اأكد عليها النظام الأ�سا�سي للدولة.

جمل�س ُينتخب من ِقبل ال�سع��ب، مت اإن�ساوؤه عام1991م؛ ليحقق 

م�سارك��ة اأو�س��ع للمواطن��ن يف �سنع الق��رار والإ�سه��ام يف حتقيق 

التنمية ال�ساملة، ويتكون من اأع�ساء ميثلون جميع وليات ال�سلطنة، 

ينتخب��ون بالق��رتاع ال�رصي املبا���رص، وينبثق عن املجل���س عدد من 

اللج��ان املتخ�س�سة التي تعمل على حتقيق اأهدافه، منها: جلنة الرتبية 

والتعليم والبحث العلمي، واللجنة ال�سحية والبيئية.

اأن�س��ئ املجل�س ال�ست�س��اري للدولة 

ع��ام 1981م ، وكان اأع�س��اوؤه ميثلون 

القطاعن احلكوم��ي والأهلي، ثم حل 

حمله جمل�س ال�سورى.

اأ�سف اإىل معلوماتك

                 ال�سكل )13( جانب من انتخابات جمل�س ال�سورى

ويتّكون جمل�س ُعمان من جمل�سني هما :

جمل�س ال�سورى
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الإدلء ب�سوتك لختيار الكفء لتمثيل وليتك يعد اأمانة وطنية وخدمة جمتمعية. 

ملجل���س ال�سورى جمموعة م��ن الأدوات والو�سائل الربملانية، مثل: طلب الإحاطة، والت��ي ُتعد �سمن �سالحيات املتابعة  

للمجل���س، يف �سوء ذل��ك، وبال�ستعانة باملوقع الإلكرتوين للمجل�س، ابحث وجمموعت��ك عن معنى طلب الإحاطة وعن 

اأدوات برملانية اأخرى تقع �سمن اخت�سا�سه يف املتابعة.

توظيف امل�صادر/ التقانة

قيمة 

      اأن�س��ئ عام 1997م، ويعننّ اأع�س��اوؤه مبر�سوم �سلطاين، ويتم اختيارهم من بن ال�سخ�سيات الُعمانية 

ذات اخل��ربة والكفاءة  يف املجالت املختلفة؛ ليتمكنوا من امل�ساهم��ة بالراأي وامل�سورة فيما ُيعر�س عليهم 

م��ن مو�سوعات، وتك��ون فرتة املجل�س اأربع �سنوات ميالدية، ومن اللج��ان الدائمة للمجل�س جلنة التعليم 

والبحوث، وجلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة.         

ال�سكل )14( اأحد اجتماعات جمل�س الدولة

جمل�س الدولة
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والبحوث، وجلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة.         

ال�سكل )14( اأحد اجتماعات جمل�س الدولة

جمل�س الدولة
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اأ�سهمت  املجال�س البلدية  يف حتريك عجلة التطوير والنمو وتقدمي الآراء والتو�سيات ب�ساأن حت�سن النظم واخلدمات 

البلدية يف املحافظات، وتكاملت املجال�س البلدية مع الدور الذي يقوم به جمل�س ال�سورى، يف �سوء ذلك، وبال�ستعانة 

ب�سبكة املعلومات العاملية، اكتب وجمموعتك تقريًرا خمت�رًصا عن اخت�سا�سات املجل�س البلدي، وكيفية اختيار اأع�سائه،  

ثم اعر�سوا ما تو�سلتم اإليه اأمام زمالئكم يف ال�سف.

توظيف امل�صادر/ التقانة

ن�سنّ النظام الأ�سا�سي للدولة على اأن �سيادة القانون اأ�سا�س احلكم يف الدولة وحتقيقا لذلك، حر�ست ال�سلطنة 

على تاأكيد ا�ستقاللية الق�ساء بهدف متكن النظام الق�سائي من ممار�سة  اخت�سا�ساته على اأكمل وجه. 

وملواكب��ة تطورات املجتمع وحاجات التنمية يف البالد تطورت ال�سلطة الق�سائية يف �سلطنة ُعمان وتعددت 

تخ�س�ساتها )ال�سكل 16(.

حتليل الن�سو�س 

اقراأ الكلمات ال�سامية، وبال�ستعانة مب�سادر التعلم املختلفة ،اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

»ولقد تابعنا عن كثب اأعمال جمل�س ُعمان ب�سقيه جمل�س ال�سورى وجمل�س الدولة، يف الفرتات املا�سية، ُمثمنن اجُلْهد الذي 

بذله املجل�س خاللها، مما كان له الأثر امللمو�س، لالإ�سهام يف دفع م�سرية التنمية ال�ساملة، ُقدما نحو مزيٍد من التطور والنماء«.                                                 

                                       من خطاب ال�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب اهلل ثراه � يف افتتاح الدورة ال�ساد�سة ملجل�س ُعمان/2015م.

1. ماذا ت�ستنتج من قول ال�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب اهلل ثراه � : )ولقد تابعنا عن كثب اأعمال جمل�س ُعمان يف 

الفرتات املا�سية(؟

2. ما الدور التنموي الذي ُي�سهم به جمل�س ُعمان يف عملية التنمية ؟

ال�سلطة الق�سائية
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ال�سكل )15( ميزان العدالة

م�ضيئة كلمات 

»فالعدالة ل بد اأن تاأخذ جمراها، واأن تكون هي هدفنا، ومبتغانا، ونحن بعون اهلل ما�سون يف تطوير املوؤ�س�سات الق�سائية 

والرقابية، مبا يحقق تطلعاتنا لرت�سيخ دولة املوؤ�س�سات، فدعمنا للق�ساء وا�ستقالليته واجب التزمنا به، واحرتام قراراته بال 

حماباة اأمر مفروغ منه، فالكل �سوا�سية اأمام القانون«.

