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جميع حقوق الطبع والن�شر والتوزيع حمفوظة لوزارة الرتبية والتعليم
ّ
م�شكلة بموجب القرار الوزاري رقم  2016 / 315م
قامت بت�أليف هذا الكتاب لجنة
تمت عمليات �إدخال البيانات و �إعـداد الر�سومـات والتدقيق اللغوي والت�صميم والإخراج
َّ
في مركز �إنتـاج الكتاب المدر�سي والو�سائل التعليمية
بالمديرية العامة لتطوير المناهج

ال يعتمد على الخرائط الواردة في الكتاب كمرجع للحدود الدولية وال�سيا�سية والإدارية.
والخرائط التاريخية تخطيطية ،وهي لال�ستخدام التعليمي فقط.
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تقدمي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحم��د للـه نحمده تمام الحمد ،ون�ص��لي ون�س��لم على خير خلقه �س��يدنا محمد وعلى �آله و�ص��حبه
�أجمعين..وبعد.
تحر�ص وزارة التربيـة والتعليـم عـلى تجويد العمليـة التعليمية مـن خـالل �إر�ساء قواعد منظومة تعليمية
متكاملة تلبي احتياجات البيئة العمانية وتتنا�سب مع متطلباتها الحالية.
وبعد مراجعة النظام التعليمي لل�س��لطنة وقيا�س م�س��توى �أدائه وتحديد �أه��م التحديات التي تواجهه،
قام��ت وزارة التربية والتعليم ب�إعادة ترتيب �أولوياتها ،وتنظيم جهودها لإحداث التطوير بما يتما�ش��ى مع
توجهات ال�س��لطنة ور�ؤيتها الم�س��تقبلية ،حيث جرى تطوير الأهداف العامة للتربية ،والخطة الدرا�س��ية
الت��ي �أول��ت اهتماما �أكبر للم��واد العلمية وتدري�س اللغات ،وا�س��تحدثت مواد درا�س��ية جديدة لمواكبة
الم�ستجدات على �صعيدي تكنولوجيا المعلومات واحتياجات �سوق العمل من المهارات ،هذا ف�ضال عن
التطوير الذي �أدخل على �أ�س��اليب وا�ستراتيجيات تدري�س المناهج الدرا�سية التي �أ�صبحت تُعنى بالمتعلم
باعتباره محور العملية التعليمية التعلمية.
�إن النقل��ة النوعي��ة التي ن�ش��هدها حاليا في العملية التعليمي��ة �أحدثت الكثير م��ن التغييرات الجذرية،
فجاءت الكتب الدرا�س��ية مت�سمة بالحداثة والمرونة ،والتوافق في مو�ضوعاتها مع م�ستويات �أبنائنا الطلبة
والطالبات ،وخ�ص��ائ�ص نموهم العقلي والنف�س��ي ،وثقافتهم االجتماعية ،واهتم��ت بالجوانب المهارية
والفني��ة والريا�ض��ة البدنية تحقيقا لمبد�أ �أ�ص��يل من مبادئ فل�س��فة التعليم في ال�س��لطنة الداع��ي �إلى بناء
ال�شخ�صية المتكاملة للفرد ،وعززت دور المتعلم في عملية التعلم من خالل �إك�سابه مهارات التعلم الذاتي
والتعلم التعاوني ،ولم يعد الكتاب المدر�س��ي بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات �إال دليال
ي�ستر�ش��د به الطالب للو�ص��ول �إلى ما تختزنه م�ص��ادر المعلومات المختلفة كالمراجع المكتبية وم�صادر
التعلم الإلكترونية الأخرى من معارف ،وعلى الطالب القيام بعملية البحث والتق�صي للو�صول �إلى ما هو
�أعمق و�أ�ش��مل .ف�إليكم �أبنائي وبناتي الطالب والطالبات نقدم هذا الكتاب راجين �أن يجد عين االهتمام
منكم ،ويكون لكم خير معين؛ لتحقيق ما ن�سعى �إليه من تقدم ونماء هذا الوطن المعطاء تحت ظل القيادة
الحكيمة لموالنا ح�ضرة �صاحب الجاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد المعظم حفظه اللـه ورعاه.
واهلل ولـي التوفيق
د .مديحـة بنت �أحمـد ال�شيبانيـة
وزيـرة الرتبيـة والتعليـم
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة
الحمد للـه رب العالمين وال�ص�لاة وال�س�لام على �س��يد المر�سلين �س��يدنا محمد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعين  ...وبعد.
�أبناءنا الطلبة..

ي�س��رنا �أن ن�ضع بين �أيديكم كتاب الدرا�س��ات االجتماعية لل�صف الخام�س (الف�صل الدرا�سي
ُّ

الثاني) الذي ي�ش��تمل على ثالث وحدات درا�س��ية ت�ضم مو�ضوعات متنوعة عن جغرافية الوطن
وعمان والتكامل العربي.
وعمان في الع�صرين الأموي والعبا�سيُ ،
العربي الب�شريةُ ،
وق��د تم ت�ض��مين كتابكم العديد من الأن�ش��طة المتنوع��ة الهادفة �إلى تدريبك��م على ٍ
عدد من
المه��ارات الجغرافي��ة والتاريخية وتنمية مه��ارات التفكير المختلفة ،و�إك�س��ابكم قيم المواطنة
ال�صالحة .ونتطلع منكم تطبيق ما تتع ّلمونه على مجتمعكم المحلي.
محفزا لكم على البحث عن المعرفة من م�صادرها المختلفة.
كما ن�أمل �أن يكون كتابكم
ً

وال َّل ُـه المـوفـق ،،
الـم�ؤلفـون
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الوحدة األولى

الأهـداف العامـة للوحدة
درو�س الوحدة
7/16/18 2:04 PM

ستنتج خصائص ُس َّكان الوطن العربي.
َي
َ

1
2
3
4
5

ُيقدِّ َر أهمية تنوع مصادر َّ
الطاقة واألنشطة االقتصادية في الوطن العربي.
الس َّكانية واالقتصاديـة التي تواجـه
َ
يقترح بعض الحـلول للمشكالت ُّ

6
7
8

َ
يحلل الخرائط واألشكال والجداول الواردة في الوحدة.
َيس ِ
توع َب المفاهيم والمصطلحات والتعميمات الواردة في الوحدة.
ْ
تسب القيم واالتجاهات والمهارات الواردة في الوحدة.
َي ْك َ

يصنف مصادر َّ
الطاقة في الوطن العربي.
ّ

يتعر َف األنشطة االقتصادية في الوطن العربي.
َّ

مجتمعه المح ِّلي.

ُّ َّ
الدرس األول :السكان في الوطن العربي

جغرافية الوطن العربي البشرية

اس ِة َه ِ
ُي َتو َّق ُع ِم َن َّ
الطالِ ِ
الو ْحدَ ِة َأ ْن :
ب ِم ْن ِد َر َ
ذه َ

الدرس الثاني :مصادر الطاقة في الوطن العربي

الدرس الثالث :األنشطة االقتصادية في الوطن العربي
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الدر�س الأول

ُّ َّ

ُ

ِّ

الوطـن العربي
السكان يف
َ

ال�س��كـان بـدرا�س��ـة
تهت��م جـغـرافـي��ة ُّ

لل�س��كان مثل :نمو
الخ�ص��ائ�ص المختلفة ُّ
ال�س��كان وتوزيعهم الجغرافي� ،إ�ضافة �إلى
ُّ

ال�سكانية المختلفة.
الم�شكالت ُّ

ال�سكانية
م�صادر البيانات ُّ
ال��دول العربية كبقي��ة دول العالم
ت�س��عى ُّ
ال�س َّ
��كانية به��دف توفير
�إل��ى جمع البيانات ُّ

�أتع َّلم

في هذا الدر�س:

ال�سكاني
◆ ارتفاع معدالت ال ُّنمو ُّ
في الوطن العربي.
ال�س��كان من مكان
◆ تباي��ن توزيع ُّ
�إلى �آخر في الوطن العربي.
ال�سكانية في
◆ ُّ
تعدد الم�ش��كالت ُّ
الوطن العربي.

َّ
ٍ
خطط
لل�س��كان وف��ق
الخدم��ات المختلفة
الدول على هذه
مدرو�سة ومنظمة .وتح�صل ُّ

البيانات من م�صادر مختلفة (ال�شكل .)1

ال�س َّكاين
ال ِّت ُ
عداد ُّ

ال�سكـانــيــــــة واالقت�صادية واالجتماعية
عملـيـــة جـمــع و�إعــــداد المعـلـومـــــات ُّ

المتع ِّلقة بجميع الأفراد في دولة معينة وفي فترة زمنية محددة.
تم �إجراء �أول تعداد �سكاني في �سلطنة ُعمان عام 1993م.
10
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ال�سكانية
م�صادر البيانات ُّ

�سجالت
المواليد والوفيات،
والهجرة

التعداد
ِّ

ال�سكانية
ال�شكل ( )1م�صادر البيانات ُّ

ن�شاط 1
ال�سكانية ح�سب الجدول:
�أ� -أقوم ومجموعتي ب�إكمال البيانات ُّ
الأ�سرة
�أ�سرتي

ذكور

عدد الأفراد
�إناث

المجموع

�أ�سرة
�أ�سرة
المجموع

ال�س��كان في
بُّ -
يعد المركز الوطني للإح�ص��اء والمعلومات الم�ص��در الأ�سا�س��ي لبيانات ُّ
أقـوم ومجموعتي بزيارة الموقع الإلكتروني للمركز على
�سلطنة ُعمان .في �ض��وء ذلكُ � ،
ال�سكانية من حيث:
الـرابط  ، www.ncsi.gov.omثم
ُ
نكتب بيانات ال�ساعة ُّ

 -تاريخ الزيارة

العمانيين
 -عدد ُ

العمانيين
 -عدد غير ُ

 -الإجمالي

الوحدة الأولى  :جغرافية الوطن العربي الب�شرية
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ال�س َّكاني
النمو ُّ
ال�س َّ
��كان ِ
بعام َلين �أ�سا�س��يين هم��ا :الزيادة
يرتبط نمو ُّ

ويعد
الطبيعي��ة ،والزي��ادة غي��ر الطبيعي��ة (ال�ش��كل ُّ ،)2

معدل ال ُّنمو
الوطن العربي من الأقاليم التي تتميز بارتفاع َّ

ال�سكاني على م�ستوى العالم (جدول � ،)1إال � َّأن معدالت
ُّ

ال�س َّكاين
النمو ُّ

ال�س َّكان من �سنة
زيادة عدد ُّ

�إلى �أخرى.

ال�سكاني تتفاوت من دولة عربية �إلى �أخرى.
ال ُّنمو ُّ

ال�سـ َّكــانــي
الـنـمـــــو ُّ

الزيادة الطبيعية:
الزيادة الناتجة ع��ن الفرق بين
عدد المواليد وعدد الوفيات.

