


الوحدة األولى: ُعمان...تاريخ وحضارة 

هذا وطني.. في العراقة والمجد

25

الوحدة الوطنية... كفاح ونجاح

جناح �لُعمانيني يف حتقيق �لوحدة �لوطنية.

حترير ُعمان من �لربتغاليني ومطاردتهم يف 

�خلليج �لعربي و�ملحيط �لهندي.

َع  �ملنج��ز�ت �حل�صاري��ة �لُعمانية يف  َتَن��وُّ

كافة �ملجاالت.

�زدهار �لعالقات �لُعمانية �خلارجية .

َد �لعو�م��ل �لت��ي �أدت �إىل نهاية دولة  َتَع��دُّ

�ليعاربة.

ُتع��د دول��ة �ليعارب��ة نقطة حت��ول يف تاريخ 

�لب��الد  نظ��ًر� جلهوده��ا يف توحي��د  ُعم��ان؛ 

وحمايتها من �الأطماع �خلارجية، كما �نتع�صت 

�حلياة يف ع�رشها نتيجة �لتطور �حل�صاري �لذي 

�صمل جميع �ملجاالت. 

جنح �لُعمانيون يف و�صع نهاية لالأو�صاع �ل�صيا�صية �مل�صطربة �لتي كانت متر بها ُعمان مببايعة نا�رش 

�بن مر�صد �ليعربي �إماًما على ُعمان عام 1624م، حيث و�جه حتديات �صعبة يف بد�ية حكمه متثلت 

يف توحيد �لبالد، ومو�جهة �الأطماع �خلارجية.

�أدرك �الإم��ام نا���رش بن مر�ص��د �أهمية �لوح��دة �لوطنية، ويف �صبي��ل حتقيق ذلك ��صتخ��دم �أ�صاليب 

�ملفاو�ص��ات و�لتو��صل مع �ملدن �الأخ��رى، باالإ�صافة �إىل �حلمالت �لع�صكري��ة حيث بد�أ من �لر�صتاق 

وم��ا حولها، ثم �جته �إىل د�خلية ُعم��ان ومنها �إىل �ل�رشقية، ثم �لظاهرة ثم تو�م )�لربميي وما حولها(، ثم 

�لباطنة، وتتابعت �حلمالت حتى ��صتطاع حتقيق �لوحدة يف �لبالد.

اأتعلَّم يف هذا الدر�س

في عصر اليعاربة...
قـوة وازدهـار

ُعمان الدر�سُ الثاين

الإمام نا�صر بن مر�صد اليعربي: 

ى بالر�صتاق، وهو حفيد �ل�صلطان مالك بن �أبي �لعرب �ليعربي �لذي كان  ُولد يف حارة َق�رشْ

مة �ل�صيخ خمي�س بن �صعيد �ل�صق�صي،  حاكًما على �لر�صتاق، ن�صاأ يتيًما، وتتلمذ على يد �لعالَّ

حتى �أ�صبح عاملًا وفقيًها، و�ت�صف �الإمام بالورع و�لزهد، وتويف عام 1649م.

�صخـ�صيــة تاريخية ُعمانية
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األِّف هـذا الكتـاب مبوجـب القرار الوزاري رقـم   )2017/382م(

تم اإدخال البيانات والتدقيق اللغوي والر�صم والت�صميم والإخراج 

فـي مركز اإنتاج الكتاب المدر�صي

بالمديرية العامة لتطوير المناهج

جمـيع حقوق الطبع والت�أليف والن�شر محـفوظـة لـوزارة الـتربية والتعليم 

ول يجوز  طبع الكتاب اأو ت�صويره اأو اإعادة ن�صخه كاماًل اأو مجزاأً اأو ترجمته 

اأو تخزينه في نطاق ا�صتعادة المعلومات بهدف تجاري باأي �صكل من الأ�صكال

 اإل باإذن كتابي م�صبق من الوزارة، وفي حالة القـتـبا�س الـقـ�صير يجـب ذكـر المـ�صدر

جميع خرائط �شلطنة ُعم�ن الواردة في الكت�ب تم مراجعته� من قبل الهيئة الوطنية للم�ش�حة

ل يعتمد على الخرائط الواردة في الكتاب كمرجع للحدود الدولية وال�صيا�صية والإدارية،

 والخرائط التاريخية تخطيطية، وهي لال�صتخدام التعليمي فقط
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والّلـه ولـي التوفيق

املوؤلفون

الحمــد للـــه رب العالمين، وال�ساة وال�ســام على �سيد المر�سليــن �سيدنا وحبيبنا محمــد وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعين ... وبعد:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة

ي�سرنــا اأن ن�ســع بين اأيديكم كتــاب هذا وطني في العراقــة والمجد بم�ا�سيعه التــي ناأمل اأن تحقق 

الأهداف المرجّ�ة في ظل التط�رات العالمية الم�ستمرة والمت�سارعة في مجالت الحياة المختلفة.

يحت�ي هذا الكتاب على اأربع وحدات في التاريخ والجغرافيا والقت�ساد والُه�ية، وقد اتخذنا من وطننا 

فكم من خالها على اأجــزاء مهمة من تاريخ هذا ال�طن 
ّ
الغالــي ُعمان منطلًقا لبناء تلــك الم��س�عات؛ لنعر

زه عن غيره، فتك�سبكم مجم�عة من المعارف والقيم والمهارات 
ّ
العزيز وجغرافيته واقت�ساده وُه�يته التي تمي

التي تمّكنكم من ربط الما�سي بالحا�سر الذي تعي�س فيه.

وي�ســم الكتاب عدًدا مــن الأن�سطة التي تركــز على مهارات متن�عــة، مثل: مهــارات تحليل الن�س��س 

والجــداول والأ�سكال، وقراءة الخرائط، وت�ظيف م�سادر التعلــم، ومهارات التفكير المختلفة، ولما لهذه 

المهارات من اأهمية فاإننا ناأمل اأن تفيدكم في حياتكم العلمية والعملية على المدى البعيد.

  )QR code( وتعزيــزا لمهارات ت�ظيف التقانة فقد حر�سنا على تزويد الكتــاب برمز ال�ستجابة ال�سريع

لانتقــال اإلى المحت�ى الإلكتروني ب�سكل مبا�سر، اأما بالن�سبة لمهــارة قراءة الخرائط فقد تم تذييل الكتاب 

بمجم�عة من الخرائط التي تنا�سب م��س�عاته؛ حتى تك�ن عامًا م�ساعًدا في �سقل مهاراتكم وتعزيزها.

ا 
ً
كمــا حر�سنا من خال م��س�عات الكتاب واأن�سطتــه واأ�سكاله على تعزيز الجانب القيمي لديكم؛ نظر

لأهمية القيم في بناء �سخ�سياتكم ال�سالحة، وال�طنية، والقادرة على م�اجهة تحديات الحياة المختلفة.

واإذ ن�ســع بيــن اأيديكم هذا الكتاب فاإنه يحدونا الأمل اأن يكــ�ن ذا فائدة عظيمة وو�سيلة مهمة هادفة في 

تك�يــن �سخ�سياتكم المتم�سكة بمبادئ الدين الق�يم، والحافظة لقيــم ال�طن العظيم، والقادرة على العطاء 

ا في ظل التط�رات المعرفية المت�سارعة.
ًّ
ا وعالمي

ًّ
محلي

املقدمة
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المحتويات
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ر جهود �لُعمانيني يف طرد �لربتغاليني، وتتبعهم يف �خلليج �لعربي و�ملحيط �لهندي. يقدِّ

يعتزَّ باملنجز�ت �حل�صارية �لُعمانية يف �لع�صور �لتاريخية �ملختلفة.

ُيحلِّل �لن�صو�س و�جلد�ول و�الأ�صكال و�خلر�ئط.

يكت�صب �لقيم و�الجتاهات و�ملهار�ت.
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�ل�صكل )1( فترة حكم �لنباهنة

في عصر النباهنة...
حضـارة وتواصل

ُعمان

النباهنة ... تاريخ عريق وممتد

تذب��ذب و�ص��ع ُعم��ان �ل�صيا�صي يف 

�لع�رش �لنبهاين بني �لقوة و�ل�صعف.

د �الإجن��از�ت �حل�صارية يف �لع�رش  تعدُّ

�لنبهاين .

ع عالقات ُعم��ان �خلارجية يف   تن��وُّ

�لع�رش �لنبهاين .

جهود �لُعمانيني يف مقاومة �لربتغاليني 

يف �لع�رش �لنبهاين. 

مرت ُعم��ان بف��ر�ت تاريخية خمتلف��ة و�صوال 

�إىل ع���رش �لنباهن��ة، حيث عا�صت �أحد�ث��ا تاريخية 

و�صيا�صي��ة متباينة �مت��دت لفر�ت طويل��ة �ت�صمت 

بالقوة حين��ا وبال�صعف �أحيانا �أخرى، و�صهد ع�رش 

�لنباهن��ة �نق�صام ُعم��ان �إىل ممالك �صغرية؛ مما �أطمع 

�لغ��ز�ة فيه��ا، وعل��ى �لرغم من ذلك فق��د �صهدت 

ُعم��ان يف هذ�  �لع�رش عدًد� من �ملنجز�ت �حل�صارية 

قي 
ُّ
�أك��دت على ��صتم��ر�ر �لُعم�اني��ني يف طريق �لر

 . و�لتح�رشُّ

��م �ملوؤرخون �لع�رش 
َّ

�مت��د ع�رش �لنباهنة ح��و�يل خم�صة قرون تخلَّلته ف��ر�ت حكم �الأئمة، وقد ق�ص

�لنبهاين �إىل ق�صمني يو�صحه �ل�صكل )1(.

اأتعلَّم يف هذا الدر�س

الدر�سُ الأول

عـ�صــر

النباهنة 

الع�صر النبهاين الأول

)549ه� / 1154م - 906ه�/1500م(

من اأبرز ملوكه:

�صليمان بن �ملظفر �لنبهاين، و�بنه �صليمان

الع�صر النبهاين الثاين

)964ه� / 1556م - 1034ه�/1624م( 

من اأبرز ملوكه:

�صلطان بن حم�صن �لنبهاين، و�أخوه فالح
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�صهدت ُعمان ف��ي ع�صر �لنباهنة تجزئة و��صحة غابت على �إثرها �لوحدة �لوطنية؛ حيث ��صتقل 

كل مل��ك �أو حاك��م بمملكة يحكمها بنف�ص��ه، وقامت بين هذه �لممالك �صر�ع��ات على �ل�صلطة، 

فعلى �صبيل �لمثال وقعت معارك بين �لملك �صليمان بن �صليمان بن مظفر و�أخيه ح�صام �نتهت بمقتل 

ح�صام و�نت�صار �صليمان.

توظيف امل�صادر / التقانة

ال يوجد م�صدر تاريخي ميدنا بتفا�صيل ع�رش �لنباهنة، ولكن ميكننا �أن ن�صتقي �لكثري من �ملعلومات 

من كتب �لفقه و�الأدب و�لرحالت. يف �صوء ذلك، وباال�صتعانة مب�صادر �لتعلم �ملختلفة:

1- �بحث عن ثالثة م�صادر من كتب �لفقه و�الأدب و�لرحالت تناولت �أحد�ث ع�رش �لنباهنة.

: �ُصحُّ �مل�صادر �لتاريخية �لتي تناولت �أحد�ث ع�رش �لنباهنة.  2- ف�رشِّ

تايل مادًحا ملوك �لنباهنة: 
ِّ

 قال �ل�صاعر �ل�ص

تايل.
ِّ

1- باال�صتعانة مب�صادر �لتَّعلُّم �ملختلفة، �كتب نبذة خمت�رشة عن �ل�صاعر �ل�ص

2- ��صتخرج من �الأبيات �ل�صابقة ن�صب �لنباهنة .

3- ��صتنتج �أهم �ل�صفات �لتي حتلَّى بها ملوك �لنباهنة .

َوتيج�اَنه�ا  �لُمل����وَك   
ِّ
َح���ي

َوَب��اأْ�َس �لُكم���اِة و�إِق�د�َمه��ا 

َتو�َرثه���ا �الأَزُد َحتَّى �ْنَتَهْت  

 �لَعتي��ِك َت�ص��امى ِبه��ا  
ُ
�أَم�ي�ر

َو�إي��و�َنه�ا  �لَمع�ال�ي  َوبي�َت 

َو�إِْح�ص��اَنها  �لُكف��اِة  َوُح�ْلمَ 

هاُنها 
ْ
�إِلى �أَْن َحوى �لَمْجَد َنب

�اُنها 
َّ
�ب

ُ
ُك�ه�وُل �ل�َعت�ي�ِك َو�ص�

حتليل الن�صو�س
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في  لهم  و�لمناوئين  �لنباهنة  ملوك  بين  معارك  وقعت  كما 

�ل�صلطة من بع�س �الأئمة من �أمثال �الإمام �أبي �لح�صن بن خمي�س 

�بن عامر �لخرو�صي )839ه� - 846ه�(، و�الإمام محمد بن 

�إمامته  كانت  �لذي  )906ه�-942ه�(  �لحا�صري  �إ�صماعيل 

�إيذ�ًنا بانتهاء �لع�صر �لنبهاني �الأول؛ ونتيجة لهذه �ل�صر�عات 

�صْت ُعمان للغزو �لخارجي.
َّ
تعر

ُيعدُّ ديو�ن �مللك �لنبهاين �صليمان بن �صليمان م�صدًر� من م�صادر تاريخ ع�رش �لنباهنة، فقد 

�أورد �لكثري من �الأحد�ث �لتي وقعت يف ذلك �لع�رش، ومنها �الأبيات �الآتية �لتي تدل على 

�ل�رش�ع بينه وبني �أخيه. �قر�أها، ثم ��صتنتج �أثر �ل�رش�عات �لد�خلية على �لفرد و�ملجتمع.

َلَمْن  
ْ

َت�ص ْلمَ 
ِّ

�ل�ص ر�ِجِع  �صاٍم  حِلُ َفُقْل 

لٌَّة  ُم�صِ  
ٌ
َوْع��ر ِب 

ْ
�حَل��ر َطريَق  ف��اإِنَّ 

�أٍَب َبني  ِلُكلِّ  َتفريٌق  ِب 
ْ
�حَلر َففي 

و�ِئِل  َوَدْع َعْنَك َتذكاَر �لَوغى َو�لطَّ

طاِئ��ِل  غ��رِي  �إىِل  ِبباغيه��ا  َت��وؤوُل 

ِل َوَحْت��ُف �لنُّفو�ِس ِبالَقن��ا َو�ملَنا�صِ

  �لطو�ئل: �لعد�وة / �لثاأر.

  �لقنا: �لرمح.

  �ملنا�صل: �ل�صيوف.

متا�صك ن�صيج �ملجتمع �لد�خلي �ُصلٌَّم �إىل طريق �لتقدم وبناء �حل�صارة و�ملجد.

اأ�صف اإىل معلوماتك

يات ح��ّكام ُعمان بين  مَّ َ
دت ُم�ص تع��دَّ

�صلط��ان ومل��ك و�إمام عب��ر �لع�صور 

�لتاريخية �لمختلف��ة، وهو دليل على 

تنوع �الأنظمة �لتي حكمت ُعمان.

قيمة 

حتليل الن�صو�س
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عالقات خارجية

ع��ت عالق��ات ُعم��ان �خلارجي��ة يف �لع���رش  تنوَّ

��دت �لعالقة مع مناطق  �لنبهاين )�ل�ص��كل 2(، فتوطَّ

كما �صاد ن��وع من �ال�صطر�ب م��ع مناطق �أخرى، 

فق��د كانت �لعالقة وطيدة بني ملوك �لنباهنة وملوك 

�ليمن حيث تبادل �مللك �لنبهاين �أبو �ملعايل كهالن بن 

عمر بن نبهان �لهد�ي��ا مع ملك �ليمن �ملظفر �صم�س 

�لدين �أزدمر، �أما �لعالقة بني ُعمان ومملكة هرمز فقد 

�صهدت ��صطر�ًبا حيث غز� �ْلَهر�ِمَزُة ُعمان �أكرث من 

مرة؛ منها غزو �مللك تور�ن �صاه.

�ل�صكل )2( �لقوى �الإقليمية في �لع�صر �لنبهاني

اأ�صف اإىل معلوماتك

مملكة ُهْرُمز:

ُمز بالقرب من �ل�صاحل 
ْ
 قامت في جزيرة ُهر

ف��ي  �زدهاره��ا  �أوج  وبلغ��ت  �لفار�ص��ي، 

�لفت��رة ما بين �لقرنين �لعا�ص��ر و�لثاني ع�ص�ر 

ِن، حيث تمكنت من ب�صط نفوذها 
ْ
�ْلميالديَّي

�ل�صيا�ص��ي على �أج��ز�ء و��صعة م��ن �صو�حل 

�لخليج �لعربي و�صاحل ُعمان، ويرى بع�س 

�لموؤرخي��ن �أن موؤ�ص���س ه��ذه �لمملكة هو 

 ُي�صّمى محمد، ��صتقر في هرمز 
ٌّ

ملك ُعماني

و�صرب �لعملة با�صمه. )عرب،1995م(.

0              300          600 كم  

�ملحيط �لهندي

ف������ار�س

قزوين

هرمز

كة
ممل

هرمز

كة
ممل

م��ر
ح�

الأ
ح��ر �

�ل�ب�
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عالقات خارجية

ع��ت عالق��ات ُعم��ان �خلارجي��ة يف �لع���رش  تنوَّ
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مرة؛ منها غزو �مللك تور�ن �صاه.

�ل�صكل )2( �لقوى �الإقليمية في �لع�صر �لنبهاني

اأ�صف اإىل معلوماتك
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ِن، حيث تمكنت من ب�صط نفوذها 
ْ
�ْلميالديَّي

�ل�صيا�ص��ي على �أج��ز�ء و��صعة م��ن �صو�حل 

�لخليج �لعربي و�صاحل ُعمان، ويرى بع�س 

�لموؤرخي��ن �أن موؤ�ص���س ه��ذه �لمملكة هو 
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امللك النبهاين حممد بن اأحمد النبهاين: 

 �لعديد من 
َّ
م ع يف مملكته، َف�صَ َب بالعظيم، وتو�صَّ َن �لت�رشف ُلقِّ

َ
حاكم باتي، كان رجاًل كرميًا َح�ص

�جلزر �لقريبة من باتي.

�أما عالقة ُعمان ب�رشق �إفريقيا يف ع�رش �لنباهنة فقد �صهدت تطوًر� كبرًي�، حيث هاجر �مللك �لنبهاين 

�صليمان بن نبهان بن مظفر �إىل جزيرة باتي )�ل�صكل 3(، ثم تزوج من �بنة زعيم هذه �جلزيرة  فاأجنبت له 

�بًنا �أ�صماه حممًد� بد�أ به حكم �لنباهنة لهذه �جلزيرة و��صتمر �حلكم يف �أبنائه من بعده، وظلت �لعالقات 

بني ُعمان و�رشقي �إفريقيا قائمة حتى ع�رشنا �حلايل، وظلت �آثارهم �صاهدة على ذلك )�ل�صكل 4(.

�ل�صكل )3( موقع جزيرة باتي

�صخـ�صيــة تاريخية ُعمانية
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ا(
ًّ
�ل�صكل )4( من �آثار ع�صر �لنباهنة في جزيرة باتي بجمهورية كينيا )حالي

حتليل اجلداول والأ�صكال

باال�صتعانة بال�صكل )4(، ��صتنتج �لتاأثري �لُعماين يف �لعمارة  و�حلياة �الجتماعية يف جزيرة باتي.

ل �الآخر، و�لقدرة على �لتو��صل مع �جلميع.
ُّ
ُع  �لعالقات �خلارجية لُعمان دليل على تقب َتَنوُّ

قيمة 
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مظاهر ح�صارية 

برزت مظاهر ح�صارية كثرية يف �لع�رش �لنبهاين �صملت جماالت متعددة منها: 

ز بها 
ّ
ز�ر �ب��ن بطوط��ة ُعمان يف ع�رش �لنباهنة، و�أ�ص��اد بالكثري م��ن �لقيم و�لعاد�ت �حلمي��دة �لتي متي

�ملجتمع �لُعماين مثل: تو��صع �مللك و��صتقباله الأفر�د �ملجتمع دون متييز، وكرم �أهل ُعمان �لذين يجلبون 

ا بعد �صالتي  �لطعام �إىل �ص��حن �مل�ص��جد فياأكل منه �جلميع، وكذلك م�صافحة �لُعمانيني بع�ص��هم بع�صً

�لفجر و�لع�رش.

�تخ��ذ مل��وك �لنباهنة بع�س �ملدن مر�كز َح�ص��اريًَّة له��م فاهتمو� بتطويرها وعمر�نه��ا، ومن �أبرزها 

ات يف �لع���رش �لنبهاين �لثاين، كما حر�س �لنباهنة على بناء 
َ
ن��زوى وُبهال يف �لع�رش �لنبهاين �الأول وِمِقْني

ات 
َ
�ال�ص��تحكامات �حلربية، فقد بنو� عدًد� من �لقالع و�حل�ص��ون؛ من �أبرزها ح�ص��ن �الأَ�ْص��َود يف ِمِقْني

)�ل�صكل 5(. 

المجال الجتماعي

المجال العمراني

الوحدة األولى: ُعمان...تاريخ وحضارة  18

ز بها �ملجتمع �لُعماين، فذكر: 
ّ
و�صف �بن بطوطة عند زيارته لظفار بع�س �لعاد�ت و�لقيم �لتي متي

مو� لهم  �أنه من عاد�تهم �إذ� و�ص��ل مرك��ب من �لهند �أو غريها، خرج �أهل ظفار فا�ص��تقبلوهم وقدَّ

�لك�صوة ، ثم بعثو� لهم �ل�صيافة ملدة ثالثة �أيام ،  وبعد �لثالث ياأكلون بد�ر �ل�صلطان، كما و�صفهم 

باأنهم �أهل تو��صع وح�صن �أخالق وف�صيلة وحمبة للغرباء. ) �بن بطوطة، 2012م، بت�رشف(.

��صتخرج �لقيم و�لعاد�ت �لتي متيز بها �ملجتمع �لُعماين، و�ربطها مبا هو قائم مبجتمعنا يف �لوقت 

�حلا�رش.

حتليل الن�صو�س
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�نظر �إىل �ل�ص��ورة �ملقابلة 

�لتعلم  مب�ص��ادر  وباال�صتعانة 

�ملختلف��ة �كتب نبذة خمت�رشة 

ع��ن ح�ص��ن بي��ت �مل��ر�ح 

مو�صًحا موقعه، وفرة بناِئِه، 

و�أهم مالحمه �لعمر�نية.

�ل�صكل )5( ح�صن �الأَ�ْصَود

اأ�صف اإىل معلوماتك

ح�صن الأَ�ْصَود: 

��ات بوالية عربي، 
َ
 يق��ع يف ِمِقْني

�لع��ام  �إىل  بنائ��ه  تاري��خ  ويرج��ع 

)972ه�(، وهو ح�ص��ن منيع مرتفع 

ي�صم �أربعة �أبر�ج.

توظيف امل�صادر / التقانة
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 بع�س ملوك �لنباهنة بالعلم و�الأدب )�ل�صكل 7(، فقربو� �لعلماء و�أكرمو� �ل�صعر�ء مثل: �مللك 
َّ
�هتم

حمم��د ب��ن عمر بن نبهان، كما متيز بع�س ملوك �لنباهنة ب�ص��عة �لعلم مثل: نبه��ان بن �أبي �ملعايل �لذي 

ا، باالإ�ص��افة �إىل ذلك فقد ��ص��تهر بع�س ملوك �لنباهنة مبهارتهم يف �ل�صعر، مثل: �مللك 
ً
كان عاملًا و�أديب

�صليمان بن �صليمان.

ّحار �لُعماين �مل�ص��هور 
َ
��ا �لب وب��رز يف هذ� �لع�رش �أي�صً

�أحمد بن ماجد �ل�صعدي، �لذي �أطبقت �صهرته �لعامل، 

وق��ام بتاألي��ف �لعديد م��ن �ملوؤلفات يف عل��م �لبحار 

م��ن بينها: �لنونية �لكربى، كم��ا ظهرت �لعديد من 

�لدو�وي��ن �ل�ص��عرية مثل: دي��و�ن �لكيذ�وي، وقد 

بقي��ت تل��ك �ملوؤلفات �ص��و�ًء �ملخط��وط منها  �أو 

�ملطبوع �صاهدًة على ذلك �لع�رش.

المجال العلمي

�ل�صكل )7( من �لنتاج �لثقافي في ع�صر �لنباهنة

�لنونية �لكبرى

ديو�ن �لكيذ�وي

�ملخطوط �لُعماين دليل بارز على �إ�صهام �لُعمانيني يف �لثقافة �الإن�صانية.

