




راساُت  الدِّ
ـُة االْجِتماعيَّ

اني راسيُّ الثَّ اِلُث                            الَفْصُل الدِّ فُّ الثَّ      الصَّ

الطبعة األولى 1443هـ  - 2021م



جميع حقوق الت�أليف والطبع والن�شر حمفوظة لوزارة الرتبية والتعليم

 
ً
 وال يجوز �لـطـبع �أو �لـت�سوير �أو �إعـادة ن�سخ �لـكتاب كــاماًل �أو مــجز�أ

 اأو ترجمته اأو تخزينه يف نطاق ا�شتعادة املعلومات  بهدف جتاري باأي �شكل من الأ�شكال

 اإل باإذن كتابي م�شبق من الوزارة، ويف حالة القتبا�س الق�شري يجب ذكر امل�شدر.

 مت اإدخال البيانات والتدقيق اللغوي والر�شم والت�شميم والإخراج

 يف مركز اإنتاج الكتاب املدر�شي باملديرية العامة لتطوير املناهج

اأُلَِّف هذا الكت�ب وفق القرار الوزاري رقم )40/ 2020م(

اني راسي� الثَّ ف� الّثاِلُث                                   الَفْصُل الدِّ الصَّ
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ِب���ال���نُّ���ف���و����سِ ُي��ْف��َت��دى

ُّ
النَّ�شيُد الْـَوَطِني

خ��اء
َّ
َوا�ْسَعدي َواْنَعم�ي ِبالر

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

��ْعَب ف��ي الأَْوط���ان َوال�سَّ

يَّ������ًدا ُوؤَ
م��� ���������ُدْم 

َ
َوْل���ي

��ْل��ط��ان
ُّ

َج����اَل����َة ال�����س

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

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

يا ُعماُن َنْحُن ِمْن َعْهِد النَّبي

م��اء
َّ

ف��اْرَتق���ي ه�����اَم ال�س

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

ي���اء َواْمَل�ئ�ي اْلَك���ْوَن ال��سِّ

تقدمي

اآله  وعلى  محمد  �شيدنا  المر�شلين،  اأ�شرف  على  وال�شالم  وال�شالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 

اأجمعين،،، و�شحبه 

لمواكبة  المختلفة؛  جوانبها  في  التعليمية  المنظومة  تطوير  اإلى  والتعليم  التربية  وزارة  �شعت 

العالي،  التعليم  موؤ�ش�شات  متطلبات  وتلبية  والتقانة،  المعرفة  مجال  في  المت�شارعة  التطورات 

 2040 عمان  روؤية  اأهداف  مع  تتوافق  بذلك  وهي  العمل،  و�شوق  الُعماني  المجتمع  واحتياجات 

التعليمية؛  والبرامج  الدرا�شية  المناهج  وتطوير  التعليم  جودة  رفع  اأهمية  اأكدت  التي  وركائزها 

المجالت. في جميع  عالميا  ومناف�س  ومبتكر،  مبدع  بهويته،  معتز  متعلم  لإعداد 

الوطنية  ال�شلطنة، وال�شتراتيجية  التعليم في  الدرا�شية من�شجمة مع فل�شفة  المناهج  كما جاءت 

والحر�س على  للمتعلِّمين،  المتكاملة  ال�شخ�شية  لبناء  المنا�شبة  الفر�س  تهيئة  2040 في  للتعليم 

العمل،  واأخالقيات  والبتكار،  الأعمال  كريادة  والع�شرين؛  الحادي  القرن  مهارات  امتالكهم 

والبحث  التفكير  مهارات  وتعزيز  المعرفة،  واإنتاج  الحديثة  التكنولوجيا  معطيات  مع  والتعامل 

والتقارب  والت�شامح  والحوار،  ال�شالم  وقيم  الإن�شانية،  بالق�شايا  وعيهم  م�شتوى  ورفع  العلمي، 

الثقافات. بين 

و�شع  وقد  الدرا�شي،  للمنهاج  والمهاري  المعرفي  للمحتوى  ترجمة  المدر�شي  الكتاب  هذا  ويمثل 

اإلى معلومات �شاملة ومتنوعة، ولكت�شاب مهارات تعليمية  للو�شول  المعلم والمتعلم  لي�شتر�شد به 

اأهداف تربوية، وغايات �شامية ت�شهم في تقدم هذا  اإليه الوزارة من  مختلفة؛ لتحقيق ما ت�شبو 

بن  هيثم  ال�شلطان  الجاللة  �شاحب  ح�شرة  لمولنا  الحكيمة  القيادة  ظل  تحت  العزيز  الوطن 

ورعاه-. اهلل  المعظم -حفظه  طارق 

التوفيق ولـي  والّلـه 

د. مديحـة بنت اأحمـد ال�شيبانيـة

وزيـرة التربيـة والتعليـم
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وكذلك  والمعرفة(،  )الق�شة  زاويــتــي  على  قائٍم  ــد،  مــوحَّ نهج  على  المحور  بناء  تم  حيث 
 

وت�شاعد  المتعددة،  الذكاءات  تراعي  التي  الأن�شطة  من  مجموعة  ي�شم  كما  معارفي(،  )اأثري 

المختلفة،  المهارات  وتنمية  القيم،  واكت�شاب  وتثبيتها،  المعرفة  اإلى  الو�شول  على  المتعلِّمين 

درو�س،  اأربعة  محور  كلُّ  ن  ت�شمَّ وقد  الأن�شطة،  من  العديد  في  اللعب  طريقة  على  التركيز  مع 

اإ�شفاء مزيد من  تمثِّل مجالت المادة، وهي: المواطنة والتاريخ والجغرافيا والقت�شاد، بق�شد 

يحتوي على  الذي   ،)QR code( ال�شريع ال�شتجابة  برمز  الكتاب  تزويد  تم  كما  والمتعة،  الت�شويق، 

درا�شُته. تمَّ  ما  لمراجعِة  اإلكترونيٍة؛  ولعبٍة  التعليمية،  العملية  تدعم  مرئية  مقاطع 

الأمر: ولي  عزيزي 

تقف  واأن  المطلوبة،  والمهارات  والقيم  المعرفة  اأبنائك  تعليم  في  �شريًكا  تكون  اأن  منك  ناأمل 

واألَّ تجعل معرفتهم تقف عند حدود  الكتاب،  معهم بالرعاية والتوجيه، وال�شتفادة مما ورد في 

هذا الكتاب، ولكن عليهم بال�شوؤال والبحث، وتطبيق ما يتعلمونه في حياتهم، واأن يتحلوا بالقيم 

الوطن، ورموًزا من رموز ُعمان  تبني  اأن يكونوا عقوًل و�شواعد  المولى عز وجل  الوطنية، ونرجو 

بها. ُيفتخر  التي 

    واللـُهُ ولّي الّتوفيق 

                                                                                                                                                                                          

املوؤلفون                            

اآله  وعلى  محمد  �شيدنا  المر�شلين  اأ�شرف  على  وال�شالم  وال�شالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 

وبعد: اأجمعين،  و�شحبه 

التلميذ/التلميذة: اأمر  ولي  الف��شل 

من  متنوعة  مجموعة  التالميذ  اإك�شاب  اإلى  اأ�شا�شي  ب�شكل  ة  الجتماعيَّ الدرا�شات  مادة  تهدف 

الإيجابية،  �شخ�شيتهم  �شقل  في  ت�شهم  التي  والتجاهات،  والقيم،  والمهارات،  المعارف، 

م المجتمع الُعماني، كما ت�شهم  واإعدادهم ليكونوا مواطنين �شالحين، ي�شاركون بفاعلية في تقدُّ

الع�شور،  مر  على  الح�شاري  ودورها  وجغرافيتها،  بالدهم  بتاريخ  التالميذ  تعريف  في  المادة 

وتنمية اعتزازهم بالُهوية الُعمانية الأ�شيلة، وتعزيز المهارات والقدرات التي ت�شاعد على التعلُّم 

المحلي  الم�شتويين  على  المختلفة  والتطورات  والتغيرات،  المعرفي،  النفجار  ظل  في  الفعال، 

والعالمي.

الأمر: ولي  عزيزي 

والذي  الثالث،  لل�شف  »الدرا�شات الجتماعيَّة«  التالميذ كتاب  اأبنائنا  اأيدي  بين  اأن ن�شع  نا  ي�شرُّ

زت على  رة، وفق مدخل المعايير، �شمن وثيقة تربوية ركَّ تم اإعداد مو�شوعاته في �شورته المطوَّ

بتطور  ربطها  مراعاة  مع  للتالميذ،  الالزمة  والقيم  والمهارات  المفاهيم  من  متنوعة  مجموعة 

المختلفة. واحتياجاتهم  قدراتهم 

هذين  عر�س  تم  حيث  بذاته،  م�شتقل  جزء  في  منه  محور  كل  محورين،  من  الكتاب  ويتاألف 

الم�شتقبل  ومهارات  العمرية،  ومرحلته  المتعلم،  طبيعة  مع  يتنا�شب  �شائق  باأ�شلوب  المحورين 

جانب  اإلى  النظرية  المعرفة  يترجم  ختامي،  بم�شروع  محور  كل  وينتهي  ُعمان،  �شلطنة  في 

متكاملة،  درا�شية  وحدة  محور  كلُّ  ويمثل  وفهمها،  المعلومة  تر�شيخ  في  التلميذ  ي�شاعد  تطبيقي 

املقدمة
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ُل  وَّ
اْلِمْحَوُر الأَ

ُعماُننا اْلَجميَلُة
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اْلِمْحَوُر الأَ
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َبْع�َض  اْلِمْحَوِر  َهذا  في  ُف 
َّ
�َسَنَتَعر

اْلَجميَلِة،  ُعماِننا  في  ِة 
َّ
بيعي الطَّ اْلَمعاِلِم 

َم�ْشهوًرا. ا 
ًّ
ُعماني َوعاِلًما 

 
ْ
ُثُكم ُنَحدِّ �َشْوَف  َوفاُء،   َواأَنا 

اْلِمْحَوِر. َهذا  في  �َشَنْدُر�ُشُه  ا  َعمَّ

ِلِبالِدنا،   
ِّ
اْلَوَطني اْلعيِد  َعِن  و�َشَنْدُر�ُس 

ِللتِّجاَرِة  ِبِدرا�َشِتنا  ا 
ً
َكثير َتفيُد 

ْ
َو�َشَن�ش

ِبالِدنا. في  ياَحِة 
ِّ

َوال�ش

ُل  اْلِمْحَوُر الأوَّ

ُعمانُنا الَْجميَلُة

اأَْحَمُد. اأَنا  ِدقائي،  �شْ
اأَ يا  ا 

ً
َحب

ْ
َمر

17

ِل: وَّ
َرج�ُت املِْحوِر الأَ ُمْ

ميلَُة ُعم�ُنن� اْلَ

ُع ِمَن التِّلميِذ َبْعَد ِدرا�َشِة َهذا اْلِمْحَوِر اأَْن: ُيتوقَّ

ِة. ْطِح في بيَئِتِه اْلَمحلِّيَّ َز َمظاِهَر ال�شَّ ُيَميِّ  n

ِة. ْطِح في بيَئِتِه اْلَمحلِّيَّ َيْر�ُشَم َبْع�َس َمظاِهِر ال�شَّ  n

ِة. بيعيَّ ِة َتَكيُِّف الإِْن�شاِن َمَع ُظروِف بيَئِتِه الطَّ ْمِثَلًة َعلى َكْيفيَّ
َ
ُيْعِطَي اأ  n

ِة.  ْطِح في اْلبيَئِة اْلُعمانيَّ َة َتَنوُِّع َمظاِهِر ال�شَّ يَّ َهمِّ
َ
َر اأ ُيَقدِّ  n

ْحَمَد الَفراهيدي.
َ
َة ِلْلَخليِل ْبِن اأ َة اْلِعْلميَّ

َ
�ْشاأ َع النَّ َيَتَتبَّ  n

ْحَمَد الَفراهيدي.
َ
ُيَعلَِّل �ُشْهَرَة اْلَخليِل ْبِن اأ  n

ْحَمَد الَفراهيدي في اْزِدهاِر ُعلوِم اللَُّغِة.
َ
َن ُجهوَد اْلَخليِل ْبِن اأ ُيَثمِّ  n

. ُي�شاِرَك في الْحِتفالِت ِباْلعيِد الَوَطنيِّ  n

ُيوؤِْمَن ِبَدْوِرِه في ِخْدَمِة َوَطِنِه ُعماَن.  n

ياَحِة َوالتِّجاَرِة في �َشْلَطَنِة ُعماَن. َف َن�شاَطيْ ال�شِّ َيَتَعرَّ  n

ِة في �َشْلَطَنِة ُعمان. ْن�ِشَطِة الْقِت�شاديَّ
َ
َع الأ َر َتَنوُّ ُيَف�شِّ  n

ياَحِة َوالتِّجاَرِة. َر ُجهوَد الُحكوَمِة في َتْطويِر َن�شاَطيْ ال�شِّ ُيَقدِّ  n

16١٤
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َ

َوِمْنها  َكالَْجبَِل،  الُْمْرتَِفُع  ِمْنها  َعًة،  ُمتَنَوِّ اأ�ْسكاًل  َحْولي  ِمْن  الأَْر�ِض  �َسْطِح  َعلى  اأُ�ساِهُد    

الأَْر�ِض  �َسْطِح  اأ�ْسكاِل  ِمْن  ا  بَْع�سً ُح  تَُو�سِّ اأَمامي  الَّتي  َوُر  َوال�سُّ َكالْوادي،  الُْمْنَخِف�ُض 

ِبالْياِب�َسِة. الُْمْرتَِبَطِة 

َ

َ

َتِفَعٌة 
ْ
ُمر خوِر  ال�شُّ ِمَن  ُكْتَلٌة  الَْجبَُل: 

ٌة. ِقمَّ اأَْعالها  َوفي  َحْوَلها،  َعّما 

َقليَلُة  َتِوَيٌة 
ْ

ُم�ش اأَْر�ٌس  ْهُل:  ال�سَّ

االْرِتفاِع.

االأَْمطاِر  َقليَلُة  َعٌة  وا�شِ اأَْر�ٌس  ْحراُء:  ال�سَّ

اْلَح�شى. اأَِو  ماُل 
ِّ
الر يها  ُتَغطِّ َوالنَّباتاِت 

زاِوَيُة املَْعِرَفِة

ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ
19

ْطِح في ِبالدي ُل: اأَ�ْسكاُل ال�سَّ وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ

َوِر الَّتي اأَم�مي. ُف م� اأُ�ش�ِهُدُه يف ال�شُّ اأَ�شِ
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َمَع  النِّهايَِة،  نُْقَطِة  اإِلى  ِلْلو�سوِل  النَّْرِد  َحَجِر  بِا�ْسِتْخداِم  َوالثُّْعباِن؛  لَّمِ  ال�سُّ لُْعبََة  اأَلَْعُب 

الآِتيَِة: اللُّْعبَِة  َقواِعِد  ُمراعاِة 

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

النِّهايَُة

الِْبدايَُة

لَّمِ.
ُّ

ال�ش َطرِيِق  َعْن  ُم  َيَتَقدَّ حيَحِة  ال�شَّ ااْلإِجاَبِة  ِعْنَد   1

ُل  َي�شِ الَّذي  َتوى 
ْ

اْلُم�ش اإلى  ْنِزُل 
َ
�َشي ْكِل  ال�شَّ ا�ْشِم  َعلى  الخاِطَئِة  ااْلإِجاَبِة  ِعْنَد    2

الثُّْعباِن. َراأ�ُس  ِه 
ْ
اإَِلي

اْلِبداَيِة. ُنْقَطِة  اإِلى  ِجُع 
ْ
َير الثُّْعباِن  راأْ�ِس  بَِّع  َ

ُمر في  التََّوقُِّف  ِعْنَد   3

ِ

ْ

ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ
21

اأُْثري َمع�ِريف

ْرقيَِّة ال�سَّ ِرماُل  �َسْم�ٍض َجبَُل 
تَتََميَُّز  ِبالدي  حاري  �سَ ِمْن 

ْمليَِّة. الرَّ ُكْثباِنها  ِبَجماِل 

ِبالدي  في  َجبَليٍَّة  ٍة  ِقمَّ اأَْعلى 

ُعماَن.

َو�َشِط  في  ٌة 
َ
ب ِخ�شْ اأَْر�ٌس  الْواَحُة: 

االآباِر. اأَِو  اْلُعيوِن  اُه 
َ
ِمي ويها 

ْ
َتر ْحراِء،  ال�شَّ

َمْح�شوَرٌة  ٌة  ُمْنَخِف�شَ اأَْر�ٌس  الْوادي: 

فيها  َتْجري  ِن، 
ْ
َتِفَعَتي

ْ
ُمر ِن 

ْ
ِمْنَطَقَتي َن 

ْ
َبي

االأَْمطاِر. �ُشقوِط  ِعْنَد  اْلمياُه 

الحجري �سالم حمدان  ت�سوير: 

ْطِح في ِبالدي ُل:  اأَ�ْسكاُل ال�سَّ وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ

20١٨



َمَع  النِّهايَِة،  نُْقَطِة  اإِلى  ِلْلو�سوِل  النَّْرِد  َحَجِر  بِا�ْسِتْخداِم  َوالثُّْعباِن؛  لَّمِ  ال�سُّ لُْعبََة  اأَلَْعُب 
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َمْح�شوَرٌة  ٌة  ُمْنَخِف�شَ اأَْر�ٌس  الْوادي: 
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َ
ْر�ُس الأ الدَّ

20١٩



داِخَل  ُمْمَتدٌّ  ْحِر 
َ
اْلب ِمَن  ُجْزٌء  الَْخليُج: 

ِة.
َ

اْلياِب�ش

َن 
ْ
َبي ُل  َي�شِ  

ٌّ
َطبيعي  

ٌّ
مائي  

ٌّ
َمَمر الَْم�سيُق: 

َوَخليٍج.  َبْحٍر  اأَو  ِن 
ْ
َخليَجي اأَْو  ْيِن 

َ
َبْحر

ُتحيُط  ةِ 
َ

اْلياِب�ش ِمَن  ِم�شاَحٌة  الَْجزيَرُة: 

اْلِجهاِت. َجميِع  ِمْن  اْلمياُه  ِبها 

ِة 
َ

اْلياِب�ش ِمَن  ِم�شاَحٌة  َجزيَرٍة:  �ِسْبُه 

ِجهاٍت. َثالِث  ِمْن  ِباْلمياِه  ُمحاَطٌة 

هرمز    م�سيق 

الحالنيات جزر 

م�سندم �سبه جزيرة 

العربي الخليج 

ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ
23

اأَْر�ُسُمُه. ثُمَّ  اْلأَْر�ِض،  �َسْطِح  اأَ�ْسكاِل  ِمْن  اآَخَر  �َسْكاًل  اأَتََخيَُّل 

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُشُم

ا  بَْع�سً اأَمامي  الَّتي  الأَ�ْسكاُل  ُح  تَُو�سِّ َحْيُث  ِبالْماِء،  الُمْرتَِبَطُة  اْلأَْر�ِض  �َسْطِح  اأَ�ْسكاُل  ُد  تَتََعدَّ

ِمْنها:

زاوَيُة املَْعِرَفِة

اْلمياِه  ِمَن  َعٌة  وا�شِ ِم�شاَحٌة  الْبَْحُر: 

اْلماِلَحِة.

ْطِح في ِبالدي ُل:  اأَ�ْسكاُل ال�سَّ وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ

22٢0



داِخَل  ُمْمَتدٌّ  ْحِر 
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ِة.
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اْلياِب�ش
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َبي ُل  َي�شِ  
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َطبيعي  

ٌّ
مائي  

ٌّ
َمَمر الَْم�سيُق: 

َوَخليٍج.  َبْحٍر  اأَو  ِن 
ْ
َخليَجي اأَْو  ْيِن 

َ
َبْحر

ُتحيُط  ةِ 
َ

اْلياِب�ش ِمَن  ِم�شاَحٌة  الَْجزيَرُة: 

اْلِجهاِت. َجميِع  ِمْن  اْلمياُه  ِبها 

ِة 
َ

اْلياِب�ش ِمَن  ِم�شاَحٌة  َجزيَرٍة:  �ِسْبُه 

ِجهاٍت. َثالِث  ِمْن  ِباْلمياِه  ُمحاَطٌة 

هرمز    م�سيق 

الحالنيات جزر 

م�سندم �سبه جزيرة 

العربي الخليج 

ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ
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اأَْر�ُسُمُه. ثُمَّ  اْلأَْر�ِض،  �َسْطِح  اأَ�ْسكاِل  ِمْن  اآَخَر  �َسْكاًل  اأَتََخيَُّل 

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُشُم

ا  بَْع�سً اأَمامي  الَّتي  الأَ�ْسكاُل  ُح  تَُو�سِّ َحْيُث  ِبالْماِء،  الُمْرتَِبَطُة  اْلأَْر�ِض  �َسْطِح  اأَ�ْسكاُل  ُد  تَتََعدَّ
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اْلمياِه  ِمَن  َعٌة  وا�شِ ِم�شاَحٌة  الْبَْحُر: 

اْلماِلَحِة.

