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َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.

اِبُع فُّ الرَّ ُل الصَّ راسيُّ اأَلوَّ اْلَفْصُل الدِّ

راساُت  الدِّ
ُة االْجِتماعيَّ

الطبعة الأوىل 1443هـ  - 2021م
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َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.

حضـرة صـاحب الجـاللـة
 السلطان هيثم بن طارق المعظم 

 -حفظه اهلل ورعاه- 

المغفور لـه 
 السلطان قابوس بن سعيد 

- طّيب الّله ثراه -

اأُلَِّف هذا الكتاب بموجب القرار الوزاري 40/ 2020 م

تم اإدخال البيانات والتدقيق اللغوي والر�صم والت�صميم والإخراج 

في مركز اإنتاج الكتاب المدر�صي بالمديرية العامة لتطوير المناهج

 ج��م��ي��ع ح���ق���وق ال��ط��ب��ع وال���ت���األ���ي���ف وال��ن�����ص��ر م��ح��ف��وظ��ة ل������وزارة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م

 ول يجوز طبع الكتاب اأو ت�صويره اأو اإعادة ن�صخه كاماًل اأو مجزاأً اأو ترجمته اأو تخزينه في 

الوزارة، وفي حال  باإذن كتابي م�صبق من  اإل  الأ�صكال  باأي �صكل من  المعلومات  ا�صتعادة  نطاق 

القتبا�س الق�صير يجب ذكر الم�صدر.

 جميع خرائط �صلطنة ُعمان الواردة في الكتاب تم مراجعتها من قبل الهيئة الوطنية للم�صاحة

 ل يعتمد على الخرائط الواردة في الكتاب كمرجع للحدود الدولية وال�صيا�صية والإدارية، 

والخرائط التاريخية تخطيطية، وهي لال�صتخدام التعليمي فقط 
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G kó``````sj nDƒò ``e  rΩ oó`````````n«```rd nh

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

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

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

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

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

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

78821inner.indd76/8/201:59PM

78821inner.indd76/8/201:59PM

78821inner.indd76/8/201:59PM

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

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

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

78821inner.indd76/8/201:59PM

78821inner.indd76/8/201:59PM

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

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

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

78821inner.indd76/8/201:59PM

78821inner.indd76/8/201:59PM

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

79412-moe-g3-new.indd 779412-moe-g3-new.indd   7 3/10/21 7:02 PM3/10/21   7:02 PMtext.indd   7text.indd   7 20/04/2022   10:21 AM20/04/2022   10:21 AM



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

اأجمعين،،، و�شحبه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الثقافات. بين 

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

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

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

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

ورعاه-. اهلل  المعظم -حفظه  طارق 

التوفيق ولـي  والّلـه 

د. مديحـة بنت اأحمـد ال�شيبانيـة

وزيـرة التربيـة والتعليـم

تقدمي
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َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.

وميثل كل حمور من هذه �ملحاور وحدة در��سية متكاملة، حيث مت بناء �ملحور على نهج   

موحد قائم على ز�ويتي �لق�سة و�ملعرفة، وكذلك �أثري معاريف، كما ي�سم جمموعة من �لأن�سطة 

�لتي تر�عي �لذكاء�ت �ملتعددة، وت�ساعد �لتاميذ على �لو�سول �إىل �ملعرفة وتثبيتها، و�كت�ساب 

�لقيم، وتنمية �ملهار�ت �ملختلفة، مع �لرتكيز على �لتعلم بطريقة  �للعب يف �لعديد من �لأن�سطة،  

وقد ت�سمن كل حمور ثاثة درو�س متثل جمالت �ملادة وهي: ) �ملو�طنة، و�لتاريخ، و�جلغر�فية، 

و�لقت�ساد( بق�سد �إ�سفاء مزيد من �لت�سويق وعدم �مللل. كما مت تزويد �لكتاب برمز �ل�ستجابة 

�ل�سريع )QR code( �لذي يحتوي على �ألعاب �إلكرتونية ومقاطع مرئية تدعم �لعملية �لتعليمية.

عزيزي ويل الأمر:

ناأمل منكم �أن تكونو� �سركاء يف تعليم �أبنائكم �ملعرفة و�لقيم و�ملهار�ت �ملطلوبة و�أن ل   

جتعلو� معرفتهم تقف عند حدود هذ� �لكتاب، ولكن عليهم بال�سوؤ�ل و�لبحث وتطبيق ما يتعلمونه 

�أن يكونو� عقوًل و�سو�عد تبني  َعزَّ وَجلَّ  يف حياتهم، و�أن يتحلو� بالقيم �لوطنية، ر�جني �ملوىل 

�لوطن، ورموًز� من رموز ُعمان �لتي يفتخر بها.

واهلل ويل التوفيق

املوؤلفون

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه 

اأجمعني، وبعد:

الفا�صل ويل اأمر التلميذ / التلميذة

متنوعة  جمموعة  �لتاميذ  �إك�ساب  �إىل  �أ�سا�سي  ب�سكل  �لجتماعية  �لدر��سات  مادة  تهدف   

و�إعد�دهم  �لإيجابية  �سخ�سيتهم  �سقل  يف  ت�سهم  �لتي  و�لجتاهات  و�لقيم  و�ملهار�ت  �ملعارف  من 

ليكونو� مو�طنني �ساحلني ي�ساركون بفاعلية يف تقدم �ملجتمع �لُعماين، كما ت�سهم �ملادة يف تعريف 

�لتاميذ بتاريخ بادهم وجغر�فيتها ودورها �حل�ساري على مر �لع�سور، وتنمية �عتز�زهم بالهوية 

�لُعمانية �لأ�سيلة، وتعزيز �ملهار�ت و�لقدر�ت �لتي ت�ساعد على �لتعلم �لفعال يف ظل �لنفجار �ملعريف 

و�لتغري�ت و�لتطور�ت �ملختلفة على �مل�ستويني �ملحلي و�لعاملي.

عزيزي ويل الأمر :

ي�سرنا �أن ن�سع بني �أيدي �أبنائنا �لتاميذ كتاب » �لدر��سات �لجتماعية  »لل�سف �لر�بع«  و�لذي   

زت على جمموعة متنوعة  مت �إعد�د مو�سوعاته يف �سورته �ملطورة بناء على وثيقة �ملعايري �لتي  ركَّ

بتطور قدر�تهم و�حتياجاتهم  للتاميذ، مع مر�عاة ربطها  �لازمة  و�لقيم  و�ملهار�ت  �ملفاهيم  من 

�ملختلفة.

  ويتاألف �لكتاب من حمورين كل حمور منه يف جزء م�ستقل بذ�ته؛ حيث مت �لتدرج يف هذه 

�ملحاور باأ�سلوب �سائق يتنا�سب وطبيعة �ملتعلم ومرحلته �لعمرية ومهار�ت �مل�ستقبل يف �سلطنة ُعمان، 

�لتلميذ يف  ت�ساعد  �إىل جو�نب تطبيقية  �لنظرية  �ملعرفة  وينتهي كل حمور مب�سروع ختامي يرتجم 

تر�سيخ �ملعلومة وفهمها.
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عزيزي ويل الأمر:
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املوؤلفون

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه 

اأجمعني، وبعد:

الفا�صل ويل اأمر التلميذ / التلميذة
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�لتاميذ بتاريخ بادهم وجغر�فيتها ودورها �حل�ساري على مر �لع�سور، وتنمية �عتز�زهم بالهوية 
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  ويتاألف �لكتاب من حمورين كل حمور منه يف جزء م�ستقل بذ�ته؛ حيث مت �لتدرج يف هذه 

�ملحاور باأ�سلوب �سائق يتنا�سب وطبيعة �ملتعلم ومرحلته �لعمرية ومهار�ت �مل�ستقبل يف �سلطنة ُعمان، 

�لتلميذ يف  ت�ساعد  �إىل جو�نب تطبيقية  �لنظرية  �ملعرفة  وينتهي كل حمور مب�سروع ختامي يرتجم 

تر�سيخ �ملعلومة وفهمها.
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اْلَمْو�ضوعاُت

ُل: َوطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�صاَرٌة. اْلِمْح�َوُر اْلأَوَّ

 َخريَطَة َوَطني
ُ
ْقَراأ

َ
ُل:  اأ وَّ

َ
ْر�ُس الأ   الدَّ

ْر�ُس الثَّاني: َمْوِقُع َوَطني اْلُجْغرافي   الدَّ

ْر�ُس الثَّاِلُث: َمعاِلُم ِمْن َوَطني    الدَّ

ِل: َر�ْصُم َخريَطِة َوَطني ُعماَن وَّ
َ
َم�صروُع امْلِْحـَوِر اْلأ

ُل: َم�صاِجُد ِمْن َوطني وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ

ْر�ُس الثَّاين: عاداتي َوَتقاليدي اْلُعمانيَُّة )1( الدَّ

ْر�ُس الثَّاِلُث: �َصْبلَُتنا اْلُعمانيَُّة الدَّ

يِّ اْلُعماينِّ التَّْقليديِّ َم�ْصروُع امْلِْحـَوِر الثَّاين: َر�ْصُم الزِّ
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. اني: َوطني ُعماُن .. َعراَقٌة َواأَ�صاَلُةٌ اْلِمْح�َوُر الثَّ
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ُل: الِْمْحَوُر الأَوَّ

 َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.

ِدقائي، �سْ
اأَ يا   

ْ
ُكم

ْ
َعَلي اُم 

َّ
ال�س

اْلِمْحَ�ِر   َهذا  في  ُف 
َّ
�َسَنَتَعر ٌد،  ُمَحمَّ اأَنا 

ِخاِل  ِمْن  ُعماَن  َوَطِننا  َخريَطَة  اأُ 
َ
َنْقر َف 

ْ
َكي

ِلْلَخريَطِة.  ِة 
َّ
اْلأَ�سا�سي ِر  اْلعنا�سِ

ُن�َرة،   
ْ
ديَقُتُكم �سَ َواأَنا 

ِمْن  َماِمَح  اإِلى  ا  اأَْي�سً ُف 
َّ
َو�َسَنَتَعر

ِة 
َّ
ي َواأََهمِّ ُعماَن  َوَطني  ِة 

َّ
ُجْغراِفي

   .
ِّ
اْلُجْغرافي َمْ�ِقِعِه 

َمعاِلِمِه   
ِّ
اأََهم اإِلى  اَفِة   ِبالإِ�سَ

َواْلُح�س�ِن  اْلِقاِع  ِمَن  اْلَح�ساريَِّة 

اْلَقديَمِة. الأََثريَِّة  َواْلبي�ِت 

ِل:  ُة ِلْلِمْحَوِر الأَوَّ ْعليميَّ اْلُمْخَرجاُت التَّ

ْن:
َ
ُع ِمَن �لتِّْلميِذ َبْعَد ِدر��َسِة َهذ� �ْلِمْحَوِر �أ ُيَتَوقَّ

َة ِلْلَخريَطِة. �سا�سيَّ
َ
َر اْلأ َز اْلَعنا�سِ ُيَميِّ  n

حيَحِة َعلى َخريَطِة �َسْلَطَنِة ُعماَن. ماِكِنها ال�سَّ
َ
َة ِلْلَخريَطِة في اأ �سا�سيَّ

