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انِيُ راسيُّ الثَّ لُ الدِّ صْ الْفَ

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 



حضـرة صـاحب الجـاللـة
 السلطان هيثم بن طارق المعظم 

 -حفظه اهلل ورعاه- 

المغفور لـه 
 السلطان قابوس بن سعيد 

- طّيب الّله ثراه -
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�صلطنة ُعمان





ِب���ال���نُّ���ف���و����سِ ُي��ْف��َت��دى

النَّ�شيُد الْـَوَطِنيُّ

خ��اء َوا�ْسَعدي َواْنَعم�ي ِبالرَّ

َل�ن����ا اْحَف��ْظ  َربَّ�ن���ا  ي��ا 
��ْعَب ف��ي الأَْوط���ان َوال�سَّ
يَّ������ًدا م��ُ�وؤَ َوْل���َي���������ُدْم 

��ْل��ط��ان َج����اَل����َة ال�����سُّ
م���������ان ِب����اْل����ِع����زِّ والأَ
����ًدا ع�����اِه�����ًا ُم����َم����جَّ

يا ُعماُن َنْحُن ِمْن َعْهِد النَّبي
م��اء ف��اْرَتق���ي ه�����اَم ال�سَّ

اْلَعَرِب ِك��راِم  ِم��ْن  اأَْوِف��ي��اُء 
ي���اء َواْمَل�ئ�ي اْلَك���ْوَن ال��سِّ





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

�س���عت وز�رة �لتربي���ة و�لتعلي���م �إلى تطوي���ر �لمنظومة �لتعليمية ف���ي جو�نبها �لمختلف���ة؛ لمو�كبة 
�لتط���ور�ت �لمت�س���ارعة في مجال���ي �لمعرفة و�لتقان���ة، وتلبية متطلبات موؤ�س�س���ات �لتعلي���م �لعالي، 
و�حتياجات �لمجتمع �لعماني و�سوق �لعمل، وهي بذلك تتو�فق مع �أهد�ف روؤية عمان 2040 وركائزها 
�لت���ي �أكدت �أهمية رفع جودة �لتعليم وتطوير �لمناهج �لدر��س���ية و�لبر�م���ج �لتعليمية؛ لإعد�د متعلم 

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

كما جاءت �لمناهج �لدر��س���ية من�سجمة مع فل�س���فة �لتعليم في �ل�سلطنة، و�ل�ستر�تيجية �لوطنية 
للتعلي���م 2040 ف���ي تهيئة �لفر�س �لمنا�س���بة لبناء �ل�سخ�س���ية �لمتكاملة للمتعلمي���ن، و�لحر�س على 
�متاكهم مهار�ت �لقرن �لحادي و�لع�سرين؛ كريادة �لأعمال و�لبتكار، و�أخاقيات �لعمل، و�لتعامل 
م���ع معطي���ات �لتكنولوجيا �لحديثة و�إنت���اج �لمعرفة، وتعزيز مهار�ت �لتفكي���ر و�لبحث �لعلمي، ورفع 

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

ويمث���ل ه���ذ� �لكت���اب �لمدر�سي ترجم���ة للمحت���وى �لمعرفي و�لمه���اري للمنه���اج �لدر��سي وو�سع 
لي�ستر�س���د ب���ه �لمعلم و�لمتعل���م للو�سول �إلى معلوم���ات �ساملة ومتنوعة، ولكت�س���اب مهار�ت تعليمية 
مختلف���ة؛ لتحقي���ق ما ت�سبو �إليه �ل���وز�رة من �أهد�ف تربوي���ة، وغايات �سامية ت�سه���م في تقدم هذ� 
�لوط���ن �لعزيز تحت ظل �لقيادة �لحكيمة لمولنا ح�سرة �ساح���ب �لجالة �ل�سلطان هيثم بن طارق 

�لمعظم- حفظه �هلل ورعاه-.

والّل�ه ول�ي التوفيق 

د. مديحـة بنت اأحمـد ال�شيبانيـة  
وزيـرة التربيـة والتعليـم  

تقدمي



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  �إلى  �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« �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  �إلى جو�نب تطبيقية  �لنظرية  �ملعرفة  وينتهي كل حمور مب�سروع ختامي يرتجم 

تر�سيخ �ملعلومة وفهمها.



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 �إلى �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، 
�ل�ستجابة  برمز  �لكتاب  تزويد  كما مت  و�ملتعة.  �لت�سويق  �إ�سفاء مزيد من  بق�سد  و�لقت�ساد( 
�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 �ملولى 

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

واهلل ويل التوفيق

املوؤلفون
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اْلَمْو�شوعاُت
ُل: َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌس َوُتَراٌث. اْلِمْح�َوُر اْلأَوَّ

ُل:  حُماَفظاُت َوَطني ْر�ُس الأَوَّ   الدَّ

ْر�ُس الثَّاني: اأَْفالُج ِبالدي   الدَّ

ْر�ُس الثَّاِلُث: َعاَداِتي َوَتقاليِدي اْلُعمانيَُّة )2(   الدَّ

غرَيٍة ٍم ِلَقْرَيٍة �صَ �صَّ ِل: َعَمُل ُمَ َم�صروُع امْلِْحـَوِر اْلأَوَّ

ُل: اأَ�ْصواُق َوَطني ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

ْر�ُس الثَّاين: ُنقوُد َوَطني الدَّ

ْر�ُس الثَّاِلُث: اأَ�ْصَتْهِلُك َقْدَر حاَجتي الدَّ

ِة ٌة ِلْلحياِة التِّجاريَّ ِثْيليَّ َم�ْصروُع امْلِْحـَوِر الثَّاين: حُماَكاٌة َتْ

18
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39
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اني: َوَطني ُعماَن .. اْقِت�صاٌد وَثراٌء. اْلِمْح�َوُر الثَّ





ُل الِْمْحَوُر الأَوَّ

15

َوَطني ُعماَن ..

َأْرٌض َوُتراٌث

15َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.



ِل:  ُة ِلْلِمْحَوِر الأَوَّ ْعليميَّ اْلُمْخَرجاُت التَّ

ُع ِمَن التِّْلميِذ َبْعَد ِدرا�َصِة َهذا اْلِمْحَوِر اأَْن: ُيَتَوقَّ

ْوَلِة. طاِق �لإِد�ريِّ ِللدَّ َة �لنِّ يَّ َح �أََهمِّ ُيَو�سِّ  n

ْلَطَنِة ُعَماَن.  َي ُمحاَفظاِت �سَّ ُي�َسمِّ  n

َز َبْيَن �ْلِولَيِة َو�ْلُمحاَفَظِة. ُيَميِّ  n

اِبَعَة ِلُكلِّ ُمحاَفَظٍة َعلى �ْلَخريَطِة. َد �ْلِولياِت �لتَّ ُيَحدِّ  n

ِة في ُمحاَفظاِت �َسْلَطَنِة ُعَماَن. ِة َو�ْلَب�َسريَّ بيعيَّ َف �أََهمَّ �ْلَمعاِلِم �لطَّ َي�سِ  n

َيْعِرَف َمْفهوَم �ْلَفَلِج.  n

َي �أََهمَّ �لأَْفاِج في �َسْلَطَنِة ُعَماَن. ُي�َسمِّ  n

يِّ �ْلَقديِم في �ْلَفَلِج. َف ِنظاَم �لرَّ َيَتَعرَّ  n

َد َعلى �ْلَخريَطِة َمْوِقَع �ْلَفَلِج. ُيَحدِّ  n

يَن. َة �ْلَفَلِج في َحياِة �ْلُعمانيِّ يَّ َر �أََهمِّ ُيَقدِّ  n

ُي�ْسِهَم في �ْلُمحاَفَظِة َعلى �لأَْفاِج.  n

َة. َف �ْلعاد�ِت َو�لتَّقاليَد �ْلُعمانيَّ َيَتَعرَّ  n

َة �ْلَح�َسَنَة. ُيَماِر�َس �ْلعاد�ِت َو�لتَّقاليَد �ْلُعمانيَّ  n

ِة �لأَ�سيَلِة. َة �ْلُمحاَفَظِة َعلى �ْلعاد�ِت َو�لتَّقاليِد �ْلُعمانيَّ يَّ ُيْدِرَك �أََهمِّ  n

ْلَطَنِة ُعماَن في �ْلُمحاَفَظِة َعلى �ْلعاد�ِت َو�لتَّقاليِد �لأَ�سيَلِة. َف ُجهوَد �سَّ َيَتَعرَّ  n

َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث. 16

َعليُكْم  اُم  ال�سَّ
َهذا في  ُف  �َسَنَتَعرَّ َوَبَركاُتُه..  اهلِل  َوَرْحَمُة 
ُعماَن، ِلَوَطِننا  الإداريَّ  النِّطاَق  الِمْحوِر 

َتَتَميَُّز الَّتي  ريَِّة  َواْلَب�سَ بيعيَِّة  الطَّ اْلَمعاِلِم  َواأََهمَّ 
اْلُمْخَتِلَفُة. ُمحاَفظاُتُه  ِبها 



17َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�شاَرٌة.

َكما 
يََّتها َهمِّ َواأَ الأَْفاَج  ا  اأَْي�سً ُف  �َسَنَتَعرَّ

َوَعلى ُعماَن،  �َسْلَطَنِة  َوَطِننا  في  اْلَح�ساريََّة 
يَِّة َواأََهمِّ اْلُعمانيَِّة  َوالتَّقاليِد  اْلَعاداِت 

اْلُمَحاَفَظِة َعَلْيها.

17َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.

ُل الِْمْحَوُر الأَوَّ

 َوَطني ُعَماَن.. اأَر�ٌض وتَُراٌث

َعليُكْم  اُم  ال�سَّ
َهذا في  ُف  �َسَنَتَعرَّ َوَبَركاُتُه..  اهلِل  َوَرْحَمُة 
ُعماَن، ِلَوَطِننا  الإداريَّ  النِّطاَق  الِمْحوِر 

َتَتَميَُّز الَّتي  ريَِّة  َواْلَب�سَ بيعيَِّة  الطَّ اْلَمعاِلِم  َواأََهمَّ 
اْلُمْخَتِلَفُة. ُمحاَفظاُتُه  ِبها 



الآِتيَِة. الِْبطاَقِة  في  بَياناتي  اأَْكتُُب 

َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث. 18

ُل: ُمحاَفظاُت َوَطني ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

تَْعريفيٌَّة  ِبطاَقٌة 
...................................... ا�ْسمي: 
َقْرَيتي:.......................................
ِولَيتي:......................................
ُمحاَفَظِتي:...................................

َجميِع  ِفي  انُُه  �ُشكَّ َويَتََوزَُّع  الأَْر�ِض،  ِمن  وا�ِشَعٍة  َم�شاحٍة  َعلى  ُعَماَن  �َشْلَطنَُة  َوَطِني  يَْمتَدُّ 
الُْمْختَِلَفِة  الِْخْدماِت  َوتَْقديِم  الُْمواِطنيَن،  َم�شاِلِح  َوِرعايَِة  الِْبالِد،  اإِداَرِة  َوِلتَ�ْشِهيِل  اأََرا�شيِه. 
ُن ِمْن اإِْحَدى  ُع النِّطاِق الإِداريِّ ِلَوَطني �َشْلَطنَِة ُعَماَن الَّذي يَتََكوَّ َل، تَمَّ َو�شْ لَُهْم ِب�َشْكٍل اأَْف�شَ

َع�ْشَرةَ ُمحاَفَظًة.

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة



ُعماَن ِل�َشلَطنَِة  الإَداِريُّ   النِّطاُق 

19َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.



ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

الآِتيَِة: الأَ�ْشِئَلِة  َعن  اأُجيُب  ثُمَّ  ُعماَن،  ِل�َشْلَطنِة  الإِداريِّ  النِّطاِق  ِبَخريَطِة  اأَ�ْشتَعيُن 
ُعماَن؟ �َشْلَطنِة  ِلَوَطني  الإِداريُّ  النِّطاُق  �َشَمَلها  الَّتي  الُْمَحاَفظاُت  ِهَي  ما   .1

.............................................................................
ُعماَن. �َشْلَطنِة  ِلَوَطني  الإِداريِّ  النِّطاِق  يََّة  اأََهمِّ َوَمْجموَعتي  ُر  اأَُف�شِّ  .2

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

َتَعلَُّم  اأَْلَعُب َواأَ

اإلى  ُف  َواأَتَعرَّ الإِلْكترونيَِّة،  اللُّْعبَِة  َمَع  اأَتَفاَعُل 
ُعماَن. �َشْلَطنِة  َوَطني  ُمحاَفظاِت 

َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث. 20

ُل: ُمحاَفظاُت َوَطني ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

ُل  َويَ�شِ الِْولياِت؛  ِمَن  َعَدًدا  ُعماَن  �َشْلَطنِة  َوَطني  ُمحاَفظاِت  ِمْن  ُمحاَفَظٍة  ُكلُّ  مُّ  تَ�شُ
ِوليًَة.  )  61 ( َعَدُدها 

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة



ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

الَْمراِكَز  ُق  اأُلْ�شِ ثُمَّ   ،)91 ،  87 ( ْفَحِة  ال�شَّ ِفي  الِْكتاِب  ِنهايَِة  في  ِبالُْمْلَحَقْيِن  اأَ�ْشتَعيُن 

الَْخريَطِة. َعلى  الُْمنا�ِشِب  َمْوِقِعها  في  ِلْلُمحاَفظاِت  الإِداريََّة 

21َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.



نَّ اأَ�ْصَتْنِتُج اأَ

اإِْحدى  تَُمثُِّلُه  اإِداريًّا  َمْرَكًزا  ُعماَن  �َشْلَطنِة  َوَطني  ُمحاَفظاِت  ِمْن  ُمحاَفَظٍة  ِلُكلِّ 

الِْولياِت.

الآِتيَِة: الأَ�ْشِئَلِة  َعن  اأُجيُب  ثُمَّ   ،)  87 ( ْفَحِة  �شَ َوالُْمْلَحِق  ُعماَن  �َشْلَطنِة  ِبَخريَطِة  اأَ�ْشتَعيُن 
َحْولَها. داِئَرًة  ُع  اأَ�شَ ثُمَّ  اإِلَْيها،  اأَنْتَمي  الَّتي  الِْوليَِة  َعن  اأَبَْحُث   -1

يُنا�ِشبُها:  ِبما  الآِتيََة  الِْعباراِت  اأُْكِمُل   -2
مُّ ُمحاَفَظتي َعَدًدا ِمَن الِولياِت َوِهَي: ...................................... تَ�شُ اأ - 
...................................................................................

ِوليَُة................. ِهَي  اإِليها  اأَنْتَمي  الَّتي  الُْمحاَفَظِة  َمْرَكُز  ب - 

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث. 22

ُل: ُمحاَفظاُت َوَطني ْر�ُس الأَوَّ الدَّ



23َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.



زاوَيُة اْلِحواِر

تُنَا الأولى ُمحاَفَظُة  َمَحطَّ
اأَْق�شى  َوتََقُع  ُم�َشْنَدَم، 
�َشْلَطنَِة   َوَطني  �َشماِل 
ُعماَن، َوتَتََمتَُّع ِبَطِبيَعِتها 
َوَمــنــاِظــِرهــا  ــِة  ــالَّبَ ــَخ الْ

الّراِئعِة.  يِة  الْبَْحرَّ

الثّاِنيــَة  تَنــا  َمَحطَّ ــْلنا  َو�شَ
َوِفيهــا  َم�ْشــَقَط  ُمحاَفَظــَة 
�َشــْلَطنَِة  َوَطنــي  ــَمُة  عا�شِ
ِبوجــوِد  ـُز  َوتَتََميَـّ ُعمــاَن، 
َوِمْعماريٍَّة  َح�شــاريٍَّة  َمعاِلــَم 
َقديَمــٍة َوَحديثَــٍة، ِمْثُل َقْلَعِة 
الْعاِمرِ. الَْعَلِم  ِر  َوَق�شْ َمْطَرَحَ 

َجنُوِب  اأَْق�شى  َوتََقُع  َظَفاَر،  ُمَحاَفَظُة  الأَخيَرُة  تُنَا  َمَحطَّ
َوتَ�ْشتَِهُر  اللَّباِن  ِباأَ�ْشَجاِر  َوتَتَميَُّز  ُعَماَن،  �َشْلَطنَِة  َوَطني 
)ِبالَْخِريِف(. َمَحلِّيًّا  يُْعَرُف  الَّذي  الَْمْو�ِشميِّ  ها  ِبَطْق�شِ

َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث. 24

ُل: ُمحاَفظاُت َوَطني ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

َبْع�ِس  ِلزياَرِة  بِرْحَلٍة  ِلَنقوَم  ِدقائي  اأَ�سْ يا  ِبنا  َهيَّا 
اأََهمِّ  اإلى  َف  ِلَنَتعرَّ ُمحاَفظاِت َوَطني �َسْلَطَنِة ُعماَن؛ 

الَجميَلِة. ريَِّة  َواْلَب�سَ بيعيَِّة  الطَّ َمعاِلِمها 



الِْوليَاُتالُْمحاَفظاُت

ِلُمحاَفَظــِة  الإِداريَّ  الَمْرَكــَز  تَُعــدُّ 
ــْهباِء  ال�شَّ َقْلَعــَة  ــُن  تَْحتَ�شِ ـِة،  اخليَـّ الدَّ
التَّْقليديِّ  ِب�شوِقها  َوتَ�ْشــتَِهُر  التّاريخيََّة، 

الَقديِم.

)...................(
َوتَُعدُّ  الباِطنَِة،  �َشــماِل  ُمحاَفَظِة  في  تََقُع 
ِبَقْلَعِتهــا  تَ�ْشــتَِهُر   ، الإداريَّ َمْرَكَزهــا 
ــُر َعلى  َوتَْنتَ�شِ بَْحِر ُعماَن،  الُْمِطلَِّة َعلى 
َوالْمانجــو  النَّخيــِل  اأَ�ْشــجاُر  �ُشــهوِلها 

َوالَْمْوِز.
)...................(

ِمْن َوَطني �َشــْلَطنَِة  الَْغْرِب  تََقــُع في ِجَهــِة   
الَْح�شــاريَِّة  َمعاِلِمهــا  اأَبْــَرِز  ِمــْن  ُعمــاَن، 
َحْو�ُض  فيها  َويوَجــُد  الأَثَريَُّة،  بــاَت  َمقاِبُر 
اِت، َمْرَكُزها الإِداريُّ ِوليَُة ِعْبري. الَْم�َشرَّ

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

تُِطلُّ َعلى بَْحِر الَعَرِب، َويوَجُد فيها َراأْ�ُض 
َعَلْيِه  تُ�ْشِرُق  َمكاٍن  َل  اأَوَّ يَُعدُّ  الَّذي  الَحدِّ 
َوتَُعدُّ  ُعماَن،  �َشْلَطنَِة  َوَطني  في  ْم�ُض  ال�شَّ

. الإداريَّ َمْرَكَزها  �شور  ِوليَُة 
)...................(

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

25َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.

َمْرَحًب��ا يا نوَرُة، َهيَّا َنْخَتِبُر 
َمْعلوماِتِهْم  ف��ي  ِدقاَءن��ا  اأَ�سْ
َوَطِنن��ا  ُمحاَفظ��اِت  َع��ْن 

َوِولياِتِه. ُعماَن  �َسْلَطَنِة 

ُد،  ُمَحمَّ يا  َجميَلٌة  ِفْكَرٌة 
اأَِو  اْل��ُم��ح��اَف��َظ��َة  ��ُف  َن�����سِ
اْلَمجاَل  َوَنْتُرُك  الِولَيَة، 
ا�ْسَم  نوَن  ُيَخمِّ ِدقاِئنا  لأَ�سْ
اْلِولَيِة. اأَِو  اْلُمحاَفَظِة  ِتْلَك 



اأُ�صاِهُد واأَ�ْصَتْمِتُع

ّي ِبالبَوابَِة التَّْعليِميَِّة ِب�َشْلَطنَِة  ِمْن ِخالِل َمْكتَبَِة الَْواِقِع الْفِترا�شِ
ُعماَن. �َشْلَطنَِة  َوَطني  ُمحاَفظاِت  َمعاِلِم  بَْيَن  ُل  اأتََجوَّ ُعماَن 

َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث. 26

اأَْكَت�ِصُف َواأََتَعلَُّم 
ِمّما  لَها  الُْمنا�ِشَب  ْقَم  الرَّ ُعماَن  �َشْلَطنَِة  َوَطني  ُمَحاَفظاِت  َمعاِلِم  ِمْن  َمْعَلٍم  ُكلِّ  ماَم  اأَ ُع  اأَ�شَ

يَاأْتي: 

الو�ْشطى ُمحاَفَظُة   -1

رقيِة ال�شَّ �َشماُل  ُمحاَفَظُة   -2

الْباِطنَِة  َجنوِب  ُمحاَفَظُة   -3

الْبَُريْمي ُمحاَفَظُة   -4

ُل: ُمحاَفظاُت َوَطني ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

َعنُي الَْكْسَفِة

َوادي بَني َخالِد

َمحِميَُّة الَْمها الَْعَريب

ِحصُن الَْخْنَدِق



ُف اْلَمْعلَِم: َو�صْ

ُف اْلَمْعلَِم: َو�صْ
..............................  1
..............................
..............................
..............................

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

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

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

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

�شوَرًة ُق  اأُلْ�شِ

�شوَرًة ُق  اأُلْ�شِ

ُل: اأَْقَراأُ َخريَطَة َوَطني ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

َوالْبَ�َشريَِّة  بيعيَِّة  الطَّ الَْمعاِلِم  اأَبَْرِز  ِبزياَرِة  ُمَعلَِّمتي  ِباإِ�ْشراِف  َوُزَمالئي  اأَقوُم 
َعْنها. ٍر  ُمْختَ�شَ ٍف  َو�شْ َوِكتابَِة  لَها،  �شوَرٍة  ِق  ِبَل�شْ اأَقوُم  ثُمَّ  ُمحاَفَظتي،  في 

27َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.



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

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

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

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

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

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

...........................................................  4

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

ْر�ِس؟ ماذا َتَعلَّْمُت ِمن الدَّ

َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث. 28



29َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.

الَْمْزَرَعِة. اإِلى  و�شوِلها  َحتّى  الَْغْيَمِة  ِمَن  نُزوِلها  ُمْنُذ  الْماِء  َقْطَرِة  ِرْحَلِة  َعْن  ُث  اأَتََحدَّ  .1
الَْمزاِرِع؟ اإِلى  الْماِء  َقْطَرُة  ِخالِلها  ِمْن  تَْعبُُر  الَّتي  الَْقناُة  تُ�َشّمى  ماذا   .2

ِدقائي، اأَ�شْ يا  َمْرَحبًا 
َقْطَرٌة ديََقتُُكْم  �شَ اأَنا 

َعلى  الَْغْيَمِة  ِمَن  اأَنِْزُل 
ُعماَن اأَْر�ِض 

�َشقَّها ٍة  خا�شَّ َقنواٍت  في  اأَ�شيُر  ثُمَّ 
َوالَْمْزروعاِت النَّخيِل  اأَ�ْشجاِر  ِلَريِّ  الأَْجداُد 

ُعماَن. ُربوِع  في  َرِة  الُْمْنتَ�شِ الأُْخرى 

الِْوْدياِن في  اأَْجري 
الأَْر�ِض باِطِن  اإِلى  ُب  َواأَتَ�َشرَّ

ْر�ُس الّثاين: اأَْفالُج َوَطني الدَّ



زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة

في  بْدعوا  َواأَ اأَْجداُدنا  بَناها  الَّتي  ِباْلأْفالِج  الِْقَدِم  ُمْنُذ  ُعماَن  �َشْلَطنَُة  َوَطني  ا�ْشتََهَر       

الْحالي.  يَْوِمنا  َحتّى  َعَلْيها  َوالُْمحاَفَظِة  يانَِتها  �شِ في  َكبيًرا  ُجْهًدا  بََذلوا  َوَقْد  َهْنَد�َشِتها، 

َعلى  تَْعَمُل  �َشْطِحها،  َعلى  اأَْو  الأَْر�ِض  تَْحَت  )�َشواقي(  َقنَواٍت  ِمْن  الأَْفالُج  ُن  َوتَتََكوَّ

نْ�شاِن  تَْجميِع الْمياِه َونَْقِلها اإِلى اأَماِكَن بَعيَدٍة ِبَغَر�ِض �َشْقِي الَْمزاِرِع َوتَْلِبيَِة اْحتياجاِت الإِ

الْيَْوميَِّة.

َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث. 30

: اأَْفالُج َوَطني ْر�ُس الثَّايِنُ الدَّ



غيِر. ال�شَّ النَّْهِر  َعلى  الَْعَربيَِّة  اللَُّغِة  في  الَْفَلِج  ا�ْشُم  يُْطَلُق 
اأُْثري َمعاِرفي

الُْمْختَِلَفِة  راعيَِّة  الزِّ الأَرا�شي  َعلى  الْمياِه  تَْوزيِع  َعلى  ِبالأَْفالِج  يِّ  الرَّ ِنظاُم  يَْعتَِمُد 

الأَْفالِج  ِنظاِم  اإِداَرِة  َعلى  َويُ�ْشِرُف   ، َمنيِّ الزَّ التَّْق�شيِم  َعلى  يَْعتَِمُد  َدقيٍق  ِنظاٍم  ِوْفَق 

.» الَْفَلِج  َوكيَل   « يُ�َشّمى  �َشْخ�ٌض 

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة

اأُ�صاِهُد واأَ�ْصَتْمِتُع

يِّ  الرَّ ِنظــاِم  اإلى  ُف  اأَتََعــرَّ الَْمرئيِّ  الَْمْقَطــِع  ِخــالِل  ِمــْن 

ُعماَن. �َشْلَطنَِة  َوَطني  في  ِباْلأَفالِج 
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ِتْلِفْزيونيًّا َعن الأَْفالِج في �َشْلَطنَِة ُعماَن، َذَكَر الُْمذيُع   بَْينَما كانَْت نوَرُة تُ�شاِهُد بَْرناَمًجا 
الَْمْلكّي،  اأََفاَلُج:  َوِهَي   ، الْعالَميِّ التُّراِث  قاِئَمِة  ْمَن  �شِ الُْمْدَرَجِة  الُْعمانيَِّة  الأَْفالِج  اأَ�ْشماَء 

ر. َوالَمْي�شِ َوالجيَلة،  َوالَْخْطَمْين،  َوداِر�ض، 

زاوَيُة اْلِحواِر

الأَْفاِج في  اإِْدراِج هِذِه  �َسَبُب  ما 
اأَبي؟ َيا  اْلعاَلميِّ  التُّراِث  قاِئَمِة 

اْلَح�ساريَِّة يَِّتها  اأََهمِّ َبِب  ِب�سَ
نوَرُة. يا  والتَُّراثيَِّة 

َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث. 32

ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 
يِّ الَْقديَمِة الَّتي اأَظَهَرْت  الأَْفالُج اأََحُد نُُظِم الرَّ

الِْقَدِم. ُمْنُذ  الُْعمانييَن  بَراَعَة 
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ُق الأَْفالَج الُمْدَرَجَة في َقائَمِة  اأُلْ�شِ ــْفَحِة )93(، ثُمَّ  اأَ�ْشــتَعيُن ِبالُْمْلَحِق في ِنهايَِة الِْكتاِب �شَ
ُعماَن. �َشْلَطنَِة  َوَطني  َخريَطِة  َعلى  الُْمنا�ِشِب  َمْوِقِعها  في  الَعالَميِّ  التُّراِث 

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

33َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.

الرستاق

نزوى
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ُعماَن �َشْلَطنَُة 



اأَْكَت�ِصُف َواأََتَعلَُّم 

 اأَماَمَك طابٌَع بَريديٌّ يَُمثُِّل اأََحَد الأَْفالِج 
فيِه. تُ�شاِهُدُه  ما  ْف  �شِ الُْعمانيَِّة، 

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

اأَْكتُبُها: ثُمَّ  ُمحاَفَظتي،  في  الَْمْوجوَدِة  الأَْفالِج  َعن  اأُ�ْشَرتي  ْفراِد  اأَ اأََحَد  اأَ�ْشاأَُل 

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

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

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

َفَلًجا. َحوالَي )4112(  ُعماَن  َوَطني  في  الأَْفالِج  َعَدُد  يَْبُلُغ 
اأُْثري َمعاِرفي
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يَُّة الأَْفالِج في َوَطني �َشْلَطنَِة ُعماَن اأََهمِّ

َيْعَمُل  اإِبداعيًّا  َهْنَد�س��يًّا  اْخِتراًعا  ُتَمثُِّل 
باِطِن  ِم��ْن  اْلمي��اِه  ا�ْس��ِتخراِج  َعل��ى 

�َسْطِحها. اإِلى  الأَْر�ِس 

ُمْنُذ  ّكانيِّ   ال�سُّ ُتَع��دُّ �سَبًبا لا�ْسِتق��راِر 
اْلِقَدِم.

راعيَِّة  ُت�ْسَتْخ��َدُم في َريِّ الأَرا�سي الزِّ
ْرِب. ِلل�سُّ دًرا  َم�سْ َوُتَعدُّ 

ُتَع��دُّ ُتراًث��ا َثقاِفيًّ��ا َنْعَت��زُّ ِب��ِه َوَمْعَلًما 
�سياحيًّا. 

. فِّ ال�شَّ في  نُناِق�ُشها  ثُمَّ  ِلاْلأَْفالِج،  واِحَدًة  يًَّة  اأََهمِّ َوَمْجموَعتي  اأَْختاُر 

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ

35َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.



َكِلماٌت ُم�صيَئٌة:

ْبِن  قابو�َس  ��ْلطاِن  ال�سُّ ِخطاِب  ِم��ْن 
َوُتَعدُّ   ...(  � َثراُه  اهلل  َطيََّب   � �َسعيٍد 
��ِة  الُمِهمَّ الَم�س��اِدِر  ِم��َن  الأَْف��اُج 
في  اْلَحياُة  َعَلْيها  َتقوُم  الَّت��ي  ِلْلمياِه 
ِمْن  َوُتْعَتَبُر  اْلَح�س��اراِت،  ُمْخَتَلِف 
اأََهمِّ اْلَموروثاِت اْلَح�ساريَِّة اْلُعمانيَِّة 
الَّتي ُتَعبُِّر َعْن ُقْدَرِة الإِْن�ساِن اْلُعمانيِّ 
ِلِبناِء  �َسْعًيا  ياِت  التََّحدِّ مواَجَهِة  َعلى 
الإِن�سانيِّ  التُّراِث  َواإِثراِء  اْلَح�س��اَرِة 
ْبداًعا(  َواإِ َوَعَم��ًا  ِفْك��ًرا  اْلعاَلم��يِّ 

اأُكتوبر 2005م.
لطَان قَابوس ِبن َسِعيد - طَيَب اللُه ثِراُه -  ِمن ِخطاِب السُّ

ِبُناسبِة ُمروِر ِستنَي عاًما عىل إنشاء ُمنظَّمِة األمم املُتَّحدة 

بيِة والُعلوم والثَّقافِة »اليونسكو«، أُكتوبر 2005 م. للتَّ
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ها: اْنِخفا�ُس  ياِت، اأََهمُّ تواِجُه الأَْفاُج في �َسْلَطَنِة ُعماَن اْلَعديَد ِمَن التََّحدِّ
ُب المياِه  رُّ َوَت�سَ ْهم��اِل،  ِث َوالإِ ِللتَّلوُّ ها  �سُ َوَتَعرُّ اْلمياِه فيه��ا،  َمْن�س��وِب 
َوَقِد  َكْثَرِة ال�ْسِتْنزاِف.  َنتيَجَة  اْلَبْحِر  ِمَن  اْلَقريَبِة  الأَْفاِج  ِلَبْع�ِس  الماِلَحِة 
َعلى  باْلُمحاَفَظِة  اْلُمواِطنيَن  َمَع  ِبالتَّعاوِن  ُعماَن  �َسْلَطَنِة  ُحُكوَمُة  ْت  اْهَتمَّ
َمُن ا�ْسِتمراَر  ا َي�سْ ؛ ِممَّ ��ْكٍل ُم�ْس��َتِمرٍّ ��ياَنِتها ِب�سَ الأَْفاِج َواْلَعَمِل َعلى �سِ

فيها. اْلمياِه  َتَدفُِّق 

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة

َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

يَِّة الُْمحاَفَظِة  �ْشــراِف ُمَعلَِّمتي ِبتَْنفيِذ َحْمَلــٍة تَْوَعويٍَّة َعْن اأََهمِّ اأَقــوُم َوُزَمالئي تَْحَت اإِ

ُعماَن. �َشْلَطنَِة  َوَطني  في  الأَْفالِج  َعلى 

37َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.



َعَلْيِه. اأُحاِفَظ  اأَْن  َيِجُب  َح�ساريٌّ  اإِْرٌث  اأَْخالقي:الأَْفاُج  ِمْن 

اأََتَخيَُّل َواأَْر�ُصُم

الُْمحاَفَظِة َعلى الأَْفالِج في َوَطني �َشْلَطنَِة ُعماَن،  َكيفيَِّة  َعْن  تَْوَعويًّا  ًقا  ُمْل�شَ ُم  مِّ اأُ�شَ

. فِّ ال�شَّ في  َعَملي  اأَْعِر�ُض  ثُمَّ 

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

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

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

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

ْر�ِس؟ ماذا َتَعلَّْمُت ِمَن الدَّ
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ْر�ُس الثَّاِلُث:َعاداِتي َوتَقاليدي الُْعمانيَُّة )2( الدَّ

39َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.

َوِر. ُف ما اأُ�صاِهُدُه في ال�صُّ اأَ�صِ



زاِوَيُة اْلَمْعِرَفِة

ـوَن ُمْنُذ الِْقــَدِم التََّكيَُّف َمَع َطبيَعــِة ِبالِدِهُم الُْجغرافيَِّة، َوال�ْشــِتفاَدَة ِمْن  ا�ْشــتَطاَع الُْعمانيُـّ

ْعِي  َوالرَّ راَعِة  َكالزِّ َطِة الْقِت�شاديَِّة  ِمَن الأَنْ�شِ الَْعديَد  َفماَر�شوا  َوبَْحًرا،  ا  بَرًّ َعِة  الُْمتَنَوِّ ثََرواِتها 

َطِة َمْجموَعٌة ِمَن الْعاداِت َوالتَّقاليِد الأَ�شيَلِة  ْيــِد الأَ�ْشمــاِك، َوَقِد اْرتَبََطْت ِبِتْلَك الأَنْ�شِ َو�شَ

ِر. الْحا�شِ يَْوِمنا  اإِلى  َعَلْيها  يُحاِفظوَن  الُْعمانيُّوَن  يَزاُل  ما  الَّتي 

ناِق�ُس َواأُ اأَْفَهُم 

فيها  ا�ْشتََغَل  الَّتي  الْقِت�شاديَِّة  َطِة  الأَنْ�شِ ِع  تَنَوُّ �ْشباَب  اأَ َوَمْجموَعتي  اأُناِق�ــضُ 
الِْقَدِم. ُمْنُذ  الُْعمانيُّوَن 

َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث. 40
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زاوَيُة اْلِحواِر
بَْينَُهما  داَر  الْبَْحِر،  �شاِطِئ  َعلى  يَْم�شياِن  ووالُدُه  ٌد  ُمَحمَّ كاَن  َوبْينَما  اأُْكتوبََر،  �َشْهِر  اأَيّاِم  اأََحِد  في 

الآتي: الِْحواُر 

رديِن؟! ال�سَّ �َسَمُك  ٌد:  ُمَحمَّ
َحبا  َحْيُث  اْلِقَدِم،  ُمْنُذ  اْلأَ�ْسماِك  ْيِد  �سَ ِبِمْهَنِة  اْلُعمانيُّوَن  ا�ْسَتَغَل  َفَقِد  ُد،  ُمَحمَّ يا  َنَعْم  اْلأَُب: 
ُد  ُمَحمَّ يا  َوتوَجُد  اْلَبْحريَُّة،  الثََّرواُت  فيها  ُع  َتَتَنوَّ َطويَلٍة  ِب�سواِطَئ  ُعماَن  �َسْلَطَنَة  َوَطَننا  اهلل 
ُمْعَظِم  في  رديِن  ال�سَّ ْيِد  �سَ ُم  َمْو�سِ َيْبَداأُ  عاٍم  ُكلِّ  ِمْن  اأُْكتوَبَر  �َسْهِر  َففي  ؛  اْلَبْحريِّ ْيِد  ِلل�سَّ ُم  َموا�سِ