ْطِح في ِبالدي ُل:  اأَ�ْسكاُل ال�سَّ وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ

22٢١



اأَْكَت�ِشُف َواأََتَعلَُّم 

َجبٌَل َجزيَرٍة �ِسْبُه  َجزيَرٌة ْحراُء �سَ واٍد �َسْهٌل

ِبِكتابَِة  الآتي،  الَْجْدَوِل  في  الْواِرَدِة  ْطِح  ال�سَّ اأ�ْسكاِل  َح�ْسَب  الآِتيََة  َوَر  ال�سُّ نُِّف  اأُ�سَ

حيِح: ال�سَّ َمكاِنِه  في  الُْمنا�ِسِب  الُْم�َسّمى 

َ

ُعماَن. ِبالدي  في  الُْجُزِر  اأَْكبَُر  َم�سيَرَة:  َجزيَرُة 

123

6 5 4

يمانيات َدْرباتليماالدِّ

اأَتين الخالي بُْع  الرُّ �َسْمحان

ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ
25

ُتِطلُّ ِبالدي ُعماُن َعلى َبْحِر.............، َوَبْحِر.............،    1

َواْلَخليِج.............

ُت�ْشِرُف ِبالدي ُعماُن َعلى َم�شيِق.............   2

اأُْثري َمع�ِريف

ُعماَن. ِبالدي  في  الُْجُزِر  اأَْكبَُر  َم�سيَرَة:  َجزيَرُة 

يُنا�ِسبُها. ِبما  الآِتيََة  الِْعباراِت  اأُْكِمُل  ثُمَّ  الُْمْختَِلَفِة،  التََّعلُِّم  ِبَم�ساِدِر  اأَ�ْستَعيُن 

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

ْطِح في ِبالدي ُل:  اأَ�ْسكاُل ال�سَّ وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ

24٢٢



اأَْكَت�ِشُف َواأََتَعلَُّم 

َجبٌَل َجزيَرٍة �ِسْبُه  َجزيَرٌة ْحراُء �سَ واٍد �َسْهٌل

ِبِكتابَِة  الآتي،  الَْجْدَوِل  في  الْواِرَدِة  ْطِح  ال�سَّ اأ�ْسكاِل  َح�ْسَب  الآِتيََة  َوَر  ال�سُّ نُِّف  اأُ�سَ

حيِح: ال�سَّ َمكاِنِه  في  الُْمنا�ِسِب  الُْم�َسّمى 

َ

ُعماَن. ِبالدي  في  الُْجُزِر  اأَْكبَُر  َم�سيَرَة:  َجزيَرُة 
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اأُْثري َمع�ِريف

ُعماَن. ِبالدي  في  الُْجُزِر  اأَْكبَُر  َم�سيَرَة:  َجزيَرُة 

يُنا�ِسبُها. ِبما  الآِتيََة  الِْعباراِت  اأُْكِمُل  ثُمَّ  الُْمْختَِلَفِة،  التََّعلُِّم  ِبَم�ساِدِر  اأَ�ْستَعيُن 
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ْطِح في ِبالدي ُل:  اأَ�ْسكاُل ال�سَّ وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ

24٢٣



ُز 
َّ
َتَتَمي الَّتي  الَلَة  �شَ ِوالَيَة  ُزْرُت  ريُم: 

ُيماِر�ُس  الَّ��ذي  ِر،  االأَْخ�شَ ْهِلها 
َ

ِب�ش

.
َ

ْعي
َّ
َوالر راَعَة،  الزِّ فيِه  اُن  كَّ

ُّ
ال�ش

َب  ْتني ِوالَيُة َخ�شَ
َ
اأَنا َفاأَْعَجب اأَّما  را�ِسٌد: 

َوَيْعَمُل  ُعماَن،  �َشماِل  في  َتَقُع  الَّتي 

َوفيها  االأَ�ْشماِك،  ِد 
ْ
ي �شَ في  اأَْهُلها 

الَّتي  ُفِن، 
ُّ

ال�ش ِمَن  اْلَعديَد  َتْقِبُل 
ْ

َي�ش ميناٌء 

�شاِئِع.
َ
اْلب َوَنْقِل  ْحالِت، 

ِّ
ِللر َتْخَدُم 

ْ
ُت�ش

ياَرَة. الزِّ َتِحقُّ 
ْ

َوَت�ش َجميَلٌة  ِبالِدنا  َفاأَْر�ُس  َتالميذي،  يا   
ْ
ْنُتم

َ
اأَْح�ش الُْمَعلَِّمُة: 

ْطِح  ال�سَّ اأَ�ْسكاِل  َمَع  التَّعايُ�ِض  ِمَن  َن  تََمكَّ  
َّ
الُْعماني

َخْيراِتها. ِمْن  َوال�ْسِتفاَدِة  ِبالِدِه،  في  َعِة  الُْمتَنَوِّ

َاأَ�ْشَتْنِتُج اأنَّ

ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ
27

ِة زاوَيُة الِق�شَّ

اأَْن  التَّالميِذ  ِمَن  اْلُمَعلَِّمُة  ِت 
َ
َطَلب اْلَجديِد،   

ِّ
ي را�شِ الدِّ اْلعاِم  ِمَن  َيْوٍم  ِل  وَّ

اأَ في    

ِة ُعماَن 
َ
ِة الَّتي زاروها في ِبالِدِهم اْلَحبيب

َّ
ياحي

ِّ
اأَ�ْشَهِر االأَماِكِن ال�ش ِف  َيقوموا ِبَو�شْ

يا َوفاُء َعْن  اأَْخِبرينا  ِتْلميَذِتها َوفاَء:  َمَع  َداأَْت َحديَثها 
َ
َفب ِة، 

َّ
يفي ااْلإِجاَزِة ال�شَّ ِخالَل 

ُزْرِتها. الَّتي  االأَماِكِن  اأََحِد 

 في ِوالَيِة 
َ
ر االأَْخ�شَ َل 

َ
اْلَجب ُزْرُت  َوفاُء: 

اأَْجزاٍء  َتْحويُل  فيِه  ني 
َ
َواأَْعَجب َنْزَوى، 

راَعِة،  ِللزِّ جاٍت  ُمَدرَّ �َشْكِل  اإِلى  ِمْنُه 

اُح.
ّ
ي

ُّ
ال�ش ُدُه  َيْق�شِ َمكاٌن  َوُهَو 

 
َ

َفِهي ِبديََّة؛  ِوالَيُة  ْتني 
َ
اأَْعَجب َواأَنا   :

ٌّ
َعلي

ياَحِة  ِب�شِ  
ُ
َوَت�ْشَتِهر ْحراِء،  واَحٌة في ال�شَّ

َوالتَّخييِم. اْلُمغاَمراِت، 

؟ ريمُ يا  َعْنِك  َوماذا  الُْمَعلَِّمُة: 

ْطِح في ِبالدي ُل:  اأَ�ْسكاُل ال�سَّ وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ

26٢٤



ُز 
َّ
َتَتَمي الَّتي  الَلَة  �شَ ِوالَيَة  ُزْرُت  ريُم: 

ُيماِر�ُس  الَّ��ذي  ِر،  االأَْخ�شَ ْهِلها 
َ

ِب�ش

.
َ

ْعي
َّ
َوالر راَعَة،  الزِّ فيِه  اُن  كَّ

ُّ
ال�ش

َب  ْتني ِوالَيُة َخ�شَ
َ
اأَنا َفاأَْعَجب اأَّما  را�ِسٌد: 

َوَيْعَمُل  ُعماَن،  �َشماِل  في  َتَقُع  الَّتي 

َوفيها  االأَ�ْشماِك،  ِد 
ْ
ي �شَ في  اأَْهُلها 

الَّتي  ُفِن، 
ُّ

ال�ش ِمَن  اْلَعديَد  َتْقِبُل 
ْ

َي�ش ميناٌء 

�شاِئِع.
َ
اْلب َوَنْقِل  ْحالِت، 

ِّ
ِللر َتْخَدُم 

ْ
ُت�ش

ياَرَة. الزِّ َتِحقُّ 
ْ

َوَت�ش َجميَلٌة  ِبالِدنا  َفاأَْر�ُس  َتالميذي،  يا   
ْ
ْنُتم

َ
اأَْح�ش الُْمَعلَِّمُة: 

ْطِح  ال�سَّ اأَ�ْسكاِل  َمَع  التَّعايُ�ِض  ِمَن  َن  تََمكَّ  
َّ
الُْعماني

َخْيراِتها. ِمْن  َوال�ْسِتفاَدِة  ِبالِدِه،  في  َعِة  الُْمتَنَوِّ

َاأَ�ْشَتْنِتُج اأنَّ

ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ
27

ِة زاوَيُة الِق�شَّ

اأَْن  التَّالميِذ  ِمَن  اْلُمَعلَِّمُة  ِت 
َ
َطَلب اْلَجديِد،   

ِّ
ي را�شِ الدِّ اْلعاِم  ِمَن  َيْوٍم  ِل  وَّ

اأَ في    

ِة ُعماَن 
َ
ِة الَّتي زاروها في ِبالِدِهم اْلَحبيب

َّ
ياحي

ِّ
اأَ�ْشَهِر االأَماِكِن ال�ش ِف  َيقوموا ِبَو�شْ

يا َوفاُء َعْن  اأَْخِبرينا  ِتْلميَذِتها َوفاَء:  َمَع  َداأَْت َحديَثها 
َ
َفب ِة، 

َّ
يفي ااْلإِجاَزِة ال�شَّ ِخالَل 

ُزْرِتها. الَّتي  االأَماِكِن  اأََحِد 

 في ِوالَيِة 
َ
ر االأَْخ�شَ َل 

َ
اْلَجب ُزْرُت  َوفاُء: 

اأَْجزاٍء  َتْحويُل  فيِه  ني 
َ
َواأَْعَجب َنْزَوى، 

راَعِة،  ِللزِّ جاٍت  ُمَدرَّ �َشْكِل  اإِلى  ِمْنُه 

اُح.
ّ
ي

ُّ
ال�ش ُدُه  َيْق�شِ َمكاٌن  َوُهَو 

 
َ

َفِهي ِبديََّة؛  ِوالَيُة  ْتني 
َ
اأَْعَجب َواأَنا   :

ٌّ
َعلي

ياَحِة  ِب�شِ  
ُ
َوَت�ْشَتِهر ْحراِء،  واَحٌة في ال�شَّ

َوالتَّخييِم. اْلُمغاَمراِت، 

؟ ريمُ يا  َعْنِك  َوماذا  الُْمَعلَِّمُة: 

ْطِح في ِبالدي ُل:  اأَ�ْسكاُل ال�سَّ وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ
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ُعماَن. ِبالدي  في  ْطِح  ال�سَّ اأَ�ْسكاِل  ِع  تَنَوُّ يََّة  اأََهمِّ

ن�ِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

اأَْخالقي:  ِمْن 

ِة.
َ
اْلَوفير َوَخيراِتها  ِبالدي،  َطبيَعِة  ِع  َتَنوُّ َعلى  اللَّ�َه   

ُ
اأَ�ْشُكر

ْر�ِس؟ م�ذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ
29

الَْعموِد )ب(. في  يُنا�ِسبُها  َوما  )اأ(،  الَْعموِد  في  وَرِة  ال�سُّ بَْيَن  ُل  اأَ�سِ

اأَْكَت�ِشُف َواأََتَعلَُّم 

)اأ( الَْعموُد )ب(الَْعموُد 

اْلَمعاِدِن. َبْع�ُس  ِمْنها  ُج 
َ
َتْخر

ْ
ُت�ش

اْلمياِه. ِلِحْفِظ  دوُد 
ُّ

ال�ش فيها  نى 
ْ
ُتب

ِب 
َ
ب

َ
ِب�ش ّكاُن؛ 

ُّ
ال�ش فيها  ُز  كَّ

َ
َيَتر

مياِهها. ِة 
َ
َوَوْفر ُخ�شوَبِتها، 

َوِل  الدُّ اإِلى  �شاِئُع 
َ
اْلب ُه 

َ
ر

ْ
َعب ُتْنَقُل 

اْلُمْخَتِلَفِة.

ْطِح في ِبالدي ُل:  اأَ�ْسكاُل ال�سَّ وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ
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ُعماَن. ِبالدي  في  ْطِح  ال�سَّ اأَ�ْسكاِل  ِع  تَنَوُّ يََّة  اأََهمِّ

ن�ِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

اأَْخالقي:  ِمْن 

ِة.
َ
اْلَوفير َوَخيراِتها  ِبالدي،  َطبيَعِة  ِع  َتَنوُّ َعلى  اللَّ�َه   

ُ
اأَ�ْشُكر

ْر�ِس؟ م�ذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ
29

الَْعموِد )ب(. في  يُنا�ِسبُها  َوما  )اأ(،  الَْعموِد  في  وَرِة  ال�سُّ بَْيَن  ُل  اأَ�سِ

اأَْكَت�ِشُف َواأََتَعلَُّم 

)اأ( الَْعموُد )ب(الَْعموُد 

اْلَمعاِدِن. َبْع�ُس  ِمْنها  ُج 
َ
َتْخر

ْ
ُت�ش

اْلمياِه. ِلِحْفِظ  دوُد 
ُّ

ال�ش فيها  نى 
ْ
ُتب

ِب 
َ
ب

َ
ِب�ش ّكاُن؛ 

ُّ
ال�ش فيها  ُز  كَّ

َ
َيَتر

مياِهها. ِة 
َ
َوَوْفر ُخ�شوَبِتها، 

َوِل  الدُّ اإِلى  �شاِئُع 
َ
اْلب ُه 

َ
ر

ْ
َعب ُتْنَقُل 

اْلُمْخَتِلَفِة.

ْطِح في ِبالدي ُل:  اأَ�ْسكاُل ال�سَّ وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ
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ِة زاوَيُة الِق�شَّ

َواْختاَر  َمْدَر�َشِتِه،  في  التََّعلُِّم  َم�شاِدِر  َكِز 
ْ
َمر اإلى  َفَذَهَب  اْلِقراَءَة،  اأَْحَمُد  ُيِحبُّ    

فيِه: اأ 
َ
َيْقر َوَبَداأَ  يَن، 

ِّ
اْلُعماني اْلُعَلماِء  اأََحِد  َعْن  ِكتاًبا 

�شاِحِل  ُقرى  اإِْحدى  في  عاَم100ه�،  ُوِلَد  اْلَفراهيدّي،  اأَْحَمَد  ْبُن  اْلَخليُل  ُهَو    

ِلْلِعْلمِ،  ا 
ًّ
ُمِحب اأَ  َن�شَ َوَقْد  ِة، 

َّ
اْلُعماني االأَْزِد  َقبيَلِة  اإِلى  ُب  َوَيْنَت�شِ ُعماَن،  في  اْلباِطَنِة 

التََّعلُِّم  َحَلقاِت   
َ
ر َح�شَ ُث 

ْ
َحي َواْلَف�شاَحِة،  اْلُعَلماِء  َمْوِطِن  ِة؛ 

َ
ر َ�شْ

اْلب اإِلى  َرَحَل   
َّ
ُثم

اْلُمَتَعلِّموَن؛  َدُه  َوَق�شَ اْلَم�ْشهوريَن،  ُعَلماِئها  ِمْن  َح 
َ
ب �شْ

َواأَ ِة، 
َ
ر َ�شْ

اْلب َم�شاِجِد  في 

. اْلِعْلمَ َعْنُه  اأُْخذوا 
َ
ِلي

ِ

ُ

31 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

ْر�ُس الثَّ�ين: َعاِلٌم ِمْن ِبالدي الدَّ

َعنِّي". اإِّل  يُوؤَْخُذ  َول  اأََحٌد،  اإِليِه  يَ�ْسِبْقني  لَْم  ِعْلًما  ارُزْقني  "اللَُّهمَّ 

الَفراهيدّي. اأَْحَمَد  ْبُن  الَخليُل 

ُف اإِلى ق�ِئِل اْلِعب�َرِة، َواإلى اْلَمع�ني الَّتي َوَرَدْت فيه�. اأََتَعرَّ

30٢٨



ِة زاوَيُة الِق�شَّ

َواْختاَر  َمْدَر�َشِتِه،  في  التََّعلُِّم  َم�شاِدِر  َكِز 
ْ
َمر اإلى  َفَذَهَب  اْلِقراَءَة،  اأَْحَمُد  ُيِحبُّ    

فيِه: اأ 
َ
َيْقر َوَبَداأَ  يَن، 

ِّ
اْلُعماني اْلُعَلماِء  اأََحِد  َعْن  ِكتاًبا 

�شاِحِل  ُقرى  اإِْحدى  في  عاَم100ه�،  ُوِلَد  اْلَفراهيدّي،  اأَْحَمَد  ْبُن  اْلَخليُل  ُهَو    

ِلْلِعْلمِ،  ا 
ًّ
ُمِحب اأَ  َن�شَ َوَقْد  ِة، 

َّ
اْلُعماني االأَْزِد  َقبيَلِة  اإِلى  ُب  َوَيْنَت�شِ ُعماَن،  في  اْلباِطَنِة 

التََّعلُِّم  َحَلقاِت   
َ
ر َح�شَ ُث 

ْ
َحي َواْلَف�شاَحِة،  اْلُعَلماِء  َمْوِطِن  ِة؛ 

َ
ر َ�شْ

اْلب اإِلى  َرَحَل   
َّ
ُثم

اْلُمَتَعلِّموَن؛  َدُه  َوَق�شَ اْلَم�ْشهوريَن،  ُعَلماِئها  ِمْن  َح 
َ
ب �شْ

َواأَ ِة، 
َ
ر َ�شْ

اْلب َم�شاِجِد  في 

. اْلِعْلمَ َعْنُه  اأُْخذوا 
َ
ِلي

ِ

ُ

31 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

ْر�ُس الثَّ�ين: َعاِلٌم ِمْن ِبالدي الدَّ

َعنِّي". اإِّل  يُوؤَْخُذ  َول  اأََحٌد،  اإِليِه  يَ�ْسِبْقني  لَْم  ِعْلًما  ارُزْقني  "اللَُّهمَّ 

الَفراهيدّي. اأَْحَمَد  ْبُن  الَخليُل 

ُف اإِلى ق�ِئِل اْلِعب�َرِة، َواإلى اْلَمع�ني الَّتي َوَرَدْت فيه�. اأََتَعرَّ
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اأَْحَمَد  بِْن  الَْخليِل  ِبَحياِة  الُْمْرتَِبَطَة  الأَْحداَث  اأَُرتُِّب  ثُمَّ  اأَمامي،  الَّتي  َوِر  ِبال�سُّ اأَ�ْستَعيُن 

ُكلِّ  �ْسَفَل  اأَ الأَْرقاِم  ِبِكتابَِة  الأَْحَدِث،  اإِلى  الأَْقَدِم  ِمَن  حيًحا  �سَ تَْرتيبًا  الَْفراهيدّي 

�سوَرٍة:

اأَْكَت�ِشُف َواأََتَعلَُّم 

ن�ِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

َوالُْمثابََرِة.    الْجِتهاِد،  اإِلى  يَْحتاُج  الِْعْلِم  َطَلَب 

33 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

اأَُعلُِّل:

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

ُعماَن،  ِبالدي  ُعَلماِء  ِمْن  الَفراهيديَّ  اأَْحَمَد  بَْن  الَْخليَل 

الِْعْلِم. ِلَطَلِب  َرِة  الْبَ�سْ اإِلى  َرَحَل  َوَقْد 

َاأَ�ْشَتْنِتُج اأنَّ

ِة. 
َ
ر َ�شْ

 اْلَخليُل ْبُن اأَْحَمَد الَفراهيديُّ اإلى اْلب
َ
�شاَفر   1

.................................................................... 

ِة 
َ
َدَر�َس َعلى َيِد اْلَخليِل ْبِن اأَْحَمَد اْلَفراهيدّي اْلَعديُد ِمْن َطَلب   2

الِعْلِم.

....................................................................

ِ

ْر�ُس الثَّ�ين:  َعاِلٌم ِمْن ِبالدي الدَّ

32٣0



اأَْحَمَد  بِْن  الَْخليِل  ِبَحياِة  الُْمْرتَِبَطَة  الأَْحداَث  اأَُرتُِّب  ثُمَّ  اأَمامي،  الَّتي  َوِر  ِبال�سُّ اأَ�ْستَعيُن 

ُكلِّ  �ْسَفَل  اأَ الأَْرقاِم  ِبِكتابَِة  الأَْحَدِث،  اإِلى  الأَْقَدِم  ِمَن  حيًحا  �سَ تَْرتيبًا  الَْفراهيدّي 

�سوَرٍة:

اأَْكَت�ِشُف َواأََتَعلَُّم 

ن�ِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

َوالُْمثابََرِة.    الْجِتهاِد،  اإِلى  يَْحتاُج  الِْعْلِم  َطَلَب 

33 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

اأَُعلُِّل:

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

ُعماَن،  ِبالدي  ُعَلماِء  ِمْن  الَفراهيديَّ  اأَْحَمَد  بَْن  الَْخليَل 

الِْعْلِم. ِلَطَلِب  َرِة  الْبَ�سْ اإِلى  َرَحَل  َوَقْد 

َاأَ�ْشَتْنِتُج اأنَّ

ِة. 
َ
ر َ�شْ

 اْلَخليُل ْبُن اأَْحَمَد الَفراهيديُّ اإلى اْلب
َ
�شاَفر   1

.................................................................... 

ِة 
َ
َدَر�َس َعلى َيِد اْلَخليِل ْبِن اأَْحَمَد اْلَفراهيدّي اْلَعديُد ِمْن َطَلب   2

الِعْلِم.

