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متت عمليات اإدخال البيانات واإعداد الر�سومات يف مركز اإنتاج الكتاب املدر�سي والو�سائل 
التعليمية باملديرية العامة لتطويراملناهج. 

جميع حقوق الطبع والن�سر والتوزيع حمفوظة لوزارة الرتبية والتعليم

اأّلفت هذا الكتاب جلنــــة م�سكلــــة مبــوجب القـــرار الــوزاري رقم 98/154 واللجان املنبثقة عنها.
مت تطوير الكتاب من قبل دائرة تطوير مناهج العلوم االإن�سانية – ق�سم الدرا�سات االجتماعية.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

تقديم

 احلمد هلل رب العاملني ، وال�صالة وال�صالم علـى خامت الأنبياء واملر�صلني ، وبعد،،

نتيجة ملا ي�صهده املجتمع الُعماين من تطورات مت�صارعة يف خمتلف مناحي احلياة 
كغريه من املجتمعات املعا�صرة ، �صعت وزارة الرتبية والتعليم اإىل تطوير التعليم 
يف ال�صلطنة وحتديثه ؛ مبا يتالءم وهذه التطورات ، مراعية يف ذلك خ�صو�صية 

املجتمع ، وهويته الثقافية .

واإحدى   ، التعليمية  املنظومة  يف  الأ�صا�صية  الركائز  من  املدر�صي  الكتاب  ويعد 
الو�صائل املهمة يف تو�صيل املعلومات ، واملهارات ، والقيم ، والجتاهات اإىل الطالب 
الأ�صا�س فقد  .  وعلى هذا  القائمة بني املدر�صة والبيت  الو�صل  واإحدى حلقات   ،
حظي باهتمام بالغ من التطوير ، والتجديد ، و�صعت الوزارة اإىل �صمان تكامله مع 
امل�صادر التعليمية الأخرى ؛ كمركز م�صادر التعلم ، والو�صائل والتجهيزات الرتبوية 
احلديثة ، اأما بالن�صبة ملو�صوعاته فقد مت اختيارها لتنا�صب م�صتويات الطالب يف 
كل مرحلة عمرية ، وتتوافق مع خ�صائ�س منوهم ، وثقافتهم الجتماعية ،  وطبيعة 
الع�صر ، واحتياجاته، ومتطلباته امل�صتقبلية ، وعر�صت تلك املو�صوعات باأ�صلوب 

م�صوق وجذاب ، م�صتملة على بع�س ال�صور والأ�صكال التو�صيحية .

ولزيادة فاعلية الكتاب املدر�صي ، اهتمت الوزارة بتدريب املعلمني على ال�صتخدام 
توظيفا ميكنهم   ، له  امل�صاحبة  الو�صائل  توظيف  بكيفية  وتب�صريهم   ، له  الأمثل 
من اإي�صال املعلومة اإىل اأذهان الطالب ب�صهولة وي�صر، وي�صاعدهم على امتالك 

املهارات ؛ ملعاجلة املو�صوعات ب�صكل وا�صح ، ودقيق .
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واآمل من خالل تكاتف جهود اأولياء الأمور ، واملعلمني ، واأبنائي الطالب اأن يحقق 
الكتاب املدر�صي الأهداف املر�صومة له .

 اأ�صاأل اهلل لنا جميعا التوفيق وال�صداد ، ومل�صريتنا الرتبوية التقدم ، والرقي ، حتت 
�صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان  القيادة احلكيمة ملولنا ح�صرة �صاحب اجلاللة  ظل 

املعظم ، يحفظه اهلل ويرعاه .

واهلل ويل التوفيق ،،

د. مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية 
وزيــرة الـرتبيـة والتعلــيم 
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احلمد هلل رب العاملني ، وال�صالة وال�صالم على خامت الأنبياء واملر�صلني ، وبعد :

الأعزاء يف  لأبنائه  اأن يقدم   ، الدرا�صات الجتماعية  في�صر ق�صم تطوير مناهج 
ي�صتمل كل   ، الدرا�صات الجتماعية يف جزاأين  ، كتاب  الأ�صا�صي  الثالث  ال�صف 

جزٍء على اأربع وحدات درا�صية .

لقد مت اإجناز هذا الكتاب بناًء على املبادئ والأ�ص�س والأهداف التي و�صعتها وزارة 
اأن  وحر�صنا   ، ال�صلطنة  يف  التعليمية  املناهج  تطوير  جمال  يف  والتعليم  الرتبية 
ي�صتجيب هذا الكتاب اإىل الفل�صفة الرتبوية احلديثة ، التي توؤكد على وحدة املواد 
الجتماعية وتكاملها مع املواد الأخرى ، وعلى احرتام القدرات العقلية للتالميذ 

وا�صتعداداتهم الفكرية ، وتوؤهلهم  للتعلُّم الذاتي .

الفردية  للفـروق  ومراعًيـا   ، التالمـيذ  لحتياجات  ملبًيا  الوحـدات  عر�س  وجاء 
نحو  وتوؤهلهم   ، بحياتهم  التالميذ  تربط  بحيث  املعلومات  ووظفت   ، بينهم 

النخراط يف جمتمعهم .

املناهج  بناء  جمال  يف  احلديثة  والعاملية  العربية  اخلربات  من  الكتاب  ا�صتفاد 
املطّورة ، فا�صتخدمنا التقانات والو�صائل التعليمية احلديثة التي تخدم اأهداف 

املنهاج اجلديد يف العملية التعليمية التعلمية .

ا�صتملت كل وحدٍة من وحدات الكتاب على جمموعٍة من الأ�صئلة والأن�صطة ، التي 
ي العمل اجلماعي يف جمموعات،   حتقق تنمية الفكر الناقد ، والتعلم الذاتي ، وتنَمّ
بناء  على  ي�صاعد  مما  ويكتب،  ويعرب  ويقارن   ي�صتنتج  اأن  للتلميذ  املجال  وُتتيح 

�صخ�صيته املتفاعلة .

المقدمة

ب�سم الله الرحمن الرحيم
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اإننا نتطلع اأن يدرك املعلم اأهداف الكتاب العامة ، واأهداف الوحدات والدرو�س، 
التعليمية، وت�صاعد  ويتبع طرق التدري�س التي حتقق حمورية املتعلم يف العملية 
والأدائية،  العقلية  املهارات  ي  تنَمّ كما  املطلوبة.  والجتاهات  القيم  تنمية  على 

ونحث املعلم على الهتمام بتعليم املهارات الواردة يف هذا الكتاب .

لقد عر�صنا يف دليل املعلم اأ�صاليب تدري�س املادة، واأعطينا مناذج منها، وناأمل 
اأن ي�صتفيد منها املعلم ، لالنطالق اإىل الإبداع يف ابتكار الأ�صاليب التي تنا�صب 

التالميذ يف هذا ال�صن ، وحتقق اأهداف التوجهات الرتبوية احلديثة للوزارة .

الكتاب،  ترثي  قد  التي  باملالحظات  تزويدنا  املعلمني  اإخواننا  من  ناأمل  اإننا 
وحت�صنه ، وت�صاهم يف تطويره اإىل الأف�صل .

واهلل املوفق 

املوؤلفون
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ُة للَوْحَدِة الأهداُف العامَّ

ْلميِذ َبْعَد در��َسِة هذه �لَوْحَدِة �أْن  : ُع ِمَن �لتِّ ُيتوقَّ

ِر يف ُحروِب �مل�ْسلمنَي . َف َعو�ِمَل �لنَّ�سْ ١- َيتعرَّ

ماِن . َة للَمكاِن و�لزَّ ليَّ ٢- ُيْدِرَك �ملفاِهيَم �لأوَّ

ِلَع على َمو�ِقَف ِمَن �لتَّاريِخ �لإ�ْسالميِّ . ٣- َيطَّ

لَة للِقيادِة و�لتَّْقديِر ِمْن ِقَبِل �لآَخريَن . فاِت �ملُوؤَهِّ ٤- َي�ْسَتْنِتَج �ل�سِّ

َر َدوَر قاَدِة �جُليو�ِش يف �لُفتوحاِت �لإ�ْسالميَِّة . ٥- ُيَقدِّ

َطلحاِت و�لتَّعميماِت �لو�ِردَة يف �لَوْحدِة . ٦- َي�ْسَتوِعَب �ملفاِهيَم و�ملُ�سْ

اهاِت و�ملهار�ِت �لو�ِردَة يف �لَوْحدِة .  ٧- َيكت�ِسَب �لقيَم و�لتِّ

ِمْن قاَدِة الُمْسِلميَن

الَوْحَدُة الخاِمَسُة
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ا�ٍص �َسْعُد ْبُن اأبي وقَّ ُل وَّ
ْر�ُش �لأَ �لدَّ

�أَْقــــَر�أُ َو�أََتَعلَُّم

حاِبيٌّ ِمْن ُقَرْي�ٍش،   ا�ٍش �سَ �َسْعُد ْبُن �أَبي وقَّ

�أَ�ْسَلَم   . َقْبَل �لهْجَرِة  َة �َسَنَة ٢٣  ُوِلَد مبكَّ

وكاَن   ، عاماً  َع�َسَر  �َسْبعَة  وُعْمُرُه  �َسْعٌد 

. ِمْن �أو�ئِل �ملُ�ْسِلِمنْيَ

ْن َتنَعُه ِمَن �لإ�ْسالِم ؛  مُّ �َسْعٍد �أَ
�أَر�َدْت �أُ

ُه  ر�ِب َحتَّى َيْرِجَع َعِن �لإ�ْسالِم ، َوَلِكنَّ عاِم و�ل�سَّ ُه خاَلَف ِديَن قوِمِه ، فاْمَتنعْت َعِن �لطَّ لأَنَّ

�  ِبِك  كما َعلََّمِني ديني . اُه ، َلْن �أَْرِجَع َعِن  �لإ�ْسالِم ، و�ساأَظلُّ بارًّ مَّ
�أَبى ، َوقاَل َلها : يا �أُ

 ن�ســـاط)١(

حيحِة : ُع عالمة  ) √ ( �أَماَم �لِعباَرِة �ل�سَّ  - �أ�سَ

ا�شٍ وهو يف �خلَمْ�سنيَ مِنْ عُمْرِهِ  .             )        (  ١- �أَ�سْلَمَ �سَعْدُ بْنُ �أَبي وقَّ

ا�ٍش ِعنَدما َعِلَمْت باإ�ْسالِم وَلِدها  .        )        (  مُّ �َسْعِد ْبِن �أَبي وقَّ
ْت �أُ ٢- �ُسرَّ

هُ مُعاملَةً حَ�سَنةً بَعْدَ �إ�سْالمِهِ  .      )        ( 
َّ
ا�شٍ �أُم ٣- عامَلَ �سَعْدُ بْنُ �أَبي وقَّ
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هاِم ، َفكاَن َدقيَق  ْمَي بال�سِّ ا�ٍش �لرَّ بي وقَّ �أَْتَقَن �َسْعُد ْبُن �أَ

هاِم  ُل َمْن َرَمى ِمَن �مل�سلمنَي بال�سِّ وَّ
ويِب ، وهو �أَ �لتَّ�سْ

حاَبُه على  ِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُحثُّ �أَ�سْ ، وكاَن َر�سوُل �للَّ على �لَعُدوِّ

َهاِم. ْمِي ِبال�َسّ ِم �لرَّ َتَعلُّ

ْمُي «. َة ِهَي �لرَّ َفيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص : » �ْرُمو� �أَل �إنَّ �لُقوَّ

ِ  ملسو هيلع هللا ىلص . دَق َر�سوُل �للَّ          �سَ

جاعِة  ا�ٍش   بال�سَّ بي وقَّ ��ْسَتهَر �َسْعُد بُن �أَ

و�حِلْكَمِة و�لِعْلِم باأُموِر �لإ�ْسالِم ، جاَهَد يف 

ِ ، و�أَْخَل�َش يف َن�ْسِر �لإ�ْسالِم �أَيَنما  �سبيِل �للَّ

ملسو هيلع هللا ىلص   ِ �للَّ ر�سوِل  َمَع  �ساَرَك    َذَهَب، 

وَعيَّنُه  و�أُُحٍد و�خَلْنَدِق،   ، َبْدٍر  َغَزو�ِت  يف 

ا  عامًّ قاِئدً�  اِب  �خلطَّ ْبُن  ُعَمُر  �خَلليَفُة 

جلـيــو�ِش �مل�ْسلميــَن فــي �لــعـــر�ِق ،

 ن�ساط)٢( 

هاِم ؟ ْمِي بال�سِّ ِم �لرَّ حاَبُه على َتَعلُّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َيحُث �أَ�سْ �أ - ملاذ� َكاَن َر�سوُل �للَّ

ماَة يف َغْزَوِة �أُُحٍد �سوُل ملسو هيلع هللا ىلص �لرُّ َع فيِه �لرَّ ب -�أَبَحُث و�أَْكُتُب ��ْسَم �ملكاِن �لَّذي و�سَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ِة . َوحاَرَب �لُفْر�َش �لذيَن كانو� َيْحُكُموَن �لِعر�َق و�ْنَت�سَر َعليِهْم يف َمْعَرَكِة �لقاد�سيَّ

اِب   ،   ا�ٍش     ِوليَة �لعر�ِق يف َعْهِد �خلليَفِة ُعَمَر ْبِن �خَلطَّ َتولَّ �َسْعُد ْبُن �أبي وقَّ

اُه  جاِع ، و�لعاِلِ �لَفقيِه ، �إل �أَْن َتوفَّ وظلَّ �َسْعٌد ِمثاًل للو�يل �لعاِدِل ، و�لقاِئِد �مل�ْسلِم �ل�سُّ

ُ �َسَنَة ٥٥  هـ . �للَّ

 ن�ساط)٣(

�أ- �أُجيُب َعِن �لأ�ْسِئَلِة �لآتية :

ا�ٍش ِمْن ُعْمِرِه ُم�ْسِلًما َقْبَل �لِهْجَرِة ؟ ى �َسْعُد ْبُن �أَبي وقَّ   - َكْم �َسَنًة �أَْم�سَ

َ ؟  ا�ٍش حنَي ُتويفِّ   - َكْم كاَن ُعْمُر �َسْعِد ْبِن �أَبي وقَّ

ا جليو�ِش     ا�ٍش قاِئًد� عامًّ اِب   �َسْعَد ْبَن �أَبي وقَّ   - ملاذ� �ْختاَر �خَلليَفُة عمُر ْبُن �خلطَّ

�مل�ْسلمنَي يف �لِعر�ِق ؟

ب - �أُْكِمُل �لَفر�غ فيما َياأتي  :

ا�ٍش  َلها . . َيْحكموَن �لِعر�َق ُقَبْيَل َفْتِح �َسْعِد ْبِن �أَبي َوقَّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - كاَن .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هاِم يف �لإ�ْسالِم ُهَو  . ُل َمْن َرَمى �لَعُدوَّ بال�سِّ وَّ
- �أَ

ا�ٍش .  ج- �أَْكُتُب �أ�سماَء َثالِث غزو�ٍت �سارَك فيها �َسْعُد ْبُن �أَبي وقَّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -١   

ْنِع َقْو�ٍش و�َسْهٍم ،ِبا�ّسِتخَد�م َمَو�د  - �أُقوُم َوجمموَعتي باإ�ْسر�ِف �ملعلِِّم ، ِب�سُ

ِمن �لْبيئِة  �مْلَحِلّية.  