الزيادة غير الطبيعية:

الزيادة الناتجة عن الهجرة.

ال�س َّكاني
ال�شكل ( )2عوامل النمو ُّ

ال�سنة

عدد ال�سكان (مليون ن�سمة)

1970

122

1980

164

1990

221

2000

293

2010

376

2015

394

الجدول ( )1نمو ُ�سكان الوطن العربي بين عامي (2015-1970م)
12
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ن�شاط 2
أقوم ب�إكمال ر�سم باقي
�أ -باال�ستعانة بالبيانات الواردة في الجدول (ُ � ،)1
نمو ُ�س َّكان الوطن العربي بين
الأعمدة البيانية في ال�شكل الذي ِّ
يو�ضح َّ
عامي (1970م – 2015م ).

ّ
الـ�سـكان (مليون ن�سمة)
عــدد

ال�سنوات

(عمانيين وغير ُعمانيين) من ()2٫5
ال�س َّكان في �سلطنة ُعمان ُ
ب -ارتفع عد ُد ُّ
مليون ن�سمة عام  2006م �إلى ( )4٫6مليون ن�سمة ح�سب بيانات المركز
ناق�ش
الوطني للإح�صاء والمعلومات ( )NCSIعام 2017م .في �ضوء ذلك� ،أُ ُ
ال�س َّكاني في �سلطنة ُعمان  ،ثم
ومجموعتي �أ�سباب ارتفاع معدالت ال ُّنمو ُّ

ف.
ال�ص ِّ
نعر�ض ما تو�صلنا �إليه في َّ

الوحدة الأولى  :جغرافية الوطن العربي الب�شرية
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لل�س َّكان
التوزيع الجغرافي ُّ
ال�س َّكان في
ال�س َّكان في منطقة معينة .ويتوزع ُّ
ُيق�ص��د بالتوزيع الجغرافي ُّ
لل�سكان انت�شار ُّ

الوطن العربي ب�ش��كل غير منتظم نتيجة لعدد من العوامل َّ
بيعية والب�ش��رية (ال�شكل ،)3
الط َّ
ال�س َّكان بكثرة على �ضفاف الأنهار الكبرى مثل :النيل  ،ودجلة،
فعلى �سبيل المثال يتركَّ ز ُّ

ال�س َّ
��كان في
والفرات ،حيث تتوفر المياه والتربة الخ�ص��بة ال�ص��الحة للزراعة ،كما يتركز ُّ
ال�س َّكان في
بع�ض المناطق ال�س��احلية مثل� :س��واحل دول البحر المتو�سط ،بينما يقل عدد ُّ
المناطق الجبلية �ش��ديدة االرتفاع والمناطق ال�ص��حراوية والجافة ،با�س��تثناء المناطق التي
يظهر فيها النفط والغاز الطبيعي (ال�شكل .)4
ال�سكَّان
العوامل الم�ؤثرة في توزيع ُّ

العوامل الب�شرية

العوامل الطبيعية
المـنــاخ
ُ

الن�شاط االقت�صادي

�أ�شـكـال ال�سـطـــح

الأو�ضاع ال�سيا�سية

الـمـوارد الطبيعيــة

توفر الخدمات

ال�س َّكان
ال�شكل ( )3من العوامل الم�ؤثرة في توزيع ُّ

14
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ال�س َّكاني على �ضفاف الأنهار (القاهرة)
التوزيع ُّ

ال�س َّكاني في المناطق ال�ساحلية (م�سقط)
التوزيع ُّ

ال�صحراويّة (فزان-ليبيا)
ال�س َّكاني في المناطق ّ
التوزيع ُّ

ال�س َّكاني في المناطق الجبلية (الجبل الأخ�ضر)
التوزيع ُّ

ال�س َّكاني
ال�شكل ( )4تباين التوزيع ُّ

�أُفك ُِّر و�أُنا ِق ُ�ش
ال�سكان؟
كيف ي�ؤ ِّثر توفر الخدمات في توزيع ُّ

الوحدة الأولى  :جغرافية الوطن العربي الب�شرية
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ن�شاط 3
ال�س َّكان في بع�ض محافظات ال�سلطنة
يبين عدد ُّ
أنظر �إلى الجدول الذي ِّ
�أُ � -
جيب عن الأ�سئلة
ح�سب بيانات عام 2016م ،وباال�ستعانة بال�شكل (� )3أُ ُ
الآتية:

ا ْل ُمحافظ ُة

ال�س َّكان
عد ُد ُّ

م�سقط

1395412

�شمال الباطنة
الو�سطى

719309

م�سندم

43350
42854
240836

ظفار

الم�صدر (المركز الوطني للإح�صاء والمعلومات)

ال�س َّكان.
ترتيبا
تنازليا من حيث عدد ُّ
� -1أُر ِّت ُب المحافظات ً
ًّ

� -2أُف َِّ�س ُر الآتي:

ال�س َّكان في محافظة م�سقط .
 -تركُّ ز ُّ

ال�س َّكان في محافظة الو�سطى .
 انخفا�ض عدد ُّ�شفويا عن �أ�سباب تباين توزيع
أعبر
ب� -
ُ
ًّ
أ�ستعين بال�صور في ال�شكل ( ،)4ثم � ِّ
ال�سكان في الوطن العربي.
ُّ
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ال�سـ َّكـانـيــة
الـم�شكــالت ُّ
بتغيرات ُ�س َّ
ٍ
��كاني ٍة عدي��دة منها :ارتفاع معدالت المواليد ،وانخفا�ض
ُيم ُّر الوطن العربي
ال�س َّ
��كان �إلى المدن ب�سبب تركُّ ز فر�ص العمل وارتفاع م�ستوى
معدالت الوفيات ،وهجرة ُّ
مم��ا �أ َّدى �إلى ظهور عدة م�ش��كالت مثل :االختناق��ات المرورية ،والتلوث،
الخدم��اتَّ ،

وال�ضغط على الخدمات ،ونق�ص الم�ساحات الخ�ضراء (ال�شكل .)5

االختناقات المرورية

التلوث البيئي

ال�ضغط على الخدمات

ال�سكانية في الوطن العربي
ال�شكل ( )5من الم�شكالت ُّ
الوحدة الأولى  :جغرافية الوطن العربي الب�شرية
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ن�شاط 4
أقوم ومجموعتي بدرا�سة �أبعاد م�شكلة االختناقات المرورية في المدنُ ،ث َّم
�أُ � -
ُ
نكمل البيانات الناق�صة في الجدول الآتي:
امل�شكل ُة
االختناقات
املرورية يف
املدن

النتائج
ُ

أ�سباب
ال ُ

 -1تركز معظم اخلدمات � -1ضـيـاع الـوقـت فــي
الإدارية يف املدن.
�أثناء االنتقال من مكان
-2

ُ
احللول املقرتح ُة

�إىل �آخر.

-2

 -1تـوزيــــع اخلـدمــات
ب�شــكــل مـتـــوازن يف
الدولة.
جميـع مناطق َّ

-2

-3
-3

-3

أبحث عن �أبرز الم�شكالت التي تواجه
ب-باال�ستعانة بم�صادر التع ُّلم المختلفةُ � ،
ف.
أعر�ض ما
ال�ص ِّ
ال�س َّكان ،ثم � ُ
ُ
تو�صلت �إليه في َّ
المناطق التي يهاجر منها ُّ
ال�س َّكانية التي تعاني
ج� -أَ ُ
قوم ومجموعتي بجمع بع�ض ُّ
ال�صور عن �إحدى الم�شكالت ُّ
ف.
ال�ص ِّ
منها ُمحافظتي ،ثم نعر�ضها في َّ

18
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الدر�س الثاين

َّ
مصادر الطاقة يف الوطن العربي

َّ
التقدم
عن�ص��ر
الطاقة
مه��م في �إح��داث ُّ
ٌّ
ٌ

الح�ض��اري والنمو العمراني واالقت�صادي.

تطورت عبر
وهي في كل مكان حولنا ،وقد َّ
وتعددت ا�ستخداماتها وم�صادرها
الع�صور
َّ

(ال�شكل .)6

�أتع َّلم

في هذا الدر�س:

تنوع م�صادر َّ
الطاقة في الوطن
◆ ّ
العربي.

الطَّاقةُ

هي القوة المحركة للأ�شياء.

الرياح
ِّ

الفحم الحجري
ال�شم�س

م�صادر
َّ
الطاقة
النفط

المياه
الغاز
َّ
الطاقة النووية

ال�شكل ( )6بع�ض م�صادر ال َّطاقة
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ن�شاط 1
أذك ُر �أمثل ًة على ا�ستخدامات َّ
� ُ
الطاقة في حياتي اليومية:
.1
.2

(ال�شكل  )16حالة الطق�س في �سلطنة ُعمان

.3

�أُفك ُِّر و�أُنا ِق ُ�ش

ماذا لو لم تكن هناك م�صادر متنوعة للطاقة ؟

وتنق�سم م�صادر َّ
الطاقة �إلى نوعين :الم�صادر غير المتجددة ،والم�صادر المتجددة.
�أو ًال :م�صاد ُر َّ
تجددة
اقة غير ال ُم
ِ
الط ِ

بكميات محدودة ف�إذا ن�ضبت ال يمكن تجديدها .وتوجد في
هي التي توجد في الطبيعة ِّ

الوط��ن العربي م�ص��ادر متعددة من َّ
ويعد النفط �أحد هذه الم�ص��ادر ،
الطاقة غير المتجددةُّ ،
تت�صدر بع�ض دول الوطن العربي العالم في �إنتاج النفط (ال�شكل.)7
حيث
َّ

20
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جزر القمر

المحيط الهندي

بحـر

مرمول

الـ
عـرب

ن

ر ُعما
بح الفحل
فهود

م�ضيق هرمز

الب�صرة

الريا�ض

م�سيعيد

الغوار

كركوك

ينبع

جيهان
طرطو�س

�صفر

بور�سودان

500

اال�سكندرية

1000

�آمال

1500

10250000

زلطن

البريقة

الـبـحــــر المتو�ســط

المحيط
الأطل�سي

3000000 3188000

 2000كم

4836000

حقل نفطي
�أنبوب نقل
ميناء ت�صدير

ال�شمال

المحيط
الأطل�سي

1008435 1171000

إنتاجا للنفط في عام 2016م
�أكثر الدول العربية � ً
(بـرمـيـــل  /يـــــوم)

وهران

ال�شكل (� )7إنتاج النفط وبع�ض الحقول النفطية وموانئ الت�صدير في الوطن العربي

الـبـ

ع

ربــ
الخ
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مــر

حــر ا
لأحــ

ــي
لي
ج ال

ن�شاط 2
أنظر �إلى الخريطة في ال�شكل ( ،)7والخرائط الواردة في نهاية الكتابُ ،ث َّم
� ُ
�أكتب �أ�سماء حقول النفط وموانئ الت�صدير في ا ْلجدول.
الـدولــــ ُة
َّ

َحق ُْل َنف ٍْط

ينــاء ت َْ�صديـر نـف ٍ
ْـط
ِم ُ

�سلـطـنـة ُعـمــان
الـعـــراق
لـيـبـيــــا

ويعد الغاز الطبيعي من م�ص��ادر َّ
بكميات كبيرة
ُّ
نظرا لتوفره ِّ
الطاقة المهمة في الوط��ن العربي ً

الدول العربية في �إنتاج الغاز الطبيعي ،وقد
وتعدد ا�س��تخداماته (ال�شكل  .)8وتت�صدر دولة قطر ُّ

الدول العربية مثل� :سلطنة ُعمان ،وليبيا م�صانع لت�سييل الغاز الطبيعي وت�صديره.
�أن�ش�أت بع�ض ُّ

يعتبر م�ش��روع (حقل خزان)
ف��ي محافظ��ة الظاهرة م��ن �أكبر
م�ش��اريع �إنتاج الغاز الطبيعي في
�سلطنة ُعمان.