....................................................................

ِ

ْر�ُس الثَّ�ين:  َعاِلٌم ِمْن ِبالدي الدَّ
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في  اأَْكتُبُها  ثُمَّ  حيَحِة،  ال�سَّ الإِجاباِت  َعلى  َل  لأَْح�سُ الُْمتَقاِطَعِة؛  الَْكِلماِت  لُْعبََة  اأَلَْعُب 

ْهِم:  ال�سَّ اتِّجاِه  َح�ْسَب  الُْمَربَّعاِت 

ِة.  
َّ
ُل ُمْعَجٍم في اللَُّغِة اْلَعربي وَّ

اأَ   1

 
َف اْلَخليُل ْبُن اأَْحَمَد ِعْلمَ اْكَت�شَ   2

َع فيِه اْلَخليُل ْبُن اأَْحَمَد
َ
اْلَمجاُل الَّذي َبر   3

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

ا

ل

و ا

ة

1

3

�ْشِئَلُة:
َ
الأ

2

اأَْخالقي:  ِمْن 

اْلَفراهيدي. اأَْحَمَد  ْبِن  ِلْلَخليِل  اْلباِرَزَة  َة 
َّ
اْلِعْلمي االإِ�ْشهاماِت  ُر  اأَُقدِّ

35 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

زاوَيُة املَْعِرَفِة

ِمْنها: الأَْعماِل  ِمَن  ِبالَْعديِد  الَْفراهيديُّ  اأَْحَمَد  بُْن  الَْخليُل  ِا�ْستََهَر 

الَْعرو�ِض. ِعْلِم  اْكِت�ساُف 

ِن.
ْ
اْلَعي ُمْعَجمُ  ْكُل. َوال�شَّ النَّْقُط 

الُْكتُِب. ِمَن  الَْعديِد  تَاأْليُف 

َاأَ�ْشَتْنِتُج اأنَّ

الَْعربيَِّة؛  اللَُّغِة  ُعَلماِء  اأَ�ْسَهِر  ِمْن  الَفراهيديَّ  اأَْحَمَد  بَْن  الَْخليَل 

الَْعرو�ِض. ِعْلَم  اْكِت�ساُفُه  ِمْنها:  ُمتَميَِّزٌة  اأَْعماٌل  َولَُه 

اأُْثري َمع�ِريف

َوَقْد  ْعِر،  ِبال�سِّ ُمْرتَِبٌط  ِعْلٌم  ُهَو  الَْعرو�ِض  ِعْلُم 

؛  الَفراهيديُّ اأَْحَمَد  بُْن  الَْخليُل  اإِلَْيِه  َل  تََو�سَّ

َرِة. ِبالْبَ�سْ ا�سيَن  النَّحَّ �سوِق  في  يَ�سيُر  كاَن  ِعْنَدما 
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في  اأَْكتُبُها  ثُمَّ  حيَحِة،  ال�سَّ الإِجاباِت  َعلى  َل  لأَْح�سُ الُْمتَقاِطَعِة؛  الَْكِلماِت  لُْعبََة  اأَلَْعُب 

ْهِم:  ال�سَّ اتِّجاِه  َح�ْسَب  الُْمَربَّعاِت 

ِة.  
َّ
ُل ُمْعَجٍم في اللَُّغِة اْلَعربي وَّ

اأَ   1

 
َف اْلَخليُل ْبُن اأَْحَمَد ِعْلمَ اْكَت�شَ   2

َع فيِه اْلَخليُل ْبُن اأَْحَمَد
َ
اْلَمجاُل الَّذي َبر   3

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

ا

ل

و ا

ة

1

3

�ْشِئَلُة:
َ
الأ

2

اأَْخالقي:  ِمْن 

اْلَفراهيدي. اأَْحَمَد  ْبِن  ِلْلَخليِل  اْلباِرَزَة  َة 
َّ
اْلِعْلمي االإِ�ْشهاماِت  ُر  اأَُقدِّ

35 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

زاوَيُة املَْعِرَفِة

ِمْنها: الأَْعماِل  ِمَن  ِبالَْعديِد  الَْفراهيديُّ  اأَْحَمَد  بُْن  الَْخليُل  ِا�ْستََهَر 

الَْعرو�ِض. ِعْلِم  اْكِت�ساُف 

ِن.
ْ
اْلَعي ُمْعَجمُ  ْكُل. َوال�شَّ النَّْقُط 

الُْكتُِب. ِمَن  الَْعديِد  تَاأْليُف 

َاأَ�ْشَتْنِتُج اأنَّ

الَْعربيَِّة؛  اللَُّغِة  ُعَلماِء  اأَ�ْسَهِر  ِمْن  الَفراهيديَّ  اأَْحَمَد  بَْن  الَْخليَل 

الَْعرو�ِض. ِعْلَم  اْكِت�ساُفُه  ِمْنها:  ُمتَميَِّزٌة  اأَْعماٌل  َولَُه 

اأُْثري َمع�ِريف

َوَقْد  ْعِر،  ِبال�سِّ ُمْرتَِبٌط  ِعْلٌم  ُهَو  الَْعرو�ِض  ِعْلُم 

؛  الَفراهيديُّ اأَْحَمَد  بُْن  الَْخليُل  اإِلَْيِه  َل  تََو�سَّ

َرِة. ِبالْبَ�سْ ا�سيَن  النَّحَّ �سوِق  في  يَ�سيُر  كاَن  ِعْنَدما 
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ْر�ُس الثَّ�ِلُث: عيُدنا الَْوَطِنيُّ الدَّ

وَرِة. ال�سُّ في  اأُ�ساِهُدُه  ما  ُف  اأَ�سِ

37

ن�ِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

َقديًما.  الِْعْلِم  َطَلبَُة  يواِجُهها  كاَن  الَّتي  عاَب  ال�سِّ

اأْحَمَد  بِْن  الَْخليِل  َوفاِة  ِة  ِق�سَ َعْن  لأَبَْحَث  الُْمْختَِلَفِة؛  التََّعلُِّم  ِبَم�ساِدِر  اأَ�ْستَعيُن 

. فِّ ال�سَّ في  َوُزَمالئي  ُمَعلَِّمتي  اأَماَم  اأَْحكيها  ثُمَّ  الَْفراهيدّي، 

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

ْر�ِس؟ م�ذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

َ
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ْر�ُس الثَّ�ِلُث: عيُدنا الَْوَطِنيُّ الدَّ

وَرِة. ال�سُّ في  اأُ�ساِهُدُه  ما  ُف  اأَ�سِ

37

ن�ِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

َقديًما.  الِْعْلِم  َطَلبَُة  يواِجُهها  كاَن  الَّتي  عاَب  ال�سِّ

اأْحَمَد  بِْن  الَْخليِل  َوفاِة  ِة  ِق�سَ َعْن  لأَبَْحَث  الُْمْختَِلَفِة؛  التََّعلُِّم  ِبَم�ساِدِر  اأَ�ْستَعيُن 

. فِّ ال�سَّ في  َوُزَمالئي  ُمَعلَِّمتي  اأَماَم  اأَْحكيها  ثُمَّ  الَْفراهيدّي، 

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

ْر�ِس؟ م�ذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

َ
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ْلطاُن  ال�سُّ فيِه  ُوِلَد  الَّذي  الْيَْوِم  في  الَْمجيِد   
ِّ
الَوَطِني ِبالْعيِد  يَْحتَِفلوَن  الُْعمانيِّيَن 

ُعماَن. �َسْلَطنَِة  ِة  نَْه�سَ �ُض  ُموؤَ�سِّ ثَراُه-  اللَّـُه  -َطيََّب  �َسعيٍد  بُْن  قابو�ُض 

نَّ اأَ�ْشَتْنِتُج اأَ

ن�ِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

.
ٍّ
ُعماني ِلُكلِّ  َواْعِتزاٍز  َفْخٍر  َدَر  َم�سْ نوفمبَر  ِمْن  َع�َسَر  الثَّاِمِن  يوُم  يَُعدُّ   

بْداعاتي.  ِمْن اإِ
ِّ
اأَْر�ُسُم �ِسعاًرا ِلْلعيِد الَْوَطني

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُشُم

39 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

نوَفْمبر  ِمْن   18 ُي�شاِدُف  الَّذي  اْلَمجيِد،   
ِّ
اْلَوطني ِبعيِدها  ُعماُن  ِبالدي  َتْحَتِفُل   

َعلى  َق  َتَحقَّ ِبما  َواْعِتزاٍز؛  َفْخٍر  ِبُكلِّ  وَن 
ُّ
اْلُعماني َتْقِبُلُه 

ْ
َي�ش ُث 

ْ
َحي عاٍم،  ُكلِّ  ِمْن 

َدعاِئَمها  اأَْر�شى  َعظيَمٍة،  َواإِْنجازاٍت  ُمباَرَكٍة،  ٍة  َنْه�شَ ِمْن  ِة 
َ
اْلغاِلي ُعماَن  اأَْر�ِس 

ِبَمْوِلِدِه،  ْوُم 
َ
اْلي َهذا  َط 

َ
اْرَتب َوَقِد  َثراُه-،  اللَّ�ُه  َب 

َّ
-َطي �َشعيٍد  ْبُن  قابو�ُس  ْلطاُن 

ُّ
ال�ش

اللَّ�ُه  َحِفَظُه  طاِرٍق  ْبِن  َثِم 
ْ
َهي ْلطاِن 

ُّ
ال�ش َجالَلُة  الُمباَرَكِة  ِة  النَّْه�شَ َة  َ

َم�شير َل  وا�شَ  
َّ
ُثم

َوَرعاُه.

زاوَيُة املَْعِرَفِة
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ْلطاُن  ال�سُّ فيِه  ُوِلَد  الَّذي  الْيَْوِم  في  الَْمجيِد   
ِّ
الَوَطِني ِبالْعيِد  يَْحتَِفلوَن  الُْعمانيِّيَن 

ُعماَن. �َسْلَطنَِة  ِة  نَْه�سَ �ُض  ُموؤَ�سِّ ثَراُه-  اللَّـُه  -َطيََّب  �َسعيٍد  بُْن  قابو�ُض 

نَّ اأَ�ْشَتْنِتُج اأَ

ن�ِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

.
ٍّ
ُعماني ِلُكلِّ  َواْعِتزاٍز  َفْخٍر  َدَر  َم�سْ نوفمبَر  ِمْن  َع�َسَر  الثَّاِمِن  يوُم  يَُعدُّ   

بْداعاتي.  ِمْن اإِ
ِّ
اأَْر�ُسُم �ِسعاًرا ِلْلعيِد الَْوَطني

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُشُم

39 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

نوَفْمبر  ِمْن   18 ُي�شاِدُف  الَّذي  اْلَمجيِد،   
ِّ
اْلَوطني ِبعيِدها  ُعماُن  ِبالدي  َتْحَتِفُل   

َعلى  َق  َتَحقَّ ِبما  َواْعِتزاٍز؛  َفْخٍر  ِبُكلِّ  وَن 
ُّ
اْلُعماني َتْقِبُلُه 

ْ
َي�ش ُث 

ْ
َحي عاٍم،  ُكلِّ  ِمْن 

َدعاِئَمها  اأَْر�شى  َعظيَمٍة،  َواإِْنجازاٍت  ُمباَرَكٍة،  ٍة  َنْه�شَ ِمْن  ِة 
َ
اْلغاِلي ُعماَن  اأَْر�ِس 

ِبَمْوِلِدِه،  ْوُم 
َ
اْلي َهذا  َط 

َ
اْرَتب َوَقِد  َثراُه-،  اللَّ�ُه  َب 

َّ
-َطي �َشعيٍد  ْبُن  قابو�ُس  ْلطاُن 

ُّ
ال�ش

اللَّ�ُه  َحِفَظُه  طاِرٍق  ْبِن  َثِم 
ْ
َهي ْلطاِن 

ُّ
ال�ش َجالَلُة  الُمباَرَكِة  ِة  النَّْه�شَ َة  َ

َم�شير َل  وا�شَ  
َّ
ُثم

َوَرعاُه.

زاوَيُة املَْعِرَفِة

ْر�ُس الثَّ�ِلُث:  عيُدنا اْلَوَطِنيُّ الدَّ

38٣٧



:
َ

َط االآِتي اأُْكِمُل اْلُمَخطَّ  1

، َواأُْكِمَل 
ِّ
ر

ِّ
َل َعلى َكِلَمِة ال�ش اأَ�ْشُطُب اْلُحروَف اْلُمَت�شاِبَهَة؛ الأَْح�شُ  2

َة:
َ
ِبها اْلِعباَرَة االآِتي

                    اأُِحبُّ .............. ُعمـاَن.

�ض  �ض   ذ   ع   ي ن  ع  ط  �ض  �ض  ذ  و   

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

ِمْن َمظاِهِر الْحِتفاِل

ِّ
ِبالْعيِد الَْوطني

.............. ............................ ..............

�َسَفِهيًّا: اأُجيُب  ثُمَّ  ريِع،  ال�سَّ اِل�ْسِتجابَِة  َرْمِز  ِخالِل  ِمْن  الَْمْرئيََّة  الَْمقاِطَع  اأُ�ساِهُد 

َوِلماذا؟ اأََعَجبََك؟  الَّذي  الَْعْر�ُض  ما 

اأُ�ش�ِهُد َواأُجيُب

41 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

ِة زاوَيُة الِق�شَّ

 
ِّ
الَوَطني ِباْلعيِد  ِلاْلْحِتفاِل  ِة 

َّ
اْلُعماني االأُ�َش�ِر  ِمَن  ِرها 

ْ
َكَغي ْحَمَد  اأَ ُة 

َ
اأُ�ْشر ْت  ا�ْشَتَعدَّ    

االآتي:  اْلِحواُر  َنُهم 
ْ
َبي داَر  َذِلَك  اأَْثناِء  َوفي  ِبااْلأْعالِم،  اْلَمْنِزِل  َتزييِن  في  َوَبَداأَْت 

َوفاُء؟ يا   
ِّ
اْلَوَطني ِباْلعيِد  اْلَمْدَر�َشِة  اْحِتفاِل  في  �َشُت�شاِركيَن  َهْل  اأَْحَمُد: 

َوَكذِلَك  اْلَحْفِل،  في  �َشاأُْلقيها  َجميَلًة  َق�شيَدًة  َحِفْظُت  َفَقْد  اأَْحَمُد،  يا   
ْ
َنَعم َوفاُء: 

اْلَعزيَزِة  ِة 
َ
ب اْلُمنا�شِ ِبَهِذِه  قاُم 

ُ
�َشي الَّذي   

ِّ
بي الَّ الطُّ �ِس 

ْ
اْلَعر في  َزميالتي  َمَع  �َشاأ�شاِرُك 

َهِذِه  في  ُم  �َشُتَقدِّ ماذا  اأَْحَمُد،  يا  َواأَْنَت   . التَّْقليديَّ يَّ  الزِّ َو�َشاأْرَتدي  ُقلوِبنا،  َعلى 

ِة؟
َ
اْلُمنا�َشب

ِة 
َّ
اْلُعماني اْلُفنوِن  ِمَن  َوُهَو  ْزَحِة، 

َّ
اْلر َفنِّ  في  اْلَمْدَر�َشِة  َقِة 

ْ
ِفر َمَع  �َشاأُ�شاِرُك  اأَْحَمُد: 

. التَّْقليديَّ  َّ
الُعماني يَّ  الزِّ َو�َشاأْرَتدي  اْلُمنا�َشباِت،  في  ُتقاُم  الَّتي  االأَ�شيَلِة 

الَّذي  اْلعازي  َفنِّ  ِبَتْقديِم  اْلِوالَيِة  اْحِتفاالِت  في  �َشاأُ�شاِرُك  َكَذِلَك  َواأَنا  االأَُب: 

ِة.
َ
اْلُمنا�َشب ِلَهِذِه  اأَْعَدْدُتُه 

َعَلِم  ِباأَلواِن  ُمَزيََّنًة  َلذيَذًة  َكْعَكًة   
ْ
َلُكم َو�َشاأِعدُّ  َحَة، 

ْ
اْلَفر �َشاأ�شاِرُكُكم  َواأَنا   : مُّ

االأُ

ُع 
َّ
ر ا َنَت�شَ

َّ
ِة َعلى ُقلوِبنا. َواالآَن َهي

َ
ِة اْلغالي

َ
ْلَطَنِة، َو�َشَنْحَتِفُل َجميًعا ِبَهِذِه اْلُمنا�َشب

َّ
ال�ش

ْلطاِن.
ُّ

َلنا َجالَلَة ال�ش َوَيْحَفَظ  َة ُعماَن، 
َ
اْلغالي َيْحَفَظ ِبالَدنا  اأَْن  اللَّ�ِه َعزَّ َوَجلَّ  اإِلى 

َ

ُ

ُ

َ

َ

ُ

ْر�ُس الثَّ�ِلُث:  عيُدنا اْلَوَطِنيُّ الدَّ
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:
َ

َط االآِتي اأُْكِمُل اْلُمَخطَّ  1

، َواأُْكِمَل 
ِّ
ر

ِّ
َل َعلى َكِلَمِة ال�ش اأَ�ْشُطُب اْلُحروَف اْلُمَت�شاِبَهَة؛ الأَْح�شُ  2

َة:
َ
ِبها اْلِعباَرَة االآِتي

                    اأُِحبُّ .............. ُعمـاَن.

�ض  �ض   ذ   ع   ي ن  ع  ط  �ض  �ض  ذ  و   

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

ِمْن َمظاِهِر الْحِتفاِل

ِّ
ِبالْعيِد الَْوطني

.............. ............................ ..............

�َسَفِهيًّا: اأُجيُب  ثُمَّ  ريِع،  ال�سَّ اِل�ْسِتجابَِة  َرْمِز  ِخالِل  ِمْن  الَْمْرئيََّة  الَْمقاِطَع  اأُ�ساِهُد 

َوِلماذا؟ اأََعَجبََك؟  الَّذي  الَْعْر�ُض  ما 

اأُ�ش�ِهُد َواأُجيُب

41 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

ِة زاوَيُة الِق�شَّ

 
ِّ
الَوَطني ِباْلعيِد  ِلاْلْحِتفاِل  ِة 

َّ
اْلُعماني االأُ�َش�ِر  ِمَن  ِرها 

ْ
َكَغي ْحَمَد  اأَ ُة 

َ
اأُ�ْشر ْت  ا�ْشَتَعدَّ    

االآتي:  اْلِحواُر  َنُهم 
ْ
َبي داَر  َذِلَك  اأَْثناِء  َوفي  ِبااْلأْعالِم،  اْلَمْنِزِل  َتزييِن  في  َوَبَداأَْت 

َوفاُء؟ يا   
ِّ
اْلَوَطني ِباْلعيِد  اْلَمْدَر�َشِة  اْحِتفاِل  في  �َشُت�شاِركيَن  َهْل  اأَْحَمُد: 

َوَكذِلَك  اْلَحْفِل،  في  �َشاأُْلقيها  َجميَلًة  َق�شيَدًة  َحِفْظُت  َفَقْد  اأَْحَمُد،  يا   
ْ
َنَعم َوفاُء: 

اْلَعزيَزِة  ِة 
َ
ب اْلُمنا�شِ ِبَهِذِه  قاُم 

ُ
�َشي الَّذي   

ِّ
بي الَّ الطُّ �ِس 

ْ
اْلَعر في  َزميالتي  َمَع  �َشاأ�شاِرُك 

َهِذِه  في  ُم  �َشُتَقدِّ ماذا  اأَْحَمُد،  يا  َواأَْنَت   . التَّْقليديَّ يَّ  الزِّ َو�َشاأْرَتدي  ُقلوِبنا،  َعلى 

ِة؟
َ
اْلُمنا�َشب

ِة 
َّ
اْلُعماني اْلُفنوِن  ِمَن  َوُهَو  ْزَحِة، 

َّ
اْلر َفنِّ  في  اْلَمْدَر�َشِة  َقِة 

ْ
ِفر َمَع  �َشاأُ�شاِرُك  اأَْحَمُد: 

. التَّْقليديَّ  َّ
الُعماني يَّ  الزِّ َو�َشاأْرَتدي  اْلُمنا�َشباِت،  في  ُتقاُم  الَّتي  االأَ�شيَلِة 

الَّذي  اْلعازي  َفنِّ  ِبَتْقديِم  اْلِوالَيِة  اْحِتفاالِت  في  �َشاأُ�شاِرُك  َكَذِلَك  َواأَنا  االأَُب: 

ِة.
َ
اْلُمنا�َشب ِلَهِذِه  اأَْعَدْدُتُه 

َعَلِم  ِباأَلواِن  ُمَزيََّنًة  َلذيَذًة  َكْعَكًة   
ْ
َلُكم َو�َشاأِعدُّ  َحَة، 

ْ
اْلَفر �َشاأ�شاِرُكُكم  َواأَنا   : مُّ

االأُ

ُع 
َّ
ر ا َنَت�شَ

َّ
ِة َعلى ُقلوِبنا. َواالآَن َهي

َ
ِة اْلغالي

َ
ْلَطَنِة، َو�َشَنْحَتِفُل َجميًعا ِبَهِذِه اْلُمنا�َشب

َّ
ال�ش

ْلطاِن.
ُّ

َلنا َجالَلَة ال�ش َوَيْحَفَظ  َة ُعماَن، 
َ
اْلغالي َيْحَفَظ ِبالَدنا  اأَْن  اللَّ�ِه َعزَّ َوَجلَّ  اإِلى 