فبراير. �َسْهِر  اإِلى  َوَي�ْسَتِمرُّ  ُعماَن  ْلَطَنِة  �سَّ ُمحاَفظاِت 
اأَبي؟ يا  رديِن  ال�سَّ اأَ�ْسماُك  ُت�ساُد  َوَكْيَف  ٌد:  ُمَحمَّ

�َسَمَك  َي�سيدوَن  اإِنَُّهْم 
ُد. ُمَحمَّ يا  ْرديِن  ال�سَّ

َيْفَعُلُه  الَّ���ذي  م��ا 
اأَبي؟ يا  يَّادوَن  ال�سَّ

ُ
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باِكِهْم  �سِ ِبَرْمِي  َيقوموَن  َحْيُث  رديِن،  ال�سَّ ْيِد  ِل�سَ ا  َبْع�سً ِهْم  َبْع�سِ َمَع  يَّادوَن  ال�سَّ َيَتعاَوُن  اْلأَُب: 
َجميَلًة. َتْقليديًَّة  اأَنا�سيَد  دوَن  ُيَردِّ َوُهْم  اِطِئ  ال�سَََّ اإِلى  �َسْحِبها  ُثمَّ  اْلَبْحِر،  في 

اأَبي؟  يا  َذِلَك  َبْعَد  يَّادوَن  ال�سَّ َيْفَعُل  َوماذا  ٌد:  ُمَحمَّ
اأُ�َسِرِهْم  َمَع  ِبالتَّعاوِن  يَّادوَن  ال�سَّ َيقوُم  ُد-  ُمَحمَّ يا  رديِن-  ال�سَّ ْيِد  �سَ ِمْن  الْنِتهاِء  َبْعَد  اْلأَُب: 
ل�ْسِتْخداِمِه  اأَْكيا�ٍس؛  في  ِبَتْعِبَئِتِه  َيقوموَن  ُثمَّ   ، َيِجفَّ َحتَّى  ٍة  اأَماِكَن خا�سَّ في  رديِن  ال�سَّ ِع  ِبَو�سْ

راعيَِّة. الزِّ ِلْلَمحا�سيِل  �َسماًدا  ا  َواأَْي�سً ِلْلَحيواناِت،  َوَعَلًفا  ِغذاًء 
ْيِد  ِم �سَ َمْو�سِ َعْن  َقْبُل  ِمْن  ْعِرُفها  اأَ اأَُكْن  َلْم  ُمفيَدًة  َمْعلوماٍت  َعَرْفُت  َلَقْد  اأَبي،  يا  �ُسْكًرا  ٌد:  ُمَحمَّ

ُعماَن. َوَطني  في  رديِن  ال�سَّ
اْلَغداِء؟ ِلَوْجَبِة  رديِن  ال�سَّ ِمَن �َسَمِك  ا  َبْع�سً َوَن�ْسَتِرَي  َنْذَهَب  اأَْن  ُد  يا ُمَحمَّ ُيَك  َراأْ اإًِذا؛ ما  اْلأَُب: 

اأَبي. يا  َهيَّا  ٌد:  ُمَحمَّ  

ْر�ُس الثَّاني:  َمْوِقُع َوَطني اْلُجْغرافي الدَّ
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نَّ اأَ�ْصَتْنِتُج اأَ
َوالتَّقاليِد  الْعاداِت  ِمَن  ِبالَْعديِد  تَْرتَِبُط  الْبَْحريِّ  يِد  ال�شَّ َموا�ِشَم 

الِْقَدِم.  ُمْنُذ  الُْعمانيّوَن  َعَلْيها  حاَفَظ  الَّتي 



اأُ�صاِهُد واأَ�ْصَتْمِتُع

رديِن  ْيِد ال�شَّ ِمْن ِخالِل الَْمْقَطِع الَْمْرئيِّ اأَْق�شي َوْقتًا ُممِتًعا في ُم�شاَهَدِة َمْو�ِشم �شَ

ُعماَن. �َشْلَطنَِة  َوَطني  في 

43َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.

يُنا�ِشبُها. ِبما  الآِتيََة  الِْعباراِت  اأُْكِمُل  اأ. 
�َشْهَرْي  بَْيَن  ُعماَن  �َشْلَطنَِة  َوَطني  في  رديِن  ال�شَّ ْيِد  �شَ َمْو�ِشُم  يَْمتَدُّ   .1

و........................  .....................
َكِغذاٍء    رديِن  ال�شَّ �َشَمُك  يُ�ْشتَْخَدُم   .2

و................................  و.................................... 
. الْبَْحريِّ ْيِد  ِبال�شَّ الُْمْرتَِبَطِة  الُْعمانيَِّة  الْعاداِت  بَْع�َض  اأَ�ْشتَْنِتُج  ب. 

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

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

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ



التَّعاوَن  َتْعِك�ُس  الَّت��ي  اْلَقديَمِة  اْلُعمانيَِّة  اْلعاداِت  ِم��َن  النَّخيِل  َطناُء  ُيَع��دُّ 
�َسْلَطَنِة  َوَطِننا  ِولياِت  ُمْعَظِم  في  ��ُر  َوَتْنَت�سِ  ، اْلُعمانيِّ اْلُمْجَتَمِع  اأَْفراِد  َبْيَن 
َحْيُث  ْيِف،  ال�سَّ ِل  َف�سْ اأَواِئِل  ف��ي  الثِّماِر  ِج  ُن�سْ َمَع  نى  الطَّ َوَيْبَداأُ  ُعم��اَن، 
باِح اْلباِكِر، َفَيقوُم  غاًرا َمَع ِبداَيِة ال�سَّ هالي اْلِمْنَطَقِة ِكب��اًرا َو�سِ َيْجَتِم��ُع اأَ
َت�ْسَتْغِرُق  َوَقْد  النَّخيِل،  اأَ�ْسعاِر  اْلُمزاَيَدِة َعلى  ِلَبْدِء َعَمليَِّة  ِباْلُمناداِة  ّلُل  الدَّ
نى �ساعاٍت َعِديَدًة اأَْو اأَيَّاًما َح�ْسَب َعَدِد اأَ�ْسجاِر النَّخيِل الُمراِد  َعَمليَُّة الطَّ

َثَمِرها. َبْيُع 

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة

َح�شاِدها. َقْبَل  راِعيَِّة  الزِّ الَْمحا�شيِل  بَْع�ِض  ِلبَْيِع  َعَلِنيٌّ  َمزاٌد  ُهَو  ناُء:   الطَّ

اأُْثري َمعاِرفي
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َتَعلَُّم اأَْبَحُث َواأَ

اأَْكتُبُها. ثُمَّ  ِبالُمناداِة،  بَْيُع ِثماِرها  يَِتمُّ  اأُْخرى  اأُ�ْشَرتي َعْن َمحا�شيَل  ْفراِد  اأَ اأََحَد  اأَ�ْشاأَُل 
...........................................................................

َتَعلَُّم  اأَْلَعُب َواأَ

الآِتيَِة: ِبالِْعباراِت  ُم�شتَعينًا  الُْمنَا�ِشبَِة،  ِبالَْكِلَماِت  الُْحروِف  �َشبََكَة  اأُْكِمُل   
ِل. َف�شْ ِبدايَِة  َمَع  ُعماَن  �َشْلَطنَِة  َوَطني  في  النَّخيِل  َطْني  َعَمليَُّة  تَكوُن   .1

ـِ... ْخ�ُض الَّذي يَقوُم ِبالُْمناداِة َعلى اأَ�ْشجاِر النَّخيِل الُْمراِد بَْيُع ِثماِرها ب ى ال�شَّ 2. يُ�ْشمَّ
النَّخيِل. َطناِء  َعَمليَِّة  ِمْن  تَتََحقَُّق  الَّتي  الْقيَمُة   .3

3

1

2

45َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.



َعَد اْلأَُب اإِلى النَّْخَلِة  ف��ي اْلَمْزَرَعِة، �سَ
ِبَعَمِليَّ��ِة اْلَجداِد؛ َوَذِل��َك ِبَقْطِع  َوَب��َداأَ 
اْلُعذوِق الَّتي َتْحِمُل الثِّماَر، َبْيَنما اأََخَذ 
ِمَن  َيَت�ساَقُط  َيْجَمعاِن ما  ٌد َونوَرُة  ُمَحمَّ

َعِف. ال�سَّ ِمَن  �َسلٍَّة  في  الثِّماِر 

َهْت اأُ�ْسَرُة  باِح اْلَيْوِم التَّالي، َتَوجَّ في �سَ
ِة اإِلى اْلَمْزَرَعِة.  ٍد َمَع اْلَجدِّ َواْلَجدَّ ُمَحمَّ

ِة الإِجاَزِة زاوَيُة الِق�صَّ ف��ي  َونوَرَة  ٍد  ُمَحمَّ اأ�ْس��َرُة  َذَهَب��ْت 
في  ِلْلُم�ساَعَدِة  ِهْم  َجدِّ َمْزَرَعِة  اإِلى  ��يفيَِّة  ال�سَّ

اْلَقْيِظ.  ِم  َمْو�سِ

ْر�ُس الثَّاِلُث: َمعاِلُم ِمْن َوَطني     الدَّ
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في حيٍن ا�ْسَتَغَل اْلَجدُّ ِبالتَّْب�سيِل؛ َوَذِلَك 
ا�ْسِتْعداًدا  اْلِب�ْسِر في ِوعاٍء خا�سٍّ  ِبَطْبِخ 

الأَ�ْسواِق. في  َوَبْيِعِه  ِلَتْجفيِفِه 

ِثماَر  َتْفِرزاِن  ُة  َواْلَجدَّ اْلأمُّ  ��ِت  َوَجَل�سَ
ْل  عاِن الثِّماَر الَّتي َلْم َتَتَحوَّ النَّْخَلِة، َوَت�سَ

َكبيٍر.  ِوعاٍء  في  )الِب�ْسر(  ُرَطٍب  اإِلى 

نَّ اأَ�ْصَتْنِتُج اأَ

َمْو�ِشَم َح�شاِد التُّموِر في َوَطني �َشْلَطنَِة ُعماَن يُْعَرُف ِبالَْقْيِظ.

ْر�ُس الثَّاِلُث: َمعاِلُم ِمْن َوَطني     الدَّ

47َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.



َتَعلَُّم  اأَْلَعُب َواأَ

ــًدا َونوَرَة في ُعبوِر الَْمتاَهِة ِلْلو�شوِل اإِلى َمْنِزِلِهْم؛ َوَذِلَك ِبتَْرتيِب الأَْعماِل  اأُ�شاِعــُد ُمَحمَّ

الَْقْيِظ. َمْو�ِشِم  في  اأُ�ْشَرتُُهْم  ِبها  قاَمْت  الَّتي 

البداية

النهاية

اجَلَداُد 

التَّْب�شيُل

الَفْرُز 

َجْمُع التُّموِر

َتفيُف التُّموِر

3

4

5

1
2
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اأَْكَت�ِصُف َواأََتَعلَُّم 

ُد في َوطني  راِعيَِّة الَّتي تُْح�شَ ُح بَْع�َض الَْمحا�شيِل الزِّ َوِر الآِتيَِة الَّتــي تَُو�شِّ    اأَنُْظــُر اإِلــى ال�شُّ
فيها.  ِح  الْوا�شِ الَْمْح�شوِل  ا�ْشَم  �شوَرٍة  ُكلِّ  اأَ�ْشَفَل  اأَْكتُُب  ثُمَّ  ُعماَن،  �َشْلَطنَِة 

َعًة ِمَن اْلَمراعي الَّتي اأَ�ْسَهَمْت  َيْمَتِلُك َوَطُننا �َسْلَطَنُة ُعماُن ِم�ساحاٍت وا�سِ
ْعِي  الرَّ ِبِمْهَنِة  َوَتْرَتِبُط  اْلِقَدِم،  ُمْنُذ  ْعِي  الرَّ ِلِحْرَفِة  اْلُعمانيِّيَن  ُمماَر�َس��ِة  في 
��ْلَطَنِة ُعماَن اْلُمْخَتِلَفِة َمْجموَعٌة ِم��َن اْلعاداِت َوالتَّقاليِد  ف��ي ِولياِت �سَّ

الأَْبناُء. َعَلْيها  َوحاَفَظ  الأَْجداِد  َعِن  الآباُء  َنَقَلها  الَّتي 

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة

 ........................ ........................ َح�شاُد  َح�شاُد 

49َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.



