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ب�سم الله الرحمن الرحيم

تقديم

احلمد هلل رب العاملني  ،وال�صالة وال�سالم علـى خامت الأنبياء واملر�سلني  ،وبعد،،
نتيجة ملا ي�شهده املجتمع ال ُعماين من تطورات مت�سارعة يف خمتلف مناحي احلياة
كغريه من املجتمعات املعا�صرة � ،سعت وزارة الرتبية والتعليم �إىل تطوير التعليم
يف ال�سلطنة وحتديثه ؛ مبا يتالءم وهذه التطورات  ،مراعية يف ذلك خ�صو�صية
املجتمع  ،وهويته الثقافية .
ويعد الكتاب املدر�سي من الركائز الأ�سا�سية يف املنظومة التعليمية  ،و�إحدى
الو�سائل املهمة يف تو�صيل املعلومات  ،واملهارات  ،والقيم  ،واالجتاهات �إىل الطالب
 ،و�إحدى حلقات الو�صل القائمة بني املدر�سة والبيت  .وعلى هذا الأ�سا�س فقد
حظي باهتمام بالغ من التطوير  ،والتجديد  ،و�سعت الوزارة �إىل �ضمان تكامله مع
امل�صادر التعليمية الأخرى ؛ كمركز م�صادر التعلم  ،والو�سائل والتجهيزات الرتبوية
احلديثة � ،أما بالن�سبة ملو�ضوعاته فقد مت اختيارها لتنا�سب م�ستويات الطالب يف
كل مرحلة عمرية  ،وتتوافق مع خ�صائ�ص منوهم  ،وثقافتهم االجتماعية  ،وطبيعة
الع�صر  ،واحتياجاته ،ومتطلباته امل�ستقبلية  ،وعر�ضت تلك املو�ضوعات ب�أ�سلوب
م�شوق وجذاب  ،م�شتملة على بع�ض ال�صور والأ�شكال التو�ضيحية .
ولزيادة فاعلية الكتاب املدر�سي  ،اهتمت الوزارة بتدريب املعلمني على اال�ستخدام
الأمثل له  ،وتب�صريهم بكيفية توظيف الو�سائل امل�صاحبة له  ،توظيفا ميكنهم
من �إي�صال املعلومة �إىل �أذهان الطالب ب�سهولة وي�سر ،وي�ساعدهم على امتالك
املهارات ؛ ملعاجلة املو�ضوعات ب�شكل وا�ضح  ،ودقيق .
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و�آمل من خالل تكاتف جهود �أولياء الأمور  ،واملعلمني  ،و�أبنائي الطالب �أن يحقق
الكتاب املدر�سي الأهداف املر�سومة له .
�أ�س�أل اهلل لنا جميعا التوفيق وال�سداد  ،ومل�سريتنا الرتبوية التقدم  ،والرقي  ،حتت
ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم  ،يحفظه اهلل ويرعاه .
واهلل ويل التوفيق ،،
د .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيــرة الـرتبيـة والتعلــيم
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

احلمد هلل رب العاملني  ،وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني  ،وبعد :
في�سر ق�سم تطوير مناهج الدرا�سات االجتماعية � ،أن يقدم لأبنائه الأعزاء يف
ال�صف الثالث الأ�سا�سي  ،كتاب الدرا�سات االجتماعية يف جز�أين  ،ي�شتمل كل
جزء على �أربع وحدات درا�سية .
ٍ
لقد مت �إجناز هذا الكتاب بنا ًء على املبادئ والأ�س�س والأهداف التي و�ضعتها وزارة
الرتبية والتعليم يف جمال تطوير املناهج التعليمية يف ال�سلطنة  ،وحر�صنا �أن
ي�ستجيب هذا الكتاب �إىل الفل�سفة الرتبوية احلديثة  ،التي ت�ؤكد على وحدة املواد
االجتماعية وتكاملها مع املواد الأخرى  ،وعلى احرتام القدرات العقلية للتالميذ
وا�ستعداداتهم الفكرية  ،وت�ؤهلهم للتعلُّم الذاتي .
وجاء عر�ض الوحـدات ملب ًيا الحتياجات التالمـيذ  ،ومراع ًيـا للفـروق الفردية
بينهم  ،ووظفت املعلومات بحيث تربط التالميذ بحياتهم  ،وت�ؤهلهم نحو
االنخراط يف جمتمعهم .
ا�ستفاد الكتاب من اخلربات العربية والعاملية احلديثة يف جمال بناء املناهج
املط ّورة  ،فا�ستخدمنا التقانات والو�سائل التعليمية احلديثة التي تخدم �أهداف
املنهاج اجلديد يف العملية التعليمية التعلمية .
ا�شتملت كل وحد ٍة من وحدات الكتاب على جمموع ٍة من الأ�سئلة والأن�شطة  ،التي
حتقق تنمية الفكر الناقد  ،والتعلم الذاتي  ،وتن َّمي العمل اجلماعي يف جمموعات،
و ُتتيح املجال للتلميذ �أن ي�ستنتج ويقارن ويعرب ويكتب ،مما ي�ساعد على بناء
�شخ�صيته املتفاعلة .
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�إننا نتطلع �أن يدرك املعلم �أهداف الكتاب العامة  ،و�أهداف الوحدات والدرو�س،
ويتبع طرق التدري�س التي حتقق حمورية املتعلم يف العملية التعليمية ،وت�ساعد
على تنمية القيم واالجتاهات املطلوبة .كما تن َّمي املهارات العقلية والأدائية،
ونحث املعلم على االهتمام بتعليم املهارات الواردة يف هذا الكتاب .
لقد عر�ضنا يف دليل املعلم �أ�ساليب تدري�س املادة ،و�أعطينا مناذج منها ،ون�أمل
�أن ي�ستفيد منها املعلم  ،لالنطالق �إىل الإبداع يف ابتكار الأ�ساليب التي تنا�سب
التالميذ يف هذا ال�سن  ،وحتقق �أهداف التوجهات الرتبوية احلديثة للوزارة .
�إننا ن�أمل من �إخواننا املعلمني تزويدنا باملالحظات التي قد ترثي الكتاب،
وحت�سنه  ،وت�ساهم يف تطويره �إىل الأف�ضل .
واهلل املوفق
امل�ؤلفون
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الخام َس ُة
الو ْح َد ُة
ِ
َ

الم ْس ِل َ
مين
ِم ْن َ
قاد ِة ُ
ال ُ
العام ُة للوَ ْح َدةِ
أهداف
َّ

درا�س ِة هذه ال َو ْح َد ِة �أنْ :
ُيتو َّق ُع ِم َن ال ِّت ْلمي ِذ َب ْع َد َ
امل�سلم َ
ني .
َ -١يتع َّر َف َع ِ
روب ْ
وام َل ال َّن ْ�ص ِر يف ُح ِ
مان .
ُ -٢ي ْد ِر َك ِ
كان وال َّز ِ
املفاهي َم الأ َّول َّي َة لل َم ِ
المي .
اريخ ال ْإ�س ِّ
َ -٣ي َّط ِل َع على َموا ِق َف ِم َن ال َّت ِ
يادة وال َّت ْقدي ِر ِمنْ ِق َب ِل ال َآخ َ
رين .
ال�ص ِ
فات املُ�ؤَهِّ ل َة لل ِق ِ
َ -٤ي ْ�س َت ْن ِت َج ِّ
ُ -٥ي َق ِّد َر َدو َر قا َد ِة ا ُ
توحات ال ْإ�سالم َّي ِة .
يو�ش يف ال ُف
ِ
جل ِ
الوار َ
دة .
لحات وال َّت
ِ
املفاهي َم واملُ ْ�ص َط ِ
وع َب ِ
دة يف ال َو ْح ِ
َ -٦ي ْ�س َت ِ
عميمات ِ
الوار َ
كت�س َب القي َم جِّ
دة .
اهات
ِ
واالت ِ
دة يف ال َو ْح ِ
َ -٧ي ِ
واملهارات ِ
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ا�ص
َ�س ْع ُد ْبنُ �أبي و َّق ٍ

ال َّد ْر ُ�س الأَ َّو ُل
�أَ ْقــــ َر ُ�أ َو�أَ َت َع َّل ُم
ا�ص َ�صحا ِب ٌّي ِمنْ ُق َر ْي ٍ�ش،
َ�س ْع ُد ْبنُ �أَبي و َّق ٍ
الهج َر ِة � .أَ ْ�س َل َم
ُو ِل َد مب َّك َة َ�س َن َة َ ٢٣ق ْب َل ْ
وع ْم ُر ُه َ�س ْبع َة َع َ�ش َر عاماً  ،وكانَ
َ�س ْع ٌد ُ
أوائل املُ ْ�س ِلمِينْ َ.
ِمنْ � ِ

الم ؛
�أَرادَتْ �أُ ُّم َ�س ْع ٍد َ�أنْ مَت َ
نع ُه ِم َن ال ْإ�س ِ
عام َّ
قوم ِه  ،فا ْم َتنعتْ َع ِن َّ
لأَ َّن ُه خا َل َف ِد َ
الم َ ،و َل ِك َّن ُه
ين ِ
وال�ش ِ
راب َح َّتى َي ْر ِج َع َع ِن ال ْإ�س ِ
الط ِ
�أَبى َ ،و َ
الم  ،و�س أَ� ُّ
ظل با ًّرا ِب ِك كما َع َّل َم ِني ديني .
قال َلها  :يا �أُ َّما ُه َ ،لنْ �أَ ْر ِج َع َع ِن ال ْإ�س ِ
ن�شـــاط()١
ال�صحيح ِة :
 � َأ�ض ُع عالمة ( √ ) �أَما َم ِالعبا َر ِة َّ
(

)

� -١أَ�سْلَمَ �سَعْدُ بْنُ �أَبي و َّقا�صٍ وهو يف اخلَمْ�سنيَ مِنْ عُمْرِهِ .

الم و َل ِدها .
�ُ -٢س َّرتْ �أُ ُّم َ�س ْع ِد ْب ِن �أَبي و َّق ٍ
ا�ص ِعن َدما َع ِل َمتْ ب� ْإ�س ِ
 -٣عامَلَ �سَعْدُ بْنُ �أَبي و َّقا� ٍص �أُمَّهُ مُعاملَةً حَ�سَنةً بَعْدَ �إ�سْالمِهِ ( .

)

(
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)

هام َ ،فكانَ َد َ
قيق
ا�ص ال َّر ْم َي ِّ
�أَ ْت َق َن َ�س ْع ُد ْبنُ َ�أبي و َّق ٍ
بال�س ِ
ويب  ،وهو �أَ َّو ُل َمنْ َر َمى ِم َن امل�سلم َ
هام
ني ِّ
ال َّت ْ�ص ِ
بال�س ِ
الل ﷺ َي ُح ُّث �أَ ْ�صحا َب ُه على
الع ُد ِّو ،وكانَ َر�سو ُل هَّ ِ
على َ
ال�س َه ِام.
َت َع ُّل ِم ال َّر ْم ِي ِب َّ
َفي ُقو ُل ﷺ  « :ا ْر ُموا �أَال �إنَّ ال ُق َّو َة ِه َي ال َّر ْم ُي ».
				

َ�ص َ
الل ﷺ .
دق َر�سو ُل هَّ ِ

ن�شاط()٢
الل ﷺ َي ُ
هام ؟
�أ  -ملاذا َكانَ َر�سو ُل هَّ ِ
حث �أَ ْ�صحا َب ُه على َت َع ُّل ِم ال َّر ْم ِي ِّ
بال�س ِ
املكان ا َّلذي َ
و�ض َع في ِه ال َّر�سو ُل ﷺ ال ُّر َ
ماة يف َغ ْز َو ِة �أُ ُح ٍد
ب �-أَ َ
ا�س َم ِ
بح ُث و�أَ ْك ُت ُب ْ
.......................................................................................

ْ
ا�ص
ا�ش َته َر َ�س ْع ُد بنُ َ�أبي و َّق ٍ
الم  ،جاهَ َد يف
واحل ْك َم ِة ِ
ِ
والع ْل ِم ب�أُ ِ
مور ال ْإ�س ِ
الم �أَي َنما
�سبيل هَّ ِ
ِ
الل  ،و�أَ ْخ َل َ
�ص يف َن ْ�ش ِر ال ْإ�س ِ
الل ﷺ
َم َع
َذهَ َب� ،شا َر َك
ر�سول هَّ ِ
ِ
وات َب ْد ٍر  ،و�أُ ُح ٍد وا َ
وع َّين ُه
يف َغ َز ِ
خل ْن َد ِقَ ،
ا َ
َّ
خللي َف ُة ُع َم ُر ْبنُ
اب قا ِئد ًا عا ًّما
اخلط ِ
َّ
بال�شجاع ِة

امل�س َ
الــعـــراق ،
لميــن فــي
ِ
جلـيــو�ش ْ
ِ
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الع َ
َوحا َر َب ال ُف ْر َ�س َ
راق وا ْن َت�ص َر َعلي ِه ْم يف َم ْع َر َك ِة القاد�س َّي ِة .
الذين كانوا َي ْح ُك ُمونَ ِ
العراق يف َع ْه ِد اخللي َف ِة ُع َم َر ْب ِن ا َ
َت ىَّ
،
اب
ِوالي َة
ا�ص
ول َ�س ْع ُد ْبنُ �أبي و َّق ٍ
ِ
خل َّط ِ
امل�سل ِم ُّ
والعال ال َفقي ِه � ،إىل �أَنْ َتو َّفا ُه
جاع ،
وظ َّل َ�س ْع ٌد ِمثا ًال للوايل العا ِد ِل  ،والقا ِئ ِد ْ
ال�ش ِ
مِ ِ
هَّ
اللُ َ�س َن َة  ٥٥هـ .
ن�شاط()٣
جيب َع ِن ال ْأ�س ِئ َل ِة الآتية :
�أ� -أُ ُ
ا�ص ِمنْ ُع ْم ِر ِه ُم ْ�س ِل ًما َق ْب َل ال ِه ْج َر ِة ؟
 َك ْم َ�س َن ًة �أَ ْم َ�ضى َ�س ْع ُد ْبنُ َ�أبي و َّق ٍا�ص ح َ
ني ُتوفيِّ َ ؟
 َك ْم كانَ ُع ْم ُر َ�س ْع ِد ْب ِن �أَبي و َّق ٍجليو�ش
ا�ص قا ِئدًا عا ًّما
ِ
َ�س ْع َد ْب َن �أَبي و َّق ٍ

اختا َر ا َ
خللي َف ُة عم ُر ْبنُ َّ
 ملاذا ْاب
اخلط ِ
امل�سلم َ
راق ؟
ني يف ِ
ْ
الع ِ
ب � -أُ ْك ِم ُل ال َفراغ فيما َي�أتي :

الع َ
ا�ص َلها .
 كانَ َ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ي ْحكمونَ ِراق ُق َب ْي َل َف ْت ِح َ�س ْع ِد ْب ِن �أَبي َو َّق ٍ
الم هُ َو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 �أَ َّو ُل َمنْ َر َمى َالع ُد َّو ِّ
هام يف ال ْإ�س ِ
بال�س ِ
َ
ا�ص .
غزوات
الث
ج� -أَ ْك ُت ُب �أ�سما َء َث ِ
ٍ
�شارك فيها َ�س ْع ُد ْبنُ َ�أبي و َّق ٍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -١

-٣

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

ن�شاط()٤
ا�س ِتخ َدام َم َواد
 �أ ُقو ُم َوجمموعتي ب� ْإ�ش ِ
َ
راف املع ِّل ِم ِ ،ب ُ�ص ْن ِع َق ْو ٍ�س َ
و�س ْه ٍم ِ ،ب ّ
ِمن ال ْبيئ ِة المْ َح ِل ّية.
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ن�شاط()٥
ىَ
وتعال :
الل ُ�سبحا َن ُه
 �أُنا ِق ُ�ش َم َع ُزمالئي ب� ْإ�ش ِراف املع ِّل ِم ما َي ُد ُّل علي ِه َق ْو ُل هَّ ِ

�صدق اهلل العظيم

�سورة لقمان( ،الآية )15

ن�شاط()٦
وح ْك َمة َ�س ْع ٍد
 �أَ ْب َح ُث َو مجَ ْ ُم ْو َع ِتي فيِ ْ َم َ�صا ِد ِر ال َّت َعل ِم املُ ْخ َت ِل َف ِة َح ْو َل َ�ش َجاع ِة ِ
ا�صُ ،ث َّم َن ْع ِر ُ
ال�ص ِف.
�ض َما َت َو َّ�ص ْلتَ �إل ْي ِه �أ َما َم ُز َملاَ ِئ َنا فيِ ْ َّ
ْب ِن �أَ ِب ْي َو َّق ٍ
�أَ َت َع َّلـــ ُم
Q

الم .
فار ٌ�س ُ�ش ٌ
جاع جاهَ َد يف َ�س ِ
�َ Qس ْع ُد ْبنُ �أَبي و َّق ٍ
ا�ص ِ
بيل َن ْ�ش ِر ال ْإ�س ِ