22
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توليد ال َّطاقة الكهربائية

ت�شغيل محطات تحلية مياه البحر

وقود للطبخ والتدفئة

مادة خـام لبع�ض ال�صناعات
ال�شكل ( )8بع�ض ا�ستخدامات الغاز الطبيعي

ن�شاط 3
ميت م�صادر َّ
الطاقة غير المتجددة بهذا اال�سم؟
�أ -لماذا ُ�س َّ
ب -باال�ستعانة بال�شكل ( ،)6ا�ستخرج �أمثلة على م�صادر الطاقة غير المتجددة.

أقوم ومجموعتي بجمع �صور عن الآثار البيئية الناتجة عن ا�ستخدام م�صادر
جُ � -
ال�صف.
الطاقة غير المتجددة ،ثم نعر�ضها في
ِّ
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ثان ًيا  :م�صاد ُر َّ
تجددة
اقة ال ُم
ِ
الط ِ

هي م�ص��ادر َّ
الطاق��ة التي ال

تلقائي��ا ف��ي
تن�ض��ب وتتج��دد
ًّ
الطبيعة  ،مثلَّ :
الطاقة ال�شم�سية،
الري��اح .وقد ا�س��تغلت
وطاق��ة ِّ
بع�ض م�ص��ادر َّ
الطاقة المتجددة
ف��ي المنطق��ة العربي��ة ،مث��ل:
ا�س��تغالل طاقة المياه في توليد

الكهرباء (ال�شكل .)9

ال�شكل ( )9ا�ستغالل طاقة المياه في توليد الكهرباء في �سوريا

وتتعدد الم�ش��اريع العربية في مجال اال�س��تفادة من م�ص��ادر َّ
الطاق��ة المتجددة ،مثل:
م�شروع مر�آة بوالية �شليم وجزر الحالنيات في محافظة ظفار (ال�شكل  ،)10وم�شروع
مدين��ة م�ص��در ف��ي الإمارات
(ال�شكل  ،)11وم�شروع نور
في المغرب (ال�شكل.)12

ال�شكل ( )10م�شروع مر�آة لتوليد البخار بالطاقة ال�شم�سية

24

7/16/18 2:05 PM

الوحدة الأولى  :جغرافية الوطن العربي الب�شرية

SOCIAL 5 P2 U1 2018.indd 24

ال�شكل ( )11مدينة م�صدر للطاقة المتجددة

ال�شكل ( )12م�شروع نور للطاقة ال�شم�سية

نفَّ��ذت وزارة التربي��ة والتعلي��م

بالتع��اون م��ع �ش��ركة �ش��ل للتنمي��ة
م�ش��روعا لال�س��تفادة م��ن َّ
الطاق��ة
ً
ٍ
ع��دد م��ن مدار���س
ال�شم�س��ية ف��ي
َّ

ال�سلطنة.

ن�شاط 4
�أ -باال�ستعانة بال�شكل (� ،)6أ�ستخرج �أمثلة على م�صادر َّ
الطاقة المتجددة.
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ب� -أُع ِّل ُل:
عد الوطن العربي من المواقع المالئمة لإقامة م�ش��اريع اال�س��تفادة من الطاقة
ُ .1ي ُّ
ال�شم�سية.

الدول العربية َّ
للطاقة المتجددة.
تحول ُّ
أهمية ُّ
ِّ � .2

م�شروعا لال�ستفادة من م�صادر َّ
الطاقة المتجددة في �سلطنة
ج� -أَ ْقترِ ُح ومجموعتي
ً
ال�صف.
ونعر�ض ما تو�صلنا �إليه في
ُعمان ،ثم نملأُ البيانات في الجدول �أدناه،
ِّ
ُ
روع
ا�سم ْ
الم�ش ِ
ُ
الموقع (الوالي ُة  /المحافظ ُة)
ُ
الط ِ
م�صدر َّ
اقة
ُ
روع
فوائد ْ
ُ
الم�ش ِ
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الدر�س الثالث

األنشطة االقتصادية يف الوطـن العربي

�أ�س��همت عد ٌد م��ن العوامل مث��ل :الموقع

والمناخ ،والم��وارد الطبيعية في
الجغراف��يُ ،

تن��وع الأن�ش��طة االقت�ص��ادية الت��ي يمار�س��ها
ال�س َّ
أهمها
��كان ف��ي الوط��ن العرب��ي ،وم��ن � ِّ
ُّ

وال�سياحة.
ِّ
الزراعةِّ ،
وال�صناعةِّ ،

�أتع َّلم

في هذا الدر�س:

◆ ت�أ ُّثر الأن�ش��طة االقت�ص��ادية في
الوطن العربي ٍ
بعدد من العوامل
الطبيعية والب�شرية.
تنوع الأن�ش��طة االقت�صادية في
◆ ُّ
الوطن العربي.

�أو ًال ِّ :
الزراعة

عرفت المنطقة العربية ال ِّزراعة
على �ضفاف الأنهار منـذ القدم،
وتع��د ال ِّزراعـ��ة مـ��ن الأن�ش��طة
ُّ
االقت�ص��ادية المهم��ة ف��ي الوطن
العرب��ي؛ وذل��ك لع��دة �أ�س��باب
يو�ضحها ال�شكل (.)13
ِّ

تـوفـــر
فـــر�ص
عـمــــل
لل�سكـان

مـ�صـدر
رئيـ�سي
للـغــذاء

�أهميــة
الزِّ راعة
فـــــي
الـوطــن
الـعـربـي

م�صـدر
مـهــم
للـدخل
الوطـنـي

تـوفــر
المـواد الـخـام
الالزمـة
لل�صناعة

أهمية ال ِّزراعة في الوطن العربي
ال�شكل (ِّ � )13
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البذور الزيتية التمور
٪4
٪4

نتج الوط��ن العربي العديد من المحا�ص��يل
ُ
وي ُ

ال ِّزراعية مثل :الحبوب الغذائية ،والخ�ضراوات،

الحبـوب
٪ 32

والفواكه بن�سب مختلفة (ال�شكل .)14

�أخـرى
٪ 10

ال�شكل ( )14الإنتاج الزراعي
للوطن العربي لعام 2014م

الـفـواكـه
٪ 20
الخ�ضراوات
٪ 30

الم�صدر (المنظمة العربية للزراعة 2015م)

ن�شاط 1

ٍ
الدول
يو�ضح الجدول �أدناه �إنتاج بع�ض المحا�صيل الزراعية
ِّ
لعدد من ُّ
جيب عن الأ�سئلة التي تليه:
العربية� .أدر�س ُه ُث َّم ُ�أ ُ
الدولة
ُّ
�سلطنة ُعمان
الأردن
ال�سودان
تون�س

الإنتاج بالألف طن (عام 2014م)

القمح
الطماطم
البطاط�س
75
(ال�شكل )163حالة 5
الطق�س في �سلطنة ُعمان
594
366
39
567
347
192
1200
385
1513

ال ُّتمور
317
10
441
195

الليمون
6
26
255
44

إنتاجا في ال�سلطنة؟ علل ذلك.
 .1ما �أكثر المحا�صيل الزراعية � ً
إنتاجا لمحا�صيل:
 .2ا�ستخرج ُّ
الدول العربية الأكثر � ً
القمح

البطاط�س

الليمون

تنوع المحا�صيل الزراعية في الوطن العربي .
ُ � .3
أ�ستنتج ومجموعتي �أ�سباب ّ
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كلمات ُم� ِضي َئ ٌة
ٌ
« لق��د �أعلنّ��ا هذا العام عاما للزراعة؛ انطالقا من �إيماننا ب�ض��رورة بذل مزيد من الجهود لتطوير هذا القطاع
وفقا لأ�ساليب عملية وواقعية ت�أخذ بعين االعتبار االهتمام بالمحا�صيل التقليدية وغيرها من المحا�صيل التي
تجود زراعتها في بالدنا ،وت�ساعد على تحقيق �أكبر قدر ممكن من االكتفاء الذاتي في المنتجات الغذائية».
من الخطاب ال�سامي لح�ضرة �صاحب الجاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد المعظم -حفظه اهلل ورعاه-
بمنا�سبة افتتاح الفترة الرابعة للمجل�س اال�ست�شاري للدولة المنعقد بتاريخ  9يناير 1988م.

وجه جاللة
في �إطار اهتمام �سلطنة ُعمان ِّ
بالزراعة َّ
ال�س��لطان قابو�س بن �س��عيد المعظم بتنفيذ م�ش��روع
المليون نخلة في عام 2009م.

