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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 370 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB28BS، المملكة المتحدة. 
تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة. 

وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة، سعًيا
التميز  مستويات  أعلى  على  البحث  أدوات  وتوفير  والتعلم  التعليم  تحقيق  وراء 

العالمية.
التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.  © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 

التشريعي  والنشر، ويخضع لالستثناء  الطباعة  لقانون حقوق  الكتاب  يخضع هذا 
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من 
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

الطبعة التجريبية 2019م
ُطبعت في سلطنة ُعمان 

ت مواءمتها من كتاب النشاط - العلوم للصف السابع - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ
كامبريدج للعلوم في المرحلة الثانوية للمؤلفين ماري جونز وديان فيلوز - فريمان 

وديفيد سانغ. 
تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومطبعة 

جامعة كامبريدج رقم 45/ 2017. 
ال تتحمل مطبعة جامعة كامبريدج المسؤولية تجاه توفُّر أو دقة المواقع اإللكترونية 
المستخدمة في هذا الكتاب، وال تؤكد بأن المحتوى الوارد على تلك المواقع دقيق 

ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك.
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حضـرة صـاحب الجـاللـة
 السلطان هيثم بن طارق المعظم

- حفظه اهلل ورعاه -

المغفور لـه
 السلطان قابوس بن سعيد -طّيب الّله ثراه-
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G kó``````sj nDƒò ``e  rΩ oó`````````n«```rd nh

¿É`̀ £`̀ r∏`̀ t°`̀ ù`̀ dG ná````ndÓ```` nL
¿É````````̀e nC’Gh uõ```` p©````rdÉ```` pH
G kó```̀ sé```̀ nª```̀ oe kÓ````̀ pgÉ````̀Y

»ÑsædG pó r¡ nY rø pe oø rënf o¿Éª oY Éj
AÉ``ª s°ùdG nΩÉ`````g »```≤nJ rQÉ``a

pÜ nô n©rdG  pΩGô`̀ pc  rø`̀ pe  oAÉ`̀«`̀ pa rhnCG
AÉ```« u°†`dG n¿ rƒ``` nμrdG »`Ä`n∏ reG nh

78821 inner.indd   7 6/8/20   1:59 PM

78821 inner.indd   7 6/8/20   1:59 PM

78821 inner.indd   7 6/8/20   1:59 PM

78821 inner.indd   76/8/20   1:59 PM

78821 inner.indd   76/8/20   1:59 PM

78821 inner.indd   76/8/20   1:59 PM

78996-moe-b9.indd   7 9/9/20   1:43 PM

78821 inner.indd   7 6/8/20   1:59 PM

78821 inner.indd   7 6/8/20   1:59 PM

78821 inner.indd   76/8/20   1:59 PM

78821 inner.indd   76/8/20   1:59 PM

78996-moe-b9.indd   7 9/9/20   1:43 PM

78821 inner.indd   7 6/8/20   1:59 PM

78821 inner.indd   7 6/8/20   1:59 PM

78821 inner.indd   76/8/20   1:59 PM

78821 inner.indd   76/8/20   1:59 PM

78996-moe-b9.indd   7 9/9/20   1:43 PM

79412-moe-g3-new.indd   779412-moe-g3-new.indd   7 3/10/21   7:02 PM3/10/21   7:02 PM



ió``nà`` rØ``oj p¢``̀Sƒ``̀Ø``̀tæ``̀dÉ``̀ pH

t»pæ nW nƒ r̀dG oó«°ûsædG

AÉ``N sôdÉ pH »`ª n©rfG nh …ó n© r°SG nh

É````æ`d  rß`` nØ rMG  É```æ`sH nQ  É``j
¿É```W rhnC’G »``a nÖ r©`` s°ûdG nh
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َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
9

�لحمد هلل رب �لعالمين، و�ل�س���اة و�ل�س���ام على �أ�س���رف �لمر�س���لين، �س���يدنا محم���د وعلى �آله 

و�سحبه �أجمعين،،،

�س���عت وز�رة �لتربي���ة و�لتعلي���م �إلى تطوي���ر �لمنظومة �لتعليمية ف���ي جو�نبها �لمختلف���ة؛ لمو�كبة 

�لتط���ور�ت �لمت�س���ارعة في مجال���ي �لمعرفة و�لتقان���ة، وتلبية متطلبات موؤ�س�س���ات �لتعلي���م �لعالي، 

و�حتياجات �لمجتمع �لعماني و�سوق �لعمل، وهي بذلك تتو�فق مع �أهد�ف روؤية عمان 2040 وركائزها 

�لت���ي �أكدت �أهمية رفع جودة �لتعليم وتطوير �لمناهج �لدر��س���ية و�لبر�م���ج �لتعليمية؛ لإعد�د متعلم 

معتز بهويته، مبدع ومبتكر، ومناف�س عالميا في جميع �لمجالت.

كما جاءت �لمناهج �لدر��س���ية من�سجمة مع فل�س���فة �لتعليم في �ل�سلطنة، و�ل�ستر�تيجية �لوطنية 

للتعلي���م 2040 ف���ي تهيئة �لفر�س �لمنا�س���بة لبناء �ل�سخ�س���ية �لمتكاملة للمتعلمي���ن، و�لحر�س على 

�متاكهم مهار�ت �لقرن �لحادي و�لع�سرين؛ كريادة �لأعمال و�لبتكار، و�أخاقيات �لعمل، و�لتعامل 

م���ع معطي���ات �لتكنولوجيا �لحديثة و�إنت���اج �لمعرفة، وتعزيز مهار�ت �لتفكي���ر و�لبحث �لعلمي، ورفع 

م�ستوى وعيهم بالق�سايا �لإن�سانية، وقيم �ل�سام و�لحو�ر، و�لت�سامح و�لتقارب بين �لثقافات.

ويمث���ل ه���ذ� �لكت���اب �لمدر�سي ترجم���ة للمحت���وى �لمعرفي و�لمه���اري للمنه���اج �لدر��سي وو�سع 

لي�ستر�س���د ب���ه �لمعلم و�لمتعل���م للو�سول �إلى معلوم���ات �ساملة ومتنوعة، ولكت�س���اب مهار�ت تعليمية 

مختلف���ة؛ لتحقي���ق ما ت�سبو �إليه �ل���وز�رة من �أهد�ف تربوي���ة، وغايات �سامية ت�سه���م في تقدم هذ� 

�لوط���ن �لعزيز تحت ظل �لقيادة �لحكيمة لمولنا ح�سرة �ساح���ب �لجالة �ل�سلطان هيثم بن طارق 

�لمعظم- حفظه �هلل ورعاه-.

والّلـه ولـي التوفيق 

د. مديحـة بنت اأحمـد ال�شيبانيـة  

وزيـرة التربيـة والتعليـم  

تقدمي
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