�أُ َف ِّكــــ ُر
Q

باب ا َّلتي جَ ْ
ا�س ُي ِح ُّبونَ الوا َيل العا ِد َل .
تع ُل ال َّن َ
Qيف الأَ ْ�س ِ
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�سام ُة ْبنُ َز ْي ٍد
أُ� َ

ال َّدرْ�سُ ال َّثاين
�أَ ْق َر ُ�أ و�أَ َت َع َّل ُم
ُو ِل َد �أُ�سامـــــ ُة ْبنُ زي ٍد
بمِ َ َّكـــــ َة َق ْب َل
ال ِه ْجــــ َر ِة ِب َ�س ْب ِع �سن َ
ني َ .وكانَ وا ِل ُد ُه زي ُد
وائل ا َّل َ
حــارثـــــ َة ِم َن املُ ْ�س ِلم َ
ذين
ني الأَ ِ
ْبنُ ِ
َد َخلوا ال ْإ�سال َم  ،و َن�ش�أَ زي ٌد َو َو َل ُد ُه يف َب ْي ِت
�سول ﷺ ،لذ ِل َك َتر َّبى �أُ�سام ُة َت ْر ِب َي ًة
ال َّر ِ

�سول ﷺ.
� ْإ�س ِ
الق ال َّر ِ
الم َّي ًة  ،و َتخ َّل َق ب أَ� ْخ ِ
و�س ِم َع َ
احل َ
ال�ص َغ ِر  ،وكانَ ال َّر�سو ُل
ديث ِم َن ال َّر ِ
�سول ﷺ ُم ْن ُذ ِّ
َت َع َّل َم �أ�سام ُة ال ُق ْر�آنَ ال َكر َ
مي َ
ريا كما كانَ ُي ِح ُّب �أَبا ُه زيدًا .
ﷺ ُي ِح ُّب ُه َكث ً
ن�شاط()١
�أ � -أُ ْك ِم ُل ال َف َ
راغ فيما َي�أْتي :
ُ )١و ِل َد �أُ�سا َم ُة ْبنُ ز ْي ٍد بـ .............................
و�س ِم َع
َ )٢ت َع َّل َم �أُ�سام ُة ْبنُ ز ْي ٍد ال ُقر�آنَ َ
جيب َعنْ الأَ ْ�س ِئ َل ِة الآتي ِة :
ب� -أُ ُ

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

�سول ﷺ .
ِم َن ال َّر ِ

َ )١ك ْم كانَ ُع ْم ُر �أُ�سام َة ْب ِن ز ْي ٍد ِع ْن َد ال ِه ْج َر ِة ؟
الق َ
احلمي َد ِة ؟
 )٢ملاذا َن َ�ش�أَ �أُ�سا َم ُة ْبنُ َز ْي ٍد َعلى ال ِ
إميان َو َت َخ َّل َق ِبالأَ ْخ ِ
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كـانَ َر�ســـو ُل ال َّلـــ ِه ﷺ َق ْد جــَ َّهـــ َز
َج ْي ً�شــا ب ِقيــــا َد ِة �أُ�ســــا َمــــ َة ْب ِن ز ْي ٍد
وم فيِ ْ ِبلاَ ْ ِد َّ
ال�شاْ ِم.
لحِ َ ْر ِب ال ُّر ِ
الل ﷺ َق ْب َل �أَنْ َيخ ُر َج
و َق ْد ُتوفيِّ َ َر�سو ُل هَّ ِ
َج ْي ُ�ش �أُ�سا َم َة ِم َن املدي َن ِة املن َّو َر ِة ،وملا
ال�ص ُ
َت ىَّ
اخل ِ ْال َف َة
ديق ِ
ول �أَبــو َب ْكـ ٍر ِّ
َ�س َن َة  ١١هـ كــانَ �أَ َّو ُل َع َم ٍل قــا َم ب ِه �إ ْر َ
وم .
�سال ِ
جي�ش �أُ�سام َة لحِ َ ْر ِب ال ُّر ِ
ن�شــاط()٢
جيب َع ِن الأَ ْ�س ِئ َل ِة الآتي ِة :
 �أُ ُ�أ -ملاذا َج َّه َز ال َّر�سو ُل ﷺ َج ْي ً�شا بقيا َد ِة �أُ�سا َم َة ؟
ب -كـ ْم كــانَ ُع ْم ُر �أُ�سا َم َة ْب ِـن ز ْي ٍد عن َدمـا و َّال ُه ال َّر�سو ُل ﷺ القيادة َ�سن َة ١١هـ ؟
�سال َج ْي ِ�ش �أُ�سا َم َة
�ص اخللي َف ِة �أَبي َب ْك ٍر َعلى �إ ْر ِ
ج� -أُ َع رِّ ُ
ب �شفو ًّيا َعنْ ِح ْر ِ
�إىل بال ِد َّ
ال�ش ِام .
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رج اخللي َف ُة �أبــــو َب ْكــ ٍر
َخ َ
م�ؤتة
الب�صرة
ُ
ال�ص ُ
ِّ
ديق َم َع َج ْي ِ�ش �أ�سا َم َة ال�شمال
ــو�ص ًيـــا  ،وكانَ
َمودِّعً ـــا و ُم ِ
املدينة املنورة
�أَ ْبو َب ْكـــ ٍر ما�ش ًيـــا  ،و�أُ�سا َمـ ُ
ة
مكة
املكرمة
ر�ســ ُه َ ،ف أ� َبى �أُ�سا َمـ ُة
ِ
راك ًبا َف َ
راك ًبــا وخلي َفــ ُة
�أَنْ يكـــونَ ِ
بحر
ا
ل
الل ﷺ ما�ش ًيـا ،
�سول هَّ ِ
َر ِ
عرب
َ
والل يا
فقال �أُ�ســامــ ُة  :هَّ ِ
ر�سي و�أَنا �أَ ْم ِ�شي
خلي َف َة
ر�سول هَّ ِ
الل ال َي ْن َبغي �أَنْ �أَ ْب َقى ِ
راك ًبا و�أَ ْنتَ ما�ش ًيا  ،ف�إ َّما �أَنْ َت ْر َك َب َف ِ
ِ
ومن�شي َ�س ِو َّي ًة .
ر�سي ِ
�إىل جا ِن ِب َك � ،أَو �أَنْ َ�أ ْن ِز َل َعنْ َف ِ
خللي

ج
الع

ربي

�

ش به ا

ـان
ـمـ ـ
ُع

جلزير

ا

ة
الع

ا لـــ

بــحــ

ــــ
ـر الأ
حـــمــ

ــــــــ ر

ربية

بالد ال�شام

ر�س َك � ،أَ َت ْ�س َت رِ ُ
َ
ب َقدم ْي ِه
فقال �أَبو َب ْك ٍر  :هَّ ِ
والل ال �أَ ْر َك ُب وال َت ْن ِز ُل َعنْ َف ِ
كث على �أَبي َب ْك ٍر �أَنْ ُي َغ رِّ َ
الل ؟!
�سبيل هَّ ِ
يف ِ
الل �إىل �أَنْ ُتوفيِّ َ َ�سن َة  ٥٤هـ .
َب ْع َدها �أَ ْم َ�ضى �أُ�سا َم ُة ْبنُ ز ْي ٍد َحيا َت ُه ِ
�سبيل هَّ ِ
جماهدًا يف ِ
ن�شاط()٣
�أ  -لمَِاذَا َخ َر َج ا َ
ال�ص َّد ْي ُق َم َع َج ْي ِ�ش �أُ�سا َم َة؟
خل ْلي َف ُة �أ ُبــــ ْو َب ْكــ ٍر ِّ
ر�س ُه � ،أَ ْو َين ِز َل هُ َو عَ نْ 		
ب  -ملاذا َط َل َب �أُ�سا َم ُة ْبنُ ز ْي ٍد ِم َن اخللي َف ِة �أبي َب ْك ٍر �أَنْ َي ْر َك َب َف َ
َف َر ِ�س ِه ِل َ
يكون ما�ش ًيا َم َع اخللي َف ِة ؟
ب َ�ش َف ِو ًّيا عَ نْ � ْإعجابي ِب رَتب َي ِة �أُ�سا َم َة ْب ِن َز ْي ٍد َو َت ْقدي ِر ا َ
ج � -أُعَ رِّ ُ
خللي َف ِة �أَبي َب ْكر ٍ
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َل ُه .

للعبا َر ِة الآتي ِة :
حيح ِة ِ
ال�ص َ
د � -أَ َ�ض ُع دا َئ ِر ًة َح ْو َل َر ْم ِز الإجا َب ِة َّ
 َي ُد ُّل عَ َم ُل اخللي َف ِة �أَبي َب ْك ٍر َوهُ َو يمَ ْ ِ�شي �إىل جا ِن ِب َف َر ِ�س �أُ�سا َم َة ْب ِن ز ْي ٍد على : )١ال َّر ْغ َب ِة يف َ
امل�شي .
ريا�ض ِة
ِ
وب ا َ
خل ْي ِل .
 )٢عَ د َِم �إجاد َِة ُر ُك ِ
لل ُ�س ْبحا َن ُه و َت ىَ
 )٣ال َّت ُ
عال .
وا�ض ِع هَّ ِ
ن�شاط()٤
ديق و�أُ�سا َم َة ْب ِن ز ْي ٍد .
احلوا َر ا َّلذي دا َر َبينْ َ اخللي َف ِة �أَبي َب ْك ٍر ِّ
�أ� -أُنا ِق ُ�ش َو ُز َمالئي ِ
ال�ص ِ
بَ � -أح َّد ُد عَ َلى ا َ
خلر ْي َط ٍة َ�ص ْف َح َة (َ )18م ْو ِقع ا َمل ِد ْي َنة املُ َن َّو َرة َو ِبلاَ ِد َّ
ال�شاْ ِم .
ج� -أُ ْك ِم ُل ال ِب َطا َق َة ال َت ْع ِريف َّي َة ال َتاْل َي َة عَ نْ �أُ َ�سا َم َة ْب ِن ز ْي ٍد:
اال�ســــ َم ال ُّثال ِثي ........................................................................................................................:
ْ -١
َ
َ -٢م َ
كان والد ِتـــــه -٣ .......................................:
تاريخ والد ِته ......................................:
مل قا َم ِب ِه ........................................................................................................................:
� -٤أهَ َّم عَ ٍ
�َ - ٥سنــ َة وفا ِتــــــ ِه ........................................................................................................................:
�أَتَعَل َّ ُم

� أَنَّ �أُ�سا َم َة ْب َن ز ْي ٍد

�أُ َف ّكــ ِـ ُر َو ُ�أنا ِق ُ�ش

ْ 
امل�سلم َ
ني
�سول هَّ ِ
اختيا َر َر ِ
الل ﷺ لأُ�سا َم َة ْب ِن ز ْي ٍد قا ِئدًا لجِ َ ْي ِ�ش ْ
َر ْغ َم ِ�ص َغ ِر ِ�س ِّن ِه .

لل ىَ
َ
تعال و َر�سو ِل ِه ﷺ.
م ًّبا هَّ ِ
كان حُ ِ
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ِ
خا ِل ُد ْبنُ
الوليد

ال َّد ْر ُ�س ال َّثا ِل ُث
يب
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِج ُ
ُو ِل َد خا ِل ُد بنُ ال َولي ِد بمِ َ َّك َة قب َل ال ِه ْج َر ِة،
راف ُقـ َر ْي ٍ�ش يف اجلاهل َّيـــ ِة
وهـــو �أَ َح ُد � ْأ�ش ِ
إ�سالم ) ،وكانَ قا ِئ َدها يف َ
احل ْر ِب.
( قب َل ال ِ
ال�سا ِد َ�س ِة لل ِه ْج َر ِة،
ال�سن ِة َّ
� ْأ�س َل َم خا ِل ٌد َب ْع َد َّ
رحا
و َق ْد َف ِر َح ال َّر�سو ُل ﷺ ب� ْإ�س ِ
الم ِه َف ً
امل�سلمنيَ.
َكب ً
رياَ ،
وج َع َل ُه قا ِئدًا ِل ُف ِ
ر�سان ْ
ن�شاط()١
َ
لمات املُنا�س َب ِة :
�أ � -أُ ْك ِم ُل
الفراغ بال َك ِ

ُ )١و ِل َد خا ِل ُد ْبنُ الولي ِد ِبـ َ ......................................ق ْب َل ال ِه ْج َر ِة .
الم ِه .
 )٢كانَ خال ُد ْبنُ الولي ِد قا ِئ َد  ......................................يف احل ْر ِب َق ْب َل � ْإ�س ِ
رة .
ال�سن ِة ِ ......................................م َن ال ِه ْج ِ
ْ � )٣أ�س َل َم خال ُد ْبنُ ال َولي ِد َب ْع َد َّ
ب  -ملاذا ْ
امل�سلم َ
ني يف َغ ْز َو ِة �أُ ُح ٍد َ�سن َة  ٣هـ ؟
مل َي ُق ْد خال ُد ْبنُ ال َولي ِد ُفر�سانَ ْ
وامل�س ِلم َ
الم خال ِد ْب ِن ال َولي ِد ؟
بب َف َر ِح ال َّر ِ
جـ  -ما َ�س ُ
�سول ﷺ ْ
ني ب� ْإ�س ِ
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كانَ خال ُد ْبنُ الولي ِد قا ِئدًا َع ْ�سكر ًّيا َع ْبقر ًّيا ،
ا�ش َته َر ُ
ْ
اج َح ِة ومها َرت ِه
بخ َط ِط ِه احلرب َّي ِة ال َّن ِ
الع ُد ِّو
يف املُبار َز ِة  ،فكانَ َي ْط ُل ُب مبار َز َة قائ ِد َ
َق ْب َل املعر َك ِة ف�إذا ما بار َز ُه َقت َل ُه ؛ َف ْ
ي�ض ُع ُف
ال ْأعدا ُء و َي ْ�س ُه ُل اال ْنت�صا ُر علي ِه ْم َ .وق ْد َ�س َّما ُه
ر�سو ُل هَّ َ
الل ا َمل ْ�س ُل َ
ول  ،لأ َّن ُه كانَ
الل ﷺ َ�س ْي َف هَّ ِ
امل�سلم َ
ني .
َي ْن َت ِ�ص ُر دا ِئ ًما على �أَ ْع ِ
داء ْ
ن�شاط()٢
�أُجيب َع ِن الأَ ْ�س َئل ِة الآتي ِة :
املع َر َك ِة ِل ُي َ
خيف الأَ ْعدا َء ؟
�أ -ماذا كانَ َي ْفع ُل خال ٌد َق ْب َل ْ
َ
امل�سلول ؟
الل
ب -ملاذا َ�س َّمى ال َّر�سو ُل ﷺ خال َد ْب َن ال َولي ِد َ�س ْي َف هَّ ِ
تيج ِة المْ َ ْع َرك ِة .
موعتي ب� ْإ�ش ِ
ج� -أُنا ِق ُ�ش َو مجَ ْ َ
راف املع ِّل ِم َ ،ت أ� ِث َ
ري َم ْق ِتل القائ ِد على َن َ
حـــروب
َ�شا َر َك خـــال ُد ْبنُ الـــولي ِد يف
ٍ
ر�ســول
داء  ،يف َع ْه ِد
ثيـــرة ِ�ض َد الأَ ْع ِ
ِ
َك ٍ
الل ﷺ وا َ
وعمــ َر
هَّ ِ
خللي َف َتينْ ِ �أَبي َب ْكـــ ٍر ُ
�ضي هَّ
ْب ِن َّ
اللُ عن ُهما.
اخلط ِ
اب َر َ
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ني � ،أَ ْر َ�س َل ا َ
وم يف بال ِد َّ
ِع ْن َدما جَت َّمعتْ ُج ُ
امل�س ِلم َ
خللي َف ُة �أَبو َب ْك ٍر
ال�ش ِام لحِ َ ْر ِب ْ
يو�ش ال ُّر ِ
ال�ص ُ
مي ِتهم فـي مع َر َك ِة
َج ْي ً�شا
ديق
ِ
ِّ
بقيادة خال ِد ْب ِن ال َولي ِد ا َّلذي مَت َّك َن ِمنْ هَ ز َ
موك َّ
ري ِة َ�سن َة ١٣هـ .
ري ِ
ال�شه َ
ال ْ
ن�شاط()٣
جيب َع ِن الأَ ْ�س ِئ َل ِة الآتي ِة :
�أُ ُ
�سول ﷺ وا َ
اختا َر ٌّ
 -١ملاذا ْ
ديق
كل ِم َن ال َّر ِ
خلليف ِة �أبي َب ْك ٍر ِّ
ال�ص ِ
داء املُ ْ�س ِلم َ
ني ؟
ال َولي ِد لمِ ُحا َر َب ِة �أ ْق َوى �أَ ْع ِ

خا ِل َد ْب َن

ا�س ُم املع َر َك ِة َّ
امل�سلمونَ
بقيادة خال ِد ْب ِن ال َولي ِد
ِ
ال�شه َ
ري ِة التي ا ْن َت َ�ص َر فيها ْ
 -٢ما ْ
وم يف بال ِد َّ
ال�ش ِام ؟
َعلى ال ُّر ِ
اع ِت َز ِاز امل�سلم َ
ني بخال ِد ْب ِن ال َولي ِد .
ب َ�ش ِفو ًّيا ب� ْإ�ش ِ
راف املع ِّل ِم َ ،ع ِن ْ
� -٣أُ َع رِّ ُ
ال�س ِّن َ .وكانَ َي ْرجو �أَنْ ُت ْك َت َب َل ُه َّ
ال�شها َد ُة �أَ ْثنا َء ا ُ
الكثرية
روب
ِ
َك رُ َ
ب خا ِل ُد بنُ ال َولي ِد يف ِّ
حل ِ
ا َّلتي ْ
ا�ش َ
وعب َعنْ ذ ِل َك قا ِئ ًال :
رت َك فيها  ،رَّ َ
ري ٍة  ،وما يف َج َ�س ِدي
معار َك َكث َ
« ل َق ْد قا َت ْلتُ يف ِ
َم ْو ِ�ض ٌع �إ َّال وفي ِه َ�ض ْر َب ٌة ِمنْ َ�س ْي ٍف � ،أَ ْو َط ْعن ٌة
ِمنْ ُر ْم ٍح � ،أَ ْو َر ْمي ٌة ِمنْ َ�س ْه ٍم  ،وها �أَنا �أَ ُموتُ

ري َ ،فال نا َمتْ �أَ ْعينُ ُ
َعلى ِف َر ِ
ا�شي َكما يمَ وتُ ال َبع ُ
ا ُ
بناء !! » ..
جل ِ
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ب ُه َم ْوجودًا
ُتوفيِّ َ خال ُد ْبنُ ال َولي ِد َ�سن َة ٢١هـ و ُد ِف َن يف َمدي َن ِة ِح ْم َ
�ص ِب�سوريا  ،وال َيزا ُل َق رْ ُ
َح َّتى الآنَ .