ُرعاُة  يَقوُم  َحْيُث  ْرِب؛  ال�شَّ ِبَمْو�ِشِم  َظفاَر  ُمحاَفَظِة  في  الَْخريَف  يَلي  الَّذي  الَْمو�ِشُم  يُْعَرُف 

َو�ُشهوِلها. َظفاَر  ِجباِل  في  َرِة  الُْمْنتَ�شِ بَِة  الِْخ�شْ الَْمراعي  في  ُقْطعاِنِهم  ِبَرْعِي  الإِِبِل 

اأُْثري َمعاِرفي

اأُ�صاِهُد واأَ�ْصَتْمِتُع

ِمْن ِخالِل الَْمْقَطِع الَْمْرئيِّ اأَْق�شي َوْقتًا ُممِتًعا في ُم�شاَهَدِة 

َظفار. ُمَحافَظِة  في  ْرِب  ال�شَّ َمْو�ِشم 
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اْلَقديَمِة  اْلُعمانيَّ��ِة  اْلُمن��اداُة ِمَن اْلع��اداِت  ُتَع��دُّ 
راِء، َوِهَي ُتقاُم في  اْلُمْرَتِبَطِة ِبَعَمليَّاِت اْلَبْيِع َوال�سِّ
ِولياِت  ُمْعَظِم  في  َرِة  اْلُمْنَت�سِ التَّقليديَِّة  الأَ�ْسواِق 
ِمَن  اْلَعديِد  َبْيُع  فيها  َوَيِتمُّ  ُعماَن،  �َس��ْلَطَنِة  َوَطِننا 

َواْلُمْنَتجاِت. َلِع  ال�سِّ

51َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.

الِقَدِم ُمْنُذ  ُمتواَرثٌَة  َوتَقاليُد  عاداٌت  ُعماَن..  في  ْعِي  الرَّ ِحْرَفُة 
الآباُء  َوِرثَها  الَّتي  اْلأَ�شيَلِة  َوالتَّقاليِد  الْعاداِت  ِمَن  الَْعديُد  ُعماَن  �َشْلَطِنِة  في  ْعِي  الرَّ ِبِحْرَفِة  اْرتَبََطْت 
ُد النِّ�شاُء  َعِن اْلأَْجداِد، َفَقِد ا�ْشتُِهَرِت النِّ�شاُء في الَْعديِد ِمَن الُْقرى الُْعماِنيَِّة ِبَفنِّ التَّعويِب؛ َحْيُث تُْن�شِ
ِلْلَوْقِت،  َوتَْم�شيًَة  ِللنَّْف�ِض  تَرويًحا  �َشِجيٍَّة  ِباأَلْحاٍن  �ِشْعريًَّة  َمقاِطَع  اْلأَْغناِم  َرْعِي  ِحْرَفَة  يُماِر�ْشَن  َوُهنَّ 
اآَخَر  تَْقليديٍّ  َفنٍّ  ِبُمماَر�َشِة  ُعماَن  ْلَطنَِة  �شَّ ُمحاَفظاِت  بَْع�ِض  في  الَْخْيِل  َوُمَربُّو  اْلإِِبِل  ُرعاُة  ُعِرَف  َكما 

ِر. الْحا�شِ يَْوِمنا  اإِلى  باِقيًَة  زالَْت  ما  الَّتي  اْلأَ�شيَلِة  الُْعماِنيَِّة  الَْمْوروثاِت  ِمَن  َوُهَو  ِبالتَّْغروِد؛  ى  يُ�َشمَّ
اأُكِمُل الِْعبَاراِت الآِتيَة:  .1

يِه النِّ�شاُء ِللتَّ�ْشليِة في اأَثْناِء َرْعِي اْلأَْغناِم .......................... اأ. َفنٌّ تَْقليديٌّ ُعمانيٌّ تُوؤَدِّ

يِه ُرعاُة اْلإِِبِل َوُمَربُّو الَْخْيِل ِب�َشْكٍل َفْرِديٍّ اأَْو َجَماِعي............ ب. َفنٌّ تَقليديٌّ ُعمانيٌّ يُوؤَدِّ
ْعِي؟......................... اِحبَِة ِلِحْرَفِة الرَّ 2. َما اأََهميَُّة ُمماَر�َشِة الُْفنوِن التَّْقِليِديَِّة الُْم�شَ

تَليِه. الَّتي  الأَ�ْشِئَلِة  َعِن  اأُجيُب  ثُمَّ  اأََمامي،  الَّذي  النَّ�ضَّ  اأَْقَراأُ 

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة

ُر َواأُجيُب اأَُفكِّ



اأَْكَت�ِصُف َواأََتَعلَُّم 

اأَْكتُبُها في َمكاِنها  وِق ِبالُْمناَداِة، ثُمَّ  َلَع الَّتي يَِتمُّ بَْيُعها في ال�شُّ َوِر ال�شِّ اأَ�ْشتَْنِتــُج ِمــَن ال�شُّ  
الُْمنا�ِشِب.

اْلُمْخَتِلَفِة.   اْلُمنا�َسباِت  في  ُمْجَتَمعي  اأَْفراِد  َمَع  اأَْخالقي:اأََتعاَوُن  ِمْن 
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..........................................................

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



اْلَبْحريِّ ْيِد  ال�سَّ َمواِنِئ  َوَعاَلميًّاَتْطويُر  َمَحليًّا  اْلِب�ْسِر  ُمْنَتجاِت  َت�سويُق 

اْلأَ�ْسواِق في  ِلْلُمناداِة  ٍة  �سَ ُمَخ�سَّ اأَماِكَن  اإِْن�ساُء 

الُْعمانيَِّة. َوالْتَّقاليِد  الْعاداِت  َعلى  ِبالُْمحاَفَظِة  ُعماَن  �َشْلَطنَِة  َوَطني  ُحكوَمُة  تَْهتَمُّ 

زاوَيُة اْلَمْعِرَفِة
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• ْل�شاِل َواْلأََدواِت 	 غيَرٍة ِمَن ال�شَّ ٍم ِلَقْريٍَة ُعمانيٍة �شَ اأَقوُم َوَمْجموَعتي ِبَعَمِل ُمَج�شَّ

وِق، َوُمروَر الَْفَلِج بَْيَن الَْمزاِرِع  ًحا َعَلْيِه َعاَدَة الُمناداِة في ال�شُّ الْجاِهَزِة، ُمَو�شِّ

َوالَْمناِزِل.

✔

✔

✔

✔

الَْم�ْشروِع: اأَدواُت 

الِْفلِّيِن. ِو  اأَ الَْخ�َشِب  ِمَن  الَْم�ْشروِع  ِلقاِعَدِة  لَْوَحٌة 

ُمْختَِلَفٍة. ِباأَلْواٍن  اٌل  ْل�شَ �شَ

َحيَواناٌت(.  َونَخيٌل،  اأَ�ْشجاٌر  )اأَ�ْشخا�ٌض،  جاِهَزٌة:  اأََدواٌت   

مائيٌَّة. اأَلْواٌن 

ِل وَّ َم�صروُع اْلِمْحـَوِر اْلأَ

55َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث.



ِو الِْفلِّيِن َعلى �َشْكِل  ْل�شاَل َعلى لَْوَحِة الَْخ�َشِب اأَ ُق ال�شَّ اأُلْ�شِ  m
– الَْم�ْشــِجَد -  )الَْمناِزَل  َعَلْيِه:  ــًحا  ُمَو�شِّ ِلْلَقْريَِة  ــٍط  ُمَخطَّ

.)... – الَْفَلَج  وَق  ال�شُّ

الُْمنا�ِشبَِة. ِبالأَلْواِن  الَْقْريَِة  َمعاِلَم  ُن  اأُلَوِّ  m

�ْشــجاِر،  )الأَ ِمْثُل:  الْجاِهَزِة،  ِبــالأََدواِت  ــَم  الُْمَج�شَّ ـُن  اأَُزيِـّ  m
الَحيَواناِت...(.  الأَ�ْشخا�ِض،  النَّخيِل، 

. فِّ ال�شَّ في  ُزَمالئي  َعلى  َعَملي  اأَْعِر�ُض   m

الَْمْدَر�َشِة.  َمْعِر�ِض  في  الَْم�ْشروَع  ُع  اأَ�شَ  m

الَْم�ْشروِع: تَْنفيِذ  ُخطواُت 

َوَطني ُعماَن.. اأَْر�ٌض َوتُراٌث. 56
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ُة ِلْلِمْحَوِر الّثاني:  ْعليميَّ اْلُمْخَرجاُت التَّ

ُع ِمَن �لتِّْلميِذ َبْعَد ِدر��َسِة َهذ� �ْلِمْحَوِر �أَْن: ُيَتَوقَّ

َتُه.  يَّ وِق َو�أََهمِّ َيْعِرَف َمْفهوَم �ل�سُّ  n

. وِق �لتَّقليديِّ ُيْعِرَف َمْفهوَم �ل�سُّ  n

َلِب. َز َبْيَن َمْفهوَمي �ْلَعْر�ِض َو�لطَّ ُيَمِيّ  n

َة في �َسْلَطَنِة ُعماَن. َد �لأَ�ْسو�َق �لتَّقليديَّ ُيَعدِّ  n

َة ِلِبناِء �لأَ�ْسو�ِق. َمنيَّ َد �ْلَفْتَرَة �لزَّ ُيَحدِّ  n

ِة فيها. َلِع �ْلَمْعرو�سَ َم َجْدَولاً ِباأََهمِّ �لأَ�ْسو�ِق في ُمحاَفَظِتِه َو�ل�سِّ مِّ ُي�سَ  n

ُيْعِطَي �أَْمِثَلةاً َعلى �أََهمِّ �لُم�ْسِكالِت �لَّتي تو�ِجُه �لأَ�ْسو�َق.  n

َر ُجهوَد �ْلُحكوَمِة في َتْطويِر �لأَ�ْسو�ِق. ُيَقدِّ  n

َتها. يَّ َف َمْفهوَم �لنُّقوِد َو�أََهمِّ َيَتَعرَّ  n

ر�ِت ُظهوِر �لنُّقوِد.  َي�ْسَتْنِتَج ُمَبرِّ  n

َز َبْيَن �أَْنو�ِع �لنُّقوِد َوِفئاِتها �ْلُمْخَتِلَفِة في �َسْلَطَنِة ُعماَن. ُيَميِّ  n

َف َمْفهوَمْي �ل�ْسِتْهالِك َو�لتَّر�سيِد. َيَتَعرَّ  n

َح �أََثَر َتْر�سيِد �ل�ْسِتْهالِك في َحياِة �ْلَفْرِد و�لُمْجَتَمِع. ُيو�سِّ  n
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ُع ِمَن �لتِّْلميِذ َبْعَد ِدر��َسِة َهذ� �ْلِمْحَوِر �أَْن: ُيَتَوقَّ
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الُم  ال�سَّ
اهلِل  َوَرْحَمُة  َعَلْيُكْم 

في ُف  �َسَنَتَعرَّ َوَبَركاُتُه.. 
َبْيَن َو�َسُنَميُِّز  َوَطني،  اأَ�ْسواَق  اْلِمْحَوِر  َهذا 
في َرِة  الُمْنَت�سِ َواْلَحديَثِة  التَّْقليديَِّة  الأَ�ْسواِق 

َوَطني. ُرُبوِع 

َكما 
َوَطني  ُنقوَد  ُف  �َسَنَتَعرَّ

اإِلى  ِبالإِ�ساَفِة  النَّقديََّة،  َواْلِفئاِت  َواأَنواَعها 
َحياِتنا  في  التَّْر�سيِد  يَِّة  َواأََهمِّ ال�ْسِتهالِك  َمْفهوِم 

اْلَيْوميَِّة.