ن�شاط 2
�أ  -من خالل قراءتي للنطق ال�سامي لح�ضرة �صاحب الجاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد المعظم -حفظه اللـه ورعاه -وباال�ستعانة بم�صادر
جيب عن الأ�سئلة الآتية:
التع ُّلم المختلفة �أُ ُ
أو�ض ُح المق�صود باالكتفاء الذاتي.
ِّ � .1

(ال�شكل  )16حالة الطق�س في �سلطنة ُعمان

� .2أُعطي مقترحات لتحقيق االكتفاء الذاتي بال�سلطنة.
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الزراعي .في
ب-تعاني بع�ض ُّ
الدول العربية من �ضعف الإقبال على العمل في الن�شاط ِّ
�ضوء ذلك� ،أُ ُ
كمل ومجموعتي الجدول الآتي:
امل�شكل ُة

الأ�سباب

ُ
احللول املقرتح ُة

�ضعف الإقبال
على العمل يف
الن�شاط الزراعي

للتعرف �إلى �أبرز التحديات
أقوم ومجموعتي ب�إجراء مقابلة مع �أحد المزارعين
جُ � -
ُّ
ف.
ال�ص ِّ
التي تواجه ِّ
الزراعة ،ثم نعر�ض ما تو�صلنا �إليه في َّ
ال�صناعـ ُة
ثان ًيا ِّ :

املواد اخلام

ال�صناعة هي تغيير �شكل وطبيعة المواد الخام �إلى �شكل �آخر تلبية
ِّ
لحاجات الإن�سان  ،مثل :تحويل القطن وال�صوف �إلى من�سوجات .حيـواني��ة� ،أو معـدنـي��ة ،غير
ُّ
وتعد ال�ص��ناعة من الأن�ش��طة االقت�ص��ادية المهمة في الوطن العربي م�ص َّنعة ،قابلة للت�صنيع.
لل�س َّكان.
باعتبارها
ً
م�صدرا ًّ
مهما للدخل ،وتوفر فر�ص عمل ُّ
مـــواد طبيعيـ��ة زراعـيـة� ،أو

ن�شاط 3
ف في الجدول �أدناه ال�صناعات الآتية ح�سب طبيعة المادة الخام :
�أُ�ص ِّن ُ
(�صناعة المن�سوجات ال�صوفية� ،صناعة الذهب� ،صناعة الألبان� ،صناعة
ال�سكر� ،صناعة الزيوت النباتية� ،صناعة الأ�سالك الكهربائية).
ُّ

زراعية
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الزراعة،
اهتم��ت دول الوطن العربي بتطوير قطاع ال�ص��ناعات الغذائية التي تعتمد على ِّ
َّ

ال�س��كر ،وتعليب الخ�ضراوات
ومن �أبرز تلك ال�ص��ناعات :الألبان وم�ش��تقاتها  ،وتكرير ُّ
تطورت في
والفواكه ،وا�س��تخراج الزي��وت النباتية ،وتغليف التمور (ال�ش��كل  .)15كما َّ
الوطن العربي �ص��ناعة الأثاث ،و�ص��ناعة المالب�س والمن�س��وجات القطنية (ال�شكل .)16
وقد �س��اعد توفر النفط والغاز الطبيعي في الوطن العربي على قيام ال�صناعات الحديثة مثل:
البتروكيماويات ،والأ�سمدة ،والألمنيوم.

ال�شكل ( )15تغليف التمور

ال�شكل (� )16صناعة المن�سوجات القطنية

البرتوكيماويات
هي المواد الكيماوية الم�ستخرجة
م��ن النف��ط ،وت�س��تخدم ف��ي
العديد من ال�ص��ناعات� ،أهمها :
البال�ستيك ،ومواد التنظيف.
�صناعة مواد التنظيف
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ن�شاط 4
ت�ص ّنف ال�صناعات �إلى عدة �أنواع منها ال�صناعات التحويلية وال�صناعات
َ
تعرف الفرق بينهما،
اال�ستخراجية .في �ضوء ذلك وباال�ستعانة بم�صادر التعلم المختلفة �أ ّ
ثم �أ�ص ِّن ُف ال�صناعات المعطاة �إلى� :صناعات ا�ستخراجية و�صناعات تحويلية.
(�ص��يد الأ�س��ماك� ،صناعة البال�س��تيك ،ا�س��تخراج النفط والغاز� ،ص��ناعة الزجاج،
التنقيب عن المعادن ،تعليب الخ�ضار والفواكه� ،صناعة الأثاث ،ا�ستخراج الل�ؤل�ؤ).
�صناعات ا�ستخراجية

�صناعات حتويلية

�أن�ش�أت ال�سلطنة عد ًدا من المناطق
ال�ص��ناعية ،مث��ل :منطق��ة ُ�ص��حار
ِّ
تعد �إح��دى المناطق
ال�ص��ناعية التي ُّ
ِّ
المهمة لال�ستثمار المح ِّلي والعالمي.
32
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ً
ال�سياح ُة
ثالثا ِّ :

ال�سياحة من الأن�شطة االقت�صادية المهمة
ُّ
تعد ِّ

في الوطن العربي ،وتتم َّثل �أهميتها في �أنها:
ِّ
مهما للدخل.
ت�شكلً
م�صدرا ًّ

توفِّر فر�ص عمل ٍال�س َّكان.
لعدد كبيرٍ من ُّ

ال�سياحةُ
ِّ

حرك��ة الأف��راد والجماع��ات م��ن �أماكن

�إقامتهم �إلى �أماكن �أخرى بغر�ض �أداء مهمة
معينة� ،أو زيارة مكان� ،أو بغر�ض الترفيه.

تنمي العالقات والتبادل الثقافي بين ال�شعوب.
 ِّيو�ضحها ال�شكل (.)17
ويمتلك الوطن العربي العديد من عوامل الجذب ال�سياحي ّ

الخدمات
ال�سياحية
ِّ

المحميات
الطبيعية
تنوع
المناخ
ُ

المواقع
الأثرية

ال�شكل ( )17من عوامل الجذب ال�سياحي في الوطن العربي
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ال�س��ياحية وتطويرها مثل:
ويتم َّثل اهتمام ُّ
بال�س��ياحة في �إن�ش��اء الخدمات ِّ
الدول العربية ِّ

توفير و�سائل النقل ،و�إن�شاء الفنادق والمطاعم والمتنزهات ،و�إقامة المهرجانات والمعار�ض

ال�سياحية في تدفق ٍ
ال�س َّياح ال�شكل
(ال�ش��كل  ،)18وقد �أ�سهم توفر الخدمات ِّ
عدد كبيرٍ من ُّ
(. )19

ال�شكل ( )18من المهرجانات في ال ُّدول العربية

العـــدد (مـلـيــون)

م�صر

لبنان

الأردن

المغرب

ال�سيَّاح القادمين �إلى بع�ض ال ُّدول العربية في عام 2015م
ال�شكل ( )19عدد ُّ
الم�صدر (منظمة ال�سياحة العالمية 2017م)
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ن�شاط 5
يب عن الأَ ِ
�سئلة الآتي ِِة :
باال�ستعانة بال�شكل ( )19وم�صادر التعلم المختلفة� ،أُ ِج ُ
ال�س َّياح.
ترتيبا
� .1أُر ِّت ُب ُّ
تنازليا من حيث عدد ُّ
الدول الواردة بال�شكل ً
ًّ
الدول الواردة في الجدول:
ال�سياحية التي ت�شتهر بها ُّ
� .2أَ ُ
كتب �أهم المعالم ِّ
الدولة
َّ
الأردن

ال�سياحية
�أهم المعالم ِّ

المغرب
م�صـر
لبنان

وتزخر �سلطنة ُعمان بمقومات �سياحية عديدة جعلت منها َو ْج َهة �سياحية مهمة بين بلدان الوطن

بتنوع ُمناخها وبيئاتها الطبيعية كالجبال وال�ص��حاري وال�ش��واطئ
العربي ،حيث تتميز ال�س��لطنة ُّ

والكهوف والأودية ،كما تتميز بقالعها وح�صونها و�أ�سواقها ال�شاهدة على تاريخها العريق.
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ن�شاط 6
ال�سياحي الموجودة في ُمحافظتي.
�أ� -أ�ضع عالمة ( √ ) �أمام عوامل الجذب ِّ
مكاتب
ال�سياحة
ِّ
وال�سفر

و�سائل
النقل

املتاحف
الفنادق
املتنزهات
والآثار
واملطاعم

املعار�ض الأ�سواق
املناظر
الطبيعية واملهرجانات ال�شعبية

ال�سياحة في ُمحافظتي ،بحيث
عر�ض
أقوم ومجموعتي ب�إعداد
ٍ
بُ � -
مرئي حول ِّ
ٍّ
يت�ضم ُن النقاط الآتية:
َّ
ال�سياحية .
� .1أهم المعالم ِّ

ال�سياحية.
� .2صور ومل�صقات عن بع�ض المعالم ِّ
ال�سياحة .
 .3مقترحات لتنمية ِّ

ن�شاط 7
أجيب عن الأ�سئلة التي تليها :
�أَ ْن ُظ ُر �إلى ُّ
ال�صورة ُ ،ث َّم � ُ
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ُ
عما �أُ ِ
ال�صورة.
�شاه ُ
ده في ُّ
عب ُر َّ
� .1أ ِّ

احية التي �أزورها.
 .2ما واجبي تجاه الأماكن ّ
ال�سي َّ
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 -4حول م�صدر الطاقة النظيفة .تاريخ اال�سترجاع 2017/12/15م ،من:
http:// www.masdar,ae/ar/energy/detail/masdar-clean-energy-who-weare

 -5المركز الوطني لالح�ص��اء والمعلومات� ،س��لطنة ُعمان.تاريخ اال�سترجاع 2017/11/10م،
من:

www.ncsi.gov.om

 -6المنظمة العربية للتنمية الزراعية (2015م) .الكتاب ال�سنوي للإح�صاءات الزراعية العربية،
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الوحدة الثانية

عمان يف العصرين األموي والعباسي

ُ

الأهـداف العامـة للوحدة

1
2

اس ِة َه ِ
ُي َتو َّق ُع ِم َن َّ
الطالِ ِ
الو ْحدَ ِة َأ ْن :
ب ِم ْن ِد َر َ
ذه َ

الدولتين األموية والعباسية.
يتعرف بعض مالمح الحياة السياسية في عصر َّ
َّ

الدولتين األموية والعباسية.
يقارن بين المنجزات الحضارية في َّ

يصف الحياة السياسية في ُعمان في العصرين األموي والعباسي.

3
العمانية في العصرين األموي والعباسي.
 4يقدِّ ر المنجزات الحضارية ُ
يعتز بانتمائه لوطنه وألمته العربية واإلسالمية.

5
 6يح ِّلل الخرائط وال ُّنصوص واألشكال الواردة في الوحدة.

يستوعب المفاهيم والمصطلحات والتعميمات الواردة في الوحدة.

7
 8يكتسب القيم واالتجاهات والمهارات الواردة في الوحدة.

درو�س الوحدة
7/16/18 2:17 PM

َّ

الدرس األول :الدولتان األموية والعباسية.
ُ
الدرس الثاني :عمان في العصر األموي.
ُ

الدرس الثالث :عمان في العصر العباسي.
39

SOCIAL 5 p2 (U2) 2018.indd 39

َّ

الدر�س الأول

الدولتـان األمـويـة والعباسيـة

�أتع َّلم

منذ الهج��رة النبوية حتى عام 656هـ

الدول��ة الأموي��ة ب�أعمال
◆ قي��ام َّ
عديدة ف��ي خدمة الح�ض��ارة
الإ�سالمية.

تعاقب على حكم البالد الإ�س�لامية عدد
من الدول التي كان لها �إ�س��هامات كبيرة
في بناء الح�ضارة الإ�سالمية (ال�شكل .)1

ع�صر ال ُّنبوة

 1هـ

ع�صر الخالفة الرا�شدة

 11هـ

في هذا الدر�س:

تع��دد المنجزات الح�ض��ارية
◆
ّ
للدولة العبا�سية.
ع�صر َّ
الدولة العبا�سية

ع�صر الدَّ ولة الأموية

 132هـ

 41هـ

ال�شكل ( )1ال ُّدول الإ�سالمية خالل الفترة ( 1هـ 656 -هـ)

 656هـ

َّ
الدولة الأموية (132 -41هـ)
جدهم �أمية
ينت�س��ب الأمويون �إل��ى ّ

الدولة الأموية هي مدينة دم�شق.
عا�صمة َّ

اب��ن عب��د �ش��م�س ،وبلغ ع��دد خلفاء
الدول��ة الأموي��ة ( )14خليف��ة ،كان
َّ

�أولهم معاوية بن �أبي �سفيان.