�ص
ب خا ِل ِد ْب ِن الولي ِد ِ
بح ْم َ
َق رْ ُ
ن�شاط()٤
ي�س َت ْخ ِد ُمها املقا ِت ُلونَ َز َ
من خال ِد ْب ِن ال َولي ِد .
�أ � -أَ ْك ُت ُب الأَ ْ�س ِل َح ِة ا َّلتي كانَ ْ
..................................................................... -2 ............................................................................. -1
............................................................................. -3
مي ِة والأَ ْ�س ِل َح ِة احلدي َث ِة .
ب َ�ش ِفو ًّيا َع ِن ال َف ْر ِق َبينْ َ الأَ ْ�س ِل َح ِة القد َ
ب � -أُ َع رِّ ُ
جـ  -ملاذا كانَ خا ِل ٌد َي َت َم َّنى �أَنْ يمَ وتَ وهو ُيقا ِت ُل الأَ ْعدا َء ؟
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ن�شاط()٥
�أَ -ن ْب َح ُث فيِ ْ َم َ�صاْ ِد ِر ال َّت َع ُّل ِم املُ ْخ َت ِل َف ِة َح ْو َل َد ْو َر َخاَ ِل ِد ْب ِن ال َول ْي ِد فيِ ْ ِ َم ْع َر َك ِة اليرَ ْ ُم ْو ِكُ ،ث َّم
إ�شراف املع ِّل ِم .
ُننا ِق ُ�ش ما ْت َو َّ�ص ْل َناَ �إ َل ْي ِه ب� ِ
إ�شراف املع ِّل ِم ِب َر ْ�س ِم الأَ ْ�س ِل َح ِة ا َّلتي َذ َكرها خا ِل ُد ْبنُ الولي ِد
موعتي ب� ِ
ب� -أقو ُم َو مجَ ْ َ
ال�ص ِّف  ،و�أَ ْخ َتاْ ُر
َعلى الو َر ِق املُق َّوى ُ ،ث َّم �أُ َل ِّو ُنها َو�أَ ُق ُّ�صها  ،و�أُ ِّ
ل�ص ُقها على َل َ
وح ِة َّ
ا�س َباً َل َها.
ُع ْن َوا َناً ُم َن ِ
ج� -أُ ْك ِم ُل ال ِب َطا َق َة ال َت ْع ِر ْي ِف َّي َة َ
ب�ش ْخ�ص َّي ِة ال َب َط ِل خال ِد ْب ِن ال َولي ِد :
اال�س ُم ..................................................................................................................................... :
�أْ -
الوال َد ِة .....................................................................................................................:
بَ -مكانُ ِ
ج -ال َّل َق ُب ا َّلذي ْ
ا�ش ُت ِه َر ب ِه .................................................................................................... :
ُ
وتاريخها..................................................................................................... :
فاة
د-مكانُ ال َو ِ
عار ِك ا َّلتي قادها ............................................................................................. :
هـْ � -أ�ش َه ُر المْ َ ِ
�أَ َت َع َّلـــ ُم
ثال َ�س ْع ِد
الم ِ ،منْ �أَ ْم ِ
�َ QQص َن َع الإ�سال ُم ِرجا ًال َن ْعت ُّز ب ِه ْم يف ال َّت ْ�ض ِح َي ِة ِمنْ �أَ ْج ِل ال ْإ�س ِ
ا�ص و�أُ�سا َم َة ْب ِن زي ٍد وخال ِد ْب ِن ال َولي ِد َ
وغيرْ ِ ِه ْم.
ِ
بن �أَبي و َّق ٍ
�أُ َف ّكـــ ِـ ُر
ت�س ُب ه ِذ ِه ُّ
اريخ.
ال�شه َر َة ِ
باب ا َّلتي َج َع َلتْ خال َد ْب َن ال َولي ِد َي ْك ِ
QQيف الأَ ْ�س ِ
الوا�س َع َة يف ال َّت ِ
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اد َس ُة
ْال َو ْح َد ُة َّ
الس ِ

َّ
ُ
واه ُر َّ
ماني ِة
بيعية في
الط
الع َّ
البيئة ُ
ِ
الظ ِ
ال ُ
العام ُة للوَ ْح َدةِ
أهداف
َّ

الوحدة �أنْ :
توقع ِمن التلمي ِذ بع َد درا�س ِة هذه
ِ
ُي ُ
 -١يتع َّر َف َ
بع�ض َّ
الظ َواه ِر َّ
العمان َّي ِة .
الطبيعي ِة يف البيئ ِة ُ
الظواه ِر َّ
ني َّ
ُ -٢يقارنَ ب َ
الطبيعي ِة يف البيئ ِة ال ُعمان َّي ِة .
َ -٣
الظاهرة َّ
يربط ب َ
�شاط االقت�صادي المْ ُ ْر َت ِب ِط ِبها.
ني
ِ
الطبيعي ِة وال َّن ِ
البحار ا َّل ِت ْي ُت ْ�ش ِر ُف َع َل ْي َهاْ َ�س ْل َط َن ِة ُع َمانَ .
ُ -٤يق ِّد َر �أه ِّمي َة
ِ
واه ِر َّ
ُ -٥ي َح َّد ُد َم َوا ِق َع َّ
يع َّي ِة َع َل ْى َخ ِر ْي َط ِة َ�س ْل َط َن ِة ُع َمانَ .
الظ ِ
الط ْب ِ
َ
الوحدة .
الواردة يف
والتعميمات
وامل�صطلحات
ي�ستوعب املفاهي َم
-٦
ِ
ِ
ِ
َ
َ
الوحدة.
الواردة يف
واملهارات
واالجتاهات
�سب القي َم
ِ
ِ
ِ
َ -٧يك َت َ
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ال َّد ْر ُ�س الأَ َّو ُل

البحر واخلليجُ وا َمل ُ
�ضيق
ُ

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ َت َع َّل ُم
الظـــواهــ ُر َّ
َّ
حيط
الطبيعيــ ُة يف بالدي عديد ٌة ِمنهــا:املا ُء ب�أ�شكــال ِه املُختلف ِة كالبح ِر واملُ ِ
وامل�ضيق َّ
والتالل
هول
واخلليج
وال�ش ِ
ِ
كال�س ِ
اطىء وغ ِريها  ،والياب�س ُة ب�أ�شكا ِلها املُتنوع ِة ُّ
ِ
ِ
والواحات وغ ِريها .
واجلبال والأَودي ِة وال�صحاري
واله�ضاب
ِ
ِ
ِ
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ
Q

Qيمُ َ ِّث ُل ال َّلونُ الأ ْز َر ُق المْ ا َء .

Q

Qيمُ َ ِّث ُل ال َّل ْونُ الأ�صفر اليا ِب َ�س َة .

ن�شاط (� )١أَ ْن ُظ ُر و�أُل ِّونُ
ون الأ�صفر واملا َء
ون الأ�صفر واملا َء بال َّل ِ
�أُل ِّونُ الياب�س َة بال َّل ِ
ون �أُل ِّونُ الياب�س َة بال َّل ِ
أزرق و�أُ ُ
أزرق يف اخلريط ِة .
ال ِ
الحظ �أَيهما �أكرب يف امل�ساحة  .بال َّل ِ
ون ال ِ
الياب�سة
املـــاء

املا َء
الياب�س َة
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املـــاء

الياب�سة

املـــاء

�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ
املياه املاحل ِة
ال َبح ُر م�ساح ٌة وا�سع ٌة من ِ
ٌ
وحماط بع�ض ُه �أو ُك ُّل ُه بالياب�س ِة  ،و ُي�س َّمى
ِ�ساح ُة
ري حُميطاً َ ،و ُت َ�س َّمى المْ َ
البح ُر الكب ُ
الوا�س َع ُة ِم َن ا ْليا ِب ِ�س ا َّلتي حُت ُ
يط ِبها ِميا ُه
ِ
المْ ُ
حيطات ِبالقا َّر ِة .
ِ
�أَ َت َع َّل ُم
املياه املاحل ِة .
QQالبح ُر  :م�ساح ٌة وا�سع ٌة من ِ
م�ساح ٌة كبري ٌة ِم َن الأَ ْر ِ�ض (اليا ِب َ�س ِة)
QQالقا َّر ُة :
َ
ال َت ْغ ُم ُرها المْ ِيا ُه .
ري ُي ُ
QQاملُ ُ
وا�سعة
مب�ساحات
حيط
ٍ
حيط  :بح ٌر كب ٌ
ٍ
من الياب�س ِة .
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ
اخلليج جز ٌء من البح ِر داخ ٌل
ُ

ال�شمال

الياب�سة

يف الياب�س ِة .

اخلليج

البحر

الياب�سة
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ن�شاط ()٢
Q

و�صيل ب َ
قاط  ،ث َم �أُ َل ِّونُ
أزرق.
�Qأقو ُم بال َّت
ني ال ِّن ِ
ِ
َ
اخلليج العربي بال َّل ِ
ون ال ِ

ا

خل

ليج

ربي

الع

عمان
ــر ُ

بـح

�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ
ني َبح ٍر َ
ُ
ني �أو ب َ
طبيعي ي�ص ُل ب َ
ليج .
مائي
بحر ْي ِن �أو َ
ني ْ
خليج ِ
ٌّ
امل�ضيق مم ٌر ٌّ
وخ ٍ
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ن�شاط ()٣

�أَ ْن ُظ ُر َو ُ�أ ْك ِم ُل ال َف َ
راغ:

هرمز

ُت ِط ُّل �سلطـن ُة ُعـمـانَ عـلى بحــــــ ِر
الـعرب وُ ..................................عمانَ
ِ
و

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

العربي .

ي�ص ُل  .................................هُ رمز بني
ُ ........................عمان و

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

العربي .

ن�شاط ()٤
نا�سب ُه :
داخ ِل املر َّب ِع الذي ُي ِ
حيح ِب ِ
ال�ص َ
�أَ ْك ُت ُب ال َّر ْم َز َّ
�أ ُ -جز ٌء من البح َّر داخ ٌل يف الياب�س ِة .
طبيعي ي�ص ُل ب َ
ني �أَ ْو
ني
مائي
ِ
بحرين �أو خليج ِ
ٌّ
ب -مم ٌّر ٌّ
َب ْح ٍر َو َخ ِل ْي ٍج .
املياه املاحل ِة .
ج -م�ساح ٌة وا�سع ٌة من ِ
ري ُي ُ
وا�سعة من الياب�س ِة .
مب�ساحات
حيط
ٍ
د  -بح ٌر كب ٌ
ٍ
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ال َب ْحر
املُ ِحيط
ا َ
خلليج
ا َمل�ضيق

�أَنْظُرُ و�أَتَعَرَّفُ فَوائِدَ البِحارِ

َن ْق ُل الب�ضا ِئ ِع .

َن ْق ُل ال ِّن ْف ِط .

راج ال ِّن ْف ِط .
ا�س ِت ْخ ُ
ْ

حَ ْ
املياه .
ت ِل َي ُة ِ

ن�شاط ()٥
�أَ ْذ ُك ُر َ
حار :
ثالث فوائ َد �أُ ْخرى لل ِب ِ
.................................................................... -2 .......................................................................... -1
........................................................................... -3
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ن�شاط ()٦

�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ َو�أَ ْك ُت ُب :
املينا ُء البحري هو مكانٌ يق ُع على البح ِر
ُمبا�شر ًة  ،ويكونُ حو�ض ُه عميقاً �صاحلاً
ال�س ُف ِن .
لر�س ِّو ُّ
ال�صفاتُ املميزةُ للميناءِ البحري :

ميناء ال�سلطان قابو�س .

�أ .......................................................................... -ب.................................................................... -
ج........................................................................ -
�أَ َت َع َّل ُم :
وناقالت
والب�ضائع
كاب
املوانئ البحر َّي َة
�Q Qأن�ش� ِأت ال َّدول ُة
ِ
فن ِ
ِ
َ
ال�ستقبال ُ�س ِ
نقل ال ُّر ِ
ِ
أ�سماك .
والغاز ،
	ال ِّن ْف ِط
واملرافئ ل�صي ِد ال ِ
َ
ِ
ن�شاط ()٧
وميناء �صالل َة .
قابو�س
لطان
ِ
�أَ ْن ُظ ُر و�أُعَ رِّ ُب �شفويًّا عن الأن�شط ِة التي تت ُّم يف ِ
َ
ميناء ُّ
ال�س ِ

ميناء �صاللة .

ميناء ال�سلطان قابو�س .
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ن�شاط ()٨
�أَ ْن ُظ ُر َو� ِأ�ص ُل ِب َخ ٍّط ب َ
ورة
موقع
ِ
و�ص ِ
امليناء �أو املرف�أِ البحري على اخلريط ِة ُ
ني ِ
امليناء �أو املرف�أِ .
ذلك
ِ

ميناء ال�سلطان قابو�س .

مرف أ� ال�صيد ب�صور .