َ
َر اْلأ َد اْلَعنا�سِ ُيَحدِّ  n

ْلواِن في اْلَخريَطِة.
َ
موِز َواْلأ َح َدللِت الرُّ يو�سِّ  n

�ْسِم. ْنواِع َمقايي�ِس الرَّ
َ
ْمِثَلًة لأ

َ
ُيْعطَي اأ  n

َد اْلَمْوِقَع اْلُجْغرافيَّ ِل�َسْلَطَنِة ُعماَن. ُيَحدِّ  n

. َة َمْوِقِع �َسْلَطَنِة ُعماَن اْلُجْغراِفيِّ يَّ َهمِّ
َ
َح اأ يو�سِّ  n

اِنها. َف ِم�ساَحَة �َسْلَطَنِة ُعماَن َوَعَدَد �ُسكَّ َيَتَعرَّ  n

ِة اْلَقديَمِة في �َسْلَطَنِة ُعماَن. ْبَرَز اْلَمعاِلِم اْلِمْعماِريَّ
َ
َف اأ َيَتَعرَّ  n

ِة اْلَقديَمِة. َهمِّ اْلَمعاِلِم اْلِمْعماريَّ
َ
َد َعلى َخريَطِة �َسْلَطَنِة ُعماَن َمْوِقَع اأ ُيَحدِّ  n

ِن. ِو اْلِح�سْ
َ
ْوَر اْلَح�ساِريَّ ِلْلَقْلَعِة اأ َف الدَّ َيَتَعرَّ  n

َة ِلَبْع�ِس اْلَمعاِلِم اْلَقديَمِة في �َسْلَطَنِة ُعماَن. َف اْلَمالِمَح اْلِمْعماِريَّ َي�سِ  n

ِة اْلَقديَمِة. َر ُجهوَد �َسْلَطَنِة ُعماَن ِلْلُمحاَفَظِة َعلى اْلَمعاِلِم اْلِمْعماِريَّ ُيَقدِّ  n

16
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الَْخريَطِة ِقراَءَة  نَ�ْضتَطيَع   
ْ
َكي

َرها   َعنا�سِ نَْعِرَف  اأَْن  يَِجُب   

 
:

َ
َوِهي اْلأَ�سا�سيََّة، 

ُعماَن �َسْلَطنَُة 

الَْخريَطِة:  ُعنواُن 

اْلَخريَطِة. َمْ��س�ِع  َعلى  َيُدلُّ   

الُْجْغرافيَُّة: الأَ�ْسماُء 

�اِهِر  الظَّ اأَ�ْسماَء  ُح  ُت��سِّ  

ِة
َّ
اْلُجْغرافي َواْلَم�اِقِع 

 
اْلَخريَطِة. في  اْل�اِرَدِة   

الَْخريَطِة: ُرموُز 

َوُخط�ٌط  اأَ�ْسكاٌل   

َعِن   
ُ
ر
ِّ
ُتعب ُمْخَتِلَفٍة  ِباأَْل�اٍن 

ِة. 
َّ
اْلُجْغرافي �اِهِر  الظَّ

الَْخريَطِة: ِمفتاُح 

َمْعل�ماٍت  ُن  مَّ َيَت�سَ  

َوَدللِت  اْلَخريَطِة  َعِن 

موِز 
ُّ
َوالر اْلأَْلواِن 

 

فيها. اْل�اِرَدِة 

�ْسِم: الرَّ ِمْقيا�ُس 

َمْعِرَفِة  َعلى  ُي�ساِعُد   

َعلى  اْلقيا�ساِت 

ُيقاِبُلها  َوما  اْلَخريَطِة 

بيَعِة. الطَّ في 

الَْخريَطِة: اإِطاُر 

ُمْزَدَوٌج  اأَْو  ٌد 
َ
ُمْفر  َخطٌّ 

 
ِباْلَخريَطِة. ُيحيُط 

ماِل: ال�سَّ اإِ�ساَرُة 

ِجَهِة  اإِلى   
ُ
ُت�سير  

اْلَخريَطِة. في  ماِل  ال�سَّ

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
18

ُل: اأَْقَراأُ َخريَطَة َوَطني وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ

ُعماَن �َسْلَطنَُة 

َوَطِني  َخريَطَة  اأُ 
َ
اأَْقر َف 

ْ
َكي

ُعماَن؟ �سلطنة 



ُل: َعَلُم ِبالدي وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ
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نَّ اأَ�ْصَتْنِتُج اأَ

َوِقراَءِتها. الَْخريَطِة  َفْهِم  في  تُ�ضاِعُدنا  الَْخريَطِة  َر  َعنا�ضِ

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
21

ُجغرافيٍَّة  َظواِهَر  ِمْن  َعَلْيِه  َوما  فيِه  نَعي�ُس  الَّذي  ِلْلَمكاِن  َرٌة  غَّ ُم�سَ َر�ْسَمٌة  الَْخريَطُة 

َوبَ�َسريٍَّة(. )َطبيعيٍَّة 

اأُْثري َمعاِرفي

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

ِبـ: الَْمْق�سوِد  َعِن  َوَمْجموَعتي  اأَبَْحُث 

بيعيَِّة. الطَّ الُْجْغرافيَِّة  واِهِر  الظَّ    1

الْبَ�َسريَِّة. الُْجْغرافيَِّة  واِهِر  الظَّ    2

20
َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

في  ُقها  َواأُلْ�سِ  )101( ْفَحِة  �سَ الُْمْلَحِق  ِمَن  ِلْلَخريَطِة  الأَ�سا�سيَِّة  ِر  الَْعنا�سِ ُمْل�سقاِت  اأَنِْزُع 

اأَمامي. الَّتي  الَخريَطِة  َعلى  الُْمنا�ِسِب  الَْمكاِن 

 َخريَطَة َوَطني
ُ
ْقَراأ

َ
ُل: اأ وَّ

َ
ْر�ُس الأ الدَّ
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الآِتيَِة:  اْلأَ�ْسِئَلِة  َعِن  اأُجيُب  ثُمَّ  الَْخريَطِة،  ِبِمْفتاِح  اأَ�ْستَعيُن 

الآِتيَِة: الُْجْغرافيَِّة  الَْمواِقِع  ُرموَز  الَْخريَطِة  َعلى  اأَْر�ُسُم  اأ      

ب  َخ�سَ ِوليُة  حاَر           �سُ َمطاُر  ْقِم            الدُّ ِميناُء  َم�ْسَقُط         َمُة  الْعا�سِ     

لَها. الُْمنا�ِسبَِة  ِباْلأَلْواِن  الَْخريَطِة  في  الَْمْوجوَدَة  ماَل  َوالرِّ َوالِْجباَل  الِْبحاَر  ُن  اأُلوِّ ب    

عا�صمة              جبل

ولية                  بحر

مطار                  رمال

ميناء

ُعماَن �َسْلَطنَُة 

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُصُم

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
23

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
22

ِمْثُل: النَُّقطيَُّة،  موُز  الرُّ   1

ِوليٌة        

ميناٌء        

ِمْثُل: يَُّة،  الَْخطِّ موُز  الرُّ   2

َطريٌق        

واٍد         

3  الرُّموُز الِْم�ساحيَُّة، ِمْثُل:

ِرماٌل         

بَْحٌر          

ُعماَن �َسْلَطنَُة 

للَِة  ِللدَّ ا  اأَيْ�سً اْلأَلْواُن في بَْع�ِس الَْخراِئِط  تُ�ْستَْخَدُم   

الْرِتفاعاِت. ِج  تََدرُّ َعلى 

 َخريَطَة َوَطني
ُ
ْقَراأ

َ
ُل: اأ وَّ

َ
ْر�ُس الأ الدَّ

موِز الَّتــي تَُعبُِّر َعِن  ــُن الَْخريَطــُة َعــَدًدا ِمَن الرُّ مَّ تَتَ�سَ

:
َ
اأَنْواٍع، َوِهي اإِلى ثاَلثَِة  ُم  بيعيَِّة َوالْبَ�َسريَِّة(، َوتَْنَق�سِ واِهِر الُْجْغرافيَِّة )الطَّ الظَّ

اأُْثري َمعاِرفي

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة
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ِمْنها:  �ْسِم  الرَّ ِلَمقايي�ِس  اأَنْواٍع  ُة  ِعدَّ تُوَجُد 

كيلومتر واحِد  ِلُكلِّ  �سنتيمتٍر  واِحُد 

100000 :1

كيلومتٍر.  ِلُكلِّ  �سنتيمتًرا  يَُمثُِّل  يًّا 
َخطِّ ِمْقيا�ًسا  اأَْر�ُسُم 

ُّ
الِْكتابي الِْمْقيا�ُس 

ُّ
النِّ�ْسبي الِْمْقيا�ُس 

ُّ
الَْخطي الِْمْقيا�ُس 

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
25

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
24

زاوَيُة اْلِحواِر
ُمَعلَِّمتي  يا  يُْمِكُن  َوَكْيَف 

 
ِّ
ِلْلَحي َخريَطًة  اأَْر�ُسَم  اأَْن 

؟ غيَرٍة  �ضَ َوَرَقٍة  في 
ْن  اأَ اأَْحَمُد  يا  ِمْنَك  اأُريُد 

 
ِّ
ِلْلَحي َخريَطًة  تَْر�ُسَم 

فيِه.  تَ�ْسُكُن  الَّذي 

ِبا�ْسِتْخداِم  �ُسهولٍَة  َوِبُكلِّ  اأَْحَمُد  يا  َذِلَك  يُْمِكُن 

�ساِبًقا. تََعلَّْمناُه  الَّذي  الَْخريَطِة  َر�ْسِم  ِمْقيا�ِس 

نَّ اأَ�ْصَتْنِتُج اأَ
واِهِر الُْجْغراِفيَِّة  ُح الْقيا�ساِت الَْحقيقيََّة ِللظَّ ِمْقيا�َس َر�ْسِم الَْخريَطِة يو�سِّ

الَْخريَطِة.  َعلى  َوالْبَ�سريَِّة(  بيعيَِّة  )الطَّ

 َخريَطَة َوَطني
ُ
ْقَراأ

َ
ُل:اأ وَّ

َ
ْر�ُس الأ الدَّ
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بيَعِة  الطَّ في  كيلومتر   3 طولُُه  َطريٍق 

الَْخريَطِة. َعلى  َفَقْط  �سنتيمتر   3 ِبطوِل 
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َعَرْفتُموُه؟



َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
29

اأَْكَت�ِصُف َواأََتَعلَُّم 

ِر. الأَْخ�سَ ِباللَّْوِن  نُُه  اأُلَوِّ ثُمَّ   ،
ِّ
الَْعَربي الَْوَطِن  َخريَطِة  َعلى  ُعماَن  �َسْلطنُة  َوَطني  َمْوِقَع  ُد  اأَُحدِّ

في  ُعماَن  �َسْلَطَنُة  َوَطني  َيَقُع 

ِمْن    
ِّ
قي

ْ
ر ال�سَّ  

ِّ
اْلَجن�بي اْلُجْزِء 

 
ِة.