قيمة 
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كان��ت لُعم�ان يف ع���رش �لنباهنة عالق��ات جتارية 

م��ع �لهند و�ل�ص��ني، و���رشق �إفريقي��ا، فقد ��ص��تورد 

�لتُّّجار �لُعمانيون من �لهند �لتو�بل وخ�ص��ب �ل�ص��اج 

و�الأرز، و�حلرير من �ل�صني، وجلبو� من �رشق �إفريقيا 

)�ل�صكل8( �لعاج و�خل�ص��ب و�لعنرب و�جللود، وكان 

رو�ُج �لتج��ارة يف مو�ن��ئ �خللي��ج �لعرب��ي و�ملو�نئ 

�لُعمانية د�فًعا لطمع �لربتغاليني لل�صيطرة عليها.

المجال القت�صادي

�ل�صكل )8( �لعالقات �لتجارية �لُعمانية في ع�صر �لنباهنة

اأ�صف اإىل معلوماتك

جلب �لملك �لنبهاني فالح بن مح�ص��ن 

ثم��رة �لمانجو من �لهن��د و�أمر بزر�عتها 

في مقنيات، ومنها �نت�ص��رت زر�عت�ه في 

�صائر نو�حي ُعمان.
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الغزو البرتغالي ... احتالل ومقاومة

و�صل �لربتغاليون �إىل جزر�حلالنيات عام 1507م، 

و�صيطرو� على �لعديد من مدن �ل�صاحل �لُعماين، وكلما 

مرو� على مدينة عاثو� فيها ف�صاًد� من حرق للمنازل وقتل 

للمدنيني و�نتهاك للمقد�صات �لدينية، ولكنَّ �لُعمانيني 

مل ي�ص��تكينو� لهذ� �لغزو �لغا�صم فقد قامو� مبقاومته بكل 

� لالنق�ص��امات �لد�خلية يف 
ً
ما �أوتو� من قوة �إال �أنه نظر

ة و�لعتاد فقد �نت���رش �لربتغاليون  ُعم��ان و�صعف �لُع��دَّ

و�صيطرو� على بع�س �ملدن �ل�صاحلية �لُعمانية.

�أثَّر �لوجود �لربتغايل على �لن�صاط �القت�صادي يف ُعمان، ف�صعفت �لتجارة نظر� لل�صيطرة �لربتغالية 

مهم يف �ل�صلع �ل�صادرة و�لو�ردة. �لتَّامة على �ملو�نىء �لُعمانية، وحتكُّ

اأ�صف اإىل معلوماتك

الفون�صو دي البوكريك

 من �أ�صهر قادة �حلمالت �لربتغالية �إىل �مل�رشق، 

برز كمبعوث قوي يف تر�صيخ �صلطة �لربتغاليني 

يف �إفريقيا و�آ�صيا )�ل�صكل 9(، ونتيجة لنجاحه 

يف �ل�صيط��رة على �أجز�ء كبرية من �ل�رشق ُعنيِّ 

نائًبا مللك �لربتغال يف �مل�رشق.

�ل�صكل )9( �المتد�د �لبرتغالي في �لمحيط �لهندي

خريطة تو�صح جميع �ملناطق �لتي غز�ها �لربتغاليون . �لبنغال
ج 

خلي

�صيالن

ملقا

مالندي

باب �ملندب�صقطرى

بحر �لعرب

هرمز

م�صقط

ديو

جو�

كاليكوت

ممبا�صا

كلوة

موزمبيق

اآ�صـــيــــا

ل
غا

ربت
ال

�ملحيط �لهندي
�ملحيط �الأطل�صي

اأوروبــا

اإفــريــقــيـــا

ُعمــان

مر
ح

الأ
حر �

�لب

�لبحر �ملتو�صط

2000 كم  0  1000 كم  

ال�شمال

مفتاح الخريطة

مـــــن حـ�شــون 

فـي  البرتغـاليـين 

المحيط الهندي

بحرُعمان

ي
ج �لعرب

خللي
�
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�لوحدة �لوطنية م�صوؤولية �جلميع. يف �صوء ذلك، ناق�س دور �لفرد و�ملجتمع يف �ملحافظة عليها، 

و�أثر ذلك على ��صتقر�ر �لوطن.

الربط مع احلياة

وعلى �لرغم من �ل�صعف �لذي كان يعاين منه �لُعمانيون �إال �أنهم ��صتمرو� يف �لثور�ت �صد �لربتغاليني 

مت��ى م��ا �صنحت لهم �لفر�صة، وم��ن �أبرز تلك �لثور�ت ث��ورة عام 1521م �لتي �صمل��ت �أغلب �ملدن 

�ل�صاحلي��ة �لُعماني��ة، و�لتي �نطلقت �رش�رتها فجر يوم 30 نوفمرب م��ن ذلك �لعام حيث متكن �لثّو�ر من 

توجيه �رشبة موجعة للربتغاليني �إال �أنهم مل يتمكنو� من �إنهاء �لوجود �لربتغايل يف ُعمان. 

و��صتمر هذ� �لغزو على �ل�صو�حل �لُعمانية حتى �نتهاء ع�رش �لنباهنة وقيام دولة �ليعاربة عام 

1624م.
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الوحدة الوطنية... كفاح ونجاح

جناح �لُعمانيني يف حتقيق �لوحدة �لوطنية.

حترير ُعمان من �لربتغاليني ومطاردتهم يف 

�خلليج �لعربي و�ملحيط �لهندي.

َع  �ملنج��ز�ت �حل�صاري��ة �لُعمانية يف  َتَن��وُّ

كافة �ملجاالت.

�زدهار �لعالقات �لُعمانية �خلارجية .

َد �لعو�م��ل �لت��ي �أدت �إىل نهاية دولة  َتَع��دُّ

�ليعاربة.

ُتع��د دول��ة �ليعارب��ة نقطة حت��ول يف تاريخ 

�لب��الد  نظ��ًر� جلهوده��ا يف توحي��د  ُعم��ان؛ 

وحمايتها من �الأطماع �خلارجية، كما �نتع�صت 

�حلياة يف ع�رشها نتيجة �لتطور �حل�صاري �لذي 

�صمل جميع �ملجاالت. 

جنح �لُعمانيون يف و�صع نهاية لالأو�صاع �ل�صيا�صية �مل�صطربة �لتي كانت متر بها ُعمان مببايعة نا�رش 

�بن مر�صد �ليعربي �إماًما على ُعمان عام 1624م، حيث و�جه حتديات �صعبة يف بد�ية حكمه متثلت 

يف توحيد �لبالد، ومو�جهة �الأطماع �خلارجية.

�أدرك �الإم��ام نا���رش بن مر�ص��د �أهمية �لوح��دة �لوطنية، ويف �صبي��ل حتقيق ذلك ��صتخ��دم �أ�صاليب 

�ملفاو�ص��ات و�لتو��صل مع �ملدن �الأخ��رى، باالإ�صافة �إىل �حلمالت �لع�صكري��ة حيث بد�أ من �لر�صتاق 

وم��ا حولها، ثم �جته �إىل د�خلية ُعم��ان ومنها �إىل �ل�رشقية، ثم �لظاهرة ثم تو�م )�لربميي وما حولها(، ثم 

�لباطنة، وتتابعت �حلمالت حتى ��صتطاع حتقيق �لوحدة يف �لبالد.

اأتعلَّم يف هذا الدر�س

في عصر اليعاربة...
قـوة وازدهـار

ُعمان الدر�سُ الثاين

الإمام نا�صر بن مر�صد اليعربي: 

ى بالر�صتاق، وهو حفيد �ل�صلطان مالك بن �أبي �لعرب �ليعربي �لذي كان  ُولد يف حارة َق�رشْ

مة �ل�صيخ خمي�س بن �صعيد �ل�صق�صي،  حاكًما على �لر�صتاق، ن�صاأ يتيًما، وتتلمذ على يد �لعالَّ

حتى �أ�صبح عاملًا وفقيًها، و�ت�صف �الإمام بالورع و�لزهد، وتويف عام 1649م.

�صخـ�صيــة تاريخية ُعمانية
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 الوجود البرتغالي... مواجهة وانت�صار

بعد �أن ب��ذل �الإم��ام نا�رش بن مر�ص��د �ليعربي 

جهوًد� كب��رية يف حتقيق �لوح��دة �لوطنية و�إر�صاء 

دعائم �الأم��ن و�ال�صتقر�ر يف رب��وع ُعمان، �أخذ 

ة ملو�جهة �لربتغاليني، فقام ب�صن حمالت  ُيِعدُّ �لُعدَّ

منظم��ة ��صتهدف��ت ط��رد �لربتغالي��ني م��ن مدن 

�ل�صاح��ل �لُعم��اين )�ل�صكل 10( حت��ى ��صتطاع 

حترير معظمه��ا و�لت�صييق عليه��م وحما�رشتهم يف 

م�صق��ط ومط��رح، حيث  عقد معه��م �تفاقية عام 

1648م �ألزمته��م بدف��ع �جلزي��ة،  وت�صليم بع�س 

ح�صونهم، �إ�صافة �إىل حرية �لتجارة.

مبايعة  وبعد  �لربتغايل،  �لوجود  من  ومطرح  م�صقط  حترير  قبل  مر�صد  بن  نا�رش  �الإمام  تويف 

�صلطان بن �صيف بن مالك �ليعربي ��صتاأنف �جلهود يف مو�جهة �لربتغاليني، ومت تطهري �لبالد منهم 

ا بعد حترير م�صقط  ومطرح عام 1650م.
ًّ
نهائي

باال�صتعانة مب�صادر �لتعلم �ملختلفة، �بحث وجمموعتك عن دور �أحد �لقادة �لذين �صاركو� يف 

حتقيق �لوحدة �لوطنية يف عهد �الإمام نا�رش بن مر�صد �ليعربي، ثم �عر�صو� ما تو�صلتم �إليه يف 

�ل�صف.

اأ�صف اإىل معلوماتك

جلفار: 

�إح��دى م��دن �صم��ال عم��ان، وتع��د 

حا�رشة منطق��ة �ل�صري�لتي بها مقر �لو�يل، 

ي�صيط��رون  و�لربتغالي��ون  �لفر���س  وكان 

عل��ى �ملدين��ة، ولكل منهم��ا ح�صنه، وقد 

دخل �لُعماني��ون معهما يف معركة حامي�ة 

�لوطي���س بقي���ادة �ل�صي�خ عل��ي بن �أحمد 

�لن��زوي، �نته��ت بتحرير �ملدين��ة وتعيني 

�ل�صيخ عبد �لّل���ه بن حممد �لعنبوري و�ليا 

عليه��ا من قب��ل �الإمام نا�رش ب��ن مر�صد 

�ليعربي.

توظيف امل�صادر / التقانة
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باال�صتعان��ة باخلريطة يف �ل�ص��كل )10( وم�صادر �لتعلم �ملختلفة، تتّب��ع وجمموعتك م�صار �حلمالت 

�لُعماني��ة �ص��د �لربتغاليني عل��ى طول �ل�صاحل �لُعماين، ث��م �صمم خريطة ذهنية مو�صًح��ا م�صار �حلملة 

وقائدها، و�عر�س عملك يف �ل�صف.

َرها �لُعمانيون من �لبرتغاليين
َّ
)�ل�صكل 10( �لمدن �لُعمانية �لتي حر

»توىل �الإمام �صلطان بن �صيف ظفار وجعل فيها حامية لئال يتطرق عليها �لعدو �إذ ذ�ك، فيتمركز 

فيها ويكون �رشُّه لُعمان من �جل�صم �لُعماين«.   )�ل�صيابي، 2014م، بت�رشف(.

 يف �صوء ذلك:   

- ما �الإجر�ء �لذي قام به �أئمة �ليعاربة لتاأمني �ل�صاحل �جلنوبي لُعمان؟

حتليل الن�صو�س

التعامل مع اخلريطة

م�صقط
مطرح

�م����ان
ُ
ب�ح��ر ع�

ربي
�لع

ج 
خللي

�

ب�����الد ف�����ار�س

�صحار

م�صيق       هرمز

جلفار

دب�ا

قريات

�صور

نزوى

160 كم  0  80 كم  

ال�شمال

مفتاح الخريطة

العا�شمة: خرجت منها 

اأغلب الحمالت.

تحــت  كانــت  مــدن 

�شيطرة البرتغاليين.
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م�صقط
مطرح

�م����ان
ُ
ب�ح��ر ع�

ربي
�لع

ج 
خللي

�

ب�����الد ف�����ار�س

�صحار

م�صيق       هرمز

جلفار

دب�ا

قريات

�صور

نزوى

160 كم  0  80 كم  

ال�شمال

مفتاح الخريطة

العا�شمة: خرجت منها 

اأغلب الحمالت.

تحــت  كانــت  مــدن 

�شيطرة البرتغاليين.
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ذ�ع �صيت �لُعمانيني على �إثر �النت�صار�ت �لتي 

�أحرزوها يف طرد �لربتغاليني من بالدهم، و�أخذت 

ن��د�ء�ت �ال�صتغاثة تتو�ىل عليهم م��ن �ملناطق �لتي 

كانت تعاين من َجْوِر وتع�ص��ف �لربتغاليني، فعقد 

�لُعمانيون �لع��زم على مالحقته��م، م�صتعينني يف 

ذل��ك بقوة �أ�صطولهم �لبح��ري، ومتكنو� من ك�رش 

�صوكتهم ومطاردتهم يف �خللي��ج �لعربي و�صاحل 

�لهن��د �لغرب��ي ومدخل �لبح��ر �الأحم��ر و�رشقي 

�إفريقيا )�ل�صكل 11(. 

 �ل�صكل )11( من �لمدن �لتي و�جه فيها �لُعمانيون �لبرتغاليين خارج ُعمان

اأ�صف اإىل معلوماتك

تلبيًة لند�ء ��صتغاثة؛ �أر�صل �الإمام �صيف بن �صلطان 

�الأول حملة �إلى ممبا�ص��ا عام 1698م ��صتطاعت 

تحريره��ا م��ن �لبرتغاليين، وق��د �أقام فيه��ا حامية 

ا 
ً
ُعماني��ة وجعل نا�صر بن عبد�لّل���ه �لمزروعي و�لي

عليها، و��صتم��رت �أ�صرة �لمز�ري��ع تحكم ممبا�صا 

حتى نهاية دولة �ليعاربة.

�لوطن �صجرة طيبة  تنمو يف تربة �لت�صحيات.

قيمة 

1500 كم  0  750 كم  

ال�شمال

ممبا�صا

�صقطرى

هرمز

ب
ر �لعر

بح

ُكنج

بحر ُعمان

ديو

�ملخا

بومباي

زجنبار

موزمبيق

�ل��ه��ن���د

�ملحيط �لهندي

ف��ار�س

�إف��ري��ق��ي���ا
م����ر

ح
الأ

ح���ر �
�لب

ج �لعربي
خللي

�
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�ل�صكل )12( �لتنظيمات �الإد�رية في ع�صر �ليعاربة

1- كان للُعماني��ني يف ع���رش �ليعارب��ة دور كب��ري يف �إر�ص��اء �الأم��ن و�ال�ص��تقر�ر يف �ملنطقة بعد 

�النت�ص��ار�ت �لتي حققوها على �لربتغاليني. يف �صوء ذلك، �بحث عن دور �الإمام �صلطان بن 

�صيف �لثاين يف مو�جهة �لفر�س، و�عر�س ما تو�صلت �إليه يف �ل�صف. 

2- �أ�ص��ار �لكثري من �ملوؤرخني �الأجانب �إىل ق��وة �الأ�صطول �لبحري �لُعماين يف ع�رش �ليعاربة.يف 

�صوء ذلك، �بحث وجمموعتك عّما يدل على قوة ومكانة �الأ�صطول �لُعماين يف ع�رش �ليعاربة 

يف كتابات �ملوؤرخني �الأجانب، ثم �عر�صو� ما تو�صلتم �إليه يف �ل�صف.

المنجزات الح�صارية... نمو وتطور

ى �إىل قيام ح�صارة مزدهرة �صملت  اأ ع�رش �ليعاربة لُعمان حياة �آمنة م�صتقرة يف �أغلب فر�ته؛ مما �أدَّ
َّ
َهي

جماالت متنوعة منها:

ر �ليعاربة تنظيًما �إد�ريًّا �أ�صهم يف �ملحافظة عل��ى وحدة �لبالد و��صتقر�رها لفر�ت طويلة  ط��وَّ

)�ل�صكل 12(.

المجال الإداري

الإمـــام

الوكالء

وكيل

الم�صاجد

وكيل

الأفـالج

وكيل

بيت المال

وكيل

الأيتام

وكيل

الطرق

وكيل

الغائب

الق�صاة الوالي الأكبر

الـولة

الم�صت�صارون

توظيف امل�صادر / التقانة
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�ل�صكل )12( �لتنظيمات �الإد�رية في ع�صر �ليعاربة

1- كان للُعماني��ني يف ع���رش �ليعارب��ة دور كب��ري يف �إر�ص��اء �الأم��ن و�ال�ص��تقر�ر يف �ملنطقة بعد 

�النت�ص��ار�ت �لتي حققوها على �لربتغاليني. يف �صوء ذلك، �بحث عن دور �الإمام �صلطان بن 

�صيف �لثاين يف مو�جهة �لفر�س، و�عر�س ما تو�صلت �إليه يف �ل�صف. 

2- �أ�ص��ار �لكثري من �ملوؤرخني �الأجانب �إىل ق��وة �الأ�صطول �لبحري �لُعماين يف ع�رش �ليعاربة.يف 

�صوء ذلك، �بحث وجمموعتك عّما يدل على قوة ومكانة �الأ�صطول �لُعماين يف ع�رش �ليعاربة 

يف كتابات �ملوؤرخني �الأجانب، ثم �عر�صو� ما تو�صلتم �إليه يف �ل�صف.

المنجزات الح�صارية... نمو وتطور

ى �إىل قيام ح�صارة مزدهرة �صملت  اأ ع�رش �ليعاربة لُعمان حياة �آمنة م�صتقرة يف �أغلب فر�ته؛ مما �أدَّ
َّ
َهي

جماالت متنوعة منها:

ر �ليعاربة تنظيًما �إد�ريًّا �أ�صهم يف �ملحافظة عل��ى وحدة �لبالد و��صتقر�رها لفر�ت طويلة  ط��وَّ

)�ل�صكل 12(.

المجال الإداري

الإمـــام

الوكالء

وكيل

الم�صاجد

وكيل

الأفـالج

وكيل

بيت المال

وكيل

الأيتام

وكيل

الطرق

وكيل

الغائب

الق�صاة الوالي الأكبر

الـولة

الم�صت�صارون

توظيف امل�صادر / التقانة
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كم��ا تطور �لن�ص��اط �لزر�عي حي��ث قام �لُعماني��ون ب�صق 

ِ يف بركة �ملوز، 
ْ

ْطَم��ني �الأف��الج  )�ل�ص��كل 13( مثل: فلج �خْلَ

و�  وفلج �لبزيلي يف �صنك، وفلج �ل�صائغي يف �لر�صتاق كما َرممَّ

�الأفالج �لقدمي��ة و�أ�صلح��و� �أنظمة �لري، و�أدخل��و� حما�صيل 

 ، جدي��دة مل تك��ن معروفة م��ن قبل، مث��ل: �لزعف��ر�ن و�ل�ُب�نِّ

ك�ذل��ك �هتم �ليع�اربة ب�زر�عة �أ�صج���ار �لنخي�ل، و�لنارجيل، 

ا ق�صب �ل�صكر. و�لقمح، و�ل�صعري، و�أي�صً

�ل�صكل )13( من �الأفالج �لتي �صقها �لُعمانيون في ع�صر �ليعاربة

فلج �خلطمني 

)مت �إدر�جه يف قائمة �ليون�صكو

 للر�ث �لعاملي عام 2006م(

فلج �ل�صائغي

�آثار فلج �لبزيلي 
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ْطَم��ني �الأف��الج  )�ل�ص��كل 13( مثل: فلج �خْلَ

و�  وفلج �لبزيلي يف �صنك، وفلج �ل�صائغي يف �لر�صتاق كما َرممَّ
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ا ق�صب �ل�صكر. و�لقمح، و�ل�صعري، و�أي�صً
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�زدهرت �لعمارة �لُعمانية يف ع�رش �ليعاربة )�ل�صكل 14(، فاأ�ص�صو� مدينة �حلمر�ء، وطورو� قرية �حلزم، 

كما بنو� �مل�صاجد مثل م�صجد �ليعاربة يف نيابة بركة �ملوز، و�هتمو� بالعمارة �حلربية حيث قامو� ببناء �لقالع 

و�حل�ص��ون، مثل: ح�ص��ن �ل�صني�صلة يف والية �صور، وح�صن بيت �لنعم��ان يف والية بركاء، وح�صن �حلزم 

يف والي��ة �لر�صت��اق، وقلعة نزوى �لتي بناها �الإمام �صلطان بن �صيف �الأول م��ن �لغنائم �لتي �كت�صبها نتيجة 

�نت�صاره على �لربتغاليني يف معركة ديو، و�صّميت �لقلعة �أي�صا بال�صهباء تخليًد� لذكرى �النت�صار �لعظيم.

المجال العمراني

�ل�صكل )14( من �لعمارة �لُعمانية في ع�صر �ليعاربة

قلعة نزوىح�صن �حلزم ح�صن بيت �لنعمان

م�صجد �ليعاربةح�صن �ل�صني�صلة

اأ�صف اإىل معلوماتك

�أع��اد �لُعماني��ون بناء  قلع��ة َعر�د ف��ي �لبحرين في عهد 

�الإمام �صلطان بن �صيف �لثاني عندما �أر�ص�ل جي�ًصا لتح�رير 

�لبح�ري��ن م��ن �لفر�س عام 1714م ، وُعرف��ت �لقلعة منذ 

ذلك �لحين وحتى �لقرن �لتا�صع  ع�صر �لميالدي با�صم قلعة 

»�صلطان بن �صيف«.
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عت �لموؤ�ص�صات �لتعليمية �لعامة و�لخا�صة في ع�صر �ليعاربة، كالكتاتيب )مد�ر�س تحفيظ �لقر�آن  تنوَّ

�لكريم( و�لم�صاجد و�لمجال�س كما �أُن�صئت �لمكتبات، مثل: مكتبة جبرين، ومكتبة ح�صن �لر�صتاق، 

�لتي ُعرفت فيما بعد بمكتبة �لدولة �ليعربية، وقد تطور �لتعليم في ع�صر �ليعاربة حيث ظهر نوع من 

�لتعليم �لنظامي الأول مرة في ُعمان في عهد �الإمام  بلعرب بن �صلطان، وتمثَّل ذلك �لنظام في مدر�صة 

جبرين.

وق��د نبغ يف هذ� �لع�رش عدٌد من �لعلماء �لُعمانيني �ملو�صوعيني يف جماالت علمية متنوعة؛ كالطب 

و�لفل��ك و�لعلوم �ل�رشعي��ة و�الأدب و�لتاريخ؛ مما �أ�صه��م يف �إثر�ء �ملكتبة �لُعماني��ة مبوؤلفاتهم �لعلمية 

)�ل�صكلني 15، 16(.

المجال العلمي

 �ل�صكل )15( بع�س علماء ُعمان في ع�صر �ليعاربة و�أ�صهر موؤلفاتهم

اأ�صهر موؤلفاتها�صم الموؤلف المجال

ال�صيخ �صليمان بن اإبراهيم بن 

محمد العوفي

ال�صيخ خلفان بن جمعة ال�صليماني

ال�صيخ علي بن عمر باعمر 

ال�صاعر  را�صد بن خمي�ش الحب�صي

ال�صيخ محمد بن عامر المعولي

الطب

الفلك

ال�صريعة

الأدب

التاريخ

جواهر المنافع

�صم�ش الآفاق

 في �صر الملك الخاّلق

منظومة في تكبيرة الإحرام

ديوان الحب�صي

ق�ص�ش واأخبار جرت

 في ُعمان

�لعلم بو�بة �لعبور �إىل ف�صاء�ت �لنجاح.

قيمة 

derasat 12 u1.indd   33 8/3/21   10:05 AM



الوحدة األولى: ُعمان...تاريخ وحضارة 

هذا وطني.. في العراقة والمجد

33

عت �لموؤ�ص�صات �لتعليمية �لعامة و�لخا�صة في ع�صر �ليعاربة، كالكتاتيب )مد�ر�س تحفيظ �لقر�آن  تنوَّ
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�ل�صكل )16( من �لنتاج �لثقافي في ع�صر �ليعاربة

باال�صتعانة بال�صكل ) 15( وبالرجوع مل�صادر �لتعلم �ملختلفة ، قم وجمموعتك باختيار �أحد �لكتب 

�لو�ردة يف �ل�صكل، ثم �أعطو� نبذة خمت�رشة عن موؤلف �لكتاب و�أهم �ملو�صوعات �لتي تناولها.