َ

ُ

ُ

َ

َ

ُ

ْر�ُس الثَّ�ِلُث:  عيُدنا اْلَوَطِنيُّ الدَّ

40٣٩



، َواأَْر�ُسُمُه.
ِّ
اأَتََخيَُّل َمْظَهًرا ِمْن َمظاِهِر اْحِتفاِل �َسْلَطنَِة ُعماَن ِبالْعيِد الَْوَطني

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُشُم

43 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

تُنا�ِسبُها: الَّتي  وَرِة  ال�سُّ اأَ�ْسَفـَل  الآِتيَِة  الُْجَمِل  ِمَن  ُجْمَلٍة  ُكلَّ  اأَْكتُُب 

الَْخْيِل. �ِسباُق  ْزَحِة،  الرَّ َفنُّ   ،
ٌّ
بي ُطالَّ َعْر�ٌض  النَّاريَُّة،  الأَلْعاُب 

اأَْكَت�ِشُف َواأََتَعلَُّم 

ْر�ُس الثَّ�ِلُث:  عيُدنا اْلَوَطِنيُّ الدَّ
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، َواأَْر�ُسُمُه.
ِّ
اأَتََخيَُّل َمْظَهًرا ِمْن َمظاِهِر اْحِتفاِل �َسْلَطنَِة ُعماَن ِبالْعيِد الَْوَطني

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُشُم

43 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

تُنا�ِسبُها: الَّتي  وَرِة  ال�سُّ اأَ�ْسَفـَل  الآِتيَِة  الُْجَمِل  ِمَن  ُجْمَلٍة  ُكلَّ  اأَْكتُُب 

الَْخْيِل. �ِسباُق  ْزَحِة،  الرَّ َفنُّ   ،
ٌّ
بي ُطالَّ َعْر�ٌض  النَّاريَُّة،  الأَلْعاُب 

اأَْكَت�ِشُف َواأََتَعلَُّم 

ْر�ُس الثَّ�ِلُث:  عيُدنا اْلَوَطِنيُّ الدَّ
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)2(؛  َرْقمُ  اَرُة 
َّ
ي

َّ
َوال�ش  ،)1( َرْقمُ  اَرُة 

َّ
ي

َّ
ال�ش ُلُكُه 

ْ
َت�ش الَّذي  اْلَم�شاَر  اأَْر�ُشمُ 

هاِب  الذَّ اأَ�ْشباَب  اأُناِق�ُس   
َّ
ُثم ِمْنُهما،  ِلُكلٍّ  ِة 

َ
ب الُمنا�شِ اْلِوْجَهِة  اإِلى  ِلْلو�شوِل 

َوُزَمالئي. ُمَعلَِّمتي،  َمَع  اْلِوْجَهِة  ِتْلَك  اإِلى 

12

ياَحُةُُ والتِّجاَرُة يف ِبالدي اِبُع: ال�سِّ ْر�ُس الرَّ الدَّ

45 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

ْر�ِس؟ م�ذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

َوَطني. ِرْفَعِة  اأْجِل  ِمْن  ِدرا�َشتي؛  في  اأَْجَتِهُد  اأَْخالقي:  َِمْن 

ْر�ُس الثَّ�ِلُث:  عيُدنا اْلَوَطِنيُّ الدَّ
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)2(؛  َرْقمُ  اَرُة 
َّ
ي

َّ
َوال�ش  ،)1( َرْقمُ  اَرُة 

َّ
ي

َّ
ال�ش ُلُكُه 

ْ
َت�ش الَّذي  اْلَم�شاَر  اأَْر�ُشمُ 

هاِب  الذَّ اأَ�ْشباَب  اأُناِق�ُس   
َّ
ُثم ِمْنُهما،  ِلُكلٍّ  ِة 

َ
ب الُمنا�شِ اْلِوْجَهِة  اإِلى  ِلْلو�شوِل 

َوُزَمالئي. ُمَعلَِّمتي،  َمَع  اْلِوْجَهِة  ِتْلَك  اإِلى 

12

ياَحُةُُ والتِّجاَرُة يف ِبالدي اِبُع: ال�سِّ ْر�ُس الرَّ الدَّ

45 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

ْر�ِس؟ م�ذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

َوَطني. ِرْفَعِة  اأْجِل  ِمْن  ِدرا�َشتي؛  في  اأَْجَتِهُد  اأَْخالقي:  َِمْن 
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الآِتيَِة: َوِر  ال�سُّ ِخالِل  ِمْن  خاِرجيٌَّة(  )داِخلَّيٌة،  ياَحِة  ال�سِّ نَْوَع  ُف  اأَْكتَ�سِ

اأَْكَت�ِشُف َواأََتَعلَُّم 

............�سياَحٌة

............�سياَحٌة

............�سياَحٌة

............�سياَحٌة

47 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

داِخَل  َنٍة 
َّ
ُمَعي اأَماِكَن  ِلزياَرِة  االأَْفراِد  ِمَن  َمْجموَعٍة  اأَْو  ٍد 

ْ
َفر اْنِتقاُل   

َ
ِهي ياَحُة 

ِّ
ال�ش   

ِبالدي  َوَتْمَتِلُك  ٌة(، 
َّ
خاِرجي ياَحٌة  )�شِ خاِرَجها  اأَْو  ٌة( 

َّ
داِخلي ياَحٌة  )�شِ ْوَلِة  الدَّ

ًدا  َمْق�شِ ِمْنها  َجَعَلْت  الَّتي  ريَِّة،  َ�شَ
َواْلب ِة 

َّ
عي

ْ
بي الطَّ ِة 

ِّ
ياحي

ِّ
ال�ش اْلَمواِقِع  ِمَن  اْلَعديَد 

َوخاِرِجها. ُعماَن،  داِخِل  ِمْن  اِح 
َّ
ي

ُّ
ِلل�ش

زاوَيُة املَْعِرَفِة

ياحيََّة  ال�سِّ الَْمواِقَع  نُِّف  اأَ�سَ ثُمَّ  ريِع،  ال�سَّ اِل�ْسِتجابَِة  َرْمِز  ِخالِل  ِمْن  الَْمْرئيََّة  الَْمقاِطَع  اأُ�ساِهُد 

الْبَ�َسريَِّة: ِلْلَمواِقِع   )2( ْقِم  َوالرَّ بيعيَِّة،  الطَّ ِلْلَمواِقِع   )1( ْقِم  الرَّ ِبِكتابَِة  ِبالدي،  في 

....

....

....

....

اأُ�ش�ِهُد َواأُجيُب

َوالْبَ�َسريَِّة. بيعيَِّة،  الطَّ ياحيَِّة  ال�سِّ الَْمواِقِع  ِمَن  الَْكثيَر  تَْمتَِلُك  ُعماَن  ِبالدي 

نَّ اأَ�ْشَتْنِتُج اأَ

ياَحُة والتِّجاَرُة في ِبالدي اِبُع:  ال�سِّ ْر�ُس الرَّ الدَّ
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الآِتيَِة: َوِر  ال�سُّ ِخالِل  ِمْن  خاِرجيٌَّة(  )داِخلَّيٌة،  ياَحِة  ال�سِّ نَْوَع  ُف  اأَْكتَ�سِ

اأَْكَت�ِشُف َواأََتَعلَُّم 

............�سياَحٌة

............�سياَحٌة

............�سياَحٌة

............�سياَحٌة

47 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

داِخَل  َنٍة 
َّ
ُمَعي اأَماِكَن  ِلزياَرِة  االأَْفراِد  ِمَن  َمْجموَعٍة  اأَْو  ٍد 

ْ
َفر اْنِتقاُل   

َ
ِهي ياَحُة 

ِّ
ال�ش   

ِبالدي  َوَتْمَتِلُك  ٌة(، 
َّ
خاِرجي ياَحٌة  )�شِ خاِرَجها  اأَْو  ٌة( 

َّ
داِخلي ياَحٌة  )�شِ ْوَلِة  الدَّ

ًدا  َمْق�شِ ِمْنها  َجَعَلْت  الَّتي  ريَِّة،  َ�شَ
َواْلب ِة 

َّ
عي

ْ
بي الطَّ ِة 

ِّ
ياحي

ِّ
ال�ش اْلَمواِقِع  ِمَن  اْلَعديَد 

َوخاِرِجها. ُعماَن،  داِخِل  ِمْن  اِح 
َّ
ي

ُّ
ِلل�ش

زاوَيُة املَْعِرَفِة

ياحيََّة  ال�سِّ الَْمواِقَع  نُِّف  اأَ�سَ ثُمَّ  ريِع،  ال�سَّ اِل�ْسِتجابَِة  َرْمِز  ِخالِل  ِمْن  الَْمْرئيََّة  الَْمقاِطَع  اأُ�ساِهُد 

الْبَ�َسريَِّة: ِلْلَمواِقِع   )2( ْقِم  َوالرَّ بيعيَِّة،  الطَّ ِلْلَمواِقِع   )1( ْقِم  الرَّ ِبِكتابَِة  ِبالدي،  في 

....

....

....

....

اأُ�ش�ِهُد َواأُجيُب

َوالْبَ�َسريَِّة. بيعيَِّة،  الطَّ ياحيَِّة  ال�سِّ الَْمواِقِع  ِمَن  الَْكثيَر  تَْمتَِلُك  ُعماَن  ِبالدي 

نَّ اأَ�ْشَتْنِتُج اأَ

ياَحُة والتِّجاَرُة في ِبالدي اِبُع:  ال�سِّ ْر�ُس الرَّ الدَّ
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َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

الَْوظيَفِة: ا�ْسمِ  اإِلى  َف 
َّ
الأََتَعر اأَنا؟(؛  )َمْن  ُلْعَبَة  اأَْلَعُب 

اِح 
ّ
ي

ُّ
ال�ش ِبَتْعريِف  اأَقوُم 

ِة، 
َّ
ياحي

ِّ
ال�ش ِباْلَمواِقِع 

َعْنها. َمْعلوماٍت   
ْ
َواإِْعطاِئِهم

َة 
َّ
وؤولي

ْ
َم�ش اأََتولّى 

ِبِه. َواْلعاِمليَن  اْلُفْنُدِق 

َعلى  الُمحاَفَظِة  ِبِ اأَقوُم 

َوراَحِتِهم،  اِب  كَّ
ُّ
الر اأَْمِن 

.
ْ
َلُهم ياَفِة  ال�شِّ َوَتْقديِم 

اأَنا؟ َمْن 

اأَنا؟ َمْن 

اأَنا؟ َمْن 

ِة.
َّ
ياحي

ِّ
ال�ش اْلَمواِقِع  في  َواْلُمْمَتَلكاِت  اْلَمراِفِق  َعلى  اأُحاِفُظ  اأَْخالقي:  ِمْن 

49 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

اإِنْ�ساِء  ِخالِل  ِمْن  ِبالدي؛  في  ياحيَِّة  ال�سِّ الَْمواِقِع  ِمَن  ال�ْسِتفاَدِة  اإِلى  الُْحكوَمُة  تَ�ْسعى    

َعلى  َعِمَلْت  َكما  الأَ�سا�سيَِّة،  ِبالَْمراِفِق  َوتَْزويِدها  َوالُْمْنتََجعاِت،  الَْفناِدِق  ِمَن  الَْعديِد 

ياَحِة. ِبال�سِّ ٍة  ُمْختَ�سَّ َوزاَرٍة  اإِنْ�ساِء 

زاوَيُة املَْعِرَفِة

ِبالدي. اإِلى  اْلقاِدميَن  اَح 
َّ
ي

ُّ
ال�ش اأَْحَتِرُم  اأَْخالقي:  ِمْن 

ن�ِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

ِلِبالدي. ياَحِة  ال�سِّ فاِئَدَة   

ياَحُة والتِّجاَرُة في ِبالدي اِبُع:  ال�سِّ ْر�ُس الرَّ الدَّ
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ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

الَْمْفهوَم: َف  لأَتََعرَّ ِة؛  النّاِق�سَ الُْحروِف  تَْكِمَلِة  لُْعبََة  اأَلَْعُب 

راُء اْلُمْنَتجاِت. ُع، َو�شِ
ْ
َبي

 ِمْن ِخالِلها َنْقُل اْلُمْنَتجاِت 
ُّ
َيِتم

 اْلَمطاراِت.
َ
ر

ْ
َعب

 ِمْن ِخالِلها َنْقُل اْلُمْنَتجاِت 
ُّ
َيِتم

اراِت َوال�ّشاِحناِت.
ّ
ي

َّ
 ال�ش

َ
ر

ْ
َعب

ا

ا

ل

ل

ط

ط

ر

ر

ةق

ق

ت

الأَ�ْسواِق  ِمَن  الَْعديِد  اإِنْ�ساِء  ِخالِل  ِمْن  التِّجاَرِة؛  تَ�ْسجيِع  َعلى  ِبالدي  في  الُْحكوَمُة  تَْعَمُل 

ْولَِة. َوِللدَّ ِلُهْم  ُمفيَدٍة  ِبَم�ساريَع  الِْقياِم  َعلى  الأَْفراِد  َوتَ�ْسجيِع  التِّجاريَِّة،  َوالَْمراِكِز 

زاوَيُة املَْعِرَفِة

51 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

ِة زاوَيُة الِق�شَّ

َن�شاِط  َعْن   
ٌ
َتْقرير  

َ
َظَهر َذِلَك  َواأَْثناَء  التِّْلفاِز،  ِلُم�شاَهَدِة  ْحَمَد  اأَ ُة 

َ
اأُ�ْشر اْجَتَمَعْت    

االآتي: اْلِحواُر  َواأَبيِه  اأَْحَمَد  َن 
ْ
َبي داَر   

َّ
ُثم ِة، 

َّ
اْلُعماني اْلَمواِنِئ  في  التِّجاَرِة 

اأَبي؟ يا  اْلَمواِنِئ  ُة 
َّ
ي اأََهمِّ ما  اأَْحَمُد: 

ها.
ْ
َواإَِلي ُعماَن،  ِمْن  �شاِئِع 

َ
اْلب َنْقِل  في  الَمواِنِئ  َبْع�ُس  َتْخَدُم 

ْ
ُت�ش االأَُب: 

�شاِئِع؟
َ
اْلب ِلَنْقِل  اأُْخرى  ٌق 

ُ
ُطر ُهناَك  َوَهْل  اأَْحَمُد: 

َواْلَجويَِّة. َريَِّة، 
اْلب ِق 

ُ
ر الطُّ  

َ
ر

ْ
َعب �شاِئِع 

َ
اْلب َنْقُل  ُيْمِكُن  اأَْحَمُد،  يا   

ْ
َنَعم االأَُب: 

اأَبي. يا  َلَك  ا 
ً
�ُشْكر اأَْحَمُد: 

اأُْثري َمع�ِريف

َو�ِسراِئها. الُْمْنتَجاِت  بَْيِع  َعَمِليَُّة   
َ
ِهي التِّجاَرُة: 

ياَحُة والتِّجاَرُة في ِبالدي اِبُع:  ال�سِّ ْر�ُس الرَّ الدَّ
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ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ
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الأَ�ْسواِق  ِمَن  الَْعديِد  اإِنْ�ساِء  ِخالِل  ِمْن  التِّجاَرِة؛  تَ�ْسجيِع  َعلى  ِبالدي  في  الُْحكوَمُة  تَْعَمُل 
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ُثم ِة، 

َّ
اْلُعماني اْلَمواِنِئ  في  التِّجاَرِة 
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َّ
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ها.
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اْلب ِق 
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ر الطُّ  
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ر

ْ
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ياَحُة والتِّجاَرُة في ِبالدي اِبُع:  ال�سِّ ْر�ُس الرَّ الدَّ
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ْر�ِس؟ م�ذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

53 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

ن�ِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

ِللتَّجاَرِة. َوالَْمواِنئ  َوالَْمطاراِت  الْبَريَِّة،  ُرِق  الطُّ يََّة  اأََهمِّ

اأُْثري َمع�ِريف

الْبَْيُع   
َ
َوِهي الإِلْكترونيَِّة،  ِبالتِّجاَرِة  يُْعَرُف  التِّجاَرِة  ِمَن  نَْوٌع  َظَهَر 

)الإنْتَْرنَْت(. الْعالَميَِّة  الَْمْعلوماِت  �َسبََكِة  َعْبَر  راُء  َوال�سِّ

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

ِ الَْمْوِقع ِا�ْسُم 

الِْكتاِب ِلو�سوِل  الُْمتَوقََّعُة  َمنيَُّة  الزَّ ُة  الُْمدَّ

ِ الَْمْبَلغ َدْفِع  َطريَقُة 

ياَحُة والتِّجاَرُة في ِبالدي اِبُع:  ال�سِّ ْر�ُس الرَّ الدَّ

52

الإِِلْكترونيَِّة،  الَْمواِقِع  اأْحِد  َعْبَر  ِكتاٍب  �ِسراِء  ُخُطواِت  َعْن  عاِئَلتي  اأْفراِد  اأََحَد  اأَ�ْساأَُل 

الآتي: الَْجْدَوِل  في  الْبَياناِت  اأَْكتُُب  ثُمَّ 

ََ

ياَحُة والتِّجاَرُة في ِبالدي اِبُع:  ال�سِّ ْر�ُس الرَّ الدَّ
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َ
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َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ
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ياَحُة والتِّجاَرُة في ِبالدي اِبُع:  ال�سِّ ْر�ُس الرَّ الدَّ
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الإِِلْكترونيَِّة،  الَْمواِقِع  اأْحِد  َعْبَر  ِكتاٍب  �ِسراِء  ُخُطواِت  َعْن  عاِئَلتي  اأْفراِد  اأََحَد  اأَ�ْساأَُل 

الآتي: الَْجْدَوِل  في  الْبَياناِت  اأَْكتُُب  ثُمَّ 

ََ

ياَحُة والتِّجاَرُة في ِبالدي اِبُع:  ال�سِّ ْر�ُس الرَّ الدَّ
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التَّْنفيِذ: ُخُطواُت 

َمْجموَعٍة. ِلُكلِّ  الاّلِزَمُة  االأََدواُت  ُع  ُتَوزَّ  n

�َشْطِح  اأَ�ْشكاِل  ِمْن  �َشْكاًل  َمْجموَعٍة  ُكلُّ  َتْختاُر   n

االأَْر�ِس.