َّ
بي

َ
اْلَعر ِة 

َ
اْلَجزير ِه 

ْ
ب �سِ

ِة
َّ
بي

َ
اْلَعر ِة 

َ
اْلَجزير ِه 

ْ
ب �سِ َخريَطُة 

ِّ
بي

َ
اْلَعر اْلَ�َطِن  َخريَطُة 

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
28

ْر�ُس الثَّاين:  َمْوِقُع َوَطني الُْجْغرافي الدَّ

ُن ِبحاًرا  الِم، َويَْحتَ�سِ ِباْلأَْمِن َوال�سَّ يَْنَعُم  اأُْخِبُرُكْم َعْن بََلٍد يََقُع في َهذا الْعالَِم الَْف�سيِح 

َعَربيٍَّة  َدْولٍَة  ُل  وَّ
اأَ َوُهَو  الَْح�ساراِت،  َوَمْوِطُن  الَْخليِج  َجْوَهَرُة  ُهَو  َوِجباًل،  َو�ُسهوًل 

َفَهْل  ماِن،  الزَّ َعْبَر  التَّاريُخ  لَُهُم  يَ�ْسَهُد  َوُعَلماَء  اًما  ُحكَّ نَْجَب  اأَ ْم�ُس  ال�سَّ َعليها  تُ�ْسِرُق 

َعَرْفتُموُه؟



الِْم�ساَحِة. َحْيُث  ِمْن  الْعالَِم  اِت  قارَّ اأَْكبََر  اآ�ْسيا  ُة  َقارَّ تَُعدُّ 

اْلَخريَطِة  َعلى  ُت�سيري  اأَْن  ُن�رُة  يا  َتطيعيَن 
ْ

َت�س َهْل 

َوَطَنِك؟ ُتجاِوُر  الَّتي  َوِل  َوالدُّ اْلِبحاِر  اإِلى 
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َتَعلَُّم  اأَْلَعُب َواأَ

ِلَرْقِم ُكلِّ  تَبًَعا  الُْمتَقاِطَعــِة  اأُْكِمُل �َســبََكَة الَْكِلماِت  ثُمَّ  ِبَخريَطــِة َوَطني ُعماَن،  اأَ�ْســتَعيُن 

ُفقيًّا. َواأُ َعموديًّا  �ُسوؤاٍل 

اأُُفقيًّا ا َعموديًّ

1

1

2

3

2

3

ع

م

ن ل

الَْغْرِب. ِجَهِة  ِمْن  ُعماَن  �َسْلَطنََة  تَُحدُّ  َدْولٌَة   1

بَْحــٌر تُِطلُّ َعَلْيِه �َســْلَطنَُة ُعمــاَن ِمْن ِجَهــِة   2

.
ِّ
ْرقي ال�سَّ مـاِل  ال�سَّ

�َســْلَطنَِة  الُْجُزِر في  اأَْكبَِر  ِمــْن  تَُعدُّ  َجزيــَرٌة   3

ُعماَن.

َعَلْيِه �َسْلَطنَُة ُعماَن ِمْن ِجَهِة  1   َخليٌج تُِطلُّ 

ماِل. ال�سَّ

ُعماَن. �َسْلــَطنَُة  َعَلْيـِه  تُ�ْسـِرُف  َم�سيٌق    2

3  َدْولَــٌة تَُحــدُّ �َسْلَطنَــَة ُعمــاَن ِمــْن ِجَهِة 

الَْجنوِب.
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اأَمامي. الَّتي  الَخريَطِة  َعلى  الُْمنا�ِسِب  الَْمكاِن  في  ُقها  لْ�سِ َواأُ  )101( ْفَحِة  �سَ

ُعماَن �َسْلَطنَُة 
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َتَعلَُّم  اأَْلَعُب َواأَ

ِلَرْقِم ُكلِّ  تَبًَعا  الُْمتَقاِطَعــِة  اأُْكِمُل �َســبََكَة الَْكِلماِت  ثُمَّ  ِبَخريَطــِة َوَطني ُعماَن،  اأَ�ْســتَعيُن 

ُفقيًّا. َواأُ َعموديًّا  �ُسوؤاٍل 

اأُُفقيًّا ا َعموديًّ
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ن ل

الَْغْرِب. ِجَهِة  ِمْن  ُعماَن  �َسْلَطنََة  تَُحدُّ  َدْولٌَة   1

بَْحــٌر تُِطلُّ َعَلْيِه �َســْلَطنَُة ُعمــاَن ِمْن ِجَهــِة   2

.
ِّ
ْرقي ال�سَّ مـاِل  ال�سَّ

�َســْلَطنَِة  الُْجُزِر في  اأَْكبَِر  ِمــْن  تَُعدُّ  َجزيــَرٌة   3

ُعماَن.

َعَلْيِه �َسْلَطنَُة ُعماَن ِمْن ِجَهِة  1   َخليٌج تُِطلُّ 

ماِل. ال�سَّ

ُعماَن. �َسْلــَطنَُة  َعَلْيـِه  تُ�ْسـِرُف  َم�سيٌق    2

3  َدْولَــٌة تَُحــدُّ �َسْلَطنَــَة ُعمــاَن ِمــْن ِجَهِة 

الَْجنوِب.

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
33

اأَْكَت�ِصُف َواأََتَعلَُّم 

الُْمْلَحِق  ِمَن  الَّتي تُجاِوُر َوَطني �ســلطنة ُعماَن  َوِل  اأَ�ْســماِء الِبحاِر والدُّ ــقاِت  ُمْل�سَ اأَنِْزُع 

اأَمامي. الَّتي  الَخريَطِة  َعلى  الُْمنا�ِسِب  الَْمكاِن  في  ُقها  لْ�سِ َواأُ  )101( ْفَحِة  �سَ

ُعماَن �َسْلَطنَُة 

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
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.)  4  ( َعالَمِة  ِع  ِبَو�سْ الإِجابََة  ْختاُر  اأَ ثُمَّ  الُْمْعطاِة،  الأَ�ْسِئَلِة  اإلى  اأَنُْظُر    

اإِفْريقيا:  
ِّ
�َسْرَقي اإلى  الْبَْحِريَِّة  ِرْحَلِتِهْم  في  الُْعمانيُّوَن  اُر  التُّجَّ يَْقَطُعُه  كاَن  الَّذي  الُْمحيُط     1

اْلأَْطَل�سي الِْهْندي                       الْهادي                                       

:
َ
ِهي اآ�ْسيا  ِة  قارَّ في  الُْعمانيُّوَن  التُّجاُر  اإِلَْيها  َل  َو�سَ    2

اأُ�ْستراليا اأَْفريقيا                �َسْرَقي  يُن                        ال�سِّ                 

َقديًما. الُْعمانيَِّة  الْبَْحريَِّة  ْحالِت  الرِّ يََّة  اأََهمِّ  

ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
35

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

ِة زاوَيُة الِق�صَّ

َقديًما. الْبَْحريَِّة  ِرْحالِتِه  َة  ِق�سَّ لَُهْم  يَْروي  اأَْحفاُدُه،  َوَحْولَُه  الَْجدُّ  َجَل�َس  يَّاِم 
اْلأَ اأََحِد  َم�ساِء  في 

 اْلُمحيِط 
َ
ر

ْ
ُفِننا التَّْقليديَِّة َوَنْنَطِلُق ِمْن ُعماَن َعب ُ

ُكّنا يا اأَْحفادي َنخ��ُض ُعباَب اْلِبحاِر ِب�س

ماَمها َحتَّى  اأَ َفَنِقُف �ساِمديَن  ُة 
َ
اْلعاِتي ــُف  َواْلَع�ا�سِ ُة 

َ
اْلعاِلي اْلأَْم�اُج  َفُت�ساِدُفنا   ، اْلِهْنــديِّ

ا  اأَْي�سً َنْنَطِلُق  ُكنَّا  َكما  ِق، 
ْ
ر ال�سَّ اأَْق�سى  يِن في  ال�سِّ اإِلى  ِرْحَلَتنا  ُنتاِبُع   

َّ
ُثم اْلِهْنِد،  اإِلى  َل  َن�سِ

 
ُ
َفَن�ْسُعر ْلداِن 

ُ
اْلب �ساِئِع ِمْن ُمْخَتَلِف 

َ
ِباْلب ليَن  ِجُع َمَحمَّ

ْ
َنر  

َّ
اأَْفريقيا، ُثم  

ْ
قي

ْ
اإِلى �َسر ِمْن ُعماَن 

َوخاِرَجها. ُعماَن  داِخَل  اْلُمْنَتجاِت  ِبَهِذِه   
ُ
ُنتاِجر َوَنْحُن  عاَدِة 

َّ
ِبال�س

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
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َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
37

وا�ِسَعٍة  ِلَم�ساَحٍة  ُعماُن  َوَطني  يَْمتَدُّ 

َحوالي  تَْبُلُغ 

)309.500(كم2

َوَطني  اِن  �ُسكَّ َعَدِد   
ُّ
اإِْجمالي َويَْبُلُغ 

الإِِلْكتروني التَّْعداِد  َح�ْسَب  ُعماَن 

َحوالي 2020م  ِلعاِم   

نَ�َسَمًة.  )4.471.148(

ِبِه.  
ُ
َواأَْفَتِخر ُعماَن  َوَطني  ِبَمْ�ِقِع  اأَْخالقي:اأَْعَتزُّ  ِمْن 

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
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ت�ْسِرُف �سلطنة ُعماُن َعلى َم�سيِق 

 ،
ِّ
اْلَعربي اْلَخليــِج  َب�اَبــِة  ُمــَز 

ْ
ُهر

ُفُن التِّجاريَُّة 
ُّ

 ِمْن ِخاِلِه ال�س
ُ
ر

ُ
َوَتْعب

اْلِعْماَقُة. النِّْفِط  َوناِقاُت 

�يَلِة َواْلَجميَلِة، َوَيْمَتِلُك اْلَعديَد ِمَن  �اِطِئِه الطَّ ُز َوَطني ُعماُن ِب�سَ
َّ
َوَيَتَمي

ا.
ًّ
َوعاَلمي ا 

ًّ
َمَحلِّي ِة  اْلُمِهمَّ اْلَم�اِنِئ 

ْقِم  الدُّ حاَر ميناُء  �سُ ميناُء 

ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

َحديثًا. ُعماَن  َوَطني  َمْوِقِع  يََّة  اأََهمِّ

نَّ اأَ�ْصَتْنِتُج اأَ

َوَحديثًا. َقديًما  َكبيَرًة  يًَّة  اأََهمِّ اأَْك�َسبَُه  ُمتََميًِّزا،  َمْوِقًعا  يَْمتَِلُك  ُعماَن  َوَطني 

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة
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َعموٍد:  ُكلِّ  اأَ�ْسَفَل  الُمنا�ِسِب  َمكاِنها  في  َوِل  الدُّ اأَ�ْسماِء  ِبِكتَابَِة   
َّ
الْبَياني ْكَل  ال�سَّ اأُْكِمُل     2
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َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
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اأَْكَت�ِصُف َواأََتَعلَُّم 

َعِن  اأُجيُب  ثُمَّ   ،
ِّ
الَْعربي الَْخليِج  ُدَوِل  ِم�ساَحَة  ُح  يَُو�سِّ الَّذي  الآتي  ْكِل  ال�سَّ اإِلى  اأَنُْظُر 

تَليِه.  الَّتي  اْلأَ�ْسِئَلِة 
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الَْمْرتَبَِة:  في   
ِّ
الَْعربي الَْخليِج  ُدَوِل  بَْيَن  الِْم�ساَحِة  َحْيُث  ِمْن  ُعماُن  َوَطني  يَاأْتي     1

)اأُْكِمُل(.  .............................        