َوَطني ُعماَن... اْقِت�صاٌد َوثَراٌء
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ُل: اأَ�ْصواُق َوَطني ْر�ُس �لأَوَّ �لدَّ

اأَمامي. الَّتي  �ْصَمِة  الرَّ في  اأُ�صاِهُدُه  ما  ُف  اأَ�صِ

اأُ�ْصَرتَُك حاجيّاِتَك؟ تَُوفُِّر  اأَيَْن  ِمْن 



ِة ز�وَيُة �لِق�سَّ

اأَثْناِء زياَرِتِهْم  �ْصبوِع، َوفي  ِنهايَِة الأُ ُعْطَلِة  ِلَق�صاِء  اإِلى ُمحاَفَظِة َم�ْصَقَط  ٍد  اأُ�ْصَرُة ُمَحمَّ َذَهبَْت 
الآتي:  الِْحواُر  بَْينَُهم  داَر  الُْمْختَِلَفِة  َم�ْصَقَط  ُمحاَفَظِة  ِلَمعاِلِم 

61َوَطني ُعماَن... اْقِت�صاٌد َوثَراٌء

التَّقليديَِّة  اْلَمالِب�ِس  ِمَن  َنْحتاُجُه  َن�ْسَتري ما  َهّيا  اأَِحّبائي،  يا  اْلعيِد  َوْقُت  اْقَتَرَب  َلَقِد  الأُمُّ : 
. يَِّة  اْلِف�سِّ َواْلُحليِّ 

َجميَلٌة. ِفْكَرٌة  َنَعْم،    : الأَُب 

ٍق َعديَدٍة ف��ي ُمحاَفَظِة َم�ْسَقَط، َوَلْم  وُّ لى َمراِكِز َت�سَ ي، َلَق��ْد َذَهْبنا اإِ ن��وَرُة: َوَلِك��ْن يا اأُمِّ
اْلَمالِب�ِس. َهِذِه  ِمْثِل  وجوَد  اأُلِحْظ 

التَّْقليديَِّة. َوالُحليِّ  ِلْلَمالِب�ِس  ٌة  �سَ ُمَخ�سَّ اأَ�ْسواٌق  ُنوَرُة  يا  توَجُد  الأُمُّ: 

الأَُب: ُهناَك َنْوعاِن ِمَن الأَ�ْسواِق؛ اأَ�ْسواٌق َحديَثٌة ُتباُع فيها اْلحاجّياُت َواْلَكمالّياُت الَّتي



َراُءاْلَمكاُن �سِ الَّذيَو  اْلُمْخَتِلَفِةاْلُمْنَتجاِت فيِهَبْيُعَيِتمُّ
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نَّ �أَ�ْسَتْنِتُج �أَ

َحديثًَة. واأَ�ْصواًقا  تَقليديًَّة،  اأَ�ْصواًقا  الأَ�ْصواِق:  ِمَن  نَْوَعْيِن  هنَاَك 

ُر َو�أُجيُب �أَُفكِّ

وِق. ال�صُّ َمْفهوِم  اإِلى  َف  لأَتََعرَّ الآِتيَِة؛  الَْكِلماِت  تَْرتيَب  اأُعيُد 

ُهَو................................................................. وُق  ال�صُّ

ناِجُر  ِليُّ َواْلَ ُتباُع فيه��ا اْلُ َتْقليديٌَّة  �ْسواٌق  َواأَ دي��ِث،  ِ اْلَ اْلَع�صْ ُمَتَطلَّباِت  َم��َع  َتَتنا�َس��ُب 
اأُْخرى. ُتراثيٌَّة  َوُم�ْسَتْلَزماٌت  اْلَيدويَُّة  َواْلَ�ْسغولُت  التَّقليديَُّة  َواْلاَلِب�ُس 

ي؟  اأُمِّ يا  َم�ْسَقَط  ُماَفَظِة  َتْقليديٌّ يف  �سوٌق  يوَجُد  َهْل  ٌد:  ُمَمَّ

ِمْنها �سوُق  التَّقليديَِّة.  الأَ�ْسواِق  ِمَن  اْلَعديُد  �َسْلَطَنِة ُعم��اَن  َوَطِننا  ُربوِع  ُ يف  َتْنَت���صِ الأُمُّ : 
ُعماَن. �َسْلَطَنِة  التَّقليديَِّة يف  الأَ�ْسواِق  اأَ�ْسَهِر  ِمْن  َوُهَو  َم�ْسَقَط،  ُماَفَظِة  َمْطَرَح يف 

ْر�ُس �لثَّاِلُث:  �أَ�ْسو�ُق َوَطني �لدَّ
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�أُْثري َمعاِرفي

َل��ُع َواْلَخَدماُت اْلُمْخَتِلَفُة  ال�سِّ
اْلأ�ْسواِق. في  ُة  اْلَمعرو�سَ

الَّتي  واْلَخدم��اِت  َلِع  ال�سِّ ي��ُة  َكمَّ
راِئها. َيرَغُب الُم�سَتهِلكوَن في �سِ

الَْعْر�ُض

َلُب  الطَّ
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َتَعلَُّم  �أَْلَعُب َو�أَ
ُق الُْمْنتَجاِت الُْمْختَِلَفَة   لْ�صِ ْفَحِة )95(، ثُمَّ اأُ اأَ�ْصتَعيُن ِبالُْمْلَحِق في ِنهايَِة الِْكتاِب �صَ  -1

لَها: الُْمنا�ِصبَِة  ِق  التَّ�َصوُّ َعَربَِة  في 

تَقليديٌّ َحديٌث�ُصوٌق  �ُصوٌق 

ُل:  �أَ�ْسو�ُق َوَطني ْر�ُس �لأَوَّ �لدَّ
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ا�ْص��تُِهَرْت �َص��ْلَطنَُة ُعماَن ِبَمْوِقِعها الُْجْغرافيِّ الُْمتَميِِّز الَّذي َدَفَع الُْعمانيِّيَن 
اإِلى اْزِدهاِر الَْعديِد ِمَن الأَ�ْصواِق  اأَّدى  ِمّما  ُمْنُذ الِْقَدِم،  ِبالتِّجاَرِة  اإِلى الَْعَمِل 
في َجميِع اأَنْحاِئها، َولََقِد اْرتَبََط تَاأْ�صي�ُص��ها ِبنَ�ْص��اأَِة الُْمُدِن فيها، واْكتَ�َصبَِت 
�ْصَهَم في اْزِدهاِر التِّجاَرِة  الأَ�ْص��واُق الُْعمانيَُّة �ُص��ْهَرًة ِتجاريًَّة عالَميًَّة ، ِمّما اأَ

الأُْخرى. َوِل  َوالدُّ ُعماَن  �َصْلَطنَِة  بَْيَن 

ز�وَيُة �ْلَمْعِرَفِة
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ناِق�ُس َو�أُ �أَْفَهُم 

ُعماَن  �َص��ْلَطنَِة  َوَطِننا  في  الَْحديثَُة  َوالأَ�ْص��واُق  التَّْقليديَُّة  الأَ�ْص��واُق  تَتََميَُّز 

ُمَميٍَّز. ِمْعماريٍّ  ِبطاِبٍع 

َتَعلَُّم �أَْبَحُث َو�أَ

ْكَل الآتَي َعِن الأَ�ْصواِق في ُمحاَفَظتي. َواأُْكِمُل ال�صَّ اأُ�ْصَرتي،  اأَْفراِد  ِباأََحِد  اأَ�ْصتَعيُن 

اْلُمحاَفَظِة ا�ْسُم 
.......................

تَْقليديٌّ َحِديٌْث�صوٌق  �صوٌق 

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

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

ُل:  �أَ�ْسو�ُق َوَطني ْر�ُس �لأَوَّ �لدَّ
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�أَْكَت�ِسُف َو�أََتَعلَُّم 
الَْجْدَوِل الآتي:  الْبَياناِت في  ْكِمُل  اأُ ثُمَّ  ُعماَن،  ِبَخريَطِة َوطني �َصْلَطنَِة  اأَ�ْصتَعيُن 

�ْلُمحاَفَظُة �ْلِولَيُة وِقِ ��ْسُم �ل�سُّ

ِدبَا

ِي عبرْ

ُسوُق َدبا

ِي ُسوُق ِعبرْ

ُسوُق الرْمِسيلَة

َصاللَةُسوُق الرَْحافَّة

املَُضيبي
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التَّْقليِديَِّة الأَ�ْصواِق  في تَْرِمْيُم  ِلْلَعَمِل  الُعَمانيِّيَن  تَ�ْصجيُع 
التَّْقليِديَِّة الأَ�ْصواِق 

الُْمنتَجاِت  ِلَعْر�ِض  اأَماِكَن  تَْخ�صي�ُض 
التَّْقليديَِّة

ُمواَجَهِة  َوَ التَّْقليِديَِّة  الأَ�ْصواِق  ِبتَْطويِْر  ُعماَن  �َصْلطنَِة  ُحكوَمُة  ْت  اْهتَمَّ  
ها. تَْعتَِر�صُ الَّتي  ياِت  التَّحدِّ

ز�وَيُة �ْلَمْعِرَفِة

ُل:  �أَ�ْسو�ُق َوَطني ْر�ُس �لأَوَّ �لدَّ
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ْر�ِس؟ ماذ� َتَعلَّْمُت ِمَن �لدَّ

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

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

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

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

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

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

ناِق�ُس َو�أُ �أَْفَهُم 

ياِت الَّتي تواِجُه الأَ�ْص��واَق في َوَطِننا �َص��ْلَطنَِة  اأُناِق���ضُ َوَمْجموَعتي التََّحدِّ

لَها. ُمنا�ِصبًَة  ُحلوًل  نَْقتَِرُح  ثُمَّ  ُعماَن، 
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ْر�ُس �لثَّاين ُ: نُقوُد َوَطني �لدَّ

. ريالاً   80 ُهَو  اْلَمْطلوِب  اْلَمْبَلِغ  اإِجماليُّ   : الُْمحا�ِصُب 

؟ اْلَبْنكيَِّة  اْلِبطاَقِة  َطِة  ِبوا�سِ ْفُع  الدَّ ُيْمِكُنني  َهْل   ! كافَيٍة  َغْيُر  َمعي  الَّتي  النُّقوُد   : الأَُب 

الَّت��ي  ��َلِع  نَْدَف��ُع ِلل�صِّ َكْي��َف 

الأَ�ْصواِق؟ ِمَن  نَ�ْصتَريها 
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النُّقوِد  ِر  تََطوُّ َمراِحَل  ُح  تَُو�صِّ َمْعلوماٍت  َعْن  الْبَْحِث  في  يُ�صاِعَدها  اأَْن  ٍد  ُمَحمَّ اأَخيها  ِمْن  نوَرُة  َطَلبَْت 

ل��ى الَْمْعلوماِت الَّتي  اإِ ُف  اإِْكم��اَل التَّقريِر الَّذي َطَلبَْتُه ِمْنه��ا الُْمَعلَِّمُة، َفهيّا ِبنا نَتََعرَّ َحتّ��ى تَ�ْصتَطي��َع 

. اإِليها  َلْت  تََو�صَّ

��راِء ُمْنُذ  اإِلى النُّقوِد في َعَمليَّاِت اْلَبْيِع َوال�سِّ ��ٌد : َظَه��َرِت اْلحاَجُة  ُمَحمَّ

ِر  ��َبِب التَّطوُّ اأَ�ْس��كالاً ُمْخَتِلَفةاً ِب�سَ اْلِق��َدِم، َوَق��ِد اتََّخَذْت َه��ِذِه النُّقوُد 
ريَِّة. اْلَب�سَ اْلُمْجَتمعاِت  َوُنُموِّ  التُّْكنولوجيِّ  ِم  َوالتََّقدُّ الْقِت�ساديِّ 

َعَمليَِّة  ِة في  اْلُمقاَي�سَ ِبِنظ��اِم  النُّقوِد  َقْبَل ُظهوِر  الإِْن�س��اُن  َتعاَمَل  ن��وَرُة: 

َلِع َبْيَن َطَرَفْيِن َح�ْسَب حاَجِة ُكلٍّ  راِء؛ َوِهَي َعَمليَُّة َتباُدِل ال�سِّ اْلَبْيِع َوال�سِّ
َعَلْيها. ُمتعاَرٍف  ِلَقوانيَن  ا  ِوْفقاً ِمْنُهما 

. ِة  َواْلِف�سَّ َهِب  َكالذَّ اْلَمْعَدنيَُّة  اْلُعْمالُت  َذِلَك  َبْعَد  َظَهَرْت  َوَقْد  ٌد:  ُمَحمَّ

عوَبِة َنْقِل النَّقوِد  َبِب �سُ نوَرُة: َوَتَغيََّر �َسْكُل النُّقوِد اإِلى النُّقوِد اْلَوَرقيَِّة ِب�سَ

َوِحْفِظها. اْلَمْعَدنيَِّة 

ٌد: َوَمَع التََّطّوُر التُّْكنولوجيِّ َتعاَمَل الإِْن�ساُن َمَع النُّقوِد الإِْلكترونيَِّة  ُمَحمَّ

 . الآليِّ ْرِف  ال�سَّ َوِبطاقاِت  الِئْتماِن،  ِبطاقاِت  ِمْثلِ 

ِم  َوالتََّقدُّ ِر  التََّطوُّ َمَع  اآَخَر  اإِلى  ِمْن �َسْكٍل  َتَتَغيَُّر  النُّقوَد  اأَنَّ  َعَرْفنا  ا  اإذاً نوَرُة: 

اْلُمْخَتِلَفِة. اْلَحياِة  َمجالِت  في 

ز�وَيُة �ْلِحو�ِر



ِللنُّقوِد: التَّاريِخيَّ  َر  التََّطوُّ ُح  يو�صِّ الَّذي  َط  الُْمَخطَّ اأُْكِمُل  اأ( 

. فِّ ال�صَّ في  ِفْكَرتي  اأَعِر�ُض  ثُمَّ  الُْعْمالِت،  ِر  تََطوُّ ُم�ْصتَقبَِل  في  ُر  اأَُفكِّ ب( 
...........................................................................