ن�ساط)٤(
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 ن�ساط)٥(

ِ �ُسبحاَنُه وتعاَل :    -  �أُناِق�ُش َمَع ُزمالئي باإ�ْسر�ِف �ملعلِِّم ما َيُدلُّ عليِه َقْوُل �للَّ

 ن�ساط)٦(

اِدِر �لتََّعلِم �ملُْخَتِلَفِة َحْوَل �َسجاَعِة وِحْكَمة �َسْعٍد  ُمْوَعِتي يِفْ َم�سَ -  �أَْبَحُث َو جَمْ

ِف. ْلَت �إلْيِه �أَماَم ُزَماَلِئَنا يِفْ �ل�سَّ ا�ٍش، ُثمَّ َنْعِر�ُش َما َتَو�سَّ ْبِن �أَِبْي َوقَّ

�أََتَعلَّـــُم

QQ. ا�ٍش  فاِر�ٌش �ُسجاٌع جاَهَد يف �َسبيِل َن�ْسِر �لإ�ْسالِم �َسْعُد ْبُن �أَبي وقَّ

ــــُر  �أَُفكِّ

QQ.  وَن �لو�يَل  �لعاِدَل ا�َش ُيِحبُّ عُل �لنَّ يف �لأَ�ْسباِب �لَّتي  َتْ

�سدق �لل �لعظيم    �سورة لقمان، )�لآية ١٥(
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اأُ�ساَمُة ْبُن َزْيٍد �لدَّرْ�شُ �لثَّاين        

�أَْقَر�أُ و�أََتَعلَُّم

ـــــَة  َقْبَل  كَّ ُوِلَد �أُ�سامـــــُة ْبُن زيٍد   مِبَ

�لِهْجــــَرِة ِب�َسْبِع �سننَي . َوكاَن و�ِلُدُه زيُد 

ْبُن حــاِرثـــــَة ِمَن �ملُ�ْسِلمنَي �لأَو�ئِل �لَّذيَن 

َدَخلو� �لإ�ْسالَم ، وَن�ساأَ زيٌد َوَوَلُدُه يف َبْيِت 

َتْرِبَيًة  �أُ�سامُة  َتربَّى  لذِلَك  ملسو هيلع هللا ىلص،  �سوِل  �لرَّ

�سوِل  ملسو هيلع هللا ىلص. ًة ، وَتخلََّق باأَْخالِق �لرَّ �إ�ْسالِميَّ

�سوُل   َغِر ، وكاَن �لرَّ �سوِل  ملسو هيلع هللا ىلص ُمْنُذ �ل�سِّ َتَعلََّم �أ�سامُة �لُقْر�آَن �لَكرمَي و�َسِمَع �حَلديَث ِمَن �لرَّ

ُه َكثرًي� كما كاَن ُيِحبُّ �أَباُه زيًد� . ملسو هيلع هللا ىلص ُيِحبُّ

 ن�ساط)١(

�أ - �أُْكِمُل �لَفر�َغ فيما َياأْتي  :

    ١( ُوِلَد �أُ�ساَمُة ْبُن زْيٍد بـ  .............................

�سوِل ملسو هيلع هللا ىلص .     ٢( َتَعلََّم �أُ�سامُة ْبُن زْيٍد �لُقر�آَن و�َسِمَع  .......................  ِمَن �لرَّ

ب- �أُجيُب َعْن �لأَ�ْسِئَلِة �لآتيِة :

     ١(  َكْم كاَن ُعْمُر �أُ�سامَة ْبِن زْيٍد ِعْنَد �لِهْجَرِة ؟

     ٢( ملاذ� َن�َساأَ �أُ�ساَمُة ْبُن َزْيٍد َعلى �لإمياِن  َوَتَخلََّق ِبالأَْخالِق �حَلميَدِة ؟
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ـــَز  جــَهَّ َقْد  ملسو هيلع هللا ىلص  �للَّـــِه  َر�ســـوُل  كـاَن 

زْيٍد  ْبِن  �أُ�ســــاَمــــَة  بِقيــــاَدِة  َجْي�ًســا 

اِْم. وِم يِفْ ِباَلِْد �ل�سَّ ْرِب �لرُّ حِلَ

ِ  ملسو هيلع هللا ىلص  َقْبَل �أَْن َيخُرَج  َ َر�سوُل �للَّ  وَقْد ُتويفِّ

وملا  َرِة،  �ملنوَّ �ملديَنِة  ِمَن  �أُ�ساَمَة  َجْي�ُش 

َفَة ديُق �خِلاْلِ َتولَّ �أَبــو َبْكـٍر �ل�سِّ

 

ن�ســاط)٢(

- �أُجيُب َعِن �لأَ�ْسِئَلِة �لآتيِة :

�سوُل ملسو هيلع هللا ىلص َجْي�ًسا بقياَدِة �أُ�ساَمَة ؟ َز �لرَّ �أ- ملاذ� َجهَّ

�سوُل  ملسو هيلع هللا ىلص �لقيادة �َسنَة ١١هـ ؟ ب- كـْم كــاَن ُعْمُر �أُ�ساَمَة ْبـِن زْيٍد عنَدمـا ولَُّه �لرَّ

ا َعْن ِحْر�ِش �خلليَفِة �أَبي َبْكٍر َعلى �إْر�ساِل َجْي�ِش �أُ�ساَمَة  ُ �سفويًّ ج- �أَُعبِّ

اِم .      �إل بالِد �ل�سَّ

وِم . ْرِب �لرُّ ُل َعَمٍل قــاَم بِه �إْر�ساَل جي�ِش �أُ�سامَة حِلَ وَّ
�َسَنَة ١١ هـ   كــاَن �أَ
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ا �أَْن َتْرَكَب َفر�ِسي و�أَنا �أَْم�ِسي  ِ ل َيْنَبغي �أَْن �أَْبَقى ر�ِكًبا و�أَْنَت ما�سًيا ، فاإمَّ خليَفَة ر�سوِل �للَّ

ًة . ْنِزَل َعْن َفر�ِسي ومن�ِسي �َسِويَّ �إل جاِنِبَك ، �أَو �أَْن �أَ

َ َقدمْيِه  ِ ل �أَْرَكُب ول  َتْنِزُل َعْن َفر�ِسَك ، �أََت�ْسَتكِثُ على �أَبي َبْكٍر �أَْن ُيَغبِّ فقاَل �أَبو َبْكٍر : و�للَّ

ِ ؟! يف �سبيِل �للَّ

َ �َسنَة ٥٤ هـ . ِ �إل �أَْن ُتويفِّ ى �أُ�ساَمُة ْبُن زْيٍد َحياَتُه جماِهًد� يف �سبيِل �للَّ َبْعَدها �أَْم�سَ

 ن�ساط)٣(

ْيُق َمَع َجْي�ِش �أُ�ساَمَة؟ َدّ �أ - ملَِاذَ� َخَرَج �خَلْليَفُة �أُبــــْو َبْكــٍر �ل�سِّ

ملاذ� َطَلَب �أُ�ساَمُة ْبُن زْيٍد ِمَن �خلليَفِة �أبي َبْكٍر �أَْن َيْرَكَب َفر�َسُه ، �أَْو َينِزَل ُهَو َعْن    ب - 

َفَر�ِسِه ِليكوَن ما�سًيا َمَع �خلليَفِة ؟

ا َعْن �إْعجابي ِبَتبَيِة �أُ�ساَمَة ْبِن َزْيٍد َوَتْقديِر �خَلليَفِة  �أَبي َبْكر  ٍ          َلُه . ُ �َسَفِويًّ ج - �أَُعبِّ

َبْكــٍر  �أبــــو  �خلليَفُة  َخرَج 

�أُ�ساَمَة  َجْي�ِش  َمَع  ديُق  �ل�سِّ

ًيـــا ، وكاَن  ًعـــا وُمــو�سِ َمودِّ

�أَْبو َبْكـــٍر ما�سًيـــا ، و�أُ�ساَمـُة 

ر�ِكًبا َفر�َســُه ، َفاأَبى �أُ�ساَمـُة 

ر�ِكًبــا وخليَفــُة  يكـــوَن  �أَْن 

 ، ما�سًيـا  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ �للَّ َر�سوِل 

يا   ِ و�للَّ  : �أُ�ســامــُة  فقاَل 

بالد �ل�سام

ة
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ِه  . َغِر �ِسنِّ َرْغَم �سِ

حيَحِة للِعباَرِة �لآتيِة : ُع د�َئِرًة َحْوَل َرْمِز �لإجاَبِة �ل�سَّ د - �أَ�سَ

�ِسي �إل جاِنِب َفَر�ِش �أُ�ساَمَة ْبِن زْيٍد على : -  َيُدلُّ َعَمُل �خلليَفِة �أَبي َبْكٍر َوُهَو مَيْ

ِة �مل�سِي . ْغَبِة يف ريا�سَ ١(  �لرَّ

٢( َعَدِم �إجاَدِة ُرُكوِب �خَلْيِل .

ِ �ُسْبحاَنُه وَتعاَل . ِع للَّ ٣( �لتَّو��سُ

ن�ساط)٤(

ديِق و�أُ�ساَمَة ْبِن زْيٍد . �أ- �أُناِق�ُش َوُزَمالئي �حِلو�َر �لَّذي د�َر َبنْيَ �خلليَفِة �أَبي َبْكٍر �ل�سِّ

اِْم . َرة َوِباَلِد �ل�سَّ ْفَحَة )١8( َمْوِقع �مَلِدْيَنة �ملَُنوَّ ُد َعَلى �خَلرْيَطٍة �سَ ب- �أَحَدّ

َة �لَتاْلَيَة َعْن �أُ�َساَمَة ْبِن زْيٍد: ج- �أُْكِمُل �لِبَطاَقَة �لَتْعِريفيَّ

الِثي :........................................................................................................................  ١- �ل�ْســــَم �لثُّ

٢- َمكاَن  ولدِتـــــه :.......................................  ٣-  تاريَخ ولدِته :......................................

٤- �أَهمَّ َعمٍل قاَم ِبِه :........................................................................................................................ 

٥ - �َسنــَة وفاِتــــــِه :........................................................................................................................ 

ِ تعاَل وَر�سوِلِه ملسو هيلع هللا ىلص. ا للَّ بًّ َّمُ                          �أَنَّ �أُ�ساَمَة ْبَن زْيٍد            كاَن ُمِ �أَتَعَل

ْي�ِش �مل�ْسلمنَي   ِ ملسو هيلع هللا ىلص لأُ�ساَمَة ْبِن زْيٍد قاِئًد� جِلَ ناِق�ُش          �ْختياَر َر�سوِل �للَّ ـُِر َو�أُ �أَُفّكــ
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�أَْقَر�أُ َو�أُِجيُب

�لِهْجَرِة،  قبَل  َة  كَّ مِبَ �لَوليِد  بُن  خاِلُد  ُوِلَد 

ـــِة  �جلاهليَّ يف  ُقـَرْي�ٍش  �أ�ْسر�ِف  �أََحُد  وهـــو 

) قبَل �لإ�سالِم (، وكاَن قاِئَدها يف �حَلْرِب.

اِد�َسِة للِهْجَرِة،  نِة �ل�سَّ �أ�ْسَلَم خاِلٌد َبْعَد �ل�سَّ

َفرًحا  باإ�ْسالِمِه  ملسو هيلع هللا ىلص  �سوُل  �لرَّ َفِرَح  وَقْد 

َكبرًي�، وَجَعَلُه قاِئًد� ِلُفر�ساِن �مل�ْسلمنَي.

اِلُث   خاِلُد ْبُن الوليِد ْر�ُش �لثَّ �لدَّ

ن�ساط)١(

�أ -  �أُْكِمُل �لفر�َغ بالَكلماِت �ملُنا�سَبِة :

١(  ُوِلَد خاِلُد ْبُن �لوليِد ِبـ ...................................... َقْبَل �لِهْجَرِة .

٢( كاَن خالُد ْبُن �لوليِد  قاِئَد ...................................... يف �حلْرِب َقْبَل �إ�ْسالِمِه .

نِة ...................................... ِمَن �لِهْجرِة .  ٣( �أ�ْسَلَم خالُد ْبُن �لَوليِد َبْعَد �ل�سَّ

ب - ملاذ� ْل َيُقْد خالُد ْبُن �لَوليِد ُفر�ساَن �مل�ْسلمنَي يف َغْزَوِة �أُُحٍد �َسنَة ٣ هـ ؟

�سوِل   ملسو هيلع هللا ىلص و�مل�ْسِلمنَي باإ�ْسالِم خالِد ْبِن �لَوليِد ؟ جـ - ما �َسبُب َفَرِح �لرَّ
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ا ،  ا َعْبقريًّ  كاَن خالُد ْبُن �لوليِد قاِئًد� َع�ْسكريًّ

اِجَحِة ومهاَرتِه  �لنَّ ِة  بُخَطِطِه �حلربيَّ ��ْسَتهَر 

يف �ملُبارَزِة ، فكاَن َيْطُلُب مبارَزَة قائِد �لَعُدوِّ 

َقتَلُه ؛ َفي�ْسُعُف  َقْبَل �ملعرَكِة فاإذ� ما بارَزُه 

اُه  �لأْعد�ُء وَي�ْسُهُل �لْنت�ساُر عليِهْم . َوقْد �َسمَّ

ُه كاَن  ِ �مَل�ْسُلوَل ، لأنَّ َ ملسو هيلع هللا ىلص �َسْيَف �للَّ ر�سوُل �للَّ

ُر د�ِئًما على �أَْعد�ِء �مل�ْسلمنَي . َيْنَت�سِ

 ن�ساط)٢(

�أُجيب َعِن �لأَ�ْسَئلِة �لآتيِة :

�أ- ماذ� كاَن َيْفعُل خالٌد َقْبَل �ملْعَرَكِة ِلُيخيَف �لأَْعد�َء ؟

ِ �مل�سلوَل ؟ �سوُل ملسو هيلع هللا ىلص خالَد ْبَن �لَوليِد �َسْيَف �للَّ ى �لرَّ ب- ملاذ� �َسمَّ

موَعتي باإ�ْسر�ِف �ملعلِِّم ، َتاأِثرَي َمْقتِل �لقائِد على َنتيَجِة �مْلَْعَركِة . ج- �أُناِق�ُش َو جَمْ

�َساَرَك خـــالُد ْبُن �لـــوليِد يف حـــروٍب 

َد �لأَْعد�ِء ، يف َعْهِد ر�ســوِل  َكثيـــرٍة �سِ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص و�خَلليَفَتنْيِ  �أَبي َبْكـــٍر وُعمــَر  �للَّ

ُ عنُهما. اِب  َر�سَي �للَّ ْبِن �خلطَّ
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» لَقْد قاَتْلُت يف معاِرَك َكثرَيٍة ، وما يف َج�َسِدي 

�أَْو َطْعنٌة  ْرَبٌة ِمْن �َسْيٍف ،  ٌع �إلَّ وفيِه �سَ َمْو�سِ

ِمْن ُرْمٍح ، �أَْو َرْميٌة ِمْن �َسْهٍم ، وها �أَنا  �أَُموُت 

َعلى ِفَر��ِسي َكما مَيوُت �لَبعرُي ، َفال ناَمْت �أَْعنُيُ 

�جُلبناِء !! .. «

َبْكٍر  �أَبو  �خَلليَفُة  �أَْر�َسَل   ، �مل�ْسِلمنَي  ْرِب  حِلَ اِم  �ل�سَّ بالِد  يف  وِم  �لرُّ ُجيو�ُش  عْت  َتمَّ ِعْنَدما 

معَرَكِة  فـي  َهزمَيِتهم   ِمْن   َن  َتكَّ �لَّذي  �لَوليِد  ْبِن  خالِد  بقيادِة  َجْي�ًسا  ديُق     �ل�سِّ

هرَيِة �َسنَة ١٣هـ . �لرْيموِك �ل�سَّ

 ن�ساط)٣(

 �أُجيُب َعِن �لأَ�ْسِئَلِة �لآتيِة :

ديِق    خاِلَد ْبَن  �سوِل  ملسو هيلع هللا ىلص و�خَلليفِة �أبي َبْكٍر �ل�سِّ ١- ملاذ� �ْختاَر كلٌّ ِمَن �لرَّ

     �لَوليِد  مِلُحاَرَبِة �أْقَوى �أَْعد�ِء �ملُ�ْسِلمنَي ؟

َر فيها �مل�ْسلموَن بقيادِة خالِد ْبِن �لَوليِد هرَيِة �لتي �ْنَت�سَ ٢- ما ��ْسُم �ملعَرَكِة �ل�سَّ

اِم ؟ وِم يف بالِد �ل�سَّ        َعلى �لرُّ

ا باإ�ْسر�ِف �ملعلِِّم ، َعِن �ْعِتَز�ِز �مل�سلمنَي بخالِد ْبِن �لَوليِد . ُ �َسفِويًّ ٣-  �أَُعبِّ

هاَدُة �أَْثناَء �حُلروِب �لكثريِة  نِّ . َوكاَن َيْرجو �أَْن ُتْكَتَب َلُه �ل�سَّ َكُبَ خاِلُد بُن �لَوليِد يف �ل�سِّ

َ َعْن ذِلَك  قاِئاًل : �لَّتي ��ْسَتَك فيها ، وعبَّ
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ُه  َمْوجوًد�  َ خالُد ْبُن �لَوليِد �َسنَة ٢١هـ وُدِفَن يف َمديَنِة ِحْم�َش ِب�سوريا ، ول َيز�ُل َقْبُ ُتويفِّ

َحتَّى �لآَن .