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
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َمْجم�َعٍة  َعلى  َتْحَت�ي  اْلَقْلَعــَة  اأَنَّ  َكمــا ُتاِحظ�َن 

ٍة، َوَعَلى َعَدٍد 
َ
َتدير

ْ
ْكِل اأَْو ُم�س بََّعِة ال�سَّ َ

ِمَن اْلأَْبراِج ُمر

اْلَمداِفِع. اإِْطاِق  اأَْو  هاِم 
ِّ

ال�س ْمِي 
َ
ِلر اْلَفَتحاِت  ِمْن 
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اْبَنتي. يا  اْلُجن�ُد  ُكُنها 
ْ

َي�س كاَن 

اْلأََثريِّ  اْلِبناِء  َهــذا  اإِلى  ُاْنظروا 

ُهَ�؟ ما   
ْ
ْفُتم

َ
َعر َهْل  اْلَجميِل، 

اْلَقْلَعِة يا  ــُكُن فــي 
ْ

َي�س َوْمَن كاَن 

مِّي؟
اأُ

ُت اأَنَّ اْلَقاَع  اأْ
َ
اإِنَّها َقْلَعٌة يا اأَبي، َلَقْد َقر

ها َعلى  نى َبْع�سُ
ْ
 ُتب

ٌّ
َمْعَلٌم اأََثريٌّ تاريخي

ُيِطلُّ  َواأَْحياًنا  َوالتِّاِل  اْلِجباِل  �ُسف�ِح 

ُة 
َ
ُتها ُمراَقب ها َعلى اْلِبحاِر، َوُمِهمَّ َبْع�سُ

اْلِباِد. فاِع َعِن  َوالدِّ اْلَعدِوّ  كاِت 
ُّ
َتَحر

في  ٌد  ُمَحمَّ اأَ 
َ
َقــر اْلأَيــاِم  ِمــَن  َيْ�ٍم  فــي 

اْلِقاِع  َمْ��ســ�ِع  َعْن  اْلُكُتــِب  اأََحــِد 

َواْلُح�ســ�ِن.

اْلِقاِع  َبْع�ِض  ِلزيــاَرِة  ٍد  ُمَحمَّ ُة 
َ
�ْســر اأُ ِاْنَطَلَقْت  التَّالي  ْ�ِم 

َ
اْلي ــباِح  �سَ َوفي 

ُعماَن.  ِة 
َ
اْلَحبيب ِباِدنا  في  َواْلُح�س�ِن 

ِتِه اأَْن َيْذَهب�ا في ِرْحَلٍة 
َ
َح ِلأُ�ْســــر

َ
فاْقَتر

َواْلُح�ســ�ِن  اْلِقــاِع  َبْع�ــضِ  ِلزيــاَرِة 
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ْحَلِة 
ِّ
ِبالر ِا�ْســَتْمَتْعنا  ي،  مِّ

َواأُ اأَبــي  يا  ا 
ً
�ُســْكر

ا.
ً
َكثير ِمْنها  َوا�ْسَتَفْدنا 

نَّما  َواإِ َقْلَعًة  ــْت 
َ

�س
ْ
َلي َهِذِه  ُد؛  ُمَحمَّ يا  ل 

 ِمَن اْلَقْلَعِة َوَقْد 
ُ
ر

َ
ٌن، َوه� اأَْكب ُهــَ� ِح�سْ

.
َ
اأَْكَثر اأَْو  َقْلَعًة  ِبداِخِلِه   

ُّ
م َي�سُ

ْنــِت يا اْبَنتــي، َوَقْد كاَن 
َ

اأَْح�س

ِلْلحاِكِم. َكًنا 
ْ

َم�س ُن  اْلِح�سْ

ِة  ِعدَّ ِمْن  ُن  َيَتَك�َّ َن  اْلِح�سْ اأَنَّ  اأَرى 

 ،
ٌ
َط�اِبــَق َوُيحيــُط ِبِه �ســ�ٌر َكبير

َعديَدًة.  اأَْبراًجا  فيِه  اأَرى  َكما 

ْخــٍم! َهْل  ًنى �سَ
ْ
َمب ِمــْن  َلُه  يــا 

اأَبي؟ يا  ا  اأَْي�سً َقْلَعٌة  َهِذِه 
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َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

اْلأَثَريَِّة  الَْمعاِلِم  َوِر  ِب�سُ الْخا�سَّ  َق  الُْمْل�سَ اأَنِْزُع  ثُمَّ  الُْمْختَِلَفِة،  التََّعلُِّم  ِبَم�ساِدِر  اأَ�ْستَعيُن 

ُعماَن.  َوَطني  َخريَطِة  َعلى  حيِح  ال�سَّ َمْوِقِعِه  في  ُقُه  لْ�سِ َواأُ  )105( ْفَحِة  �سَ الُْمْلَحِق  ِمَن 

حاَر �سُ َقْلَعُة 

الَْخْنَدِق  ُن  ِح�سْ

طاَقَة  ُن  ِح�سْ

يرة ال�سِّ بُْرُج 

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
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الآِتيَِة  الِْعباراِت  ِبِكتابَِة  َوَذِلَك  ِن؛  َوالِْح�سْ الَْقْلَعِة  بَْيَن  َوالْخِتالِف  بَِه  ال�سَّ اأَْوُجَه  ُد  اأَُحدِّ

الُْمنا�ِسِب. َمكاِنها  في 

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

ْخٌم �سَ ِلْلُجنوِدَمْبنى  َم�ْسَكٌن 

مُّ َمْجموَعًة ِمَن اْلأَبراِج يَ�سُ

َوالِْحمايَِة فاِع  ِللدِّ يُ�ْستَْخَدُم 

ٌن  َقْلَعٌةِح�سْ

اْلَحْزِم ُن  ِح�صْ

اِم الُحكَّ َم�ْسَكُن 

هاِم ال�سِّ ِلَرْمي  َفتَحاٌت  ِبِه 
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ٌّ
�سياحي َمْعَلٌم 

 َقديًما َوَحديثًا؛ ِمْنها.
ِّ
ٍة في َحياِة الُْمْجتََمِع الُْعماني اأَ�ْسَهَمِت الِْقالُع َوالُْح�سوُن في اأَْدواٍر ُمِهمَّ
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الِْقَدِم. ُمْنُذ  بيعيَِّة  الطَّ بيئَِتِهم  ُظروِف  َمَع  التََّكيَُّف  الُْعمانيُّوَن  ِا�ْستَطاَع 

ُم�َسْنَدَم،  ُمحاَفَظِة  في  الُْقْفِل  بَْيِت  َعْن  بَْحُث  َواأَ الُْمْختَِلَفِة،  التََّعلُِّم  ِبَم�ساِدِر  اأَ�ْستَعيُن 

 . فِّ ال�سَّ في  اإِلَْيها  ْلُت  تََو�سَّ الَّتي  الَْمْعلوماِت  اأَْعِر�ُس  ثُمَّ 
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زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة

ــِة والأََثريَِّة اْلأُخرى ِمْثَل: 
َّ
 َوَطنــي ُعماُن اْلَعديَد ِمَن اْلَمعاِلِم التَّاريخي

ُّ
ــم َي�سُ

َدٍة ِباْنِتظاٍم َعلى 
َّ
ي ٍة  ُم�سَ ُن ِمْن ُبي�ٍت اأََثِريٍَّة ُمَترا�سَّ ِة الَّتي َتَتَك�َّ

َّ
اْلحاراِت الُعماني

َفِة، 
َ
ْب�اِب اْلُمَزْخر َُّز ِبالنَّ�اِفِذ  َواْلأَ

ــفاِف اْلِ�ْدياِن، َوَتَتَمي �ُســف�ِح اْلِجباِل َو�سِ

ِجَد.
ْ

َواْلَم�س َواْلَقْلَعَة  َن  اْلِح�سْ ا  اأَْي�سً ُة 
َّ
اْلُعماِني اْلحاَرُة   

ُّ
م َت�سُ َوَقْد 

َمنَح ِوليَِة  في  الِْبالِد  حاَرُة  اإِْزكي  في  الْيََمن  حاَرُة 
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الَْقديَمِة. الُْعمانيَِّة  الْحاراِت  ِمَن  نَماِذَج  ُم�ساَهَدِة 



َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
51

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

الِْقَدِم. ُمْنُذ  بيعيَِّة  الطَّ بيئَِتِهم  ُظروِف  َمَع  التََّكيَُّف  الُْعمانيُّوَن  ِا�ْستَطاَع 

ُم�َسْنَدَم،  ُمحاَفَظِة  في  الُْقْفِل  بَْيِت  َعْن  بَْحُث  َواأَ الُْمْختَِلَفِة،  التََّعلُِّم  ِبَم�ساِدِر  اأَ�ْستَعيُن 

 . فِّ ال�سَّ في  اإِلَْيها  ْلُت  تََو�سَّ الَّتي  الَْمْعلوماِت  اأَْعِر�ُس  ثُمَّ 

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
50

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة

ــِة والأََثريَِّة اْلأُخرى ِمْثَل: 
َّ
 َوَطنــي ُعماُن اْلَعديَد ِمَن اْلَمعاِلِم التَّاريخي

ُّ
ــم َي�سُ

َدٍة ِباْنِتظاٍم َعلى 
َّ
ي ٍة  ُم�سَ ُن ِمْن ُبي�ٍت اأََثِريٍَّة ُمَترا�سَّ ِة الَّتي َتَتَك�َّ

َّ
اْلحاراِت الُعماني

َفِة، 
َ
ْب�اِب اْلُمَزْخر َُّز ِبالنَّ�اِفِذ  َواْلأَ

ــفاِف اْلِ�ْدياِن، َوَتَتَمي �ُســف�ِح اْلِجباِل َو�سِ

ِجَد.
ْ

َواْلَم�س َواْلَقْلَعَة  َن  اْلِح�سْ ا  اأَْي�سً ُة 
َّ
اْلُعماِني اْلحاَرُة   

ُّ
م َت�سُ َوَقْد 

َمنَح ِوليَِة  في  الِْبالِد  حاَرُة  اإِْزكي  في  الْيََمن  حاَرُة 

ْر�ُس الثَّاِلُث: َمعاِلُم ِمْن َوَطني     الدَّ

اأُ�صاِهُد واأَ�ْصَتْمِتُع

 اأَْق�ســي َوْقتًــا ُمْمِتًعا في 
ِّ
ِمــْن ِخــالِل الَْمْقَطــِع الَْمرئــي

الَْقديَمِة. الُْعمانيَِّة  الْحاراِت  ِمَن  نَماِذَج  ُم�ساَهَدِة 



ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

تَْبُذُل الُْحكوَمُة ُجهوًدا َحثيثًَة ِلْلُمحاَفَظِة َعلى الَْمعاِلِم اْلأَثَريَِّة في �َسْلَطنَِة ُعماَن. 