العالقات الخارجية... قوة وتوا�صل

يّة مع �لقوى  حر���س �ليعاربة على �إقامة عالق��ة ُودِّ

�الأوروبي��ة �لت��ي كان له��ا وج��ود يف �خللي��ج �لعربي 

و�ملحي��ط �لهندي فعقدو� معهم ع��دًد� من �التفاقيات 

و�ملعاه���د�ت، منه��ا:  �تف�اق�ي����ة ع��ام  1646م  بني 

�الإمام نا�رش ب��ن مر�صد �ليعربي و�رشك��ة �لهند �ل�رشقية 

�لربيطاني��ة، و�لتي هدفت �إىل �إقام��ة عالقات  �قت�صادية 

و�صيا�صي��ة، كما قّدم �الإمام �صلطان بن  �صيف �الأول عام 

��ل للهولنديني نق��ل ب�صائعهم  هِّ 1651م م�رشوًع��ا ُي�صَ

عرب �الأر��صي �لُعمانية �إىل �لب�رشة، وتطورت �لعالقات 

�لُعماني��ة �لفرن�صي��ة يف ع�رش �ليعاربة ع��ن طريق زيادة 

حجم �لتبادل �لتجاري مع فرن�صا وم�صتعمر�تها. 

اأ�صف اإىل معلوماتك

�صركة الهند ال�صرقية:
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ب�صب��ب �ن��دالع �لث��ورة �لت��ي ُعرف��ت بح��رب 

�ال�صتقالل �الأولى في �لهند.

توظيف امل�صادر / التقانة
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في عصر البوسعيد...
وحدة ومنجزات

ُعمان

الن�صاأة  ... وتوحيد البالد

توحي��د �لب��الد ومو�جه��ة �الأطماع 

�خلارجية .

َد �الإجن��از�ت �حل�صارية يف ُعمان  َتَعدُّ

يف ع�رش �لبو�صعيد.

تنوع �لعالقات �خلارجية �لُعمانية يف 

ع�رش�لبو�صعيد.

ت ُعم��ان يف �أو�خر �لع�رش �ليعرب��ي باأو�صاع 
َّ
م��ر

�صيا�صية غ��ري م�صتقرة، نتج عنها قي��ام دولة �لبو�صعيد 

�لتي حققت �لعديد من �ملنجز�ت �ل�صيا�صية و�حل�صارية 

و�لع�صكرية، ومتكن��ت من �إقامة �لعديد من �لعالقات 

�خلارجية مع �لكثري من دول �لعامل.

بد�أ ع�رش �لبو�صعيد يف ُعمان عام 1744م بتويل �الإمام �أحمد بن �صعيد �لبو�صعيدي، �لذي كان و�لًيا 

على مدينة �صحار يف �أو�خر ع�رش �لدولة �ليعربية، ومتكن �الإمام �أحمد بن �صعيد من توحيد �لبالد وطرد 

�لفر�س منها، و�تخذ �لر�صتاق عا�صمة له. 

اأتعلَّم يف هذا الدر�س

الدر�سُ الثالث

مة حبيب بن �صامل �أمبو�صعيدي. كان على ر�أ�س �لعلماء �ملبايعني لالإمام �أحمد بن �صعيد �لعالَّ

يف �صوء هذه �لعبارة، وباال�صتعانة مب�صادر �لتعلم �ملختلفة �أجب عن �الأ�صئلة �الآتية: 

1- �أين ُولد �لعاّلمة حبيب؟ و�أين مكان �صكناه؟               2-  ما �ملهنة �لتي �متهنها؟

3-  ما �لدور �لذي قام به يف �أو�خر ع�رش دولة �ليعاربة ؟

توظيف امل�صادر / التقانة

�حلاكم �لعادل و�لعامُل �ملخل�س 

َماُم  �أمان للدول. �صِ

قيمة 

الإمام اأحمد بن �صعيد البو�صعيدي: 

بد�ية  يف  عمل  �لد�خلية،  مبحافظة  �أدم  والية  يف  ولد 

ْنَكِة  حياته بالتجارة، كان رجاًل �صجاًعا عايل �لهمة متيز ِباحْلِ

و�لذكاء، وتويف يف مدينة �لر�صتاق ودفن فيها عام 1783م.

�صخـ�صيــة تاريخية ُعمانية
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الحّكام البو�صعيد ... �صيا�صة حكيمة ومنجزات را�صخة

ا منها. ح �ل�صكل )17( بع�صً ز ع�صر �لبو�صعيد بالعديد من �لمنجز�ت �ل�صيا�صية و�لع�صكرية، ويو�صِّ
َّ
تمي

ال�صلطان �صعيد بن تيمور: 

و�ل��د �ملغفور له باإذن �لّل�ه تعاىل �ل�ص��لطان قابو�س بن �ص��عيد-

��ب �لّل�ه ثر�ه-، ت��وىّل �حلكم ع��ام 1932م، �هتم بالعالقات 
َّ
طي

�خلارجي��ة حيث عق��د �لعديد م��ن �التفاقيات، �أهمه��ا �تفاقيات 

�ص��د�قة وعالق��ات �قت�ص��ادية مع �لوالي��ات �ملتح��دة �الأمريكية 

و�لهن��د، كما  قام بزي��ارة �لعديد من دول �لع��امل، مثل: �لواليات 

�ملتحدة �الأمريكية، وبريطانيا، و�ليابان، وفل�صطني، وم�رش. ويعدُّ 

�أول حاكم عربي يزور �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

�صخـ�صيــة تاريخية ُعمانية

الإمام 

اأحمد بن �صعيد

اأ�ص�ش

ا  جي�ًصا قويًّ

ثابتا، واأ�صطوًل 

ا بحريًّ

َر حرَّ

 البحرين

 من 

�صيطرة 

الفر�ش

اأقام 

اإمبراطورية 

وا�صعة المتداد 

في اآ�صيا  

واإفريقيا

د وحَّ

 البالد

 وحافظ 

على 

ا�صتقرارها

نجح في 

اإقامة عالقة 

متوازنة بين 

ُعمان والقوى

الأوروبية 

المتناف�صة

ال�صيد

�صلطان بن اأحمد

الإمــام 

عزان بن قي�ش

ال�صلطان 

في�صل بن تركي

ال�صيد

�صعيد بن �صلطان

�ل�صكل )17( من منجز�ت دولة �لبو�صعيد

باالأ�صطول  �لكبري  �هتمامها  �لبو�صعيدية  للدولة  حت�صب  �لتي  �لع�صكرية  �الإجناز�ت  ومن 

�ل�صو�حل  تاأمني  �صعيد من  بن  �أحمد  �الإمام  �لُعماين يف عهد  �الأ�صطول  �لبحري، حيث متكن 

ا يف عام 1775م من حترير مدينة �لب�رشة من �حل�صار  �لُعمانية وطرد �لفر�س منها، كما متّكن �أي�صً

�لفار�صي، ويف عهد �ل�صيد �صلطان بن �أحمد جنح �الأ�صطول �لُعماين يف فر�س �ل�صيادة على �خلليج �لعربي 

�ل�صق  ربط  من  بو��صطته  �لذي متكن  �صلطان  بن  �صعيد  �ل�صيد  عهد  � يف 
ً
باهر جناًحا  ُعمان، وجنح  وبحر 

�الآ�صيوي بال�صق �الإفريقي من �الإمرب�طورية �لُعمانية، وكان �صبًبا يف قوة �لعالقة بني ُعمان و�لدول �الأخرى. 
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وق��د ُتوجت منجز�ت �لدولة �لبو�ص��عيدية  بقيام 

�لنه�ص��ة �لُعمانية �حلديث��ة يف 23 يوليو 1970م يف 

  – ب �لّل�ه ثر�ه
ّ
عهد �ل�ص��لطان قابو�س بن �ص��عيد –طي

فاأ�ص��بحت ُعمان دولة �ملوؤ�ص�ص��ات و�لقانون، وتعد 

قو�ت �ل�ص��لطان �مل�ص��لحة  و�رشطة ُعمان �ل�صلطانية  

من  �ص��و�هد �لنه�ص��ة �لُعمانية �حلديثة حيث حظيت 

باهتم��ام بالغ من خ��الل بر�مج �لتاأهي��ل و�لتدريب 

�لفني و�الأكادميي لكافة منت�ص��بيها، وتزويدها بكافة 

�الأ�صلحة و�ملعد�ت �ملتطورة �لتي تكفل حتقيق �الأمن 

و�ال�صتقر�ر يف �صلطنة ُعمان.

 وتويف �ل�ص��لطان قابو�س يف 10 يناير 2020م ، 

بعد �أن �أر�صى ركائز دولة �صاخمة لها مكانتها و�صهرتها 

�ملحلية و�الإقليمية و�لعاملية.

ب �لّل�ه ثر�ه – و��صًفا  فيها �ملنجز�ت 
ّ
�كتب ر�صالة  وفاء و�متنان لل�صلطان قابو�س بن �صعيد – طي

�لعظيم��ة �لت��ي حتققت يف �أر�س �ل�ص��لطنة يف عه��ده ودورك يف �ملحافظة على مكت�ص��بات �لوطن 

ومقّدر�ته، ثم �صارك ما كتبته يف �الإذ�عة �ملدر�صية. 

توظيف امل�صادر / التقانة

�لتخطيط �ملنظم و�ملدرو�س خطوة �أ�صا�صية لتحقيق �لهدف.

قيمة 
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ومن مظاهر �ال�ص��تقر�ر �ل�صيا�صي �لد�خلي 

�لذي �صهدته ُعمان، �النتقال �ل�صل�س للحكم 

بع�د وفاة �ل�صلطان قابو�س بن �صعيد بن تيمور 

��ب �لّل�ه ث��ر�ه- وت��ويل �صاحب �جلاللة 
َّ
-طي

�ل�صلط��ان هيثم بن ط��ارق بن تيمور - حفظه 

�لّل���ه ورع��اه- مقالي��د �حلك��م يف 11 يناير 

2020م ، وق��د �ألق��ى جالل��ة �ل�صلطان هيثم 

�بن طارق بن تيمور خطابه �الأول �أمام جمل�س 

ُعم��ان وفي��ه عاهد �صعب��ه منذ �لوهل��ة �الأوىل 

بال�ص��ري على ُخَطا �ل�صلطان �لر�حل يف م�صهد 

تاريخي يدل على عر�قة ُعمان ومتا�صك �صعبها 

وحكمة حّكامها.

ال�صلطان هيثم بن طارق بن تيمور اآل �صعيد -حفظه الّلـه ورعاه-:

ُولد يف م�صقط بتاريخ 11 �أكتوبر  1954م، وتلّقى تعليمه يف �ملر�حل �الأوىل يف �ملدر�صة �ل�صعيدية 

ج عام 
َّ
مب�صقط، ثم و��ص��ل تعليمه �لعايل يف جامعة �أك�صفورد يف برنامج �خلدمات �خلارجية، وتخر

1979م، ث��م �أكم��ل تعليمه بكلية بيم��ربوك �لتابعة لذ�ت �جلامعة. توىل �ل�صلط��ان هيثم بن طارق 

-حفظ��ه �لّل���ه ورعاه- منا�ص��ب عدة قبل توليه �حلكم منه��ا: وكيل �ل�ص��وؤون �ل�صيا�صية يف وز�رة 

� للر�ث و�لثقافة يف �لفرة )2002م-2020م(، كما توىل رئا�صة 
ً
�خلارجي��ة عام 1986م، ووزير

�للجنة �لرئي�صية لروؤية ُعمان 2040.
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حتليل اجلداول والأ�صكال

�نظر �إىل �ل�صورة �أعاله و�لتي متثل ر�صالة �ل�صلطان قابو�س بن �صعيد -طيَّب �لّل�ه ثر�ه- �إىل �أع�صاء 

جمل�س �لعائلة �حلاكمة، ثم �أجب عن �الأ�صئلة �الآتية:

1- ما �لقيم �لتي ت�صمنتها �لر�صالة ؟

2- م��ا �لدالئل �لتي ت�صتنتجها من �رشعة �نتقال �حلكم و�صال�صته بعد وفاة �ل�صلطان قابو�س بن �صعيد 

-طيَّب �لّل�ه ثر�ه-؟
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المنجزات الح�صارية... مجد وازدهار

تعددت �ملنجز�ت �حل�صارية �لُعمانية يف ع�رش �لبو�صعيد، ف�صملت جماالت عديدة منها:

ام �لبو�صعيد �لنظام �الإد�ري يف ُعمان، حيث ��صتحدث �الإمام �أحمد بن �صعيد �لبو�صعيدي  ر حكَّ طوَّ

بع�س �لتنظيمات يو�صحها �ل�صكل )18(.

المجال الإداري

�ل�صكل )18( �لتنظيمات �الإد�رية في عهد �الإمام �أحمد بن �صعيد

ال�صلطة 

الت�صريعية

ال�صلطة 

التنفيذية

ال�صلطة 

الق�صائية

قا�صي الق�صاةالعلماء

الق�صاةالوجهاء والأعيان

بيت المالالولة
ُجباُة 

ال�صرائب
الأ�صطولالجي�شالحر�شال�صرطة

قم وجمموعتك مبناق�صة �أبرز �خت�صا�صات �لو�ل�ي يف واليتكم.

الربط مع احلياة

الإمـــــام
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تنوعت �الأن�صطة �القت�صادية يف ُعمان يف ع�رش �لبو�صعيد، فقد �زدهر 

�لن�صاط �لتجاري حي��ث كان مليناء م�صقط �أهمية جتارية كبرية يف �أو�خر 

�لقرن �لثامن ع�رش �مليالدي.

وكان �لتجار �لُعمانيون يقومون بدوٍر مهمٍّ يف جتارة �ملحيط �لهندي 

ع��ني لل�صلع �لتجاري��ة �ملحلية  مثل: �لتم��ور و�الأ�صماك  باعتباره��م موزِّ

و�للبان و�لع�صل و�ل�صمغ، وكذلك �ل�صلع �مل�صتوردة من �لبلد�ن �الأخرى 

مثل: �لُب من �ليمن، و�مللح من بالد فار�س، و�لعاج من �رشقي �إفريقيا.

المجال القت�صادي

اأ�صف اإىل معلوماتك

بلغ��ت �لتج��ارة �لت��ي متر على 

مين��اء م�صق��ط يف �لعق��د �الأخ��ري 

م��ن �لق��رن �لثامن ع���رش �مليالدي 

م��ا يع��ادل خم�صة �أثم��ان جمموع 

�لتجارة يف منطقة �خلليج �لعربي.

باال�صتعانة باخلريطة �أدناه، وبالرجوع �إىل م�صادر �لتعلُّم �ملختلفة، �أجب عن �الأ�صئلة �الآتية:

1- ��صتنتج �الأ�صباب �لتي �صاعدت �لتجار �لُعمانيني على ممار�صة �لو�صاطة �لتجارية.

د على �خلريطة �ملناطق �لتي ��صتورد منها �لتجار �لُعمانيون �ملنتجات �لو�ردة يف �لّن�س. 2- حدِّ

التعامل مع اخلريطة

1500 كم  0  750 كم  

ال�شمال

زجنبار

بحر �لعرب

بحر ُعمان

م�ان
ُع

بومباي

ممبا�صا

موزمبيق

�ملحيط �لهندي

مر
ح

الأ
حر �

�لب

ج �لعربي
خللي

�
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ام �لبو�صعيد، فبنو� �لقالع و�حل�صون و�الأبر�ج و�لبيوت و�لق�صور  � من �هتمام  ُحكَّ
ً
نالت �لعمارة ن�صيًبا و�فر

وقلعة  �لر�صتاق،  �أحمد يف  بن  �صعيد  �الإمام  بناه  �لذي  �ملن�صور  عليها: ح�صن  �الأمثلة  ، ومن   )19 )�ل�صكل 

ا بناء ح�صن �لفليج يف بركاء، �أما  �لر�وية �لتي بناها �ل�صيد �صلطان بن �أحمد يف م�صقط، كما مت يف عهده �أي�صً

يف عهد �ل�صيد �صعيد بن �صلطان فقد مت بناء ح�صن �خلندق يف �لربميي.

المجال العمراني

�ل�صكل )19( نماذج من �لعمارة �لُعمانية في ع�صر �لبو�صعيد

ح�صن �لفليج ح�صن �ملن�صور

قلعة �لر�وية ح�صن �خلندق

derasat 12 u1.indd   44 8/3/21   10:05 AM





الوحدة األولى: ُعمان...تاريخ وحضارة 

هذا وطني.. في العراقة والمجد

46

�ل�صكل )20( َوْقُف �ل�صيد في�صل بن حمود �لبو�صعيدي في �لتعليم

حتليل اجلداول والأ�صكال

باال�صتعان��ة بال�صكل )20( �لذي ُيَمثُِّل وقًفا لمدر�صة �لقر�آن �لكريم في بيت �لقرن بالر�صتاق، 

�أجب عن �الأ�صئلة �الآتية:

حه �ل�صكل؟ 1- ��صتنتج معنى �لوقف، و�أي نوع من �لوقف يو�صِّ

ِع في �لمدر�صة.
َ
2- ��صتخرج نظام �لعمل �ْلُمتَّب

3- �أعِط �أمثلة على �أوقاف �أخرى في محافظتك، وكيف يمكن �ال�صتفادة من �لوقف في حياتنا؟
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�ل�صكل )21( من �لموؤلفات �لُعمانية في ع�صر �لبو�صعيد

��صتمرت ُعمان يف ع�رش �لبو�صعيد باإقامة عالقات دبلوما�صية على 

�مل�صتويني �الإقليمي و�لعامل��ي، حيث عقدت �لعديد من �التفاقيات 

و�ملعاه��د�ت مث��ل: �ملعاهدة �لت��ي عقدها �ل�صيد �صعي��د بن �صلطان 

مع �لواليات �ملتحدة ع��ام 1833م، و�لتي ُتعد من �أقدم �لعالقات 

�ل�صيا�صية بني �لدول �لعربية و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية. 

وحر�ص��ت ُعمان على �ال�صتمر�ر يف عالقاتها �خلارجية خالل �لفر�ت �لالحقة، ويف عهد �ل�صلطان 

ب �لّل�ه ث��ر�ه– تو�صعت ُعمان يف عالقاته��ا بف�صل �صيا�صة �ل�ص��الم �لتي �تبعها، 
ّ
قابو���س بن �صعي��د –طي

ْلم و�حلو�ر، وعدم �لتدخل يف �صوؤون �لغري منهاًجا يف �صيا�صته �خلارجية، ودعا �إىل حل 
ِّ

حي��ث �تخذ �ل�ص

جمي��ع �مل�صاكل �الإقليمية و�لعاملية بالطرق �ل�صلمية، كما �تخذ �ل�صلطان دور �لو�صيط يف حل �لكثري من 

ا؛ مما �أك�صب �صلطنة ُعمان حمبة �لعامل و�أ�صبحت مر�صى �ل�صالم و�الأمان. وعندما 
ًّ
�خلالفات �إقليميا وعاملي

ت��وىل جاللة �ل�صلطان هيثم بن طارق –حفظه �لّل�ه ورعاه- مقاليد �حلكم يف �لبالد �أّكد على �ل�صري على 

نهج �ل�صلطان قابو�س يف �صيا�صته �خلارجية. 

اأ�صف اإىل معلوماتكالعالقات الخارجية... انفتاح وتوا�صل

�أر�صل �ل�صي��د �صعيد بن �صلطان 

و�لي��ه عل��ى ممبا�صا علي ب��ن نا�رش 

�لهنائي على م��ن �ل�صفينة �صلطانة 

�إىل لندن عام 1842م، حاماًل معه 

هد�يا �ل�صلطان �صعيد �إىل �مللكة.

وبرز يف ع�رش �لبو�صعيد �لعديد من �لعلماء يف خمتلف جماالت �ملعرفة )�ل�صكل21( 

مث��ل: �ل�صيخ مهنا بن خلفان بن حممد �لبو�صعي��دي حيث ترك كتاًبا �أ�صماه »تهذيب 

�الأثر يف تلخي�س جامع �ل�صيخ حممد بن جعفر«، و�ل�صيخ نا�رش بن جاعد �خلرو�صي، 

�ل��ذي ترك موؤلفات عديدة منه��ا: »مو�صوعة �لعلم �ملبني وح��ق �ليقني«، و�ل�صاعر 

�صعيد بن م�صل��م �ملعروف باأبي �ل�صويف �لذي �ألَّف 

دي��و�ن �صعر ُطبع الأول مرة يف مدينة 

�أو�صاكا باليابان عل��ى نفقة �ل�صلطان 

تيمور ب��ن في�صل ع��ام 1937م، ومن 

مة  علم��اء ُعم��ان �ملعا�رشين �ل�صي��خ �لعالَّ

�أحم��د بن حمد �خلليلي �لذي �صغل من�صب 

مفتي ع��ام �ل�صلطنة منذ ع��ام 1975م، ومن 

موؤلفاته كتاب "برهان �حلق".
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�ر�س لهذه �لوحدة �أن:  ُيَتوقَُّع من �لطالب �لدَّ

ي�ستنتج �لتاأثري �ملتبادل بني �لإن�سان وبيئته.

يناق�س عو�مل �لتنوع �لبيئي و�لأحيائي يف �سلطنة ُعمان.

ة.
َّ
َع جهود �سلطنة ُعمان يف حماية �لبيئة �لُعماني

َّ
َيَتَتب

يقرتح حلول منا�سبة ملعاجلة �لق�سايا �لبيئية �ملختلفة.

ر �هتمام �سلطنة ُعمان با�ستد�مة �لبيئة �ملحلية و�لعاملية. ُيَقدِّ

يحلَِّل �لن�سو�س و�جلد�ول و�لأ�سكال و�خلر�ئط.

يكت�سب �لقيم و�لجتاهات و�ملهار�ت.

بيئتنا... 
تنّوع وثراء
واستدامة 

الوحدة الثانية:

الدرس األول : البيئة... قضية عالمية ويقظة وطنية

ة... حماية واستدامة الدرس الثاني : البيئة الُعمانيَّ

يات عالمية وجهود وطنية الدرس الثالث : قضايا بيئية... تحدِّ

ة
د

حـ
و

لل
ّم 

عل
لت

 ا
ت

جا
ر

خم
ة

د
ح

و
ال

س 
�

و
در

51 الوحدة الثانية: بيئتنا... تنوع وثراء واستدامة

1

5

3

7

2

6

4

derasat 12 u2.indd   51 8/3/21   10:53 AM



�ر�س لهذه �لوحدة �أن:  ُيَتوقَُّع من �لطالب �لدَّ

ي�ستنتج �لتاأثري �ملتبادل بني �لإن�سان وبيئته.

يناق�س عو�مل �لتنوع �لبيئي و�لأحيائي يف �سلطنة ُعمان.

ة.
َّ
َع جهود �سلطنة ُعمان يف حماية �لبيئة �لُعماني

َّ
َيَتَتب

يقرتح حلول منا�سبة ملعاجلة �لق�سايا �لبيئية �ملختلفة.

ر �هتمام �سلطنة ُعمان با�ستد�مة �لبيئة �ملحلية و�لعاملية. ُيَقدِّ

يحلَِّل �لن�سو�س و�جلد�ول و�لأ�سكال و�خلر�ئط.

يكت�سب �لقيم و�لجتاهات و�ملهار�ت.

بيئتنا... 
تنّوع وثراء
واستدامة 

الوحدة الثانية:

الدرس األول : البيئة... قضية عالمية ويقظة وطنية

ة... حماية واستدامة الدرس الثاني : البيئة الُعمانيَّ

يات عالمية وجهود وطنية الدرس الثالث : قضايا بيئية... تحدِّ

ة
د

حـ
و

لل
ّم 

عل
لت

 ا
ت

جا
ر

خم
ة

د
ح

و
ال

س 
�

و
در

51 الوحدة الثانية: بيئتنا... تنوع وثراء واستدامة

1

5

3

7

2

6

4

derasat 12 u2.indd   51 8/3/21   10:53 AM



الوحدة الثانية: بيئتنا... تنوع وثراء واستدامة

هذا وطني.. في العراقة والمجد

52

... قضية عالمّيـة
   ويقظة وطنية

البيئة

البيئة.. ماهيتها ومكوناتها

تكام��ل مكون��ات �لبيئ��ة وتفاعلها فيما 

بينها.

�لتن��وع �لأحيائ��ي عامل مه��م لتحقيق 

�لتو�زن �لبيئي.