 َقْبُ خاِلِد  ْبِن �لوليِد بِحْم�َش

 ن�ساط)٤(

�أ - �أَْكُتُب �لأَ�ْسِلَحِة �لَّتي كاَن ي�ْسَتْخِدُمها �ملقاِتُلوَن َزمَن خالِد ْبِن �لَوليِد .

..................................................................... -١- ............................................................................. ٢

............................................................................. -٣

ا َعِن �لَفْرِق َبنْيَ �لأَ�ْسِلَحِة �لقدمَيِة و�لأَ�ْسِلَحِة �حلديَثِة . ُ �َسفِويًّ ب - �أَُعبِّ

جـ - ملاذ� كاَن خاِلٌد َيَتَمنَّى �أَْن مَيوَت وهو ُيقاِتُل �لأَْعد�َء ؟
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 ن�ساط)٥(

ُمْوِك، ُثمَّ  ِم �ملُْخَتِلَفِة َحْوَل َدْوَر َخاَِلِد ْبِن �لَولْيِد يِفْ َِمْعَرَكِة �لرَيْ َعلُّ اِْدِر �لتَّ �أ- َنْبَحُث يِفْ َم�سَ

ْلَناَ �إَلْيِه باإ�سر�ِف �ملعلِِّم .  ُنناِق�ُش ما ْتَو�سَّ

ْبُن �لوليِد  َذَكرها خاِلُد  �لَّتي  ِبَر�ْسِم �لأَ�ْسِلَحِة  باإ�سر�ِف �ملعلِِّم  موَعتي  َو جَمْ �أقوُم  ب- 

و�أَْخَتاُْر   ، فِّ  �ل�سَّ َلوَحِة  ُقها على  و�أُل�سِّ  ، ها  َو�أَُق�سُّ ُنها  �أَُلوِّ ُثمَّ   ، ى  �ملُقوَّ �لوَرِق  َعلى 

ُعْنَو�َناً ُمَنا�ِسَباً َلَها.

ِة �لَبَطِل خالِد ْبِن �لَوليِد :  َة ب�َسْخ�سيَّ ج- �أُْكِمُلُ �لِبَطاَقَة �لَتْعِرْيِفيَّ

�أ- �ل�ْسُم : .....................................................................................................................................

ب- َمكاُن �لِولَدِة :.....................................................................................................................

ج- �للََّقُب �لَّذي ��ْسُتِهَر بِه : ....................................................................................................

د-مكاُن �لَوفاِة وتاريُخها: .....................................................................................................

هـ- �أ�ْسَهُر �مْلَعاِرِك �لَّتي قادها : .............................................................................................

�أََتَعلَّـــُم

QQ  َنَع �لإ�سالُم  ِرجاًل َنْعتزُّ بِهْم  يف �لتَّ�ْسِحَيِة ِمْن �أَْجِل �لإ�ْسالِم ، ِمْن �أَْمثاِل �َسْعِد �سَ

ِهْم. ا�ٍش  و�أُ�ساَمَة ْبِن زيٍد وخالِد ْبِن �لَوليِد وَغرْيِ بِن �أَبي وقَّ

ـُِر  �أَُفّكـــ

QQ.هَرَة �لو��ِسَعَة يف �لتَّاريِخ يف �لأَ�ْسباِب �لَّتي َجَعَلْت خالَد ْبَن �لَوليِد  َيْكت�ِسُب هِذِه �ل�سُّ
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ُة للَوْحَدِة الأهداُف العامَّ

   ُيتوقُع ِمن �لتلميِذ بعَد در��سِة هذه �لوحدِة �أْن :

ِة . بيعيِة يف �لبيئِة �لُعمانيَّ َو�هِر �لطَّ َف  بع�َش �لظَّ ١- يتعرَّ

بيعيِة يف �لبيئِة �لُعمانيَِّة . و�هِر �لطَّ ٢- ُيقارَن بنَي �لظَّ

�ساِط �لقت�سادي �مْلُْرَتِبِط ِبها. بيعيِة و�لنَّ ٣- يربَط بنَي �لظاهرِة �لطَّ

يَة �لبحاِر �لَِّتْي ُت�ْسِرُف َعَلْيَهاْ �َسْلَطَنِة ُعَماَن . َر �أهمِّ ٤-  ُيقدِّ

ِة َعَلْى َخِرْيَطِة �َسْلَطَنِة ُعَماَن . ْبيِعيَّ و�ِهِر �لطَّ ُد َمَو�ِقَع �لظَّ ٥- ُيَحَدّ

٦-  ي�ستوعَب �ملفاهيَم و�مل�سطلحاِت و�لتعميماِت �لو�ردَة يف �لوحدِة .

٧- َيكَت�سَب �لقيَم و�لتاهاِت و�ملهار�ِت �لو�ردَة يف �لوحدِة.

اِدَسُة اْلَوْحَدُة السَّ

ِة بيعيُة  في البيئِة الُعمانيَّ واِهُر الطَّ الظَّ
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 �أَْقَر�أُ َو�أََتَعلَُّم

بيعيــُة يف  بالدي عديدٌة ِمنهــا:�ملاُء باأ�سكــالِه �ملُختلفِة كالبحِر و�ملُحيِط  ـــو�هــُر �لطَّ �لظَّ

هوِل و�لتالِل   اطىِء وغرِيها ، و�لياب�سُة باأ�سكاِلها �ملُتنوعِة كال�سُّ و�خلليِج و�مل�سيِق و�ل�سَّ

و�له�ساِب و�جلباِل و�لأَوديِة و�ل�سحاري و�لو�حاِت وغرِيها .

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

QQ. ُل �للَّوُن �لأْزَرُق �مْلاَء ثِّ مُيَ

QQ. ُل �للَّْوُن �لأ�سفر �لياِب�َسَة ثِّ مُيَ

البحُر واخلليُج وامَل�سيُق ُل   وَّ
ْر�ُش �لأَ �لدَّ

ُن �لياب�سَة باللَّوِن �لأ�سفر و�ملاَء  �أُلوِّ

باللَّوِن �لأزرِق يف �خلريطِة  .

ُن �لياب�سَة باللَّوِن �لأ�سفر و�ملاَء باللَّوِن  �أُلوِّ

�لأزرِق و�أُلحُظ �أَيهما �أكب يف �مل�ساحة .

�لياب�سة

�ملـــاء

�ملاَء

 �لياب�سَة

�لياب�سة

�ملـــاء

�ملـــاء

ُن ن�ساط )١( �أَْنُظُر و�أُلوِّ
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ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

�ملاحلِة  �ملياِه  من  و��سعٌة  م�ساحٌة  �لَبحُر 

ى  ُه بالياب�سِة ، وُي�سمَّ وماٌط بع�سُه �أوُكلُّ

�مْلِ�ساَحُة  ى  َوُت�َسمَّ  ، ُميطاً  �لكبرُي  �لبحُر 

�لو��ِسَعُة ِمَن �ْلياِب�ِش �لَّتي ُتيُط ِبها ِمياُه 

ِة . �مْلُحيطاِت ِبالقارَّ

�أََتَعلَُّم 

QQ. لبحُر : م�ساحٌة و��سعٌة من �ملياِه �ملاحلِة�

QQ )ِمَن �لأَْر�ِش )�لياِب�َسِة ُة : م�ساَحٌة كبريٌة  �لقارَّ

ل َتْغُمُرها �مْلِياُه .

QQ و��سعٍة مب�ساحاٍت  ُيحيُط  كبرٌي  بحٌر   : �ملُحيُط 

من �لياب�سِة .

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

�خلليُج جزٌء من �لبحِر د�خٌل 

يف �لياب�سِة .

                    

�ل�سمال

�لياب�سة 

�خلليج

�لياب�سة 

�لبحر
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ن�ساط )٢(

QQ.ُن �خلليَج �لعربي باللَّوِن �لأزرِق قاِط ، ثَم  �أَُلوِّ �أقوُم   بالتَّو�سيِل بنَي �لنِّ

ي
عرب

ج �ل
خللي

�

بـحــر  ُعمان

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

�مل�سيُق ممٌر مائيٌّ طبيعيٌّ ي�سُل بنَي  بْحرْيِن �أو خليَجنِي �أو بنَي َبحٍر وَخليٍج .
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ن�ساط )٤(

ِع �لذي ُينا�ِسبُه : حيَح ِبد�ِخِل �ملربَّ ْمَز �ل�سَّ �أَْكُتُب �لرَّ

�أ -  ُجزٌء من �لبحَرّ د�خٌل يف �لياب�سِة .

�أَْو  �أو  خليجنِي  ب-  ممرٌّ مائيٌّ طبيعيٌّ ي�سُل بنَي بحريِن 

َبْحٍر َو َخِلْيٍج .

ج- م�ساحٌة و��سعٌة من �ملياِه �ملاحلِة  . 

د - بحٌر كبرٌي ُيحيُط مب�ساحاٍت و��سعٍة من �لياب�سِة .

�لَبْحر  

�ملُِحيط 

�خَلليج 

�مَل�سيق

ن�ساط )٣(

ْكِمُل �لَفر�َغ: �أَْنُظُر َو�أُ

ُتِطلُّ �سلطـنُة ُعـمـاَن عـلى بحــــــِر 

�لـعرِب و.................................. ُعماَن 

و .......................................    �لعربي  .

ي�سُل ................................. ُهرمز بني 

و......................... ........................ُعمان 

�لعربي .

 هرمز
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َّفُ  فَو�ئِدَ �لبِحارِ �أَنْظُرُ و�أَتَعَر

َنْقُل �لب�ساِئِع .

ْفِط . ��ْسِتْخر�ُج �لنِّ

ْفِط . َنْقُل �لنِّ

ِلَيُة �ملياِه . َتْ

ن�ساط )٥(

�أَْذُكُر ثالَث فو�ئَد �أُْخرى للِبحاِر :

.................................................................... -١- ..........................................................................   ٢

........................................................................... -٣
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ن�ساط )٦(

ْقَر�أُ َو�أَْكُتُب : �أَْنُظُر َو�أَ

�لبحِر  يقُع على  مكاٌن  �لبحري هو  �مليناُء 

�ساحلاً  عميقاً  حو�سُه  ويكوُن   ، ُمبا�سرًة 

ُفِن . لر�سوِّ �ل�سُّ

 �ل�سفاتُ �ملميزةُ للميناءِ �لبحري :
ميناء �ل�سلطان قابو�ش .

�أ- ..........................................................................   ب- ....................................................................

ج- ........................................................................

     ميناء �ساللة  .ميناء �ل�سلطان قابو�ش .

�أََتَعلَُّم :

QQ  كاِب و�لب�سائِع وناقالِت َة ل�ستقباِل �ُسفِن نقِل �لرُّ ولُة �ملو�نَئ �لبحريَّ �أن�ساأِت �لدَّ

ْفِط و�لغاِز ، و�ملر�فَئ  ل�سيِد �لأ�سماِك . �لنِّ  

ن�ساط )٧(

لطاِن قابو�َش وميناِء �ساللَة . ا عن �لأن�سطِة �لتي تتمُّ يف ميناِء �ل�سُّ ُ �سفويًّ �أَْنُظُر و�أَُعبِّ
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ن�ساط )8(

ورِة  ُل ِبَخطٍّ بنَي موقِع �مليناِء �أو �ملرفاأِ �لبحري على �خلريطِة و�سُ �أَْنُظُر َو�أ�سِ

ذلك �مليناِء �أو �ملرفاأِ .

ميناء ال�سلطان قابو�س .

مرفاأ ال�سيد  ب�سور .