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
53

ْر�ِس؟ ماذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ

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

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

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

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

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
52

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُصُم
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اأَْخالقي: ِمْن 

ماِن. الزَّ َعْبَر  ُعماَن  اأَْمجاَد  َتْحكي  الَّتي  اْلَأَثَريَِّة  َواْلُبي�ِت  َواْلُح�س�ِن  ِباْلِقاِع  ْعَتزُّ  َواأَ اأَْفَخُر    

نُها. َواأُلَوِّ اأَْر�ُسُمها،  ثُمَّ  الَْقديَمِة،  الُْعماِنيَِّة  الْحاَرِة  ناِت  ُمَكوِّ اأَتََخيَُّل 

اأُ�صاِهُد واأَ�ْصتمتع

اإِْزكي.  ِبِوليَة  الَْقديَمِة  الْيََمن  حاَرِة  في  يًا  افِترا�سِ ُل  َاأَتََجوَّ
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اإِْزكي.  ِبِوليَة  الَْقديَمِة  الْيََمن  حاَرِة  في  يًا  افِترا�سِ ُل  َاأَتََجوَّ



ُعماَن. َوَطني  َخريَطِة  َعلى  الَْخرائِط  َر�ْسِم  َوَرَقَة  ُع  اأَ�سَ  m

الَْخراِئِط.  َر�ْسِم  َوَرَقِة  َعلى  �سا�ِس  الرَّ ِبَقَلِم  الَْخريَطَة  اأَْر�ُسُم   m

َوُح�ســوٍن  ِمْن ِقالٍع  الَْح�ســاريَِّة  الَْمعاِلِم  بَْع�ِس  ُرموَز  اأَُوقُِّع   m

الَْخريَطِة،  َعلى  حيَحِة  ال�سَّ اأَماِكِنها  َقديَمٍة في  اأَثَريٍَّة  َوبُيوٍت 

الَْخريَطِة. ِمْفتاِح  في  الْواِرَدِة  موِز  الرُّ ِبا�ْسِتْخداِم 

�ساَرُة  اإِ ِلْلَخريَطِة )الُْعنواُن،  اْلأَ�سا�سيََِّة  ِر  الَْعنا�سِ اأُْكِمُل َجميَع   m

ماِل، اإِطاُر الْخريَطِة، ُرموُز الَْخريَطِة، ِمْفتاُح الَْخريَطِة،  ال�سَّ

�ْسِم(. الرَّ ِمْقيا�ُس 

لَها.  الُْمنا�ِسبَِة  ِباْلأَلْواِن  الَْخريَطَة  ُن  اأُلَوِّ  m

الَْم�ْسروِع: تَْنفيِذ  ُخطواُت 

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
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ِل وَّ
َم�صروُع امْلِْحـَوِر اْلأَ

يَلي: ما  َعَلْيها  ًحا  ُمو�سِّ ُعماَن  َوَطني  َخريَطَة  اأَْر�ُسُم 

• ِلْلَخريَطِة.	 اْلأَ�سا�سيََّة  َر  الَْعنا�سِ

• ُرمــوَز بَْع�ِس الَْمعاِلِم الَْح�ساريَِّة ِمْثــَل: )الِقالِع، َوالُح�سوِن، َوالبُيوِت الأَثَريَِّة 	

الَقديَمِة(.
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4
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الَْم�ْسروِع: اأَدواُت 

.A4 َحْجُم  َخراِئَط  َر�ْسِم  َوَرُق 
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اأَلْواٍن. ُعْلبَُة 
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اهلِل  َوَرْحَمُة  َعليُكْم  الُم  ال�سَّ

َهذا  في  ُف  �َسنَتََعرَّ َوبََركاتُُه.. 

َوَطِننا  في  الَْم�ساِجِد  اإِلى  الِْمْحَوِر 

الَّتي  الَْح�ساريَِّة  َواْلأَدواِر  ُعماَن 

الِْقَدِم. ُمْنُذ  ِبها  تَقوُم 

 َوطني ُعماُن َعراَقٌة َواأَ�سالٌَة.
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الِْمْحَوُر الثَّاني
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عاداِتنا  اإِلى  ا  اأَيْ�سً ُف  َو�َسنَتََعرَّ

َوَدْوِرنا  اْلأَ�سيَلِة  الُْعمانيَِّة  َوتَقاليِدنا 

اإِلى  ِبالإِ�ساَفِة  َعَلْيها،  الُْمحاَفَظِة  في 

في  َوَدْوِرها  الُْعمانيَِّة  ْبَلِة  ال�سَّ يَِّة  اأََهمِّ

الْعاداِت  ِتْلَك  اأََهمِّ  َعلى  الُْمحاَفَظِة 

الِْقَدِم. ُمْنُذ  َوالتَّقاليِد 

اني:  ُة ِلْلِمْحَوِر الثَّ ْعليميَّ اْلُمْخَرجاُت التَّ

ْن:
َ
ُع ِمَن �لتِّْلميِذ َبْعَد ِدر��َسِة َهذ� �ْلِمْحَوِر �أ ُيَتَوقَّ

َد َمْوِقَع اْلَم�ْساِجِد َعلى اْلَخريَطِة. ُيَحدِّ  n

َة ِلِبناِء اْلَم�ْساِجِد في ُعماَن. َد اْلَفْتَرَة التَّاريخيَّ ُيَحدِّ  n

. ْدواَر الَّتي َيقوُم ِبها اْلَم�ْسِجُد في اْلُمْجَتَمِع اْلُعمانيِّ
َ
َر اْلأ ُيَقدِّ  n

ِة. َف َبْع�َض اْلعاداِت َوالتَّقاليِد اْلُعمانيَّ َيَتَعرَّ  n

َة اْلَح�َسَنَة. َق اْلعاداِت َواْلتَّقاليَد اْلُعمانيَّ ُيَطبِّ  n

ْيِف، َتْقديُر  ُة، اْلُمنا�َسَدُة، اإِكراُم ال�سَّ ْبَلُة الُعمانيَّ َة: )ال�سَّ َف اْلعاداِت َوالَّتقاليَد اْلُعمانيَّ َيَتَعرَّ  n

اْلَكبيِر(.

�سيَلِة.
َ
ِة الأ َف اإِلى ُجهوِد �َسْلَطَنِة ُعماَن في اْلُمحاَفَظِة َعلى اْلعاداِت َوالتَّقاليِد اْلُعمانيَّ َيَتَعرَّ  n

ْبَلِة. َة اْلُمَتَعلَِّقَة ِبال�سَّ َق اْلعاداِت َوالتَّقاليَد اْلُعمانيَّ ُيَطبِّ  n

�سيَلِة.
َ
ِة الأ َة اْلُمحاَفَظِة َعلى اْلعاداِت َوالتَّقاليِد اْلُعمانيَّ يَّ َهمِّ

َ
َر اأ ُيَقدِّ  n
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ِن 
ْ
اْلَقر ُمْنُذ  ِبنا�ؤها  َبَداأَ  الَّتي  اْلَم�ساِجِد  ِمَن  ِباْلَكثيِر  ُعماُن   

ُ
َتْزَخر     

ِجُد 
ْ

َم�س َ�ُيَعدُّ  َرِة،  اْلُمَنوَّ اْلَمديَنِة  اإِلى   ` �سوِل 
َّ
الر ِة 

َ
ِهْجر َبْعَد  ِل  َّ�

الأَ

ُعماَن،  َ�َطِننا  في  َ�ِعماَرِتها  اْلَم�ساِجِد  لْنِت�ساِر  اْلِبداَيِة  ُنْقَطَة  ماِر  اْلِم�سْ

ِة 
َ
غير �سيِط ذي اْلِم�ساَحِة ال�سَّ

َ
اْلب اْلِبناِء  َرْت ِعماَرُة اْلَم�ساِجِد ِمَن  َ�َقْد َتَطوَّ

َ�اْلِقباِب  اْلَماآِذِن  َعِة، َ��جوِد  اْلوا�سِ ِبِم�ساَحِتها  ُز 
َّ
َتَتَمي الَّتي  اْلَم�ساِجِد  اإِلى 

ِة.
َّ
الإِ�ْسالمي خاِرِف  َ�الزَّ

ز�وَيُة �ْلَمْعِرَفِة

 َوطني ُعماُن َعراَقٌة َواأَ�سالٌَة.
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ُل: َم�ساِجُد ِمْن َوَطني وَّ
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ْر�ُس �لأ �لدَّ
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 ) الَقناِطِر  جاِمُع   - بُخاء  جاِمُع   - مرباط - ق6هـ  ِواليَُة   - ) ق13هـ 

�َصْخ�صيٌَّة ِمْن ِبالدي 
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َوَقــْد  َوَزْخَرَفِتهــا،  الَْم�ســاِجِد 

الَْقْرِن  في  َمنَح  ِواليَِة  في  عا�َش 

هـ.  )10 (

 ِمْحراُب جامُع ُبهال التَّاريخي

اْلَقديِم

ْرجِة  ِمْحراُب َم�ْشِجِد ال�شَّ
في واليِة َنَزوى

َفْتَرُة اْلِبناِء )القرن الهجري( اْلِوالَيُةا�ْشُم الَم�ْشِجِد

ِة يا�ضَ
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ْلطاِن قابو�َش  ال�سُّ ِر َجماَعًة في جاِمِع  الَْع�سْ الِة  ديِقِه �َسْيٍف لأَداِء �سَ َمَع �سَ ٌد  ُمَحمَّ َذَهَب 

الآتي: الِْحواُر  بَْينَُهما  داَر  الِة  ال�سَّ َوبَْعَد  بو�َسر،  ِبوليَِة  اْلأَْكبَِر 

؟ ُل 
ْ
َقب ِمْن  اْلجاِمَع  َهذا  ُزْرَت  َهْل   ، ُف 

ْ
�َسي يا  ني 

ْ
اأَْخِبر ٌد:  ُمَحمَّ

ًة في ِ�لَيتي َ�َلِكْن َهِذِه ِزياَرتي اْلأُ�لى ِلجاِمِع 
َ
�َسْيٌف: َلَقْد ُزْرُت َم�ساِجَد َكثير

. ِر 
َ
اْلَأْكب قابو�َس  ْلطاِن 

ُّ
ال�س

ُعماَن.  ِبالِدنا  في  اْلَحديَثِة  اْلَجواِمِع  ِمَن  اْلجاِمُع  َهذا  ُيَعدُّ  ٌد:  ُمَحمَّ