�صورة حديثة لمدينة دم�شق
40
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ن�شاط 1
�أ� -أ�ستعين بال�شكل ( ،)1ثم �أكتب في الجدول عدد ال�سنوات في كل ع�صر:
الع�صر

الخالفة الرا�شدة

النُّـبــوة

ال َّدولة الأموية

ال َّدولة العبا�سية

ال�سنوات
عدد َّ

ب� -أقوم ومجموعتي تحت �إ�شراف مع ّلمي با�ستخدام برنامج جوجل �إيرث ()Google Earth
لتحديد موقع مدينة دم�شق ،ثم ن�صف �أهم معالمها.

وغربا
الدولة الأموية �ش��رقًا
تو�س��عت َّ
ً
َّ

�شخ�صية تاريخية

مو�سى بن ن�صير:

�شعوبا مختلفة،
و�ض��مت
(ال�شكل ،)2
ً
َّ

الدولة الأموية ،وكان له دور في
�أحد �أ�شهر قادة َّ
الدولة �إلى بالد المغرب والأندل�س.
تو�سع َّ
ُّ

وقد انت�ش��ر الإ�س�لام في تل��ك المناطق
ب�سبب �سماحته وعدالته.

�أوروبـــا

ال�شمال
الأندل�س

خرا�سان

دم�شق

ب

ب

الخ

عُ

مان

مكة

ال
بحر ا

حر ُعمان

ليج

الع

ربي

المدينة المنورة

م�صـــر

لأحمر

الـهـنــد

البحر المتو�سط

�إفــريـقيـــا

حر ال

عرب

0

1000

 2000كم

ال�شكل ( )2ال َّدولة الأموية في �أق�صى ات�ساعها
الوحدة الثانيةُ :عمان في الع�صرين الأموي والعبا�سي
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ن�شاط 2
ال�شكل ( )2و�أُكْ ِم ُل الجدول الآتي:
تعين بالخريطة في َّ
�أ� -أَ ْ�س ُ
المنطقة

القارة التي تقع فيها
َّ

خرا�سان
م�صر
الأندل�س

ب� -أَقر�أُ ِ
يب عن الأ�سئلة التي تليها:
الق َّ�صة التاليةُ ،ث َّم �أُ ِج ُ
دخل الم�س��لمون مدينة �س��مرقند قبل �أن يدعو �أهلها �إلى الإ�سالم ،ف�أر�سل �أهل المدينة
قا�ض لينظر في �أمر
وفدا ي�ش��تكي �إلى الخليفة عمر ب��ن عبد العزيز ،ف�أمر الخليفة بتعيي��ن ٍ
ً
ال�شكوى ،وحكم القا�ضي بخروج الم�س��لمين من المدينة ،وكانت ده�شة �أهل �سمرقند
كبيرة عندما خرج الم�سلمون من المدينة ً
تنفيذا للحكم مما جعلهم يعتنقون الإ�سالم.
(ابن الأثير1997 ،م)

حاليا ،ثم
� .1أَ ْب ُ
حث في م�صادر التع ُّلم المختلفة عن ا�سم َّ
الدولة التي تقع فيها �سمرقند ًّ
حدد موقعها على خريطة �آ�سيا ال�سيا�سية الواردة في نهاية الكتاب.
�أُ ِّ
 .2لماذا ا�شتكى �أهل �سمرقند ؟
أ�ستنتج الأ�سباب التي جعلت �أهل �سمرقند يعتنقون الإ�سالم.
ُ � .3
قوم وزمالئي بتمثيل ِ
ف.
ال�ص ِّ
� .4أَ ُ
الق َّ�صة في َّ
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ُم ْن ُ
جزات َّ
ولة الأموي َِّة
الد ِ

للدولة الأموية �إ�سهامات ح�ضارية منها:
كانت َّ
تعريب ال ِّنظام الإداري:

ا�ستخدم الأمويون اللغة العربية في �إدارة
الدولة ،وقد
الدولة ،فكتبوا بها �س��جالت َّ
َّ

� َّأول من نق�ش على ال ُّنقود باللغة العربية
هو الخليفة عبدالملك بن مروان.

كانت قبل ذلك ُتكتب بلغات �أخرى مثل:
اللغة الفار�سية ،والالتينية.

الع َمارة الإ�سالمية:
ِ

اهتم الأمويون ِ
بالع َمارة الإ�س�لامية (ال�شكل  )3ف�أن�ش�أوا الم�ساجد مثل م�سجد قبة ال�صخرة
َّ

في فل�س��طين ،والق�ص��ور مثل ق�ص��ر َع ْمرة في الأردن ،كما بنوا المدن مثل مدينة القيروان في
تون�س.

وق��د تج َّلى فن ِ
الع َمارة الإ�س�لامية في �أ�ش��كال ال َّنواف��ذ وتزيين الج��دران بال ُّنقو�ش والآيات

القر�آنية ،وفي م�آذن الم�ساجد ومحاريبها.

م�سجد قبة ال�صخرة

ال�شكل ( )3من العمارة الإ�سالمية

ق�صر َع ْمرة
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ن�شاط 3
�ستنتج �أهمية تع ُّلم الم�سلمين غير العرب اللغة العربية.
�أ� -أَ ُ
ُ
�شفويا عن �سمات العمارة الإ�سالمية في
عب ُر
ب� -أ�ستعين ُّ
ًّ
بال�صور في ال�شكل ( ،)3ثم �أ ِّ
الدولة الأموية.
ع�صر َّ

ِنهاي ُة َّ
ولة الأموي َِّة
الد ِ

الدولة؛ وذلك لعدة عوامل منها:
واجه الأمويون في �أواخر عهدهم �صعوبات في �إدارة �ش�ؤون َّ

مما �أ َّدى
ا ِّت�ساع َّ
الدولة ،و�ص��عوبة االت�صال بين �أجزائها ،وتزايد المعار�ضة �ضد ُ
الحكم الأمويَّ ،

الدولة العبا�سية.
�إلى �سقوطها عام 132هـ وقيام َّ

�أُفك ُِّر و�أُنا ِق ُ�ش

الدول.
تطور ُّ
العوامل التي ُت�سهم في ّ

َّ
الدول ُة العبا�س َّي ُة  656 -132هـ
جده��م العبا�س بن
ينت�س��ب العبا�س��يون �إلـى ّ

الدولة
الر�سول ،
وا�ستمرت َّ
َّ
عبد المطلب عم َّ

العبا�س��ية حوالي خم�سة قرون ،وقد اتخذوا من
بغداد عا�صمة لهم.
44
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ن�شاط 4
حث في
الدولة العبا�سية حوالي خم�سة قرون .في �ضوء ذلكْ � ،أب ُ
ا�ستمرت َّ
أحد ُد القرن
م�صادر التع ُّلم المختلفة عن عدد �سنوات القرن الواحد ،ثم � ِّ
الهجري الحالي.
ُم ْن ُ
جزات َّ
ولة العبا�س َّي ِة
الد ِ

�أ�سهم العبا�سيون في ِخ ْد ِ
مة الح�ضارة الإ�سالمية بالعديد من المنجزات� ،أهمها:
الإداريـــة

ا�ستحداث من�صبي:
 الوزير. -قا�ضي الق�ضاة.

العمرانيـــة

الفـكـريـــة

 -بناء مدينة بغداد.

 �إن�ش��اء مكتب��ة بي��تالحكمة.
 ترجمة الكتب والعلوم�إلى اللغة العربية.

�سامراء.
 بناء مدينةّ
ال�شكل ( )4من منجزات ال َّدولة العبا�سية

ال�شمال

ال�شكل ( )5مخطط مدينة بغداد التي بناها العبا�سيون
الوحدة الثانيةُ :عمان في الع�صرين الأموي والعبا�سي
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ن�شاط 5
عما يلي:
�أ -من خالل ال�شكل (� )5أُ ُ
جيب َّ
 .1ما ال�شكل الهند�سي للمدينة؟
 .2كم باب ًا للمدينة؟

أحدد موقع الجامع والق�صر.
ِّ � .3
ال�شام بهذا اال�سم.
� .4أ�ستنتج �سبب ت�سمية باب َّ
نقوم بمناق�شتها تحت
�ص ال َّتالي،
ون�ستنتج ما فيه من �أفكار ،ثم ُ
ب� -أَ ْقر�أُ ومجموعتي ال َّن َّ
ُ
�إ�شراف المع ِّلم:

من �أطباء الم�سلمين الم�شهورين الرازي ،وقد ا�ست�شير ِفي ا ْلمو�ضع ا َّل ِذي يجب �أَن ُي ْبنى
َ
كل َن ِ
الرازِ ي بع�ض الغلمان �أَن ُيع ِّلقوا ِفي ِّ
اح َي ٍة من َجا ِنبي َب ْغ َداد قطعة
ِف ِيه الم�ست�شفى ،ف�أمر َّ

ار ِب�أَن ُيبنى الم�ست�شفى في المكان الذي لم يف�سد ِفيه ال َّل ْحم ِب ُ�س ْر َع ٍة .
لحمَ ،ف�أَ َ�ش َ

( ابن �أبي �أ�صيبعة2010 ،م)

�أُفك ُِّر و�أُنا ِق ُ�ش

أهمية ترجمة الكتب والعلوم �إلى اللغة العربية.
� ِّ
ِنهاي ُة َّ
ولة العبا�س َّي ِة
الد ِ

الدولة ،ودخول المغول
الدولة العبا�سية ب�سبب التناف�س على الحكم ،وتدهور اقت�صاد َّ
�ضعفت َّ

للدولة العبا�سية عام  656هـ (ال�شكل.)6
العا�صمة بغداد و�إ�سقاطهم َّ
46
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ال�شكل ( )6خط �سير المغول �إلى بغداد

ن�شاط 6
عين بالخريطة في ال�شكل (ُ )6ث َّم:
�أ� -أَ ْ�س َت ُ

موقع كلٍّ ِم ْن :بغداد ،منغوليا (موطن المغول).
حد ُد
� .1أُ ِّ
َ
ِ
� .2أَ َت َت َّب ُع َّ
المغول �إلى بغداد.
خط �سيرِ

والد ِ
ولة ال ِ
الد ِ
العبا�سي ِة .
ولة
أموية َّ
بين َّ
ب� -أُقارِ ُن في الجدول �أدناه َ
َّ
وج ُه المقارن ِة