ميناء �ساللة .
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ن�ساط )9(

QQ   ِم مل�ساهدِة فيلٍم عن �لبحاِر وفيلٍم عن �أذهُب وُزمالئي �إل َمرَكِز َم�سادِر �لتعلُّ

ِة . ميِل ( وتفريِغ �لب�سائِع باأحِد �ملو�نِئ �لبحريَّ عمليَّاِت �سحِن) َتْ  

ـــُر �أَُفكِّ

QQ. وِل �لتي ل ُتطلُّ على بْحٍر عوباِت �لتي قد ُتو�جه بع�َش �لدُّ  بال�سُّ
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ن�ساط )١(

اطِئ  �أو �أُ�ساِهُد فيْلماً عنُه ِبَهَدِف : �أَقوُم بزيارِة �ل�سَّ

اطِئ  . �أ- �ل�ْسِتْمتاِع مبنَظِر �ل�سَّ

َدِف . خوِر �لقريبِة ، وِقَطِع �ملرجاِن و�ل�سَ مِل  و�حل�سى و�ل�سُّ ِف �إِل �ألو�ِن �لرَّ ب- �لتََّعرُّ

ى �أو نباٍت .  اطِئ  وما بِه من رماٍل �أو ح�سَ ج- َر�ْسِم �َسْكِل �ل�سَّ

اطِئ . ِف على ُطيوِر منطقِة �ل�سَّ د- �لتََّعرُّ

ن�ساط )٢(

QQ   ُن �لبحَر ى و�أُلوِّ اطِئ با�ستخد�ِم �لورِق �ملقوَّ �أَقوُم بعمِل منوذٍج للبحِر و�ل�سَّ

فِر . اطِئ باللَّوِن �لأَ�سْ باللَّوِن �لأزرِق ، و�ل�سَّ  

اِطُئ ْر�ُش �لثاين ال�سَّ �لدَّ

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

QQ  يِه �لرماُل �أو اِطُئ  هو �جلْزُء �لذي تلتقي فيه �لياِب�َسُة مباِء �لبحِر وُتَغطِّ �ل�سَّ

ى �أو �ل�سخور. �حل�سَ  
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ن�ساط )٣(

حيِح و�إِ�َسارَة )( ُمَقاِْبَل �خَلاطِئ  : �سارَة ) √ ( ُمَقاِْبَل �ل�سَّ �أَ�سُع �إِ

اطِئ . َن  و�لقو�ِقَع ِمَن �ل�سَّ مَل و�حل�سى �مللوَّ �أ - �أَجمُع �لرَّ

اطِئ  ول �أُْزِعُج �لآخريَن. ب - �ألعُب وُزمالئي بالكرِة على �ل�سَّ

اطِئ  و�أتركُه نظيفاً حتى ي�ستعمَلُه غريي.  ج-  �أُحاِفُظ على نظافِة �ل�سَّ

اطِئ . جاجاِت و�لُعلِب �لَفارغِة على �ل�سَّ د-  �أَْرمي �لزُّ

  (        )  

  (        )  

  (        )  

  (        )  

اِطُئ  ال�سَّ

ن�ساط )٤(

JQ ِة مميَّ عن  فيْلٍم  وم�ساهدِة  ِم  �لتعلُّ م�سادِر  مركِز  بزيارِة  وزمالئي  �أقوُم 

رقيِة . َحاَفَظِة َجُنْوِب �ل�سَّ �ل�سالحِف يف ر�أ�ِش �جِلْنِز مِبُ

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

QQ َر�أْ�ِش �جِلْنِز الحِف يف  َة �ل�سَّ ولُة َمميَّ �أَن�ساأِت �لدَّ

الحِف  �ل�سَّ حِلمايِة  رقيِة  �ل�سَّ َجُنْوِب  َحاَفَظِة  مِبُ

ِة . و�حلفاِظ على �لبيَئِة �ل�َساطئيَّ

ن�ساط )٥(

QQ.ياِح على �ل�َسو�طِئ و�ِر و�ل�سُّ باأَ�سر�ِر ُملَّفاِت �لزُّ ُر �أَُفكِّ

QQ ِة �ملَُحاَْفَظِة يَّ ِنة تثُّ على �أََهَمّ �أقوُم وُزمالئي باإ�سر�ِف ُمعلِّمي بعمِل ُمل�سقاٍت ُملوَّ

َو�ِطىِء . َعَلْى َنَظاَْفِة �ل�سَّ
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اِلُث                  ْر�ُش �لثَّ   اجَلزيَرُة َو�ِسْبُه اجَلزيَرِة�لدَّ

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

QQ لياب�سِة� ِمَن  ِم�َساَْحَة  �جلزيرِة  �سبُه 

ُتيُط بها �ملياُه ِمْن ثالِث جهاٍت  .

QQ جلـــزيرُة ِم�َساَْحــــَة ِمَن �لياب�ســـِة�

ُتيُط بها �ملياُه ِمْن  ُكلِّ �جلهاِت .
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ن�ساط )١(

�أَْنُظُر و�أَربُط بنَي �خَلريَطِة  وموِقِع �جَلزيرِة �أو �سبِه �جَلزيرِة على �سورِة 

لطنِة. ِة لل�سَّ ناعيَّ �لأقماِر �ل�سِّ

�سبه جزيرة م�سندم

جزيرة م�سرية

جزر احلالنيات
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ن�ساط )٢(

ن�ساط )٣(

ُر �أَُفكِّ

ُل بنَي �جُلملِة و�لِعباَرِة �لتي ُتنا�سُبها :  �أَ�سِ

ِم�َساَْحَة من �لياب�سِة ُتيُط بها �ملياُه ِمْن ُكلِّ �جلهاِت.

JQ ل�ساِل �لُبنِّي �أو غريها من �خلاماِت �ملتوفرِة �أَُقوُم وُزمالئي با�ستخد�ِم �ل�سَّ

يف �لبيئِة ، لت�سكيِل جزيرٍة و�سبِه جزيرٍة على لوٍح خ�سبيٍّ ، وتلويِن �لبحِر 

�ملُحيِط بهما باللَّوِن �لأزرِق .

QQاِن جزيرِة م�سريَة و�سبِه جزيرِة ُم�سندَم ؟ ي�َسَيُة ل�سكَّ ما �ملهنُة �لَرئَّ

ِم�َساَْحَة ِمَن �لياب�سِة ُتيُط بها �ملياُه ِمْن ثالِث ِجهاٍت.    

 �ِسْبُه �جَلزيرِة

 �ساطٌئ �سخريٌّ 

 �جَلزيرُة
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لُّ واجَلَبُل ْهُل َوالتَّ ال�سَّ �ِبُع ْر�ُش �لرَّ �لدَّ

QQ: ٌة ُمتنوَعٌة منها ُيوجُد يف ُعماَن ظو�هُر ت�ساري�ســيَّ

�لتَّلُّ

�جلبُل

ْهُل �ل�سَّ

QQ هــُل �أر�ٌش ُمنب�سطــــٌة �أو خفيفــــــُة �ل�سَّ

�مليِل ) �لنحد�ِر ( .

�أََتَعلَُّم
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QQ ُمنحدرٌة �لرتفاِع وجو�نبها  َقليلُة  �أر�ٌش  �لتَّلُّ 

ولُه قاِعدٌة و��سعٌة .

QQ. ٌة �جلبُل ُمرتفٌع ِمن �لياب�سِة ، ويزيُد �رتفاعُه عن ٦٠٠ ِمت ، ولُه قاِعَدٌة َو�َسْفٌح وِقمَّ

ـة �لقمَّ

ْفح �ل�سَّ

�لقاعدة

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ
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ن�ساط )١(

مالأُ �لفر�َغ �أَْنُظُر َو�أَ

QQ ِة هليَّ ُتاَر�ُش ...................... يف �ملناطِق �ل�سَّ

لطنِة  . ِمَن �ل�سَّ

QQ ُز ُمعظُم ........................... يف �ملناطِق يتكَّ

لطنِة . ِة ِمَن �ل�سَّ هليَّ �ل�سَّ

QQ ي�سهُل �إن�ساُء ............................ يف �ملناطِق

لطنِة . ِة ِمَن �ل�سَّ هليَّ �ل�سَّ

ُت�ستخدُم �ل�سهوُل يف :

�أ-    ........................................................................

ب-  ........................................................................

ج-   ........................................................................
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ن�ساط )٢(

ورِة : ُل بنَي �لكلمِة و�ل�سُّ �أَ�سِ

�لتَّلُّ

هُل  �ل�سَّ

�جلبُل

�سبُه �جلزيرِة 
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ن�ساط )٣(

ا : ُ �َسَفويًّ  �أَْنُظُر و�أَُعبِّ

هِل  �إل �لتَّلِّ : ْل �أنََّك ت�سي ِمَن �ل�سَّ �أ- تخيَّ

هِل   : ْل �أنََّك ت�سي ِمَن �جَلَبِل  �إلـى �ل�سَّ ب- تخيَّ

QQ: ِّهِل  �إل �لتَّل ْل �أنََّك ت�سي ِمَن �ل�سَّ تخيَّ

�ساعدً� �إل �لأَْعلى

هابطاً �إل �لأَ�ْسَفِل

QQقطِة   �أ قطِة   ب  �إل �لنُّ �مليُل ) �لنحد�ُر ( ِمَن �لنُّ

خفيٌف

�سديٌد

�سديٌد 

خفيٌف

هابطاً �إل �لأَ�ْسَفِل

�ساعدً� �إل �لأَْعلى

هابطاً �إل �لأَ�ْسَفِل

�ساعدً� �إل �لأَْعلى

QQقطِة   ج قطِة    د   �إل �لنُّ �مليُل ) �لنحد�ُر ( ِمَن �لنُّ

QQ هِل �أم�سي ِمَن �جَلَبِل   �إل �ل�سَّ

هِل   : ْل �أنََّك ت�سي ِمَن �لتَّلِّ  �إلـى �ل�سَّ ج- تخيَّ

QQ هِل �أم�سي ِمَن �لتَّلِّ  �إل �ل�سَّ
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ن�ساط )٤(

ورُة : اِهَرِة �لتي ُتثلها �ل�سُّ �أ- �أَْكُتُب ��ْسَم �لظَّ

QQ.......................................................

QQ.......................................................

QQ.......................................................

هوِل و�جِلباِل يف بيَئتي . ُث َمَع ُزَمالئي َعْن َبْع�ِش �ل�سُّ دَّ ب- �أََتَ
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ن�ساط )٥(

ورِة وموقِع �جلبِل على �خلريطِة . �أْنُظُر و�أرِبُط بني �ل�سُّ

�جَلَبل �لأْخ�سر يف مافظة �لد�خلية  .

جبل �َسْمحان يف مافظة  ظفار  .

�أ-    ........................................................................

ب-  ........................................................................

ج-   ........................................................................

ريَطة �ْلوَ�ِردة  �أَْكُتُب �أَ�ْسماَء َثالثِة جباٍل  �أخرى يف �ل�سلطنِة ِبال�ْسِتَعانة باخْلَ

ْفَحة ١١١ : يِف �سَ
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ُف  فو�ئَد �جلباِل : �أَْقَر�أُ و�أََتَعرَّ

ر�عُة َعلى �ُسفوِح �جلبِل �لأْخ�سِر .   �جلباُل م�سدٌر حلجارِة �لبناِء  .تزدهُر �لزِّ

ترعى �حليو�ناُت �لأع�ساَب يف 

ِة  . �ملناطِق �جلبليَّ

ُت�ستخرُج �ملعادُن ِمْن بع�ِش �ملناطِق 

ِة  . �جلبليَّ

ـــُل �جلبـــاُل منــــاطَق  ُتثِّ

ياِح جِلمالها  . جذٍب لل�سُّ
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ن�ساط )٦(

ن�ساط )٧(

ن�ساط )8(

ن�ساط )9(

JQ هِل و�لتِّالِل �ملُجاورِة اطِئ و�ل�سَّ �أقوُم وُزمالئي بعمِل منوذٍج للبحِر و�ل�سَّ

ِة . مِل و�لألو�ِن �ملائيَّ ل�ساِل �لُبنِّي و�لورِق و�لرَّ لها با�ستخد�ِم �ل�سَّ

JQ  هـــوِل و�لتِّالِل ِم مل�ساهدِة فيلٍم َعِن �ل�سُّ ــعلُّ �إل َمرَكـــِز َم�سادِر �لتَّ �أذهُب 

و�جلباِل  يف �سلطنِة ُعماَن .

JQ ملُ�ساهدِة قريبٍة  منطقٍة  �إل  ِبرحلٍة  ُمَعلِّمي  باإ�سر�ِف  وُزمالئي  �أقوُم 

ِة �مَلْوُجْوَدِة، َو�أَْكُتُب َبْع�َش �لِعَباَْرْ�ِت َعْنَهاْ. و�هِر �لت�ساري�سيَّ �لظَّ

JQ و�أكتُب و�جلباِل   و�لتِّالِل   هوِل   �ل�سُّ َعِن  َوٍر  �سُ َجْمِع  يف  ُزمالئي  �أُ�سارُك 

�أَ�ْسماَءها .
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ن�ساط )١٠(

�أَ�ْسَتْنِتُج

ُر �أَُفكِّ

JQ َبْع�ِش َمَع  مِل  �لرَّ �أو  بِة  �لتُّ ِمَن  ًة  كميَّ ُر  �أُح�سِ

على  ُزجاِجيٍّ  ْندوٍق  �سُ يف  و�أ�سُعها  �حَل�سى 

هيئِة تلٍَّة �سغريٍة .

JQ ملياِه� ا�ِش  ر�سَّ بو��سطِة  �ملاِء  ِمَن  ًة  كميَّ �أ�سبُّ 

ِة �لتلَِّة . على قمَّ

JQ: أُر�قُب �ملاَء �ملت�ساقَط و�أتتبُع م�سارُه فاأُلحُظ�

مِل وحملها . بِة �أو �لرَّ     جرياُن �ملاِء ، وحفُر م�سار�ٍت له ، �إز�حُة ُفتاِت �لتُّ

ر�شا�ش ماء

تلة من الرمل 

اأوالرتبة

�شندوق 

زجاجي

QQ ُيوؤدي جرياُن �ملاِء على �لتِّالِل و�جلباِل �إل تكويِن �أودَيٍة �سغريٍة وكبريٍة وحمِل

بِة « . مِل و�حَل�سى وغريها ، وهو ما ُيعَرُف  » باجنر�ِف �لتُّ بِة و�لرَّ �لتُّ

QQ جاِت يف �مَلناطِق ِة �ملُدرَّ يَّ يف  �أََهمِّ

ِة . �جلبليَّ

QQ.  عوَبِة �إقامتها يف �جلباِل هوِل َو�سُ ُرِق يف �ل�سُّ يف �ُسهوَلِة �إقامِة �لطُّ
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الـوادى ْر�ُش �خلاِم�ُش �لدَّ

ن�ساط )١(

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

QQ بني َم�سورٌة  ُمنخف�سٌة  �أْر�ٌش  �لو�دي 

منطقتني ُمرتفعتني ، وتري فيه �ملياُه عند 

ُب �لفي�ساناِت . �ُسقوِط �لأمطاِر ، وقد ُت�سبِّ

QQ ُة ) �لُقرى ن�ساأِت �ملـــر�كُز �لُعمـــر�نيَّ

ر�عــــُة ، و�ُسيِّدِت  و�ملُدُن ( وقامِت �لزِّ

دوُد يف مناطِق �لأوديِة . �ل�سُّ

�سد على �أحد �لأودية . �لزر�عة  يف  �لأودية .

ْفَحة ١١١: ريَطة �ْلَو�ِردة يِف �سَ ْوِدَيٍة يف ُعماَن ِباْلَنَظر �إل�خْلَ �أَْكُتُب �أَ�ْسماَء َثالَثِة �أَ

....................................... -١- .......................................  ٢- ....................................... ٣
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ن�ساط )٢(

ْكُتُب يف �لَفر�ِغ: �أَْنُظُر َو�أَ

ُيوؤدي في�ساُن �لأوديِة �إل :

...................................................................... -١

...................................................................... -٢

...................................................................... -٣
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ن�ساط )٣(

ن�ساط )٤(

ن�ساط )٥(

ُر �أَُفكِّ

JQ خرى �أ�سُف له في�ساَن �أكتُب ر�سالًة �إل �سديقي �لذي ي�سكُن يف وليٍة �أُ

رُه ِمْن ُخطورِة �لفي�ساِن . �أحِد �لأوديِة يف وليتي و�أُحذِّ

JQ: َة و�ِهَر �لَت�ساري�سيَّ �أ�ْستكمُل �حُلروَف �لآتيَة و�أَْكُتُب �لظَّ

JQ ِم و�أُ�ساِهُد فيلًما عن �لأودَيِة �أذهُب وُزمالئي �إل َمرَكِز م�سادِر �لتَّعلُّ

لطنِة . ر�عِة و�لُعمر�ِن يف �ل�سَّ و�لزِّ

QQ.....................................