ميناء �صاللة .
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ن�شاط ()9
Q

وفيلم عن 		
البحار
فيلم عن
�صادر التع ُّل ِم
ِ
ُ �Q
ِ
أذهب و ُزمالئي �إىل َمر َك ِز َم ِ
ٍ
مل�شاهدة ٍ
�شحن( حَ ْ
املوانئ البحر َّي ِة .
الب�ضائع ب�أح ِد
وتفريغ
ميل )
عمل َّي ِ
ت ِ
ات ِ
ِ
ِ
ِ

�أُ َف ِّكـــ ُر
Q

عوبات التي قد ُتواجه َ
ول التي ال ُت ُّ
بح ٍر .
بال�ص
ِ
بع�ض ال ُّد ِ
ُّ Q
طل على ْ
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َّ
ال�ش ِ
اط ُئ

ال َّد ْر ُ�س الثاين
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ

Q

َّ Q
مباء البح ِر و ُت َغ ِّطي ِه الرما ُل �أو
ال�ش ِاط ُئ هو اجل ْز ُء الذي تلتقي فيه اليا ِب َ�س ُة ِ
احل�صى �أو ال�صخور.
َ

ن�شاط ()١
بزيارة َّ
�شاه ُد في ْلماً عن ُه ِب َه َد ِف :
�أَقو ُم
اطئ �أو �أُ ِ
ِ
ال�ش ِ
تاع َ
مبنظ ِر َّ
اطئ .
�أْ -
اال�س ِت ْم ِ
ال�ش ِ
وال�صد َِف .
وال�صخو ِر القريب ِة  ،و ِق َط ِع
املرجان َ
مل واحل�صى ُّ
ألوان ال َّر ِ
ِ
ب -ال َّت َع ُّر ِف �إِىل � ِ
جَ -ر ْ�س ِم َ�ش ْك ِل َّ
نبات .
ح�صى �أو ٍ
رمال �أو َ
اطئ وما ب ِه من ٍ
ال�ش ِ
يور منطق ِة َّ
اطئ .
د -ال َّت َع ُّر ِف على ُط ِ
ال�ش ِ
ن�شاط ()٢
Q

منوذج للبح ِر َّ
الورق املق َّوى و�أُل ِّونُ البح َر 		
با�ستخدام
اطئ
بعمل
�Qأَقو ُم ِ
ِ
وال�ش ِ
ٍ
ِ
أزرق َّ ،
ون الأَ ْ�صف ِر .
اطئ بال َّل ِ
بال َّل ِ
ون ال ِ
وال�ش ِ
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ن�شاط ()٣
ارة (ُ )م َقاْ ِب َل ا َ
حيح و�إِ َ�ش َ
�ضع ِ�إ َ
اطئ :
�شارة ( √ ) ُم َقاْ ِب َل َّ
�أَ ُ
ال�ص ِ
خل ِ
�أ � -أَجم ُع ال َّرم َل واحل�صى املل َّونَ والقوا ِق َع ِم َن َّ
اطئ .
ال�ش ِ

)

(

بالكرة على َّ
اطئ وال �أُ ْز ِع ُج ال َ
آخرين.
ألعب و ُزمالئي
ِ
بُ �-
ال�ش ِ
ج� -أُحا ِف ُظ على نظاف ِة َّ
اطئ و�أترك ُه نظيفاً حتى ي�ستعم َل ُه غريي.
ال�ش ِ

)

(

)

(

لب ال َفارغ ِة على َّ
اطئ .
د� -أَ ْرمي ال ُّز
ِ
جاجات وال ُع ِ
ال�ش ِ

)

(

�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ
اجل ْن ِز
ال�س ِ
�QQأَن�ش� ِأت ال َّدول ُة حَمم َّي َة َّ
الحف يف َر�أْ ِ�س ِ
بمِ ُ َحا َف َظ ِة َج ُن ْو ِب َّ
الحف
ال�س ِ
ال�شرقي ِة لحِ ماي ِة َّ
واحلفاظ على البي َئ ِة َ
ال�شاطئ َّي ِة .
ِ
ن�شاط ()٤
وم�شاهدة في ْل ٍم عن حمم َّي ِة
م�صادر التع ُّل ِم
بزيارة مرك ِز
�J Jأقو ُم وزمالئي
ِ
ِ
ِ
اجل ْن ِز بمِ ُ َحا َف َظ ِة َج ُن ْو ِب َّ
ال�شرقي ِة .
ِ
ال�سالحف يف ر� ِأ�س ِ
ن�شاط ()5
ل�صقات ُمل َّو ِنة ُّ
حتث على �أَهَ َّم َّي ِة املُ َحاْ َف َظ ِة
بعمل ُم
�QQأقو ُم و ُزمالئي ب� ِ
إ�شراف ُمع ِّلمي ِ
ٍ
َع َل ْى َن َظاْ َف ِة َّ
ىء .
اط ِ
ال�ش َو ِ
�أُ َف ِّك ُر

ياح على َ
واطئ.
�ضرار خُم َّل ِ
وار ُّ
فات ال ُّز ِ
QQب�أَ ِ
وال�س ِ
ال�ش ِ
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ا َ
زير ُة َو ِ�ش ْبهُ ا َ
جلزي َر ِة
جل َ

ال َّد ْر ُ�س ال َّثا ِل ُث
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ
QQاجلـــزير ُة ِم َ�ساْ َحــــ َة ِم َن الياب�ســـ ِة
حُت ُ
اجلهات .
يط بها امليا ُه ِمنْ ُك ِّل
ِ

اجلزيرة ِم َ�ساْ َح َة ِم َن الياب�س ِة
�QQشب ُه
ِ
حُت ُ
جهات .
يط بها امليا ُه ِمنْ ِ
ثالث ٍ
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ن�شاط ()١
ني ا َ
زيرة �أو �شب ِه ا َ
ريط ِة ومو ِق ِع ا َ
خل َ
�أَ ْن ُظ ُر و�أَ ُ
ربط ب َ
�صورة
زيرة على
ِ
جل ِ
جل ِ
لل�سلطن ِة.
أقمار ِّ
ال�صناع َّي ِة َّ
ال ِ

�شبه جزيرة م�سندم

جزيرة م�صرية

جزر احلالنيات
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ن�شاط ()٢
ني ا ُ
�أَ ِ�ص ُل ب َ
والعبا َر ِة التي ُتنا�س ُبها :
جلمل ِة ِ
ِ�ش ْب ُه ا َ
زيرة
جل ِ
ِم َ�ساْ َح َة من الياب�س ِة حُت ُ
اجلهات.
يط بها امليا ُه ِمنْ ُك ِّل
ِ

�صخري
�شاطئ
ٌّ
ٌ
ِم َ�ساْ َح َة ِم َن الياب�س ِة حُت ُ
هات.
يط بها امليا ُه ِمنْ ِ
ثالث ِج ٍ

ا َ
جلزير ُة

ن�شاط ()٣
املتوفرة
اخلامات
ل�صال ال ُب ِّني �أو غريها من
�J Jأَ ُقو ُم و ُزمالئي
ِ
ِ
ال�ص ِ
با�ستخدام َّ
ِ
وتلوين البح ِر
خ�شبي ،
لوح
جزيرة و�شب ِه
لت�شكيل
يف البيئ ِة ،
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍّ
جزيرة على ٍ
أزرق .
املُ ِ
حيط بهما بال َّل ِ
ون ال ِ
�أُ َف ِّك ُر
َ
جزيرة ُم�سند َم ؟
م�صرية و�شب ِه
جزيرة
ي�س َي ُة ل�س َّك ِان
ِ
ِ
QQما املهن ُة ال َر َّئ َ
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ال�س ْه ُل َوال َّت ُّل وا َ
جل َب ُل
َّ

ال َّد ْر ُ�س ال َّرا ِب ُع

تنوع ٌة منها :
ُ QQيوج ُد يف ُعمانَ ظواه ُر ت�ضاري�ســ َّي ٌة ُم َ

ال َّت ُّل

ال�س ْه ُل
َّ

اجلب ُل

�أَ َت َع َّل ُم
ال�سهــ ُل � ٌ
أر�ض ُمنب�سطــــ ٌة �أو خفيفــــــ ُة
َّ QQ
االنحدار ) .
امليل (
ِ
ِ
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QQال َّت ُّل � ٌ
االرتفاع وجوانبها ُمنحدر ٌة
أر�ض َقليل ُة
ِ
قاعد ٌة وا�سع ٌة .
ول ُه ِ

قاع َد ٌة َو َ�س ْف ٌح و ِق َّم ٌة .
QQاجلب ُل ُمرتف ٌع ِمن الياب�س ِة  ،ويزي ُد ارتفاع ُه عن ِ ٦٠٠مرت  ،ول ُه ِ
الق َّمـة

ال�س ْفح
َّ

القاعدة

�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ
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ن�شاط ()١
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أملأُ
َ
الفراغ
ال�سهل َّي ِة
 QQمُتا َر ُ�س  ......................يف
املناطق َّ
ِ
ال�سلطن ِة .
ِم َن َّ

املناطق
QQيرت َّك ُز ُمعظ ُم  ...........................يف
ِ
ال�سلطن ِة .
ال�سهل َّي ِة ِم َن َّ
َّ

املناطق
QQي�سه ُل �إن�شا ُء  ............................يف
ِ
ال�سلطن ِة .
ال�سهل َّي ِة ِم َن َّ
َّ
ُت�ستخد ُم ال�سهو ُل يف :

�أ........................................................................ -
ب........................................................................ -
ج........................................................................ -
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ن�شاط ()٢
�أَ ِ�ص ُل ب َ
ورة :
وال�ص ِ
ني الكلم ِة ُّ

ال َّت ُّل

ال�سه ُل
َّ

اجلب ُل

اجلزيرة
�شب ُه
ِ
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ن�شاط ()٣
ب َ�ش َفو ًّيا :
�أَ ْن ُظ ُر و�أُ َع رِّ ُ

هل �إىل ال َّت ِّل :
ال�س ِ
�أ -تخ َّي ْل �أ َّن َك مت�شي ِم َن َّ
هل �إىل ال َّت ِّل :
ال�س ِ
QQتخ َّي ْل �أ َّن َك مت�شي ِم َن َّ

�صاعد ًا �إىل الأَ ْعلى
هابطاً �إىل الأَ ْ�س َف ِل

QQاملي ُل ( االنحدا ُر ) ِم َن ال ُّنقط ِة ب �إىل ال ُّنقط ِة �أ
QQاملي ُل ( االنحدا ُر ) ِم َن ال ُّنقط ِة د �إىل ال ُّنقط ِة ج
ب -تخ َّي ْل �أ َّن َك مت�شي ِم َن ا َ
هل :
ال�س ِ
جل َب ِل �إلـى َّ
هابطاً �إىل الأَ ْ�س َف ِل
�QQأم�شي ِم َن ا َ
هل
ال�س ِ
جل َب ِل �إىل َّ
�صاعد ًا �إىل الأَ ْعلى
هل :
ال�س ِ
ج -تخ َّي ْل �أ َّن َك مت�شي ِم َن ال َّت ِّل �إلـى َّ
هل هابطاً �إىل الأَ ْ�س َف ِل
ال�س ِ
�QQأم�شي ِم َن ال َّت ِّل �إىل َّ
�صاعد ًا �إىل الأَ ْعلى
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ٌ
خفيف
�شدي ٌد
�شدي ٌد
ٌ
خفيف

ن�شاط ()٤
ا�س َم َّ
ال�صور ُة :
الظ ِاه َر ِة التي مُتثلها ُّ
�أ� -أَ ْك ُت ُب ْ

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

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

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

ب� -أَ حَ َ
بال يف بي َئتي .
واجل ِ
ال�س ِ
ت َّد ُث َم َع ُز َمالئي َعنْ َب ْع ِ�ض ُّ
هول ِ
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ن�شاط ()٥
اجلبل على اخلريط ِة .
وموقع
ورة
ال�ص ِ
ِ
�أ ْن ُظ ُر و�أر ِب ُط بني ُّ
ِ

ا َ
جل َبل ال ْأخ�ضر يف حمافظة الداخلية .

جبل َ�س ْمحان يف حمافظة ظفار .

اال�س ِت َعانة بالخْ َ َ
ريطة ا ْلو َا ِردة
�أَ ْك ُت ُب �أَ ْ�سما َء َثالث ِة ٍ
جبال �أخرى يف ال�سلطن ِة ِب ْ
فيِ َ�ص ْف َحة : 111

�أ........................................................................ -
ب........................................................................ -
ج........................................................................ -
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اجلبال :
�أَ ْق َر ُ�أ و�أَ َت َع َّر ُف فوائ َد
ِ

اجلبل ال ْأخ�ض ِر .
فوح ِ
تزده ُر ال ِّزراع ُة عَ لى ُ�س ِ

البناء .
حلجارة
اجلبا ُل م�صد ٌر
ِ
ِ

املناطق
بع�ض
ُت
ُ
�ستخرج املعادنُ ِمنْ ِ
ِ
اجلبل َّي ِة .

أع�شاب يف
ترعى احليواناتُ ال َ
املناطق اجلبل َّي ِة .
ِ

َ
منــــاطق
مُت ِّثـــ ُل اجلبـــا ُل
ياح لجِ مالها .
جذب ُّ
لل�س ِ
ٍ
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ن�شاط ()٦
منوذج للبح ِر َّ
الل املُ
جاورة
بعمل
ِ
هل وال ِّت ِ
وال�س ِ
�J Jأقو ُم و ُزمالئي ِ
اطئ َّ
وال�ش ِ
ٍ
ألوان املائ َّي ِة .
ل�صال ال ُب ِّني
لها
والورق وال َّر ِ
ال�ص ِ
با�ستخدام َّ
مل وال ِ
ِ
ِ

ن�شاط ()٧
الل
�صادر ال َّتــع ُّل ِم
ِ
هـــول وال ِّت ِ
ال�س ِ
فيلم عَ ِن ُّ
ُ �J J
أذهب �إىل َمر َكـــ ِز َم ِ
مل�شاهدة ٍ
واجلبال يف �سلطن ِة ُع َ
مان .
ِ

ن�شاط ()٨
�J Jأُ ُ
أكتب
الل
ِ
هول وال ِّت ِ
ال�س ِ
�شارك ُزمالئي يف َج ْم ِع ُ�ص َو ٍر َع ِن ُّ
واجلبال و� ُ
�أَ ْ�سما َءها .

ن�شاط ()٩
قريبة ملُ
�شاهدة
منطقة
رحلة �إىل
�J Jأقو ُم و ُزمالئي ب� ِ
ِ
ٍ
ٍ
إ�شراف ُم َع ِّلمي ِب ٍ
الظواه ِر الت�ضاري�س َّي ِة ا َمل ْو ُج ْو َد ِةَ ،و�أَ ْك ُت ُب َب ْع َ
َّ
الع َباْ َر ْا ِت َع ْن َهاْ.
�ض ِ
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ن�شاط ()١٠
ح�ض ُر كم َّي ًة ِم َن رُّ
مل َم َع َب ْع ِ�ض
�J Jأُ ِ
التب ِة �أو ال َّر ِ
َ
جاج ٍّي على
دوق ُز ِ
احل�صى و�أ�ض ُعها يف ُ�ص ْن ٍ
�صغرية .
هيئ ِة ت َّل ٍة
ٍ
املاء بوا�سط ِة َّ
املياه
ا�ش
أ�صب كم َّي ًة ِم َن ِ
ِ
ُّ �J J
ر�ش ِ
على ق َّم ِة الت َّل ِة .

ر�شا�ش ماء
تلة من الرمل
�أوالرتبة

�صندوق
زجاجي

َ
املت�ساقط و�أتتب ُع م�سار ُه ف�أُ ُ
الحظ :
راقب املا َء
�J Jأُ ُ
تات رُّ
مل وحملها .
املاء  ،وحف ُر
م�سارات له � ،إزاح ُة ُف ِ
جريانُ ِ
التب ِة �أو ال َّر ِ
ٍ
�أَ ْ�س َت ْن ِت ُج
وحمل
وكبرية
�صغرية
تكوين �أود َي ٍة
واجلبال �إىل
الل
ُ QQي�ؤدي جريانُ ِ
ِ
ِ
املاء على ال ِّت ِ
ٍ
ٍ
ِ
مل َ
باجنراف رُّ
رُّ
التب ِة » .
واحل�صى وغريها  ،وهو ما ُيع َر ُف «
ِ
التب ِة وال َّر ِ
�أُ َف ِّك ُر
ناطق
QQيف �أَهَ ِّم َّي ِة املُد َّر ِ
جات يف ا َمل ِ
اجلبل َّي ِة .
QQيف ُ�سهو َل ِة �إقام ِة ُّ
اجلبال .
هول َو ُ�صعو َب ِة �إقامتها يف
ِ
ال�س ِ
الط ُر ِق يف ُّ
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الـوادى

اخلام ُ�س
ال َّد ْر ُ�س
ِ
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ
QQالوادي �أ ْر ٌ
�ض ُمنخف�ض ٌة حَم�صور ٌة بني
منطقتني ُمرتفعتني  ،وجتري فيه امليا ُه عند
الفي�ضانات .
أمطار  ،وقد ُت�س ِّب ُب
ِ
ُ�س ِ
قوط ال ِ
QQن�ش� ِأت املـــراك ُز ال ُعمـــران َّي ُة ( ال ُقرى
وقامت ال ِّزراعــــ ُة ُ ،
دت
واملُدنُ )
و�ش ِّي ِ
ِ
مناطق الأودي ِة .
ال�سدو ُد يف
ُّ
ِ

�سد على �أحد الأودية .

الزراعة يف الأودية .

ن�شاط ()١
�أَ ْك ُت ُب �أَ ْ�سما َء َثال َث ِة َ�أ ْو ِد َي ٍة يف ُعمانَ ِبا ْل َن َظر �إىلالخْ َ َ
ريطة ا ْل َو ِاردة فيِ َ�ص ْف َحة :111
....................................... -3 ....................................... -2 ....................................... -1
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ن�شاط ()٢
راغ:
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْك ُت ُب يف ال َف ِ
ُي�ؤدي في�ضانُ الأودي ِة �إىل :

...................................................................... -1

...................................................................... -2

...................................................................... -3
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ن�شاط ()٣
والية ُ�أخرى � ُ
أ�صف له في�ضانَ
أكتب ر�سال ًة �إىل �صديقي الذي ي�سكنُ يف
ٍ
ُ �J J
الفي�ضان .
طورة
�أح ِد الأودي ِة يف واليتي و�أُح ِّذر ُه ِمنْ ُخ ِ
ِ
ن�شاط ()٤
حل َ
ْ �J Jأ�ستكم ُل ا ُ
روف الآتي َة و�أَ ْك ُت ُب َّ
واه َر ال َت�ضاري�س َّي َة :
الظ ِ
.....................................QQ .....................................QQ
.....................................QQ
ج

�س
أ�
ا

و

ي

ة

ل

ن�شاط ()٥
�شاه ُد فيل ًما عن الأود َي ِة
أذهب و ُزمالئي �إىل َمر َك ِز
م�صادر ال َّتع ُّل ِم و�أُ ِ
ُ �J J
ِ
ال�سلطن ِة .
وال ِّزراع ِة ُ
والع ِ
مران يف َّ
�أُ َف ِّك ُر
الفي�ضانات فيِ الأَود َي ِة ِمنْ � ْأج ِل
دوث
ِ
QQما الأَ�شيا ُء التي ينبغي جت ُّنبها عند ُح ِ
مان �سالمتي ؟
َ�ض ِ
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الواح ُة
ال�ص ْحرا ُء َو َ
َّ

ال�سا ِد ُ�س
ال َّد ْر ُ�س َّ
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ

مطار  .و َقد
باتات
ال�ص ْحرا ُء ِم َ�ساْ َح ُة ِم َن الياب�س ِة جا َّف ٌة و َقلي َل َة ال َّن ِ
ب�سبب ُن ِ
َّ QQ
درة الأَ ِ
ِ
ال�صحرا ُء َرمل َّي ًة �أو َح�صو َّي ًة .
تكونُ َّ
ن�شاط ()١
�أُ ْك ِم ُل ا ْل َف َ
راغ فيما َيلي :
حراء :
فات
ال�ص ِ
لل�ص ِ
ِ
ِم َن ِّ
املميزة َّ
........................................................... -2 ........................................................... -1
........................................................... -3
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ن�شاط ()٢
خط ب َ
راء وموقعها على اخلريط ِة :
ال�ص ْح ِ
ني ُ�ص ِ
ورة َّ
�أَ ْن ُظ ُر و�أَ ْر ِب ُط ِب ٍ

رما ُل ال�شرقي ِة و رمال �آل وهيبة.