ال َّدول ُة

الأمــويــَّـ ُة

العبا�سيَّ ُة

العا�صم ُة
الفتر ُة الزمنيَّ ُة
جزات
�أَبْ َر ُز الْ ُم ْن ِ
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ُ

الدر�س الثاين

عمان يف العصر األموي

در�س��ت �س��اب ًقا �أن �آل ا ْل ُج َل ْن��دى كان��وا

مان ُقبيل الإ�س�لام ،وا�س��تمر
يحكم��ون ُع َ

ُحكمه��م له��ا ف��ي عه��د ال ُّنب��وة ِ
والخالفة
ٍ
الدولة
الرا�ش��دة م��ع وج��ود َم ْب
ع��وث م��ن َّ
َّ

العماني��ون ف��ي �أمور
الإ�س�لامية ي�ست�ش��يره ُ
الدولة.
ِّ
الدين و�إدارة �ش�ؤون َّ

�أتع َّلم

في هذا الدر�س:

◆ ا�س��تـمرار حك��م العمـانيي��ن
لبالدهم ف��ي الع�ص��ر الأموي
لفترة من الزمن.
تع��دد المنجزات الح�ض��ارية
◆ ُّ
العمانية في الع�صر الأموي.
ُ

الحــيـــا ُة ال�س ِّــيـا�ســ َّيــ ُة ِفــي عُ َ
مان
لم تخ�ض��ع ُعمان ل�س��يطرة الأمويين لفتر ٍة من

الزمن حتى ا�ستطاع الخليفة الأموي عبدالملك بن
َّ
مروان ال�س��يطرة عليها عام 81هـ  ،ومن الأ�سباب
مان ،موقعها
التي دفعت الأمويين لل�سيطرة على ُع َ

الجغراف��ي المتمي��ز عل��ى ط��رق ال ِّتج��ارة البرية

�شخ�صية تاريخية ُعمانية
ب��ن ال ُْم َهلّ��ب بن �أب��ي ُ�ص ْفرة
زِياد ُ
مان.
واليا على ُع َ
عينه الأمويون ً
َّ

والبحرية (ال�شكل.)7
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ال�شكل ( ) 7الطرق التجارية في الع�صر الأموي

ن�شاط 1
يب عن الأ�سئلة الآتية:
�
ُ
أ�ستعين ومجموعتي بالخريطة في ال�شكل (ُ ،)7ث َّم ُن ِج ُ
الدولة الأموية .
.1
ِّ
نحدد موقع ُعمان بالن�سبة لعا�صمة َّ

 .2نتتبع ُّ
الدولة
الطرق ال ِّتجارية التي كانت تعبر المحيط الهندي متجهة �إلى عا�صمة َّ
الأموية عبر ُعمان .
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ا ْل ُم ْن ُ
جزات ا ْلح�ضار َّي ُة ا ْل ُعمان َّي ُة

مانيون في الع�ص��ر الأموي بالعديد من المنجزات التي كان لها دور في ا ْز ِدهار
الع
َ
�أ�س��هم ُ

وتقدمها ،منها :
الح�ضارة الإ�سالمية
ُّ
ُ
جزات ا ْل ِف ْكر َّي ُة:
ا ْل ُم ْن

أهم العلوم الت��ي اهتم بها
ن�ش��طت الحرك��ة الثقافي��ة ُبعمان في الع�ص��ر الأموي ،وم��ن � ِّ

ويعد الإمام جابر بن زيد (القرن الأول
العمانيون في تلك الفترة علوم َّ
ال�ش��ريعة الإ�س�لاميةُّ ،
ُ

العمانيين �إلى مدينة
الهج��ري) من �أوائ��ل الذين �ألّفوا في علم الفق��ه .كما هاجر
الكثير م��ن ُ
ُ

الب�صرة لطلب العلم ون�شره.

�أُفك ُِّر و�أُنا ِق ُ�ش

ال�شريعة الإ�سالمية .
العمانيين بعلوم َّ
اهتمام ُ

ن�شاط 2
يع ُّد كعب بن معـدان الأَ ْزدِي
��را وخطيبًــا
ال ُعمانـ��ي �شـاعِ ً
ه��ورا ،وقــ��د �أُعجـ��ب
َم ْ�ش ً
الخليفـة عمر بن عبد العزيز
بف�صاحت��ه ،وم��ن �شعـره في
مدح �أزد ُعمان قوله:
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()1
وم ا ْل َوغَ ى َخ َطروا
يار ا ْل َق ِ
روم ُهــم َي َ
وم َق ْد َعلموا	�إِذا ُق ُ
والأَ ْز ُد َق ْو ِمي ِخ ُ

ــن ِع ٍّـز ُيــال ُذ ِبـها
ِف ُ
يــهم َمــعا ِق ُل ِم ْ

ب َلها ُد َر ُر
َي ْو ًما �إِذا َ�ش َّم َر ْت َح ْر ٌ

ـغون َم ْج َـد ُه ُم
ــي ِب� ْأ�سيــا ِفــهِ م َي ْب َ
َح ٌّ

� َّإن ا ْل َمكارِ َم ِفي ا ْل َم ْك ِ
روه َت ْب َت ِد ُر

							

()2

(الطبري1988 ،م)

حث ومجموعتي في م�صادر التع ُّلم المختلفة عن �شخ�صية كعب بن معدان الأَ ْز ِدي،
� .1أَ ْب ُ
ُث َّم
ف.
ال�ص ِّ
ُ
نعر�ض ما تو�صلنا �إليه في َّ

ال�شاعر قومه؟
 .2ما ال�صفات التي و�صف بها َّ

ّ
المعظم.
ال�سيد
( )1القُروم  :مفردها القَرم وهو ّ
يعجل بها .
( )2تبتدر ّ :

المنجزات البحرية :

العماني في الع�صر الأموي؛ �إذ ح َّقق الأُ
ُ
ُ
العديد من
ماني
�ش��اط
الن
َ
ُّ
ازدهر َّ
�سطول ُ
َ
الع ُّ
البحري ُ ُّ

ِ
يو�ضحها ال�شكل (.)8
ال ُْم ْن
جزات ِّ
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ـزات ال ُعمان َّي ُ
ــة الـبـحـريـَّ ُة
ـمـ ْنـ َج ُ
ا ْل ُ

ن�شر الإ�سالم على �سواحل

فار���س والهن��د و�ش��رقي

�إفريقيا.

ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �أم���ن
العمانية
وا�ستقرار ال�سواحل ُ
والبحار المجاورة.

التب��ادل التج��اري بي��ن
ُعمان والمناطق المطلة
على المحيط الهندي.

الع�صر الأموي
جزات ال ُعماني ُة البحريَّ ُة في
ال�شكل ( )8الْ ُم ْن
ِ
ُ

ن�شاط 3
جيب عن الأ�سئلة الآتية:
�أَ ْن ُظ ُر �إلى الخريطة في ال�شكل (ُ ،)7ث َّم ُ�أ ُ

العماني في
� .1أُ ِّ
ح��د ُد على الخريطة المناطق التي و�ص��ل �إليها الأ�س��طول البح��ري ُ
الع�صر الأموي.

العمانية �إلى مناطق بعيدة من العالم منذ القدم؟
ال�سفن ال ِّتجارية ُ
ِ .2ب َم ِّ
تف�سر و�صول ُّ
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ُ

الدر�س الثالث

ُ

عمان يف العصر العباسي

�أتع َّلم

أو�ضاعا
�ش��هدت ُعمان في الع�صر العبا�س��ي �
ً

العمانيي��ن عـلى
◆ محـافظـ��ة ُ
حكمه��م لبالده��م لفترات

�سيا�س��ية واقت�صادية وثقافية متنوعة� ،أ�سهمت في
�إثراء الح�ضارة الإ�سالمية بالعديد من المنجزات

طويلة في الع�صر العبا�سي.

الح�ضارية.

تعدد المنجزات الح�ض��ارية
◆ ُّ
العمانية في الع�صر العبا�سي.
ُ

الـحـيــــاة ال�سـيـا�سـيـة في عُ مان
العمانيـ��ون
حـافــ��ظ ُ

عل��ى حك��م بالدهم مع
بداية الع�ص��ر العبا�س��ي؛

ال�شمال

الـعــراق
حمل��ة بقي��ادة خ��ازم
ابن خزيمة عام 134هـ

وذل��ك بمبـايعـ��ة الإمام
ا ْل ُج َل ْنــــدى بن م�س��عود

عام  132هـ ،وقد حاول

العبا�سيون ال�سيطرة على
ُعم��ان ب�إر�س��ال العدي��د
يو�ضحها
من الحمالت ّ

(ال�شكل .)9

جلفار

الخليج

�صحار حتّى

نزوى

البحرين

العربي

حمل��ة بقيادة محم��د بن نور
عام  280هـ
0

500

 1000كم

ال�شكل ( )9الحمالت العبا�سية لل�سيطرة على ُعمان
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ن�شاط 1
�أَ
جيب عن الأ�سئلة الآتية:
�ستعين َّ
ُ
بال�شكل (ُ ،)9ث َّم �أُ ُ

العبا�سية لل�سيطرة على ُعمان من الأقدم �إلى الأحدث.
� .1أُر ِّت ُب الحمالت
َّ

� .2أتتبع على الخريطة َّ
خط �سير حملة محمد بن نور �إلى ُعمان.

�أُفك ُِّر و�أُنا ِق ُ�ش

الدولة العبا�سية ال�سيطرة على ُعمان.
رغبة َّ
ا ْل ُم ْن ُ
جزات الح�ضار َّي ُة ال ُعمان َّي ُة
عدة مجاالت منها:
العمانيون في الع�صر العبا�سي بالعديد من المنجزات الح�ضارية في َّ
�أ�سهم ُ
ُ
جزات ا ْل ِف ْكر َّي ُة:
ا ْل ُم ْن

العمانيين الذين تركوا
برز العديد من العلماء ُ
علميا ف��ي جوانب متعددة منه��ا :اللغة،
ترا ًث��ا ًّ
والط��ب ،والفق��ه (ال�ش��كل  ،)10وقد هاجر

بع�ضهم �إلى مناطق كثيرة مثل العراق والأندل�س؛

��ميت نزوى ببي�ض��ة الإ�س�لام؛
ُ�س ِّ

وذلك لكثرة العلماء فيها.