ِم.
َّ

اْلُمَج�ش ِبَتْنفيِذ  الَمْجموعاُت  َتقوُم   n

اأَْعماَلها. اْلَمْجموعاُت  َتْعِر�ُس   n

55 ُل:   ُعماُننا اْلَجميَلُة الِمحوُر الأوَّ

ِل  وَّ
َم�شروُع امْلِْحَوِر الأَ

الأَْر�ِض. �َسْطِح  اأَ�ْسكاِل  ُم  ُمَج�سَّ

الآتي: الَم�ْسروَع  َوَمْجموَعتي  اأُنَفُِّذ 

الَم�ْسروِع: ا�ْسُم 

ِزَمُة: الالَّ الأَدواُت 

ْل�شاٌل. �شَ ِباْلماِء/  لٌَّل 
َ
ُمب �ٌس 

ْ
ِجب  ✔

َنٌة. ُمَلوَّ اأَْقالٌم   ✔

ِفلِّيٌن. َكرتوٌن/   ✔

َقٌة. ال�شِ ٌة  مادَّ  ✔

ٌة.
َّ
َبال�شتيكي َنباتاٌت  اأَْو   

ٌّ
ِطناعي ا�شْ ُع�ْشٌب   ✔

َنٌة. ُمَلوَّ اأَْوراٌق   ✔
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اْلِمْحَوُر الثsاني 

أُِحب� ِبالدي

ْر�ِس: sُعنوان الد

tاأَ�َسُد الِبحاِر الُعماني
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اأَْخَتِبُ َمْعلوم�تي
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�َساأَْعبُُر  )ِبَذكائي  لُْعبََة  اأَلَْعَب  اأَْن  ٌق  ُمتَ�َسوِّ َواأَنا  الِمْحَوِر،  َهذا  ِدرا�َسَة  اأَْكَمْلُت  لَقْد    

ُل َعلى ُم�ْستًَوى راِئٍع  اأُ�ْسَرتي، َو�َساأَْح�سُ اأْفراِد  اأَحِد  اأَْو  ُمَعلَِّمتي  ِبُم�ساَعَدِة  الَْمتاَهَة(، 

اللَّـهُ. �َساَء  اإِْن  ِفيها 

ََ

٥٤
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اْلِمْحَوُر الثsاني 

�أُِحبt ِبÓدي

في  ُف 
َّ
�َسَنَتَعر اَء..  الأَِعزَّ ُزَمالئي   

ْ
َعليُكم الُم 

َّ
ال�س

في  َواْلَمديَنِة  َيِة 
ْ
اْلَقر ِمَن  َمعاِلمَ  اْلِمْحَوِر:  َهذا 

َم�ْسهوًرا. ا 
ًّ
ُعماني ًحا  َوَمالَّ ُعماَن،  ِبالدي 

ًة، 
َّ
ُعماني ًة 

َّ
َوَطني ُمنا�َسباٍت  ا  اأَْي�سً ُف 

َّ
َو�َسَنَتَعر

ُعماَن. ِة 
َ
اْلَحبيب ِبالدي  ِمْن  ُمْنَتجاٍت  َوَكَذِلَك 
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َرجاُت اْلِْحَوِر الثَّاين:   ُمْ

اأُِحبt ِبÓدي

ُع ِمَن التِّلميِذ َبْعَد ِدرا�َسِة َهذا اْلِمْحَوِر اأَْن: ُيتوقَّ

ِة في اْلَقرَيِة َواْلَمديَنِة. ْمِثَلًة َعلى اْلَمعاِلِم اْلَب�َشريَّ
َ
ُيْعِطَي اأ  n

َة َعلى اْلَخريَطِة. َد اْلَمعاِلَم اْلَب�َشريَّ ُيَحدِّ  n

ِة في بيَئِتِه. ُي�ْشِهَم في اْلُمحاَفَظِة َعلى اْلَمعاِلِم اْلَب�َشريَّ  n

ْحَمَد ْبِن ماِجٍد.
َ
َة اأ

َ
َف َن�ْشاأ َيَتَعرَّ  n

ْحَمَد ْبِن ماِجٍد، واْخِتراعاِتِه.
َ
َهمَّ م�ؤلَّفاِت اأ

َ
َد اأ ُيعدِّ  n

ْحَمُد ْبُن ماِجٍد.
َ
َل اإِليها اأ َد َعلى اْلَخريَطِة اْلَمناِطَق الَّتي َو�شَ ُيَحدِّ  n

رو�َس اْلُم�ْشت�حاَة ِمْن �شيَرِة اأْحَمَد ْبِن ماِجٍد. َي�ْشَتْخِل�َس الدُّ  n

ِة. ُي�شاِرَك في االْحِتفاالِت ِباْلُمنا�َشباِت اْلَ�َطنيَّ  n

ُي�ؤِمَن ِبَدوِرِه في ِخْدَمِة َوَطِنِه ُعماَن.  n

ِة اْلُمْخَتِلَفِة. ْن�ِشَطِة االْقِت�شاديَّ
َ
َح اْلَعالَقَة َبْيَن االأ ُي��شِّ  n

ْخَرى.
ُ
َة َعلى اْلُمْنَتجاِت االأ َل اْلُمْنَتجاِت اْلُعمانيَّ ُيَف�شِّ  n

َ
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اْلِمْحَوُر الثsاني 
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َل اإِليها اأ َد َعلى اْلَخريَطِة اْلَمناِطَق الَّتي َو�شَ ُيَحدِّ  n

رو�َس اْلُم�ْشت�حاَة ِمْن �شيَرِة اأْحَمَد ْبِن ماِجٍد. َي�ْشَتْخِل�َس الدُّ  n

ِة. ُي�شاِرَك في االْحِتفاالِت ِباْلُمنا�َشباِت اْلَ�َطنيَّ  n

ُي�ؤِمَن ِبَدوِرِه في ِخْدَمِة َوَطِنِه ُعماَن.  n

ِة اْلُمْخَتِلَفِة. ْن�ِشَطِة االْقِت�شاديَّ
َ
َح اْلَعالَقَة َبْيَن االأ ُي��شِّ  n

ْخَرى.
ُ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ

61الِمحوُر الثsاني:   اأُِحبt ِبÓدي
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ُل: َمعاِلُم ِمْن ِبÓدي وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ

اأَْر�ُسُم الَم�ساَر الَّذي َي�ْسُلُكُه ُعَمُر ِمْن َمْنِزِلِه اإِلى 

ِط. ُف اْلَمعاِلَم اْلَمْوجوَدَة في اْلُمَخطَّ َمْدَر�َسِتِه، ُثمَّ اأََتَعرَّ

منزل عمر

حمل جتاري

ر�سة
مد

عيادة
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت
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ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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ثُمَّ  ُعمانيٍَّة،  ِلُمُدٍن  َوٍر  �سُ َعْن  بَْحُث  َو�أَ �لُْمْختَِلَفِة،  �لتََّعلُِّم  ِبَم�ساِدِر  �أَ�ْستَعيُن   

�سوَرٍة. ُكلِّ  �أَ�ْسَفَل  �لَْمدينَِة  ��ْسَم  َو�أَْكتُُب  ُقها  �أُلْ�سِ

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

ِة زاوَيُة الِق�سَّ

َم�ْسَقَط،  َمدينَِة  في  َو�أ�ْسَرتُها  َوفاُء  تَ�ْسُكُن    

�أَْن  �لأُ�ْسَرُة  َرِت  َقرَّ يفيَِّة  �ل�سَّ �لإِجاَزِة  َوفي 

)وكان(  َقْريَِة  في  �لأَْهِل  ِلزياَرِة  تَْذَهَب 

َلِت  َو�سَ َوِعْنَدما  نََخَل،  ِوليَِة  في  �لْو�ِقَعِة 

ُ
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َوِر. ُف اْلَمعاِلمَ الَّتي اأُ�ساِهُدها في ال�سُّ اأَ�سِ   1

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

ّكاُن في اْلَمديَنِة.
ُّ

ِن ِمَن الأَْعماِل الَّتي ُيْمِكُن اأَْن ُيماِر�َسها ال�س
ْ
اأَْكُتُب اْثَني   2

اأَْكَت�ِسُف َواأََتَعلَُّم 

�لآِتيَِة: �لأ�ْسِئَلِة  َعِن  جيُب  �أُ ثُمَّ  �أَمامي،  �لَّتي  �سوَر  َمدينَِة  ِمْن  َوِر  �ل�سُّ �إِلى  َ�أَنُْظُر 

ُل:  َمعاِلُم ِمْن ِبÓدي وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ
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ثُمَّ  ُعمانيٍَّة،  ِلُمُدٍن  َوٍر  �سُ َعْن  بَْحُث  َو�أَ �لُْمْختَِلَفِة،  �لتََّعلُِّم  ِبَم�ساِدِر  �أَ�ْستَعيُن   

�سوَرٍة. ُكلِّ  �أَ�ْسَفَل  �لَْمدينَِة  ��ْسَم  َو�أَْكتُُب  ُقها  �أُلْ�سِ

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

ِة زاوَيُة الِق�سَّ

َم�ْسَقَط،  َمدينَِة  في  َو�أ�ْسَرتُها  َوفاُء  تَ�ْسُكُن    

�أَْن  �لأُ�ْسَرُة  َرِت  َقرَّ يفيَِّة  �ل�سَّ �لإِجاَزِة  َوفي 

)وكان(  َقْريَِة  في  �لأَْهِل  ِلزياَرِة  تَْذَهَب 

َلِت  َو�سَ َوِعْنَدما  نََخَل،  ِوليَِة  في  �لْو�ِقَعِة 

ُ
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َوِر. ُف اْلَمعاِلمَ الَّتي اأُ�ساِهُدها في ال�سُّ اأَ�سِ   1

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

ّكاُن في اْلَمديَنِة.
ُّ

ِن ِمَن الأَْعماِل الَّتي ُيْمِكُن اأَْن ُيماِر�َسها ال�س
ْ
اأَْكُتُب اْثَني   2

اأَْكَت�ِسُف َواأََتَعلَُّم 

�لآِتيَِة: �لأ�ْسِئَلِة  َعِن  جيُب  �أُ ثُمَّ  �أَمامي،  �لَّتي  �سوَر  َمدينَِة  ِمْن  َوِر  �ل�سُّ �إِلى  َ�أَنُْظُر 

ُل:  َمعاِلُم ِمْن ِبÓدي وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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َوُطُرِقها  ِبَمبانيها  تَتََميَُّز  �لَْمدينَِة،  ِمَن  َغُر  �أَ�سْ  
ٌّ
�ُسّكاني ٌع  تََجمُّ �لَْقْريََة    

�لأَ�ْسماِك،  ْيِد  �سَ �أَْو  �لَْحيَو�ناِت  َوتَربيَِة  ر�َعِة  �لزِّ في  �أَْهُلها  َويَْعَمُل  يَِّقِة،  �ل�سَّ

�لِخْدماِت. بَْع�ُض  فيها  َوتَتََوفَُّر 

نَّ اأَ�ْسَتْنِتُج اأَ

ُعمانيٍَّة: ُقًرى  �أَ�ْسماِء  َعلى  َل  لأَْح�سُ �لُحروِف؛  تَْركيِب  لُْعبََة  �أَلَْعُب 

ك  
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ي  
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خ  
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د  

7
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ا
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ز  

9

ل  
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ن  

10

َيُة......................
ْ
َقر                     3  4   9   8   1  1

َيُة......................
ْ
َقر           3  2   4   10  8   5   4  2

َيُة......................
ْ
َقر                 9  6   3   7   5   4  3
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�لآتي: �لِحو�ُر  بَْينَُهُم  َود�َر   ، �لَْجدُّ ��ْستَْقبََلُهُم  �لَْقريََة  �لأُ�ْسَرُة 

َلَقِد  ي؟  َجدِّ يا  حاُلَك  َف 
ْ
َكي كاُتُه، 

َ
َوَبر اللَّـِه  َوَرْحَمُة   

ْ
َعليُكم الُم 

َّ
ال�س َوفاُء: 

ا.
ً
َكثير َك 

ْ
اإَِلي ا�ْسَتْقنا 

َوفاُء؛  يا  واِلِدِك  اتِّ�ساُل  اأَ�ْسَعَدني  كاُتُه، 
َ
َوَبر اللَّـِه  َوَرْحَمُة  الُم 

َّ
ال�س  

ُ
َوَعليُكم  : �لَْجدُّ

َجميًعا.  
ْ
ُكم

ْ
اإَِلي ا�ْسَتْقُت  َفَقِد   ،

ْ
ِبُقدوِمُكم رني  َب�سَّ ُث 

ْ
َحي

اْلَجميَلِة؟            َيِتنا 
ْ
َقر ِلـُم�ساَهَدِة  َجْوَلٍة  في  َنْذَهَب  اأَْن   

ْ
َراأُْيُكم ما  �لأَُب: 

ِبنا. ا 
ّ
َهي َجميٌل،  َراأٌْي  َو�أُ�ْسَرتُها:  َوفاُء 

اأَ�ْسجاُر  فيها  ُتْزَرُع  ُث 
ْ
َحي اْلَجميَلِة،  اْلـَمزاِرِع  َهِذِه  اإِلى  اأَْبنائي  يا  ُاْنظروا   : �لَْجدُّ

َواْلـِم�ْسِم�ِش. ّماِن 
ُّ
َوالر الِعَنِب 

اْلـَمزاِرِع  َعلى  الـُمِطلََّة  َة 
َ
غير ال�سَّ واْلـَمناِزَل  اْلـَمكاِن،  ُهدوَء  اأَْجَمَل  ما  َوفاُء: 

َقٌة!
ِّ
ي �سَ ٌق 

ُ
ُطر ِبُطها 

ْ
َتر الَّتي 

�ساِكنيها. ُقلوِب  َكَجماِل  َجميَلٌة  َيُتنا 
ْ
َفَقر تي، 

َّ
ُبَني يا   

ْ
َنَعم �لأَُب: 

ُل:  َمعاِلُم ِمْن ِبÓدي وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ
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َوُطُرِقها  ِبَمبانيها  تَتََميَُّز  �لَْمدينَِة،  ِمَن  َغُر  �أَ�سْ  
ٌّ
�ُسّكاني ٌع  تََجمُّ �لَْقْريََة    

�لأَ�ْسماِك،  ْيِد  �سَ �أَْو  �لَْحيَو�ناِت  َوتَربيَِة  ر�َعِة  �لزِّ في  �أَْهُلها  َويَْعَمُل  يَِّقِة،  �ل�سَّ

�لِخْدماِت. بَْع�ُض  فيها  َوتَتََوفَُّر 

نَّ اأَ�ْسَتْنِتُج اأَ

ُعمانيٍَّة: ُقًرى  �أَ�ْسماِء  َعلى  َل  لأَْح�سُ �لُحروِف؛  تَْركيِب  لُْعبََة  �أَلَْعُب 

ك  
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ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ
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َيُة......................
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َقر                     3  4   9   8   1  1

َيُة......................
ْ
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َيُة......................
ْ
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�لآتي: �لِحو�ُر  بَْينَُهُم  َود�َر   ، �لَْجدُّ ��ْستَْقبََلُهُم  �لَْقريََة  �لأُ�ْسَرُة 

َلَقِد  ي؟  َجدِّ يا  حاُلَك  َف 
ْ
َكي كاُتُه، 

َ
َوَبر اللَّـِه  َوَرْحَمُة   

ْ
َعليُكم الُم 

َّ
ال�س َوفاُء: 

ا.
ً
َكثير َك 

ْ
اإَِلي ا�ْسَتْقنا 

َوفاُء؛  يا  واِلِدِك  اتِّ�ساُل  اأَ�ْسَعَدني  كاُتُه، 
َ
َوَبر اللَّـِه  َوَرْحَمُة  الُم 

َّ
ال�س  

ُ
َوَعليُكم  : �لَْجدُّ

َجميًعا.  
ْ
ُكم

ْ
اإَِلي ا�ْسَتْقُت  َفَقِد   ،

ْ
ِبُقدوِمُكم رني  َب�سَّ ُث 

ْ
َحي

اْلَجميَلِة؟            َيِتنا 
ْ
َقر ِلـُم�ساَهَدِة  َجْوَلٍة  في  َنْذَهَب  اأَْن   

ْ
َراأُْيُكم ما  �لأَُب: 

ِبنا. ا 
ّ
َهي َجميٌل،  َراأٌْي  َو�أُ�ْسَرتُها:  َوفاُء 

اأَ�ْسجاُر  فيها  ُتْزَرُع  ُث 
ْ
َحي اْلَجميَلِة،  اْلـَمزاِرِع  َهِذِه  اإِلى  اأَْبنائي  يا  ُاْنظروا   : �لَْجدُّ

َواْلـِم�ْسِم�ِش. ّماِن 
ُّ
َوالر الِعَنِب 

اْلـَمزاِرِع  َعلى  الـُمِطلََّة  َة 
َ
غير ال�سَّ واْلـَمناِزَل  اْلـَمكاِن،  ُهدوَء  اأَْجَمَل  ما  َوفاُء: 

َقٌة!
ِّ
ي �سَ ٌق 

ُ
ُطر ِبُطها 

ْ
َتر الَّتي 

�ساِكنيها. ُقلوِب  َكَجماِل  َجميَلٌة  َيُتنا 
ْ
َفَقر تي، 

َّ
ُبَني يا   

ْ
َنَعم �لأَُب: 

ُل:  َمعاِلُم ِمْن ِبÓدي وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُسُم

بَ�سيًطا  ًطا  ُمَخطَّ �أَْر�ُسُم  ثُمَّ  فيِه،  �أَعي�ُض  �لَّذي  �لَْمكاِن  في  َمْوجوٍد  َغْيَر  َمْعَلًما  �أَتََخيَُّل 

في وجوِدِه. �أَْرَغُب  �لَّذي  �لَْمْعَلَم  نًا  مِّ ُمتَ�سَ َمدينَتي،  �أَو  ِلَقْريَتي 

ْر�ِس؟ ماذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
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�ِل�ْسِتجابَِة  َرْمِز  ِخالِل  ِمْن  �سيت  بََلِد  َوَقْريَِة  اللََة،  �سَ ِلَمدينَِة  �لَْمْرئيََّة  �لَْمقاِطَع  �أُ�ساِهُد 

�أَمامي: �لَّذي  �لَْجْدَوَل  �أُْكِمُل  ثُمَّ  ريِع،  �ل�سَّ

َقْرَيُة َبلَِد �سيت الَلَة َمديَنُة �سَ َوْجُه اْلُمقاَرَنِة

اْلَمباني

اِنها َعَمُل �ُسكَّ

اأَْخالقي:  ِمْن 

َوَجميَلًة. َنظيَفًة  َوُقراها  ِبالدي  ُمُدِن  اإِْبقاِء  في  اأُ�ْسِهمُ 

اأُ�ساِهُد َواأُجيُب

ُل:  َمعاِلُم ِمْن ِبÓدي وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ
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اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُسُم

بَ�سيًطا  ًطا  ُمَخطَّ �أَْر�ُسُم  ثُمَّ  فيِه،  �أَعي�ُض  �لَّذي  �لَْمكاِن  في  َمْوجوٍد  َغْيَر  َمْعَلًما  �أَتََخيَُّل 

في وجوِدِه. �أَْرَغُب  �لَّذي  �لَْمْعَلَم  نًا  مِّ ُمتَ�سَ َمدينَتي،  �أَو  ِلَقْريَتي 

ْر�ِس؟ ماذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
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�ِل�ْسِتجابَِة  َرْمِز  ِخالِل  ِمْن  �سيت  بََلِد  َوَقْريَِة  اللََة،  �سَ ِلَمدينَِة  �لَْمْرئيََّة  �لَْمقاِطَع  �أُ�ساِهُد 

�أَمامي: �لَّذي  �لَْجْدَوَل  �أُْكِمُل  ثُمَّ  ريِع،  �ل�سَّ

َقْرَيُة َبلَِد �سيت الَلَة َمديَنُة �سَ َوْجُه اْلُمقاَرَنِة

اْلَمباني

اِنها َعَمُل �ُسكَّ

اأَْخالقي:  ِمْن 

َوَجميَلًة. َنظيَفًة  َوُقراها  ِبالدي  ُمُدِن  اإِْبقاِء  في  اأُ�ْسِهمُ 

اأُ�ساِهُد َواأُجيُب

ُل:  َمعاِلُم ِمْن ِبÓدي وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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ِة زاوَيُة الِق�سَّ

َبَداأَ  اأَْن  َوَبْعَد  َة، 
َ
َم�سير ِة 

َ
َجـزير اإِلى  َبْحريٍَّة  ِرْحَلٍة  في  اأَْبناَءُه  الأَُب  َطَحَب  ا�سْ   

اَرِة  َحَّ
اْلب اأَ�ْسَهِر  اأَحِد  َعْن  ًة  ِق�سَّ  

ْ
َلُهم ُد 

ُ
ر

ْ
َي�س اأََخَذ  ْحِر، 

َ
اْلب في  َطريَقُه  قُّ  َي�سُ اْلقاِرُب 

:
ْ
َلُهم قاِئاًل  يَن 

ِّ
الُعماني

اْلِقراَءِة  َمباِدَئ  فيها  َوَدَر�َش  ِة، 
َّ
اْلُعماني ِجْلفاَر  َمديَنِة  في  ماِجٍد  ْبُن  اأَْحَمُد  ُوِلَد    

َبَلَغ  َوِعْنَدما  ُطفوَلِتِه،  ُمْنُذ  ْحِر 
َ
اْلب ُحبِّ  َعلى  اأ  َوَن�سَ واِلِدِه،  َيِد  َعلى  َواْلِكتاَبِة 

ُعلوَم  ِمْنُه  مَ 
َيَتَعلَّ  

ْ
ِلَكي ْحريَِّة؛ 

َ
اْلب ِرْحالِتِه  في  واِلَدُه  راَفَق  ُعْمِرِه،  ِمْن  َة 

َ
ر اْلعا�سِ

َمَع   
ُ

َيْجِل�ش ماِجٍد  ْبُن  اأَْحَمُد  كاَن  َكما  َم�ْسهوًرا،  اًرا  َبحَّ واِلُدُه  كاَن  َفَقْد  ْحِر، 
َ
اْلب

ُربَّاًنا  َح 
َ
ب اأَ�سْ َحتَّى  ؛ 

ْ
ِمْنُهم مُ 

َوَيَتَعلَّ  ،
ْ
ِلُمناَق�ساِتِهم َتِمُع 

ْ
�س

َ
َفي ُفِن(؛ 

ُّ
ال�س )قاَدِة  باِبَنِة 

َّ
الر

اْلِبحاِر. ِباأَ�َسِد  َب  ُلقِّ َوَقْد  َم�ْسهوًرا،  ًحا  َوَمالَّ ْحِر، 
َ
اْلب في  َوعاِلًما 

َ

َ
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وَرِة.  ُف ما اأُ�ساِهُدُه يف ال�سُّ اأَ�سِ
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ِة زاوَيُة الِق�سَّ

َبَداأَ  اأَْن  َوَبْعَد  َة، 
َ
َم�سير ِة 

َ
َجـزير اإِلى  َبْحريٍَّة  ِرْحَلٍة  في  اأَْبناَءُه  الأَُب  َطَحَب  ا�سْ   

اَرِة  َحَّ
اْلب اأَ�ْسَهِر  اأَحِد  َعْن  ًة  ِق�سَّ  

ْ
َلُهم ُد 

ُ
ر

ْ
َي�س اأََخَذ  ْحِر، 

َ
اْلب في  َطريَقُه  قُّ  َي�سُ اْلقاِرُب 

:
ْ
َلُهم قاِئاًل  يَن 

ِّ
الُعماني

اْلِقراَءِة  َمباِدَئ  فيها  َوَدَر�َش  ِة، 
َّ
اْلُعماني ِجْلفاَر  َمديَنِة  في  ماِجٍد  ْبُن  اأَْحَمُد  ُوِلَد    

َبَلَغ  َوِعْنَدما  ُطفوَلِتِه،  ُمْنُذ  ْحِر 
َ
اْلب ُحبِّ  َعلى  اأ  َوَن�سَ واِلِدِه،  َيِد  َعلى  َواْلِكتاَبِة 

ُعلوَم  ِمْنُه  مَ 
َيَتَعلَّ  

ْ
ِلَكي ْحريَِّة؛ 

َ
اْلب ِرْحالِتِه  في  واِلَدُه  راَفَق  ُعْمِرِه،  ِمْن  َة 

َ
ر اْلعا�سِ

َمَع   
ُ

َيْجِل�ش ماِجٍد  ْبُن  اأَْحَمُد  كاَن  َكما  َم�ْسهوًرا،  اًرا  َبحَّ واِلُدُه  كاَن  َفَقْد  ْحِر، 
َ
اْلب

ُربَّاًنا  َح 
َ
ب �سْ

اأَ َحتَّى  ؛ 
ْ
ِمْنُهم مُ 

َوَيَتَعلَّ  ،
ْ
ِلُمناَق�ساِتِهم َتِمُع 

ْ
�س

َ
َفي ُفِن(؛ 

ُّ
ال�س )قاَدِة  باِبَنِة 

َّ
الر

اْلِبحاِر. ِباأَ�َسِد  َب  ُلقِّ َوَقْد  َم�ْسهوًرا،  ًحا  َوَمالَّ ْحِر، 
َ
اْلب في  َوعاِلًما 

َ

َ
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وَرِة.  ُف ما اأُ�ساِهُدُه يف ال�سُّ اأَ�سِ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

ها: �أَهمُّ �لإِنْجاز�ِت،  ِمَن  �لَْعديُد  ماِجٍد  بِْن  �أَْحَمَد  �لِْبحاِر  لأَ�َسِد  َكاَن 

ماِجٍد بِْن  �أَْحَمــَد  �إِنْجـــاز�ُت 

اْلَعديَد  َع 
َ
اْخَتر

ِمْثُل:  الأَ�ْسياِء،  ِمَن 

ِة 
َّ
الِمْغناطي�سي ِة 

َ
الإِْبر

في  َتْخـَدَمِة 
ْ

اْلُم�س

ْحــريَِّة.
َ
اْلب ــَلِة  ْو�سَ

َ
اْلب

في  َعديَدًة  ا 
ً
ُكُتب اأَلََّف 

ِمْثُل:  اْلِبحــاِر،  ِعْلِم 

في  "اْلَفواِئُد  ِكتاِب 

ْحِر 
َ
اْلب ِعْلِم  اأُ�ســوِل 

َواْلَقواِعُد".