الربع اخلايل .
رما ُل ِ
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�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ َت َع َّل ُم

ال�صحراو َّي ِة .
يمُ ا َر ُ�س ال َّرعي يف البي َئ ِة َّ

حراء .
ال�ص ِ
توج ُد �آبا ُر ال ِّن ِ
فط يف َّ
QQالواح ُة �أَ ٌ
حراء
ال�ص ِ
ر�ض ِخ�صب ٌة يف َّ
ي َ
ال�سكانُ
ب�سبب ُخ�صوب ِتها
رت ّك ُز فيها ُّ
ِ
املياه َ
آبار .
من
وو ْف َر ِة ِ
الينابيع �أو ال ِ
ِ

ن�شاط ()٣
�أُ ْك ِم ُل ا ْل َف َ
راغ فيما َي�أتي :
املميزة للواح ِة :
فات
ال�ص ِ
ِ
ِم َن ِّ
...........................................................

...........................................................
...........................................................
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ن�شاط ()٤
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْ�س َت ْن ِت ُج َو�أُ ْك ِم ُل ا ْل َف َ
راغ:
QQمن �أَه ِّم الأَن�شط ِة التي مُتا َر ُ�س يف
الواح ِة ..............................................
َ

ب�سبب
ال�سكانُ يف الواح ِة
َ QQيرت َّك ُز ُّ
ِ
............................................................

ن�شاط ()٥
�أُنا ِق ُ�ش مع ُزمالئي الآتي :
حراء .
ال�ص ِ
ظهور ال ِّن ِ
فط يف َّ
� -1أث َر ِ
الواحات .
 -2ال ِّزراع َة يف
ِ
حراء .
ال�ص ِ
عي يف َّ
 -3ال َّر َ
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ن�شاط ()٦
ال�صحاري
�J Jأَتــ�أ َّم ُل َخــريطـــ َة َّ
ال�سلطن ِة،و�أَ�ص ُل ب َ
النقاط
ني
ِ
ِب َّ
لأَتع َّر َف �إىل ا ْمتدادِهَ اْ و�أُل ِّو ُنها
ون الأَ ْ�صف ِر .
بال َّل ِ

ن�شاط ()٧
رمال َّ
ذهب وزمالئي �إىل َمرك ِز َم�صا ِد ِر ال َّتع ُّل ِم َو �أَ ْب َح ُث َح ْو َل ِ
�J Jأَ ُ
ال�شرقية َ
ال�سلطن ِة .
َو َر ْم َل ِة � ِآل َو ِه ْي َب ٍِة يف َّ
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ن�شاط ()٨
قارنُ ب َ
راء .
قل القدمي ِة واحلديث ِة ا َّلتي ُت ْ�س َت ْخد ُم
ال�ص ْح ِ
ِ
ني َو�سا ِئ ِل ال َّن ِ
للو�صول �إىل َّ
�J Jأُ ِ

�أُ َف ِّك ُر
راء .
QQ
ِ
ال�ص ْح ِ
يواجهها ا ِلإن�سانُ عند التن ُّق ِل يف َّ
بال�صعوبات التي ِ
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السا ِب َع ُة
ْال َو ْح َد ُة َّ

بيعي ُة في َ
الموا ِر ُد َّ
بيئتي
الط َّ
َ
ال ُ
العام ُة للوَ ْح َدةِ
أهداف
َّ

حدة أ�َنْ :
توقع ِمن ال ِّت ْلمي ِذ بع َد درا�س ِة هذه ال َو ِ
ُي ُ
إن�سان .
 -١يتع َّر َف �أهم َّي َة املوار ِد الطبيعي ِة وفوائ ِدها يف ِ
حياة ال ِ
 -٢يتع َّر َف املوار َد ا َّل َط ِب ْي ِع َّية َالرئي�س َة التي مَ ّ
ال�س ْل َط َن ُة .
ت َت ِل ْك َها َّ
َ -٣
يربط ب َ
إنتاج .
أمثل للموار ِد
ني
ِ
اال�ستغالل ال ِ
ِ
وزيادة ال ِ
َ -٤
يربط ب َ
وارتفاع ُم�ستوى املعي�ش ِة .
إنتاج
ني
ِ
زيادة ال ِ
ِ
احلفاظ على نظاف ِة البي َئ ِة .
در َك خماط َر التل ُّو ِث و�أهم َّي َة
ِ
ُ -٥ي ِ
	-٦يمُ َ َّي ُز َبينْ َ ا َمل َو ْا ِر ِد َّ
الط ِب ْي ِع َّي ِة املُ َت َج َّد َد ِة َو َغيرْ ِ املُ َت َج َّد َد ِة.
َ
الوحدة .
الواردة يف
والتعميمات
وامل�صطلحات
ي�ستوعب املفاهي َم
-٧
ِ
ِ
ِ
َ
َ
الوحدة .
الواردة يف
واملهارات
االجتاهات والقي َم
يكت�سب
-٨
ِ
ِ
ِ
َ
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ال َّد ْر ُ�س الأَ َّو ُل

املا ُء

�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ
ُ
يعي�ش في ِه الكائنُ
احلي (الإن�سانُ واحليوانُ والنباتُ ) ويج ُد في ِه حاجت ُه
املكانُ الذي
ُّ
والغذاء َو ُي ؤ� ِّث ُر في ِه َو َيت أَ� َّث ُر ِب ِه ؛ ُي�س َّمى بالبي َئ ِة .
والهواء
املاء
ِ
من ِ
ِ

ُ �J J
أ�صف بيئتي التي � ُ
أعي�ش فيها .
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�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْ�س َت ْن ِت ُج�َ :أهَ َّم َي ُة المْ َاْ ِء

إن�سان .
�ضروري
املا ُء
ِ
ٌّ
حلياة ال ِ

احليوان .
حلياة
�ضروري
املا ُء
ِ
ٌّ
ِ

النباتات .
حلياة
�ضروري
املا ُء
ِ
ِ
ٌّ
ب
�أَ ْن ُظ ُر َو ُ�أ َع رِّ ُ
الكائنات احل َّي ِة .
حلياة
�ضروري
املا ُء
ِ
ِ
ٌّ
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�أَ ْق َر ُ أ�
َ JJ
قال تعا َىل ﴿

﴾ �صدق اهلل العظيم

�سورة الأنبياء ( الآية ) ٣٠

ن�شاط ()١
قوط املط ِر :
قطرة ِ
ق�ص ُة رحل ِة ِ
املاء بع َد ُ�س ِ
َّ
�أ ْن ُظ ُر َو �أُ َر َّت ُب َ�أ ْح َد ْا َث ال ِق َّ�ص ِة :

( )

( )

�سد ماء

�أجري يف
الأنبوب

انتظر هنا
قلي ًال

( )

( )

�أنا قطرة
ماء �صغرية
وهذه رحلتي

�أنا �أ�صلح
لل�شرب

( )

( )

مواد
منظفة
�أ�سري
مع الوادي

مواد
منظفة
�أبدو
نظيفة
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ن�شاط ()٢
جيب َع ِن الأَ ْ�س ِئ َل ِة ا َّلتي َتليها :
�J Jأَ ْن ُظ ُر �إىل ُّ
ال�صو َر ِة الآ ِت َي ِة َو ُ�أ ُ

�سد وادي �ضيقة

�أ -منْ � َ
أين ي�أتي املا ُء ؟
ب -ما ال�س ُّد  ،وما فوائد ُه ؟
جَ -
كيف ي�ص ُل املا ُء �إىل منزلك ؟
ن�شاط ()٣

ل�صقات ُمل َّو ٍنة ُّ
حتث على املُ َحاْ َف َظ ِة
إ�شراف ُمع ِّلمي بر�س ِم ُم
�J Jأقو ُم وزمالئي ب� ِ
ٍ
احلائط املدر�س َّي ِة .
املياه و�أُع ِّلقها على �صحيف ِة
َع َلى نظاف ِة ِ
ِ
64

ن�شاط ()4
أكتب َ
املياه يف بلدتي و�أُ ُ
مل َ
بع�ض ا ُ
ناق�شها مع زمالئي
حول
م�صادر ِ
جل ِ
ُ �J J
ِ
ال�صف .
يف
ِ
..............................................................................................................................................

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

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

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

..............................................................................................................................................
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املاء
�أَ ْن ُظ ُر و�أَ ْق َر�أُ  :تل ُّو ُث ِ
َ QQي َت َل َّو ُث املا ُء ِع ْندما َي َت َع َّر ُ
�ض لمِ وا ٍّد
�ضــا َّر ٍة ُت�ؤْذي الإ ْن�ســانَ والحْ َ َيوانَ
وال َّنباتَ .
ن�شاط ()5
�أَ ْك ُت ُب َب ْع َ
أنواع املوا ِّد املل ِّو َث ِة :
�ض � ِ

�أ ............................................................. -ب........................................................... -
ج........................................................... -
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ

املاء .
ِ QQل ْ إل ْن َ�س ِان َد ُو ٍ ٌر �
أ�سا�سي يف تل ُّو ِث ِ
َّ

والنبات ؟
واحليوان
إن�سان
ِ
QQما �أ�ضرا ُر تل ُّو ِث ِ
ِ
املاء على ال ِ
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�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ

االمتناع
يجب
QQللمحافظ ِة على نظاف ِة ِ
ُ
الفلج وحماي ِة �أنف�سنا من ال ِ
أمرا�ض ُ ،
مياه ِ
عن الآَ ِت ْي:
الفلج .
غ�سل الأواين
ِ -1
ِ
واملالب�س يف ِ
مكان ُّ
الفلج .
 -2ال�سباح ِة مع �أ�صدقائي يف ِ
ال�ش ِ
رب يف ِ
الفلج .
أو�ساخ
ِ
 -3رمي ال ِ
واحلجارة يف ِ
QQولكي ُن َ
يجب �أنْ نتعاونَ و ُن َ
الفلج
�شارك يف
ِ
حافظ على نظاف ِة ِ
الفلج ُ
تنظيف ِ
مياه ِ
وما حول ُه .
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ن�شاط ()6
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْر ِب ُط َو�أُنا ِق ُ�ش
ال�شمال

اخلليج العربي

بـحــر ُعمان
م�سقط
�صور
حمطة حتلية املياه  -م�سقط .
لل�ش ِب )
( رُّ

�س

لطن ُعُ
ة
م

ا َن

بح

ر ال
عرب

ال يعتمد على هذه اخلريطة من ناحية احلدود ال�سيا�سية

�صاللة

حمطة معاجلة ال�رصف ال�صحي � -صاللة .
احلدائق )
( لري
ِ

ن�شاط ()7
�أ) �أذك ُر َ
املنزل :
املياه يف
بع�ض
ِ
ا�ستخدامات ِ
ِ
		
 )1اال�ستحما َم

................................................................ )٢

...................................................... )2

)٤

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

املياه ؟
االعتدال يف
نحر�ص على
ب) ملاذا
ِ
ا�ستهالك ِ
ِ
ُ
ج) َ
أجل املحافظ ِة على ثرو ِتنا املائ َّي ِة حتقيقاً للمقول ِة :
كيف نتعاونُ جميعاً ِمن � ِ
َ
املحافظ ُة عليها ) .
يجب
( املا ُء ثرو ٌة وطني ٌة ُ
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ن�شاط ()8
أفالج .
�J Jأُنا ِق ُ�ش َو ُزمالئي كيفي َة الـ ُمحافظ ِة على ال ِ
ن�شاط ()9
أقرب َّ
حمط ٍة لتحلي ِة
�J Jأزو ُر َو زمالئي ب� ِ
إ�شراف ُمع ِّلمي (�إنْ �أمكنْ ) � َ
مياه ُّ
�شاه ُد في ْلماً عنهما .
املياه ،
رب� ،أو�أُ ِ
وم�صنع لتعبئ ِة ِ
ِ
ال�ش ِ
ٍ
ن�شاط ()10
ل�صقات ُمل َّو ٍنة ُّ
حتث على تر�شي ِد
بعمل ُم
�J Jأقو ُم وزمالئي ب� ِ
إ�شراف مع ِّلمي ِ
ٍ
احلائط املدر�س َّي ِة .
املياه و�أُع ِّلقها على �صحيف ِة
ِ
ا�ستهالك ِ
ِ
ن�شاط ()11
�شاهدة
م�صادر التع ُّل ِم و ُم
بزيارة َمر َك ِز
إ�شراف مع ِّلمي
�J Jأقو ُم وزمالئي ب� ِ
ِ
ِ
ِ
املياه .
فيلم َعنْ َتل ُّو ِث ِ
ٍ
�أَ ْن ُظ ُر و�أُ َف ِّك ُر
QQما ر� َ
وال�س َك ِن
أيك يف �إقامــــ ِة
ِ
امل�ســاكن َّ
للفلج ؟
رب من
َ
بال ُق ِ
املجرى العلوي ِ
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ا ْل َهوا ُء

ال َّد ْر ُ�س الثاين
�أَ ْن ُظ ُر و�أُ َف ِّك ُر
غــازات �أه ُّمهــا
QQيتكــ َّونُ الهـــوا ُء منْ ع َّد ِة
ٍ
الأُك�سجني الذي يتن َّف�ســـــــ ُه الإن�ســــــانُ
واحليوانُ وال َّنباتُ .
ن�شاط ()١
الهواء :
�J Jأَ ْ�ش ُع ُر ِب ُو ُجو ِد
ِ

الهواء :
ِ J Jمنْ فوائ ِد
ِ

............................................................ -1 ............................................................ -1
............................................................ -4 ............................................................ -3
70

ن�شاط ()٢
�J Jأَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْك ُت ُب

ياح َّ
ديدة :
ال�ش ِ
بوب ال ِّر ِ
�J Jأَ ْك ُت ُب الأ�ضرا َر املرت ِّتب َة على هُ ِ
 -1حَ َ
وار ِب َو َغ َر ِق َها يف البح ِر .
ت ُّطم ال َق ِ
.................................................................... -2
.................................................................... -3
.................................................................... -4
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�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ

أ�سباب تل ُّو ِث
الهواء
ِ
� ُ

يارات التي ُت ْن ِت ُج
ال�س ِ
كرث ُة �أعدا ِد َّ
َ
ال�ضارة .
الغازاتَ

دخان
ال�صناعي وزياد ُة
التق ُّد ُم
ِ
ُّ
امل�صانع .
ِ

االنفجاراتُ الربكان َّي ُة التي ُت ُ
والدخان .
بالغبار
لوث الهوا َء
ِ
ِ

احلرائق يف
انت�شا ُر
ِ
الغابات .
ِ

ري الغبا َر .
ال ِّر ُ
ياح التي ُتث ُ
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املبيدات
ا�ستخدام
�سو ُء
ِ
ِ
احل�شر َّي ِة يف ال ِّزراع ِة .