                                             من خطاب ال�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب اهلل ثراه � يف افتتاح الدورة اخلام�سة  ملجل�س ُعمان/ 2011م.              

tpic4-3.indd   137 2/9/21   9:48 AM



137
الوحدة الرابعة : ُعمان .. الدولة الع�رصية

ال�سكل )15( ميزان العدالة

م�ضيئة كلمات 

»فالعدالة ل بد اأن تاأخذ جمراها، واأن تكون هي هدفنا، ومبتغانا، ونحن بعون اهلل ما�سون يف تطوير املوؤ�س�سات الق�سائية 

والرقابية، مبا يحقق تطلعاتنا لرت�سيخ دولة املوؤ�س�سات، فدعمنا للق�ساء وا�ستقالليته واجب التزمنا به، واحرتام قراراته بال 

حماباة اأمر مفروغ منه، فالكل �سوا�سية اأمام القانون«.

                                             من خطاب ال�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب اهلل ثراه � يف افتتاح الدورة اخلام�سة  ملجل�س ُعمان/ 2011م.              
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املحكمة العليا

متثل قمة الهرم الق�سائي ، ومن اخت�سا�ساتها 

النظ��ر يف الطع��ون املرفوع��ة اأمامه��ا على 

الأحك�ام ال�س��ادرة من حماك�م ال�س�تئناف. 

الق�ساء العادي 

هو الق�ساء املخت�س بالنظر يف املنازعات 

املدنية والتجارية والعمالية واجلزائية 

وغريها من املنازعات الأخرى.

الق�ساء االإداري

تخت�س حمكمة الق�ساء الإداري يف ف�سل 

اخل�سومات الإدارية مثل الدعاوى التي 

يرفعها موظفو اجلهاز الإداري للدولة 

�سد موؤ�س�ساتهم.

االدعاء العام 

من اخت�سا�ساته الإ�رصاف على �سوؤون 

ال�سبط الق�سائي ، وتطبيق القوانن 

اجلزائية ومالحقة املذنبن.

املجل�س االأعلى للق�ساء 

يخت�س بر�سم ال�سيا�سة العامة للق�ساء 

ومتابعة �سري العمل يف املحاكم.

حماكم اال�ستئناف

مكونة م��ن رئي�س وعدد م��ن الق�ساة ومن 

اخت�سا�سها النظ��ر يف الطعون املقدمة على 

الأحكام ال�سادرة من املحاكم البتدائية.

املحاكم االبتدائية

هي حماكم درجة اأوىل تتاألف من قا�ٍس اأو 

ثالثة ق�ساة حيث يعر�س النزاع اأمامها 

لأول مرة .

ال�سكل )16( ال�سلطة الق�سائية يف �سلطنة ُعمان

ال�سكل )17( مبنى املحكمة العليا يف م�سقط

مت افتت��اح املعهد الع��ايل للق�ساء بنزوى 

ع��ام 2010م وتتلخ���س ر�سالة املعهد يف 

اإع��داد وتاأهي��ل  ك��وادر العم��ل الق�سائي 

والقانوين مبا ُي�سه��م يف  الرتقاء بامل�ستوى 

العلمي والعمل��ي للق�ساة واأع�ساء املحاكم 

والدعاء العام. 

اأ�سف اإىل معلوماتك

قم مبقابلة اأحد كبار ال�سن يف وليتك وا�ساأله عن اآلية ف�س النزاعات يف الق�سايا قدميًا، ثم اعر�س ما تو�سلت اإليه اأمام 

زمالئك يف ال�سف.

الربط مع احلياة
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االأ�سئلة التقوميية للوحدة 

ال�سوؤال الأول: اكتب نبذة خمت�رصة عن �سخ�سية ال�سلطان قابو�س بن �سعيد � طيب اهلل ثراه � مو�سحا فيها:

ن�ساأته العلمية.  -1

هواياته.  -2

مالمح من �سيا�سته اخلارجية.  -3

اجلوائز التي ح�سل عليها.  -4

ال�س��وؤال الثاين: تعد احلوادث املرورية م��ن امل�سكالت التي تعاين منها العديد من الدول، يف �سوء ذلك 

ا ما يلي: وبال�ستعانة بال�سورة املقابلة اأجب عمنَّ

ا�ستنتج �سبب امل�سكلة.  -1

ما القانون الُعماين الذي يخت�س بهذه امل�سكلة؟  -2

دلل على دور هذا القانون يف تقليل احلوادث.  -3

اقرتح حلوًل منا�سبة للتقليل من احلوادث املرورية.  -4

ال�سوؤال الثالث: �سنف الخت�سا�سات الآتية اإىل اجلهة الق�سائية امل�سوؤولة عنها يف ال�سلطنة )ق�ساء 

اإداري، الدعاء العام، الق�ساء العادي(:

  1- دعاوى التعوي�س املتعلقة باخل�سومات الإدارية.

 2- تنفيذ الأحكام اجلزائية ال�سادرة يف الدعوى العمومية.

 3- النظر يف املنازعات ذات العالقة باجلانب التجاري لعالجها.

 4- الدعاوى اخلا�سة بالرواتب واملعا�سات امل�ستحقة للموظفن.

ال�سوؤال الرابع: اذكر اثنن من اخت�سا�سات:

 1- جمل�س الوزراء.

 2- جمل�س ُعمان.
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