الَّتي  َ�النُّقو�ُس  خاِرُف  الزَّ ْتني 
َ
ْعَجب اأَ َ�َقْد   ، َ�َجميٌل  ــْخٌم  نَُّه جاِمٌع �سَ اإِ �َســْيٌف: 

اْلَمْكَتبُة. َ�َكَذِلَك  اْلجاِمِع،  اأَْركاُن  ِبها  ُز 
َّ
َتَتَمي

ُمْخَتَلِف  َ�اْلَجواِمِع في  اْلَم�ساِجِد  ِبِبناِء  �سيَدُة 
َّ
الر ْت ُحكوَمُتنا  اْهَتمَّ َلَقِد  ٌد:  ُمَحمَّ

َ��جوِد   ، ِباتِّ�ساِعها  اْلَم�ساِجُد  ِتْلَك  َزْت 
َّ
َ�َتَمي  ، ُعماَن  َ�َطِننا  ُربوِع 

فيها. ِة 
َّ
الإِ�ْسالِمي خاِرِف  َ�الزَّ النُّقو�ِس 

ز�وَيُة �ْلِحو�ِر
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�أَْكَت�ِسُف َو�أََتَعلَُّم 

 ) – الِْمْئَذنَُة  الُْقبَُّة    - الِْمْحراُب    (

اْلِقَدِم. ُمْنُذ  اأَْجداُدنا  َبناُه  الَّذي   
ِّ
يني الدِّ اْلِمْعماريِّ  ِبالتُّراِث  اأَْفَتِخُر  �أَْخالقي:  ِمْن 

تََعلَُّم َواأَ اأَلَْعُب 
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َمْوِقِعها  في  الَْم�ساِجَد  ُق  لْ�سِ اأُ ثُمَّ   ،)105( ْفَحِة  �سَ الِْكتاِب  ِنهايَِة  في  ِبالُْمْلَحِق  اأَ�ْستَعيُن 

ُعماَن: َوَطني  َخريَطِة  َعلى  الُْمنا�ِسِب 

�أَْكَت�ِسُف َو�أََتَعلَُّم 

بخاء

�لر�ستاق
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َ
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ِلتَاأِْديَِة  الَْم�ساِجُد  َهِل   

اأبي؟ يا  َفَقْط  الِة  ال�سَّ

ْدواٌر اأَ ِلْلَم�ْسِجِد  اإًِذا، 

�ُسْكًرا  َوَحديثًا،  َقديًما  َكثيَرٌة 

ي.   َوَعمِّ اأَبي  يا  لَُكما 

لَها  َولَِكْن  ُد،  ياُمَحمَّ الِة  ال�سَّ ِلتَاأِْديَِة  تُ�ْستَْخَدُم  ِعباَدٍة،  دوُر  الَْم�ساِجُد 

َكَمكاٍن  الِْقَدِم  في  الَْم�ْسِجُد  اُ�ْستُْخِدَم  َفَقِد  اأُْخرى،  ِا�ْسِتْخداماٌت 

الُْمْختَِلَفِة. الُْمْجتََمِع  �ُسوؤوِن  ِلُمناَق�َسِة 

الُب  الطُّ فيِه  يَْلتَقي  َمْدَر�َسًة  كاَن  َفَقْد  التَّْعليِم؛  في  َدْوٌر  ُد  ُمَحمَّ يا  َوِلْلَم�ْسِجِد 

اْلأُْخرى. الُْعلوِم  َوتَْعليِم  الَْكريِم،  الُْقْراآِن  تَْحفيِظ  َحَلقاُت  َفتُقاُم  ِبُمَعلِِّمِهْم، 
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ُل: َم�ساِجُد ِمْن َوطني. وَّ
َ
ْر�ُس �لأ �لدَّ

ِة ز�وَيُة �لِق�سَّ

الِة  �سَ ِلتَاأِْديَِة  ِه  َوَعمِّ اأَبيِه  ْحبَِة  ِب�سُ ٌد  ُمَحمَّ َذَهَب        

الَْم�ْسِجِد.  في  َجماَعًة  ْهِر  الظُّ

الُْقْراآِن  ِتالَوِة  ِمْن  ٍد  ُمَحمَّ ِانِْتهاِء  َوبَْعَد  ِلِتالَوِتِه،  َحًفا  ُم�سْ ِمْنُهْم  ُكلٌّ  تَناَوَل  الِة  ال�سَّ َوبَْعَد 

َجنَباِتِه.  في  يَتَاأَمَُّل  َواأََخَذ  الَْم�ْسِجِد  �َسْكُل  ِانْتَباَهُه  َجَذَب  الَكريِم 
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ناِق�ُس َو�أُ �أَْفَهُم 

 . الُْم�ْسِلِم  الُْمْجتََمِع  ِبناِء  في  تُ�ْسِهُم  ْخالقيٌَّة  َواأَ دينيٌَّة  َمْدَر�َسٌة  الَْم�ْسِجُد 

ِعماَرِة  في  ِبِه  يَقوَم  اأَْن  يُْمِكُن  الَّذي  ْوِر  الدَّ َعِن  ُمْقتََرحاٍت  ِكتابَِة  في  ًدا  ُمَحمَّ اأُ�ساِعُد 

ُعماَن.  َوطني  في  الَْم�ساِجِد 

ُر َو�أُجيُب �أَُفكِّ

 َوطني ُعماُن َعراَقٌة َواأَ�سالٌَة.
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ُل: َم�ساِجُد ِمْن َوطني وَّ
َ
ْر�ُس �لأ �لدَّ

نَّ �أَ�ْسَتْنِتُج �أَ
 ُدوُر ِعباَدٍة َوتَْعليٍم، َوَمكاٌن 

َ
ِلْلَم�ساِجِد اأَْدواًرا َعديَدًة ُمْنُذ الِْقَدِم، َفِهي

الُمْجتََمِع. �ُسوؤوِن  ِلُمناَق�َسِة 

�أَْكَت�ِسُف َو�أََتَعلَُّم 

ِبِه  يَقوُم  ـذي  الَـّ ْوَر  اأَ�ْسَفَل ُكلِّ �ســوَرٍة الدَّ اأَْكتُــُب  ثُــمَّ  ــوِر الآِتيَِة،  اإِلــى ال�سُّ اأَنُْظــُر 

 

َحديثًا. الَم�ْسِجُد 

َنظاَفِتِه. َعلى  َ�اأَْحِر�ُس  اْلَم�ْسِجِد،  في  اْلُهد�َء  اأَْلَتِزُم  �أَْخالقي:  ِمْن 



 َوطني ُعماُن َعراَقٌة َواأَ�سالٌَة.
71

ناِق�ُس َو�أُ �أَْفَهُم 

 . الُْم�ْسِلِم  الُْمْجتََمِع  ِبناِء  في  تُ�ْسِهُم  ْخالقيٌَّة  َواأَ دينيٌَّة  َمْدَر�َسٌة  الَْم�ْسِجُد 

ِعماَرِة  في  ِبِه  يَقوَم  اأَْن  يُْمِكُن  الَّذي  ْوِر  الدَّ َعِن  ُمْقتََرحاٍت  ِكتابَِة  في  ًدا  ُمَحمَّ اأُ�ساِعُد 

ُعماَن.  َوطني  في  الَْم�ساِجِد 

ُر َو�أُجيُب �أَُفكِّ

 َوطني ُعماُن َعراَقٌة َواأَ�سالٌَة.
70

ُل: َم�ساِجُد ِمْن َوطني وَّ
َ
ْر�ُس �لأ �لدَّ

نَّ �أَ�ْسَتْنِتُج �أَ
 ُدوُر ِعباَدٍة َوتَْعليٍم، َوَمكاٌن 

َ
ِلْلَم�ساِجِد اأَْدواًرا َعديَدًة ُمْنُذ الِْقَدِم، َفِهي

الُمْجتََمِع. �ُسوؤوِن  ِلُمناَق�َسِة 

�أَْكَت�ِسُف َو�أََتَعلَُّم 

ِبِه  يَقوُم  ـذي  الَـّ ْوَر  اأَ�ْسَفَل ُكلِّ �ســوَرٍة الدَّ اأَْكتُــُب  ثُــمَّ  ــوِر الآِتيَِة،  اإِلــى ال�سُّ اأَنُْظــُر 

 

َحديثًا. الَم�ْسِجُد 

َنظاَفِتِه. َعلى  َ�اأَْحِر�ُس  اْلَم�ْسِجِد،  في  اْلُهد�َء  اأَْلَتِزُم  �أَْخالقي:  ِمْن 



ْر�ُس �لثَّاين: عاداتي َوتَقاليدي الُْعمانيَُّة )1( �لدَّ

َوِر. ُف ما �أُ�ساِهُدُه في �ل�سُّ �أَ�سِ

ي َهذِه �ْلَفعاليَّاِت؟ ماذ� ُن�َسمِّ
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ُل: َم�ساِجُد ِمْن َوطني وَّ
َ
ْر�ُس �لأ �لدَّ



ُر َو�أُجيُب �أَُفكِّ

التَّْيمينَُة   - التَّْهلولَُة    - الَهري�ُش   - الُْحول حول 

يَاأْتي: ا  ِممَّ لَها  الُْمنا�ِسبَِة  ِبالَْكِلماِت  التَّاليَِة  الِْعباراِت  في  الَْفراغاِت  اأُْكِمُل     1

الَكريِم. اآِن 
ْ
ِلْلُقر ْفِل  الطِّ َخْتِم  ِة 

َ
ِبُمنا�َسب ُيقاُم  اْحِتفاٌل  اأ     

                                          

وَن.
ُّ
اْلُعماني َيَتناَ�ُلها  الَّتي  التَّْقليديَِّة  الأََكالِت  ِمَن  ب  

ِة.  اْلِحجَّ �َسْهِر ذي  ِمْن  الأَُ�لى  الَع�ْسِر  اللَّيالي  في  ى  ُتوؤَدَّ َقديَمٌة  ٌة 
َّ
ُعماني عاَدٌة  ج   

ْفِل.  الطِّ ِ�لَدِة  َعلى  �َسَنٍة  ُمر�ِر  َبْعَد  عاَدًة  ُيقاُم  ِاْحِتفاٌل  د     

الْعاداِت  بَْع�َش  َونَْكتُُب  الُْمنا�َسباِت الْجِتماعيَِّة،  اإِْحدى  َوَمْجموَعتي  اأَْختــاُر      2 

. فِّ ال�سَّ في  َكتَْبناُه  ما  نَْقَراأُ  ثُمَّ  ِبها،  الُْمْرتَِبَطِة  َوالتَّقاليِد 

 َوطني ُعماُن َعراَقٌة َواأَ�سالٌَة.
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 َوطني ُعماُن َعراَقٌة َواأَ�سالٌَة.
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َ�ِرَثها الآباُء  الَّتي  الُمماَر�ســاِت  ِمَن  ِبَعَدٍد   
ُّ
اْلُعماني اْلُمْجَتَمــُع  ــُز 