�أَ َت َع َّل ُم
الهواء .
أ�سا�سي يف تل ُّو ِث
�أ ِ -ل ِْلإ ْن َ�ساْ ِن َد ْو ٌر �
ِ
ٌ
ُ
الـــروائح
خــان �أو
املختلط بالأترب ِة
ب -الهـــوا ُء املل َّو ُث هــو الهوا ُء
والغبــار �أو ال ُّد ِ
ِ
ِ
املبيدات احل�شر َّي ِة �أو اجلراثي ِم .
الكريه ِة �أو
ِ
الهواء .
ج -تت�ض َّر ُر الكائناتُ احلي ُة (الإن�سانُ واحليوانُ والنباتُ ) منْ تل ُّو ِث
ِ
�أُ َف ِّك ُر
الهواء ؟
لب�س الأقنع ِة على الفم والأنف عن َد تل ُّو ِث
ِ
QQما فائد ُة ِ
�أَ ْق َر ُ أ�
QQتعم ُل الدولـ ُة على الـ َّت ْق ِل ْي ِـل ِمنْ تل ُّو ِث
خالل :
ِ
الهواء منْ ِ
التجمعات
امل�صانع بعيد ًا عن
� )١إقام ِة
ِ
ِ
ال�صناعي ِة.
ال�سكاني ِة مثل منطق ِة
ِ
الر�سيل ِّ
ُّ
(منطقة الر�سيل ال�صناعية)
ات ا ْل ِب ْي َئ ِة.
َ )٢و ْ�ض ِع َق َوانِينْ َ ُت ْل ِز ُم ا َمل ِ�صا ِن َع ِبال َّت ْق ِل ْي ِل ِمنْ ُم َل َّو َث ِ
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احلدائق الــعـــامــــ ِة
إن�شــــاء
� )٣
ِ
ِ
أ�شجار
املزروعـــ ِة
ِ
بالنباتات وال ِ
�صحي.
هواء
لتوف ِري ٍ
ٍّ

اخل�ضروات والفواك ِه التي
 )٤مراقب ِة
ِ
ال�ســوق للت� ُّأك ِد ِمنْ ُخلــ ِّوها
ت�صــ ُل �إىل
ِ
بيدات
آثار املُ ِ
ِم َن ال ِ
آفات الـ ِّز ِ
راع َّيـــ ِةَ ،و� ِ
احل�شر َّي ِة .
ن�شاط ()٣
ال�ص ِح ْي َح َة:
�أَ ْخ َتا ُر ال َإجاْ َب َة َّ
خالل :
� J Jأُ�ساع ُد يف املحافظ ِة على بيئتي
نظيفة ِمنْ ِ
ٍ
ا�س َت ْخ ِد ُم َو�أَ ْ�ص ِد َقا ِئ ْي ِل َن ْق ِل َنا ِ�إ ىَل َم َد ِار ِ�س َنا َ
/ال�س َّياَ َ
رة).
(احلا ِفل َة َّ
�أْ -
اع ِة الأَ ْ�ش َج ِار).
/ز َر َ
ب� -أُ َ�س ِاه ُم فيِ ْ املُ َحا َفظ ِة َع َلى ال َه َو ِاء َن ِق َّياً َعنْ َط ِر ْي ِق ( َق ْط ِع الأَ ْ�ش َج ِار ِ
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�J Jأُ ُ
طريق :
الهواء عن
حافظ على �صحتي منْ تل ُّو ِث
ِ
ِ
واخل�ضروات جيد ًا قب َل تناو ِلها .
غ�سل الفواك ِه
ِ
ِ -١
كمامة على فمي و�أنفي عندما يكونُ الهوا ُء ُمل َّو ًثا .
و�ضع
-٢
ٍ
ِ
ن�شاط ()٤
احلدائق واملناظ ِر َّ
ال�سلطن ِة .
الطبيع َّي ِة
�J Jأَتباد ُل مع زمالئي �صو َر
ِ
املوجودة يف َّ
ِ
ن�شاط ()٥
م�صنع ملدر�ستي و�أُ ُ
الحظ
أقرب
إ�شراف مع ِّلمي
�J Jأقو ُم مع زمالئي ب� ِ
ِ
بزيارة � ِ
ٍ
الهواء .
للتقليل منْ تل ُّو ِث
اجلهو َد املبذول َة
ِ
ِ
ن�شاط ()٦
�J Jأقو ُم بجول ٍة داخ َل املنطق ِة التي � ُ
أعي�ش فيهاَ ،و َ�أ َتعَ َّر ُف على مظاه ِر التل ُّو ِث
ُ
تتعر�ض ل ُه بيئتي .
الذي
�أُ َف ِّك ُر
املنزل) م�شياً على
QQماذا ميكنُ �أنْ �أ�ستفي َد ل ْو ذهبتُ �إىل مدر�ستي (القريب ِة منْ
ِ
نقل ؟
أقدام بد ًال منْ
ا�ستخدام و�سيل ِة ٍ
ِ
ال ِ
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ُ
َّ
والرتبة
م�س
ال�ش ُ

ال َّد ْر ُ�س ال َّثا ِل ُث
�أ) َّ
م�س
ال�ش ُ
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ

الكائنات َ
َّ J J
بال�ضوء
احل َّي َة
احلرارة) مَت ُد
ملتهب (�شدي ُد
ري
ِ
ِ
ِ
م�س جن ٌم كب ٌ
ٌ
ال�ش ُ
واحلرارة .
ِ
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�أَ ْق َر ُ�أ و�أَ ْ�س َت ْن ِت ُج

�ضو ُء َّ
النباتات .
�ضروريان لنم ِّو
م�س وحرارتها
ِ
ال�ش ِ
ِ
النبات .
يتغ َّذى احليوانُ على
ِ
والنبات .
احليوان
يتغ َّذى الإن�سانُ على
ِ
ِ
�ضو ُء َّ
إن�سان .
م�س
ٌّ
ال�ش ِ
�ضروري لل ِ
تفي ُد �أ�شع ُة َّ
املالب�س .
وجتفيف
املنازل
م�س يف تدفئ ِة
ِ
ِ
ِ
ال�ش ِ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

�أَ َت َع َّل ُم
َّ QQ
الكائنات احلي ِة .
حلياة
م�س �ضروري ٌة
ِ
ِ
ال�ش ُ
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�أَ ْن ُظ ُر و�أَ ْ�س َت ْن ِت ُج

ال �أنــــظـــــ ُر �إىل َّ
ــــم�س
ال�ش ِ
مـــبـــا�شـــر ًة لأنــها ت�ؤذي
عيني .

ُ
أتعـــر�ضلأ�شعــ ِة
ال�
َّ
ـــــــم�س فتـــــر ًة
ال�ش
ِ
طويل ًة لأنها ت�ؤدي
�إىل �إ�صابتي ب�ضرب ِة
�شـــم�س وتعــــر�ض
ٍ
جـلدي للحـــروق و
الأمرا�ض.

ب) الرتب ُة :
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ

التــربـــ ُة هي املكــانُ الذي تنمـــو فيـــ ِه
النباتاتُ ُ ،
متت�ص جذو ُرها املا َء
حيث
ُّ
أمالح واملعادنَ منها .
وال َ

أر�ض .
�سطح ال ِ
توج ُد الرتب ُة على ِ
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ن�شاط ()١
ب َ�شفو ًّيا:
�J Jأَ ْن ُظ ُر َو ُ�أ َع رِّ ُ

َ
الفراغ:
�J Jأُ ْك ِم ُل
QQالرتب ُة الفقري ُة تنبتُ فيها نباتاتٌ .......................................................................
QQالرتب ُة اخل�صب ُة تنبتُ فيها نباتاتٌ .....................................................................
�J Jأَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْ�س َت ْن ِت ُج:

ِ QQمنْ فوائ ِد الرتب ِة :
......................................................................................................... -1
......................................................................................................... -2
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�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ
َت ْع َمـ ُل اجلدرانُ احلجـــر َّيـــ ُة �أَ ْو
الإَ ْ�س ِم ْن ِت َّي ُة َع َلى ِح َما َيــ ِة رُّ ْ
الت َبـ ِة
يف الأرا�ضي الـــــزراع َّيــــ ِة ِم َن
اف .
ْالإِنجْ ِ َر ِ

ن�شاط ()٢
�J Jأجم ُع وزمالئي �صور ًا َ
ني العماني َ
حول جهو ِد املزارع َ
ني يف حماي ِة
الرتب ِة منْ
االجنراف يف بيئاتهم املختلف ِة .
ِ

�أُ َف ِّك ُر
للكائنات احل َّي ِة عندما ال تكونُ �أَ ِ�ش َّع ُة َّ
ُ
ال�ش ْم ِ�س كافي ًة .
يحدث
 -١مبا
ِ
حديثة لحِ ِ ما َي ِة رُّ ْ
ال�سلطن ِة .
أ�ساليب
 -٢ب�
التب ِة ِم َن االنجْ ِ ِ
َ
ٍ
راف يف َّ
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ُ
النباتات

ر�س الراب ُع
ال َّد ُ
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ

JJ

أحجام
بيئات
تتنوع النباتاتُ وتنمو يف
ُ
ٍ
ٍ
خمتلفة  ،وتتم َّي ُز ب� ٍ
أ�شكال و� ٍ
ألوان و� ٍ
خمتلفة �أي�ضاً .
ٍ

ن�شاط ()١
بيئات تنمو فيها النباتاتُ :
أربع
ٍ
أكتب �أ�سما َء � َ
ُ �QQ
ب......................................................... -

�أ -البيئ ُة ال�صحراو َّي ُة .

ج ......................................................... -د.......................................................... -
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�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ
�أَ ْن ُظ ُر و�أَ ْ�س َت ْن ِت ُج:
يحتاج النباتُ لكي ينمو �إىل :
ُ
�أ -الرتبة
ب......................................... -
ج......................................... -
د......................................... -

JJ

�أَ َت َع َّل ُم
حي يتن َّف ُ�س ويتغ َّذى وينمو ويتكاث ُر وميوتُ .
QQالنباتُ كائنٌ ٌّ
ن�شاط ()2

�أَ ْن ُظ ُر َو ُ�أ ْك ِم ُل ال َف َ
راغ:
أ�شجار الطبيع َّي ِة يف ِبالدي :
ِ QQم َن ال ِ
�أ...................................................... -

ب............................................................. -
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أكتب َ
أ�شجار يف َح َياْ ِت َنا:
ُ �QQ
ثالث فوائ َد لل ِ
................................................................................. -1
................................................................................. -2
................................................................................. -3
�أَ َت َع َّل ُم
الل :
أ�شجار يف بيئتي من ِخ ِ
�QQأُحا ِف ُظ على ال ِ
أ�شجار .
)١
االمتناع عن َق ْط ِع ال ِ
ِ
واالعتناء بها .
أ�شجار يف حديق ِة منزيل
ِ
 )٢زراع ِة ال ِ
َ )٣ر َّي الأَ ْ�ش َج ِار القريب ِة من منزيل .
اخل�شب مث َل الورق بد ًال
أ�شياء امل�صنوع ِة منْ
 )٤الإِ ْ�س ِت َفاْ َد ِة ِمنْ بع�ض ال ِ
ِ
من التخ ُّل ِ�ص منها ِ .
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ن�شاط ()3
النباتات :
�أَ ْن ُظ ُر و�أُنا ِق ُ�ش فوائ َد
ِ

1

2

3

4

5

6
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( التوابل )

الب )
( نُ

( ال�شاي )

( الكاكاو )

النباتات :
�QQأَ ْك ُت ُب َب ْع َ�ضاً منْ فوائ ِد
ِ
�شاب .
 -1الحْ ُ �صو ُل َعلى الأَ ْخ ِ

.............................................................. -2

.......................................................... -3

.............................................................. -4

ن�شاط ()4
النباتات التي ُي�ستفا ُد منها والتي تنمو يف
ور عن
ِ
بجمع ُّ
ال�ص ِ
�J Jأقو ُم وزمالئي ِ
ال�ص ِّف .
حُ َ
لوحة و�أُع ِّل ُقها يف ُغرف ِة َّ
ما َف َظ ِت ْي  ،و�أ�ضعها على ٍ

�أُ َف ِّك ُر
ال�سلطن ِة .
�أ  -ب�أهم َّي ِة
ِ
النباتات ِّ
لل�صناع ِة يف َّ
ال�سلطن ِة ؟
أ�شجار يف َّ
ب -كيف يمُ كنُ زياد ُة م�ساح ِة الأَرا�ضي املزروع ِة بال ِ
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حْ َ
ُ
وانات
ال َي

اخلام�س
ر�س
ُ
ال َّد ُ
ن�شاط ()١
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْك ُت ُب:
ني ِم َ
ــــــن
�QQأُ َ�س َّمي نوع ِ
احليــــوانات الأليف ِة
ِ
التــي ال تظــهــــــ ُر يف
ورة :
ال�ص ِ
ُّ
................................ -1
................................ -2
ني ِم َ
ـــن
�QQأُ َ�س َّمي نــــوع ِ
احليـــوانــات غيــــر
ِ
الأليف ِة التي ال تظه ُر
ورة :
ال�ص ِ
يف ُّ
................................ -1
................................ -2
�أَ َت َع َّل ُم

احليوانات الأليف َة ويعتني بها و ُيق ِّد ُم لها َّ
�أ ُ -يربي الإن�سانُ
الطعا َم .
ِ
بُ -
مكان �إىل �آخر
تعي�ش احليواناتُ غري الأليف ِة يف الرباري
ِ
والغابات وتنتق ُل منْ ٍ
طعامها .
		 بحثاً عن ِ
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ن�شاط ()٢
أليف :
أليف  ،وعالم َة (� )أما َم
�J Jأ�ض ُع عالم َة ( √) �أما َم
احليوان غري ال ِ
احليوان ال ِ
ِ
ِ

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
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�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْ�س َت ْن ِت ُج

ُ
ُ
تعي�ش فيها احليواناتُ مث َل بيئ ِة
واملناطق اجلغراف َّي ُة التي
تتنوع البيئاتُ
ُ QQ
الباردة والبيئ ِة البحر َّي ِة .
واملناطق الثلج َّي ِة
أع�شاب وال�صحاري
ِ
ِ
ِ
الغابات وال ِ
ن�شاط ()٣
اجلدول :
احليوانات َح ْ�س َب ال ِب ْي َئ َة املُ َو َّ�ض َح ِة يف
بع�ض
ِ
ِ
أكتب �أ�سما َء ِ
ُ �QQ
ُ
تعي�ش
حيواناتٌ

ُ
تعي�ش
حيواناتٌ

ُ
تعي�ش
حيواناتٌ

ُ
تعي�ش
حيواناتٌ

يف الغاب ِة

ال�صحراءِ
يف َّ

يف املنطق ِة الباردةِ

يف البيئ ِة البحر َّي ِة

-1
-2
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�أَ ْن ُظ ُر و�أتع َّل ُم َ
احليوانات
بع�ض فوائ ِد
ِ

ي�شرب الإن�سانُ
حليب البق ِر
الــبدوي �أغـــطيتـــــ ُه
ين�سج
البدوي َبيت ُه منْ �شع ِر
ين�سج
ُّ
ُّ
َ
ُ
ُ
ُ
واجلمال،
أغنام
اجلمل.
املاع ِز ووب ِر
ِ
ِ
ومفرو�شاتــ ِه منْ �شع ِر املاعــــ ِز واملاع ِز وال ِ
وي�أك ُل منتجا ِتها .
أغنام .
ِ
و�صوف ال ِ

ي�أك ُل الإن�ســــانُ حل َم البقــــ ِر ي�صنع الإن�ســـــــان من جلــود يـــ�أكـــــــــ ُل الإن�ســـــــــانُ َ
بي�ض
مال احليـوانات �أدواتـــه لتبـــريد
الدجاج .
واجل ِ
أغنـــام ِ
ِ
واملاعـــــ ِز وال ِ
املاء و�صناعة الألبان.
والدجاج .
والأ�سماكِ
ِ

ي�ستخد ُم الإن�ســــانُ اخليـــ َل ي�ستخد ُم الإن�ســـانُ الثيــــرانَ
أر�ض .
لل َت َّن ُّق ِل.
ل ِـ ِحراث ِة ال ِ
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نقل
ري ِل ِ
ي�ستخد ُم الإن�سانُ احلم َ
الأَمتع ِة .

ال�صحـــراءِ
ي�ستخد ُم �سكــــانُ َّ
أثقال
وح ْم ِل ال ِ
اجلم َل يف ال�سف ِر َ
مكان �إىل �آخر .
منْ ٍ

ي�ستخد ُم الإن�ســــانُ
الكالب
َ
املنـــاطق
العــــربات يف
جلـــــ ِّر
ِ
ِ
الباردة .
الثلج َّي ِة
ِ

ُت�ستخد ُم اخليـــو ُل لـ ُمما َر َ�ســـ ِة ريا�ضـــ ِة
الفرو�س َّي ِة .

ال�سباق .
ُت�ستخد ُم اجلما ُل يف
ِ

�أَ َت َع َّل ُم
والعربات
احليوانات
ال�سياراتُ والطائراتُ ب�أنواعها املختلف ِة حم َّل
ِ
ِ
َ QQح َّل ِت َّ
مكان �إىل �آخر .
ال�سف ِر
ِ
ِ
املجرورة يف َّ
واالنتقال منْ ٍ
ن�شاط ()٤
�QQأُنا ِق ُ�ش مع زمالئي َ
احليوانات يف :
ا�ستخدامات
بع�ض
ِ
ِ
�أ ) واليتي .
ج) �أَ َ
ماكن �أُخرى من العا ِمل .