QQ.....................................

QQ.....................................ش�

ةيو �أ

ل � ج

QQ أْجِل� ِمْن  �لأَودَيِة  يِف  �لفي�ساناِت  بها عند ُحدوِث  �لتي ينبغي تنُّ �لأَ�سياُء  ما 

ماِن �سالمتي ؟ �سَ
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ْحراُء َوالواَحُة ال�سَّ اِد�ُش ْر�ُش �ل�سَّ �لدَّ

ن�ساط )١(

QQ باتاِت ب�سبِب ُندرِة �لأَمطاِر . وَقد ٌة وَقليَلَة �لنَّ ْحر�ُء ِم�َساَْحُة ِمَن �لياب�سِة جافَّ �ل�سَّ

ًة . ًة �أو َح�سويَّ حر�ُء َرمليَّ تكوُن  �ل�سَّ

�أُْكِمُل �ْلَفر�َغ فيما َيلي :

حر�ِء : فاِت �ملميزِة لل�سَّ ِمَن �ل�سِّ

........................................................... -١- ........................................................... ٢

........................................................... -٣

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ



55

ن�ساط )٢(

ْحر�ِء وموقعها على �خلريطِة : ورِة �ل�سَّ �أَْنُظُر و�أَْرِبُط ِبخٍط بنَي �سُ

رماُل  �ل�سرقيِة و رمال �آل وهيبة.

رماُل �لربِع �خلايل .



56

�أَْقَر�أُ َو�أََتَعلَُّم 

ن�ساط )٣(

حر�ِء  . فِط يف �ل�سَّ ِة . توجُد �آباُر �لنِّ حر�ويَّ  مُياَر�ُش �لرَّعي يف �لبيَئِة �ل�سَّ

QQ حر�ِء �ل�سَّ يف  ِخ�سبٌة  �أَر�ٌش  �لو�حُة 

كاُن ب�سبِب ُخ�سوبِتها  يَتّكُز فيها �ل�سُّ

ووْفَرِة �ملياِه مَن �لينابيِع �أو �لآباِر .

�أُْكِمُل �ْلَفر�َغ فيما َياأتي :

فاِت �ملميزِة للو�حِة : ِمَن �ل�سِّ

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

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



57

�ْسَتْنِتُج َو�أُْكِمُل �ْلَفر�َغ: �أَْنُظُر َو�أَ

QQ يف ُتاَر�ُش  �لتي  �لأَن�سطِة  �أَهمِّ  من 

�لو�َحِة  ..............................................

QQ  كاُن يف �لو�حِة  ب�سبِب ُز �ل�سُّ َيتكَّ

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

ن�ساط )٤(

ن�ساط )٥(

�أُناِق�ُش مع ُزمالئي �لآتي :

حر�ِء . فِط يف �ل�سَّ ١- �أثَر ظهوِر �لنِّ

ر�عَة  يف �لو�حاِت . ٢- �لزِّ

حر�ِء . ٣- �لرَّعَي يف �ل�سَّ
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ن�ساط )٦(

ن�ساط )٧(

JQ  حاري ُل َخــريطـــَة �ل�سَّ �أَتــاأمَّ

لطنِة،و�أَ�سُل بنَي �لنقاِط  ِبال�سَّ

ُنها  َف �إل �ْمتد�ِدَهاْ و�أُلوِّ لأَتعرَّ

فِر . باللَّوِن �لأَ�سْ

JQ َ رقية ِم َو �أَْبَحُث َحْوَل رماِل �ل�سَّ �أَذهُب وزمالئي �إل َمركِز َم�ساِدِر �لتَّعلُّ

لطنِة . َو َرْمَلِة �آِل َوِهْيَبٍةِ يف �ل�سَّ
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ن�ساط )8(

ُر �أَُفكِّ

JQ. ْحر�ِء قِل �لقدميِة و�حلديثِة �لَّتي ُت�ْسَتْخدُم للو�سوِل �إل �ل�سَّ �أُقاِرُن  بنَي َو�ساِئِل  �لنَّ

QQ. ْحر�ِء ِل يف �ل�سَّ بال�سعوباِت �لتي يو�ِجهها �لإِن�ساُن عند �لتنقُّ
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اِبَعُة اْلَوْحَدُة السَّ

ُة في بيَئتي بيعيَّ الَمواِرُد الطَّ

ُة للَوْحَدِة الأهداُف العامَّ

ْلميِذ بعَد در��سِة هذه �لَوحدِة �أَْن  :    ُيتوقُع ِمن �لتِّ

َة �ملو�رِد �لطبيعيِة وفو�ئِدها يف حياِة �لإن�ساِن . َف �أهميَّ يتعرَّ  -١

ْلَطَنُة . َتِلْكَها �ل�سَّ َف �ملو�رَد �لََّطِبْيِعيَّة َ�لرئي�سَة �لتي َتّ يتعرَّ  -٢

يربَط بنَي �ل�ستغالِل �لأمثِل للمو�رِد وزيادِة �لإنتاِج .  -٣

يربَط بنَي زيادِة �لإنتاِج و�رتفاِع ُم�ستوى �ملعي�سِة .  -٤

ِث و�أهميََّة �حلفاِظ على نظافِة �لبيَئِة . ٥- ُيدِرَك ماطَر �لتلوُّ

َدِة. َدِة َو َغرْيِ �ملَُتَجَدّ ِة �ملَُتَجَدّ ِبْيِعيَّ ُز َبنْيَ �مَلَوْ�ِرِد �لطَّ َيّ مُيَ  -٦

ي�ستوعَب �ملفاهيَم و�مل�سطلحاِت و�لتعميماِت �لو�ردَة يف �لوحدِة .  -٧

يكت�سَب �لتاهاِت و�لقيَم و�ملهار�ِت �لو�ردَة يف �لوحدِة .  -8
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ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

JQ. أ�سُف بيئتي �لتي �أعي�ُش فيها�

املاُء ُل وَّ
ْر�ُش �لأَ �لدَّ

�ملكاُن �لذي يعي�ُش فيِه �لكائُن �حليُّ )�لإن�ساُن و�حليو�ُن و�لنباُت( ويجُد فيِه حاجتُه 

ى  بالبيَئِة . ُر ِبِه ؛ ُي�سمَّ ُر فيِه َوَيتاأَثَّ من �ملاِء و�لهو�ِء  و�لغذ�ِء  َوُيوؤثِّ
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ُ َعبِّ �أَْنُظُر َو�أُ

�ملاُء �سروريٌّ حلياِة �لإن�ساِن .

�ملاُء �سروريٌّ حلياِة �لنباتاِت .

�ملاُء �سروريٌّ حلياِة �حليو�ِن .

ِة . �ملاُء �سروريٌّ حلياِة �لكائناِت �حليَّ

َيُة �مْلَاِْء َهَمّ �ْسَتْنِتُج: �أَ �أَْنُظُر َو�أَ
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�أَْقَر�أُ

ن�ساط )١(

JQقاَل تعاَل ﴿                                                   ﴾  �سدق �لل �لعظيم

ُة رحلِة قطرِة �ملاِء بعَد �ُسقوِط �ملطِر : ق�سَّ

ِة : ْحَدْ�َث �لِق�سَّ ُب �أَ �أْنُظُر َو �أَُرَتّ

)     (

)     (

)     (

)     (

)     (

)     (

�أجري يف 

�لأنبوب �نتظر هنا 

قلياًل

�سد ماء

�أنا قطرة

 ماء �سغرية

 وهذه رحلتي

�أنا �أ�سلح 

لل�سرب

�أ�سري 

مع �لو�دي

�أبدو

 نظيفة

مو�د

منظفة
مو�د

منظفة

�سورة �لأنبياء ) �لآية ٣٠ (
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ن�ساط )٢(

ن�ساط )٣(

JQ: جيُب َعِن �لأَ�ْسِئَلِة  �لَّتي َتليها وَرِة �لآِتَيِة َو�أُ �أَْنُظُر �إل �ل�سُّ

�سد و�دي �سيقة

�أ- مْن �أيَن ياأتي �ملاُء ؟

ب- ما �ل�سدُّ ،  وما فو�ئدُه ؟

ج-  كيَف ي�سُل �ملاُء �إل منزلك ؟

JQ ملَُحاَْفَظِة� نٍة تثُّ على  ُملوَّ ُمل�سقاٍت  بر�سِم  ُمعلِّمي  باإ�سر�ِف  �أقوُم وزمالئي 

ِة . َعَلى نظافِة �ملياِه و�أُعلِّقها على �سحيفِة �حلائِط �ملدر�سيَّ
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ن�ساط )٤(

JQ أكتُب بع�َش �جُلمِل حوَل م�سادِر �ملياِه يف بلدتي و�أُناق�ُسها مع زمالئي�

يف �ل�سِف .

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

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

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

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

..............................................................................................................................................
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ُث �ملاِء  �أَْنُظُر و�أَْقَر�أُ : تلوُّ

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

ن�ساط )٥(

QQ ٍّمِلو�د َيَتَعرَّ�ُش  ِعْندما  �ملاُء  ُث  َيَتَلوَّ

َيو�َن  ٍة ُتوؤْذي �لإْن�ســاَن و�حْلَ �ســارَّ

باَت . و�لنَّ

َثِة : �أَْكُتُب َبْع�َش �أنو�ِع �ملو�دِّ �مللوِّ

�أ-    .............................................................  ب-  ...........................................................

ج-   ...........................................................

QQ. ِث �ملاِء ِلاْلإْن�َساِن َدُوٌرٍ �أ�سا�سَيّ يف تلوُّ

QQِث �ملاِء على �لإن�ساِن و�حليو�ِن و�لنباِت ؟ ما �أ�سر�ُر تلوُّ
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ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

QQ للمحافظِة على نظافِة مياِه �لفلِج وحمايِة �أنف�سنا من �لأمر��ِش ، يجُب �لمتناُع

ِتْي:
َ
عن �لآ

     ١- غ�سِل �لأو�ين و�ملالب�ِش يف �لفلِج .

رِب يف �لفلِج .      ٢- �ل�سباحِة مع �أ�سدقائي يف مكاِن �ل�سُّ

    ٣- رمي �لأو�ساِخ و�حلجارِة يف �لفلِج .

QQ ولكي ُنحافَظ على نظافِة مياِه �لفلِج يجُب �أْن نتعاوَن وُن�سارَك يف تنظيِف �لفلِج

وما حولُه .
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ن�ساط )٦(

ن�ساط )٧(

ْرِبُط َو�أُناِق�ُش �أَْنُظُر َو�أَ

�سلطنُة ُعماَن

اخلليج العربي

ال�شمال

بـحــر ُعمان

م�شقط

ال يعتمد على هذه اخلريطة من ناحية احلدود ال�شيا�شية

�شور

ب
العر

ر 
ح

ب

�شاللة

حمطة حتلية املياه - م�شقط .

ِب ( ) لل�شرُّ

حمطة معاجلة ال�شف ال�شحي  - �شاللة .

)  لري احلدائِق (

�أ( �أذكُر بع�َش ��ستخد�ماِت �ملياِه يف �ملنزِل :

     ١( �ل�ستحماَم                         ٢( ................................................................

                                 ................................................................  )٤   ......................................................  )٢     

ب( ملاذ� نحر�ُش على �لعتد�ِل يف ��ستهالِك �ملياِه ؟

ج( كيَف نتعاوُن جميعاً ِمن �أجِل �ملحافظِة على ثروِتنا �ملائيَِّة تقيقاً للمقولِة :

 ) �ملاُء ثروٌة وطنيٌة يجُب �ملحافَظُة عليها ( .
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ن�ساط )8(

ن�ساط )9(

ن�ساط )١٠(

ن�ساط )١١(

ُر �أَْنُظُر و�أَُفكِّ

JQ. أُناِق�ُش َو ُزمالئي كيفيَة �لـُمحافظِة على �لأفالِج�

JQ ٍة لتحليِة �أزوُر َو زمالئي باإ�سر�ِف ُمعلِّمي )�إْن �أمكْن(  �أقرَب مطَّ

رِب، �أو�أُ�ساِهُد فيْلماً عنهما . �ملياِه ، وم�سنٍع  لتعبئِة مياِه �ل�سُّ

JQ نٍة تثُّ على تر�سيِد �أقوُم وزمالئي باإ�سر�ِف معلِّمي بعمِل ُمل�سقاٍت ُملوَّ

ِة . ��ستهالِك �ملياِه و�أُعلِّقها على �سحيفِة �حلائِط �ملدر�سيَّ

JQ ِم وُم�ساهدِة �أقوُم وزمالئي باإ�سر�ِف معلِّمي بزيارِة َمرَكِز م�سادِر �لتعلُّ

ِث �ملياِه . فيلٍم َعْن َتلوُّ

QQ َكِن ما ر�أيَك يف �إقامــــِة �مل�ســاكِن  و�ل�سَّ

بالُقرِب من �ملجرَى �لعلوي للفلِج ؟
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اْلَهواُء ْر�ُش �لثاين �لدَّ

ُر �أَْنُظُر و�أَُفكِّ

QQ هــا ِة غــاز�ٍت �أهمُّ ُن �لهـــو�ُء مْن عدَّ يتكــوَّ

�لأُك�سجني �لذي يتنفَّ�ســـــــُه �لإن�ســــــاُن 

باُت. و�حليو�ُن و�لنَّ

ن�ساط )١(

JQ: أَ�ْسُعُر ِبُوُجوِد �لهو�ِء�

JQ:  ِمْن فو�ئِد �لهو�ِء

............................................................ -١- ............................................................  ١

............................................................ -٣- ............................................................  ٤
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ن�ساط )٢(اْلَهواُء

JQْكُتُب �أَْنُظُر َو�أَ

JQ:  ديدِة ياِح �ل�سَّ بَة على ُهبوِب �لرِّ �أَْكُتُب �لأ�سر�َر �ملتتِّ

م �لَقو�ِرِب َو َغَرِقَها يف �لبحِر .  طُّ  ١- َتَ

.................................................................... -٢

.................................................................... -٣

.................................................................... -٤
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ْقَر�أُ ِث �لهو�ِء�أَْنُظُر َو�أَ  �أ�سباُب تلوُّ

دخاِن  وزيادُة  �ل�سناعيُّ  ُم  �لتقدُّ

�مل�سانِع .

ُة �لتي ُتلوُث �لهو�َء بالغباِر و�لدخاِن . �لنفجار�ُت �لبكانيَّ

�سوُء ��ستخد�ِم �ملبيد�ِت 

ر�عِة . ِة  يف �لزِّ �حل�سريَّ

ياُح �لتي ُتثرُي �لغباَر . �لرِّ �نت�ساُر �حلر�ئِق يف 

�لغاباِت .