َد �لت�رشيعات و�ملنظم��ات �ملخت�سة  َتَع��دُّ

بحماية �لبيئة.

�إ�سه��ام �سلطن��ة ُعم��ان يف حماي��ة �لبيئة 

�لعاملية و�سونها.

�رتب��ط �لإن�س��ان منذ بد�ي��ة حياته �رتباًط��ا وثيًقا 

بالبيئة، فكانت عالقت��ه معها �إيجابية ياأخذ منها قدر 

حاجت��ه دون �لإ���رش�ر مبكوناتها، �إل �أن��ه مع تطور 

جم��الت �حلياة، وتعدد متطلب��ات �لإن�سان تعر�ست 

�لبيئ��ة ل�ستنز�ف �أثَّر على �لتن��وع �لأحيائي فيها؛ مما 

دفع دول �لعامل ومنها �سلطنة ُعمان �إىل �ل�سعي حلماية 

�لبيئة من خالل �إ�سد�ر �لت�رشيعات، و�إن�ساء �ملنظمات 

�ملخت�سة بذلك. 

ُتعرف �لبيئة )Environment( باأنها �لو�سط �أو �ملجال �ملكاين �لذي تعي�س فيه �لكائنات �حلية، تتاأثر 

به وتوؤثر فيه، وتتعدد �لت�سنيفات ملكونات �لبيئة، من �أبرزها:

اأتعلَّم يف هذا الدر�س

 جمي��ع �لكائنات �حلية �لتي تعي�س على �لأر�س 
ُّ
م 1- �لبيئ��ة �لطبيعية )Natural Environment(: َت�سُ

وما يحيط بها من ماء وهو�ء وغريها من مو�رد طبيعية.

��ُن كل م��ا �أن�س��اأه �لإن�س��ان نتيجة تفاعله  مَّ ��دة )Man-made Environment(: َتَت�سَ
َّ
ي 2- �لبيئ��ة �ملُ�سَ

و��ستثماره ملو�رد بيئته �لطبيعية، مثل: �ملباين، و�ملز�رع، و�لأن�سطة �ملختلفة.

ا 
ًّ
د تتفاع��ل فيما بينها موؤثرة ومتاأثرة، وقد يكون ه��ذ� �لتفاعل �إيجابي

َّ
ي يه��ا �لطبيعي و�ملُ�سَ قَّ  و�لبيئ��ة ِب�سِ

ي �إىل �لإ�رش�ر بها؛ مما ينتج عنه م�سكالت تتفاوت يف �أهميتها وتاأثريها.  ا يوؤدِّ
ًّ
ي�سهم يف ��ستد�متها، �أو �سلبي

الدر�سُ الأول
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التنوع الأحيائي ثروة عالمية

 )Biodiversity( ة مبختلف �أنو�عها ذ�ت دور مهم يف �لبيئة، وُيعرف �لتنوع �لأحيائي
َّ
�لكائنات �حلي

ُد �أنو�ع �لكائنات �حلية وكرثتها، وتباينها، �سو�ء كانت هذه �لأنو�ع يف �لنظم �لبيئية �لربية، �أم  باأنه َتَعدُّ

�ملائية، �أم �جلويَّة، ولهذ� �لتنوع �أهمية كبرية يف �لعديد من �ملجالت منها �ملكت�سفة، ومنها �لتي يعمل 

�لعلم على �كت�سافها  )�ل�سكل 1(؛ لذ� وجب حمايته و�سن �لقو�نني و�لت�رشيعات للمحافظة عليه. 

�لتي   للبيئة  و�سًفا  وجمموعتك  �كتب  ومكوناتها،  �لبيئة  مفهوم  عن  َتَعلَّْمَتُه  ما  خالل  من 

تطمحون �لعي�س فيها ، ثم �عر�سوه �أمام  زمالئكم يف �ل�سف.

الربط مع احلياة

53
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ال�شكل )1( من االأمثلة على اأهمية التنوع االأحيائي في المجاالت المختلفة

قيمة 

املجال الطبي

بع�ض العقاقري من 

اأو  نـبـاتي  اأ�شـــل 

حيـوانــي.

املجال البيئي

علــى  املحافظــة 

مكونات الهواء.

املجال الزراعي

املكافحة احليويــة 

للآفات الزراعية.

املجال ال�صناعي

ال�شناعــــات  بعـ�ــض 

مواد خام  تعتمد على 

حيوانية اأو نباتية.

بيئتنا لي�شت مرياًثا عن اآبائنا بل ا�شتعارة من اأبنائنا.

ر وناق�ش فكِّ

توظيف امل�صادر / التقانة

ح فيه اأهمية التنوع االأحيائي يف اأحد املجاالت. ا تو�شِّ  اكتب ملخ�شً

املحافظة على التنوع االأحيائي م�شوؤولية عاملية م�شرتكة.

هذا وطني.. في العراقة والمجد
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ُ عن �إدر�ك و��سح �أن �لبيئة  ��ة ملا يجب �أن يكون عليه �لو�سع �لبيئي يف �لع��امل ُتَعربِّ
َّ
   �إن �لروؤي��ة �لُعماني

ة مبنظومة �لبيئة �لعاملية، 
َّ
�ملحلية جزء ل يتجز�أ من �لبيئة �لعاملية، لذلك �رتبطت بر�مج حماية �لبيئة �لُعماني

ِة و�لتعاون مع 
َّ
ْوِلي وتهت��م �ل�سلطن��ة بر�سد كافة �مل�ستجد�ت �لبيئية، ومت�سي يف �لإفادة من �لتج��ارب �لدَّ

كافة �خلرب�ت �لعاملية من �أجل بيئة م�ستد�مة )�ل�سكل 2(.  

�ل�سكل )2( من جهود �سلطنة ُعمان لحماية �لبيئة �لعالمية

توظيف امل�صادر / التقانة

ِة �لتي �ن�س��مت �إليها �س��لطنة ُعمان، ثم 
َّ
ْوِلي 1- �بحث وجمموعتك عن �إحدى �ملنظمات �لبيئية �لدَّ

ا عنها مت�سمًنا: ��سم �ملنظمة، �خت�سا�ساتها، �أهد�فها، تاريخ �ن�سمام �ل�سلطنة �إليها. �كتبو� ملخ�سً

2- ُيَعدُّ منتدى ُعمان �لبيئي من �أبرز �لفعاليات �لبيئية �لتي تنظمها �ل�سلطنة بهدف حماية �لبيئة. يف 

�سوء ذلك، �بحث عن �لن�سخة �لأخرية للمنتدى مو�سًحا �أبرز �ملحاور �لتي ت�سمنها و�لتو�سيات 

�لتي خرج بها.

البيئة العالمية.. روؤية ُعمانية ل�ستدامتها

عقد م�ؤتمرات 

دولية

التعاون مع 

المنظمات 

والبرامج الدولية 

الم�ساركة في 

م�ؤتمرات اإقليمية 

وعالمية

 الم�صادقة على

   التفاقيات 

الإقليمية والدولية

�ملوؤمتر �لبيئي 

)�حلياة حتت 

�ملاء، �ساللة 

2٠1٧م(.

موؤمتر ُعمان 

للبيئة )جلف 

�إكو2٠13(.

�ملنظمة 

�لإقليمية حلماية 

�لبيئة �لبحرية.

برنامج �لأمم 

�ملتحدة للبيئة.

ِ �ملناخ  موؤمتر َتَغريُّ

باأملانيا )2٠1٧م(.

م�وؤمت������ر�ت 

�لأطر�ف �ملعني���ة 

باإد�رة �ملَُخلَّفاِت 

�خلطرة و�مل��و�د 

�لكيميائية بجنيف 

)2٠15م(.

�تفاقية �لتنوع 

�لأحيائي.

�تفاقية فيينا 

حلماية طبقة 

�لأوزون.
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ُ عن �إدر�ك و��سح �أن �لبيئة  ��ة ملا يجب �أن يكون عليه �لو�سع �لبيئي يف �لع��امل ُتَعربِّ
َّ
   �إن �لروؤي��ة �لُعماني

ة مبنظومة �لبيئة �لعاملية، 
َّ
�ملحلية جزء ل يتجز�أ من �لبيئة �لعاملية، لذلك �رتبطت بر�مج حماية �لبيئة �لُعماني

ِة و�لتعاون مع 
َّ
ْوِلي وتهت��م �ل�سلطن��ة بر�سد كافة �مل�ستجد�ت �لبيئية، ومت�سي يف �لإفادة من �لتج��ارب �لدَّ

كافة �خلرب�ت �لعاملية من �أجل بيئة م�ستد�مة )�ل�سكل 2(.  

�ل�سكل )2( من جهود �سلطنة ُعمان لحماية �لبيئة �لعالمية

توظيف امل�صادر / التقانة

ِة �لتي �ن�س��مت �إليها �س��لطنة ُعمان، ثم 
َّ
ْوِلي 1- �بحث وجمموعتك عن �إحدى �ملنظمات �لبيئية �لدَّ

ا عنها مت�سمًنا: ��سم �ملنظمة، �خت�سا�ساتها، �أهد�فها، تاريخ �ن�سمام �ل�سلطنة �إليها. �كتبو� ملخ�سً

2- ُيَعدُّ منتدى ُعمان �لبيئي من �أبرز �لفعاليات �لبيئية �لتي تنظمها �ل�سلطنة بهدف حماية �لبيئة. يف 
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م�ؤتمرات اإقليمية 

وعالمية

 الم�صادقة على

   التفاقيات 

الإقليمية والدولية

�ملوؤمتر �لبيئي 

)�حلياة حتت 

�ملاء، �ساللة 

2٠1٧م(.

موؤمتر ُعمان 

للبيئة )جلف 

�إكو2٠13(.

�ملنظمة 

�لإقليمية حلماية 

�لبيئة �لبحرية.

برنامج �لأمم 

�ملتحدة للبيئة.

ِ �ملناخ  موؤمتر َتَغريُّ

باأملانيا )2٠1٧م(.

م�وؤمت������ر�ت 

�لأطر�ف �ملعني���ة 

باإد�رة �ملَُخلَّفاِت 

�خلطرة و�مل��و�د 

�لكيميائية بجنيف 

)2٠15م(.

�تفاقية �لتنوع 

�لأحيائي.

�تفاقية فيينا 

حلماية طبقة 

�لأوزون.
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56

من خطاب �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد -طّيب �لّل�ه ثر�ه- يف �لعيد �لوطني �خلام�س ع�رش 1٩٨5م.

ا  حلماية �لبيئة، ُمدًد�: ��س��مه، و�أهد�فه، 
ًّ
�قرتح برناجًم��ا �أو م�رشوًعا عاملي

و�آليات تنفيذه، ثم �عر�س مقرتحك �أمام زمالئك يف �ل�سف.

ر واقرتح فكِّ

اأ�صف اإىل معل�ماتك

�أطلقت �ل��دول �ملطلة عل��ى �ملحيط �لهندي 

��س��م �س��لطنة ُعم��ان عل��ى برناجمه��ا يف حماية 

�ل�سالحف �لبحرية على �سو�طئها عام 2٠٠6م؛ 

تقديًر� منها ملكانة �ل�سلطنة يف �لعمل �لبيئي.

ْقناه من خطو�ت مهمة يف  »و�نطالقا من �هتمامنا �لكبري بحماية �لبيئة �لطبيعية، ومع كل ما َحقَّ

بة بني �ل��دول �ملهتمة بحماية �لبيئة، فاإنه يجب بذل �ملزيد من 
ّ
ه��ذ� �ملجال نالت بها ُعمان مكانة طي

�جلهد ومر�عاة �لعتبار�ت �خلا�سة بحماية �لبيئة عند تخطيط وتنفيذ �مل�ساريع �لإمنائية، و�مل�سي ُقُدًما 

الت �لقائمة مع �ملنظمات �لإقليمية و�لدولية �ملعنية«. يف تطوير �ل�سِّ

م�ضيئة كلمات 

توظيف امل�صادر / التقانة

ُتعد �أولوية ) �ملو�رد �لطبيعية و�ل�ستد�مة �لبيئية( �أحد �لأولويات �لتي تركز عليها روؤية ُعمان 2٠4٠. 

يف �سوء ذلك:

ح فيه �لتوجه �ل�س��رت�تيجي و�لأهد�ف �لتي تركز عليها �لأولوية من �أجل حماية  ��ا تو�سِّ  �كتب ملخ�سً

�لبيئة و�سون مو�ردها �لطبيعية، ثم �عر�س عملك يف �ل�سف.   
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 �ل�سكل )3( �ل�سلط�ان ق�اب�و�س بن �سعيد-

ب �لّل�ه ثر�ه- يعلن تخ�سي�س جائزة للبيئة
ّ
طي

اأ�صف اإىل معل�ماتك

ح�س��د �سن�دوق �أ�س���وك�ا تر�س��ت لالأبح�اث يف جمال �لإيكولوجيا و�لبيئة بجمهورية �لهند 

جائ�زة �ليون�سكو- �ل�سلط�ان قاب�و�س ل�سون �لبيئة لعام 2٠1٩م لإ�سهاماته يف جمال �س�ون �لبيئة 

و�لتنمية �مل�ستد�مة.

ُتَعدُّ �سلطنة ُعمان من �أو�ئل �لدول  

�لتي �أولت حماية �لبيئة ُجلَّ �هتمامها، 

�ل�س��لطان  �أعل��ن  لذل��ك  وتتويًج��ا 

��ب �لّل�ه ثر�ه- 
ّ
قابو�س بن �س��عيد -طي

�أثن��اء زيارت��ه �إىل مقر �ليون�س��كو عام 

1٩٨٩م جائ��زة للبيئة تعد �لأوىل من 

نوعه��ا، ومُتن��ح  كل عامني للمهتمني 

ب�س��وؤون �لبيئة على �مل�س��توى �لعاملي  

من �أفر�د �أو منظمات  �أو موؤ�س�س��ات 

حكومي��ة وغ��ري حكومي��ة مم��ن لهم 

�إجن��از بارز يف �س��ون �لبيئ��ة وحماية 

�ملحيط �حليوي و�حلفاظ على �لرت�ث 

م ه��ذه �جلائزة على  �لطبيع��ي، وُتق��دَّ

�س��كل �س��هادة تقديرية، ومنحة مالية 

للفائزي��ن نظري جهودهم يف �ملحافظة 

على �لبيئة.

جائـزة الي�ن�صك�- ال�صلطـان قابـ��س ل�ص�ن البيئة
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 �ل�سكل )3( �ل�سلط�ان ق�اب�و�س بن �سعيد-

ب �لّل�ه ثر�ه- يعلن تخ�سي�س جائزة للبيئة
ّ
طي

اأ�صف اإىل معل�ماتك

ح�س��د �سن�دوق �أ�س���وك�ا تر�س��ت لالأبح�اث يف جمال �لإيكولوجيا و�لبيئة بجمهورية �لهند 

جائ�زة �ليون�سكو- �ل�سلط�ان قاب�و�س ل�سون �لبيئة لعام 2٠1٩م لإ�سهاماته يف جمال �س�ون �لبيئة 

و�لتنمية �مل�ستد�مة.

ُتَعدُّ �سلطنة ُعمان من �أو�ئل �لدول  

�لتي �أولت حماية �لبيئة ُجلَّ �هتمامها، 

�ل�س��لطان  �أعل��ن  لذل��ك  وتتويًج��ا 

��ب �لّل�ه ثر�ه- 
ّ
قابو�س بن �س��عيد -طي

�أثن��اء زيارت��ه �إىل مقر �ليون�س��كو عام 

1٩٨٩م جائ��زة للبيئة تعد �لأوىل من 

نوعه��ا، ومُتن��ح  كل عامني للمهتمني 

ب�س��وؤون �لبيئة على �مل�س��توى �لعاملي  

من �أفر�د �أو منظمات  �أو موؤ�س�س��ات 

حكومي��ة وغ��ري حكومي��ة مم��ن لهم 

�إجن��از بارز يف �س��ون �لبيئ��ة وحماية 

�ملحيط �حليوي و�حلفاظ على �لرت�ث 

م ه��ذه �جلائزة على  �لطبيع��ي، وُتق��دَّ

�س��كل �س��هادة تقديرية، ومنحة مالية 

للفائزي��ن نظري جهودهم يف �ملحافظة 

على �لبيئة.

جائـزة الي�ن�صك�- ال�صلطـان قابـ��س ل�ص�ن البيئة

derasat 12 u2.indd   57 8/3/21   10:53 AM



الوحدة الثانية: بيئتنا... تنوع وثراء واستدامة

هذا وطني.. في العراقة والمجد

58

�لتََّعلُِّم  �لّل�ه ثر�ه-، وبال�ستعانة بم�سادر  ب 
ّ
�قر�أ خطاب �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد -طي

�لمختلفة، �أجب عن �لأ�سئلة �لتالية:

»ويف جمال �لبيئة نوؤكد على �أهمية �لتوعية بق�سايا �لبيئة، ولليون�سكو دور �أ�سا�سي عليها 

�ملخاطر  �لنا�سئة عن  �لأ�رش�ر  لتخفيف حدة  ْويل  �لدَّ �لت�سامن  تعبئة  �أجل  من  به  ت�سطلع  �أن 

�لطبيعية. وي�سعدنا �أن تكون هذه �ملنظمة ر�عية للجائزة �لتي خ�س�سناها حلماية �لبيئة �لدولية 

مُ هذ� �لعام للمرة �لثامنة، و�لتي متنح ملكافاأة �لإ�سهامات �لبارزة �لتي يقدمها �أفر�د 
لَّ

َ
�لتي �َسُت�س

�أو جمموعات من �لأفر�د �أو موؤ�س�سات �أو معاهد �أو منظمات من خمتلف دول �لعامل يف جمال 

�إد�رة �لبيئة و�سونها«.

    من خطاب �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد -طّيب �لّل�ه ثر�ه-  �إىل �ملوؤمتر �لعام لليون�سكو، 4 �أكتوبر2٠٠5م.

1- ��ستخل�س �لقيم �لبيئية �لو�ردة يف ن�س �خلطاب.

مُ كل عامني؟
لَّ

َ
2- ما �لعام �لذي مت فيه ت�سليم �جلائزة للمرة �لأوىل، �إذ� علمت �أن �جلائزة ُت�س

3- �أعِط �أمثلة على بع�س �لأفر�د �أو �ملوؤ�س�سات  �لفائزة بجائزة �ليون�سكو -�ل�سلطان قابو�س 

ل�سون �لبيئة.

حتليل الن�صو�س
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حماية واستدامة
ة... البيئة الُعمانيَّ

ٌد ٌع، َوَتَفرُّ بيئتنا.. َتَن�ُّ

ة.
َّ
َد عو�مل تنوع �لبيئات �لُعماني َتَعدُّ

�لتن��وع �لأحيائ��ي يف �س��لطنة ُعمان ذو 

�أهمية �قت�سادية كبرية. 

�هتم��ام �س��لطنة ُعم��ان با�س��تد�مة �لبيئة 

و�سون مو�ردها �لطبيعية.

حبا �لّل�ه ُعمان تنوًعا فريًد� يف بيئاتها �لطبيعية؛ مما   

�أك�سبها ثر�ًء وتنوًعا يف �حلياة �لفطرية ميزها عن كثري 

�لنه�سة  بد�ية  منذ  �ل�سلطنة  �أدركت  وقد  �لدول،  من 

�ملباركة �أهمية حماية �لبيئة و�سون مو�ردها �لطبيعية 

لالأجيال �لقادمة؛ مما جعلها تويل �هتماًما بالًغا بالبعد 

�لبيئي يف خططها �لتنموية مبختلف �ملجالت.

تتنوع بيئات �سلطنة ُعمان �لطبيعية نتيجة عدة عو�مل، �أبرزها: تعدد مظاهر �ل�سطح، حيث 

ة �أ�سكاًل خمتلفة من �لت�ساري�س، كاجلبال، و�ل�سهول، و�لو�حات، و�له�ساب، 
َّ
ت�سم �لأر�س �لُعماني

�إ�سافة �إىل �ملوقع �جلغر�يف و�لفلكي لل�سلطنة، وما ترتب عليه من �متد�دها على �سو�حل طويلة 

ة وتفردها.
َّ
وتنوع ُمناخها؛ مما �أ�سهم يف تنوع �لبيئة �لُعماني

اأتعلَّم يف هذا الدر�س

الدر�سُ الثاين

59
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ٌد ٌع، َوَتَفرُّ بيئتنا.. َتَن�ُّ

ة.
َّ
َد عو�مل تنوع �لبيئات �لُعماني َتَعدُّ

�لتن��وع �لأحيائ��ي يف �س��لطنة ُعمان ذو 

�أهمية �قت�سادية كبرية. 

�هتم��ام �س��لطنة ُعم��ان با�س��تد�مة �لبيئة 

و�سون مو�ردها �لطبيعية.

حبا �لّل�ه ُعمان تنوًعا فريًد� يف بيئاتها �لطبيعية؛ مما   

�أك�سبها ثر�ًء وتنوًعا يف �حلياة �لفطرية ميزها عن كثري 

�لنه�سة  بد�ية  منذ  �ل�سلطنة  �أدركت  وقد  �لدول،  من 

�ملباركة �أهمية حماية �لبيئة و�سون مو�ردها �لطبيعية 

لالأجيال �لقادمة؛ مما جعلها تويل �هتماًما بالًغا بالبعد 

�لبيئي يف خططها �لتنموية مبختلف �ملجالت.

تتنوع بيئات �سلطنة ُعمان �لطبيعية نتيجة عدة عو�مل، �أبرزها: تعدد مظاهر �ل�سطح، حيث 

ة �أ�سكاًل خمتلفة من �لت�ساري�س، كاجلبال، و�ل�سهول، و�لو�حات، و�له�ساب، 
َّ
ت�سم �لأر�س �لُعماني

�إ�سافة �إىل �ملوقع �جلغر�يف و�لفلكي لل�سلطنة، وما ترتب عليه من �متد�دها على �سو�حل طويلة 

ة وتفردها.
َّ
وتنوع ُمناخها؛ مما �أ�سهم يف تنوع �لبيئة �لُعماني

اأتعلَّم يف هذا الدر�س

الدر�سُ الثاين
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1- تاأثري موقع �سلطنة ُعمان �لفلكي على تنوع بيئاتها �لطبيعية.

2- عالقة �لتنوع �لبيئي �لطبيعي بتعدد مظاهر �ل�سطح.

ر وناق�ش فكِّ

َدِة، مما ترتب عليه تعدد 
َّ
ي �مْلُ�سَ بيئتهم  �إقامة  �لطبيعية يف  �لبيئة  �إمكانيات  �لُعمانيون على   وقد �عتمد 
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َ
�ملهن و�حِلر

�ملجتمع �لُعماين ثر�ًء يف خمتلف جمالت �حلياة.
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قم وزمالوؤك بح�رش �لبيئات �لطبيعية �ملوجودة يف مافظتكم، ثم و�سحو� تاأثريها على منط حياة �ل�سكان.

الربط مع احلياة

  التنوع الأحيائي.. ثروة وطنية

ة 
َّ
تتميز �س��لطنة ُعمان بتنوع �أحيائي فريد؛ نتيجة لختالف بيئاتها �لطبيعية، حيث ت�س��م �لبيئة �لُعماني

�أنو�ًعا خمتلفة من �حليو�نات و�لنباتات و�لطيور.

وللتن��وع �لأحيائي �لذي تتفرد به ُعمان �أهمية �قت�س��ادية كبرية، حي��ث �أدى تنوع �لرثو�ت �لطبيعية 

)�حليو�نية، و�ملائية، و�لنباتية( �لتي تزخر بها �أر�س ُعمان �إىل تعدد �لأن�سطة �لقت�سادية �ملرتبطة بها.

توظيف امل�صادر / التقانة

ا ت�سف فيه �لرثو�ت �لطبيعية  يف �إحدى بيئات �ل�سلطنة، مو�سًحا �نعكا�س ذلك على  �كتب ملخ�سً

�لأن�سطة �لقت�سادية �ملوجودة فيها، ثم �عر�سه على زمالئك يف �ل�سف.

هذا وطني.. في العراقة والمجد
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ا يف �متالك ُعمان �لعديد من مقومات �ل�سياحة �لبيئية، �إذ ت�سم �ل�سلطنة   �أ�سه��م �لتن��وع �لأحيائي �أي�سً

�لكثري من �ملو�قع �لتي تتميز بجمال مناظرها �لطبيعية وتنوع �حلياة �لفطرية فيها؛ مما يجعلها ِوْجَهًة �سياحية 

ملحب��ي �لطبيعة و�ملغامر�ت ومر�قبة �حليو�ن��ات، ومن �لأمثلة على تلك �ملو�ق��ع: �ل�سو�حل، و�لأخو�ر، 

و�جلزر، و�لكهوف )�ل�سكل4(.