من �أجل طلب العلم ون�شره.
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ِ
خ�صية
ال�ش
ا�سم َّ
ُ
المْ َجالُ

المبرد
�أبو العبا�س
ّ

الـلـغـــة

ابن الذهبي

محمد بن جعفر الأزكوي

ِّ
الــطب

الـفـقــه

ا�سم الكتابِ
ُ
جزات الْف ِْكري ِة ال ُعمانيَّ ِة
ال�شكل ( )10م َِن الْ ُم ْن ِ

ن�شاط 2
الم ُّ
العمانيين �إلى مناطق خارج ُعمان لطلب العلم؟
�أَ -ع َ
تدل هجرة بع�ض ُ

العمانيين �ض��من برنامج
ب� -أدرجت اليون�س��كو عام 2015م �أحد علماء الطب ُ
الذكرى المئوية للأحداث التاريخية المهمة وال�شخ�ص��يات الم�ؤثرة في العالم.
جمع بع�ض المعلومات
وبالرجوع �إلى م�صادر التع ُّلم المختلفة� ،أَ ُ
في �ضوء ذلك ُّ
ال�صف.
عن هذا العا ِلم ،ثم �أقر�أها �أمام زمالئي في
ِّ
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ج� -أَ
ال�شكل �أدناه بال ِ
ِ
بال�شكل ( ،)10ثم �أُ ُ
إجابة
كمل
الكلمات المتقاطع َة في َّ
�ستعين َّ
ُ
عما يلي:
َّ

عموديا:
ًّ

 .1عا ِلم ُعماني.
 .2تخ�ص�ص علمي.

أفقيا:
ًّ � -

 .1عنوان كتاب.
 .2عا ِلم ُعماني.

1
ء

1

2

2

ب

ب

د

راني:
الع ْم
التط ُّو ُر ُ
ُّ

الح�ص��ون والأ�س��وار خالل هذه الفت��رة مثل� :س��ور مدينة البليد
العمانيون ب�إن�ش��اء ُ
اهت��م ُ

اهتم��وا بعمارة الم�س��اجد ،وظهر ه��ذا االهتمام في بن��اء المحاريب
(ال�ش��كل  ، )11كم��ا ُّ

والمن��ارات ،ومن �أمثلـة تلك الم�س��اجد :م�س��جـد جنـاح ف��ي ُ�ص��حــار ،وجـامـع نــزوى
(ال�شكل .)12
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ال�شكل (� )11آثار مدينة البليد في ظفار

ال�شكل ( )12جامع نزوى (جامع القلعة حاليًّا)

�أُفك ُِّر و�أُنا ِق ُ�ش

واجبنا تجاه الآثار في بلدنا.

ن�شاط 3
ف�س ُر :انت�شار الح�صون والأ�سوار في بالدي .
�أ� -أُ ِّ

قديما عل��ى مواد من البيئة المحلية في بن��اء المنازل والقالع
ب -اعتم��د ُ
العمانيون ً
والح�صون .في �ضوء هذه العبارة� ،أُقارِ ُن في الجدول التالي بين المواد الم�ستخدمة
قديما ،والمواد الم�ستخدمة في الوقت الحا�ضر.
في البناء ً
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الموا ُّد الم�ستخدم ُة في ال ِب َنا ِء في

قديما
الموا ُّد الم�ستخدم ُة في ال ِب َنا ِء ً

ا ْل ِ
وقت ا ْلحا�ضرِ

ْ
�صادي:
االقت
هار
ُّ
االز ِد ُ
ِ

تنوعت الأن�شطة االقت�ص��ادية ُبعمان في الع�صر
َّ

الزراعة
العبا�س��ي (ال�ش��كل  ،)13فقد ازده��رت ِّ

وال�ص��ناعة وال ِّتجارة ،ومن الب�ضائع التي تاجر بها
ِّ
ويعد ميناء (ري�سوت)
والبخورُّ ،
ُ
العمانيون ال َّتوابل ُ

ال�س��يب
في والية �ص�لالة ،وميناء (دما) في والية ِّ

من المدن التي ا�شتهرت ب�صناعة
ال�سفن في هذه الفترة مدينة ُ�صحار.
ُّ

من المراكز التجارية المهمة خالل تلك الفترة.

ال ِّزراعةُ

ال�صناعةُ
ِّ

ال ِّتجارةُ

محا�صيل

منتجات

عالقات

 -ال ُّتمور

 -ال َّن�سيج

 -الهند

 -الليمون

ال�سفن
ُّ -

ال�صين
ِّ -

الحبوب
ُ -

 -الف�ضيات

 �شرقي�إفريقيا

َّ
كال�شعير
ُّ
والذرة

ال�شكل ( )13الأن�شطة االقت�صادية ب ُعمان في الع�صر العبا�سي
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ن�شاط 4
كتب
�أ� -
ُ
أ�ستعين بالأطل�س المدر�سي ل�سلطنة ُعمان والعالم ال�صفحة ( ،)32ثم �أَ ُ
على الخريطة �أدناه المناطق التي ارتبطت بها ُعمان بعالقات ِتجارية.
ال�شمال
البحر المتو�سط

البح

بحر العرب

ر الأ

ُعـمــان

الخ

الع

حمر

ليج

ربي

المحيط الـهـنــدي

0

750

 1500كم

جيب عن الأ�سئلة التي تليه:
ب� -أَقر�أُ ال َّن َّ
�ص ال َّتاليُ ،ث َّم �أُ ُ

جيدة فائقة ،ال ينتج في �ش��يء من
كان��ت نزوى تنتج ً
نوعا من ال ِّثياب ّ
منمقة بالحريرّ ،
بالد العرب مثلها.

(ياقوت الحموي1995 ،م)

ال�صناعة التي ا�شتهرت بها نزوى؟
 .1ما ِّ
تميزت ال ِّثياب التي كانت ُت�صنع في نزوى؟
 .2بماذا َّ
 .3عالم ُّ
تدل عبارة «ال ينتج في �شيء من بالد العرب مثلها» ؟
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ال َّن ُ
البحري:
�شاط
ُّ

ازدهر ال َّن ُ
العماني ب�أدوار عظيمة
�ش��اط
ُّ
العماني في الع�صر العبا�س��ي ،حيث قام الأُ�سطول ُ
البحري ُ
َ
في حفظ ا�ستقرار البالد ،وحماية ُخطوط المالحة من القرا�صنة ،كما كان له دور في ال ِّتجارة ،ون�شر
الإ�سالم في المناطق التي و�صل �إليها ال ُّتجار.

�أر�س��ل الإمام ال�صلت بن مالك
العماني لتحرير جزيرة
الأُ�س��طول ُ
�سقطرى.
ال�شكل ( )14ر�سم ل�سفينة تقليدية ُعمانية

ن�شاط 5
دوار التي َق َام بها الأُ
ُ
ماني.
�سطول ُ
�أ� -أَ ْ�س ُ
تنتج الأَ َ
الع ُّ
يب عن الأ�سئلة التي تليه:
ب� -أَقر�أُ ال َّن َّ
�صُ ،ث َّم �أُ ِج ُ

العماني ال�شيخ عبد اللـه ال�صحاري (القرن  5هـ) دور كبير في ن�شر الإ�سالم
لل َّتاجر ُ

ال�صين بجنرال الأخالق الطيبة.
ال�صين ،وقد ل َّقبه امبراطور ِّ
في ِّ

ال�صين؟
 .1ما الأعمال التي قام بها ال�شيخ عبد اللـه ال�صحاري في ِّ
 .2عالم ُّ
يدل لقب «جنرال الأخالق الطيبة» ؟
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الوحدة الثالثة

عـمـان والـتكـامـل الـعـربـي

ُ

اس ِة َه ِ
ُي َتو َّق ُع ِم َن َّ
الطالِ ِ
الو ْحدَ ِة َأ ْن :
ب ِم ْن ِد َر َ
ذه َ

الأهـداف العامـة للوحدة

1

يتعر َف عوامل التكامل العربي.
َّ

3

يع َت َّز بجهود سلطنة ُعمان في تعزيز التعاون والتكامل العربي.

5

يستوعب المفاهيم والمصطلحات والتعميمات الواردة في الوحدة.
َ

2
4
6

َ
الدول العربية في المجاالت المختلفة.
يدرك أهمية التكامل بين ُّ
يح ِّل َل الخرائط واألشكال والنصوص الواردة في الوحدة.

يكتسب القيم واالتجاهات والمهارات الواردة في الوحدة.
َ

درو�س الوحدة

الدرس األول :عوامل التكامل العربي.
ُ
الدرس الثاني :عمان  ...عالقات طيبة وتعاون دائم.
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الدر�س الأول

عوامل التكامل العربي
ِ

الدول العربية �إلى تحقيق التكامل
ت�س��عى ُّ

ويق�ص��د
فيم��ا بينها في مختلف المجاالتُ ،

بالتكام��ل التب��ادل القائ��م بين ال�� ُّدول لتحقيق

�أهداف م�شتركة .ومن الأمثلة على ذلك تبادل
المنتجات الزراعية وال�صناعية .وت�شترك دول

�أتع َّلم

في هذا الدَّ ر�س:

◆ ارتب��اط دول الوط��ن العرب��ي
ٍ
بعدد من العوامل الم�شتركة.
◆ �أهمية التكامل بين دول الوطن

الوط��ن العربي ٍ
بعدد من العوامل التي ُت�س��هم

العربي.

في تحقيق التكامل العربي (ال�شكل.)1

العربي
كامل
عوامِ ُل ال َّت ِ
ِّ

الـمـوقــع
الجغرافـي

ِّ
الــديــن
الإ�سـالمي

الـلـغــــة
العربيــة

الـ َّتــاريـخ
الم�شـتـرك

الـعــادات
والتقاليـد

ال�شكل ( )1عوامل التكامل العربي
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ن�شاط

الموقـع1
الجغرافـي
ُ
ُّ

مهم بالن�س��بة للعال��م� ،إذ يقع على ملتق��ى ثالث قارات،
للوط��ن العرب��ي موقع جغرافي ٌّ
وي�شرف على ٍ
َّ
الم�سطحات والقنوات المائية والم�ضايق المهمة (ال�شكل.)2
عدد من
ُ

ويتميز الوطن العربي ب�س��هولة االت�ص��ال بين �أجزائه؛ الأمر الذي �س��اعد على التن ُّقل بين
َّ
�أرا�ض��يه منذ ِ
تنوع الت�ضاري�س
القدم ،كما �أ َّدى امتداد الوطن العربي على م�س��احة وا�سعة �إلى ُّ
والمناخ في ُد َول ِـه.
ُ
�أوروبـــا

ال�شمال

�آ�ســـــــــيـــــا
�سوريا

العــراق

فل�سطين

الكويت

ــــي
عرب
ل
م�ضيق هرمز
خليج ا البحرين
ال
قطـر
الإمارات

ب

وي�س

قنا

ة ال�س

الـجـزائــــر

لـــيـبـيــــــا

مـ�صــــــر

ال�سعوديــــة

الـمـغـرب

لأحـ

مــــر

حـر الـ

الـ

بــح

عُ
مان

عـرب

موريتانيــا

ــــر ا

�سل

طنة

الـبـحــــر المتو�ســط

لبنان
الأردن

تو

ن�س

المحيط الأطل�سي

اليمن

ال�ســودان

م
�ضيقدب جيبوتي
باب المن

ال

�صو

مال

جزر القمر

�صفر

500

1000

1500

 2000كم

ال�شكل ( )2الوطن العربي

�أُفك ُِّر و�أُنا ِق ُ�ش

كيف ُي�سهم تنوع ُمناخ الوطن العربي في التكامل بين ُد َو ِل ِه؟
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ن�شاط 1
َ
تخي ُل �أني �سافرت مع �أ�سرتي ًّبرا �إلى المملكة المغربية ،في �ضوء ذلك
�أ َّ