ال�سلطن ِة الأُخرى .
ب)
ِ
واليات َّ
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ن�شاط ()٥
احلفاظ
ني ُجهو َد ال َّدول ِة يف
معلومات
بجمع
�J Jأقو ُم وزمالئي
و�صور تب ُ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ال�سلطن ِة .
على
ِ
احليوانات الرب َّي ِة يف َّ
ن�شاط ()٦
منتجات
(احلرفي ِة) التي تقو ُم على
ِ
ال�ص ِ
ناعات التقليد َّي ِة ِ
أكتب فقر ًة عن ِّ
ُ �J J
احليوانات الأليف ِة يف ِبالدي .
ِ
ن�شاط ()٧
الرثوة
فيلم عن
م�صادر التع ُّل ِم و ُم
بزيارة َم ْر َك ِز
�J Jأقو ُم وزمالئي
ِ
ِ
ِ
ِ
�شاهدة ٍ
ال�سلطن ِة .
احليوان َّي ِة يف َّ
ن�شاط ()٨
مكان �إقامتي  ،و�أُد ِّونُ
بيع الأحذ َّي ِة
�J Jأقو ُم
ِ
واحلقائب يف ِ
ِ
بزيارة حم َّال ِت ِ
امل�صنوعات اجللد َّي ِة .
�أنواعَ
ِ
�أُ َف ِّك ُر
احليوانات قدمياً وحديثاً ؟
با�ستخدامات
QQ
ِ
ِ
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ال�سا ِد ُ�س
ال َّد ْر ُ�س َّ

ي المْ ُ َت َج ِّد َد ِة
املوارِ ُد الطبيع َّي ُة المْ ُ َت َج ِّد َد ُة َو َغ رْ ُ

�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ
املــوار ُد الطبيع َّيـــــ ُة هي
ِ
الأ�شيــا ُء التي يح�صــــ ُل
عــليهــــــا الإن�ســــانُ منْ
البيئ ِة الـطبيع َّيـــــ ِة لتلبي
احتياجات ِه .

�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ

املوار ُد
املــوار ُد املتجدد ُة هي
ِ
ِ
كبيــرة ،
بكميــات
التي ُتــوج ُد
ٍ
ٍ
مكان مــا ف�إنــه
و�إذا انتهت منْ ٍ
يمُ كنُ ا�ستعاد ُتها �أو جتدي ُدها.
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املتجددة
املــوار ُد غيـــر
ِ
ِ
املــوار ُد التي ُتــوج ُد
هي
ِ
حمدودة  ،و�إذا
بكميـات
ٍ
ٍ
مكان ما ف�إنه
انتهت منْ ٍ
ال ميكنُ احل�صول عليها
مرة �أخرى.
ن�شاط (� : )١أُ ْك ِم ُل ا ْل َف َ
راغ فيما َيلي :
للمـــوار ِد َغيـــ ِر
زة
ال�ص ِ
فـــات املم َّي ِ
ِم َن ِّ
ِ
املتجددة :
ِ
........................................................ -1
........................................................ -2

لــلمـــوار ِد
ــــزة
ال�ص ِ
فـــات املم َّي ِ
ِم َـن ِّ
ِ
املتجددة :
ِ
........................................................ -1
........................................................ -2
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ

أر�ض .
ُ QQي�ستخ َر ُج ال ِّن ْف ُط منْ ِ
باطن ال ِ
َ QQي�س َتخ ِد ُم الإن�سانُ ال ِّن َ
فط يف ت�سي ِري
فن
يارات
ِ
ال�س ِ
وال�س ِ
والقطارات ُّ
َّ
آالت وغريها .
والطائرات وال ِ
ِ
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ُ QQي�ستخ َر ُج الغــا ُز
الطبيعي منْ
ُّ
أر�ض.
ِ
باطن ال ِ
َ QQي�س َتخـــ ِد ُم الإن�ســـانُ الـــغـــا َز
احل�صـــول على
الــطبيعي يف
ِ
َّ
َّ
الطعام
الطاق ِة ال ّالزم ِة لطهي
ِ
امل�صـــانع
إدارة
يف
املنـــازل  ،و� ِ
ِ
ِ
الكهرباء وغ ِريها .
إنتاج
ِ
و� ِ
ن�شاط ()٢
نا�سب ُه :
داخ َل املُ َر َّب ِع الذي ُي ِ
�J Jأَ ْك ُت ُب الرق َم ِ
الرتبة
()1

موار ُد متجدد ٌة

()2

متجددة
ري
ٍ
موار ُد غ ُ

الهواء
ال ِّن ُ
فط
احلدي ُد
الـما ُء
الغاز الطبيعي
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ن�شاط ()٣
ال�صو َر ِة َو َم ْو ِق ِعها َعلى الخْ َ َ
ريط ِة :
�J Jأَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْر ُب ُط َبينْ َ ُّ
م�ضيق هرمز

ال�شمال

اخلليج العربي

بـحــر ُعمان
�صحار
م�سقط
ميناء الفحل

�صور

فهود جبال

ميناء الفحل .

�

سلط
ن
ة
ُ
عما َن

بحـ

حمطة تكرير النفط يف ميناء الفحل .

ر الـ
عــر

ب
ال يعتمد على هذه اخلريطة من ناحية احلدود ال�سيا�سية �صاللة

حقل غاز يف منطقة جبال .

ميناء ت�صدير الغاز امل�سال يف �صور .

ا�ستخراج النفط من حقل فهود .
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�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ ْق َر�أُ

بع�ض
�صنع ِ
ُت�ستخد ُم املعا ِدنُ يف ِ
والــزخرفيات .
الأوانـــي ،
ِ

أ�سالك
�صنع ال ِ
ُي�ستخد ُم ال ُّن ُ
حا�س يف ِ
الكهربائي ِة .

ن�شاط ()٤
JJ

�أُ ْك ِم ُل ا ْل َف َ
راغ فيما ي�أتي :

ا�ستخدامات ال ِّن ْف ِط يف حيا ِتنا :
 )١من
ِ
�أ  ......................................................... -ب ......................................................... -
الطبيعي يف حيا ِتنا :
الغاز
 )٢من
ِ
ا�ستخدامات ِ
ِّ
�أ  ......................................................... -ب ......................................................... -
ا�ستخدامات َّ
الف�ض ِة يف حيا ِتنا :
 )٣من
ِ
�أ  ......................................................... -ب ......................................................... -
�أَ ْ�س َت ْن ِت ُج

يجب َتر�شي َد
املتجددة ثرو ٌة وطن َّي ٌة
ري
ِ
املوار ُد غ ُ
ُ
ِ
ق�صرية .
فرتة
ٍ
ا�ستخدامها كي ال تنتهي يف ٍ
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ن�شاط ()٥
التعدين
فيلم عن
م�صادر التع ُّل ِم
بزيارة َم ْر َك ِز
�J Jأقو ُم و ُزمالئي
ِ
ِ
ِ
ِ
وم�شاهدة ٍ
ال�سلطن ِة .
والغاز
وا�ستخراج ال ِّن ْف ِط
الطبيعي يف َّ
ِ
ِ
ِّ

ن�شاط ()٦
بجمع ُ�ص َو ٍر َعنْ املوار ِد الطبيع َّي ِة يف البيئ ِة املحل َّي ِة
�J Jأقو ُم و ُزمالئي
ِ
متجددة .
متجددة  ،و�أُخرى غ ِري
موار َد
ٍ
ٍ
وت�صنيفها �إىل ِ

�أُ َف ِّك ُر
البنزين املُ
�ستخرج من ال ِّن ْف ِط � ،أُف ِّك ُر
با�ستخدام
يارات الآن
ال�س ِ
QQت�س ُ
ِ
ري ُمعظ ُم َّ
ِ
ِ
يارات َغيرْ َ ال ِب ْن ِز ْي ِن.
ال�س ِ
يف موا ٍد �أُخرى يمُ كنُ �أن ُت�سيرِّ َ َّ
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الو ْح َد ُة َّ
ام َن ُة
الث ِ
َ

الم ُع َ
مان
ِم ْن َأ ْع ِ
الأهْ ُ
العام ُة للوَ ْح َدةِ
داف
َّ

هذه ال َو ْح َد ِة أ�َنْ :
درا�س ِة ِ
ُي َتو َّق ُع ِم َن ال ِّت ْلمي ِذ َب ْع َد َ
الم ُعمانَ الأَوا ِئ ِل .
 -١يتع َّر َف َب ْع ً�ضا ِمنْ �أَ ْع ِ
َ -٢ي َّط ِل َع َعلى َب ْع َ
�ض َموا ِق َف ال ُع َما ِن َّي َ
إ�سالمي .
اريخ ال
ِّ
ني يف ال َّت ِ
مان .
كان وال َّز ِ
ُ -٣ي ْد ِر َك املفاهي َم الأَ َّول َّي َة لل َم ِ
ُ -٤ي َق ِّد َر َدو َر العماني َ
�شار ِه .
الم وا ْن ِت ِ
ني الأَوا ِئ ِل يف ُن ْ�ص َر ِة ال ْإ�س ِ
الوار َد َة يف ال َو ْح َد ِة .
لحات وال َّتع ِم ِ
املفاهي َم واملُ ْ�ص َط ِ
توع َب ِ
َ -٥ي ْ�س ِ
يمات ِ
الوار َ
واملهارات جِّ
دة يف ال َو ْح َد ِة .
يكت�س َب ال ِقي َم
واالت ِ
ِ
ِ -٦
اهات ِ
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إمام جا ِب ُر بنُ َز ْي ٍد
ال ُ

ال َّد ْر ُ�س الأَ َّو ُل
�أُ ْن ُظ ُر و�أَ ْق َر�أُ
ُو ِل َد الإما ُم جا ِب ُر ْبنُ َزي ٍد يف َب ْل َد ِة
َف ْر ٍق ِب ِوال َي ِة َن ْزوى ِخ َ
الل ال َف رْ َ
ت ِة َبينْ َ
عامي  ٢٢-١٨هـ يف ِخال َف ِة ُع َم َر ْب ِن
َّ
 .و َي ْن َت ِ�س ُب الإما ُم
اب
اخلط ِ
جاب ٌر �إىل َقبي َل ِة الأَ ْز ِد ال ُعمان َّي ِة َ ،و َق ْد

َن َ َ
�ش�أ يف �أُ ْ�ســ َر ٍة فقيـــ َر ٍة و َ�أ َخ َذ ُعلو َم ُه
الأُ ىَ
مي .
ول يف َن ْزوى َ ،ح ْي ُث َت َع َّل َم ال ِقرا َء َة وال ِكتا َب َة َ ،و َح ِف َظ ال ُق ْر�آنَ الكر َ
ن�شاط()١
جيب َع ِن الأَ�سئل ِة الآتي ِة :
�أُ ُ
� - ١أَ ْي َن َت َق ُع َب ْل َد ُة َف ْر ٍق ؟
 - ٢ماذا َت َع َّل َم الإما ُم جا ِب ُر ْبنُ
زي ٍد يف َن ْزوى ؟
مدينة َن ْزوى
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�أَ ْق َر ُ أ�
لماءِ ،ل َ
ذلك َر َح َل �إىل َمدي َن ِة
للع ْل ِم وال ُع ِ
كانَ الإما ُم جا ِب ُر ْبنُ َز ْي ٍد َ�ش ِدي َد ال َّذ ِ
كاء ،حُ ِ
م ًّبا ِ
الع ْلم َّي ِة
للع ْل ِم  ،وكا َن ِت ال َب ْ�ص َر ُة يف ذ ِل َك ال َو ْق ِت � ْإحدى ِ
املراك ِز ِ
راق َط َلباً ِ
ال َب ْ�ص َر ِة يف ِ
الع ِ
الإ�سالم َّي ِة امله َّم ِة  ،كما كا َنتْ ِ�صال ُتها َو ِثي َق ًة ب ُعمانَ .
ر�سول
َت َع َّل َم الإما ُم جاب ٌر يف ال َب ْ�ص َر ِة ال ُّلغ َة والأَ َد َب وال ِف ْق َه  ،وكانَ َي ْل َتقي مع َ�صحا َب ِة
ِ
وا�س ِم َ
ين َح َّتى � ْأ�ص َب َح عالمِ اً .
هَّ ِ
الل ﷺ يف َم ِ
احل ِّج  ،و َي�أْ ُخ ُذ َع ْن ُه ْم ُعلو َم ال ِّد ِ
ن�شاط()٢
عبارات يف
نا�س ُبها ِمنْ
املجموع ِة الأُوىل َم َع ما ُي ِ
ٍ
�أ ِ � -أ�ص ُل َبينْ َ العبا َر ِة ِم َن ْ
موع ِة ال َّثاني ِة:
املج َ
ْ
املجموع ُة الأُوىل
ْ
ُو ِل َد الإما ُم جا ِب ُر ْبنُ َز ْي ٍد يف

املجموع ُة ال َّثاني ُة
ْ
الأَ ْز ِد

ا َّت َ�ص َف الإما ُم جا ِب ٌر

دة َف ْر ٍق
َب ْل ِ

َر َح َل الإما ُم جا ِب ٌر �إىل

كاء
ِب ِ�ش َّد ِة ال َّذ ِ

َي ْن َت ِ�س ُب الإما ُم جاب ٌر �إىل َقبي َل ِة

ال َب ْ�ص َر ِة

ب -لمِ اذا َر َح َل الإما ُم جا ِب ُر ْبنُ َز ْي ٍد �إىل ال َب ْ�ص َر ِة؟
الل ﷺ .
ج -لمِ اذا كانَ الإما ُم جا ِب ُر ْبنُ َز ْي ٍد َي ْل َتقي مع َ�صحا َب ِة
ر�سول هَّ ِ
ِ
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ن�شاط()٣
(الو اَ َل َياتُ ) َ�ص ْف َح ُة (� )110أُ َح ِّد ُد
ِ -١ب اْال ِْ�س ِت َعا َن ِة ِب َخر ْي َط ِة َ�س ْل َط َن ِة ُعمانَ ِ
َم ْو ِق َع ِوال َي ِة َن ْزوى .
إمام جاب ِر ْب ِن َز ْي ٍد  ،و َنتع َّر ُف ط ِري َق َة ال َّت ْعلي ِم
ُ -٢ن ِ
�شاه ُد فيل ًما َعنْ َح ِ
ياة ال ِ
إمام جاب ِر ْب ِن َز ْي ٍد ،
يف ال َب ْ�ص َر ِة يف ذ ِل َك ال َو ْق ِت � .أَ ْو َن ْق َر�أُ ِق َّ�ص ًة َعنْ َح ِ
ياة ال ِ
لومات ا َّلتي َح َ�ص ْلنا َعل ْيها .
ُث َّم ُننا ِق ُ�ش ا َمل ْع ِ
َنب َغ الإمـــا ُم جــابـــ ُر ْبنُ َز ْي ٍد َح َّتى ْ
ا�ش ُتــ ِه َر
امل�سلم َ
ني
ِب َ�س َعـــ ِة ِع ْل ِمـــ ِه ،وهـــو ِمنْ �أَوا ِئ ِل ْ
ذين َك َت ُبوا �أحا ِد َ
ا َّل َ
الل ﷺ .
�سول هَّ ِ
يث َر ِ
حــابي ا َ
َ
الل ْبنُ
جلليــ ُل عب ُد هَّ ِ
قــال َع ْنــ ُه َّ
ال�ص ُّ
ا�س ( َر ِ�ض َي هَّ
«ا�س�أ ُلوا جا ِب َر
اللُ ع ْن ُهما) ْ :
ع َّب ٍ
ْب َن َز ْي ٍد َف َل ْو َ�س�أ َل ُه َ�أهْ ُل ا َمل ْ�ش ِر ِق وامل ْغ ِر ِب
�سع ُه ْم ِع ْل ُمهُ» .
َل َو َ
ن�شاط()٤
إمام جا ِب ِر ْب ِن َز ْي ٍد.
 �أُنا ِق ُ�ش َو ُزمالئي َم ْع َنى ما قا َل ُه عب ُد هَّ ِالل ْبنُ ع َّب ٍ
ا�س َع ِن ال ِ
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َ
يو�س َف
العراق
َط َل َب وايل
(احل َّج ُ
اج ْبنُ ُ
ِ
إمام جاب ِر ْب ِن َز ْي ٍد �أَنْ َي ىَّ
تول
ال َّث َقفي) ِم َن ال ِ
�ضاء  ،ول ِكنَّ الإما َم جاب ًرا َر َف َ
�ض
وظي َف َة ال َق ِ
ذ ِل َك لأنَّ الوا َيل كانَ ظاملًا  ،وعا َد �إىل َب َل ِد ِه
ُعمانَ َ ،ح ْي ُث َ
عا�ش َف رْ َ
ت ًة ِم َن ال َّز َم ِن ُ ،ث َّم
الب�ص َر ِة َو ُتوفيِّ َ ِبها �سن َة  ٩٣هـ .
عا َد �إىل ْ
لوم  ،و�أَهَ ُّم ُم�ؤ َّلفا ِت ِه
ريا ِم َن ال ُك ُت ِب  ،و َن َق َل َت ِ
المي ُذ ُه َع ْن ُه كث ً
�أَ َّل َف الإما ُم جاب ٌر كث ً
ريا ِم َن ال ُع ِ
مدينة الب�رصة حيث عا�ش الإمام جابر بن زيد