ُتْنِتُج  �لتي  يار�ِت  �ل�سَّ �أعد�ِد  كثُة 

�لغاز�َت �ل�سارَة .
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�أََتَعلَُّم 

ِث �لهو�ِء . ْن�َساِْن َدْوٌر �أ�سا�سٌي يف تلوُّ �أ -  ِلاْلإِ

خــاِن �أو �لـــرو�ئِح  ُث هــو �لهو�ُء �ملختلُط بالأتربِة و�لغبــاِر �أو �لدُّ ب- �لهـــو�ُء �مللوَّ

ِة �أو �جلر�ثيِم . �لكريهِة �أو �ملبيد�ِت �حل�سريَّ

ِث �لهو�ِء . ُر �لكائناُت �حليُة )�لإن�ساُن و�حليو�ُن و�لنباُت( مْن تلوُّ ج- تت�سرَّ

ُر �أَُفكِّ

�أَْقَر�أُ

QQِث �لهو�ِء ؟ ما فائدُة لب�ِش �لأقنعِة على �لفم و�لأنف عنَد تلوُّ

QQ ِث ْقِلْيـِلِ ِمْن تلوُّ تعمُل �لدولـُة على �لـتَّ

�لهو�ِء مْن خالِل :

َثاِت �ْلِبْيَئِة. ْقِلْيِل ِمْن ُمَلوَّ اِنَع ِبالتَّ ِع َقَو�ِننْيَ ُتْلِزُم �مَل�سِ ٢( َو�سْ

)منطقة �لر�سيل �ل�سناعية(

١( �إقامِة  �مل�سانِع بعيدً� عن �لتجمعاِت

ناعيِة. كانيِة مثل منطقِة �لر�سيِل �ل�سِّ �ل�سُّ
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�إن�ســــاِء �حلد�ئِق �لــعـــامــــِة   )٣

�ملزروعـــِة بالنباتاِت و�لأ�سجاِر 

. لتوفرِي هو�ٍء �سحيٍّ

�لتي  و�لفو�كِه  مر�قبِة �خل�سرو�ِت   )٤

ها  ِد ِمْن ُخلــوِّ ت�ســُل �إل �ل�ســوِق للتاأكُّ

ـــِة، َو�آثاِر �ملُبيد�ِت  ر�ِعيَّ ِمَن �لآفاِت �لـزِّ

ِة  . �حل�سريَّ

ن�ساط )٣(

ِحْيَحَة: �أَْخَتاُر �لإَجاَْبَة �ل�سَّ

JQ: أُ�ساعُد يف �ملحافظِة على بيئتي نظيفٍة ِمْن خالِل� 

اَرَة(. يَّ ِدَقاِئْي ِلَنْقِلَنا �إَِل َمَد�ِر�ِسَنا )�حَلاِفلَة/�ل�سَّ �أ- ��ْسَتْخِدُمُ َو�أَ�سْ

اً َعْن َطِرْيِق )َقْطِع �لأَ�ْسَجاِر/ِزَر�َعِة �لأَ�ْسَجاِر(. ب- �أُ�َساِهُم يِفْ �ملَُحاَفظِة َعَلى �لَهَو�ِء َنِقيَّ



75

JQ. لطنِة بيعيَِّة �ملوجودِة يف �ل�سَّ �أَتبادُل مع زمالئي �سوَر �حلد�ئِق و�ملناظِر �لطَّ

ن�ساط )٤(

ن�ساط )٥(

ن�ساط )٦(

ُر �أَُفكِّ

JQ: ِث �لهو�ِء عن طريِق �أُحافُظ على �سحتي مْن تلوُّ

١- غ�سِل �لفو�كِه و�خل�سرو�ِت جيدً� قبَل تناوِلها .

ًثا . ٢- و�سِع كمامٍة على فمي و�أنفي عندما يكوُن �لهو�ُء ُملوَّ

JQ أقوُم مع زمالئي باإ�سر�ِف معلِّمي بزيارِة �أقرِب م�سنٍع ملدر�ستي و�أُلحُظ�

ِث �لهو�ِء . �جلهوَد �ملبذولَة للتقليِل مْن تلوُّ

JQ ِث ُف على مظاهِر �لتلوُّ َتَعرَّ �أَ َو  �أعي�ُش فيها،  �أقوُم بجولٍة د�خَل �ملنطقِة �لتي 

�لذي تتعر�ُش لُه بيئتي .

QQ على م�سياً  �ملنزِل(  مْن  )�لقريبِة  مدر�ستي  �إل  ذهبُت  لْو  �أ�ستفيَد  �أْن  ميكُن  ماذ� 

�لأقد�ِم بدًل مْن ��ستخد�ِم و�سيلِة نقٍل ؟
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م�ُص والرتبُة ال�سَّ اِلُث ْر�ُش �لثَّ �لدَّ

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

م�ُش �أ( �ل�سَّ

JQ َة  بال�سوِء م�ُش جنٌم كبرٌي ملتهٌب )�سديُد �حلر�رِة( َتُد �لكائناِت �حَليَّ �ل�سَّ

و�حلر�رِة .
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�أَْقَر�أُ و�أَ�ْسَتْنِتُج

JQ. م�ِش وحر�رتها �سرورياِن لنموِّ �لنباتاِت �سوُء �ل�سَّ

JQ. يتغذَّى �حليو�ُن على �لنباِت

JQ. يتغذَّى �لإن�ساُن على �حليو�ِن و�لنباِت

JQ. م�ِش �سروريٌّ لالإن�ساِن �سوُء �ل�سَّ

JQ. م�ِش يف تدفئِة �ملنازِل وتفيِف �ملالب�ِش تفيُد �أ�سعُة �ل�سَّ

�أََتَعلَُّم 

QQ. م�ُش �سروريٌة حلياِة �لكائناِت �حليِة �ل�سَّ
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�أَْنُظُر و�أَ�ْسَتْنِتُج

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

ل �أتعـــر�ُش لأ�سعــِة 

ـــــــم�ِش فتـــــرًة  �ل�سَّ

توؤدي  لأنها  طويلًة 

�إل �إ�سابتي ب�سربِة 

�ســـم�ٍش وتعــــر�ش 

جـلدي للحـــروق و 

�لأمر��ش.

ــــم�ِش  ل �أنــــظـــــُر �إل �ل�سَّ

مـــبـــا�ســـرًة لأنــها توؤذي 

عيني .

ب( �لتبُة :

�لتــربـــُة هي �ملكــاُن �لذي تنمـــو فيـــِه 

�لنباتاُت ، حيُث تت�شُّ جذوُرها �ملاَء 

و�لأمالَح و�ملعادَن  منها .

توجُد �لتبُة على �سطِح �لأر�ِش .
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ن�ساط )١(

JQ:ا ُ �َسفويًّ َعبِّ �أَْنُظُر َو�أُ

JQ:أُْكِمُل �لفر�َغ�

JQ:ْسَتْنِتُج� �أَْنُظُر َو�أَ

QQ....................................................................... لتبُة �لفقريُة تنبُت فيها نباتاٌت�

QQ..................................................................... لتبُة �خل�سبُة تنبُت فيها نباتاٌت�

QQ:  ِمْن فو�ئِد �لتبِة

.........................................................................................................  -١

......................................................................................................... -٢
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ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

ُر �أَُفكِّ

ن�ساط )٢(

ـــُة �أَْو  َتْعَمـُل �جلدر�ُن �حلجـــريَّ

َبـِة  ْ ُة َعَلى ِحَماَيــِة �لتُّ �لإَ�ْسِمْنِتيَّ

ِمَن  ــــِة  �لـــــزر�عيَّ �لأر��سي  يف 

َر�ِف  . �ْلإِجْنِ

JQ حمايِة يف  �لعمانينَي  �ملز�رعنَي  جهوِد  حوَل  �سورً�  وزمالئي  �أجمُع 

�لتبِة مْن �لجنر�ِف يف بيئاتهم �ملختلفِة .

ْم�ِش كافيًة . ُة �ل�سَّ ١- مبا يحدُث للكائناِت �حليَِّة عندما ل تكوُن �أَ�ِسعَّ

لطنِة . ر�ِف يف �ل�سَّ بِة ِمَن �لجْنِ ْ ماَيِة �لتُّ ٢- باأ�ساليَب حديثٍة حِلِ
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ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

ن�ساط )١(

النباتاُت ر�ُش �لر�بُع  �لدَّ

JQ و�أحجاٍم و�ألو�ٍن  باأ�سكاٍل  ُز  وتتميَّ  ، متلفٍة  بيئاٍت  يف  وتنمو  �لنباتاُت  تتنوُع 

متلفٍة �أي�ساً .

QQ: أكتُب �أ�سماَء �أربَع  بيئاٍت تنمو فيها �لنباتاُت�

ُة . �أ-  �لبيئُة �ل�سحر�ويَّ

ج-  .........................................................

ب-  .........................................................

د-  ..........................................................
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ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

ن�ساط )٢(

�أَْنُظُر و�أَ�ْسَتْنِتُج:

JQ: يحتاُج �لنباُت  لكي ينمو �إل

�أ-  �لتبة

ب-  .........................................

ج-  .........................................

د-   .........................................

�أََتَعلَُّم 

QQ. لنباُت كائٌن حيٌّ يتنفَّ�ُش ويتغذَّى وينمو ويتكاثُر وميوُت�

ْكِمُل �لَفر�َغ: �أَْنُظُر َو�أُ

QQ: ِمَن �لأ�سجاِر �لطبيعيَِّة يف ِبالدي

ب- .............................................................�أ- ......................................................
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QQ:أكتُب ثالَث  فو�ئَد  لالأ�سجاِر يف َحَياِْتَنا�

................................................................................. -١

................................................................................. -٢

................................................................................. -٣

�أََتَعلَُّم 

QQ: أُحاِفُظ على �لأ�سجاِر يف بيئتي من ِخالِل�

١( �لمتناِع عن َقْطِع �لأ�سجاِر .

٢( زر�عِة �لأ�سجاِر يف حديقِة منزيل و�لعتناِء بها .

٣( َرَيّ �لأَ�ْسَجاِر �لقريبِة من منزيل .

٤( �لإِ�ْسِتَفاَْدِة ِمْن بع�ش �لأ�سياِء �مل�سنوعِة مْن �خل�سِب  مثَل �لورق بدًل 

من �لتخلُّ�ِش  منهاِ  .
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ن�ساط )٣(

�أَْنُظُر و�أُناِق�ُش فو�ئَد �لنباتاِت :

٢

٤

٦

١

٣

٥
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) �لكاكاو () �لُب () �ل�ساي () �لتو�بل (

QQ: اً مْن فو�ئِد �لنباتاِت �أَْكُتُب َبْع�سَ

�سوُل َعلى �لأَْخ�ساِب .                      ٢- .............................................................. ١- �حْلُ

 .............................................................. -٣- ..........................................................         ٤

ن�ساط )٤(

ُر �أَُفكِّ

JQ وِر عن �لنباتاِت �لتي ُي�ستفاُد منها و�لتي تنمو يف �أقوُم وزمالئي بجمِع �ل�سُّ

فِّ . اَفَظِتْي ، و�أ�سعها على لوحٍة و�أُعلُِّقها يف ُغرفِة �ل�سَّ ُمَ

لطنِة . ناعِة يف �ل�سَّ ِة �لنباتاِت لل�سِّ �أ -  باأهميَّ

لطنِة ؟ ب-  كيف مُيكُن زيادُة م�ساحِة �لأَر��سي �ملزروعِة بالأ�سجاِر  يف �ل�سَّ
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ن�ساط )١(

َيواناُت اْلَ ر�ُش �خلام�ُش  �لدَّ

ْكُتُب: �أَْنُظُر َو�أَ

QQ ِمــــــَن نوعنِي  ي  �أُ�َسَمّ

�حليــــو�ناِت �لأليفِة 

�لتــي ل تظــهــــــُر يف 

ورِة : �ل�سُّ

QQ ي نــــوعنِي ِمـــَن �أُ�َسَمّ

غيــــر  �حليـــو�نــاِت 

�لأليفِة �لتي ل تظهُر 

ورِة : يف �ل�سُّ

................................ -١

................................ -٢

................................ -١

................................ -٢

�أََتَعلَُّم 

عاَم . ُم لها �لطَّ ُيربي �لإن�ساُن �حليو�ناِت �لأليفَة ويعتني بها وُيقدِّ �أ  - 

تعي�ُش �حليو�ناُت غري �لأليفِة يف �لب�ري و�لغاباِت وتنتقُل مْن مكاٍن �إل �آخر   ب - 

بحثاً عن طعاِمها .   



87

ن�ساط )٢(

JQ: أماَم �حليو�ِن غري �لأليِف� )( أماَم �حليو�ِن �لأليِف ، وعالمَة� )√ ( أ�سُع عالمَة�

)           (

)           (

)           (

)           (

)           (

)           (
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�ْسَتْنِتُج �أَْنُظُر َو�أَ

ن�ساط )٣(

QQ بيئِة مثَل  �حليو�ناُت  فيها  تعي�ُش  �لتي  ُة  �جلغر�فيَّ و�ملناطُق  �لبيئاُت  تتنوُع 

ِة . ِة �لباردِة  و�لبيئِة �لبحريَّ �لغاباِت و�لأع�ساِب و�ل�سحاري و�ملناطِق �لثلجيَّ

حيو�ناٌت تعي�ُش

 يف �لغابِة

حيو�ناٌت تعي�ُش

حر�ِء يف �ل�سَّ

حيو�ناٌت تعي�ُش

يف �ملنطقِة �لباردِة

حيو�ناٌت تعي�ُش

ِة يف �لبيئِة �لبحريَّ

-١

-٢

QQ: َحِة يف �جلدوِل �أكتُب �أ�سماَء بع�ِش �حليو�ناِت َح�ْسَب �لِبْيَئَة �ملَُو�سَّ
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�أَْنُظُر و�أتعلَُّم بع�َش فو�ئِد �حليو�ناِت 

�لبقِر  حليَب  �لإن�ساُن  ي�سرُب 

و�جلماِل،  و�لأغناِم  و�ملاعِز 

وياأكُل منتجاِتها .

ي�ستخدُم �لإن�ساُن �حلمرَي ِلنقِل 

�لأَمتعِة .

�أغـــطيتـــــُه  �لــبدويُّ  ين�سُج 

ومفرو�ساتــِه مْن �سعِر �ملاعــــِز 

و�سوِف �لأغناِم .

ي�سنع �لإن�ســـــــان من جلــود 

�حليـو�نات �أدو�تـــه لتبـــريد 

�ملاء و�سناعة �لألبان.

يـــاأكـــــــــُل �لإن�ســـــــــاُن بي�َش 

�لدجاِج . 

�لثيــــر�َن  �لإن�ســـاُن  ي�ستخدُم 

ـِِحر�ثِة �لأر�ِش . ل

�سعِر  مْن  َبيتُه  �لبدويُّ  ين�سُج 

�ملاعِز ووبِر �جلمِل.

�لبقــــِر  حلَم  �لإن�ســــاُن  ياأكُل 

و�ملاعـــــِز و�لأغنـــاِم و�جِلماِل 

و�لأ�سماِك و�لدجاِج .

�خليـــَل  �لإن�ســــاُن  ي�ستخدُم 

ِل. قُّ للَتنَّ
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حـــر�ِء  �ل�سَّ �سكــــاُن  ي�ستخدُم 

�جلمَل يف �ل�سفِر وَحْمِل �لأثقاِل 

مْن مكاٍن �إل �آخر .

ريا�ســـِة  لـُمماَر�َســـِة  �خليـــوُل  ُت�ستخدُم 

ِة . �لفرو�سيَّ

ُت�ستخدُم �جلماُل يف �ل�سباِق  .