.
ْ
ِمْنُهم  

َ
ِلأََتَعلَّم راِت؛ 

ْ
اْلِخب حاِب  َواأَ�سْ اْلِعْلِم  ِلأَْهِل  ُت  اأُْن�سِ اأَْخالقي:  ِمْن 

في  �لَفو�ِئُد 

�أُ�ســوِل 

�لبَْحِر  ِعْلِم 

َو�لَقو�ِعُد
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ِمْن  �لْبَْحِر  ُعلوَم  �أََخَذ  َوَقْد  ُعماَن،  في  ُوِلَد  ماِجٍد  بَْن  �أَْحَمَد 

َم�ْسهوًر�. َوعاِلًما  ماِهًر�  ُربَّانًا  بََح  �أَ�سْ َحتّى  ُفِن؛  �ل�سُّ َوَربابَِنِة  و�ِلِدِه، 

نَّ اأَ�ْسَتْنِتُج اأَ

اأَْكَت�ِسُف َواأََتَعلَُّم 

ثُمَّ  �سوَرٍة،  ُكلِّ  َعلى  تَُدلُّ  �لَّتي  �لَْكِلماِت  �أَْحُرِف  ِب�َسْطِب  َوَكِلَمٌة(،  )�سوَرٌة  لُْعبََة  �أَلَْعُب 

: رِّ �ل�سِّ َكِلَمــِة  لى  �إِ َل  لأَتََو�سَّ �لُْمنا�ِسِب؛  َمكاِنها  في  �أَْكتُبُها 

ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

�لِْقــَدِم. ُمْنُذ  ِبالْبَْحـِر  �لُْعمانيِّيَن  �ْهِتماَم 

: ــرِّ �ل�سِّ َكِلَمُة 

.).................................(

ر ح ب د �س �أ
م و ج ن

ر � ح ب ل �
ة ن ي ف �س

tْر�ُس الثَّاين:  اأَ�َسُد اْلِبحاِر اْلُعماني الدَّ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

ها: �أَهمُّ �لإِنْجاز�ِت،  ِمَن  �لَْعديُد  ماِجٍد  بِْن  �أَْحَمَد  �لِْبحاِر  لأَ�َسِد  َكاَن 

ماِجٍد بِْن  �أَْحَمــَد  �إِنْجـــاز�ُت 

اْلَعديَد  َع 
َ
اْخَتر

ِمْثُل:  الأَ�ْسياِء،  ِمَن 

ِة 
َّ
الِمْغناطي�سي ِة 

َ
الإِْبر

في  َتْخـَدَمِة 
ْ

اْلُم�س

ْحــريَِّة.
َ
اْلب ــَلِة  ْو�سَ

َ
اْلب

في  َعديَدًة  ا 
ً
ُكُتب اأَلََّف 

ِمْثُل:  اْلِبحــاِر،  ِعْلِم 

في  "اْلَفواِئُد  ِكتاِب 

ْحِر 
َ
اْلب ِعْلِم  اأُ�ســوِل 

َواْلَقواِعُد".

.
ْ
ِمْنُهم  

َ
ِلأََتَعلَّم راِت؛ 

ْ
اْلِخب حاِب  َواأَ�سْ اْلِعْلِم  ِلأَْهِل  ُت  اأُْن�سِ اأَْخالقي:  ِمْن 

في  �لَفو�ِئُد 

�أُ�ســوِل 

�لبَْحِر  ِعْلِم 

َو�لَقو�ِعُد
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ِمْن  �لْبَْحِر  ُعلوَم  �أََخَذ  َوَقْد  ُعماَن،  في  ُوِلَد  ماِجٍد  بَْن  �أَْحَمَد 

َم�ْسهوًر�. َوعاِلًما  ماِهًر�  ُربَّانًا  بََح  �أَ�سْ َحتّى  ُفِن؛  �ل�سُّ َوَربابَِنِة  و�ِلِدِه، 

نَّ اأَ�ْسَتْنِتُج اأَ

اأَْكَت�ِسُف َواأََتَعلَُّم 

ثُمَّ  �سوَرٍة،  ُكلِّ  َعلى  تَُدلُّ  �لَّتي  �لَْكِلماِت  �أَْحُرِف  ِب�َسْطِب  َوَكِلَمٌة(،  )�سوَرٌة  لُْعبََة  �أَلَْعُب 

: رِّ �ل�سِّ َكِلَمــِة  لى  �إِ َل  لأَتََو�سَّ �لُْمنا�ِسِب؛  َمكاِنها  في  �أَْكتُبُها 

ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

�لِْقــَدِم. ُمْنُذ  ِبالْبَْحـِر  �لُْعمانيِّيَن  �ْهِتماَم 

: ــرِّ �ل�سِّ َكِلَمُة 

.).................................(

ر ح ب د �س �أ
م و ج ن

ر � ح ب ل �
ة ن ي ف �س
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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�أَْحَمَد   
ِّ
�لُْعمـاني ِح  ِللَملاَّ �أُْخرى  ُم�ؤَلاَّفاٍت  َعْن  �لُْمْختَِلَفِة  �لتاََّعلُِّم  َم�صاِدِر  في  �أَبَْحُث 

ُزَملئي. �أَماَم  ها  �أَْعِر�صُ ثُماَّ  ماِجٍد،  �بِْن 

َتَعلَُّم �أَْبَحُث َو�أَ

�لِْبحـــاِر. ِعْلِم  ِم  تََقدُّ في  �أَ�ْصَهَم  ماِجٍد  بَْن  �أَْحَمَد 

نَّ �أَ�ْسَتْنِتُج �أَ

73 �لِمحوُر  �لثَّاني:   �أُِحبt ِبÓدي

�لنُّجوِم. �ْرِتفاعاِت  ِلقيا�ِض  ماِجٍد  �بِْن  َخ�َسباُت  ِ��ْستُْخِدَمْت 

اأُْثري َمعاِريف

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

ِلَمْعِرَفِة  ــاَرَة  َحَّ
اْلب ُد  اأُْر�سِ

ْحِر.
َ
اْلب في  التِّجاهاِت 

اْلِبحاِر. ِعْلِم  َعْن  َمْعلوماٍت  اأُْعطي 

َمْعِرَفِة  في  اَرَة  َحَّ
اْلب اأُ�ســاِعــُد 

النُّجــوِم. اْرِتفــاِع 

ماِجٍد. اْبِن  باُت  َخ�سَ

ـَلُة. ــْو�سَ
َ
اْلب

اأُ�سوِل  في  )اْلَفواِئُد  ِكتاُب 

َواْلقواِعُد(. ْحِر 
َ
اْلب ِعْلِم 

�لثّاني:  �لَْعموِد  في  يُنا�ِسبُها  ِبما  ِل،  وَّ
�لأَ �لَْعموِد  في  �لِْعبــار�ِت  ـُل  �أَ�سِ

�لثّـاني �لَْعموُد  ُل                                  وَّ
�لأَ �لَْعموُد 
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�أَْحَمَد   
ِّ
�لُْعمـاني ِح  ِللَملاَّ �أُْخرى  ُم�ؤَلاَّفاٍت  َعْن  �لُْمْختَِلَفِة  �لتاََّعلُِّم  َم�صاِدِر  في  �أَبَْحُث 

ُزَملئي. �أَماَم  ها  �أَْعِر�صُ ثُماَّ  ماِجٍد،  �بِْن 

َتَعلَُّم �أَْبَحُث َو�أَ

�لِْبحـــاِر. ِعْلِم  ِم  تََقدُّ في  �أَ�ْصَهَم  ماِجٍد  بَْن  �أَْحَمَد 

نَّ �أَ�ْسَتْنِتُج �أَ

73 �لِمحوُر  �لثَّاني:   �أُِحبt ِبÓدي

�لنُّجوِم. �ْرِتفاعاِت  ِلقيا�ِض  ماِجٍد  �بِْن  َخ�َسباُت  ِ��ْستُْخِدَمْت 

اأُْثري َمعاِريف

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

ِلَمْعِرَفِة  ــاَرَة  َحَّ
اْلب ُد  اأُْر�سِ

ْحِر.
َ
اْلب في  التِّجاهاِت 

اْلِبحاِر. ِعْلِم  َعْن  َمْعلوماٍت  اأُْعطي 

َمْعِرَفِة  في  اَرَة  َحَّ
اْلب اأُ�ســاِعــُد 

النُّجــوِم. اْرِتفــاِع 

ماِجٍد. اْبِن  باُت  َخ�سَ

ـَلُة. ــْو�سَ
َ
اْلب

اأُ�سوِل  في  )اْلَفواِئُد  ِكتاُب 

َواْلقواِعُد(. ْحِر 
َ
اْلب ِعْلِم 

�لثّاني:  �لَْعموِد  في  يُنا�ِسبُها  ِبما  ِل،  وَّ
�لأَ �لَْعموِد  في  �لِْعبــار�ِت  ـُل  �أَ�سِ

�لثّـاني �لَْعموُد  ُل                                  وَّ
�لأَ �لَْعموُد 
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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نَّ اأَ�ْسَتْنِتُج اأَ

ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

جاَعِة. َو�ل�سَّ َو�لِْعْلِم،  ْبِر،  �ل�سَّ ِمَن  َمزيٍد  �إِلى  َقديًما  فينَِة  �ل�سَّ ِقياَدُة  تَْحتاُج 

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُسُم

في  ماِجٍد  بُْن  �أَْحَمُد   
ُّ
�لُْعماني ُح  �لَْمالَّ ��ْستَْخَدَمها  �لَّتي  ُفِن  �ل�سُّ �إِْحدى  �َسْكَل  �أَتََخيَُّل 

�أَْر�ُسُمها. ثُمَّ  �لْبَْحريَِّة،  ِرْحالِتِه 

َمناِطَق  �إلى  َل  َو�سَ َوَقْد  �لِْبحـاَر،  يَجوُب  َحياتَُه  ى  �أَْم�سَ ماِجٍد  بَْن  �أَْحَمَد 

يِن. َو�ل�سِّ َو�لِْهْنِد،  �إِْفريقيا،  �َسْرِق  ِمْثُل:  بَعيَدٍة، 

ِ
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ِة ز�وَيُة �لِق�سَّ

ْر�ِس: sُعنو�ن �لد

tأَ�َسُد �لِبحاِر �لُعماني�

 
َّ
ُثم َخريَطًة،  َتالميِذها  �أَماَم  �ْلُمَعلَِّمُة  ِت  �ضَ َ

َعر ِة 
َّ
�الْجِتماعي ر��ضاِت  �لدِّ ِة  ِح�ضَّ في    

�أَْبنائي؟  يا  َهِذِه  ما  َتْعِرفوَن  َهْل  �َضاأَلْت: 

ُمَعلَِّمتي. يا  َخريَطٌة  �إِنَّها  �َضعيٌد: 

�َضعيُد. يا  ْنَت 
َ

�أَْح�ض �ْلُمَعلَِّمُة: 

 
َّ
ُثم ماِجٍد،  ْبُن  �أْحَمُد  �ْلِبحاِر  �أَ�َضُد  �إِليها   

َ
�ضاَفر �لَّتي  �ْلَمناِطِق  َعِن  ُكم 

َ
�أْخِبر �أَْن  �أُريُد 

َمناِطَق  �إِلى  ْبُن ماِجٍد  �أْحَمُد  َل  َوَقْد َو�ضَ َهِذِه ُعماُن،  قاِئَلًة:  �ْلَخريَطِة  �إلى  �أَ�ضاَرْت 

يِن.  َو�ل�ضِّ َو�ْلِهْنِد،  �إِْفريقيا،  ِق 
ْ
�َضر ِمْثُل:  َعديَدٍة، 

َبعيَدٌة  �الأَماِكُن  َهِذِه  َهْل  �ْلُمَعلَِّمُة:  َلها  �أَِذَنْت  �أَْن  َبْعَد  َوقاَلْت  َيَدها،  َرجاُء  َرَفَعْت 

ها 
ْ
�إَِلي ْحَلُة 

ِّ
�لر َتْغِرُق 

ْ
َت�ض كاَنْت  َوَقْد   ،� ِجدًّ َبعيَدٌة   

َ
ِهي �أََجْل،  �ْلُمَعلَِّمُة:  ُمَعلَِّمتي؟  يا 

عوباِت،  �ل�ضُّ ِمَن   
َ
�ْلَكثير يو�ِجهوَن  ها كانو� 

ْ
�إَِلي �لُم�ضاِفريَن  �أَنَّ  َكما  َعديَدًة،   �

ً
�أَ�ْضُهر

ِقِه.
ُ
ِبُطر  �

ً
َخبير ْحِر، 

َ
ِبالب عاِرًفا  كاَن  ماِجٍد  ْبَن  �أَْحَمَد  َوَلِكنَّ 

َ

َ

َُ

ِ
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نَّ اأَ�ْسَتْنِتُج اأَ

ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

جاَعِة. َو�ل�سَّ َو�لِْعْلِم،  ْبِر،  �ل�سَّ ِمَن  َمزيٍد  �إِلى  َقديًما  فينَِة  �ل�سَّ ِقياَدُة  تَْحتاُج 

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُسُم

في  ماِجٍد  بُْن  �أَْحَمُد   
ُّ
�لُْعماني ُح  �لَْمالَّ ��ْستَْخَدَمها  �لَّتي  ُفِن  �ل�سُّ �إِْحدى  �َسْكَل  �أَتََخيَُّل 

�أَْر�ُسُمها. ثُمَّ  �لْبَْحريَِّة،  ِرْحالِتِه 

َمناِطَق  �إلى  َل  َو�سَ َوَقْد  �لِْبحـاَر،  يَجوُب  َحياتَُه  ى  �أَْم�سَ ماِجٍد  بَْن  �أَْحَمَد 

يِن. َو�ل�سِّ َو�لِْهْنِد،  �إِْفريقيا،  �َسْرِق  ِمْثُل:  بَعيَدٍة، 

ِ
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ِة ز�وَيُة �لِق�سَّ

ْر�ِس: sُعنو�ن �لد

tأَ�َسُد �لِبحاِر �لُعماني�

 
َّ
ُثم َخريَطًة،  َتالميِذها  �أَماَم  �ْلُمَعلَِّمُة  ِت  �ضَ َ

َعر ِة 
َّ
�الْجِتماعي ر��ضاِت  �لدِّ ِة  ِح�ضَّ في    

�أَْبنائي؟  يا  َهِذِه  ما  َتْعِرفوَن  َهْل  �َضاأَلْت: 

ُمَعلَِّمتي. يا  َخريَطٌة  �إِنَّها  �َضعيٌد: 

�َضعيُد. يا  ْنَت 
َ

�أَْح�ض �ْلُمَعلَِّمُة: 

 
َّ
ُثم ماِجٍد،  ْبُن  �أْحَمُد  �ْلِبحاِر  �أَ�َضُد  �إِليها   

َ
�ضاَفر �لَّتي  �ْلَمناِطِق  َعِن  ُكم 

َ
�أْخِبر �أَْن  �أُريُد 

َمناِطَق  �إِلى  ْبُن ماِجٍد  �أْحَمُد  َل  َوَقْد َو�ضَ َهِذِه ُعماُن،  قاِئَلًة:  �ْلَخريَطِة  �إلى  �أَ�ضاَرْت 

يِن.  َو�ل�ضِّ َو�ْلِهْنِد،  �إِْفريقيا،  ِق 
ْ
�َضر ِمْثُل:  َعديَدٍة، 

َبعيَدٌة  �الأَماِكُن  َهِذِه  َهْل  �ْلُمَعلَِّمُة:  َلها  �أَِذَنْت  �أَْن  َبْعَد  َوقاَلْت  َيَدها،  َرجاُء  َرَفَعْت 

ها 
ْ
�إَِلي ْحَلُة 

ِّ
�لر َتْغِرُق 

ْ
َت�ض كاَنْت  َوَقْد   ،� ِجدًّ َبعيَدٌة   

َ
ِهي �أََجْل،  �ْلُمَعلَِّمُة:  ُمَعلَِّمتي؟  يا 

عوباِت،  �ل�ضُّ ِمَن   
َ
�ْلَكثير يو�ِجهوَن  ها كانو� 

ْ
�إَِلي �لُم�ضاِفريَن  �أَنَّ  َكما  َعديَدًة،   �

ً
�أَ�ْضُهر

ِقِه.
ُ
ِبُطر  �

ً
َخبير ْحِر، 

َ
ِبالب عاِرًفا  كاَن  ماِجٍد  ْبَن  �أَْحَمَد  َوَلِكنَّ 

َ

َ

َُ

ِ

tْر�ُس �لثَّاين:  �أَ�َسُد �ْلِبحاِر �ْلُعماني �لدَّ

74

زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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ْر�ُس الثَّاِلُث: منا�َسباٌت َوَطنيٌَّة الدَّ

اأَْلَعُب ُلْعَبَة الَتاَهِة ِلأُ�ساِعَد اأَْحَمَد َوواِلَدُه 

ِِلْلو�سوِل اإَِل َمْيداِن اْلْحِتفاِل. 
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ْر�ِس؟ ماذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

ريِع، ثُمَّ �أُْكِمُل   ِمْن ِخالِل َرْمِز �ِل�ْسِتجابَِة �ل�سَّ
َّ
�أُتاِبُع �لَْمْقَطَع �لَْمْرِئي

يُنا�ِسبُها: ِبما  �لَفر�غاِت 

�لْبَحريَِّة: ِرْحالِتِه  في  ماِجٍد  بَْن  �أَْحَمَد  و�َجَهْت  �لَّتي  �لأَْخطــاُر 

اأُ�ساِهُد َواأُجيُب

tْر�ُس الثَّاين:  اأَ�َسُد اْلِبحاِر اْلُعماني الدَّ
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ْر�ُس الثَّاِلُث: منا�َسباٌت َوَطنيٌَّة الدَّ

اأَْلَعُب ُلْعَبَة الَتاَهِة ِلأُ�ساِعَد اأَْحَمَد َوواِلَدُه 

ِِلْلو�سوِل اإَِل َمْيداِن اْلْحِتفاِل. 
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.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

ْر�ِس؟ ماذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

ريِع، ثُمَّ �أُْكِمُل   ِمْن ِخالِل َرْمِز �ِل�ْسِتجابَِة �ل�سَّ
َّ
�أُتاِبُع �لَْمْقَطَع �لَْمْرِئي

يُنا�ِسبُها: ِبما  �لَفر�غاِت 

�لْبَحريَِّة: ِرْحالِتِه  في  ماِجٍد  بَْن  �أَْحَمَد  و�َجَهْت  �لَّتي  �لأَْخطــاُر 

اأُ�ساِهُد َواأُجيُب

tْر�ُس الثَّاين:  اأَ�َسُد اْلِبحاِر اْلُعماني الدَّ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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نَّ اأَ�ْسَتْنِتُج اأَ

ِبالدي. في  �لنِّظاِم  َوِحْفِظ  �لأَْمِن،  نَ�ْسِر  َعلى  تَْعَمُل  ْلطانيََّة  �ل�سُّ ُعماَن  �ُسْرَطَة 