�ل�سكل )4( �ل�سياحة �لبيئية في �سلطنة ُعمان
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63 الوحدة الثانية: بيئتنا... تنوع وثراء واستدامة

بال�ستعانة باخلريطة يف �ل�سكل )4( وم�سادر �لتعلم �ملختلفة، ��ستعر�س �أبرز �ملو�قع �ل�سياحية �لبيئية 

�ملوجودة يف �ل�سلطنة وما تت�سمنه من حياة فطرية.

التعامل مع اخلريطة

�قرتح وجمموعتك م�رشوًعا �سياحيًّا �سديًقا للبيئة ميكن تنفيذه يف مافظتكم.

ر واقرتح فكِّ

�ملحافظة على �ملو�قع �ل�سياحية �لبيئية م�سوؤولية م�سرتكة.

قيمة 

بيئتنا.. كيف نعمل على ا�صتدامتها؟

�هتمت �سلطنة ُعم��ان بتحقيق �لتو�زن بني متطلبات 

�لتنمي��ة  �لقت�سادية و�لجتماعية من جهة وحماية �لبيئة 

يف كاف��ة جو�نبها من جهة �أخ��رى، وذلك بف�سل روؤية 

ب �لّل���ه ثر�ه - حيث 
ّ
�ل�سلط��ان قابو�س ب��ن �سعيد – طي

ت�سمن��ت �خلط��ط �لتنموي��ة �خلم�سي��ة من��ذ �نطالقته��ا 

ع��ام 1٩٧5م مبد�أ رب��ط �لتنمية باملحافظ��ة على �لبيئة. 

و��ستكم��اًل جلهود حماية �لبيئ��ة �لُعمانية، فقد  ركزت 

روؤية ُعمان 2٠4٠  على �لتنمية �مل�ستد�مة للبيئة و�سون 

مو�ردها �لطبيعية.

اأ�صف اإىل معل�ماتك

 يف �إطار �هتمام �سلطنة ُعمان بالبيئة 

��ت �مل��ادة )12( م��ن �لنظام  فق��د َن�سَّ

�لأ�سا�س��ي للدولة على �لت��ز�م �ل�سلطنة 

باملحافظ��ة على �لبيئ��ة وحمايتها ومنع 

�لتلوث.
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ة و�سون 
َّ
بالإ�ساف��ة �إلى �لخطط و�ل�ستر�تيجيات �لت��ي و�سعتها �ل�سلطنة لحماية �لبيئ��ة �لُعماني

مو�رده��ا �لطبيعي��ة، فقد تم �إ�س��د�ر مجموعة من �لت�س��ريعات و�لقو�نين �لبيئية، و�إن�س��اء عدد من 

ِة بالبيئة.
َّ
ْعِني

َ
�لموؤ�س�سات �ْلم

ة 
َّ
بد�أت �س��لطنة ُعم��ان منذ مرحلة مبكرة يف �إ�س��د�ر �لقو�نني �ملخت�س��ة بحماية �لبيئ��ة �لُعماني

و�ملحافظ��ة على مو�ردها �لطبيعية، حيث مت �إ�س��د�ر قانون »حماي��ة �لبيئة ومكافحة �لتلوث« عام 

1٩٨2م، وقد �أُْدِخَلْت عليه تعديالت مبوجب �ملر�س��وم �ل�س��لطاين رقم )2٠٠1/114(، ويوؤكد 

ه��ذ� �لقان��ون على �رشورة حماية ثرو�ت �لوط��ن �لطبيعية ومو�رده �لقت�س��ادية، وجتنب �لإِ�رش�ر 

بالبيئة نتيجة �لأن�سطة و�مل�ساريع �ملختلفة �لتي يتم تنفيذها يف �ل�سلطنة.

من خطاب �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد -طّيب �لّل�ه ثر�ه-  يف قمة �لأر�س /1٩٩2م.

» �إن �لإن�سان �أينما كان عليه �أن ي�ساهم يف �حلفاظ على �لبيئة، و�أن يت�سالح معها، و�أن يتعامل 

معها بعقالنية، و�أن ينتبه للم�س��ببات �لكثرية للتلوث، �س��و�ء كانت طبيعية وبيولوجية، �أو �سناعية 

دَّ من �لتكاثر �لع�س��و�ئي، وحتافظ على ما تبقى  كيميائية وفيزيائية، وعلى كثري من �ل�س��عوب �أن حَتُ

لها من مر�ع ومياه، بعيد� عن موؤثر�ت �لت�سحر و�جلفاف«.

م�ضيئة كلمات 

ب �لّل�ه ثر�ه - �لو�رد يف كلمات م�سيئة، ثم �أجب 
ّ
تاأمل خطاب �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد – طي

عن �لأ�سئلة �لآتية:

1- ��ستنتج �مل�سكالت �لبيئية �لناجمة عن �لتعامل غري �لعقالين مع مكونات �لبيئة.

2- ما �لإجر�ء�ت �لتي ينبغي �تخاذها حلماية �لبيئة؟

حتليل الن�صو�س

الت�صريعات والق�انين البيئية
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اأ�صف اإىل معل�ماتك

قامت �ل�س��لطنة بالتعاون مع �ملنظمة 

��ِة )IMO(  بت�س��نيف 
َّ
ْولي �لبحري��ة �لدَّ

�ملنطق��ة �لبحرية �لو�قعة م��ن  ر�أ�س �حلد 

��ة �جلنوبية مبا يقارب 
َّ
�إىل �حلدود �لُعماني

)2٠٠( مي��ل بح��ري كمنطق��ة بحرية 

خا�س��ة؛ وذل��ك به��دف حماي��ة �لبيئة 

ة من �لتلوث.
َّ
�لبحرية �لُعماني

ويف جمال حماية مو�رد �ملياه من �لتلوث، �أ�س��درت 

�س��لطنة ُعمان �لعدي��د من �لقو�ن��ني و�لت�رشيعات، منها 

�ملر�سوم �ل�سلطاين رقم )2٠٠1/115( �خلا�س بحماية 

م�س��ادر مياه �ل�رشب من �لتلوث، كما �هتمت �ل�سلطنة 

بحماية �لبيئة �لبحرية و�سون مو�ردها �لأحيائية، وذلك 

 حركة �ملالحة 
ُ
��م من خالل �إ�س��د�ر �لقو�ن��ني �لتي ُتَنظِّ

ة.
َّ
�لبحرية وت�سمن �سالمة �ملياه �لإقليمية �لُعماني

توظيف امل�صادر / التقانة

لع على بنود �ملادة )21(  بالرجوع �إىل قانون حماية �لبيئة ومكافحة �لتلوث، �طَّ

ح كيفية تطبيقها يف �لبيئة �ملدر�سية. من �لباب �لثاين، ثم و�سِّ

ا بحماية �لغالف �جلوي من �لتلوث، وذلك من خالل �إن�ساء عدد من �ملحطات  كما �هتمت �ل�سلطنة �أي�سً

لقيا�س جودة �لهو�ء ور�س��د م�س��تويات �لتلوث فيه و�حلر�س على عدم جتاوزها للم�س��تويات �مل�سموحة، 

وتت��وزع تل��ك �ملحطات يف بع�س مافظات �ل�س��لطنة، فعلى �س��بيل �ملثال، توجد مط��ة بالقرب من ميناء 

�لفحل يف مافظة م�س��قط، و�أخرى يف ولية �س��اللة بالقرب من منطقة ري�س��وت �ل�سناعية، كما مت �إن�ساء 

عدد من �ملحطات يف ميناء �سحار مبحافظة �سمال �لباطنة.  

1- �إن�ساء محطات قيا�س جودة �لهو�ء في مناطق معينة من �ل�سلطنة.

َذِة في محافظات �ل�سلطنة �لمختلفة. 2- �أ�سباب فر�س ت�ساريح بيئية لبع�س �لم�ساريع �ْلُمَنفَّ

ر وناق�ش فكِّ
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يف ظل �هتمام �س��لطنة ُعم��ان باملحافظة على �لبيئ��ة، فقد مت وبالتعاون مع �للجنة �لقت�س��ادية 

و�لجتماعية لغربي �آ�س��يا )�لإ�س��كو� ESCWA( تد�س��ني مكتب م�س��اندة �لقت�س��اد �لأخ�رش يف 

�ل�س��لطنة، و�لذي يهدف �إىل تطوير م�س��اريع �إنتاجية ُتعنى با�س��تد�مة �لبيئة من خالل �ل�س��تغالل 

�لأمثل للمو�رد �لطبيعية. يف �سوء ذلك:

1- ��ستنتج �ملق�سود بالقت�ساد �لأخ�رش.

2- �أعِط �أمثلة على م�ساريع �قت�سادية خ�رش�ء.

ِل �ل�سلطنة �إىل �لقت�ساد �لأخ�رش؟ 3- من وجهة نظرك، ما �لإجر�ء�ت �لالزمة ِلَتَحوُّ

ر وناق�ش فكِّ

مرت م�س��رية �لعمل �لبيئي يف �ل�س��لطنة  بعدة مر�حل تنظيمية، حيث �هتمت منذ فرت�ت مبكرة من 

ة.
َّ
نه�ستها �ملباركة باإن�ساء �لعديد من �ملوؤ�س�سات �حلكومية �لتي ُتعنى باملحافظة على �لبيئة �لُعماني

وتعم��ل تلك �ملوؤ�س�س��ات جنبا �إىل جنب م��ع كافة �رش�ئح 

ة و�س��ون 
َّ
�ملجتم��ع للمحافظة عل��ى مف��رد�ت �لبيئة �لُعماني

مو�رده��ا �لطبيعي��ة وذل��ك م��ن خ��الل �لقي��ام بالعديد من 

�لدر��س��ات و�مل�ساريع �لبيئية، و�إ�س��د�ر �لقو�نني و�لقر�ر�ت 

�لتي تهدف �إىل �ملحافظة على �لبيئة و��ستد�متها.

اأ�صف اإىل معل�ماتك

ُتَعدُّ �ل�س��لطنة �أول دول��ة عربية 

ًة بالبيئة، وذلك 
َّ
�ُس وز�رًة َمْعِني ُتَخ�سِّ

عام 1٩٨4م.

��ا �لعديد من �ملوؤ�س�س��ات �خلا�س��ة و�لأهلية �لتي تدعم جهود �حلكومة يف    وتوجد يف �ل�س��لطنة �أي�سً

حماي��ة �لبيئة �لُعمانيَّة و�س��ون �لتنوع �لأحيائي فيها، وذلك من خالل ما تقوم به من �أن�س��طة وفعاليات 

بيئية، مثل: حمالت تنظيف �ل�سو�طئ، و�مل�سابقات، وحمالت �لتوعية )�ل�سكل5(. 

الم�ؤ�ص�صات البيئية
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ة
َّ
�ل�سكل )5( جهود بع�س �لموؤ�س�سات لحماية �لبيئة �لُعماني

توظيف امل�صادر / التقانة

1- ُتَع��دُّ مبادرة )�أ�س��جار( من �لمب��ادر�ت �لبيئية �لتي ت�س��رف عليها هيئة �لبيئة. في �س��وء ذلك، 

وبال�س��تعانة بالموقع �لإلكتروني للهيئة، تعرف �إلى �أهد�ف �لمبادرة و�آلية �لم�س��اركة فيها، ثم 

ْلَت �إليه في �ل�سف. �عر�س ما َتَو�سَّ

ا  ة، ثم �كتب ملخ�سً
َّ
2- �بحث عن �إحدى �لموؤ�س�س��ات �لخا�سة �أو �لأهلية �لتي ُتعنى بالبيئة �لُعماني

عنها، و�أبرز �لفعاليات و�لأن�سطة �لبيئية �لتي تقوم بها.

�ق��رتح وجمموعُتك تاأ�س��ي�س )جمعية / موؤ�س�س��ة ( بيئية،  

مددين �لآتي: ��سم �جلمعية/ �ملوؤ�س�سة، و�أهد�فها، و�لأن�سطة 

�لتي �ستقوم بها، مع ت�سميم �سعار لها، ثم �عر�سو� عملكم يف 

�ل�سف با�ستخد�م �أحد بر�مج �لعر�س �حلا�سوبية.

ر واقرتح فكِّ

�لتكات�ف �ل�وطني �أ�س���ا�س 

بيئ�ة ُعماني�ة م�ستد�مة.

قيمة 
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ة
َّ
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توظيف امل�صادر / التقانة

1- ُتَع��دُّ مبادرة )�أ�س��جار( من �لمب��ادر�ت �لبيئية �لتي ت�س��رف عليها هيئة �لبيئة. في �س��وء ذلك، 

وبال�س��تعانة بالموقع �لإلكتروني للهيئة، تعرف �إلى �أهد�ف �لمبادرة و�آلية �لم�س��اركة فيها، ثم 

ْلَت �إليه في �ل�سف. �عر�س ما َتَو�سَّ

ا  ة، ثم �كتب ملخ�سً
َّ
2- �بحث عن �إحدى �لموؤ�س�س��ات �لخا�سة �أو �لأهلية �لتي ُتعنى بالبيئة �لُعماني

عنها، و�أبرز �لفعاليات و�لأن�سطة �لبيئية �لتي تقوم بها.

�ق��رتح وجمموعُتك تاأ�س��ي�س )جمعية / موؤ�س�س��ة ( بيئية،  

مددين �لآتي: ��سم �جلمعية/ �ملوؤ�س�سة، و�أهد�فها، و�لأن�سطة 

�لتي �ستقوم بها، مع ت�سميم �سعار لها، ثم �عر�سو� عملكم يف 

�ل�سف با�ستخد�م �أحد بر�مج �لعر�س �حلا�سوبية.

ر واقرتح فكِّ

�لتكات�ف �ل�وطني �أ�س���ا�س 

بيئ�ة ُعماني�ة م�ستد�مة.

قيمة 
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تحديات عالمية وجهود وطنية
قضايا بيئية...

فايات.. ماهيتها واإدارتها النُّ

 مكونات �لبيئة بعدد من �لعو�مل. 
َ
َتاأَثُّ�ر

م��ن  ��دُّ  حَتُ للنُّفاي��ات  �ل�س��ليمة  �لإد�رة 

تاأثري�تها �ل�سلبية.

حماية �حليو�ن��ات من �لنقر��س �سمان 

للتو�زن �لبيئي.

ُيَع��دُّ �لن�فج���ار �ل�سك�ان��ي، و�ل�تق���دم �ل�عل�م��ي 

و�لتكنولوجي، و�رتفاع م�ستوى �لمعي�سة من �لعو�مل 

ا في مكونات �لبيئ��ة و�أخلَّت بتو�زنها 
ً
�لتي �أثرت �س��لب

�لحي��وي على �لرغم م��ن جو�نبها �لإيجابي��ة، ونتيجة 

لالآثار �ل�س��لبية ظهرت �لعديد من �لق�س��ايا �لبيئية منها 

تر�كم �لنُّفايات، و�نقر��س �لحيو�نات.

ولي�ست �سلطنة ُعمان بمناأى عن تلك �لق�سايا �لبيئية 

�س��ت �لعديد م��ن �لجهود �لحثيث��ة للتعامل معها 
َّ
�إذ كر

حفاًظا على �لبيئة �لمحلية و�لعالمية. 

� على �سحة �لإن�سان و�سالمته؛ ب�سب��ب تز�يدها وعدم �تباع 
ً
ُل �لنُّفاياُت تهديًد� للبيئة، وخط��ر

��كِّ ُت�سَ

�لطرق �ملنا�سبة ملعاجلتها و�لتخل�س منها.

ُتعرف �لنُّفايات )Waste( باأنها: مواد لي�س لها قيمة لالحتفاظ بها. وقد تنتج �لنُّفايات عن �لعمليات 

�لعامة وغريها،  �أو �ملن�ساآت  �أو �مل�ست�سفيات  �أو عن �ملنازل  �أو �حلرفية  �أو �لزر�عية  �لتعدينية  �أو  �ل�سناعية 

وهناك عدة �أنو�ع من �لنُّفايات يو�سحها �ل�سكل )6(. 

اأتعلَّم يف هذا الدر�س

الدر�سُ الثالث

مفه�م النفايات واأن�اعها
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حتظى�لنُّفايات �خلطرة باهتمام دويل كبري ملا لها من �آثار بيئية �سارة. يف �سوء ذلك، وبالرجوع 

�إىل قانون حماية �لبيئة ومكافحة �لتلوث، �أجب عن �لآتي:

1- و�سح �ملق�سود بالنُّفايات �خلطرة.

2- ما عقوبة ت�رشيف �لنُّفايات �خلطرة يف �لأودية �أو �لأفالج �أو �لآبار؟

3- من وجهة نظرك، ما �حللول �ملقرتحة للتقليل من هذه �لنُّفايات؟

توظيف امل�صادر / التقانة

�ل�سكل )6( �أنو�ع �لنُّفاياِت

ُتَع��دُّ �إد�رة �لنُّفايات من �لأولويات �لتي ينبغي �لرتكيز عليها 

يف جميع دول �لعامل ل�سمان �لتخل�س من �لنُّفايات بطرق �آمنة، 

ا منها. ويو�سح �ل�سكل )٧( بع�سً

فايات اإدارة النُّ

ونق��ل ومعاجلة  عمليات جمع 

�لنُّفايات للتخل�س منها.

اإدارة النفايات:

فاياُت  النُّ

لبُة ال�صُّ

فاياُت النُّ

ُة  الغازيَّ

فاياُت النُّ

اِئلُة  ال�صَّ

مي��اه �ل���رشف �ل�سح��ي، و�ملي��اه �لناجت��ة عن 

�لت�سنيع و�لتعدين.

�ل�سو�ئل �لتي تر�سح من �لف�سالت و�لأ�سمدة.

ُمَخلَّفاُت �ملنازل، و�مل�سانع، و�ملتاجر.

ُمَخلَّفاُت �ملد�ر�س، و�ملز�رع، وعمليات 

�لبناء.

�أك�سي��د  وث��اين  �لكرب��ون،  �أك�سي��د  �أول 

�لكربون، و�مليثان.

�أكا�سيد �لكربيت، و�لكلوروفلوروكربون.
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حتظى�لنُّفايات �خلطرة باهتمام دويل كبري ملا لها من �آثار بيئية �سارة. يف �سوء ذلك، وبالرجوع 

�إىل قانون حماية �لبيئة ومكافحة �لتلوث، �أجب عن �لآتي:

1- و�سح �ملق�سود بالنُّفايات �خلطرة.

2- ما عقوبة ت�رشيف �لنُّفايات �خلطرة يف �لأودية �أو �لأفالج �أو �لآبار؟

3- من وجهة نظرك، ما �حللول �ملقرتحة للتقليل من هذه �لنُّفايات؟

توظيف امل�صادر / التقانة

�ل�سكل )6( �أنو�ع �لنُّفاياِت

ُتَع��دُّ �إد�رة �لنُّفايات من �لأولويات �لتي ينبغي �لرتكيز عليها 

يف جميع دول �لعامل ل�سمان �لتخل�س من �لنُّفايات بطرق �آمنة، 

ا منها. ويو�سح �ل�سكل )٧( بع�سً

فايات اإدارة النُّ

ونق��ل ومعاجلة  عمليات جمع 

�لنُّفايات للتخل�س منها.

اإدارة النفايات:

فاياُت  النُّ

لبُة ال�صُّ

فاياُت النُّ

ُة  الغازيَّ

فاياُت النُّ

اِئلُة  ال�صَّ

مي��اه �ل���رشف �ل�سح��ي، و�ملي��اه �لناجت��ة عن 

�لت�سنيع و�لتعدين.

�ل�سو�ئل �لتي تر�سح من �لف�سالت و�لأ�سمدة.

ُمَخلَّفاُت �ملنازل، و�مل�سانع، و�ملتاجر.

ُمَخلَّفاُت �ملد�ر�س، و�ملز�رع، وعمليات 

�لبناء.

�أك�سي��د  وث��اين  �لكرب��ون،  �أك�سي��د  �أول 

�لكربون، و�مليثان.

�أكا�سيد �لكربيت، و�لكلوروفلوروكربون.
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�ل�سكل )٧(  بع�س طرق �لتخل�س من �لنُّفايات

ُتَعدُّ عملية �إعادة �لتدوير �أحد �أ�ساليب �ل�ستد�مة �لبيئية. يف �سوء ذلك:

��ر وجمموعتك يف كيفية حتويل بع�س �لنفايات �ملنزلية �إىل منتجات جديدة، مقرتحني �أحد  فكِّ

�مل�ساريع �مل�ستقبلية يف هذ� �ملجال.

ر واقرتح فكِّ

الدفــن

الحــرق

اإعادة 

التدوير

اإعادة 

ال�صتخدام

التغ�يز 

البالزمي

التقليل

الت�صميد

نٍة بالطني و�لبال�ستيك �أو �لإ�سمنت. طَّ
َ
دفن �لنُّفايات يف حفر ُمب

حرق �لنُّفايات وحتويلها �إىل رماد، وغاز، وحر�رة.

ترك �لف�س��الت �لع�س��وية مك�س��وفة فتقوم �لكائنات �حلية �لدقيقة 

بتحليلها وحتويلها �إىل �سماد.

حتويل �لنُّفايات �ل�سلبة �أو �ل�سائلة �إىل غاز �لبالزما بتعري�سها 

حلر�رة عالية تزيد على 1٠٠٠ درجة فهرنهايت.

 تر�سيد �ل�ستهالك و�لتقليل من حجم �لنُّفايات.

حتويل �لنُّفايات �إىل منتجات جديدة.

�إعادة ��ستخد�م �أي عن�رش مر�ًر� وتكر�ًر� يف هيئته �لأ�سلية.
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�حلكومية  �ملوؤ�س�سات  جهود  تتكاتف  حيث  �لنُّفايات،  �إد�رة  يف  نوعية  نقلة  ُعمان  �سلطنة  �سهدت 

و�خلا�سة للتقليل من �لآثار �ل�سلبية �لناجمة عن �لنُّفايات، وميكن تلخي�س تلك �جلهود يف �لآتي:

• �إ�سد�ر قو�نني وت�رشيعات تخت�س بالتعامل مع �لنُّفايات. 
• توفري حاويات خم�س�سة لف�سل �لنُّفايات باأنو�عها �ملختلفة.

• �إن�ساء مطات حتويلية، ومر�دم حديثة )�ل�سكل ٨(.
• �ل�ستفادة من جت�ارب �لدول �ملتقدم�ة يف �إد�رة �لنُّفاي�ات

    و�لتخل�س منها.

• �إعد�د بحوث ودر��سات عن �أ�رش�ر بع�س �لنُّفايات على �لبيئة.
َهٍة �إىل خمتلف �أفر�د �ملجتمع.  • تنظيم بر�مج توعوية وخطط �إعالمية هادفة ُمَوجَّ

فايات جه�د ال�صلطنة في اإدارة النُّ

ذ وجمموعتك حملة توعوية يف �لبيئة �ملدر�سية عن كيفية �لتخل�س �ل�سليم من �لنُّفايات، مع  نفِّ

�ختيار �سعار منا�سب للحملة.

الربط مع احلياة

حمطة معاجلة 

املرت�صحات

خط�ط جتميع ونقل املرت�صحات

خط�ط جتميع ونقل الغازات

طبقة ت�صريف 

املرت�صحات
طبقة عازلة 

حلماية الرتبة

بئر مراقبة

ج�دة

املياه اجل�فية

مياه 

ج�فية
نفايات م�سغوطة

حمطة معاجلة 

الغازات

حمطة مراقبة 

ج�دة اله�اء

اأ�صف اإىل معل�ماتك

ع��ام  ُعم��ان  �س��لطنة  �ن�س��ّمت 

2٠2٠م �إىل �تفاقي��ة ميناماتا ب�س��اأن 

�لزئبق.

�ل�سكل )٨( ر�سم تو�سيحي لمردم هند�سي
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• توفري حاويات خم�س�سة لف�سل �لنُّفايات باأنو�عها �ملختلفة.
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    و�لتخل�س منها.

• �إعد�د بحوث ودر��سات عن �أ�رش�ر بع�س �لنُّفايات على �لبيئة.
َهٍة �إىل خمتلف �أفر�د �ملجتمع.  • تنظيم بر�مج توعوية وخطط �إعالمية هادفة ُمَوجَّ

فايات جه�د ال�صلطنة في اإدارة النُّ
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�ختيار �سعار منا�سب للحملة.

الربط مع احلياة

حمطة معاجلة 

املرت�صحات

خط�ط جتميع ونقل املرت�صحات

خط�ط جتميع ونقل الغازات

طبقة ت�صريف 

املرت�صحات
طبقة عازلة 

حلماية الرتبة

بئر مراقبة
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توظيف امل�صادر / التقانة

ِة في 
َّ
1- �بحث عن �أ�سر�ر �لمنتجات �لبال�ستيكية على �لبيئة، مو�سًحا دور �لموؤ�س�سات �ْلَمْعِني

�لتعامل �ل�سليم معها، ثم �قترح بد�ئل �سديقة للبيئة.