َّ
َيَتَمي  

َعليها  الَّتي حاَفَظ  َ�التَّقاليِد الأَ�سيَلِة  اْلعاداِت  ِمَن  َحْت 
َ
ب َفاأَ�سْ َعِن الأَْجداِد، 

ِر. اْلحا�سِ َ�ْقِتنا  َحتَّى  وَن 
ُّ
اْلُعماني

ْلَطَنِة اْلُمْخَتِلَفِة، 
َّ

ُة في ُمحاَفظاِت ال�س
َّ
ُع اْلعاداُت َ�التَّقاليُد الُعماني َ�َتَتَنوَّ  

َتِبُط 
ْ
َتر اْلعاداِت  ْع�ُس 

َ
َفب ِبها،  َتِبُط 

ْ
َتر الَّتي  اْلُمنا�َسباِت  َب 

ْ
َح�س َتْخَتِلُف  َكما 

ِة، 
َّ
َ�اْلَوَطني ِة 

َّ
يني الدِّ ْعياِد  ِباْلأَ َتِبُط 

ْ
َتر اأُْخرى  اْلَف�سيِل، َ�عاداٌت  َرَم�ساَن  ْهِر  ِب�سَ

اْلُمْخَتِلَفِة. ِة 
َّ
الْجِتماعي َ�اْلُمنا�سباِت 
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. التَّْقليديَّ  يَّ  الزِّ الُْعمانيُّوَن  فيها  يَْرتَدي  الَّتي  الُْمنا�َسباِت  بَْع�َش  اأَْكتُُب     2 

ْر�ُس �لّثاين: عاد�تي َوَتقاليدي �ْلُعمانيَُّة )1( �لدَّ



�أََتَخيَُّل َو�أَْر�ُسُم

ُمحاَفَظتي. في   
َّ
الُْعماني التَّْقليديَّ  يَّ  الزِّ اأَر�ُسُم 

في  َ�اأَْرَتديِه   ،
ِّ
اْلُعماني التَّْقليديِّ  يِّ  ِبالزِّ  

ُ
اأَْفَتِخر �أَْخالقي:  ِمْن 

اْلُمْخَتِلَفِة اْلُمنا�َسباِت 

 َوطني ُعماُن َعراَقٌة َواأَ�سالٌَة.
79

 َوطني ُعماُن َعراَقٌة َواأَ�سالٌَة.
78

�أَْكَت�ِسُف َو�أََتَعلَُّم 

َوالنِّ�ساِء. جاِل  ِللرِّ الُْعمانيََّة  التَّْقليديََّة  اْلأَْزياَء  �َسَفويًّا  ُف  اأَ�سِ    1  

. التَّْقليديَّ  يَّ  الزِّ الُْعمانيُّوَن  فيها  يَْرتَدي  الَّتي  الُْمنا�َسباِت  بَْع�َش  اأَْكتُُب     2  

ْر�ُس �لّثاين: عاد�تي َوَتقاليدي �ْلُعمانيَُّة )1( �لدَّ
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تََعلَُّم َو�أَ �أَلَْعُب 

َوِر ِم��ْن ِخالِل تَْرتيِب �لُْحروِف  ِح في �ل�صُّ  �لْو��صِ
ِّ
�أَْكتُ��ُب ��ْص��َم �لَْفنِّ �لتَّْقلي��ديِّ �لُْعماني

�أَ�ْصَفَلها. �لَْموجوَدِة  �لُْمبَْعثََرِة 

مم ه�د

�

ي�ة

ل ر

ع

ع ل

للي

ة ز

ل�

ر �ة ح

�

ب

�أُ�ساِهُد و�أَ�ْسَتْمِتُع

�لُْعمانيَِّة. �لتَّْقليديَِّة  �لُْفنوِن  بَْع�َض  �إِلى  ُف  �أَتََعرَّ

ز�وَيُة �ْلَمْعِرَفِة
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وَن 
ُّ
اْلُعماني يها  ُيوؤَدِّ الَّتي  التَّْقليديَِّة  اْلُفنوِن  ِمَن  ِبَعَدٍد   

ُّ
اْلُعماني اْلُمْجَتَمُع   

ُ
َي�ْسَتِهر  

ُة 
َّ
ُع اْلُفنوُن التَّقليديَُّة الُعماني ِة، َ�َتَتَنوَّ

َّ
ِة َ�الْجِتماعي

َّ
ِة َ�اْلَوَطني

َّ
يني في اْلُمنا�َســباِت الدِّ

ِة.
َ
اْلَحبيب ِبالِدنا  ُمحاَفظاِت  َن 

ْ
َبي

ت�سوير: مو�سى �حلجري
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َمَع  ُقها  اأُلْ�سِ ثُمَّ  الُْعمانيَِّة فــي ُمحاَفَظتي،  التَّْقليديَِّة  الُْفنوِن  ِلبَْع�ِش  ــَوٍر  اأَبَْحــُث َعْن �سُ

�سوَرٍة. ُكلِّ  اأَ�ْسَفَل  الَْفنِّ  ا�ْسِم  ِكتابَِة 

َتَعلَُّم �أَْبَحُث َو�أَ

َفنُّ �ْلعازي �أُْثري َمعاِريف
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�أُ�ساِهُد و�أَ�ْسَتْمِتُع
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الَْعديِد  تَْنِميَِة  في  ا  اأَيْ�سً تُ�ْسِهُم  اإِنَّها  بَْل  َفَقْط،  ِللتَّ�ْسِليَِة  لَْي�َسْت  الُْعمانيََّة  التَّْقليديََّة  الأَلْعاَب  اإِنَّ 

َوالَْعْقليَِّة. الَْج�َسديَِّة  الَْمهاراِت  ِمَن 

�أُْثري َمعارفي: 

تدكللا

لفل

األاأترج

وز

األحامي

األعمبر

اأةة

�ْسَمِة: الرَّ في  َحِة  الوا�سِ التَّْقليديَِّة  اللُّْعبَِة  ِا�ْسُم 

فل

�ْسُطُب الأَلْعاَب التَّْقليديََّة الآِتيََة ِمْن  اأَ �ْسَمِة،  ــَحِة في الرَّ َف اإِلى ا�ْســِم اللُّْعبَِة التَّْقليديَِّة الْوا�سِ لأَتََعرَّ

اللُّْعبَِة. ا�ْسِم  في  َة  النَّاِق�سَ الُْحروَف  لأُْكِمَل  يََة  الُْمتَبقِّ الُْحروَف  اأَ�ْستَْخِدُم  ثُمَّ  الُْحروِف،  �َسبََكِة 

اللكد   الجزيرة          الحامي         العنبر          الأترج            
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�أَْكَت�ِسُف َو�أََتَعلَُّم :

بَْينَُهما الِْحواُر الآتي: ِبِجواِرِه،  َوداَر  يَ�ْسُكُن  الَّذي  ُعَمَر  ديَقُه  ٌد �سَ ِالْتَقى ُمَحمَّ يَّاِم، 
اْلأَ اأََحِد  ِر  في َع�سْ

ُعَمُر. ديقي  �سَ يا  َوبََركاتُُه  اهلِل  َوَرْحَمُة  َعليُكْم  الُم  ال�سَّ ٌد:  ُمَحمَّ

ُد. ُمَحمَّ ديقي  �سَ يا  َوبََركاتُُه  اهلِل  َوَرْحَمُة  الُم  ال�سَّ َوَعليُكْم  ُعَمُر: 

؟ ُعَمُر  يا  ُدرو�ِسَك  َوُمذاَكَرَة  واِجباِتَك  اأَنَْهْيَت  َهْل  ٌد:  ُمَحمَّ

اأَنَْهْيتُها. لََقْد  هلِل  الَحْمُد  نََعْم،  ُعَمُر: 

؟ يَّاِد  ال�سَّ لُْعبََة  ِدقاِئنا  �سْ اأَ َمَع  َونَْلَعَب  نَْذَهَب  اأَْن  َراأْيَُك  ما  اإَِذْن،  ٌد:  ُمَحمَّ
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لُْعبٌَة   
َ
َوِهي الَْقديَمِة،  الُْعمانيَِّة  التَّْقليديَِّة  الأَلْعاِب  ِمَن  يّاِد  ال�سَّ لُْعبَُة  ٌد:  ُمَحمَّ

وُمْمِتَعٌة.  َجميَلٌة 

ِدقاِئنا. اأَ�سْ َمَع  ِلنَْلَعبَها  اإَِذْن،  ِبنا  َهيَّا  ُعَمُر: 
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اْلِقالِع  في  ُب 
ْ

َفَح�س َيَتَمثَُّل  ل  التُّراِث  َمْفهوَم  اأَنَّ  َلَدْينا  ًحا  �ا�سِ كاَن  »َلَقْد   

اأَ�سا�ًسا  َيَتناَ�ُل  ُهَو  َ�اإِنَّما  اْلماديَِّة،  اْلأَ�ْسياِء  ِمَن  َ�َغيِرها  َثِريَِّة  اْلأَ يوِت 
ُ
َ�اْلب َ�اْلُح�سوِن 

ا  ِممَّ َ�َنْحِوها  َ�ُفنوٍن،  َ�اآداٍب  َ�ُعلوٍم  َ�َتقاليَد،  عاداٍت  ِمْن  اْلَمْعنويَّ  اْلَمور�َث 

َ�َلْن   
َّ
َتِتم َلْن  التُّراِث  َعلى  َة 

َّ
اْلَحقيقي اْلُمحاَفَظَة  نَّ  َ�اأَ جيٍل،  اإِلى  جيٍل  ِمْن  َيْنَتِقُل 

عاَيِة«.
ِّ
َ�الر اْلِعناَيِة  ِمَن  ها  َحقَّ اْلَمْفهوِم  َهذا  داِت 

َ
ُمْفر ُكلِّ  ِباإِْعطاِء  اإِلَّ  َتْكَتِمَل 

ثَراُه- اهللُ  َطيََّب  �َسعيٍد-  بِْن  قابو�َش  لطاِن  ال�سُّ ِخطاِب  ِمْن        

1994م والع�سرين  الرابِع   
ِّ
الوطني العيِد  في               

َكِلماٌت ُم�سيَئٌة:

 َوطني ُعماُن َعراَقٌة َواأَ�سالٌَة.
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اْلعاداِت  َعلى  ِباْلُمحاَفَظِة  َ�َطني ُعمــاَن  �ســاِت  �سَّ ُموؤَ ِمْن  الَعديُد   
ُّ
َتْهَتــم  

الأَْنِدَيِة  ِبها،ِمْثُل:  ِك 
ُّ

التََّم�س َعلى  اْلأَْفراِد  َ�َت�ْسجيِع  اْلأَ�سيَلِة  ِة 
َّ
اْلُعماني َ�التَّقاليِد 

ْلَطنِة 
َّ

ِة اْلَمْوجوَدِة في ُمْخَتَلِف �لياِت ال�س
َّ
اأَِة اْلُعماِني

ْ
ِة َ�َجْمعياِت اْلَمر

َّ
يا�سي

ِّ
الر

َطِة  ِة الأَ�سيَلِة ِمْن ِخالِل اْلأَْن�سِ
َّ
الَّتي َتْعَمُل َعلى اإِْبراِز اْلعاداِت �التَّقاليِد اْلُعماني

اْلُمْخَتِلَفِة.  اْلُمنا�َسباِت  في  اِت 
َّ
َ�اْلَفعالي

�أَْخالقي: ِمْن       

اْلأَ�سيِل.  ُتراِثنا  ِمن  ُجْزٌء  لأَنَّها  ؛  التَّْقليديَِّة  َِّة 
الُعماني الأَْلعاِب  ُمماَر�َسِة  َعلى  اأَْحِر�ُس   

ز�وَيُة �ْلَمْعِرَفِة
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َ�اأَخي  بي  اأَ َيْذَهُب  اأَْيَن  اإِلى 

؟! ٌد  ُمَحمَّ
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ز�وَيُة �ْلِحو�ِر

 زياَرُة 
ْ
ِمْنُكم َق لأََحٍد 

َ
�َسب َهْل  ِة. 