هُ َو ديوانُ جاب ٍر ا َّلذي ُي ْعت َم ُد علي ِه يف ِع ْل ِم ال ِف ْق ِه.
ن�شاط()٥
�أ � -أُ ْك ِم ُل ال َف َ
راغ فيما َي�أْتي :
إمام جاب ٍر َم ْ�ص َد ٌر ُي ْعت َم ُد َع َل ْي ِه يف ِع ْل ِم ..............................................
 -١ديوانُ ال ِ
إمام جاب ِر ْب ِن َز ْي ٍد �أَنْ َي ىَّ
تول وظي َف َة ...............................
َ -٢ط َل َب وايل
ِ
العراق ِم َن ال ِ
ُ -٣توفيِّ َ الإما ُم جا ِب ٌر َ�س َن َة .........................................
ب� -أُنا ِق ُ�ش َم َع ُزمالئي ما َي ْ�أتي :
 -١ملاذا عا َد الإما ُم جا ِب ٌر ْبنُ َز ْي ٍد �إىل ُعمانَ ؟
امل�س ِلمونَ جا ِب َر ْب َن ز ْي ٍد ؟
 -٢ملاذا ُي َق ِّد ُر ْ
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ن�شاط()٦
 �أُ ْك ِم ُل ال ِب َطا َق َة ال َّت ْع ِر ْي ٍف َّي ِة َع ِن الإِ َماْ ِم َجاْب ِر ْب ِن ز ْي ٍد:اال�س ُم ...........................................................................................................................:
ْ
ُ
تاريخ ِوال َدت ِه .................................................. :
َمكانُ ِوال َدت ِه .................................:
ال ُب ْل َدانُ ا َّلتي َر َح َل �إليها ............................................................................................. :
فاة .................................................................................................... :
َمكانُ َو َ�س َن ُة ال َو ِ
�أَهَ ُّم ُم ؤَ� َّلفا ِت ِه .............................................................................................................. :

�أَ َت َع َّل ُم
ماء املُ ْ�س ِلم َ
ني الأَوا ِئ ِل .
QQالإما ُم جا ِب ُر ْبنُ ز ْي ٍد ِمنْ ُع َل ِ
�أُ َف ِّك ُر
يف ْ
الم .
إمام جا ِب ِر ْب ِن َز ْي ٍد َو َد ِ
ور ِه فـي ِخ ْد َم ِة ال ْإ�س ِ
�شخ ِ�ص َّي ِة ال ِ
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بيب
ال ُ
الربي ُع ْبنُ َح ٍ
إمام َّ

ال َّد ْر ُ�س ال َّثاين
يب
�أَ ْن ُظ ُر َو َ�أ َت َع َّل ُم َو ُ�أ ِج ُ
دة
بيب يف َب ْل ِ
ُو ِل َد الإما ُم ال َّربي ُع ْبنُ َح ٍ
َغ َ�ضفانَ ِبوالي ِة ِل َوى َح َوايل َ�س َن ِة  ٨٠هـ .
�أ ْد َر َك الإما َم جا ِب َر ْب ِن َز ْي ٍد يف حيا ِت ِه ،
و َتل َّقى ُعلو َم ُه الأُ ىَ
ول يف َم ْو ِطن ِه ُعمانَ ,
�شاب ِل َط َل ِب
ُث َّم َر َح َل �إىل ال َب ْ�ص َر ِة وهو ٌّ

بلدة غ�ضفان يف ِل َوى

بار ُع َلما ِئها .
الع ْل ِم  ،و َم َك َث فيها َيتل َّقى ُعلو َم
ِ
ِ
احلديث وال ِف ْق ِه وال َّت ْف�س ِري على ي ِد ِك ِ
ن�شاط()١
وج ُد املُ ُدنُ ال َّتا ِلي ُة :
�أ  -يف � ِّأي ال ُّد َو ِل َ
الع َرب َّي ِة ُت َ
		
 -١ال َب ْ�ص َر ُة

َ -٢غ َ�ضفانُ

َ -٣م َّك ُة املك َّرم ُة .

ب  -ملاذا كانَ َي ْر َح ُل َب ْع ُ
الب ا ْل ِع ْل ِم ِمنْ ُعمانَ �إىل ال َب ْ�ص َر ِة ؟
�ض ُط ِ
جـ  -ما ال ُعلو ُم ا َّلتي َت َع َّلمها الإما ُم ال َّربي ُع يف الب�ص َر ِة ؟
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را�س ِت ِه يف ال َب ْ�ص َر ِة عالمِ ًا
بيب َب ْع َد ِد َ
�أَ ْ�ص َب َح ال َّربي ُع بنُ َح ٍ
َ
وي َّ
ري
باحل ِ
ال�ش ِر ِ
يف َ ،و�أَ َخ َذ َع ْن ُه ِ
ديث ال َّن َب ِّ
الع ْل َم َع َد ٌد كب ٌ
ِمنْ َتالمي ِذ ِه � .أ َّل َف ِكتا ًبــا َم ْ�شهـــــو ًرا يف َ
ا�س ُمــــ ُه
احل ِد ِ
يث ْ
يح ) .
با�س ِم
ِ
(اجلام ِع َّ
(املُ ْ�س َن ُد)  ،و ُي ْعـــ َر ُف َا ْي ً�ضـا ْ
ال�ص ِح ِ
بيع ِم َن ال َب ْ�ص َر ِة �إىل َ
أواخ ِر
وط ِن ِه ُعمانَ يف � ِ
عا َد الإما ُم ال َّر ُ
ُع ْم ِر ِه  ،و�أَقا َم ِب َب ْل َد ِت ِه َغ َ�ضفانَ �إىل �أَنْ ُتوفيِّ َ َ�س َن َة  ١٧٥هـ .
ن�شاط()٢
 �أُ ْك ِم ُل ال َف َراغ فيما ي�أْتي :
بيب الإما َم ........................................................
�أ� -أَ ْد َر َك ال َّربي ُع بنُ َح ٍ
بيب ال ُعلو َم َعنْ .................................................................
ب� -أَ َخ َذ ال َّربي ُع بنُ َح ٍ
جـ�-أَ َّل َف ال َّربي ُع كتا ًبا يف َ
ا�س ُم ُه .........................................................
احل ِ
ديث ْ
ن�شاط()٣
جيب َع ِن الأَ ْ�س ِئ َل ِة الآتية :
�أُ ُ
�أ  -لمِ اذا ْ
بيع ْبنُ
حبيب ُعمانَ ِل َي ْق ِ�ض َي فيها َبق َّي َة َحيا ِت ِه؟
اختا َر الإما ُم ال َّر ُ
ٍ
ب َك ْم َ�سن ًة َ
بيب ؟
عا�ش الإما ُم ال َّربي ُع بنُ َح ٍ
بيب ؟
جـ  -ما َم ْو ُ
بيع ِ
�ضوع ِك ِ
إمام ال َّر ِ
بن َح ٍ
تاب ُم ْ�س َن ِد ال ِ
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ن�شاط()٤
(الو اَ َل َياتُ ) َ�ص ْف َح ُة (� )110أُ َح ِّد ُد َم ْو ِق َع
�أ ِ -ب اْال ِْ�س ِت َعا َن ِة ِب َخر ْي َط ِة َ�س ْل َط َن ِة ُعمانَ ِ
ِوال َي ِة ُل َوى.
ماء ُعمانَ الأوا ِئ ِل،
ياة ُع َل ِ
بُ -ن ِ
بيب� ،أو َح ِ
�شاه ُد فيل ًما َعنْ ِ
بيع ِ
إمام ال َّر ِ
بن َح ٍ
حياة ال ِ
و ُننا ِق ُ�ش َما َ�شاهَ ْد َنا ُه.
بيب ِم ْث َل ال ِبطا َق ِة
يف َ�ش ِ
جـ� -أَقو ُم ِب َع ِ
مل ِبطا َق ِة َت ْع ِر ٍ
بيع ِ
إمام ال َّر ِ
بن َح ٍ
خ�ص َّي ٍة لل ِ
إمام جاب ِر ْب ِن ز ْي ٍد .
ا َّلتي َع ِم ْل ُتها لل ِ
�أَ َت َع َّل ُم
واالج ِتها ِد واملُثا َب َر ِة .
تاج �إىل اجل ِّد
�QQأنَّ َط َل َب ِ
الع ْل ِم َي ْح ُ
ْ
�أُ َف ِّك ُر َو�أُنا ِق ُ�ش
ال�سا ِبقونَ يف َحيا ِتنا الآنَ .
QQفا ِئ َد َة ال ُك ُت ِب ا َّلتي �أَ َّل َفها ُ
الع َلما ُء َّ
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ال َّد ْر ُ�س ال َّثا ِل ُث

إمام ا ُ
جل َل ْندى ْبنُ َم ْ�سعو ٍد
ال ُ

�أَ ْن ُظ ُر و�أَ ْق َر�أُ
ا ُ
جل َل ْندى ْبنُ َم ْ�سعو ٍد بنُ جي َف َر
ـــة،
ـــة َعـــري َق ٍ
ِمنْ �أُ ْ�س َر ٍة ُعمان َّي ٍ
كانَ َج ُّد ُه َم ِل ًكــا على ُعمــانَ َق ْب َل
الم .
ال ْإ�س ِ
ْ
ا�ش َتهــــ َر ا ُ
جل َل ْندى ْبنُ َم ْ�سعـــو ٍد
الـــوا�س ِع وال َّت َف ُّقــــ ِه يف
بـــالع ْل ِم
ِ
ِ
ين  ،كمـــا ْ
والية �صحار
�سـان
ال ِّد ِ
ا�ش َتهـــ َر بال ْإح ِ
وال�ص ْد ِق َ
الم ،لذ ِل َك ْ
اختا َر ُه �أَهْ ُل ُعمانَ �إما ًما َع َلي ِه ْم َ�سن َة ١٣٢هـ،
ِّ
واحل ِ
ما�س ِل َن ْ�ش ِر ال ْإ�س ِ
عا�ص َم ًة ل ُه ِخلاَ ل َف َ
رتة ُح ْك ِم ِه التي ا�ستم َّرتْ َح َّتى َ�سن ِة ١٣٤هـ .
وا َت َخ َذ ِمنْ ُ�صحاَر ِ
ن�شاط()١
يب َع ِن الأَ ْ�س ِئ َل ِة الآ ِت َي ِة :
�أُ ِج ُ
 - ١بمِ اذا ْ
ا�ش َته َر ا ُ
جل َل ْندى ْبنُ َم ْ�سعو ٍد ؟
َ - ٢د َخ َل الإ�سال ُم ُعمانَ يف َع ْه ِد َع ْب ٍد َو َج ْي َف َر َم ِل َك ْي ُعمانَ  ،فما ِ�ص َل ُة ال َقراب ِة ب َ
ني
إمام ا ُ
جل َل ْندى ْب ِن َم ْ�سعو ٍد ؟
جي َف َر وال ِ
َ - ٣ك ْم َ�سن ًة َدا َمتْ �إما َم ُة ا ُ
جل َل ْندى ْب ِن َم ْ�سعو ٍد ؟
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إمام ا ُ
وال�ص ْد ِق  ،وكانَ ال َي�أْ ُخ ُذ َزكا ًة
بالع ْد ِل ِ
جل َل ْندى ْب ِن َم ْ�سعو ٍد َ
واحل ْك َم ِة ِّ
مَت َّي َز ُح ْك ُم ال ِ
�إ َّال ِب َح ِّقها وال ُي ْن ِف ُقها �إ َّال كما �أَ َم َر هَّ
ا�س َتعانَ ا ُ
والع ْل ِم .
جل َل ْندى يف ُح ْك ِم ِه ِب أَ�هْ ِل ال ِّثق ِة ِ
اللُ ْ .
�ض ِل ُك ِّل ُمقا ِت ٍل َم ً
َن َّظ َم ا َ
جل ْي َ�ش واهْ َت َّم ِب َت ْعلي ِم ِه و َت ْدريب ِه  ،و َف َر َ
للجها ِد .
عا�شا َح َّتى َي َت َف َّر َغ ِ

ن�شاط()٢
 �أُ ْك ِم ُل ال َف َنا�س َب ِة :
راغ بال َك ِ
لمات املُ ِ
�أ -كانَ ا ُ
جل َل ْندى ال َي أْ� ُخ ُذ َزكا ًة �إ َّال ............................................
جل َل ْندى ُي ْن ِف ُق َ
ب -كانَ ا ُ
املال كما �أَ َم َر ُه .........................................
ا�س َتعانَ ا ُ
أهل  .................................و . .................................
جل َل ْندى يف ُح ْك ِم ِه ِب� ِ
جْ -
جل َل ْندى َم ً
دَ -ف َر َ
�ض ا ُ
عا�شا ِلل ُمقا ِتل َ
ني َح َّتى َيتف َّر ُغوا ..........................................
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ا�س ُت ْ�ش ِه َد الإما ُم ا ُ
عار ِك ِ�ض َّد ا ْل َع َّبا�سي َ
ني َ�سن َة
ْ
جل َل ْندى ْبنُ َم ْ�سعو ٍد يف � ْإحدى ا َمل ِ
١٣٤هـ  ،و َق ْد َح ِزنَ �أَهْ ُل عمانَ لمِ َ ْو ِت ِه ُحز ًنا َ�شديدًا.
ن�شاط()٣
ات ا َّل ِت ْي ا َّت َ�ص َف بها الإما ُم ا ُ
جل َل ْندى ْبنُ َم ْ�سعو ٍد ،
ال�ص َف ِ
�أُنا ِق ُ�ش َو ُز َمالئي َّ
و�أَ َث َرها على ُح ْك ِم ِه؟

ن�شاط()٤
إمام ا ُ
مال ِل َت ْنظي ِم
ُن ِ
�شاه ُد فيل ًما َعنْ ِ
جل َل ْندى  ،و ُن ِ
الح ُظ ما قا َم ِب ِه ِمنْ � ْأع ٍ
حياة ال ِ
ا َ
إمام ا ُ
جل َل ْندى
إ�شراف املع ِّل ِم َعنْ � ْإ�ص ِ
لومات ب� ِ
جل ْي ِ�ش � .أو نجَ ْ َم ُع َم ْع ٍ
الحات ال ِ
الع ْ�سكر َّي ِة  ،و ُننا ِق ُ�ش ما َج َم ْعنا ُه .
َ

ن�شاط()٥
إمام ا ُ
جل َل ْندى .
�أقو ُم ِب َع ِ
مل ِبطا َق ِة َت ْع ِر ٍ
يف َ�شخ�ص َّي ٍة لل ِ

109

ن�شاط()٦
اخلا�ص ِة ِبالأَ ِئ َّم ِة ا َّل َ
ذين َد َر�سناهُ ْم
مال
موعتي ِب
ال�ص ِ
 �أَقو ُم َو مجَ ْ َفات والأَ ْع ِ
اختيار ِّ
َّ
ِ
أوراق َّ
ال�ش َج ِر  .و�أَ ْك ُت ُب ُك َّل
ِم َن القا ِئ َم ِة �أَ ْد َناهُ ،ث َّم �أَ ُق ُّ�ص �أَ ْورا ًقا ِ
ال�ص َق ًة على َ�ش ْك ِل � ِ
إمام على ِج ْذ ِع َّ
ا�س َم ُه
ل�ص ُق ِ�ص ِ
ِ�ص َف ٍة على َو َر َق ٍة  ،و�أُ ِ
ال�شج َر ِة الذي َيح ِم ُل ْ
فات ُك ِّل � ٍ
oY
¿n Éª

َكما هُ َو ُم َو َّ�ض ٌح فيِ ْ َّ
ال�ش ْك ِل:
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ُ -٨تو ِّيف َ�سن َة ١٧٥هـ .
ُ -٩و ِل َد يف َب ْلدَةِ َغ َ�ضفانَ .
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با�س ِم ِه .
� -٦أَ َّل َف ديوا ًنا ُع ِر َف ْ
َ -٧ن َّظ َم ا َ
جل ْي َ�ش .
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َ -٤ر َح َل �إىل ال َب ْ�ص َرةِ واملدي َن ِة امل َن َّو َرةِ .
إمام يف ُعمانَ .
 -٥كانَ �أَ َّو َل � ٍ
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ا�س َتعانَ يف ُح ْك ِم ِه ب أَ�هْ ِل ال ِّث َق ِة .
ْ -١
ُ -٢تو ِّيف َ�سن َة ٩٣هـ .
ا�س ُم ُه املُ ْ�س َن ُد.
� -٣أَ َّل َف كِ تا ًبا ْ

o hCG
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مال
ال�ص ِ
فات والأَ ْع ِ
قا ِئم ُة ِّ
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M

ál «s fp ÉªYo äÉl «s °üî
p °Tn

�أَ َت َع َّل ُم
QQكانَ الإما ُم ا ُ
وح ْ�س ِن
مبو ًبا ِمنْ �أهْ ِل ُعمانَ ِل َ�ش َ
جاع ِت ِه ُ ،
جل َل ْندى ْبنُ َم ْ�سعو ٍد َر ُج ًال حَ ْ
ؤون ال ِبال ِد .
�إدا َر ِة ُ�ش� ِ
�أُ َف ِّك ُر َو�أُنا ِق ُ�ش

الواج ِب َتو ُّف ُرها يف القا ِئ ِد .
ال�ص ِ
ِّ QQ
فات ِ
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