ثم  �لم�ستقبلية،  �لم�ساريع  و�أبرز  �لنُّفايات،  �إد�رة  في  �ل�سلطنة  تتبعها  �لتي  �لمنهجية  ح  و�سِّ  -2

�عر�س ما تو�سلت �إليه في �ل�سف.

انقرا�س الحي�انات...الأ�صباب والحل�ل

ُيَع��دُّ �نقر��س �حليو�نات )Extinction( من �لق�س��ايا �لبيئية �لر�هنة �لت��ي حظيت باهتمام �لعديد من 

�ل��دول و�ملنظمات على م�س��توى �لعامل وذلك ملا يرتتب عليها من �آثار �س��لبية على �لإن�س��ان و�لبيئة �لتي 

يعي�س فيها، وتنقر�س �إحدى ف�سائل �حليو�نات بوفاة �آخر حيو�ن قادر على �لتكاثر من تلك �لف�سيلة.

  لحظ �لمهتمون بالبيئة وب�س��ون �لحياة �لفطرية تناق�س �أعد�د بع�س �أنو�ع �لحيو�نات على م�ستوى 

��ِة لالنقر��س، مثل: �لنمر �ل�س��يبيري، ووحيد  �سَ َّ
�لعالم مما جعلهم ي�س��نفونها �س��من �لحيو�نات �ْلُمَعر

�لقرن �لأ�سود، و�سلحفاة منقار �ل�سقر.

اأ�صباب انقرا�س الحي�انات

�لتقليل من �لنُّفايات ُي�سهم يف �ملحافظة على �لبيئة ودميومتها.
قيمة 
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اأ�صف اإىل معل�ماتك

 ال�صقر الأدهم

 من �لطي��ور �ملهاج��رة �ملعر�س��ة لالنقر��س، 

�ُس  ويزور �ل�سلطن��ة يف ف�سل �ل�سيف، حيث ُيَع�سِّ

عل��ى �سو�حل بحر ُعمان ل�سيما جزر �لدميانيات 

وجزيرة �لفحل.

توظيف امل�صادر / التقانة

�بح��ث ومجموعتك عن �أحد �لحيو�ن��ات �لمعر�سة لالنقر��س ف��ي �ل�سلطنة، ثم �عر�سو� ما 

حين: ��س��م �لحيو�ن، و�سفات��ه، و�أماكن وجوده بال�سلطن��ة، ونمط معي�سته،  تو�سلت��م �إليه مو�سِّ

َعَة لحمايته من �لنقر��س.
َ
و�لإجر�ء�ت �لُمتَّب
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 �إع��الن بع���س �ملناطق كمحمي��ات طبيعية، وتت��وزع هذه 

�ملحميات يف مافظات �ل�سلطنة �ملختلفة، منها: ممية جبل 

ِّين �لطبيعية مبحافظة  �سمح��ان يف مافظة ظفار، وممية �ل�رشِّ

م�سقط )�ل�سكل 1٠(.

 �إع��د�د �لأبح��اث و�لدر��سات و�لن��دو�ت و�ملوؤمتر�ت عن 

�حليو�نات �ملعر�سة لالنقر��س.

ين �لطبيعية بمحافظة م�سقط
ِّ
ر

ِّ
�ل�سكل )1٠( منظر لمحمية �ل�س

ْوليَّة، مثل: �تفاقية �لتجار �لدولي في �أنو�ع �لحيو�نات و�لنباتات   �لن�سمام �إلى �لتفاقيات �لإقليمية و�لدَّ

�لمهددة بالنقر��س �لتي �ن�سمت �إليها �ل�سلطنة عام 2٠٠٧م.

 �إ�س��د�ر �لت�سريعات و�لقو�نين �لمتعلقة بحماية �لحيو�نات �لمعر�سة لالنقر��س، منها: قانون �لمحميات 

�لطبيعية و�سون �لأحياء �لِفْطرية �ل�سادر بالمر�سوم �ل�سلطاني )2٠٠3/6(. 

وتب��ذل �ل�سلطنة ممثلة في �لموؤ�س�سات �لحكومية �لَمْعنيَّ��ِة بالبيئة وبالتعاون مع �لموؤ�س�سات 

�لأهلية  و�لخا�سة جهوًد� حثيثة  لحماية �لحيو�نات �لمعر�سة لالنقر��س، وذلك من خالل عدد 

من �لإجر�ء�ت، منها:

تتمت��ع  م��ددة  جغر�في��ة  م�ساح��ة 

بحماية خا�سة ل�سون بيئتها �لطبيعية �أو 

�لثقافية �أو حلماية نوع من �حليو�نات �أو 

�لنباتات �لربية �أو �لبحرية.

املحمية الطبيعية:
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�لأهلية  و�لخا�سة جهوًد� حثيثة  لحماية �لحيو�نات �لمعر�سة لالنقر��س، وذلك من خالل عدد 

من �لإجر�ء�ت، منها:

تتمت��ع  م��ددة  جغر�في��ة  م�ساح��ة 

بحماية خا�سة ل�سون بيئتها �لطبيعية �أو 

�لثقافية �أو حلماية نوع من �حليو�نات �أو 
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حماية �حليو�نات من �لنقر��س ُتعيد للبيئة تو�زنها.

قيمة 

توظيف امل�صادر / التقانة

1- بال�ستعان��ة بخريطة �ملحمي��ات �لطبيعية �لو�ردة يف نهاية �لكتاب وم�س��ادر �لتعلم �ملختلفة، 

�سمم خريطة ذهنية لأبرز �ملحميات �لطبيعية يف �ل�سلطنة مو�سًحا فيها: ��سم �ملحمية وموقعها، 

و�سنة �لإعالن عنها، و�حلياة �لِفْطرية �ملوجودة فيها.

2- بالرج��وع �إىل قان��ون �ملحميات �لطبيعية و�س��ون �لأحياء �لِفْطري��ة، ��ستعر�س عقوبة من قام 

عمًد� بقتل �أو �سيد �أو تهريب كلٍّ من:

 �ل�سلحفاة �خل�رش�ء.

 �لوعل �لعربي.

ب �لّل�ه ثر�ه- وبال�ستعانة مب�سادر �لتعلم �ملختلفة، 
ّ
�قر�أ خطاب �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد -طي

�أجب عن �لأ�سئلة �لتالية:

»قد �أهملنا كثرًي� م�ساألة �ملحافظة على �لبيئة، ومو�رد �لطبيعة بغياب �لتن�سيق �جلماعي، بل 

ذهبنا يف �لجتاه �ملعاك�س يف ت�سابق عجيب بحًثا عن �لرفاهية و�لتقدم �ل�سناعي، دون مر�عاة 

للتو�زن �ملفرت�س بني �لتنمية و�لبيئة، ودون �حت�ساب لالآثار �لوخيمة لهذ� �لتقدم �ل�سناعي، على 

غالفنا �جلوي وطبقات �لأوزون، ومياه �لأنهار و�لبحار، و�نقر��س �حلياة و�لغابات«.

           من خطاب �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيَّب �لّل�ه ثر�ه- مبنا�سبة �ملوؤمتر �لعاملي للبيئة و�لتنمية /1٩٩٠م.

1- ��ستنتج �لأ�سباب �ملوؤدية �إىل تدمري �لبيئة �لطبيعية.

2- من وجهة نظرك، ما �أهمية تن�سيق �جلهود بني خمتلف فئات �ملجتمع وموؤ�س�ساته للمحافظة 

على �لبيئة ؟

حتليل الن�صو�س
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م�صادر ومراجع ال�حدة الثانية

1- بيئة. )2٠1٧(. النُّفايات ومنهجية اإدارتها. ��سرتجع من:

      https://www.beah.om/?lang=ar-om، تاريخ �ل�سرتجاع: 2٠1٩/٨/1٨م.

ان:  2- حام��د، حمدي �أحمد. )2٠14(. علم اجلغرافي� والبيئة )عالق���ت ت�أثري وت�أثر(. �لأردن، َعمَّ

د�ر �لر�ية للن�رش و�لتوزيع.

3- �حلرتو�سي، �سامل بن مبارك. )2٠14(. اجلغرافي� الطبيعية ل�سلطنة ُعم�ن. �سلطنة ُعمان، م�سقط: 

جامعة �ل�سلطان قابو�س.

ان: د�ر  4- �ل�سعود، ر�تب �سالمة. )2٠1٠(. الإن�س�ن والبيئة درا�سة يف الرتبية البيئية. �لأردن، َعمَّ

�لثقافة للن�رش و�لتوزيع.

5- �لعربي، �سعيد �سلمان. )1٩٩5(. �سلطنة ُعم�ن والهتم�م ب�لبيئة. �سلطنة ُعمان، م�سقط.

6- عود�ت، �سناء. )2٠٠٩(. اجلغرافيا البيئية. �ململكة �لعربية �ل�سعودية، �لريا�س: مكتبة �لر�سد.

٧- مركز �لأمن �لبحري. )2٠14(. البيئة وال�س�ؤون الُمن�خية. ��سرتجع من:

      http://www.mod.gov.om/ar-OM/MSC/Pages/Environment.aspx . تاريخ �ل�سرتجاع 2٠1٩/٧/12م. 

��سرتجع من  ال��سطى.  الك�ئن�ت احلية والفْطرية مبح�فظة  حممية  �لبيئة. )2٠15(.  ٨- مكتب حفظ 

https://omum.gov.om / . تاريخ �ل�سرتجاع 2٠1٩/6/14م.

�سعيد  بن  ق�ب��س  ال�سلط�ن  اجلاللة  كلم�ت وخطب ح�رضة �س�حب   .)2٠15( �لإعالم.  وز�رة   -٩

املعظم. �سلطنة ُعمان، م�سقط: وز�رة �لإعالم.

1٠- هيئة �لبيئة. )2٠2٠(. التقرير ال�طني الأول ح�ل تنفيذ اتف�قية المح�فظة على احلي�ة الفْطرية 

وم�اطنه� الطبيعية يف دول جمل�س التع�ون لدول اخلليج العربية. ��سرتجع من:

https://meca.gov.om/ar/files/knowledge-center/reports/info/national-report.pdf       

       تاريخ �ل�سرتجاع:  2٠2٠/٨/23م.

11- هيئة �لبيئة. )2٠2٠(. التف�قي�ت والمنظم�ت. ��سترجع من:

 https://www.meca.gov.om/ar/module.php?module=pages-showpage&CatID=68&ID=230  

تاريخ �ل�سرتجاع: 2٠2٠/٨/24م.
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��سرتجع من  ال��سطى.  الك�ئن�ت احلية والفْطرية مبح�فظة  حممية  �لبيئة. )2٠15(.  ٨- مكتب حفظ 

https://omum.gov.om / . تاريخ �ل�سرتجاع 2٠1٩/6/14م.

�سعيد  بن  ق�ب��س  ال�سلط�ن  اجلاللة  كلم�ت وخطب ح�رضة �س�حب   .)2٠15( �لإعالم.  وز�رة   -٩

املعظم. �سلطنة ُعمان، م�سقط: وز�رة �لإعالم.

1٠- هيئة �لبيئة. )2٠2٠(. التقرير ال�طني الأول ح�ل تنفيذ اتف�قية المح�فظة على احلي�ة الفْطرية 

وم�اطنه� الطبيعية يف دول جمل�س التع�ون لدول اخلليج العربية. ��سرتجع من:

https://meca.gov.om/ar/files/knowledge-center/reports/info/national-report.pdf       

       تاريخ �ل�سرتجاع:  2٠2٠/٨/23م.

11- هيئة �لبيئة. )2٠2٠(. التف�قي�ت والمنظم�ت. ��سترجع من:

 https://www.meca.gov.om/ar/module.php?module=pages-showpage&CatID=68&ID=230  

تاريخ �ل�سرتجاع: 2٠2٠/٨/24م.
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12- وز�رة �لبيئة و�ل�سوؤون �لُمناخية. )2٠1٨(. المحمي�ت الطبيعية الُمْعَلنَة في �سلطنة ُعم�ن. �سلطنة 

ُعمان، م�سقط: وز�رة �لبيئة و�ل�سوؤون �لُمناخية.

13- وز�رة �ل��رت�ث و�لثقاف��ة. )2٠13(. امل��س�ع��ة الُعم�نيَّة. �ملجلد �لثاين و�ل�ساب��ع. �سلطنة ُعمان، 

م�سقط.

14- وز�رة �لعدل و�ل�سوؤون �لقانونية. )2٠2٠(. ق�ن�ن حم�ية البيئة ومك�فحة التل�ث. ��سرتجع من:

     http://mola.gov.om/legislation/laws/details.aspx?id=86، تاريخ �ل�سرتجاع: 2٠2٠/٨/25م.

15- وز�رة �لعدل و�ل�سوؤون �لقانونية. )2٠2٠(. ق�ن�ن املحمي�ت الطبيعية و�س�ن الأحي�ء الفْطرية. ��سرتجع 

من   file:///C:/Users/moe11410234/Downloads  . تاريخ �ل�سرتجاع 2٠2٠/٨/25م.

16- �لوهادين، د�نة. )2٠1٧(. النُّف�ي�ت وكيفية التخل�س منه�. ��سرتجع من:

      https://mawdoo3.com/، تاريخ �ل�سرتجاع: 2٠1٩/٨/25م.

ر للن�رش  1٧- وهب��ي، �سالح. )2٠٠1(. الإن�س���ن والبيئة والتل�ث البيئي. �سوري��ا، دم�سق: د�ر �لفكِّ

و�لتوزيع.

1٨- بع�س �سور �لوحدة �إهد�ء من : د.حمد بن ممد �لغيالين.

هذا وطني.. في العراقة والمجد
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�ر�س لهذه �لوحدة �أن:  ُيَتوقَُّع من �لطالب �لدَّ

ف �لتطور�ت �لعاملية ل�سوق �لعمل و�جلهود �لوطنية ملو�كبتها.
َّ
يتعر

ح ماهية �القت�ساد �لقائم على �ملعرفة. يو�سِّ

ن �جلهود �ملبذولة لتنمية �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �ل�سلطنة. يثمِّ

يحلِّل �لن�سو�س و�جلد�ول و�الأ�سكال.

يكت�سب �لقيم و�الجتاهات و�ملهار�ت.
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الدرس الثاني: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة... األهمية والجهود الوطنية

الدرس الثالث: االقتصاد القائم على المعرفة... تطلعات ورؤى
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ٌه عالمي واهتمام وطني َتَوجُّ
سوق العمل ...

�س�ق العمل... المك�نات والع�امل الم�ؤثرة

تكامل �لعنا�رص �ملكونة ل�سوق �لعمل.

تباين �لعو�مل �ملوؤثرة يف �سوق �لعمل.

َد �لتوجهات �لعاملية ل�سوق �لعمل وحتدياته. َتَعدُّ

قي��ام �س��لطنة ُعمان بجهود حثيثة لتنمية �س��وق 

�لعمل �لُعماين.

تنوع �لقطاعات �ال�ستثمارية �لو�عدة يف �سلطنة 

ُعمان.

ت�س��عى كثري م��ن دول �لعامل لالهتمام ب�س��وق 

�لعمل وف��ق �إمكانياته��ا و�لظروف �القت�س��ادية 

�لعاملي��ة،  للتوجه��ات  مو�ِكب��ة  به��ا،  �ملحيط��ة 

وم�س��تفيدة م��ن جتارب �ل��دول �لر�ئ��دة يف هذ� 

�ملجال، وتتجه �س��لطنة ُعمان لال�ستفادة من تلك 

�لتجارب و�لروؤى لالرتقاء ب�سوق �لعمل �لُعماين.

يتكون �سوق �لعمل من عن�رصين �أ�سا�سيني )�ل�سكل 1(، وبناء 

عليهما ميكن ت�سنيفه �إىل: �س�ق العمل اْلُمْحَكم وهو �لذي يزيد 

في��ه عدد �لوظائف �ملتاحة عن ع��دد �لباحثني عن �لعمل، يف 

ح��ني يطلق على �ل�س��وق �ل��ذي يزيد فيه ع��دد �لباحثني عن 

�لعمل على عدد �لوظائف م�سطلح �س�ق العمل الراكد.

اأتعلَّم يف هذا الدر�س

�ل�سكل )1( مكونات �سوق �لعمل

ف على �أنه �س��وق �فرت��سي 
َّ
ُيَعر

�لق��وى  يت�س��من   )نظ��ري(، 

�لعاملة  وفر���س �لعمل �ملتاحة من 

�ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة.

�سوق العمل:

الق�ى العاملة )العر�ض(

١

٢

٣
٤

٥

اجلهات وامل�ؤ�س�سات وال�سركات )الطلب(

الدر�سُ الأول
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ح �أهمية م�ساركة �ملر�أة �لُعمانية يف �سوق �لعمل. و�سِّ

الربط مع احلياة

حها �ل�سكل )2(.  ويتاأثر �سوق �لعمل �لعاملي مبجموعة من �لعو�مل يو�سِّ

�ل�سكل )1( �لتنوع �الأحيائي

�ل�سكل )2( �لعو�مل �لموؤثرة في �سوق �لعمل

حتليل اجلداول والأ�سكال

�در�س �لهرم �ل�سكاين ل�سلطنة ُعمان لعامي 1998م، و 2019م، ثم �أجب عن �الأ�سئلة �لتالية:

1- �سف �لو�سع �ل�سكاين يف �ل�سلطنة عام 1998م، وعام 2019م.

ح �لتغري�ت �لتي حدثت يف �لرتكيبة �ل�سكانية و�أثرها على �سوق �لعمل �لُعماين. 2- و�سِّ

3- بنيِّ �أهمية در��سة �خل�سائ�س �لدميوغر�فية للدولة عند و�سع �خلطط �لتنموية �مل�ستقبلية.

الع�امل

 اجلغرافية

الع�امل 

الدمي�غرافية

الع�امل ال�سيا�سية 

والقان�نية

الع�امل 

القت�سادية

الع�امل الثقافية 

والجتماعية

امل�سافة بني 

مكان الإقامة 

الدائم

 ومكان العمل

اخل�سائ�ض

 ال�سكانية

ت�سريعات 

وق�انني

 العمل

الأزمات املالية
امل�ست�ى التعليمي 

والتكن�ل�جي

التط�رات

القت�سادية

العادات والتقاليد 

وم�ساركة املراأة

2019 مذك�راإناث1998 م
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�إدر�كك للتخ�س�س��ات و�لوظائف �لو�عدة يف بلدك ي�س��هم يف تاأمني م�ستقبلك �لوظيفي 

وبناء �لوطن.

قيمة 

توظيف امل�سادر / التقانة

ُيعدُّ �سوق �لعمل �لُعماين جزًء� من منظومة �الأ�سو�ق �لعاملية �لتي تو�جه �لعديد من �لتحديات. 

يف �سوء ذلك: 

1- �ذكر �أبرز �لتحديات �لتي تو�جه �سوق �لعمل �لُعماين.

2- �قرتح عدًد� من �حللول �لتي ت�سهم يف مو�جهة تلك �لتحديات.

هاته وتحدياته �س�ق العمل العالمي... ت�جُّ

�سوق  على  �لتغري�ت  من  جمموعة  طر�أت  �لعامل  ي�سهده  �لذي  و�لتكنولوجي  �لعلمي  للتطور  نتيجة 

�أرباح عالية ومو�جهة  �إعادة هيكلتها من �أجل حتقيق  �إىل  �لعمل �لعاملي، مما حد� باملوؤ�س�سات �لكربى 

�ملناف�سة �لدولية، وترتَّب على ذلك �حلر�ك عدة نتائج منها:

 فقد�ن ن�سبة كبرية من �لوظائف يف �لعديد من �ملوؤ�س�سات.

 �هتمام �ملوؤ�س�سات بتعيني �أ�سحاب �خلربة و�ملهار�ت �لوظيفية.

 �ختز�ل عمليات �الإنتاج و�لتوزيع يف ظل �العتماد على �لتقنيات �حلديثة.

وقد �أ�س��همت تل��ك �لنتائج يف ظهور �لعديد من �لتحديات منها �رتف��اع �أعد�د �لباحثني عن عمل، 

وعدم �متالك بع�س �ملخرجات �لتعليمية للمهار�ت �لوظيفية �لالزمة ل�سوق �لعمل.
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ُتعدُّ �سلطنة ُعمان بيئة خ�سبة لقيام �لعديد من �لقطاعات �القت�سادية �لو�عدة، وتبذل �ل�سلطنة جهوًد� 

حثيثة من �أجل �الرتقاء ب�سوق �لعمل �لُعماين.

�ل�سكل )3( �لقطاعات �ال�ستثمارية في �سوق �لعمل �لُعماني

�س�ق العمل الُعماني... واقع وارتقاء

�لمحلي  �لناتج  في  ت�سهم  �أن  �لماأمول  من  و�لتي  ُعمان،  �سلطنة  في  �القت�سادية  �لقطاعات  تتنوع 

ُة في �ل�سلطنة في �لوقت �لر�هن 
َّ
�الإجمالي وت�ساعد على تنويع م�سادر �لدخل، وتركز �لجهات �ْلَمْعني

حها �ل�سكل )3(. على عدة  قطاعات �قت�سادية و�عدة يو�سِّ

القطاعات ال�ستثمارية ال�اعدة

ال�سناعات التح�يلية

ال�سياحة

التعديناخلدمات الل�ج�ستية

الرثوة ال�سمكية
القطاعات 

ال�ستثمارية

اأ�سف اإىل معل�ماتك

زت روؤية ُعمان2040 �سمن �أولوياتها  ركَّ

عل��ى �س�وق �لعم��ل و�لت�سغيل، حي��ث ت�سعى 

عم��ل ج��اذب  �س��وق  �إيج��اد  �إىل  �ل�سلطن���ة 

�لدميوغر�فية  للتغي���ر�ت  للكفاء�ت، ومو�كب 

و�القت�سادية و�ملعرفية و�لتقنية.
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عم��ل ج��اذب  �س��وق  �إيج��اد  �إىل  �ل�سلطن���ة 

�لدميوغر�فية  للتغي���ر�ت  للكفاء�ت، ومو�كب 

و�القت�سادية و�ملعرفية و�لتقنية.

derasat 12 u3.indd   83 8/3/21   10:56 AM
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وتهت��م �ل�س��لطنة بتنمية �لقطاعات �القت�س��ادية �ملختلف��ة من خالل طرح حزمة من �مل�س��اريع 

ا من تلك �مل�ساريع يف  ح �ل�سكل )4( بع�سً َعًة على خمتلف حمافظات �ل�سلطنة، ويو�سِّ لتنميتها، موزَّ

خمتلف �لقطاعات.

هذا وطني.. في العراقة والمجد
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حو� �الآتي: �خرت وجمموعتك �أحد �لقطاعات �ال�ستثمارية يف �سلطنة ُعمان، ثم و�سِّ

1- �الأن�سطة �القت�سادية �ملرتبطة بذلك �لقطاع و�لتي ميكن �أن ت�سهم يف توفري فر�س وظيفية للباحثني عن عمل. 

2- �الإجر�ء�ت �ملقرتحة لتطوير �لقطاع.

ر واقرتح فكِّ

يتاأثر �سوق �لعم��ل �لُعماين بالتغري�ت و�لتطور�ت �لتي تطر�أ على �ملنظومة �القت�سادية �لعاملية؛ مما دفع 

حكومة �ل�سلطنة �إىل �تخاذ �سل�سلة من �الإجر�ء�ت ملو�كبة تلك �لتطور�ت منها:

 حت�سني �لقو�نني و�ل�سيا�سات و�الأنظمة.

 تنمية وتدريب �ملو�رد �لب�رصية.

 تقليل �لفجوة بني �ل�سيا�سات و�الأنظمة ومتطلبات �ُسوق �لعمل.

��ُة يف �ل�سلطن��ة على �سوق �لعم��ل �لُعماين من خالل عدد م��ن �الإجر�ء�ت 
َّ
وتعم��ل �ملوؤ�س�س��ات �مْلَْعني

حها �ل�سكل )5(. و�ملبادر�ت يو�سِّ

�ل�سكل )5( من �الإجر�ء�ت و�لمبادر�ت لتطوير �سوق �لعمل �لُعماني

تط�ير حزم حل�ل للق�ى العاملة

التن�ي��ع  قطاع��ات  يف  ال�طني��ة 

القت�سادي امل�ستهدفة

الربنامج ال�طني للتط�ير القيادي 

من اأج��ل متك��ني الإدارات الُعمانية 

ال��سطى والعليا يف القطاع اخلا�ض

اأك��رث جذًب��ا   القط��اع اخلا���ض  جع��ل 

للق���ى العامل��ة الُعماني��ة م��ن خ��الل 

تط�ي��ر ال�سرتاطات واملعايري واملزايا 

املتعلقة ببيئة العمل يف ال�سركات

اإن�ساء املديرية العامة للت�سغيل 

ب�زارة العمل

�س�ق العمل

والت�سغيل

جه�د ال�سلطنة لالرتقاء ب�س�ق العمل
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توظيف امل�سادر / التقانة

بالرجوع �إىل �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم )2020/89( و�خلا�س باإن�ساء وز�رة �لعمل،  �أجب عن 

�الأ�سئلة �الآتية:

1- ��ستخل�س �الإجر�ء�ت �لتي ت�سمنها �ملر�سوم �ملرتبطة بتطوير �سوق �لعمل و�لت�سغيل.