�لكالَب  �لإن�ســــاُن  ي�ستخدُم 

�لعــــرباِت يف �ملنـــاطِق  جلـــــرِّ

ِة �لباردِة . �لثلجيَّ

�أََتَعلَُّم 

QQ و�لعرباِت �حليو�ناِت  ملَّ  �ملختلفِة  باأنو�عها  و�لطائر�ُت  يار�ُت  �ل�سَّ َحلَِّت 

فِر و�لنتقاِل مْن مكاٍن �إل �آخر . �ملجرورِة يف �ل�سَّ

ن�ساط )٤(

QQ: أُناِق�ُش مع زمالئي بع�َش ��ستخد�ماِت �حليو�ناِت يف�

لطنِة  �لأُخرى . �أ (  وليتي .                                    ب( ولياِت  �ل�سَّ

ج(  �أَماكَن �أُخرى من �لعاِل .
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ن�ساط )٥(

ن�ساط )٦(

ن�ساط )٧(

ن�ساط )8(

ُر �أَُفكِّ

JQ ولِة يف �حلفاِظ �أقوُم وزمالئي بجمِع معلوماٍت و�سوٍر تبنُي ُجهوَد �لدَّ

لطنِة . ِة يف �ل�سَّ على �حليو�ناِت �لبيَّ

JQ ِة )�حِلرفيِة( �لتي تقوُم على منتجاِت ناعاِت �لتقليديَّ �أكتُب فقرًة عن �ل�سِّ

�حليو�ناِت �لأليفِة يف ِبالدي .

JQ ِم وُم�ساهدِة فيلٍم عن �لثوِة �لتعلُّ َمْرَكِز م�سادِر  �أقوُم وزمالئي بزيارِة 

لطنِة . �حليو�نيَِّة يف �ل�سَّ

JQ ُن ِة و�حلقائِب يف مكاِن �إقامتي ، و�أُدوِّ �أقوُم بزيارِة مالَِّت بيِع �لأحذيَّ

ِة  . �أنو�َع �مل�سنوعاِت �جللديَّ

QQبا�ستخد�ماِت �حليو�ناِت قدمياً وحديثاً ؟ 
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َدِة  َدُة َوَغْيُ امْلَُتَجدِّ ُة امْلَُتَجدِّ املواِرُد الطبيعيَّ اِد�ُش ْر�ُش �ل�سَّ �لدَّ

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

ـــــُة هي  �لطبيعيَّ �ملــو�ِرُد 

يح�ســــُل  �لتي  �لأ�سيــاُء 

مْن  �لإن�ســــاُن  عــليهــــــا 

ـــــِة لتلبي  �لبيئِة �لـطبيعيَّ

�حتياجاتِه .

�ملــو�ِرُد �ملتجددُة هي �ملو�ِرُد 

�لتي ُتــوجُد بكميــاٍت كبيــرٍة ، 

و�إذ� �نتهت مْن مكاٍن مــا فاإنــه 

مُيكُن ��ستعادُتها �أو تديُدها.
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�ملــو�ِرُد غيـــر �ملتجددِة 

هي �ملــو�ِرُد �لتي ُتــوجُد 

بكميـاٍت مدودٍة ، و�إذ� 

�نتهت مْن مكاٍن ما فاإنه 

ل ميكُن �حل�سول عليها 

مرة �أخرى.

ن�ساط )١( : �أُْكِمُل �ْلَفر�َغ فيما َيلي :

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

لــلمـــو�ِرِد  ــــزِة  �ملميَّ فـــاِت  �ل�سِّ ِمـَن 

�ملتجددِة :

........................................................ -١

........................................................ -٢

فـــاِت �ملميَّزِة للمـــو�ِرِد َغيـــِر  ِمَن �ل�سِّ

�ملتجددِة :

........................................................ -١

........................................................ -٢

QQ . ْفُط مْن باطِن �لأر�ِش ُي�ستخَرُج �لنِّ

QQ ت�سيرِي يف  فَط  �لنِّ �لإن�ساُن  َي�سَتخِدُم 

فنِ   يار�ِت و�لقطار�ِت و�ل�سُّ �ل�سَّ

و�لطائر�ِت و�لآلِت وغريها .
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QQ مْن �لطبيعيُّ  �لغــاُز  ُي�ستخَرُج 

باطِن �لأر�ِش.

QQ لـــغـــاَز� �لإن�ســـاُن  َي�سَتخـــِدُم 

على  �حل�ســـوِل  يف  �لــطبيعيَّ 

�لطعاِم  لطهي  �لاّلزمِة  اقِة  �لطَّ

يف �ملنـــازِل ، و�إد�رِة �مل�ســـانِع 

و�إنتاِج �لكهرباِء وغرِيها .

ن�ساط )٢(

�لتبة

�لهو�ء

فُط �لنِّ

�حلديُد

�لـماُء

�لغاز �لطبيعي

JQ: ِع �لذي ُينا�ِسبُه �أَْكُتُب �لرقَم د�ِخَل �ملَُربَّ

)١(

)٢(

مو�رُد متجددٌة

مو�رُد غرُي متجددٍة
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ن�ساط )٣(

JQ: ريَطِة وَرِة َوَمْوِقِعها َعلى �خْلَ ْرُبُط َبنْيَ �ل�سُّ �أَْنُظُر َو�أَ

م�سيق هرمز

�خلليج �لعربي

بـحــر ُعمان

�ل�سمال

�سحار

ميناء �لفحل 

�سور
فهود

ب
عــر

�لـ
ر 

حـ
ب

جبال

�ساللة
ال يعتمد على هذه اخلريطة من ناحية احلدود ال�شيا�شية

�سلطنة ُعماَن

ميناء �لفحل .

مطة تكرير �لنفط يف ميناء �لفحل .

حقل غاز يف منطقة جبال .

ميناء ت�سدير �لغاز �مل�سال  يف �سور .��ستخر�ج �لنفط من حقل فهود  .

م�سقط
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َتر�سيَد  ٌة  يجُب  �ملو�ِرُد غرُي �ملتجددِة ثروٌة وطنيَّ

��ستخد�مها  كي ل تنتهي يف فتٍة ق�سريٍة .

ْقَر�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

�لأ�سالِك  حا�ُش يف �سنِع  �لنُّ ُي�ستخدُم 

�لكهربائيِة .

ُت�ستخدُم �ملعاِدُن  يف �سنِع بع�ِش 

�لأو�نـــي  ، و�لــزخرفياِت  .

ن�ساط )٤(

�أَ�ْسَتْنِتُج

JQ: أُْكِمُل �ْلَفر�َغ فيما ياأتي�

ْفِط يف حياِتنا : ١( من ��ستخد�ماِت �لنِّ

        �أ  - .........................................................   ب  - .........................................................

٢(  من ��ستخد�ماِت �لغاِز �لطبيعيِّ يف حياِتنا :

       �أ  - .........................................................   ب  - .........................................................

ِة يف حياِتنا : ٣( من ��ستخد�ماِت �لف�سَّ

      �أ  - .........................................................   ب  - .........................................................



97

ن�ساط )٥(

ن�ساط )٦(

ُر �أَُفكِّ

JQ ِم وم�ساهدِة فيلٍم عن �لتعديِن �أقوُم وُزمالئي بزيارِة َمْرَكِز م�سادِر �لتعلُّ

لطنِة . ْفِط و�لغاِز �لطبيعيِّ يف �ل�سَّ و��ستخر�ِج �لنِّ

JQ ِة �ملحليَّ �لبيئِة  يف  �لطبيعيَِّة  �ملو�رِد  َعْن  َوٍر  �سُ بجمِع  وُزمالئي  �أقوُم 

وت�سنيفها �إل مو�ِرَد متجددٍة ، و�أُخرى غرِي متجددٍة .

QQ ُر ْفِط ، �أُفكِّ يار�ِت �لآن با�ستخد�ِم �لبنزيِن  �ملُ�ستخرِج من �لنِّ ت�سرُي ُمعظُم �ل�سَّ

يار�ِت َغرْيَ �لِبْنِزْيِن. َ �ل�سَّ يف مو�ٍد �أُخرى مُيكُن �أن ُت�سريِّ
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اِمَنُة  الَوْحَدُة الثَّ

 ِمْن َأْعالِم ُعماَن

ُة للَوْحَدِة الأْهداُف العامَّ

ْلميِذ َبْعَد در��َسِة هذِه �لَوْحَدِة �أَْن  : ُع ِمَن �لتِّ       ُيَتوقَّ

َف َبْع�ًسا ِمْن �أَْعالِم ُعماَن �لأَو�ِئِل . ١- يتعرَّ

ِلَع َعلى َبْع�َش َمو�ِقَف �لُعَماِنَيّنَي يف �لتَّاريِخ �لإ�سالميِّ . ٢- َيطَّ

ماِن  . َة للَمكاِن و�لزَّ ليَّ وَّ
٣- ُيْدِرَك �ملفاهيَم �لأَ

َرِة �لإ�ْسالِم و�ْنِت�ساِرِه . َر َدوَر �لعمانينَي �لأَو�ِئِل يف ُن�سْ ٤- ُيَقدِّ

َطلحاِت و�لتَّعِميماِت �لو�ِرَدَة يف �لَوْحَدِة . ٥- َي�ْستوِعَب �ملفاِهيَم و�ملُ�سْ

اهاِت �لو�ِردَة يف �لَوْحَدِة . ٦- يكت�ِسَب �لِقيَم  و�ملهار�ِت و�لتِّ
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الإماُم جاِبُر بُن َزْيٍد  ُل وَّ
ْر�ُش �لأَ �لدَّ

 �أُْنُظُر و�أَْقَر�أُ 

 ن�ساط)١(

َبْلَدِة  يف  َزيٍد  ْبُن  جاِبُر  �لإماُم  ُوِلَد 

ِة  َبنْيَ  َفْرٍق ِبِولَيِة َنْزوى ِخالَل �لَفْتَ

ْبِن  ُعَمَر  ِخالَفِة  هـ يف  عامي ١8-٢٢ 

�لإماُم   وَيْنَت�ِسُب   . اِب   �خلطَّ

ِة ، َوَقْد  جابٌر �إل َقبيَلِة �لأَْزِد �لُعمانيَّ

َخَذ ُعلوَمُه  َن�َساأَ يف �أُ�ْســَرٍة فقيـــَرٍة و�أَ

�لأُوَل يف َنْزوى ، َحْيُث َتَعلََّم �لِقر�َءَة و�لِكتاَبَة  ، َوَحِفَظ �لُقْر�آَن �لكرمَي .

�أُجيُب َعِن �لأَ�سئلِة �لآتيِة :

١ - �أَْيَن َتَقُع َبْلَدُة َفْرٍق ؟

٢ - ماذ� َتَعلََّم �لإماُم جاِبُر ْبُن 

       زيٍد يف َنْزوى ؟

مدينة َنْزوى
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 ن�ساط)٢(

 �أَْقَر�أُ 

ا للِعْلِم و�لُعلماِء،  ِلذلَك َرَحَل �إل َمديَنِة  بًّ كاِء، ُمِ كاَن �لإماُم جاِبُر ْبُن َزْيٍد �َسِديَد �لذَّ

ِة  َرُة يف ذِلَك �لَوْقِت �إْحدى �ملر�ِكِز �لِعْلميَّ َرِة يف �لِعر�ِق َطَلباً للِعْلِم ، وكاَنِت �لَب�سْ �لَب�سْ

الُتها َوِثيَقًة بُعماَن. ِة ، كما كاَنْت �سِ ِة �ملهمَّ �لإ�سالميَّ

حاَبِة ر�سوِل  َرِة �للُّغَة و�لأََدَب و�لِفْقَه ، وكاَن َيْلَتقي مع �سَ َتَعلََّم �لإماُم  جابٌر يف �لَب�سْ

َبَح عامِلاً  . يِن َحتَّى �أ�سْ ِ ملسو هيلع هللا ىلص  يف َمو��ِسِم �حَلجِّ  ، وَياأُْخُذ َعْنُهْم ُعلوَم �لدِّ �للَّ

ُل َبنْيَ �لعباَرِة ِمَن �ملْجموعِة �لأُول َمَع ما ُينا�ِسُبها ِمْن عبار�ٍت يف    �أ - �أ�سِ

انيِة:    �ملْجموَعِة �لثَّ

ُوِلَد �لإماُم جاِبُر ْبُن َزْيٍد يف

َف �لإماُم جاِبٌر �سَ �تَّ

َرَحَل �لإماُم جاِبٌر  �إل

َيْنَت�ِسُب �لإماُم جابٌر �إل َقبيَلِة

�لأَْزِد

َبْلدِة َفْرٍق

كاِء ِة �لذَّ ِب�ِسدَّ

َرِة  �لَب�سْ

َرِة؟ ب- مِلاذ� َرَحَل �لإماُم جاِبُر ْبُن َزْيٍد �إل �لَب�سْ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  . حاَبِة ر�سوِل �للَّ ج-  مِلاذ� كاَن �لإماُم جاِبُر ْبُن َزْيٍد  َيْلَتقي مع �سَ

انيُة�ملْجموعُة �لأُول    �ملْجموعُة �لثَّ
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 ن�ساط)٣(

 ن�ساط)٤(

ُد  �أَُحدِّ ْفَحُة )١١٠(  )�لِوَلََياُت( �سَ ُعماَن  �َسْلَطَنِة  ِبَخرْيَطِة  �ْسِتَعاَنِة  ِباْلِ  -١

َمْوِقَع ِولَيِة َنْزوى .

ُف طِريَقَة �لتَّْعليِم  ٢- ُن�ساِهُد فيلًما َعْن َحياِة �لإماِم جابِر ْبِن َزْيٍد ، وَنتعرَّ

ًة َعْن َحياِة �لإماِم جابِر ْبِن َزْيٍد ،  َرِة يف ذِلَك �لَوْقِت . �أَْو َنْقَر�أُ ِق�سَّ يف �لَب�سْ

ْلنا َعلْيها . ُثمَّ ُنناِق�ُش �مَلْعلوماِت �لَّتي َح�سَ

َنبَغ �لإمـــاُم جــابـــُر ْبُن َزْيٍد َحتَّى ��ْسُتــِهَر 

ِب�َسَعـــِة ِعْلِمـــِه، وهـــو ِمْن �أَو�ِئِل �مل�ْسلمنَي 

ِ  ملسو هيلع هللا ىلص . �لَّذيَن َكَتُبو� �أحاِديَث َر�سوِل �للَّ

ِ ْبُن  حــابيُّ �جَلليــُل عبُد�للَّ قــاَل َعْنــُه �ل�سَّ

ُ عْنُهما( : »��ْساأُلو� جاِبَر  َي �للَّ ا�ٍش )َر�سِ عبَّ

و�ملْغِرِب  �مَل�ْسِرِق  ْهُل  �أَ �َساأَلُه  َفَلْو  َزْيٍد  ْبَن 

َلَو�سَعُهْم ِعْلُمُه« .

ا�ٍش َعِن �لإماِم جاِبِر ْبِن َزْيٍد. ِ ْبُن عبَّ - �أُناِق�ُش َو ُزمالئي َمْعَنى ما قاَلُه عبُد�للَّ
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 ن�ساط)٥(

يو�ُسَف   ْبُن  اُج  )�حَلجَّ �لعر�ِق   و�يل  َطَلَب 

َقفي( ِمَن �لإماِم جابِر ْبِن َزْيٍد �أَْن َيتولَّ  �لثَّ

وظيَفَة �لَق�ساِء ، ولِكنَّ �لإماَم جابًر� َرَف�َش 

ذِلَك لأنَّ �لو�يَل  كاَن ظاملًا ، وعاَد �إل َبَلِدِه 

ُثمَّ   ، َمِن  �لزَّ ِمَن  ًة  َفْتَ عا�َش  َحْيُث   ، ُعماَن 

َ  ِبها �سنَة 9٣ هـ . َرِة َوُتويفِّ عاَد �إل �لب�سْ

�أَلََّف �لإماُم جابٌر كثرًي� ِمَن �لُكُتِب ، وَنَقَل َتالِميُذُه َعْنُه كثرًي� ِمَن �لُعلوِم ، و�أََهمُّ ُموؤلَّفاِتِه 

ُهَو ديو�ُن جابٍر �لَّذي ُيْعتَمُد عليِه يف ِعْلِم �لِفْقِه.