َّ
اْلُعماني َلِة 

ْ
ب

َّ
ال�س اآداِب  اإِلى  ْوَم 

َ
اْلي ُف 

َّ
�َسَنَتَعر الُْمَعلَِّمُة: 

؟  عاِئَلِتِه  اأَْفراِد  اأََحِد  َمَع  َلِة 
ْ
ب

َّ
ال�س

ِة.
َّ
اْلُعماني َلِة 

ْ
ب

َّ
ال�س اآداِب  اإِلى  ْفُت 

َّ
َ�َتَعر َ�اِلدي،  َمَع  ُت 

ْ
َذَهب ُمَعلَِّمتي،  يا  اأَنا  ٌد:  ُمَحمَّ

َنٌة؟!
َّ
ُمَعي اآداٌب  َلِة 

ْ
ب

َّ
ِلل�س َهْل  نُوَرُة: 

 َوطني ُعماُن َعراَقٌة َواأَ�سالٌَة.
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ُر َو�أُجيُب �أَُفكِّ

ــْبَلُة الُْعمانيَُّة، ثُمَّ اأُناِق�ُسها َمَع      اأَ�ْســتَْنِتُج َوَمْجموَعتي الأَْدواَر الَّتي تَقوُم ِبها الْ�سَّ

. فِّ ال�سَّ في  ُزَمالئي 

 َ�اأُموِر 
ْ
ِة �سوؤ�ِنِهم وَن ُمْنُذ اْلِقَدِم َعلى اأَْن َيْجَتِمعوا ِلُمناَق�سَ

ُّ
�َس اْلُعماني

َ
      َحر

اْلُمنا�َسباِت،  ِمَن  اْلَعديِد  ا في  َبْع�سً  
ْ
ــِهم َبْع�سِ اْلُمْخَتِلَفِة َ�ُم�ســاَرَكِة  َحياِتِهم 

َلُة 
ْ
ب

َّ
ُث ُتَعدُّ ال�س

ْ
ِف؛ َحي

ْ
ــي ــر�َن ِبا�ْســِتقباِل ال�سَّ �سِ

ْ
َتب

ْ
حوَن َ�َي�س

َ
 َيْفر

ْ
َكما اأَنَُّهم

َ�ُمنا�َســباٍت  اأَْ�قاٍت   في 
ِّ
الَحي ْبناُء  اأَ فيِه  َيْلَتقي  الَّذي  اْلَمكاَن   )

ُ
)اْلَمْجِل�ــس

ُمْخَتِلَفٍة.

ز�وَيُة �ْلَمْعِرَفِة
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�أُ�ساِهُد و�أَ�ْسَتْمِتُع
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ْ
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َّ
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ْ
ب
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ْ
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ْ
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ْيِف، َو�سوؤالُُه َعْن  الُْمنا�َسَدُة: عاَدٌة اْجِتماِعيٌَّة ُعمانيٌَّة؛ الَْغَر�ُش ِمْنها التَّْرحيُب ِبال�سَّ
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ْ
ب ال�سَّ اآداِب  َتَعلُِّم  َعلى  اأَْحِر�ُس  �أَْخالقي:  ِمْن 

ِة.
َّ
ومي

َ
اْلي َحياتي 

�أُْثري َمعاِرفي
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نا 
ْ
َعَلي َ�َيِجُب  اأَْجداِدنا،  َعْن  َ�ِرْثناها  اآداٌب  ِة 

َّ
اْلُعماني َلِة 

ْ
ب

َّ
ِلل�س ُنوَرُة  يا   

ْ
َنَعم الُْمَعلَِّمُة: 

. ِبها  الْلِتزاُم 

ُد. ُمَحمَّ يا  َعْنها  ْثنا  َحدِّ ُعَمُر: 

َة 
َّ
ِف َيِقُف اْلَجميُع َ�ُيْلقي التَّحي

ْ
ي ٌة ِمْنها )ِعْنَد ا�ْسِتْقباِل ال�سَّ

َ
ٌد: ُهناَك اآداٌب َكثير ُمَحمَّ

ميِن 
َ
َداأُ ِباْلُم�ساَفَحِة ِمْن ِجَهِة اْلي

ْ
ب
َ
َفي  َ�َرْحَمُة اهلِل َ�َبركاُتُه ( 

ْ
الُم َعليُكم

َّ
)ال�س

اْلُح�سوِر. ِة 
َّ
َبقي َعلى  الَم 

َّ
ال�س ُيْكِمَل  َحتَّى 

ِف؟
ْ
ي ال�سَّ ا�ْسِتقباِل  َبْعَد  َنتَِّبُعها  الَّتي  الأُْخرى  الآداُب   

َ
ِهي َ�ما  خاِلٌد: 

اأَُل 
ْ

ُث َن�س
ْ
ِف اْلُمنا�َسَدُة؛ َحي

ْ
ي ها َبْعَد ا�ْسِتقباِل ال�سَّ

ْ
ٌد: ِمَن الآداِب الُمَتعاَرِف َعَلي ُمَحمَّ

اْلَحْلوى  اأَِ�  التَّْمِر  َمَع  ُة 
َّ
اْلُعماني اْلَقْهَوُة  َلُه  ُم  ُتَقدَّ  

َّ
ُثم اأَْخباِرِه،  َعْن  َف 

ْ
ي ال�سَّ

ِة.
َّ
اْلُعماني

ُد؟  ُمَحمَّ يا  ِف 
ْ
ي ِلل�سَّ الَقْهَوُة  ُم  ُتَقدَّ َف 

ْ
َ�َكي َمْريَُم: 

ُك َدلَُّة اْلَقْهَوِة 
َ

ُث ُتْم�س
ْ
ِف؛ َحي

ْ
ي ( ِلل�سَّ  �َسْكُب اْلَقْهَوِة )التَّْغنيمُ

ُّ
ٌد: في اْلعاَدِة َيِتم ُمَحمَّ

اْلِفْنجاِن  َمْلِء  َعَدِم  ُمراعاِة  َمَع  ْمنى 
ُ
اْلي ِد 

َ
ِباْلي َ�اْلَفناجيُن  رى، 

ْ
�س

ُ
اْلي ِد 

َ
ِباْلي

ِباْلَقْهَوِة.

 
ْ
ُكم

ْ
َعَلي َ�َيِجُب  َمِة، 

ِّ
اْلَقي اْلَمْعلوماِت  َهِذِه  َعلى  ُد  ُمَحمَّ يا  َلَك  ا 

ً
�ُسْكر الُْمَعلَِّمُة: 

َلِة.
ْ
ب

َّ
ِلل�س  

ْ
زياَرِتُكم ِعْنَد  الآداِب  َهِذِه  َتْطبيُق  َجميًعا 
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ثُمَّ  ْبَلِة،  ال�سَّ في  َعَلْيها  نَْحِر�َش  اأَْن  يَِجُب  اأُْخرى  اآداٍب  َعْن  اأُ�ْسَرتي  ْفراِد  اأَ اأََحَد  اأَ�ْساأَُل 

. فِّ ال�سَّ في  ها  اأَْعِر�سُ

َتَعلَُّم �أَْبَحُث َو�أَ

اْلِكباِر  َحديِث  ِعْنَد  ِبِعناَيٍة،  ُت  َ�اأُْن�سِ اْلُهد�َء  اأَْلَتِزُم  �أَْخالقي:  ِمْن 

. َلِة 
ْ
ب ال�سَّ في 
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حيَحٌة حيَحٍة�ُسلوكيَّاٌت �سَ �ُسلوكيَّاٌت غرُي �سَ
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حيَحِة  لوكياِت َغْيَر ال�سَّ حيَحَة واأَتََجنَُّب ال�سُّ لوكياِت ال�سَّ اأَتََعلَُّم ال�سُّ

ْبَلِة. ال�سَّ في  ُجلو�سي  اأَثْناَء 

 َوطني ُعماُن َعراَقٌة َواأَ�سالٌَة.
94
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�أَْكَت�ِسُف َو�أََتَعلَُّم 
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«
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)ُعمــان  ِة 
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ِلي

َ
ــَتْقب

ْ
اْلُم�س ِللر�ؤَيــِة  ِة 
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الإ�ْســَتراتيجي
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 ِبَجميِع 
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ِة. 
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َ�التَّاريخي ِة 

َّ
الثَّقاِفي اْلَمْور�ثاِت 

. النَّ�شِّ ِمَن  الأَ�سا�سيََّة  الِْفْكَرَة  اأَ�ْستَْخِل�ُش  اأ       
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 َخريَطَة َوَطني
ُ
ْقَر�أ

َ
ُل: �أ وَّ

َ
ْر�ُس �لأ �لدَّ
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الَّذي  التَّْقليديَّ  يَّ  الــزِّ الِفلِّيِن  ِو  اأَ الَْكْرتوِن  َوَرِق  َعلــى  اأَْر�ُســُم     1

ُمحاَفَظتي. ِبِه  تَ�ْستَِهُر 

�ْسِم. ِق َعلى الرَّ ُق ِقَطًعا ِمَن الُْقما�ِش اأَْو َوَرِق الَْق�شِّ َواللَّ�سْ 2    اأُلْ�سِ

ُمْختَِلَفٍة. زينٍَة  ِبَموادِّ  يَّ  الزِّ َزيُِّن 
اأُ    3

. فِّ ال�سَّ في  ُزَمالئي  َعلى  َعَملي  اأَْعِر�ُش     4
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بُخاء. جاِمُع 

الَقناِطِر. جاِمُع  �لنُّوِر. َم�ْصِجُد 

ِة. �لْبَيا�صَ جاِمُع 

ْر�ُس الثَّاِلُث: َمعاِلُم ِمْن َوَطني     الدَّ

َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�صاَرٌة.

ُل: َم�ساِجُد ِمْن َوطني. وَّ
َ
ْر�ُس الأ الدَّ

 َوطني ُعماُن َعر�َقٌة َو�أَ�صالٌَة.
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