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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 370 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

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

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

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

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

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

الطبعة التجريبية 2019م
ُطبعت في سلطنة ُعمان 

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

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

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

ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك.
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َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
9

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

و�سحبه �أجمعين،،،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لمعظم- حفظه �هلل ورعاه-.

والّلـه ولـي التوفيق 

د. مديحـة بنت اأحمـد ال�شيبانيـة  

وزيـرة التربيـة والتعليـم  

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

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

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

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

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

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

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

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

�لمعظم- حفظه �هلل ورعاه-.

والّلـه ولـي التوفيق 

د. مديحـة بنت اأحمـد ال�شيبانيـة  

وزيـرة التربيـة والتعليـم  

تقدمي
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ْجويِد ُق َأْحكاَم التَّ  ُأَطبِّ

َأْكَتِشُف اْلَمْعَنى

É ngÉ`` næ r© ne oá``` nª p∏ nμrdG

 سوَرُة اْلَفْجِر (١٧-٣٠)

َأْتُلو َوَأْفَهُم 

ُل ْرُس اَ�وَّ الدَّ



ْجويِد ُق َأْحكاَم التَّ  ُأَطبِّ

َأْكَتِشُف اْلَمْعَنى

É ngÉ`` næ r© ne oá``` nª p∏ nμrdG

 سوَرُة اْلَفْجِر (١٧-٣٠)

َأْتُلو َوَأْفَهُم 

ُل ْرُس اَ�وَّ الدَّ



َأَتَعاَوُن َمَع ُزَمالِئي َأَتَدبَُّر َوَأْسَتْنِتُج



َأَتَعاَوُن َمَع ُزَمالِئي َأَتَدبَُّر َوَأْسَتْنِتُج



َأْقَرُأ َوَأْفَهُم

اِنِِي َكفاَلُة اْلَيتيِم ْرُس الثَّ الدَّ

ٍد َوَأْحَفُظُه َأْفَهُم َقْوَل َرُسْوِلي ُمَحمَّ

َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي



َأْقَرُأ َوَأْفَهُم

اِنِِي َكفاَلُة اْلَيتيِم ْرُس الثَّ الدَّ

ٍد َوَأْحَفُظُه َأْفَهُم َقْوَل َرُسْوِلي ُمَحمَّ

َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي



َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئي ُل َوَأْسَتْنِتُج َأَتَأمَّ



َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئي ُل َوَأْسَتْنِتُج َأَتَأمَّ



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي

× ✓

ُر َوَأْسَتْنِتُج ُأَفكِّ



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي

× ✓

ُر َوَأْسَتْنِتُج ُأَفكِّ



َأْسَتِمُع َوَأْسَتْنِتُج

ميُع ُه السَّ اِلُث  اللَّ ْرُس الثَّ الدَّ



َأْسَتِمُع َوَأْسَتْنِتُج

ميُع ُه السَّ اِلُث  اللَّ ْرُس الثَّ الدَّ



ُق ُم َوُأَطبِّ َأَتَعلَّ

أَْسَتْنِتــُج

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئي

 



ُق ُم َوُأَطبِّ َأَتَعلَّ

أَْسَتْنِتــُج

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئي

 



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي



ُل َوَأْقَرُأ َأَتَأمَّ

َصالُة اْلُجُمَعِة اِبُع ْرُس الرَّ الدَّ



ُل َوَأْقَرُأ َأَتَأمَّ

َصالُة اْلُجُمَعِة اِبُع ْرُس الرَّ الدَّ



َق ُم ُ�َطبِّ َأَتَدبَُّر َوَأْسَتْنِتُج َأَتَعلَّ

أَْسَتْنِتــُج



َق ُم ُ�َطبِّ َأَتَدبَُّر َوَأْسَتْنِتُج َأَتَعلَّ

أَْسَتْنِتــُج



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي



أُِجيُب

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئي

َأْقَرُأ َوُأِجيُب

يِق دِّ إْسالُم َأبي َبْكٍر الصِّ ْرُس اْلخاِمُس الدَّ



أُِجيُب

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئي

َأْقَرُأ َوُأِجيُب

يِق دِّ إْسالُم َأبي َبْكٍر الصِّ ْرُس اْلخاِمُس الدَّ



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي ُأْثري ِخْبراتي



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي ُأْثري ِخْبراتي



ُل َوَأْسَتْنِتُج َأَتَأمَّ

خــاُر االدِّ اِدُس ْرُس السَّ الدَّ

 



ُل َوَأْسَتْنِتُج َأَتَأمَّ

خــاُر االدِّ اِدُس ْرُس السَّ الدَّ

 



ُم  ُأناِقُش َوَأَتَعلَّ



ُم  ُأناِقُش َوَأَتَعلَّ



✓

َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي ُق ُم  َوُأَطبِّ َأَتَعلَّ