2- م��ا �نعكا�سات تل��ك �الإجر�ء�ت يف �لتغلب عل��ى حتديات �سوق �لعم��ل �لُعماين من وجهة 

نظرك؟

من خطاب ح�رصة �ساحب �جلاللة �ل�سلطان هيثم بن طارق �ملعظم- حفظه �لّل�ه ورعاه- 23/فرب�ير2020م

»كما �سنويل كل �الهتمام و�لرعاية و�لدعم ، لتطوير �إطار وطني �سامل للت�سغيل ، باعتباره ركيزة 

�أ�سا�سي��ة من ركائز �القت�ساد �لوطني ، ي�ستوجب ��ستمر�ر حت�سني بيئته يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س ، 

ومر�جع��ة نظم �لتوظيف يف �لقطاع �حلكومي وتطوي��ره ، وتبنِّي نظم و�سيا�ساِت عمل جديدة متنح 

�حلكومة �ملرونة �لالزمة و�لقدرة �لتي ت�ساعدها على حتقيق �ال�ستفادة �لق�سوى من �ملو�رد و�خلرب�ت 

و�لكف��اء�ت �لوطني��ة، و��ستيعاب �أكرب قدر ممك��ن من �ل�سباب ، ومتكينهم م��ن �النخر�ط يف �سوق 

�لعمل ؛ ل�سمان ��ستقر�رهم ، ومو�كبة تطلعاتهم ؛��ستكمااًل الأعمال �لبناء و�لتنمية«.

م�ضيئة كلمات 

–حفظه  �ل�سلطان هيثم بن طارق �ملعظم  �ل�سامي حل�رصة �ساحب �جلاللة  تاأمل ن�س �خلطاب 

�لّل�ه ورعاه- �لو�رد يف كلمات م�سيئة، ثم �أجب عن �الأ�سئلة �الآتية:

1- ف�رصِّ �هتمام جاللة �ل�سلطان هيثم بن طارق- حفظه �لّل�ه ورعاه- بتطوير �سوق �لعمل و�لت�سغيل.

2- ��ستنتج �الإجر�ء�ت �لتي ركز عليها جاللته لتطوير �سوق �لعمل و�لت�سغيل يف �ل�سلطنة.

حتليل الن�سو�س
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الدر�سُ الثاين

ة ة والجهود الوطنيَّ يَّ األهمِّ
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ...

�ل�سغ��رية و�ملتو�سطة  �ملوؤ�س�سات  �أهمي��ة 

للفرد و�ملجتمع و�لدولة.

د معايري ت�سنيف �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية  تعدُّ

و�ملتو�سطة. 

�هتم��ام �سلطنة ُعم��ان بتنمية �ملوؤ�س�سات 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة.

ُتع��د �ملوؤ�س�سات �ل�سغ��رية و�ملتو�سط��ة �أحد �أبرز 

�لدعائم �القت�سادية يف �لكثري من دول �لعامل، وذلك 

ملا لها من دور �إيجابي يف تطور �القت�ساد ومنوه، وقد 

�هتم��ت �سلطنة ُعم��ان بهذه �ملوؤ�س�س��ات من خالل 

رعايته��ا، وتق��دمي �لدعم �ل��الزم له��ا و�لعمل على 

تنميتها.

اأتعلَّم يف هذا الدر�س

87الوحدة الثالثة: سوق العمل الُعماني... استثمار وتوجهات

 �ل�سكل )6( من فو�ئد �لموؤ�س�سات �ل�سغيرة و�لمتو�سطة

اأهمية الم�ؤ�س�سات ال�سغيرة والمت��سطة

للموؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �أهمية كبرية؛ نظًر� ملا تتميز به من مرونة وقدرة على �لتاأقلم يف حميط 

�قت�سادي تناف�سي، ونتيجة لذلك �أ�سبحت �لركيزة �الأ�سا�سية لالقت�ساد �لعاملي، ففي عام 2017م بلغت 

ن�سب��ة م�ساهمة تلك �ملوؤ�س�س��ات يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل للواليات �ملتحدة �الأمريكية حو�يل )%50 ( 

يف ح��ني و�سلت �لن�سبة حل��و�يل )60%( يف �ل�سني، وللم�وؤ�س��سات �ل��سغ�ي����رة و�ملتو�سطة �لعديد من 

حها �ل�سكل )6(. �لفو�ئد يو�سِّ

رفع امل�ست�ى املهاري 

للق�ى العاملة

ال�ستفادة من خامات البيئة

تعزيز اقت�ساد الدولة

تقليل التفاوت بني 

م�ست�يات دخل الأفراد

حتقيق التكامل القت�سادي 

مع امل�ؤ�س�سات الكربى

ت�فري فر�ض عمل

تنمية امل�اهب والبتكارات

تحقيق الت�ازن الجغرافي 

لعمليات التنمية
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اأ�سف اإىل معل�ماتك

موؤ�س�سة حكومية ُتعنى بتنمية وتطوير �ملوؤ�س�سات 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة و�لتخطيط و�لرتويج لها بالتن�سيق 

بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س.

هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

حتليل اجلداول والأ�سكال

باال�ستعانة بال�سكل )6( �أجب عن �الأ�سئلة �الآتية:

1- �سنِّف فو�ئد �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة للفرد و�ملجتمع.

2-  كيف ت�سهم �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف حتقيق �لتو�زن �جلغر�يف لعمليات �لتنمية؟

3- �ذكر فو�ئد �أخرى للموؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة من وجهة نظرك.

ت�سنيف الم�ؤ�س�سات ال�سغيرة والمت��سطة

تتعدد �ملعايري �ملعتمدة لت�سنيف �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة من دولة الأخرى، وُيَعدُّ معيار �أعد�د 

�لت�سنيف �سيوًعا، و�عتمدت �سلطنة ُعمان ممثلة  �أكرث معايري  �ملوؤ�س�سة من  �ملبيعات يف  �لعاملني وحجم 

ا مع 
ً
يف هيئة تنمية �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة هذ� �ملعيار لت�سنيف �ملوؤ�س�سات يف �سلطنة ُعمان متا�سي

�لو�سع �القت�سادي يف �لبالد )�ل�سكل 7(.

�ل�سكل )7( معايير ت�سنيف �لموؤ�س�سات �ل�سغيرة و�لمتو�سطة في �سلطنة ُعمان

ال�سغرى

)1-10( عامل

ال�سغرية

)11-50( عامل

املت��سطة

)51-150( عامل

الإيرادات

 ال�سن�ية

اأقل من )150.000( ريال ُعماين

الإيرادات

 ال�سن�ية

من )150.000( ريال ُعماين

 اإىل اأقل من )1.250.000( ريال ُعماين

الإيرادات

 ال�سن�ية

من )1.250.000( ريال ُعماين

 اإىل اأقل من ) 5( ملي�ن ريال ُعماين
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�ل�سكل )8( من جهود �ل�سلطنة لتنمية �لموؤ�س�سات �ل�سغيرة و�لمتو�سطة

توظيف امل�سادر / التقانة

�بحث عن مناذج من معايري ت�سنيف �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة  يف �لدول �الأخرى، وقارنه 

ًحا �أوجه �لت�سابه و�الختالف. باملعايري �ملعتمدة يف �سلطنة ُعمان، مو�سِّ

التجربة الُعمانية في تنمية الم�ؤ�س�سات ال�سغيرة والمت��سطة 

بذلت �ل�سلطنة جهوًد� كبرية لو�سع �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة على خريطة �القت�ساد �لُعماين مو�كبًة 

�لتجارة  بوز�رة  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  لتنمية  �لعامة  �ملديرية  �أن�سئت  حيث  �لعاملية،  للتوجهات 

باإن�ساء هيئة م�ستقلة ُتعنى بتلك �ملوؤ�س�سات مب�سمى هيئة تنمية  و�ل�سناعة )�سابًقا(، ثم تّوج هذ� �الهتمام 

�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، و�لتي تتكامل جهودها مع �جلهات �حلكومية �الأخرى؛ لتنمية �ملوؤ�س�سات 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �ل�سلطنة )�ل�سكل 8(، كما تقدم لها �لعديد من �خلدمات )�ل�سكل 9(.

تنفيذ برامج تدريبية.

ت�سمين مفاهي��م ريادة الأعمال 

في المناهج التعليمية.

ري��ادة  لم�ساري��ع  نم��اذج  ��ي  تبنِّ

الأعمال في البيئة المدر�سية.

تخ�سي�ض الأرا�سي لال�ستثمار.

��َذِة  اْلُمَنفِّ ال��س�رك������ات  اإل�����زام 

للم�ساري��ع الكبي��رة بتخ�سي�ض 

م��ا  ل يق��ل عن 10 %  م��ن قيمة 

المناق�سة للم�ؤ�س�سات ال�سغيرة 

والمت��سطة.

زي��ادة الت�سهي��الت الئتماني��ة 

من خالل البن�ك التجارية.

ت�سريع ت�سليم الدفعات المالية 

للم�ؤ�س�سات المرتبطة بم�ساريع 

حك�مية.

���َمة  ُمَنظِّ وت�سريع��ات  ق���ان�ين  اإ�س���دار 

للتناف�سية ومنع الحتكار.

اإن�ساء المحطة ال�احدة )ا�ستثمر ب�سه�لة( 

ب�زارة التجارة وال�سناعة )�سابًقا(.

الدعم

 الحك�مي
التم�يل

تعزيز ثقافة 

ريادة الأعمال

الت�سريعات

والق�انين
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�ال�سرت�تيجية و�لروؤية �لو��سحة و�سيلة لتحقيق �لتنمية.

قيمة 

يف �سوء �جلهود �لتي تبذلها �ل�سلطنة  لتنمية �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، ما �لتحديات �لتي 

قد تو�جه تلك �ملوؤ�س�سات من وجهة نظرك؟

ر وناق�ض فكِّ

�ل�سكل )9( من خدمات هيئة تنمية �لموؤ�س�سات �ل�سغيرة و�لمتو�سطة

التم�يل

درا�سات 

اجلدوى

ال�ست�سارات

بطاقة رواد 

الأعمال

الت�جيه 

والتدريب
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من خطاب ح�رصة �ساحب �جلاللة �ل�سلطان هيثم بن طارق �ملعظم -حفظه �لّل�ه ورعاه-  23 فرب�ير 2020م.

»�إننا �إذ ُندرك �أهمية قطاع �ملوؤ�س�س��ات �ل�س��غرية و�ملتو�س��طة، وقطاع ريادة �الأعمال، ال �س��يما 

�مل�س��اريع �لتي تقوم عل��ى �البتكار و�لذكاء �ال�س��طناعي و�لتقني��ات �ملتقدمة، وتدريب �ل�س��باب 

ومتكينهم؛ لال�س��تفادة من �لفر�س �لتي يتيحها هذ� �لقطاُع �حليوي؛ ليكون َلِبَنًة �أ�سا�سية يف منظومة 

�القت�ساد �لوطني، فاإن حكومتنا �سوف تعمل على متابعة �لتقدم يف هذه �جلو�نب �أواًل باأول«.

م�ضيئة كلمات 

تاأمل ن�س �خلطاب �ل�س��امي جلاللة �ل�س��لطان هيثم بن طارق �ملعظم –حفظه �لّل�ه ورعاه- �لو�رد يف 

كلمات م�سيئة، ثم �أجب عن �الأ�سئلة �الآتية:

1- ��س��تخل�س �ملجاالت �لتي رّكز عليها جاللة �ل�سلطان هيثم بن طارق –حفظه �لّل�ه ورعاه-  يف 

قطاع �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة.

2- ف�رصِّ �هتمام جاللة �ل�سلطان–حفظه �لّل�ه ورعاه- بتنمية وتدريب �ل�سباب �لُعماين.

حتليل الن�سو�س

توظيف امل�سادر / التقانة

ُتعد �لتجربة �لُعمانية يف جمال �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة جتربة ر�ئدة، حيث ت�سعى �ل�سلطنة لتفعيل 

دور تلك �ملوؤ�س�سات لت�سهم ب�سكل ملمو�س يف عجلة �القت�ساد �لُعماين. يف �سوء ذلك، �أجب وجمموعتك 

عن �الأ�سئلة �الآتية:

1-  ما �الأهد�ف �لتي وردت يف روؤية ُعمان2040 لتطوير �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة؟

�قرتحو� عدًد� من �الإجر�ء�ت لتفعيل دور �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �القت�ساد �لُعماين.  -2
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عملي��ة �لدم��ج ب��ني �لعل��وم �ملادية 

و�الأنظمة �لرقمية يف عمليات �لت�س��نيع 

ٍم فيها �إلكرتونيًّا بو��سطة  عرب �آالت ُمَتَحكَّ

تقنيات مت�سلة بال�سبكة �ملعلوماتية. 

الثورة ال�سناعية الرابعة

االقتصاد القائم على المعرفة...
تطلعات ورؤى

 الث�رة ال�سناعية الرابعة... المفه�م والأهمية

تعدد جماالت توظيف �لتقنيات �مل�ساحبة 

للثورة �ل�سناعية �لر�بعة.

 �أهمي��ة �القت�س��اد �لقائ��م عل��ى �ملعرفة 

وخ�سائ�سه.

�الهتم��ام  يف  ُعم��ان  �س��لطنة  جه��ود   

باالقت�ساد �لقائم على �ملعرفة.

�أ�س��هم �لتط��ور �لهائل و�لمت�س��ارع �لذي ي�س��هده 

�لعال��م �ليوم في �لمجالي��ن �لمعلوماتي و�لتكنولوجي 

في ظه��ور ما ُيع��رف بالث��ورة �ل�س��ناعية �لر�بعة �لتي 

�ساحبتها تقنيات حديثة �ساعدت في تطوير مجاالت 

�لحي��اة �لمختلف��ة، وق���د �أف�رزت تلك �لث���ورة نمًطا 

��ا جدي��ًد� مرتكًز� عل��ى �لمعرفة في 
ًّ
�قت�س��اديًّ�ا عالمي

جميع عملياته.

تقوم �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة على مبد�أ �لرت�بط �لتفاعلي 

بني تكنولوجيا �ملعلومات و�الآالت و�الإن�سان، بهدف �إيجاد 

�ساحبت  وقد  �ملختلفة،  �ملو�رد  ��ستخد�م  يف  عالية  كفاءة 

حها �ل�سكل )10(.  تلك �لثورة ظهور عدة تقنيات يو�سِّ

اأتعلَّم يف هذا الدر�س

�ل�سكل )10( من تقنيات �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة

الوحدة الثالثة: سوق العمل الُعماني... استثمار وتوجهات 92

ال�اقع

 الفترا�سي

اإنترنت 

الأ�سياء

الذكاء 

ال�سطناعي

التقنيات 

الحا�س�بية
الروب�تات

الطباعة 

ثالثية الأبعاد

الدر�سُ الثالث
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ومتتلك تقنيات �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة �لعديد من �خل�سائ�س �ملتطورة �لتي ميكن �ال�ستفادة منها 

وتوظيفها يف جماالت خمتلفة منها:

 تدعيم �لبحث �لعلمي.

 �إيجاد بنية �أ�سا�سيَّة رقمية.

 دعم �البتكار.

 تنمية �القت�ساد.

توظيف امل�سادر / التقانة

�بحث عن �ملق�سود  باملفاهيم �الآتية: )�لذكاء �ال�سطناعي، �لو�قع �الفرت��سي، �إنرتنت �الأ�سياء(.

ًر� ل�رصكة طالبية توظف �أح��د تقنيات �لثورة �ل�س��ناعية �لر�بعة، 
ّ
�ق��رتح وجمموعتك ت�س��و

مو�سحني فكرة �مل�رصوع، و�أهد�فه، و�آليه �لعمل، و�لنتائج �ملتوقعة منه، ثم �عر�سو� ما تو�سلتم 

�إليه �أمام زمالئكم.

ر واقرتح فكِّ

كيف ت�سهم تقنيات �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة يف تنمية �ملجاالت �الآتية:

1- �لبحث �لعلمي؟

2- �القت�ساد؟

ر وناق�ض فكِّ
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�ق��رتح وجمموعتك ت�س��و

مو�سحني فكرة �مل�رصوع، و�أهد�فه، و�آليه �لعمل، و�لنتائج �ملتوقعة منه، ثم �عر�سو� ما تو�سلتم 

�إليه �أمام زمالئكم.

ر واقرتح فكِّ

كيف ت�سهم تقنيات �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة يف تنمية �ملجاالت �الآتية:

1- �لبحث �لعلمي؟

2- �القت�ساد؟

ر وناق�ض فكِّ
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فه منظمة �لتعاون 
ِّ
 ُيعدُّ �القت�س��اد �لقائم على �ملعرفة �أحد نتاجات �لثورة �ل�س��ناعية �لر�بعة، وُتعر

�القت�س��ادي و�لتنمية باأنه �القت�س��اد �مل�س��تند على �إنتاج و��س��تخد�م وتوزيع �ملع��ارف و�ملعلومات 

و�ال�س��تثمار�ت و�ل�س��ناعات ذ�ت �لتقنية �حلديث��ة من �أجل حتقيق �ملكا�س��ب يف �الإنتاجية، ويتميز 

حها �ل�سكل )11(. �القت�ساد �لقائم على �ملعرفة مبجموعة من �خل�سائ�س يو�سِّ

1- قارن بين �القت�ساد �لقائم على �لمعرفة و�القت�ساد �لتقليدي من حيث:

�أ- �الأ�سو�ق.

ب- �لمرونة.

ُك �الأ�سا�سي لالقت�ساد.
ِّ
ج- �لُمَحر

د- �لمكان.

2- ناق�س دور �القت�ساد �لقائم على �لمعرفة في تنمية �قت�ساديات �لدول.

فكر وناق�ض

القت�ساد القائم على المعرفة... المفه�م والخ�سائ�ض

�ل�سكل )11( من خ�سائ�س �القت�ساد �لقائم على �لمعرفة

البت�ك����ارالتناف�سية المفت�حة

م��ارد متجددةالمرون�ة

املعرفة هي العامل الرئي�سي لالإنتاج

التكن�ل�جيا  والرقمية
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ت�سع��ى �ل�سلطن��ة �إىل �لتحول لالقت�ساد �لقائم على �ملعرفة، وذلك م��ن خالل جمموعة من �الإجر�ء�ت 

منها �عتماد ��سرت�تيجية ُعمان �لرقمية، و�لتي تتما�سى مع روؤية ُعمان 2040 )�ل�سكل 12(.

�سلطنة ُعمان والقت�ساد القائم على المعرفة

�ل�سكل )12( محاور ��ستر�تيجية ُعمان �لرقمية

توظيف امل�سادر / التقانة

1- �بح��ث وجمموعت��ك عن �الإج��ر�ء�ت �لت��ي تتبعها �جلهات �ملخت�س��ة بال�س��لطنة لتحقيق حماور 

�ال�سرت�تيجية.

ح  2- ُيعدُّ جممع �البتكار م�سقط �أحد مبادر�ت جمل�س �لبحث �لعلمي )�سابًقا(. يف �سوء ذلك، و�سِّ

دور �ملجمع يف �لتحول نحو �القت�ساد �لقائم على �ملعرفة.

اأ�سف اإىل معل�ماتك

ُت���رصف وز�رة �لنق��ل و�الت�ساالت وتقني��ة �ملعلومات على 

تنفيذ م�ساريع �لبني��ة �الأ�سا�سية ملجتمع ُعمان �لرقمي، وم�ساريع 

�الت�ساالت وتقنية �ملعلومات يف جميع وحد�ت �جلهاز �الإد�ري 

للدولة.

تنمية قدرات

 المجتمع

 ومهارات

 الأفراد
الح�كمة 

وتط�ير المعايير 

القيا�سية 

وال�سيا�سات

منظ�مة 

متكاملة 

ل�سناعة تقنية 

المعل�مات 

والت�سالت

البيئة 

الأ�سا�سية

 من الجيل 

الجديد

الحك�مة 

الإلكترونية

والخدمات

 الذكية

تعزيز

 ال�عي

 المعرفي

derasat 12 u3.indd   95 8/3/21   10:57 AM



الوحدة الثالثة: سوق العمل الُعماني... استثمار وتوجهات

هذا وطني.. في العراقة والمجد

95

ت�سع��ى �ل�سلطن��ة �إىل �لتحول لالقت�ساد �لقائم على �ملعرفة، وذلك م��ن خالل جمموعة من �الإجر�ء�ت 

منها �عتماد ��سرت�تيجية ُعمان �لرقمية، و�لتي تتما�سى مع روؤية ُعمان 2040 )�ل�سكل 12(.

�سلطنة ُعمان والقت�ساد القائم على المعرفة

�ل�سكل )12( محاور ��ستر�تيجية ُعمان �لرقمية

توظيف امل�سادر / التقانة

1- �بح��ث وجمموعت��ك عن �الإج��ر�ء�ت �لت��ي تتبعها �جلهات �ملخت�س��ة بال�س��لطنة لتحقيق حماور 

�ال�سرت�تيجية.

ح  2- ُيعدُّ جممع �البتكار م�سقط �أحد مبادر�ت جمل�س �لبحث �لعلمي )�سابًقا(. يف �سوء ذلك، و�سِّ

دور �ملجمع يف �لتحول نحو �القت�ساد �لقائم على �ملعرفة.

اأ�سف اإىل معل�ماتك

ُت���رصف وز�رة �لنق��ل و�الت�ساالت وتقني��ة �ملعلومات على 

تنفيذ م�ساريع �لبني��ة �الأ�سا�سية ملجتمع ُعمان �لرقمي، وم�ساريع 

�الت�ساالت وتقنية �ملعلومات يف جميع وحد�ت �جلهاز �الإد�ري 

للدولة.

تنمية قدرات

 المجتمع

 ومهارات

 الأفراد
الح�كمة 

وتط�ير المعايير 

القيا�سية 

وال�سيا�سات

منظ�مة 

متكاملة 

ل�سناعة تقنية 

المعل�مات 

والت�سالت

البيئة 

الأ�سا�سية

 من الجيل 

الجديد

الحك�مة 

الإلكترونية

والخدمات

 الذكية

تعزيز

 ال�عي

 المعرفي

derasat 12 u3.indd   95 8/3/21   10:57 AM



الوحدة الثالثة: سوق العمل الُعماني... استثمار وتوجهات

هذا وطني.. في العراقة والمجد

96

وق��د تبنَّ��ت وز�رة �لتقنية و�الت�س��االت )�سابًق��ا( بال�سلطنة عدة مب��ادر�ت بال�رص�كة م��ع �لِقطاَعنْيِ 

�حلكومي و�خلا�س؛ لتطوير �سناعة تقنية �ملعلومات و�الت�ساالت يف �ل�سلطنة، و�إيجاد موؤ�س�سات �سغرية 

ومتو�سط��ة متخ�س�سة يف هذ� �ملجال وتوظيف �القت�ساد �لقائ��م على �ملعرفة، بهدف �إيجاد فر�س عمل 

لل�سباب �لُعماين، و�الإ�سهام يف تنمية �القت�ساد �لوطني.

اأ�سف اإىل معل�ماتك

مركز �سا�س ملحاكاة الواقع

�أُن�سئ �ملركز يف عام 2014م؛ ليكون مركًز� �إقليميًّا يعمل على توفري �لبنية �الأ�سا�سية لتطوير م�ساريع 

�لو�قع �الفرت��سي وحمتويات �لو�سائط �ملتعددة لل�سوق �ملحلي و�الإقليمي.

توظيف امل�سادر / التقانة

تنطلق روؤية ُعمان 2040 من �الإجناز�ت �لتي حتققت على مدى �لعقود �ملا�سية يف �ستى �مليادين، 

ويتجه من خاللها �القت�ساد �لُعماين نحو بناء قاعدة متينة تقوم على �أ�سا�س �لتنويع �القت�سادي �لقائم 

على �لتقنية و�ملعرفة و�البتكار. يف �سوء ذلك:

1- �بحث عن �لعو�مل �لتي ُت�سهم يف �نتقال �القت�ساد �لُعماين �إىل مرحلة �لتنويع �القت�سادي �لقائم 

على �لتقنية و�ملعرفة و�البتكار.