ُ

.
ْ
واِجِبِهم اأَداِء  في   

ْ
َواأ�ساِعُدُهم َطِة، 

ْ
ر ال�سُّ ِرجاَل  اأَْحَتِرُم  اأْخالقي:  َُِمْن 
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َذِلَك:  َوِمْن  �َسنَويًّا،  �لَْوطنيَِّة  ِبالُْمنا�َسباِت  �لْحِتفاِل  َعلى  ُعماُن  ِبالدي  تَْحِر�ُض    

ِبيَْوِم  َو�لْحِتفاُل  �لُْم�َسلََّحِة،  �لُْقّو�ِت  ِبيَْوِم  َو�لْحِتفاُل  ْرَطِة،  �ل�سُّ ِبيَْوِم  �لْحِتفاُل 

�لُْعماني.  �لُْمَعلِِّم 

؛  نَويِّ ْلطانيَُّة في �لْخاِم�ِض ِمْن يناير ِمْن ُكلِّ عاٍم بيوِمها �ل�سَّ   تَْحتَِفُل �ُسْرَطُة ُعماَن �ل�سُّ

�لأَْمِن،  ِلنَ�ْسِر  ِبها؛  يَقوموَن  �لَّتي  ِباْلأَْدو�ِر  َو�ْعِتز�ًز�  تَْكريًما  �لْحِتفاُل  َهذ�  َويَاأْتي 

َو�لُْمقيِم. ِلْلمو�ِطِن  �لِْخْدماِت  َوتَْقديِم  ُعماَن،  ِبالدي  ُربوِع  في  �لنِّظاِم  َوِحْفِظ 

زاوَيُة الَْعِرَفِة

ٌة sْر�ُس الثَّاِلُث:  منا�َسباٌت َوَطني الدَّ
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نَّ اأَ�ْسَتْنِتُج اأَ

ِبالدي. في  �لنِّظاِم  َوِحْفِظ  �لأَْمِن،  نَ�ْسِر  َعلى  تَْعَمُل  ْلطانيََّة  �ل�سُّ ُعماَن  �ُسْرَطَة 

ُ

.
ْ
واِجِبِهم اأَداِء  في   

ْ
َواأ�ساِعُدُهم َطِة، 

ْ
ر ال�سُّ ِرجاَل  اأَْحَتِرُم  اأْخالقي:  َُِمْن 
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َذِلَك:  َوِمْن  �َسنَويًّا،  �لَْوطنيَِّة  ِبالُْمنا�َسباِت  �لْحِتفاِل  َعلى  ُعماُن  ِبالدي  تَْحِر�ُض    

ِبيَْوِم  َو�لْحِتفاُل  �لُْم�َسلََّحِة،  �لُْقّو�ِت  ِبيَْوِم  َو�لْحِتفاُل  ْرَطِة،  �ل�سُّ ِبيَْوِم  �لْحِتفاُل 

�لُْعماني.  �لُْمَعلِِّم 

؛  نَويِّ ْلطانيَُّة في �لْخاِم�ِض ِمْن يناير ِمْن ُكلِّ عاٍم بيوِمها �ل�سَّ   تَْحتَِفُل �ُسْرَطُة ُعماَن �ل�سُّ

�لأَْمِن،  ِلنَ�ْسِر  ِبها؛  يَقوموَن  �لَّتي  ِباْلأَْدو�ِر  َو�ْعِتز�ًز�  تَْكريًما  �لْحِتفاُل  َهذ�  َويَاأْتي 

َو�لُْمقيِم. ِلْلمو�ِطِن  �لِْخْدماِت  َوتَْقديِم  ُعماَن،  ِبالدي  ُربوِع  في  �لنِّظاِم  َوِحْفِظ 

زاوَيُة الَْعِرَفِة

ٌة sْر�ُس الثَّاِلُث:  منا�َسباٌت َوَطني الدَّ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ

61الِمحوُر الثsاني:   اأُِحبt ِبÓدي

Social_3b_U4.indd   61 12/30/21   10:20 AM

٧٧



ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

. نَويِّ �ل�سَّ ِبيَْوِمها  َو�لْحِتفاَل  �لُْم�َسلََّحِة،  �ِت  ِبالُقوَّ ولَِة  �لدَّ �ْهِتماَم 

في  �لُْم�َسلََّحِة  ْلطاِن  �ل�سُّ �ِت  ُقوَّ �أَْدو�َر  ُف  تََعرَّ َو�أَ �لُْمْختَِلَفِة،  �لتََّعلُِّم  ِبَم�ساِدِر  �أَ�ْستَعيُن 

�أَْكتُبُها. ثُمَّ  �لُْمْجتََمِع،  ِخْدَمِة 

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

................................................................

................................................................

................................................................

ْلطاِن 
ُّ

ال�س اُت  ُقوَّ ُذُلها 
ْ
َتب الَّتي  اْلُجهوَد  ُر  اأَُقدِّ اأَْخالقي:  ِمْن 

َوِرعاَيِتِه. ِرِه  ِبَن�سْ  
ْ
يوؤَيَِّدُهم اأَْن  اللَّـَه  َواأَْدعو  لََّحُة، 

َ
اْلُم�س
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ثَناٍء  َكِلَمَة  َو�ْعِتز�ٍز  َفْخٍر  ِبُكلِّ  َل  نُ�َسجِّ �أَْن  "نََودُّ 
في  �لْبا�ِسَلِة  �لُْم�َسلََّحِة  �ِتنا  ِبُقوَّ �لْعاِمليَن  ِلَجميِع  َوِعْرفاٍن 

ْمنيَِّة، �لْقاِئميَن َعلى ِحمايَِة َهذ� 
�لِْقطاعاِت �لَْع�ْسَكريَِّة َو�لأَ

ُمْكتَ�َسباِتِه". َعْن  فاِع  َو�لدِّ َعْنُه،  ْوِد  َو�لذَّ �لَْعزيِز،  �لَْوَطِن 

َع�َسَر  �لْحاِدَي  في  ُعماُن  ِبالدي  تَْحتَِفُل   

�ِت  �لُْقوَّ "يَْوِم  ِبـ  عاٍم  ُكلِّ  ِمْن  دي�َسْمبَر  ِمْن 

�لتَّاريِخ  في  خاِلٌد  ــْوٌم  يَ ــَو  َوُه �لُْم�َسلََّحِة" 

حياِت  ، َويَِتمُّ �لْحِتفاُل ِبِه تَْقديًر� ِللتَّ�سْ
ِّ
�لُْعماني

َمها �أَبناُء ُعماَن ِفد�ًء ِلْلَوَطِن. �لَْعظيَمِة �لَّتي َقدَّ

زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلقاِئِد: اأَقواِل  ِمْن 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

1
2
3

اأُ�ساِهُد َواأُجيُب

ثُمَّ  ريِع،  �ل�سَّ �ِل�ْسِتجابَِة  َرْمِز  ِخالِل  ِمْن   
َّ
�لَْمْرئي �لَْمْقَطَع  �أُ�ساِهُد   

ْلطانيَُّة. �ل�سُّ ُعماَن  �ُسْرَطُة  ِبها  تَقوُم  �لَّتي  �لَْمهامِّ  ِمَن  ثاَلثًا  �أَْكتُُب 

ٌة sْر�ُس الثَّاِلُث:  منا�َسباٌت َوَطني الدَّ
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ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

. نَويِّ �ل�سَّ ِبيَْوِمها  َو�لْحِتفاَل  �لُْم�َسلََّحِة،  �ِت  ِبالُقوَّ ولَِة  �لدَّ �ْهِتماَم 

في  �لُْم�َسلََّحِة  ْلطاِن  �ل�سُّ �ِت  ُقوَّ �أَْدو�َر  ُف  تََعرَّ َو�أَ �لُْمْختَِلَفِة،  �لتََّعلُِّم  ِبَم�ساِدِر  �أَ�ْستَعيُن 

�أَْكتُبُها. ثُمَّ  �لُْمْجتََمِع،  ِخْدَمِة 

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

................................................................

................................................................

................................................................

ْلطاِن 
ُّ

ال�س اُت  ُقوَّ ُذُلها 
ْ
َتب الَّتي  اْلُجهوَد  ُر  اأَُقدِّ اأَْخالقي:  ِمْن 

َوِرعاَيِتِه. ِرِه  ِبَن�سْ  
ْ
يوؤَيَِّدُهم اأَْن  اللَّـَه  َواأَْدعو  لََّحُة، 

َ
اْلُم�س
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ثَناٍء  َكِلَمَة  َو�ْعِتز�ٍز  َفْخٍر  ِبُكلِّ  َل  نُ�َسجِّ �أَْن  "نََودُّ 
في  �لْبا�ِسَلِة  �لُْم�َسلََّحِة  �ِتنا  ِبُقوَّ �لْعاِمليَن  ِلَجميِع  َوِعْرفاٍن 

ْمنيَِّة، �لْقاِئميَن َعلى ِحمايَِة َهذ� 
�لِْقطاعاِت �لَْع�ْسَكريَِّة َو�لأَ

ُمْكتَ�َسباِتِه". َعْن  فاِع  َو�لدِّ َعْنُه،  ْوِد  َو�لذَّ �لَْعزيِز،  �لَْوَطِن 

َع�َسَر  �لْحاِدَي  في  ُعماُن  ِبالدي  تَْحتَِفُل   

�ِت  �لُْقوَّ "يَْوِم  ِبـ  عاٍم  ُكلِّ  ِمْن  دي�َسْمبَر  ِمْن 

�لتَّاريِخ  في  خاِلٌد  ــْوٌم  يَ ــَو  َوُه �لُْم�َسلََّحِة" 

حياِت  ، َويَِتمُّ �لْحِتفاُل ِبِه تَْقديًر� ِللتَّ�سْ
ِّ
�لُْعماني

َمها �أَبناُء ُعماَن ِفد�ًء ِلْلَوَطِن. �لَْعظيَمِة �لَّتي َقدَّ

زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلقاِئِد: اأَقواِل  ِمْن 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

1
2
3

اأُ�ساِهُد َواأُجيُب

ثُمَّ  ريِع،  �ل�سَّ �ِل�ْسِتجابَِة  َرْمِز  ِخالِل  ِمْن   
َّ
�لَْمْرئي �لَْمْقَطَع  �أُ�ساِهُد   

ْلطانيَُّة. �ل�سُّ ُعماَن  �ُسْرَطُة  ِبها  تَقوُم  �لَّتي  �لَْمهامِّ  ِمَن  ثاَلثًا  �أَْكتُُب 
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

َر�سول يَكوَن  �أَْن  �لُمَعلُِّم  كاَد  �لتَّْبجيال               َوفِِّه  ِلْلُمَعلِِّم  ُقْم 

اأُْثري َمعاِريف

َوُقْدَوتُُهْم. ِلْلُم�ْسِلميَن  ُل  وَّ
�لأَ �لُمَعلُِّم  ُهَو  َو�َسلََّم-  َعليِه  �للَّـُه  ّلى  ٌد -�سَ ُمَحمَّ َر�سولُنا 

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُسُم

�إِبْد�عي. ِمْن  �لُْمَعلِِّم  يَْوِم  ِبُمنا�َسبَِة  ِلُمَعلَِّمتي  تَْهِنئٍَة  ِبطاَقَة  �أَْر�ُسُم 

83 الِمحوُر  الثsاني:   اأُِحبt ِبÓدي

Social_3b_U4.indd   83 12/30/21   10:21 AM

ِة زاوَيُة الِق�سَّ

في  َكِلَمٍة  ِلَتْقديِم  ُمَعلَِّمُتها  اْختاَرْتها  الثَّاِلِث،  فِّ  ال�سَّ في  ُمْجَتِهَدٌة  ِتْلميَذٌة  َوفاُء    

الإِذاَعِة الَمْدَر�سيَِّة؛ ِبُمنا�َسَبِة الْحِتفاِل ِبَيْوِم اْلُمَعلِِّم في 24 ِمْن فبراير ُكلِّ عاٍم، الَّذي 

ُتقيُمُه َمْدَر�َسُتها، �َساأََلْت َوفاُء ُمَعلَِّمَتها: ِلماذا ِنْحَتِفُل ِبَيْوِم اْلُمَعلِِّم يا ُمَعلَِّمتي؟ اأَجاَبْتها 

ِلْلُجهوِد  ا 
ً
َتْقدير عاٍم؛  ُكلِّ  في  اْلُمنا�َسَبِة  ِبَهِذِه  ُعماَن  �َسْلَطَنُة  ِبالدي  َتْحَتِفُل  اْلُمَعلَِّمُة: 

َوَتْعليِمِهْم  الأَْجياِل  بَيِة 
ْ
َتر َوفي  ُعماَن،  اْلغالي  َوَطِننا  ِخْدَمِة  اْلُمَعلِّموَن في  َيْبُذُلها  الَّتي 

ِبَهِذِه  ُت�ساِركوَن  اإِْذ  َواأَْنُتم  ِهْم،  ُنفو�سِ في  اْلَحميَدِة  َوالأَْخالِق  الأَ�سيَلِة  اْلِقَيِم  �ِش 
ْ
َوَغر

ُمَعلَِّمَتها،  َوفاُء  ْت 
َ
�َسَكر َتْعليِمُكْم.  في  اِئَم  الدَّ اْلَعطاَء  ِلْلُمَعلَِّمِة  جوَن 

ْ
َتر الُمنا�َسَبِة؛ 

اأنا  داِئًما  َو�َساأْحِر�ُش  الَقيَِّمِة،  اْلَمْعلوماِت  َهِذِه  َعلى  ُمَعلَِّمتي  يا  َلِك  ا 
ً
�ُسْكر َوقاَلْت: 

في  ِبُكْم  َو�َسَنْقَتدي  اْلَوَطنيَِّة،  اْلُمنا�َسَبِة  ِبَهِذِه  اِلْحِتفاِل  في  اْلُم�ساَرَكِة  َعلى  َوُزَمالئي 

  . َواْزِدهاِرِه  ِرْفَعِتِه  اأَْجِل  ِمْن  َواْلَعَمِل  َوَطِننا،  ِخْدَمِة 

ََ
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ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

َر�سول يَكوَن  �أَْن  �لُمَعلُِّم  كاَد  �لتَّْبجيال               َوفِِّه  ِلْلُمَعلِِّم  ُقْم 

اأُْثري َمعاِريف

َوُقْدَوتُُهْم. ِلْلُم�ْسِلميَن  ُل  وَّ
�لأَ �لُمَعلُِّم  ُهَو  َو�َسلََّم-  َعليِه  �للَّـُه  ّلى  ٌد -�سَ ُمَحمَّ َر�سولُنا 

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُسُم

�إِبْد�عي. ِمْن  �لُْمَعلِِّم  يَْوِم  ِبُمنا�َسبَِة  ِلُمَعلَِّمتي  تَْهِنئٍَة  ِبطاَقَة  �أَْر�ُسُم 
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ِة زاوَيُة الِق�سَّ

في  َكِلَمٍة  ِلَتْقديِم  ُمَعلَِّمُتها  اْختاَرْتها  الثَّاِلِث،  فِّ  ال�سَّ في  ُمْجَتِهَدٌة  ِتْلميَذٌة  َوفاُء    

الإِذاَعِة الَمْدَر�سيَِّة؛ ِبُمنا�َسَبِة الْحِتفاِل ِبَيْوِم اْلُمَعلِِّم في 24 ِمْن فبراير ُكلِّ عاٍم، الَّذي 

ُتقيُمُه َمْدَر�َسُتها، �َساأََلْت َوفاُء ُمَعلَِّمَتها: ِلماذا ِنْحَتِفُل ِبَيْوِم اْلُمَعلِِّم يا ُمَعلَِّمتي؟ اأَجاَبْتها 

ِلْلُجهوِد  ا 
ً
َتْقدير عاٍم؛  ُكلِّ  في  اْلُمنا�َسَبِة  ِبَهِذِه  ُعماَن  �َسْلَطَنُة  ِبالدي  َتْحَتِفُل  اْلُمَعلَِّمُة: 

َوَتْعليِمِهْم  الأَْجياِل  بَيِة 
ْ
َتر َوفي  ُعماَن،  اْلغالي  َوَطِننا  ِخْدَمِة  اْلُمَعلِّموَن في  َيْبُذُلها  الَّتي 

ِبَهِذِه  ُت�ساِركوَن  اإِْذ  َواأَْنُتم  ِهْم،  ُنفو�سِ في  اْلَحميَدِة  َوالأَْخالِق  الأَ�سيَلِة  اْلِقَيِم  �ِش 
ْ
َوَغر

ُمَعلَِّمَتها،  َوفاُء  ْت 
َ
�َسَكر َتْعليِمُكْم.  في  اِئَم  الدَّ اْلَعطاَء  ِلْلُمَعلَِّمِة  جوَن 

ْ
َتر الُمنا�َسَبِة؛ 

اأنا  داِئًما  َو�َساأْحِر�ُش  الَقيَِّمِة،  اْلَمْعلوماِت  َهِذِه  َعلى  ُمَعلَِّمتي  يا  َلِك  ا 
ً
�ُسْكر َوقاَلْت: 

في  ِبُكْم  َو�َسَنْقَتدي  اْلَوَطنيَِّة،  اْلُمنا�َسَبِة  ِبَهِذِه  اِلْحِتفاِل  في  اْلُم�ساَرَكِة  َعلى  َوُزَمالئي 

  . َواْزِدهاِرِه  ِرْفَعِتِه  اأَْجِل  ِمْن  َواْلَعَمِل  َوَطِننا،  ِخْدَمِة 

ََ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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.....................................................................

.....................................................................

ْر�ِس؟ ماذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

اأَْكَت�ِسُف َواأََتَعلَُّم 

يَاأْتي: فيما  تُنا�ِسبُها  �لَّتي  وَرِة  َو�ل�سُّ �لِْعباَرِة  بَْيَن  ُل  �أَ�سِ

ُمْنَجز�ِتِه. َويَْحمي  �لَْوَطِن  َعِن  يُد�ِفُع 

َويَُعلُِّمُهْم. �ْلأَْجياَل  يَُربِّي 

َو�لِْحفاِظ  �لُْمْمتََلكاِت  ِبِحمايَِة  يَقوُم 

�لنِّظاِم. َعلى 
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ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

اني �لثَـّ �لَْعموُد  ُل                                  وَّ
�لأَ �لَْعموُد 

.............................. 1.............................. 1

.............................. 2.............................. 2

.............................. 3.............................. 3

في  حيِح  �ل�سَّ لوِك  �ل�سُّ َعِن  تَُعبُِّر  �لَّتي  �لِْعبار�ِت  �أَْكتُُب  َمْجموَعتي  �أَْفر�ِد  َمَع  ِبالتَّعاوِن   

�لثّاني. �لَْعموِد  في  �لَْخَطاأ  لوِك  �ل�سُّ َعِن  تَُعبُِّر  َو�لَّتي  ِل،  وَّ
�لأَ �لَْعموِد 

ِل. �لَْف�سْ �إِلى  خوِل  �لدُّ ِعْنَد  ُمَعلَِّمتي  َعلى  �أُ�َسلُِّم 

�لُْمَعلَِّمِة. �أ�ْسِئَلِة  َعْن  �إِجابَِتِه  ِعْنَد  َزميلي  �أُقاِطُع 

ِبالَْخيِر. ِلُمَعلَِّمتي  �أَْدعو 

ْر�ِض. ِللدَّ �َسْرِحها  �أَثْناِء  في  ِلُمَعلَِّمتي  ُت  �أُنْ�سِ

ِل. �لَْف�سْ ِبَلْوحاِت  �أَْعبَُث 

��ْسِتئذ�ٍن. دوَن  فِّ  �ل�سَّ ِمَن  �أَْخُرُج 

َ
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.....................................................................

.....................................................................