�أ -  �أُْكِمُل �لَفر�َغ فيما َياأْتي :

َدٌر ُيْعتَمُد َعَلْيِه يف ِعْلِم .............................................. ١- ديو�ُن �لإماِم جابٍر  َم�سْ

٢- َطَلَب و�يل �لعر�ِق ِمَن �لإماِم جابِر ْبِن َزْيٍد �أَْن َيتولَّ وظيَفَة  ...............................

َ �لإماُم جاِبٌر �َسَنَة .........................................                 ٣- ُتويفِّ

تي  :  ب- �أُناِق�ُش َمَع ُزمالئي ما َياأْ

١- ملاذ� عاَد �لإماُم جاِبٌر ْبُن َزْيٍد �إل ُعماَن ؟

ُر �مل�ْسِلموَن جاِبَر ْبَن زْيٍد ؟ ٢- ملاذ� ُيَقدِّ

مدينة الب�رصة حيث عا�س الإمام جابر بن زيد
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 ن�ساط)٦(

ُر �أَُفكِّ

ِة َعِن �لإَِماِْم َجاْبِر ْبِن زْيٍد:  ْعِرْيٍفيَّ - �أُْكِمُل �لِبَطاَقَة �لتَّ

�ل�ْسُم :...........................................................................................................................

َمكاُن ِولَدتِه :................................. تاريُخ ِولَدتِه : ..................................................

�لُبْلَد�ُن �لَّتي َرَحَل �إليها : .............................................................................................

َمكاُن َو�َسَنُة �لَوفاِة : ....................................................................................................

�أََهمُّ  ُموؤَلَّفاِتِه : ..............................................................................................................

�أََتَعلَُّم 

QQ.  لإماُم جاِبُر ْبُن زْيٍد ِمْن ُعَلماِء �ملُ�ْسِلمنَي �لأَو�ِئِل�

ِة �لإماِم جاِبِر ْبِن َزْيٍد َوَدوِرِه فـي ِخْدَمِة �لإ�ْسالِم . يَّ يف �سْخ�سِ
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ِجيُب  َتَعلَُّم َو�أُ �أَْنُظُر َو�أَ

 ن�ساط)١(

بيُع ْبُن َحبيٍب  الإماُم الرَّ ْر�ُش �لثَّاين �لدَّ

َبْلدِة  يف  َحبيٍب  ْبُن  بيُع  �لرَّ �لإماُم  ُوِلَد 

فاَن ِبوليِة ِلَوى َحَو�يل �َسَنِة 8٠ هـ . َغ�سَ

 ، حياِتِه  يف  َزْيٍد  ْبِن  جاِبَر  �لإماَم  �أْدَرَك 

وَتلقَّى ُعلوَمُه �لأُوَل يف َمْوِطنِه ُعماَن، 

َرِة وهو �سابٌّ ِلَطَلِب  ُثمَّ َرَحَل �إل �لَب�سْ
     بلدة غ�سفان يف ِلَوى

اِليُة : ِة ُتوَجُد �ملُُدُن �لتَّ َوِل �لَعَربيَّ �أ - يف �أيِّ �لدُّ

مُة . ُة �ملكرَّ ٣-َمكَّ فانُ              ٢- َغ�سَ َرُة                   ١- �لَب�سْ

َرِة ؟  ب - ملاذ� كاَن َيْرَحُل َبْع�ُش ُطالِب �ْلِعْلِم  ِمْن ُعماَن �إل �لَب�سْ

بيُع يف �لب�سَرِة ؟    جـ -  ما �لُعلوُم �لَّتي َتَعلَّمها �لإماُم �لرَّ

�لِعْلِم ، وَمَكَث فيها َيتلقَّى ُعلوَم �حلديِث و�لِفْقِه و�لتَّْف�سرِي على يِد ِكباِر ُعَلماِئها .
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َرِة عامِلًا  �لَب�سْ ِدر��َسِتِه يف  َبْعَد  بُن َحبيٍب  بيُع  �لرَّ َبَح  �أَ�سْ

ِريِف ، َو�أََخَذ َعْنُه �لِعْلَم َعَدٌد كبرٌي  َبويِّ �ل�سَّ باحَلديِث �لنَّ

ِمْن َتالميِذِه . �ألََّف ِكتاًبــا َم�ْسهـــــوًر� يف �حَلِديِث ��ْسُمــــُه 

ِحيِح ( . )�ملُ�ْسَنُد( ، وُيْعـــَرُف َ�ْي�ًسـا با�ْسِم )�جلاِمِع �ل�سَّ

َرِة �إل وَطِنِه ُعماَن يف �أو�ِخِر  بيُع ِمَن �لَب�سْ عاَد �لإماُم �لرَّ

َ �َسَنَة ١٧٥ هـ . فاَن �إل �أَْن ُتويفِّ ُعْمِرِه ، و�أَقاَم ِبَبْلَدِتِه َغ�سَ

 ن�ساط)٢(

 ن�ساط)٣(

 - �أُْكِمُل �لَفر�َغ فيما ياأْتي :

بيُع بُن َحبيٍب �لإماَم  ........................................................                                                                            �أ- �أَْدَرَك �لرَّ

بيُع بُن َحبيٍب �لُعلوَم َعْن ................................................................. ب- �أََخَذ �لرَّ

بيُع كتاًبا يف �حَلديِث ��ْسُمُه ......................................................... جـ-�أَلََّف �لرَّ

�أُجيُب َعِن �لأَ�ْسِئَلِة �لآتية :

َة َحياِتِه؟ َي فيها َبقيَّ بيُع ْبُن حبيٍب ُعماَن ِلَيْق�سِ �أ -  مِلاذ� �ْختاَر �لإماُم �لرَّ

بيُع بُن َحبيٍب ؟ ب  َكْم �َسنًة عا�َش �لإماُم �لرَّ

بيِع بِن َحبيٍب ؟ جـ -  ما َمْو�سوُع ِكتاِب ُم�ْسَنِد �لإماِم �لرَّ
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 ن�ساط)٤(

ُر َو�أُناِق�ُش �أَُفكِّ

َمْوِقَع  ُد  �أَُحدِّ ْفَحُة )١١٠(  )�لِوَلََياُت( �سَ ُعماَن  �َسْلَطَنِة  ِبَخرْيَطِة  �ْسِتَعاَنِة  ِباْلِ �أ - 

ِولَيِة ُلَوى. 

بيِع بِن َحبيٍب، �أو َحياِة ُعَلماِء ُعماَن �لأو�ِئِل،  ب- ُن�ساِهُد فيلًما َعْن حياِة �لإماِم �لرَّ

وُنناِق�ُش َما �َساَهْدَناُه. 

�لِبطاَقِة  ِمْثَل  َحبيٍب  بِن  بيِع  �لرَّ لالإماِم  ٍة  يَّ �َسخ�سِ َتْعِريٍف  ِبطاَقِة  ِبَعمِل  �أَقوُم  جـ- 

�لَّتي َعِمْلُتها لالإماِم جابِر ْبِن زْيٍد .

�أََتَعلَُّم 

QQ. أنَّ َطَلَب �لِعْلِم َيْحتاُج �إل �جلدِّ و�لْجِتهاِد و�ملُثاَبَرِة�

QQ . اِبقوَن يف َحياِتنا �لآَن فاِئَدَة �لُكُتِب �لَّتي �أَلََّفها �لُعَلماُء �ل�سَّ
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اِلُث الإماُم اجُلَلْندى ْبُن َم�ْسعوٍد   ْر�ُش �لثَّ �لدَّ

�أَْنُظُر و�أَْقَر�أُ 

 ن�ساط)١(

جيَفَر  بُن  َم�ْسعوٍد  ْبُن  �جُلَلْندى 

َعـــريَقـــٍة،  ـــٍة  ُعمانيَّ �أُ�ْسَرٍة  ِمْن 

ُه َمِلًكــا على ُعمــاَن َقْبَل  كاَن َجدُّ

�لإ�ْسالِم .

��ْسَتهــــَر �جُلَلْندى ْبُن َم�ْسعـــوٍد 

يف  ــــِه  َفقُّ و�لتَّ �لـــو��ِسِع  بـــالِعْلِم 

يِن ، كمـــا ��ْسَتهـــَر بالإْح�سـاِن  �لدِّ

ْدِق و�حَلما�ِش ِلَن�ْسِر �لإ�ْسالِم، لذِلَك �ْختاَرُه �أَْهُل ُعماَن �إماًما َعَليِهْم �َسنَة ١٣٢هـ،  و�ل�سِّ

ْت َحتَّى �َسنِة ١٣٤هـ .  َمًة لُه ِخاَلل َفَتة ُحْكِمِه �لتي ��ستمرَّ حاَر عا�سِ و�َتَخَذ ِمْن �سُ

ولية �سحار   

�أُِجيُب َعِن �لأَ�ْسِئَلِة �لآِتَيِة :

١ - مِباذ� ��ْسَتهَر �جُلَلْندى ْبُن َم�ْسعوٍد ؟

َلُة �لَقر�بِة بنَي   ٢ - َدَخَل �لإ�سالُم ُعماَن يف َعْهِد َعْبٍد َوَجْيَفَر َمِلَكْي ُعماَن ، فما �سِ

جيَفَر و�لإماِم �جُلَلْندى ْبِن َم�ْسعوٍد ؟

٣ - َكْم �َسنًة َد�َمْت �إماَمُة �جُلَلْندى ْبِن َم�ْسعوٍد ؟
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ْدِق ، وكاَن ل َياأُْخُذ َزكاًة  َز ُحْكُم �لإماِم �جُلَلْندى ْبِن َم�ْسعوٍد بالَعْدِل و�حِلْكَمِة و�ل�سِّ َتيَّ

قِة و�لِعْلِم . ُ . ��ْسَتعاَن �جُلَلْندى يف ُحْكِمِه ِباأَْهِل �لثِّ ها ول ُيْنِفُقها �إلَّ كما �أََمَر �للَّ �إلَّ ِبَحقِّ

َغ للِجهاِد . َم �جَلْي�َش و�ْهَتمَّ ِبَتْعليِمِه وَتْدريبِه ، وَفَر�َش ِلُكلِّ ُمقاِتٍل َمعا�ًسا َحتَّى َيَتَفرَّ َنظَّ

 ن�ساط)٢(

 - �أُْكِمُل �لَفر�َغ بالَكلماِت �ملُنا�ِسَبِة :

�أ- كاَن �جُلَلْندى ل َياأُْخُذ َزكاًة  �إلَّ ............................................

ب- كاَن �جُلَلْندى ُيْنِفُق �ملاَل كما �أََمَرُه .........................................

ج- ��ْسَتعاَن �جُلَلْندى يف ُحْكِمِه ِباأهِل ................................. و  ................................. .

ُغو� .......................................... د- َفَر�َش �جُلَلْندى َمعا�ًسا ِللُمقاِتلنَي َحتَّى َيتفرَّ
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�َسنَة  ا�سينَي  �ْلَعبَّ دَّ  �سِ �مَلعاِرِك  �إْحدى  يف  َم�ْسعوٍد  ْبُن  �جُلَلْندى  �لإماُم  ��ْسُت�ْسِهَد 

١٣٤هـ ، وَقْد َحِزَن �أَْهُل عماَن مِلَْوِتِه ُحزًنا �َسديًد�.

 ن�ساط)٣(

 ن�ساط)٤(

 ن�ساط)٥(

 ، َم�ْسعوٍد  ْبُن  �جُلَلْندى  �لإماُم  بها  َف  �سَ �تَّ �لَِّتْي  َفاِت  �ل�سَّ ُزَمالئي  َو  �أُناِق�ُش 

و�أََثَرها على ُحْكِمِه؟

 ُن�ساِهُد فيلًما َعْن حياِة �لإماِم �جُلَلْندى ، وُنالِحُظ ما قاَم ِبِه ِمْن �أْعماٍل ِلَتْنظيِم 

�جُلَلْندى  �لإماِم  الحاِت  �إ�سْ َعْن  باإ�سر�ِف �ملعلِِّم  َمْعلوماٍت  َمُع  جَنْ �أو   . �جَلْي�ِش 

ِة ، وُنناِق�ُش ما َجَمْعناُه . �لَع�ْسكريَّ

ٍة لالإماِم �جُلَلْندى . �أقوُم ِبَعمِل ِبطاَقِة َتْعِريٍف �َسخ�سيَّ
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 ن�ساط)٦(

ُر َو�أُناِق�ُش  �أَُفكِّ

ِة �لَّذيَن َدَر�سناُهْم   ِة  ِبالأَِئمَّ فاِت و�لأَْعماِل �خلا�سَّ موَعتي ِباختياِر �ل�سِّ �أَقوُم َو جَمْ  -

َجِر . و�أَْكُتُب ُكلَّ  َقًة على �َسْكِل �أور�ِق �ل�سَّ �أَْور�ًقا ل�سِ �أَُق�شُّ  ُثمَّ  �أَْدَناه،  ِمَن �لقاِئَمِة 

جَرِة �لذي َيحِمُل ��ْسَمُه  فاِت ُكلِّ �إماٍم على ِجْذِع �ل�سَّ ُق �سِ َفٍة على َوَرَقٍة ، و�أُل�سِ �سِ

ْكِل: ٌح يِفْ �ل�سَّ َكما ُهَو ُمَو�سَّ

فاِت و�لأَْعماِل             قاِئمُة �ل�سِّ

َقِة .  ١- ��ْسَتعاَن يف ُحْكِمِه باأَْهِل �لثِّ

٢- ُتويفِّ �َسنَة 9٣هـ .

٣- �أَلََّف ِكتاًبا ��ْسُمُه �ملُ�ْسَنُد.

َرِة .  َرِة و�ملديَنِة �ملَنوَّ ٤- َرَحَل �إل �لَب�سْ

َل �إماٍم  يف ُعماَن . وَّ
٥- كاَن  �أَ

٦- �أَلََّف ديو�ًنا ُعِرَف با�ْسِمِه . 

َم �جَلْي�َش . ٧- َنظَّ

8- ُتويفِّ �َسنَة ١٧٥هـ .

فاَن . 9- ُوِلَد يف َبْلَدِة َغ�سَ

�أََتَعلَُّم

QQ بوًبا ِمْن �أْهِل ُعماَن ِل�َسجاَعِتِه ، وُح�ْسِن كاَن �لإماُم �جُلَلْندى ْبُن َم�ْسعوٍد َرُجاًل َمْ

�إد�َرِة �ُسوؤوِن �لِبالِد .

QQ.  ُرها يف �لقاِئِد فاِت �لو�ِجِب َتوفُّ �ل�سِّ
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مالحظة :- ل يعتمد على خرائط هذا الكتاب كمرجع للحدود الدولية وال�صيا�صية والدارية
)م�صدر البيانات ال�صا�صية خلرائط �صلطنة عمان من الهيئة الوطنية للم�صاحة (
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