✓

َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي ُق ُم  َوُأَطبِّ َأَتَعلَّ
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َأْتُلو َوَأْفَهُم  سوَرُة اْلغاِشَيِة ُل ْرُس اَ�وَّ الدَّ

ْوَرَة ُف الس� َأَتَعرَّ



َأْتُلو َوَأْفَهُم  سوَرُة اْلغاِشَيِة ُل ْرُس اَ�وَّ الدَّ

ْوَرَة ُف الس� َأَتَعرَّ



ُر َأْكَتِشُف اْلَمْعَنى َأَتَدبَُّر َوُأَعبِّ

É ngÉ`` næ r© ne ∫hC’G Oƒª©dGÊÉãdG Oƒª©dG o∫ shnC’G oOƒª n©rdGÊÉ sãdG oOƒª n©rdG



ُر َأْكَتِشُف اْلَمْعَنى َأَتَدبَُّر َوُأَعبِّ

É ngÉ`` næ r© ne ∫hC’G Oƒª©dGÊÉãdG Oƒª©dG o∫ shnC’G oOƒª n©rdGÊÉ sãdG oOƒª n©rdG



١ .

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئي



١ .

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئي



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي

س



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي

س



ُح اَ� َتعالى َأَتَعاَوُن َمَع ُزَمالِئي اِنِِي ُأَسبِّ ْرُس الثَّ الدَّ

ٍد َوَأْحَفُظُه َأْفَهُم َقْوَل َرُسْوِلي ُمَحمَّ



ُح اَ� َتعالى َأَتَعاَوُن َمَع ُزَمالِئي اِنِِي ُأَسبِّ ْرُس الثَّ الدَّ

ٍد َوَأْحَفُظُه َأْفَهُم َقْوَل َرُسْوِلي ُمَحمَّ



ُق َأَتَدبَُّر َوُأَطبِّ َأَتَدبَُّر َوَأْسَتْنِتُج



ُق َأَتَدبَُّر َوُأَطبِّ َأَتَدبَُّر َوَأْسَتْنِتُج



✓

َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي



✓

َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي



ــُر ـُل َوُأَعبِّ َأَتَأمَّ

أَْسَتْنِتــُج
َأْسَتِمُع َوَأْسَتْنِتُج

افي ُه الشَّ اِلُث  اللَّ ْرُس الثَّ الدَّ



ــُر ـُل َوُأَعبِّ َأَتَأمَّ

أَْسَتْنِتــُج
َأْسَتِمُع َوَأْسَتْنِتُج

افي ُه الشَّ اِلُث  اللَّ ْرُس الثَّ الدَّ



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئي



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئي



َأْقَرُأ َوُأجيُب

اِتَبُة َنُن الرَّ اِبُع الس� ْرُس الرَّ الدَّ

× ✓



َأْقَرُأ َوُأجيُب

اِتَبُة َنُن الرَّ اِبُع الس� ْرُس الرَّ الدَّ

× ✓



✓

 َأْقَرُأ َوَأْسَتْنِتُج

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

أَْسَتْنِتــُج

✓✓

✓ ✓

أُِجْيُب



✓

 َأْقَرُأ َوَأْسَتْنِتُج

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي

أَْسَتْنِتــُج

✓✓

✓ ✓

أُِجْيُب



َأْقَرُأ َوُأجيُب

اِ�ماُم َعليٌّ ْبُن َأبي طاِلٍب  ْرُس اْلخاِمُس الدَّ

 

✓

َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي



َأْقَرُأ َوُأجيُب

اِ�ماُم َعليٌّ ْبُن َأبي طاِلٍب  ْرُس اْلخاِمُس الدَّ

 

✓

َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي



ُق ُم َوُأَطبِّ  َأَتَعلَّ

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئي أُِجيُب

َأْبَحُث َوَأْكُتُب



ُق ُم َوُأَطبِّ  َأَتَعلَّ

َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالِئي أُِجيُب

َأْبَحُث َوَأْكُتُب



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي



َأْقَرُأ َوُأجيُب

اْلَعطــاُء اِدُس ْرُس السَّ الدَّ



َأْقَرُأ َوُأجيُب

اْلَعطــاُء اِدُس ْرُس السَّ الدَّ



ُل َوُأجيُب َأَتَأمَّ

ِع َحْملَُة التَّبَرُّ
ِم ِبالدَّ

أُِجيُب

َ



ُل َوُأجيُب َأَتَأمَّ

ِع َحْملَُة التَّبَرُّ
ِم ِبالدَّ

أُِجيُب

َ



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي َأَتَدبَُّر َوَأْسَتْنِتُج



َأْخَتِبُر َتَعل�ِمي َأَتَدبَُّر َوَأْسَتْنِتُج



ُأْنِشُد َوَأْفَهُم



ُأْنِشُد َوَأْفَهُم
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