ًحا  ا عن �أحد �الأولوي���ات �لوطنية �لتي تقوم عليها روؤي��ة ُعمان 2040، مو�سِّ 2- �كت��ب ملخ�سً

توجهها �ال�سرت�تيجي ودورها يف تعزيز �القت�ساد �لوطني �لقائم على �ملعرفة.
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     تاريخ �ال�سرتجاع 2019/10/20م.

ع وم�ستدام(.  20- وحدة دعم �لتنفيذ و�ملتابعة.)2019(. التقرير ال�س��نوي  2019)نحو اقت�ساد متنوِّ

 ،https://www.isfu.gov.om/ISFU-ANNUALREPORT)2019(-AR.pdf    :سرتجع من��

      تاريخ �ال�سرتجاع 2020/6/18م.

21- وز�رة �الإعالم. )2015(. كلمات وخطب ح�رسة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  

املعظم. �سلطنة ُعمان، م�سقط: وز�رة �الإعالم.
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ْولية. ح اأهمية تعزيز الُهويَّة الوطنية في ظل المتغيرات الدَّ يو�ضِّ

ة.
َّ
�ص مرتكزات الُهويَّة الُعماني يلخِّ

ف  تاأثير الثورة المعرفية على الُهويَّة الوطنية. 
َّ
يتعر

ع جهود �ضلطنة ُعمان في تعزيز قيم المواَطنة العالمية. 
َّ
يتتب

ب الّلـه ثراه- في تعزيز قيم المواَطنة.
َّ
ر عناية ال�ضلطان قابو�ص بن �ضعيد - طي ُيقدِّ

يعتز بالجهود التي تبذلها ال�ضلطنة لتعزيز الُهويَّة الوطنية في نفو�ص الأجيال.

يحلِّل الن�ضو�ص والجداول والأ�ضكال.

يكت�ضب القيم والتجاهات والمهارات.

ة... استحضار الموقع واستنطاق التاريخ الدرس األول : الُهويَّة الُعمانيَّ

ة في ظل الثورة المعرفية الدرس الثاني : الُهويَّة الُعمانيَّ

الدرس الثالث : ُعمان ... والمواَطنة العالمية
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99الوحدة الرابعة: وطني ُعمان...هوية راسخة ومواكبة للعصر 

وطني ُعمان...ُهويَّة راِسخة
ومواكبة للعصر

الوحدة الرابعة:
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ار�ص لهذه الوحدة اأن:  ُيَتوقَُّع من الطالب الدَّ
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الوحدة الرابعة: وطني ُعمان...هوية راسخة ومواكبة للعصر 

هذا وطني.. في العراقة والمجد

101

تتعدد الّلـهجات املحلية التي يتحدث بها الُعمانيون من م�ضندم اإىل ظفار والتي تعود يف اأ�ضلها 

اإىل اللغة العربية. يف �ضوء ذلك، اكتب قائمة لبع�ص املفردات املحلية يف حمافظتك وما يقابلها يف 

اللغة العربية الف�ضحى. 

الربط مع احلياة

ة
َّ
ال�ضكل )1( من مرتكزات الُهويَّة الُعماني

الدين 

الإ�ضالمي

اللغة

العربية

التاريخ

الجغرافيا

وقــد قامــت في ُعمان ح�ضــارة قديمة ُعرفت با�ضــم مجــان، وكان لها دور فاعل في التوا�ضــل مع 

ى 
َّ
الح�ضــارات الأخرى كح�ضــارات بالد الهند وال�ضــند، والرافديــن، والنيل. ومع ظهور الإ�ضــالم لب

الُعمانيون نداء الحق فدخلوا في دين الّلـه اأفواجا و�ضاروا في ركب الإ�ضالم حاملين لواءه؛ مما اأ�ضهم في 

تعزيز ثقافة الحوار لديهم وقدرتهم على التعامل مع مختلف الق�ضايا بروح ال�ضماحة والأخّوة وال�ضداقة.
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ـِه  ـِ ــغيـِر َجميع اآمْنــُت ِبالـَوَطـِن ال�ضَّ

 �َضهاَدًة
َّ
ــْمَن �َضــهاَدَتي َو�َضــَهْدُت �ضِ

َتفــاءيل ُعمــاُن  ى 
ْ

الُكــ� نــا  مَّ
اأُ يــا 

ــــاَء ـــَة املــــزوِن اإِب ـــزَئ ــــُت َتْ
َ
َواأَبــــي

اأَْجـــــزاَء ول  ــًعــا 
َ
ــي �ــضِ ل  ــاَن  ــم ــُع ِل

ْلماَء الظَّ ُد  ــدِّ
َ
ــب ُي ــْوَف  ــضَ � َفــاْلــِعــْلــمُ 

1- ما الفكرة الرئي�ضية الواردة يف الأبيات؟

2- ا�ضتخرج من الأبيات قيم النتماء والولء.

ف فيها عن حبك لوطنك.
ّ
3- اكتب اأبيات �ضعرية اأو خاطرة ق�ضرية تعر

حمافظتك على العادات والتقاليد الأ�ضيلة يعك�ص ُهويتك الُعمانيَّة.
قيمة 

حتليل الن�صو�س

ِحِم الذي تتخلَّق فيه ُهويَّة ال�ضباب واتاهاتهم. يف �ضوء ذلك:
َّ
1- ُتعدُّ موؤ�ض�ضات التن�ضئة الجتماعية  كالر

اأ- اأعِط اأمثلة على موؤ�ض�ضات التن�ضئة الجتماعية يف ال�ضلطنة.

ب-  كيف ت�ضهم موؤ�ض�ضات التن�ضئة الجتماعية يف تعزيز الُهويَّة الوطنية من وجهة نظرك؟

2- ُيَعدُّ احلوار من اأبرز و�ضائل التفاعل احل�ضاري والتوا�ضل الثقايف بني حمتلف ال�ضعوب.

ح فيه املق�ضود بثقافة احلوار واأهمية تعزيزها لدى الأفراد ، ثم اعر�ص          يف �ضوء ذلك، اكتب ملخ�ضا تو�ضِّ

ما تو�ضلت اإليه يف ال�ضف.

توظيف امل�صادر / التقانة

باأر�ضــه  الُعمانــي  ــك  وتم�ضَّ  

رغم ق�ضــاوة بع�ــص ت�ضاري�ضــها، 

ر  الجبليــة وعمَّ المدرجــات  فبنى 

الواحات ال�ضحراوية ومخر ُعباب 

البحار؛ ليظل ا�ضــم ُعمان محفورا 

في قلوب �ضكانها عبر الزمن. 

الوحدة الرابعة: وطني ُعمان...هوية راسخة ومواكبة للعصر 

هذا وطني.. في العراقة والمجد

102

اقراأ الأبيات الآتية، ثم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليها: 

قال عبداللـه بن حممد الطائي:

�أ�ضف �إىل معلوماتك

ُيعــدُّ يـــوم 11 دي�ضــم� 1975م من الأيــام اخلالدة يف التاريــخ الُعماين 

احلديث، حيث ا�ضــتطاعت قوات ال�ضــلطان امل�ضــلحة حتت قيادة ال�ضــلطان 

قابو�ص بن �ضــعيد – طيَّــب الّلـه ثراه- حترير جبال ُظفار مــن احلركة املتمردة 

واملدعومة من اخلارج والتي ا�ضــتهدفت الق�ضــاء على وحدة ال�ضف الُعماين، 

وتخليدا لتلك الذكرى املجيدة حتتفل القوات امل�ضلحة بهذا اليوم من كل عام.
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الوحدة الرابعة: وطني ُعمان...هوية راسخة ومواكبة للعصر 

هذا وطني.. في العراقة والمجد

105

ة، مع التاأكيد على اأهمية مواكبة 
َّ
اأولت الروؤية امل�ضــتقبلية ُعمان 2040 اهتماما كبــريا بالُهويَّة الُعماني

ق مبداأ التوزان بني الأ�ضالة واملعا�رشة. وقد �ضعت ال�ضلطنة  التطورات التي اأفرزتها الثورة املعرفية مبا يحقِّ

اإىل املحافظــة علــى الُهويَّة، وتعزيز املواَطنــة الرقمية من خالل جمموعة من الإجــراءات، منها: القوانني 

والت�رشيعات، والندوات، وال�امج، واحلمالت التوعوية.

ة �ضلطنة ُعمان... مو�َكبة �لثورة �لمعرفية و�لمحافظة على �لُهويَّ

�أ�ضف �إىل معلوماتك

املواَطن��ة الرقمي��ة هــي ال�ضــتخدام امل�ضــوؤول والأخالقــي والآمــن لتكنولوجيــا املعلومات 

والت�ضــالت، وتكمــن اأهميتهــا يف اإعــداد جيــل وطني قــادر على فهــم الق�ضايــا الجتماعية 

رات الوطن من العبث والتخريب  والقت�ضاديــة وال�ضيا�ضية املرتبطة بالتقانة، اإ�ضافة اإىل �ضون مقدَّ

الناجم عن ال�ضلوكيات الإلكرونية ال�ضلبية.

الرقمية  املواَطنة  الوطنية، وتعزيز  الُهوية  للمحافظة على  ابحث وجمموعتك عن جهود �ضلطنة ُعمان 

وذلك ح�ضب املخطط اأدناه.

توظيف امل�صادر / التقانة

الندوات والربامج 

و�حلمالت �لتوعوية

�ملنظومة 

�لتعليمية

�لقو�نني 

والت�سريعات
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اقراأ الن�ص الآتي، وبال�ضتعانة مب�ضادر التعلم املختلفة، اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه:

ــه نحو امل�ضتقبل والتعامل مع م�ضتجداتــه واحلفاظ على ال�ضمات الثقافية بتنوعها  "اإن التوجُّ

ل مدخاًل من�ضــوًدا لروؤية ُعمان 2040 وهــو القائم على النفتــاح على العامل  وت�ضاحمهــا ُي�ضــكِّ

بجذور را�ضخة، وفهم وا�ضح ملكونات الهوية الُعمانية".

 روؤية ُعمان 2040، )2020(، �ص24

1- ا�ضتنتج القيم املرتبطة بالُهويَّة الوطنية التي وردت يف الن�ص.

ــزت عليها اأولوية املواَطنة  2- بالرجــوع اإىل روؤية ُعمــان2040، خلِّ�ص اأبرز الأهداف التي ركَّ

والُهويَّة والراث والثقافة الوطنية.

حتليل الن�صو�س

1- ُيعد قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات اأول قانون متكامل يتناول جرائم تقنية املعلومات يف ال�ضلطنة 

ويحدد كثرًيا من الأفعال الإجرامية ع� تقنيات املعلومات. يف �ضوء ذلك، حدد العقوبات التي ن�ص 

عليها القانون لالأفعال الآتية:

اأ. ا�ضتخدام و�ضائل تقنية املعلومات يف تزوير املعلومات.

ب. عر�ص ون�رش مواد منافية لالأخالق والقيم.

دة باآلة ت�ضوير يف العتداء على حرمة احلياة اخلا�ضة اأو العائلية لالأفراد. ج. ا�ضتخدام الو�ضائل التقنية املزوَّ

2- بالرجوع اإىل القرار الوزاري رقم )2015/270( ال�ضادر من وزارة التجارة وال�ضناعة )�ضابًقا( ب�ضاأن 

ة التقليدية، اذكر احلالت التي ُيحظر فيها ا�ضترياد هذه املالب�ص.
َّ
حظر ا�ضترياد املالب�ص الُعماني

توظيف امل�صادر / التقانة

الوحدة الرابعة: وطني ُعمان...هوية راسخة ومواكبة للعصر 

هذا وطني.. في العراقة والمجد

106
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تنوع اأ�ضباب ظهور املواَطنة العاملية.

تعدد �ضفات املواطن العاملي.

اهتمــام �ضلطنة ُعمان بتعزيــز قيم املواَطنة 

العاملية.

   تتَّجــه املجتمعــات الإن�ضانيــة اإىل النفتــاح 

نحو الثقافــات الأخرى، والنتمــاء اإىل املجتمع 

ة  ْويل؛ وذلك لتحقيق مزيد من التعاون والأخوَّ الدَّ

الإن�ضانيــة  يف ظل التحديــات العاملية  التي تدعو 

ويل  الب�رشية اإىل العمل علــى تعزيز قيم التفاهم الدَّ

والتعاي�ص ال�ضلمي. 

ومن دواعي الهتمام بتعزيز قيم املواَطنة العاملية:

 ا�ضطراب العالقات بني بع�ص الدول واملجتمعات.

 التغريات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية والثقافية التي �ضاحبت العوملة.

ل التوا�ضل بني خمتلف ال�ضعوب والثقافات.  التطور العلمي والتقني؛ مما �ضهَّ

 تزايد الوعي بالق�ضايا وامل�ضكالت البيئية العاملية.

اأتعلَّم يف هذا الدر�س

ة والمواَطنة العالميَّ
ُعمان... الدر�سُ الثالث

�لمو�َطنة �لعالمية... ن�ضاأتها، وخ�ضائ�ضها

هــي جمموعة مــن القيــم التــي يتحلَّى بها 

الفرد فتجعله اأكرث اإيجابية يف اإدراك ما له من 

حقوق، وما عليــه من واجبات نحو كل من 

الوطن الذي يعي�ص فيه، واأمته، والعامل باأ�رشه. 

املواَطنة العاملية:

107الوحدة الرابعة: وطني ُعمان...هوية راسخة ومواكبة للعصر 

لقد جاء الإ�ضالم منذ فرة مبكرة من تاريخ الإن�ضانية بقيم 

الأمة الواحدة، حيث يقول الّلـه تعاىل:

                                                          )الأنبياء،107(

وقــد اأدرك الإن�ضــان عــ� تاريخه املخاطــر والتحديات 

والنتائــج ال�ضلبيــة التــي جلبتها ال�رشاعــات واحلروب على 

ْولية  ْويل، ومع انتهاء احلرب العاملية الثانية ظهرت احلاجة اإىل تنظيم العالقات الدَّ امل�ضتويــني املحلي والدَّ

وتعزيــز قيــم الت�ضامح واحلوار وحــل النزاعات بالطــرق ال�ضلمية؛ مما اأ�ضهم يف ظهــور �ضمات جديدة 

للمواطنة جعلتها تنحو اإىل العاملية. 
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ال�ضكل )2( من خ�ضائ�ص المواَطنة العالمية

عاملية

 حقوق 

�لإن�ضان

العي�ش 

�مل�ضرتك

عالمية

�لمجال

اجلمع بني 

ة �ملحلية  �لُهويَّ

و�لعاملية 

االنتماء

 �إىل

 �لعامل

�لتاآزر  بني 

�سعوب 

�لعامل

خ�سائ�ش

 �ملو�َطنة

 �لعاملية

»ملا كانت احلروب تتولد يف عقول الب�رش، ففي عقولهم يجب اأن ُتبنى ح�ضون ال�ضالم«.

)منظمة الأمم املتحدة للربية والعلم والثقافة، 2018(.

ر وناق�ش فكِّ

1- بالرجوع اإىل الآيات )11-13( من �ضورة احلجرات، ا�ضتخل�ص القيم املرتبطة باملواَطنة العاملية التي 

دعت اإليها.

ْولية واإيجاد املزيد من التفاهم بني خمتلف �ضعوب وثقافات العامل، مت اإن�ضاء منظمة  2- لتنظيم العالقات الدَّ

ح فيه �ضنة تاأ�ضي�ص املنظمة، وم�رات اإن�ضائها، ودورها  ا تو�ضِّ �ضً الأمم املتحدة. يف �ضوء ذلك، اكتب ملخَّ

يف تعزيز قيم املواَطنة العاملية.

توظيف امل�صادر / التقانة
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يدرك �لعامل �لأو�ضع

�سفات

المواطن

العالمي

يفهم �لكيفية �لتي يعمل بها �لعامل

ي�ضارك على �مل�ضتويني �ملحلي و�لعاملي

ي�ضعر بدوره كمو�طن في �لعالم

يحترم �لتنوع �لثقافي في �لعالم

ْولية علــى اأهمية التزام املواطن العاملــي بواجباته اتاه    اأكــدت العديــد من الت�رشيعــات واملواثيق الدَّ

ال�ضعوب التي تعي�ص خارج وطنه، وامتالكه لل�ضلوكيات ال�ضليمة والواعية وامل�ضوؤولة للتغلب على كافة 

حها  التحديات التي تواجه اأجيال احلا�رش وامل�ضتقبل، ويت�ضف املواطن العاملي بالعديد من ال�ضفات يو�ضِّ

ال�ضكل )3(.

ال�ضكل )3(  من �ضفات المواطن العالمي

ا؟
ًّ
ما الدور الذي ميكن اأن تقوم به لتكون مواطًنا عاملي

الربط مع احلياة

املواَطنة العاملية ترى باأن لكل اإن�ضان احلق يف املحافظة على ُهويَّته الوطنية، ويف الوقت نف�ضه توؤكد 

على انتمائه ملكان اأو�ضع )الكرة الأر�ضية( واإىل جمموعة ب�رشية اأك� )املجتمع الإن�ضاين(.

1- ا�ضتخرج قيم املواَطنة العاملية.

ح العالقة بني املواَطنة العاملية والُهويَّة الوطنية. 2- و�ضِّ

3- ما اأهمية تعزيز قيم املواَطنة العاملية لدى اأطفال العامل اليوم؟

حتليل الن�صو�س

اقراأ الن�ص الآتي، ثم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه: 

�سفات المواطن العالمي 
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جهود �ضلطنة ُعمان لتعزيز قيم �لمو�َطنة �لعالمية

ُعــرف الُعمانيــون ع� تاريخهم العريــق بالنفتاح على الثقافات الأخــرى م�ضتلهمني من الأخّوة 

الإن�ضانيــة مبداأً ح�ضاريًّا ثابًتا، وقد اهتمت �ضلطنة ُعمان بتعزيــز الرابط بني املجتمعات الإن�ضانية من 

خــالل ن�رش ثقافة الت�ضامح والتفاهم بني اأفرادها، وتبذل ال�ضلطنــة جهوًدا وا�ضحة لتعزيز قيم املواَطنة 

العاملية على امل�ضتويني املحلي والعاملي، ميكن تلخي�ضها يف الآتي:

ْوليــة، مثــل منظمة الأمم   الن�ضمــام اإىل املنظمــات والهيئــات الدَّ

املتحدة التي ان�ضمت ال�ضلطنة اإليها عام 1971م.  

ْولية، كالتفاقيات املتعلقة   امل�ضادقة على املواثيــق والتفاقيات الدَّ

بحقوق الإن�ضان ونبذ التمييز العن�رشي. 

 تنفيذ العديد من املبادرات وامل�ضاريع والفعاليات املحلية، والعاملية 

)ال�ضكل 4(.

�أ�ضف �إىل معلوماتك

وقَّعــت �ضلطنــة ُعمــان علــى 

اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال 

التمييز العن�رشي عام 2003م.

ال�ضكل )4( من جهود �ضلطنة ُعمان لتعزيز قيم المواَطنة العالمية

ة �لأيــام �لثقافية �لُعمانيَّ

معر�ض ر�ضالة �ل�ضالم

�ضـفيـنــة �ضـبـــاب عـُمـــــان

ة �ملد�ر�ض �لُعمانيَّ

 �ملنت�ضبة لليون�ضكو

جائزة �ليون�ضكو -

�ل�ضلطان قابو�ض ل�ضون �لبيئة
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ذها املدار�ص املنت�ضبة لليون�ضكو  ُتَعدُّ مبادرة "تراثنا م�ضتقبلنا" من املبــادرات التي ُتنفِّ

ا. يف �ضوء ذلك، 
ًّ
ا وعاملي

ًّ
بال�ضلطنــة؛ وذلك بهدف تعزيز قيم املحافظة على الراث حملي

اقرح وجمموعتك اأفكاًرا ميكن اأن تقوم بها مدر�ضتك لتعزيز قيم املواَطنة العاملية.

ر و�قرتح فكِّ

�أ�ضف �إىل معلوماتك

ب الّلـه 
َّ
تنفيــًذا لتوجيهات ال�ضلطان قابو�ص بــن �ضعيد -طي

ز العالقات  ثراه - بن�رش مفهوم التفاهم بني �ضعوب العامل مبا ُيعزِّ

الإن�ضانيــة بني الأمم، مت الإعالن عن م�ــرشوع ال�ضلطان قابو�ص 

للموؤَتَلف الإن�ضاين وذلك بتاريخ 16 نوفم�2019م، ويهدف 

امل�ــرشوع اإىل تعزيز قيم الت�ضامح واحلــوار بني ال�ضعوب، ون�رش 

الأمن وال�ضالم حول العامل.

من خطاب ال�ضلطان قابو�ص بن �ضعيد -طيَّب الّلـه ثراه-  يف العيد الوطني ال�ضابع والع�رشين املجيد /1997م.

»واإذا كان العامل ل ميكن اأن يخلو من النزاعات وامل�ضاكل بحكم ت�ضارب امل�ضالح فاإننا نعتقد جازمني 

اأن بنــاء الثقة بني ال�ضعــوب، وتاأكيد اأوا�رش ال�ضداقة مــع الدول، والعمل على حتقيــق امل�ضالح امل�ضركة، 

ومراعــاة ال�رشعية الدوليـة، واللتــزام باملعاهدات والقوانني.. كل ذلك من �ضاأنــه اأن يوؤدي اإىل مزيد من 

التفاهم الواعي، والتعاون البّناء، من اأجل انت�ضار الأمن وال�ضالم، و�ضيوع الطماأنينة والرخاء«.

م�ضيئة كلمات 

ــب الّلـه ثراه-  الــوارد يف كلمات م�ضيئــة، ثم ا�ضتنتج 
َّ
ــل خطــاب ال�ضلطــان قابو�ص بن �ضعيد -طي تاأمَّ

الجراءات التي يجب على الدول اتباعها لتحقيق الأمن وال�ضالم العاملي.

حتليل الن�صو�س
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للموؤَتَلف الإن�ضاين وذلك بتاريخ 16 نوفم�2019م، ويهدف 

امل�ــرشوع اإىل تعزيز قيم الت�ضامح واحلــوار بني ال�ضعوب، ون�رش 

الأمن وال�ضالم حول العامل.

من خطاب ال�ضلطان قابو�ص بن �ضعيد -طيَّب الّلـه ثراه-  يف العيد الوطني ال�ضابع والع�رشين املجيد /1997م.

»واإذا كان العامل ل ميكن اأن يخلو من النزاعات وامل�ضاكل بحكم ت�ضارب امل�ضالح فاإننا نعتقد جازمني 

اأن بنــاء الثقة بني ال�ضعــوب، وتاأكيد اأوا�رش ال�ضداقة مــع الدول، والعمل على حتقيــق امل�ضالح امل�ضركة، 

ومراعــاة ال�رشعية الدوليـة، واللتــزام باملعاهدات والقوانني.. كل ذلك من �ضاأنــه اأن يوؤدي اإىل مزيد من 

التفاهم الواعي، والتعاون البّناء، من اأجل انت�ضار الأمن وال�ضالم، و�ضيوع الطماأنينة والرخاء«.

م�ضيئة كلمات 

ــب الّلـه ثراه-  الــوارد يف كلمات م�ضيئــة، ثم ا�ضتنتج 
َّ
ــل خطــاب ال�ضلطــان قابو�ص بن �ضعيد -طي تاأمَّ

الجراءات التي يجب على الدول اتباعها لتحقيق الأمن وال�ضالم العاملي.

حتليل الن�صو�س
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ُيعدُّ ال�ضاعر الُعماين اأبو م�ضلم البهالين 

اأحــد اأ�ضهــر �ضعــراء العــرب يف الع�ــرش 

ت �ضهرتــه امل�ضتوى  احلديث، وقــد تخطَّ

املحلي لي�ضبح اأحــد ال�ضخ�ضيات العاملية 

التي اأدرجتها منظمة الربية والعلم والثقافة 

ال�ضخ�ضيات  قائمــة  )اليون�ضكــو( �ضمن 

ا.
ًّ
املوؤثرة عاملي

يف �ضوء ذلك :

1- اكتب نبذة خمت�رشة عن �ضخ�ضية اأبي م�ضلم البهالين.

2-  علِّل: اإدراج �ضخ�ضية اأبي م�ضلم البهالين �ضمن ال�ضخ�ضيات العاملية.

3- ابحث عن �ضخ�ضيات ُعمانية اأخرى كان لها اإ�ضهامات على امل�ضتوى العاملي.

توظيف امل�صادر / التقانة
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