ُر َو�أُجيُب �أَُفكِّ
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ِلاْلأَ�ْصياِء  ثََمنًا  نَْدَفُعُه  الَّذي  الَْماليُّ  الَْمبَلُغ  ِهَي  النُّقوُد 
َوِخْدماٍت. �ِصَلٍع  ِمْن  نَ�ْصتَريها  الَّتي 

�أُْثري َمعاِرفي

ْر�ُس �لثَّاِني:  ُنقوُد َوَطني �لدَّ

........ النُّقوُد   �

........ النُّقوُد   �

..............  �

الُعْمالُت.......  �

َمراِحُل
النُّقوِد ِر  تَطوُّ



التَِّجاريَِّة. التَّعاُمالِت  في  الِغ�سِّ  �أَْخالقي:َعَدُم  ِمْن 
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ز�وَيُة �ْلَمْعِرَفِة

ناِق�ُس َو�أُ �أَْفَهُم 
ْولَِة،  يََّة النُّقوِد ِلْلَف��ْرِد َوالدَّ َهمِّ اأُناِق���ضُ َوَمْجموَعت��ي اأَ

. ��فِّ ال�صَّ ف��ي  اإِلَْي��ِهِ  ْل��ُت  تََو�صَّ م��ا  اأَْعِر���ضُ  ثُ��مَّ 

الأَ�صا�صيَِّة. اْحِتياجاِتِه  تَْلبيَُة   .1

الَْمعي�صي. ُم�ْصتواُه  َرْفُع   .2

ِللتَّْرفيِه. َو�َصيَلٌة   .3

الأَ�صا�صيَِّة. اْحِتياجاِتِه  تَْلبيَُة   .1

الَْمعي�صي. ُم�ْصتواُه  َرْفُع   .2

ِللتَّْرفيِه. َو�َصيَلٌة   .3

ِلْلُمواطنيَن ِمْن  ��ِة  1. تَوفي��ُر الِْخْدماِت الْعامَّ
عامٍَّة. َوَمراِفَق  ٍة،  حَّ َو�صِ تَْعليٍم، 

ْولَِة. الدَّ اْقِت�صاِد  تَْنميَُة   .2

الْعاِمليَن. اأُجوِر  َدْفُع   .3

ْوَلِةِلْلَفْرِد ِللدَّ
قوِد ُة �لنُّ يَّ �أََهمِّ
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ْر�ُس �لثَّاِني:  ُنقوُد َوَطني �لدَّ

�أُْثري َمعاِرفي
ُة  الُمْختَ�صَّ الِْجَهُة  ُهَو  الُْعمانيُّ  الَْمْرَكزيُّ  الْبَْنُك                             

ُعماَن. �َصْلَطنَِة  في  الَمْعَدنيَِّة  َوالُعْمالِت  النَّْقديَِّة  الأَْوراِق  داِر  ِباإِ�صْ

َرْت ِخاللَها،  ِت النُّقوُد في َوَطني �َصْلَطنَِة ُعماَن ِبالَْعديِد ِمَن الَْمراِحِل الَّتي تََطوَّ َمرَّ

ها.  بَْع�صِ اإِلى  ُف  نَتََعرَّ َهيّا  الَْوَرِقيَِّة،  َوالنُّقوِد  الَْمْعَدنَّيِة  النُّقوِد  بَْيَن  ِفئاتُها  َوتََغيََّرْت 

الَْمْعَدنيَُّة: الُْعْمالُت  ًل:  اأَوَّ

ز�وَيُة �ْلَمْعِرَفِة

: الَْوَرقيَُّة  الُْعْمالُت   : ثانيًا 
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�أَْكَت�ِسُف َو�أََتَعلَُّم 
الآِتيَِة: النَّقديَِّة  الُعْمَلِة  في  اأُ�صاِهُدُه  ما  �َصَفهيًّا  ُف  اأَ�صِ  اأ( 

الُْعْمالِت  في  الُْعمانيَِّة  الَْمعاِلِم  بَْع�ِض  َوِر  َو�صُ لطاِن  ال�صُّ َجاَللَِة  َوَرِة  �صُ وجوُد  يَُدلُّ  َعالَم  ب( 
........................................................................... ؟  النَّْقديَِّة 

نَّ �أَ�ْسَتْنِتُج �أَ
ُعماَن. �َصْلَطنَِة  ِلَوطني  �ْصميَُّة  الرَّ الُعْمَلُة  ُهَو  الُعمانيَّ  ياَل  الرِّ



ْر�ِس؟ ماذ� َتَعلَّْمُت ِمَن �لدَّ

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

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

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

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

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

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

...........................................................  4

...........................................................
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ْر�ُس �لثَّاِني:  ُنقوُد َوَطني �لدَّ
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ْر�ُس �لثَّاِلُث: اأَ�ْصتَْهِلُك َقْدَر حاَجتي �لدَّ

َتعالى: {ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی یی ی قاَل 

الفرقان 67.  {                                                                 جئحئ 

ِمْثُل: الأَ�ْصياِء،  ِمَن  الَْعديِد  اإِلى  الْيَْوميَِّة  َحياِتِه  في  الإِنْ�صاُن  يَْحتاُج 

ز�وَيُة �ْلَمْعِرَفِة

في تَعالى  اهلل  يَاأُْمُرنا  ِبماذا 

؟ الَْكريَمِة  الآيَِة  َهِذِه   

عاِم الْطَّ

الْتَّْعِليِم

الَْمالِب�ِضالْماِء

الَْم�ْصَكِن

ِة حَّ الْ�صِّ

ُ
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ُر َو�أُجيُب �أَُفكِّ

الْيَْوميَِّة: َحياتي  في  اأَ�ْصتَْهِلُكها  الَّتي  �ْصياِء  ِباْلأَ قاِئَمًة  اأَْكتُُب 

نَّ �أَ�ْسَتْنِتُج �أَ

َلِع َوالِْخْدَماِت ِلتَْحقيِق ال�ْصِتَفاَدِة  راِء ال�صِّ ُه ِل�صِ ال�ْصِتْهالَك ُهَو اْلإنَفاُق الُْمَوجَّ

الْحاجاِت. واإ�ْصبَاِع 

1

2

3

4

5

6



َتَعلَُّم �أَْبَحُث َو�أَ

اأَْكتُُب: ثُمَّ  اأُ�ْصَرتي،  تَ�ْصتَْهِلُكها  الَّتي  الُْمْنتَجاِت  اأََحِد  َعْن  اأَبَْحُث 
............................. الُْمْنتَِج  ا�ْصَم   .1

ِلْلُمْنتَِج. الأَ�صا�صيََّة  ناِت  الُمَكوِّ  .3 والنِْتهاِء.       الإِنْتاِج  تَاِريَخ   .2
.............................                .............................     
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�أُْثري َمعاِريف

الُْمْنتَُج  يَكوَن  َحتّى  الِْغذائيَِّة  الَْموادِّ  ُعَلِب  َعلى  الَْمْكتوبَِة  الْبَياناِت  ِقراَءِة  روَرُة  �صَ

اإِلى: ِف  ِبالتََّعرُّ ل�ْصِتْخداِمِه،  ُمنا�ِصبًا 

َوالنِْتهاِء. الإِنْتاِج  تَواريِخ   1  

ِلْلُمْنتَِج.                  الأَ�صا�صيَِّة  ناِت  الُمَكوِّ   2  

ْر�ُس �لثَّاِلُث: �أَ�ْسَتْهِلُك َقْدَر حاَجتي �لدَّ
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في  اْلع���ِت���داُل 
اْلماِء. ا�ْسِتْخداِم 

يِّ  اتِّباُع َو�ساِئِل الرَّ
اْلَحديَث��ِة ِعْنَد َريِّ 

اْلَمْزروعاِت.

ِبُنوِر  اَءُة  ال�ْس�ت�سَ
ف��ي  ��ْم��ِس  ال��سَّ

النَّهاِر. َوْقِت 

الأَْج��ِه��زِة  اإْغ���اَلُق 
ِعْنَد اْلَكْهُربائيَِّة 

ا�ْسِتْخداِمها. َعَدِم 

اْل���َم���وادِّ   ���راُء  ����سِ
الأَ�سا�سيَِّة. اْلِغذائيَِّة 

اإِلى الْعِتداِل في ال�ْصِتْهالِك في َجميِع �ُصوؤوِن َحياِتنا، َوُهنَاك الَْعديُد ِمْن      يَْدعونا الإِ�ْصالُم 

الْيَْوميَِّة. َحياِتنا  في  تَْطبيُقها  يُْمِكُن  الَّتي  ال�ْصِتْهالِك  تَْر�صيِد  اأَ�صاليِب 

نَّ �أَ�ْسَتْنِتُج �أَ
تَْبذيٍر. اأْو  اإِ�ْصراٍف  َغْيِر  ِمْن  ِلْلَمواِرِد  الُْمْعتَِدُل  ال�ْصِتْخداُم  ُهَو  التَّْر�صيَد 

ز�وَيُة �ْلَمْعِرَفِة

الْحِتياجاِت  راُء  �سِ
الأَ�سا�سيَِّة.