ْر�ِس؟ ماذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

اأَْكَت�ِسُف َواأََتَعلَُّم 

يَاأْتي: فيما  تُنا�ِسبُها  �لَّتي  وَرِة  َو�ل�سُّ �لِْعباَرِة  بَْيَن  ُل  �أَ�سِ

ُمْنَجز�ِتِه. َويَْحمي  �لَْوَطِن  َعِن  يُد�ِفُع 

َويَُعلُِّمُهْم. �ْلأَْجياَل  يَُربِّي 

َو�لِْحفاِظ  �لُْمْمتََلكاِت  ِبِحمايَِة  يَقوُم 

�لنِّظاِم. َعلى 
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ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

اني �لثَـّ �لَْعموُد  ُل                                  وَّ
�لأَ �لَْعموُد 

.............................. 1.............................. 1

.............................. 2.............................. 2

.............................. 3.............................. 3

في  حيِح  �ل�سَّ لوِك  �ل�سُّ َعِن  تَُعبُِّر  �لَّتي  �لِْعبار�ِت  �أَْكتُُب  َمْجموَعتي  �أَْفر�ِد  َمَع  ِبالتَّعاوِن   

�لثّاني. �لَْعموِد  في  �لَْخَطاأ  لوِك  �ل�سُّ َعِن  تَُعبُِّر  َو�لَّتي  ِل،  وَّ
�لأَ �لَْعموِد 

ِل. �لَْف�سْ �إِلى  خوِل  �لدُّ ِعْنَد  ُمَعلَِّمتي  َعلى  �أُ�َسلُِّم 

�لُْمَعلَِّمِة. �أ�ْسِئَلِة  َعْن  �إِجابَِتِه  ِعْنَد  َزميلي  �أُقاِطُع 

ِبالَْخيِر. ِلُمَعلَِّمتي  �أَْدعو 

ْر�ِض. ِللدَّ �َسْرِحها  �أَثْناِء  في  ِلُمَعلَِّمتي  ُت  �أُنْ�سِ

ِل. �لَْف�سْ ِبَلْوحاِت  �أَْعبَُث 

��ْسِتئذ�ٍن. دوَن  فِّ  �ل�سَّ ِمَن  �أَْخُرُج 

َ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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اْبَنُه   
َ
َفاأَْخَبر َعْبِداهلِل،  ِلجاِرِه  ِتجاريٍّ  َمَحلٍّ  اْفِتتاِح  ِلُح�سوِر  َدْعَوًة  اأَْحَمَد  اأَبو  ا�ْسَتَلَم    

 ، اْلَمَحلِّ ِمَن  اْلَمْنِزِل  حاِجّياِت  ِمْن  َبْع�ٍش  راِء  َو�سِ الْفِتتاِح،  ِلَحْفِل  ِلُيراِفَقُه  اأَْحَمَد؛ 

الآتي: اْلِحواُر  َبيَنُهما  داَر  ال  َو�سَ َوِعْنَدما 

ِة زاوَيُة الِق�سَّ

َهذا  لْفِتتاحِ   
َّ
ُبَني يا  ا  جدًّ �َسعيٌد  اأَنا 

َولُبدَّ   ،
ٍّ
ُعماني ِل�سابٍّ  َوُهَو  الَمَحلِّ 

َوُن�ساِنَدُه.  َمَعُه،  َنِقَف  َاأْن 

اأَبي؟ يا  َمَعُه  َنِقُف  َوكيَف 

ِق؛  وُّ َ
التَّ�س َبَة 

َ
َعر اأَْحَمُد  يا  َلنا   

ْ
ر اأَْح�سِ

اْلقاِئَمِة. في  ناُه 
ْ
َكَتب ما  ِلَن�ْسَتِرَي 

اْلَمْنِزِل  اِت 
َّ
َن�ْسَترَي حاجي ِباأَْن 

َعلى  َمعاِرَفنا  َع  جِّ َوُن�سَ َمَحلِِّه،  ِمْن 

ِمْنُه. راِء  ال�سِّ

َفُهَو  اأَبي،  يا  ِفْعاًل 

 
ُ
ر َوَتَتَوفَّ  ،

ٌ
َكبير َمَحلٌّ 

�ساِئِع.
َ
اْلب ُكلُّ  فيِه 
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اِبُع: ُمْنتَجاُت َوَطني ْر�ُس الرَّ الدَّ

اأُناِق�ُس َمَع ُزَمالئي، اأَيَّ اْلَمْجموَعَتْيِن �َساأَْختاُر ِعْنَد 

ِق؟ َوِلماذا؟ التَّ�َسوُّ

موَعُة )اأ( َمْ

موَعُة )ب( َمْ
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اْبَنُه   
َ
َفاأَْخَبر َعْبِداهلِل،  ِلجاِرِه  ِتجاريٍّ  َمَحلٍّ  اْفِتتاِح  ِلُح�سوِر  َدْعَوًة  اأَْحَمَد  اأَبو  ا�ْسَتَلَم    

 ، اْلَمَحلِّ ِمَن  اْلَمْنِزِل  حاِجّياِت  ِمْن  َبْع�ٍش  راِء  َو�سِ الْفِتتاِح،  ِلَحْفِل  ِلُيراِفَقُه  اأَْحَمَد؛ 

الآتي: اْلِحواُر  َبيَنُهما  داَر  ال  َو�سَ َوِعْنَدما 

ِة زاوَيُة الِق�سَّ

َهذا  لْفِتتاحِ   
َّ
ُبَني يا  ا  جدًّ �َسعيٌد  اأَنا 

َولُبدَّ   ،
ٍّ
ُعماني ِل�سابٍّ  َوُهَو  الَمَحلِّ 

َوُن�ساِنَدُه.  َمَعُه،  َنِقَف  َاأْن 

اأَبي؟ يا  َمَعُه  َنِقُف  َوكيَف 

ِق؛  وُّ َ
التَّ�س َبَة 

َ
َعر اأَْحَمُد  يا  َلنا   

ْ
ر اأَْح�سِ

اْلقاِئَمِة. في  ناُه 
ْ
َكَتب ما  ِلَن�ْسَتِرَي 

اْلَمْنِزِل  اِت 
َّ
َن�ْسَترَي حاجي ِباأَْن 

َعلى  َمعاِرَفنا  َع  جِّ َوُن�سَ َمَحلِِّه،  ِمْن 

ِمْنُه. راِء  ال�سِّ

َفُهَو  اأَبي،  يا  ِفْعاًل 

 
ُ
ر َوَتَتَوفَّ  ،

ٌ
َكبير َمَحلٌّ 

�ساِئِع.
َ
اْلب ُكلُّ  فيِه 
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اِبُع: ُمْنتَجاُت َوَطني ْر�ُس الرَّ الدَّ

اأُناِق�ُس َمَع ُزَمالئي، اأَيَّ اْلَمْجموَعَتْيِن �َساأَْختاُر ِعْنَد 

ِق؟ َوِلماذا؟ التَّ�َسوُّ

موَعُة )اأ( َمْ

موَعُة )ب( َمْ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

�لُْعمانيَِّة. �لُْمْنتَجاِت  �ِسر�ِء  َعلى  �لِْحْر�َض 

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُسُم

نُُه. �أُلَوِّ ثُمَّ   ،
َّ
�لُْعماني �لُْمْنتََج  يَُميُِّز  �لَّذي  عاَر  �ل�سِّ �أَْر�ُسُم 
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اأَرى  اإِنَّني  اأَبي...  يا  ًنا 
َ

َح�س

اوَيِة. الزَّ ِتْلَك  في  ًزا 
َّ
ُمَمي ُرْكًنا 

ٌة، 
َّ
ُعماني ُمْنَتجاٌت  ِتْلَك  اأَْحَمُد،  يا   

ْ
َنَعم

اْلُمْنَتجاِت  َعلى  ُلها  ُنَف�سِّ َوَنْحُن 

الأُْخرى.

ِة؟ 
َّ
اْلُعماني ِباْلُمْنَتجاِت  ُد  ُيْق�سَ ماذا 

باقي  َعْن  ُزها 
ِّ
ُنمي َوكيَف 

اْلُمْنَتجاِت؟

ِبالِدنا  في  ِنَعْت  �سُ الَّتي   
َ

ِهي ِة 
َّ
اْلُعماني ِباْلُمْنَتجاِت  ُد  ُيْق�سَ

َهذا  في  ٌح  ُمَو�سَّ ُهَو  َكما  ُزها 
ِّ
ُيَمي عاٌر  �سِ َوُهناَك  ُعماَن، 

ُعماَن(. �َسْلَطَنِة  في  ِنَع  )�سُ َعليِه  َوُيْكَتُب  اْلُمْنَتِج، 

اِبُع:  ُمْنَتجاُت َوَطني ْر�ُس الرَّ الدَّ
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ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

�لُْعمانيَِّة. �لُْمْنتَجاِت  �ِسر�ِء  َعلى  �لِْحْر�َض 

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُسُم

نُُه. �أُلَوِّ ثُمَّ   ،
َّ
�لُْعماني �لُْمْنتََج  يَُميُِّز  �لَّذي  عاَر  �ل�سِّ �أَْر�ُسُم 
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اأَرى  اإِنَّني  اأَبي...  يا  ًنا 
َ

َح�س

اوَيِة. الزَّ ِتْلَك  في  ًزا 
َّ
ُمَمي ُرْكًنا 

ٌة، 
َّ
ُعماني ُمْنَتجاٌت  ِتْلَك  اأَْحَمُد،  يا   

ْ
َنَعم

اْلُمْنَتجاِت  َعلى  ُلها  ُنَف�سِّ َوَنْحُن 

الأُْخرى.

ِة؟ 
َّ
اْلُعماني ِباْلُمْنَتجاِت  ُد  ُيْق�سَ ماذا 

باقي  َعْن  ُزها 
ِّ
ُنمي َوكيَف 

اْلُمْنَتجاِت؟

ِبالِدنا  في  ِنَعْت  �سُ الَّتي   
َ

ِهي ِة 
َّ
اْلُعماني ِباْلُمْنَتجاِت  ُد  ُيْق�سَ

َهذا  في  ٌح  ُمَو�سَّ ُهَو  َكما  ُزها 
ِّ
ُيَمي عاٌر  �سِ َوُهناَك  ُعماَن، 

ُعماَن(. �َسْلَطَنِة  في  ِنَع  )�سُ َعليِه  َوُيْكَتُب  اْلُمْنَتِج، 

اِبُع:  ُمْنَتجاُت َوَطني ْر�ُس الرَّ الدَّ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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موجوَدٍة  ُعماَن  �سْلَطنَِة  في  ِنَعْت  �سُ ُمْنتَجاٍت  َعْن  َو�أَبَْحُث  عاِئَلتي،  �أَْفر�ِد  ِباأََحِد  �أَ�ْستَعيُن   

�أَْكتُبُها. ثُمَّ  َمْنِزلي،  في 

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

اأُْثري َمعاِريف

�لُْمْنتَجاِت  ِد  تََعدُّ في  �أَ�ْسَهَم  ِبالدي  في  بيعيَِّة  �لطَّ �لثََّرو�ِت  َوْفَرُة    

ِعها. َوتَنَوُّ �لُْعمانيَِّة 

91 الِمحوُر  الثsاني:   اأُِحبt ِبÓدي

Social_3b_U4.indd   91 12/30/21   10:21 AM

زاوَيُة الَْعِرَفِة

ُع �لُْمْنتَجاُت في ِبالدي ُعماَن؛ ِمْنها: �لِْغذ�ئيَُّة، َو�لَْكْهربائيَُّة، َو�لَْمْعَدنيَُّة، َو�لْباَل�ستيكيَُّة،   تَتَنَوَّ

ا  بَْع�سً �لآتي  ْكُل  �ل�سَّ ُح  ويو�سِّ �لْيوميَِّة،  َحياِتنا  في  نَ�ْستَْخِدُمها  �لَّتي  �لُْمْنتَجاِت  ِمَن  َوغيُرها 

ِمْنها:

اِبُع:  ُمْنَتجاُت َوَطني ْر�ُس الرَّ الدَّ

90

�لَْفر�غاِت  َو�أَْمالأُ  باَل�ستيكيٍَّة(،  َمْعَدنيٍَّة،  )ِغذ�ئيٍَّة،  ُمْنتَجاٍت:  �إِلى  �لآِتيََة  �لُْمْنتَجاِت  نُِّف  �أُ�سَ

�سوَرٍة:  ُكلِّ  �أَ�ْسَفَل  يُنا�ِسبُها  ِبما 

اأَْكَت�ِسُف َواأََتَعلَُّم 
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موجوَدٍة  ُعماَن  �سْلَطنَِة  في  ِنَعْت  �سُ ُمْنتَجاٍت  َعْن  َو�أَبَْحُث  عاِئَلتي،  �أَْفر�ِد  ِباأََحِد  �أَ�ْستَعيُن   

�أَْكتُبُها. ثُمَّ  َمْنِزلي،  في 

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

اأُْثري َمعاِريف

�لُْمْنتَجاِت  ِد  تََعدُّ في  �أَ�ْسَهَم  ِبالدي  في  بيعيَِّة  �لطَّ �لثََّرو�ِت  َوْفَرُة    

ِعها. َوتَنَوُّ �لُْعمانيَِّة 

91 الِمحوُر  الثsاني:   اأُِحبt ِبÓدي

Social_3b_U4.indd   91 12/30/21   10:21 AM

زاوَيُة الَْعِرَفِة

ُع �لُْمْنتَجاُت في ِبالدي ُعماَن؛ ِمْنها: �لِْغذ�ئيَُّة، َو�لَْكْهربائيَُّة، َو�لَْمْعَدنيَُّة، َو�لْباَل�ستيكيَُّة،   تَتَنَوَّ

ا  بَْع�سً �لآتي  ْكُل  �ل�سَّ ُح  ويو�سِّ �لْيوميَِّة،  َحياِتنا  في  نَ�ْستَْخِدُمها  �لَّتي  �لُْمْنتَجاِت  ِمَن  َوغيُرها 

ِمْنها:

اِبُع:  ُمْنَتجاُت َوَطني ْر�ُس الرَّ الدَّ

90

�لَْفر�غاِت  َو�أَْمالأُ  باَل�ستيكيٍَّة(،  َمْعَدنيٍَّة،  )ِغذ�ئيٍَّة،  ُمْنتَجاٍت:  �إِلى  �لآِتيََة  �لُْمْنتَجاِت  نُِّف  �أُ�سَ

�سوَرٍة:  ُكلِّ  �أَ�ْسَفَل  يُنا�ِسبُها  ِبما 

اأَْكَت�ِسُف َواأََتَعلَُّم 
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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زاِوَيُة الَْعِرَفِة

�لتَّ�ْسجيِع  ِخالِل  ِمْن  �لُْعمانيَِّة؛  ِبالُْمْنتَجاِت  ِلاْلْهِتماِم  َكبيَرًة  ُجهوًد�  �لُْحكوَمُة  تَْبُذُل    

ِللتَّْعريِف  �لَْمعاِر�ِض  َوتَْنظيِم  �لُْمْنتَجاِت،  ِلبَْيِع  �لأَ�ْسو�ِق  َوتَْطويِر  �لَْم�ساِنِع،  �إِقاَمِة  َعلى 

َوخاِرَجها. ْلَطنَِة  �ل�سَّ د�ِخَل   
ِّ
�لُْعماني ِبالُْمْنتَِج 

راِئها. �سِ َعلى  َواأَْحِر�ُش  ِبالدي،  ِبُمْنَتجاِت   
ُ
اأَْفَتِخر اأَْخالقي:  ِمْن 
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�لنِّهائي: �لُْمْنتَِج  �إِلى  ِلْلو�سوِل  �لَْفر�غاِت؛  في  �أَْرقاِمها  ِع  ِبَو�سْ �لُمنا�ِسبََة  َوَر  �ل�سُّ �أَْختاُر 

اأَْكَت�ِسُف َواأََتَعلَُّم 
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456

اِبُع:  ُمْنَتجاُت َوَطني ْر�ُس الرَّ الدَّ
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زاِوَيُة الَْعِرَفِة

�لتَّ�ْسجيِع  ِخالِل  ِمْن  �لُْعمانيَِّة؛  ِبالُْمْنتَجاِت  ِلاْلْهِتماِم  َكبيَرًة  ُجهوًد�  �لُْحكوَمُة  تَْبُذُل    

ِللتَّْعريِف  �لَْمعاِر�ِض  َوتَْنظيِم  �لُْمْنتَجاِت،  ِلبَْيِع  �لأَ�ْسو�ِق  َوتَْطويِر  �لَْم�ساِنِع،  �إِقاَمِة  َعلى 

َوخاِرَجها. ْلَطنَِة  �ل�سَّ د�ِخَل   
ِّ
�لُْعماني ِبالُْمْنتَِج 

راِئها. �سِ َعلى  َواأَْحِر�ُش  ِبالدي،  ِبُمْنَتجاِت   
ُ
اأَْفَتِخر اأَْخالقي:  ِمْن 
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�لنِّهائي: �لُْمْنتَِج  �إِلى  ِلْلو�سوِل  �لَْفر�غاِت؛  في  �أَْرقاِمها  ِع  ِبَو�سْ �لُمنا�ِسبََة  َوَر  �ل�سُّ �أَْختاُر 

اأَْكَت�ِسُف َواأََتَعلَُّم 

123

456

اِبُع:  ُمْنَتجاُت َوَطني ْر�ُس الرَّ الدَّ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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َم�سروُع الِْحَوِر الثَّاين 

�لآتي: �لَْم�ْسروَع  َوَمْجموَعتي  �أُنَفُِّذ 

�لَْم�ْسروِع: ��ْسُم 

ِزَمُة: �لالَّ �لأََدو�ُت 

َنٌة. ُمَلوَّ اأَْقالٌم   ✔

َقٌة. ل�سِ ٌة  مادَّ  ✔

ٌة.
َّ
طاِولٌت، اأَْو َلْوحاٌت حاِئطي  ✔

ْو  اأَ فاِرَغٌة،  ُعَلٌب  اأَْو  اأَْكيا�ٌش،   ✔

ِلْلُمْنَتجاِت. َب�سيَطٌة  َنماِذُج 

�لُْعمانيَِّة. �لُْمْنتَجاِت  َمْعِر�ُض 
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.
ِّ
�لُْعماني �لُْمْنتَِج  ِلتَْطويِر  َكبيَرًة؛  ُجهوًد�  تَْبُذُل  �لُْعمانيََّة  �لُْحكوَمَة 

نَّ اأَ�ْسَتْنِتُج اأَ

�لآتي: َط  �لُْمَخطَّ �أُْكِمُل 

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

�لُْحكوَمِة  ُجهوُد 

ِّ
�لُْعماني ِلتَْطويِر�لُْمْنتَِج 

الأَ�ْسواِق  
ُ
َتْطوير

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

ْر�ِس؟ ماذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

اِبُع:  ُمْنَتجاُت َوَطني ْر�ُس الرَّ الدَّ
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َم�سروُع الِْحَوِر الثَّاين 

�لآتي: �لَْم�ْسروَع  َوَمْجموَعتي  �أُنَفُِّذ 

�لَْم�ْسروِع: ��ْسُم 

ِزَمُة: �لالَّ �لأََدو�ُت 

َنٌة. ُمَلوَّ اأَْقالٌم   ✔

َقٌة. ل�سِ ٌة  مادَّ  ✔

ٌة.
َّ
طاِولٌت، اأَْو َلْوحاٌت حاِئطي  ✔

ْو  اأَ فاِرَغٌة،  ُعَلٌب  اأَْو  اأَْكيا�ٌش،   ✔

ِلْلُمْنَتجاِت. َب�سيَطٌة  َنماِذُج 

�لُْعمانيَِّة. �لُْمْنتَجاِت  َمْعِر�ُض 

95 الِمحوُر  الثsاني:   اأُِحبt ِبÓدي
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.
ِّ
�لُْعماني �لُْمْنتَِج  ِلتَْطويِر  َكبيَرًة؛  ُجهوًد�  تَْبُذُل  �لُْعمانيََّة  �لُْحكوَمَة 

نَّ اأَ�ْسَتْنِتُج اأَ

�لآتي: َط  �لُْمَخطَّ �أُْكِمُل 

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

�لُْحكوَمِة  ُجهوُد 

ِّ
�لُْعماني ِلتَْطويِر�لُْمْنتَِج 

الأَ�ْسواِق  
ُ
َتْطوير

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

ْر�ِس؟ ماذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

اِبُع:  ُمْنَتجاُت َوَطني ْر�ُس الرَّ الدَّ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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زاوَيُة الَْعِرَفِة

اْلَم�ساِرُفاْلُم�ْسَت�ْسفياُت اْلَكبيَرُةاْلاِمعاُت َواْلُكلِّياُت

�َسْلَطنَِة  ُمُدِن  �أَبَْرَز  َم�ْسَقَط  َمدينَُة  تَُعدُّ 

ِبالدي. َمُة  عا�سِ  
َ
َوِهي ُعماَن، 

اأُْثري َمعاِريف

َو�َسواِرِعها  َتِفَعِة، 
ْ
َواْلُمر ِة 

َ
اْلَكثير ِبَمبانيها  ُز 

َّ
َتَتَمي  

ٌ
َكبير  

ٌّ
اني �ُسكَّ ٌع  َتَجمُّ �لَْمدينَُة   

اأِو  ناَعِة،  ال�سِّ في  اأْهُلها  َوَيْعَمُل  ِة، 
َ
اْلَكبير َواأَ�ْسواِقها  َعِة،  اْلوا�سِ َدِة 

َّ
اْلُمَعب

 
ُ
َوَتْكُثر ِة،  حَّ َوال�سِّ َكالتَّعليِم،  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلَوظاِئِف  ِمَن  ِرها 

ْ
َغي اأَْو  التِّجاَرِة، 

ُة. َواْلخا�سَّ ُة 
َّ
اْلُحكومي �ساُت  اْلُموؤَ�سَّ فيها 

َ َ
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َبْع�َض  اْلِمْحَوِر  َهذا  في  ُف 
َّ
�َسَنَتَعر

اْلَجميَلِة،  ُعماِننا  في  ِة 
َّ
بيعي الطَّ اْلَمعاِلِم 

َم�ْشهوًرا. ا 
ًّ
ُعماني َوعاِلًما 

 
ْ
ُثُكم ُنَحدِّ �َشْوَف  َوفاُء،   َواأَنا 

اْلِمْحَوِر. َهذا  في  �َشَنْدُر�ُشُه  ا  َعمَّ

ِلِبالِدنا،   
ِّ
اْلَوَطني اْلعيِد  َعِن  و�َشَنْدُر�ُس 

ِللتِّجاَرِة  ِبِدرا�َشِتنا  ا 
ً
َكثير َتفيُد 

ْ
َو�َشَن�ش

ِبالِدنا. في  ياَحِة 
ِّ

َوال�ش

ُل  اْلِمْحَوُر الأوَّ

ُعمانُنا الَْجميَلُة

اأَْحَمُد. اأَنا  ِدقائي،  �شْ
اأَ يا  ا 

ً
َحب

ْ
َمر
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