َ
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ُر َو�أُجيُب �أَُفكِّ

1

4

2

5

3

6

يَاأْتي : ِمّما  ِعباَرٍة  ُكلِّ  ُمقاِبَل  �ْصراٌف«  »اإِ اأَْو  »تَْر�صيٌد«  َكِلَمَة  اأَْكتُُب 

ْكَثَر ِمْن َدْخِلها. اأَ روريَِّة  ُتْنِفُق َعلى ُم�ْسَتَرياِتها َغْيِر ال�سَّ اأُ�ْسَرٌة 

ا َبْعَد ال�ْسِتْخداِم. ْنبوَر اْلماِء َمْفتوحاً ِتْلميٌذ َيْتُرُك �سُ

ُغْرَفِتِه. َبْعَد ُخروِجِه ِمْن  ُيْطِفُئ الأَنواَر  ِتْلميٌذ 

فاِتِر َوالأَْقالِم. ِتْلِميذٌة َت�ْسَتْخِدُم َقْدَر َحاَجِتها ِمَن الدَّ

اأَْبناِئها. َحِد  ِلإَقاَمِة َحْفِل ِزفاٍف َكبيٍر لأَ اأُ�ْسرٌة َت�ْستديُن اْلماَل 

راِء اْلُعطوِر َواْلَكماِلياِت. اْلُمباَلَغُة في �سِ

ناِق�ُس َو�أُ �أَْفَهُم 

َوالُْمْجتََمِع. ِلْلَفْرِد  ال�ْصِتهالِك  تَْر�صيِد  يَة  اأََهمَّ

ْر�ُس �لثَّاِلُث: �أَ�ْسَتْهِلُك َقْدَر حاَجتي �لدَّ



ثُمَّ  الَْحياِة،  َمجالِت  اأََحِد  في  ال�ْصِتْهالِك  تَْر�صيِد  َحْوَل  تَوَعِويًّا  ًقا  ُمْل�صَ ُم  مِّ اأُ�صَ

. فِّ ال�صَّ في  ُزَمالئي  َعلى  ُه  اأَْعِر�صُ

�أََتَخيَُّل َو�أَْر�ُسُم

ْر�ُس �لثَّاِلُث: �أَ�ْسَتْهِلُك َقْدَر حاَجتي �لدَّ
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َتَعلَُّم �أَْبَحُث َو�أَ

ِبُم�َصاَعَدِة  اأَ�ْصُهٍر  ِلثاَلثَِة  ِلْلَكْهُرباِء  اأُ�ْصَرتي  ا�ْصِتْهالَك  تَُمثُِّل  الَّتي  الَْفواتيِر  ِمَن  َعَدًدا  اأَْجَمُع 

الآِتيَِة:  �ْصِئَلِة  الأَ َعِن  اأُجيُب  ثُمَّ   ، اأ�صَرتي  اأَْفراِد  اأََحِد 

الَْجْدَوِل: في  الْبَياناِت  اأُْكِمُل     1

قيَمُة ال�ْصِتْهالِكتاريُخ الفاتوَرِة

ِلْلَكْهُرباِء. اأُ�ْصَرِتي  ا�ْصِتْهالِك  َحْوَل  ال�ّصاِبِق  الَْجْدَوِل  ِمَن  اأَ�ْصتَْنِتُجُه  ما  اأَْكتُُب     2

َمْنِزلي. في  الَْكْهُرباِء  ا�ْصِتْهالِك  ِلتَْر�صيِد  الُْمنا�ِصبَِة  الأَ�صاليِب  بَْع�َض  اأَْقتَِرُح     2

83َوَطني ُعماَن... اْقِت�صاٌد َوثَراٌء

ْر�ُس �لثَّاِلُث: �أَ�ْسَتْهِلُك َقْدَر حاَجتي �لدَّ

ُ
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َتْر�س��يِد ال�ْس��ِتْهالِك ف��ي َجميِع  اأَْحِر���سُ َعلى  �أَْخالق���ي:   ِم���ْن 

َحياتي. َجواِنِب 

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

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

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

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

ْر�ِس؟ ماذ� َتَعلَّْمُت ِمَن �لدَّ
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َم�ْسروُع �ْلِمْحَوِر �لّثاني

ِلْلَحياِة التِّجاريَِّة في الأَ�ْصواِق الُْعمانيَِّة َقديًما، تَْظَهُر ِخاللَها الْعاداُت  ُمَحاَكاٌة تَْمثيليٌَّة 

الُْعمانيَِّة  النَّْقديَِّة  الُْعْمالِت  َوتَداوُل  التَّقليديَِّة،  َوالُْمْنتَجاِت  َلِع  ِلل�صِّ َونَماِذُج  َوالتَّقاليُد 

راِء. َوال�صِّ الْبَْيِع  اأَثْناَء 

الَْفّخاريّاُت،  َعفيّاُت ،  ال�صَّ الُْحِل��يُّ ،  التَّْقليديَِّة:  َوالُمْنتَجاِت  ل��ِع  ِلل�صَّ نَم��اِذُج    ✔

تُ�ْصتَْخَدُم خاماُت  النِّ�صائيَُّة: )  الُْمْنتَجاُت  التُّموُر،  يّاُت،  الِْف�صِّ التَّقليديَُّة،  الَْمالِب�ُض 

نيِعها(. تَ�صْ في  الْبيئَِة 

ْمَن  ✔  نَم��اِذُج ِلْلُعْم��الِت النَّْقِديِة: )يُْمِكُن تَوظيُف َحِقيبَ��ِة النُّقوِد الَْمْوجوَدِة �صِ

يا�صيّاِت(. الرِّ ِلِموادِّ  الُْمتاَحِة  التَّْعليميَِّة  الَْو�صاِئِل 

الُْمحاكاِة. ِبتَْمِثيِل  تَقوُم  الَّتي  ْخ�صيّاِت  ِلل�صَّ تَْقليديٌَّة  َمالِب�ُض    ✔

الَْم�ْصروِع: اأََدواُت 



َمْجموَعتَْيِن: اإِلى  َلبَِة  الطَّ ِبتَْق�صيِم  الُمَعلَِّمُة  تَقوُم     

الُْمْرتَِبَطِة  الأَْدواِر  ِلتَْمثي��ِل  كوِر  الذُّ اّلِب  الطُّ َمْجموَع��ِة   m
ج��اِل، َوَمْجموَعِة الّطاِلباِت ِلتَْمثيِل  ة ِبالرِّ ِبالْع��اداِت الخا�صَّ
ِة ِبالنِّ�صاِء في الأَ�ْصواِق . الأَْدواِر الُْمْرتَِبَطِة ِبالعاداِت الَخا�صَّ

. التَّقليديِّ وِق  ِلل�صُّ نَُموذًجا  ِلتَكوَن  فِّ  ال�صَّ قاَعِة  تَْهيئَُة   m

الَْم�ْصروِع: تَْنفيِذ  ُخُطواُت 
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2011/114

باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وتنظيم عمل املحافظني

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 91/6 باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/37 بتحديد اخت�سا�سات مكتب وزير الدولة وحمافظ 

ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب ، 

واعتماد  م�سقط  حمافظة  اخت�سا�سات  بتحديد   2008/91 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

هيكلها التنظيمي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة الأولـــــى 

يعتمد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وفقا للملحق رقم )1( املرفق .

 املـــادة الثانيــــة 

ي�سدر بتعيني املحافظ مر�سوم �سلطاين ، ويخ�سع فـي ممار�سة اخت�سا�ساته لإ�سراف وزير 

الداخلية فيما عدا حمافظي م�سقط وظفار .

املـــادة الثالـثــــة

فيما عدا حمافظي م�سقط وظفار ، حتدد اخت�سا�سات املحافظ وفقا للملحق رقم ) 2 ( 

املرفق .

املـــادة الرابعــة

يلغى املر�سـوم ال�سلطاين رقـــم 91/6 امل�سـار اإليـه ، كمــا يلغــى كــل ما يخــالف هـــذا املر�ســـوم 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه . 

املـــادة اخلام�سة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 28 من ذي القعدة �سنة 1432هـ

املـوافـــــق : 26 من اأكتوبــــــــر �سنة 2011م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان

1 �ْلُمْلَحُق: 
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مركز املحافظةالوليات التابعة لهااملحافظةم

حمافظة م�سقط1
م�سقط ، مطرح ، العامرات ، بو�سر ، 

ال�سيب ، قريات
ولية م�سقط

حمافظة ظفــار2

�ساللة ، طاقة ، مرباط ، رخيوت ، 

ثمريت ، �سلكوت ، املزيونة ، مق�سن ، 

�سليم وجزر احلالنيات ، �سدح

ولية �ساللة

ولية خ�سبخ�سب ، دبا ، بخا ، مدحاءحمافظة م�سندم3

ولية الربمييالربميي ، حم�سة ، ال�سنينةحمافظة الربميي4

حمافظة الداخلية5
نزوى ، بهالء ، منح ، احلمراء ، اأدم ، 

ازكي ، �سمائل ، بدبد 
ولية نزوى 

6
حمافظة �سمال 

الباطنة

�سحار ، �سنا�ض ، لوى ، �سحم ، 

اخلابورة ، ال�سويق
ولية �سحار

7
حمافظة جنوب 

الباطنة 

الر�ستاق ، العوابي ، نخل ، 

وادي املعاول ، بركاء ، امل�سنعة 
ولية الر�ستاق

8
حمافظة جنوب 

ال�سرقية

�سور ، الكامل والوافـي ، جعالن بني 

بوح�سن ، جعالن بني بو علي ، م�سرية
ولية �سور

9
حمافظة �سمال 

ال�سرقية

اإبراء ، امل�سيبي ، بدية ، القابل ، وادي 

بني خالد ، دماء والطائيني
ولية اإبراء

ولية عربيعربي ، ينقل ، �سنكحمافظة الظاهرة 10

ولية هيماهيما ، حموت ، الدقم ، اجلازرحمافظة الو�سطى11

امللحق رقم ) 1(

التق�سيم الإداري لل�سلطنة
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امللحق رقم ) 2(

اخت�سا�سات املحــافـــظ

يعترب املحافظ ممثال لل�سلطة التنفيذية ويتوىل ممار�سة الخت�سا�سات الآتية :

العمل على �سمان �سيادة القانون وحماية م�سالح الدولة وتعزيز هيبتها .   - 1

متابعة تنفيذ �سيا�سات الدولة فيما يخ�ض املحافظة والإ�سراف على �سوؤونها وذلك   - 2

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 

العمــل علــى توطيــد الــولء والنتمــاء وغــر�ض املواطنــة ال�ساحلــة واحلفــاظ على   - 3

يكفـــل  مبــا  واخلا�ســة  العامــة  واملمتلكـــات  العامــة  واملرافــق  العــام  والنظـــام  الأمن 

حتقيق ال�سالح العام ، بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

امل�ساركــة فـي اإعــداد م�سروعــات خطــط التنميــة ومتابعـة تنفيذهــا ح�سـب اخلطـــة   - 4

املعتمدة فـي نطاق املحافظة .

متابعة ح�سن �سري تنفيذ امل�ساريع الإمنائية فـي نطاق املحافظة واإبداء املالحظات   - 5

ب�ساأنها وتذليل املعوقات ، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 

الإ�سراف الإداري واملايل على الولة باملحافظة و�سري العمل مبكاتبهم والتوا�سل   - 6

مع املجتمع املحلي مبا يخدم ال�سالح العام .

متابعة �سوؤون القبائل بعد الرجوع اإىل وزير الداخلية .   - 7

رئا�سة املجل�ض البلدي ، والإ�سراف والرقابة واملتابعة على جميع اأعماله .  - 8

التن�سيـــق مــع اجلهـــات املخت�ســـة ب�ســاأن ا�ستفــادة احلكومــة مــن املقومــات واملـــوارد   - 9

املتاحة فـي املحافظة . 

التنمويـــة  للم�ساريـــع  املنا�سبـــة  املواقــع  اختيـــار  فـي  املخت�ســـة  اجلهـــات  م�ساركـــة   - 10

واخلدمية والقت�سادية واملخططات العمرانية .

التن�سيق مع اجلهات املخت�سة ملنع واإزالة التعديات على الأمالك واملرافق العامة   - 11

واإحرامات جماري الأودية وال�سواطئ . 



90

- 14 -

اجلريدة الر�سمية العدد )949(

تلقـــي تقاريـــر دوريـــة مــن الــولة واجلهـــات واملوؤ�س�ســات والهيئـات احلكوميــة حـــول   - 12

الأن�سطة والفعاليات فـي املحافظة واإبداء املقرتحات واملالحظات ب�ساأنها . 

متابعة مطالب املواطنني ورفع التو�سيات ب�ساأنها اإىل اجلهات املخت�سة ، واإحاطة   - 13

وزير الداخلية علما بها .

التن�سيق مع اجلهات املخت�سة ب�ساأن احتياجات املحافظة من املرافق العامة واخلدمات   -14

احلكومية ومتابعتها .

تقدمي تقرير ربع �سنوي اإىل وزير الداخلية حول �سري العمل باملحافظة .   -15
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2  : �ْلُمْلَحُق 

حار�لُبريمي �سُ

الَلةِعْبري �سَ

�إْبر�ءَهْيماء

ُعماَن: �َصْلَطنَِة  َوَطني  ُمحاَفظاُت  ُل:  الأوَّ ْر�ُض  الدَّ

َوتُراٌث اأَْر�ٌض  ُعماَن...  َوَطني 
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3  : �ْلُمْلَحُق 

ُعماَن: �َصْلَطنَِة  َوَطني  اأفالُج  الثَّاني:  ْر�ُض  الدَّ

َوتُراٌث اأَْر�ٌض  ُعماَن...  َوَطني 
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4  : �ْلُمْلَحُق 

َوَطني اأَ�ْصَواُق  ُل:  الأوَّ ْر�ُض  الدَّ

َوِثراء اٌد  اْقِت�صَ ُعماَن...  َوَطني 
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