وباال�ستعانة بخرائط الوطن العربي الواردة في نهاية الكتاب:

��م في الخريطة �أدناه وبا�س��تخدام الرموز المنا�سبة َّ
خط �س��ير رحلتي مع كتابة
� .1أَ ُ
ر�س ُ
الدول والمدن التي مررت بها في طريقي.
ُّ

حــر المـتـو�ســــــط

حي
طا
لأطل
�سي

الب

حر الأ

حمـر

بح

ربي

ج الع

لخلي

ر ُعمان

الم

الـبـ

�آ�ســـــــــيـــــــــــا
ا

ال�شمال

بحر

المحيط
الهندي

العرب

خلي

ج عدن

�إفــريــقــيــــــــــــــا

جـزر القمر

�صفر

500

1000

1500

 2000كم

كتب بع�ض المعالم الطبيعية والب�ش��رية التي مررت بها في رحلتي ،وذلك ح�سب
� .2أَ ُ
الجدول الآتي:

مدن عربية
�صحاري
جبال
�أنهار
م�سطحات وممرات مائية (قناة ،م�ضيق)
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الد ُ
ِّ
إ�سالمي
ين ال
ُّ
الإ�س�لام دين الغالبية العظمى من
�أبن��اء الأمة العربية ،وقد َّ
نظم حياتهم
ووحد عباداتهم (ال�ش��كل ،)3كما
َّ
نه��ى عن الفرق��ة ودعا �إل��ى التعاون

والمحبة وال�سالم .قال تعالی:
ال�شكل ( )3مو�سم الحج في مكة المكرمة

{

}

�سورة �آل عمران ،الآية ()103

اللغ ُة العرب َّي ُة
يتح��دث معظم ُ�س َّ
��كان الوطن
َّ

العرب��ي اللغ��ة العربي��ة ،وه��ي لغة
الق��ر�آن الكريم ،وقد �أ�س��همت في

ثقافيا من��ذ ِ
القدم،
توحي��د الع��رب ًّ

و ُتعد اللغ��ة العربية اليوم من اللغات

نـظ��را لأهميـ��ة اللـغـة
ً
العربيـ��ة فق��د خ�ص�ص��ت
منظمة الأمم المتحدة يوم
 18دي�س��مبر من كل عام
عالميا للغة العربية.
يوما
ً
ًّ

المهمة في العالم.

الوحدة الثالثة ُ :عمان والتكامل العربي

7/16/18 2:32 PM

67

SOCIAL 5 p2 (U3) 2018.indd 67

ن�شاط 2
�أ -تت�شابـه احتفـاالت �أبـنـاء الوطـن العربي بالعديـد من المنا�سبات الدينيـة،
�صف مظاهر االحتفال ب�إحدى المنا�سبات الدينية في بلدي ُعمان.
في �ضوء ذلك �أَ ُ

مو�ض ًحا له ما تتميز
كتب ر�سالة �إلى �صديق عربي �أدعوه فيها لزيارة بلدي ُعمان ِّ
ب� -أَ ُ
ال�صف.
به من معالم ح�ضارية ومناظر طبيعية خالبة ،ثم �أَقر�أُ ما كتبته �أمام زمالئي في
ِّ

ُ
�شفويا عن واجبي تجاه لغتي العربية.
عب ُر
ًّ
ج� -أ ِّ

ُ
ال َّت ُ
الم�شترك
اريخ
م��ر الوطن
للع��رب تاري��خ م�ش��ترك ،فق��د َّ

العربي ب�أحداث تاريخية مت�شابهة �أ�سهمت في

توحيد �أهداف ال�شعوب العربية و�آمالها ،حيث
قامت على �أر�ض��ه ح�ضارات عريقة منذ ِ
القدم،

الوطن العرب��ي ،وكانت بينها عالقات

له��ا دور مهم في تط��وره الح�ض��اري ،و�إبراز

ُعمان ،والح�ضارة الفرعونية في م�صر.

وحكمته عدد من الدول الإ�س�لامية ،التي كان

مكانته على م�ستوى العالم.
68
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ُ
ُ
تقاليد
العادات وا َّل
الدول العربية (ال�ش��كل  ،)4ونجد هذا الت�شابه في الأخالق
تت�ش��ابه العادات والتقاليد في ُّ

وال�صفات الحميدة التي ُعرف بها العرب منذ ِ
القدم ،مثل :الكرم ،والتعاون ،وفي احتفال �أبناء
ِّ

الوطن العربي بالمنا�س��بات االجتماعية المختلفة .وقد دعانا الإ�سالم �إلى التم�سك بالعادات،
والأخالق الحميدة ،ونبذ العادات ال�سيئة.

ال�شكل ( )4من العادات والتقاليد العربية
الوحدة الثالثة ُ :عمان والتكامل العربي
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العمانية،
فن العازي:من الفنون ال�ش��عبية ُ
وهو ف��ن الإلق��اء ال�ش��عري دون تنغيم �أو
غن��اء ،وي���ؤ َّدى ف��ي المنا�س��بات الوطنية
م�ص��احبا لفن الرزحة ،وقد
واالجتماعية
ً
ت��م �إدراجه في قائمة الت��راث الثقافي غير
المادي للإن�سانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليون�سكو) عام 2012م.

ن�شاط 3
أو�ضح كيف ُي�سهم التاريخ الم�شترك في تحقيق التكامل بين الدول العربية.
�أِّ � -
َ
أو�ضح ال�سمات الم�شتركة للعادات
نظر �إلى ال�صور في ال�شكل ( ،)4ثم � ِّ
ب� -أ ُ
والتقاليد العربية.

ج� -أَ ْب َح ُث ومجموعتي في م�صادر التع ُّلم المختلفة عن �صورٍ لبع�ض العادات
ال�صف.
العمانية ،ثم نعر�ضها في
ِّ
والتقاليد ُ

العمانية الأ�صيلة؟
د -ما واجبي تجاه العادات والتقاليد ُ
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الدر�س الثاين

ُ

عمان  ...عالقات طيبة وتعاون دائم

ترتبط �س��لطنة ُعمان بعالقات طيبة مع جميع

ال��دول العربية ،وتحر���ص على تعزي��ز التعاون
ُّ

والتكامل العربي في مختلف المجاالت.

�أتع َّلم

في هذا الدَّ ر�س:

◆ عالقـات �سلطنـة ُعمان بـدول
الوطن العربي.

◆ جهود �سلطنة ُعمان في تعزيز
ال َّتعاون وال َّتكامل العربي.

ُ
ال�سيا�سي
المجال
ُّ
الدول العربية عام 1971م ،وت�شارك بفاعلية في االجتماعات
ان�ضمت �سلطنة ُعمان لجامعة ُّ
َّ

التي تعقدها الجامعة (ال�شكل .)5

الدول
�أُن�شئت جامعة ُّ
العربية عام 1945م
بهدف تحقيق التكامل
ومقرها مدينة
العربيُّ ،
القاهرة.
ال�شكل (� )5أحد اجتماعات جامعة ال ُّدول العربية

الوحدة الثالثة ُ :عمان والتكامل العربي
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كلمات ُم� ِضي َئ ٌة
ٌ
«�إ َّن �سلطنة ُعمان منذ ان�ضمامها لع�ضوية جامعة ال ُّدول العربية تعمل
ح�س��ب قناعتها ال�صريحة والوا�ضح��ة المعروفة لدعم جهود العمل
العربي الم�شترك».
من خطاب �صاحب الجاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد المعظم -حفظه اللـه ورعاه-
عاما على �إن�شاء جامعة ال ُّدول العربية .
عام 1995م بمنا�سبة مرور ً 50

ن�شاط 1
�أ�-أَ
الدول العربية على الرابط
�ستعين ومجموعتي بالموقع الإلكتروني لجامعة ُّ
ُ
 ، http://www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspxثم ُنجيب عن الأ�سئلة الآتية:
الدول العربية؟
الدول الأع�ضاء بجامعة ُّ
 .1كم عدد ُّ
 .2متى كانت �آخر قمة عربية ؟ وفي �أي دولة؟
ب-من خالل قراءتي لخطاب جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد المعظم -حفظه ال َّلـه
الدول العربية.
ورعاه� -أَ ُ
�صف دور بلدي ُعمان في جامعة ُّ
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بالدول العربية من خالل الت�شاور في الموا�ضيع
وتحر�ص �سلطنة ُعمان على توثيق عالقاتها ُّ

الدول
التي تهم �شعوب المنطقة (ال�شكل  ،)6والم�ساهمة في حل الم�شكالت التي قد تواجه ُّ
العربية.

ال�شكل ( )6تبادل الزيارات بين قادة ال ُّدول العربية
الوحدة الثالثة ُ :عمان والتكامل العربي
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ن�شاط 2
جيب عن الأ�سئلة التي تليه:
�أَقر�أُ الخبر ال�صحفي ،ثم �أُ ُ

العمانية:
م�سقط ُ -
ا�س��تقبل ح�ض��رة �ص��احب
الجاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
المعظم  -حفظه اللـه ورعاه -
أ�خاه �ص��احب ال�س��مو ال�ش��يخ

�ص��باح الأحمد الجابر ال�صباح
أ�مير دولة الكويت الذي و�ص��ل

�إل��ى البالد ف��ي زيارة لل�س��لطنة
ت�س��تغرق ثالثة �أي��ام ،وقد تبادل
�ص��احب الجالل��ة و�ض��يفه
الأحاديث الودية التي ا�ستعر�ضوا
فيها العالق��ات الطيبة التي تربط

ال�س��لطنة ودول��ة الكوي��ت
والتع��اون المثم��ر بينهما في
مختل��ف المج��االت الت��ي
تخ��دم الم�ص��الح الم�ش��تركة

لل�شعبين ال�شقيقين.

(جريدة الوطن  21فبراير 2017م)

حد ُد م�صدر الخبر ،وتاريخه.
� .1أُ ِّ
و�ض ُح م�ضمون الخبر باخت�صار.
� .2أُ ِّ

� .3أَ
الدول كما ورد في الخبر.
�ستخل�ص الهدف من التعاون بين ُّ
ُ
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ال َم ُ
جال االقت�صاديُّ
ت�سعى �سلطنة ُعمان �إلى تحقيق

ال َّتع��اون وال َّتكامل االقت�ص��ادي مع

ال��دول العربي��ة م��ن خالل
جمي��ع ُّ
التبادل ال ِّتجاري لل�س��لع والب�ض��ائع

المختلف��ة ،والم�ش��اركة في العديد
من الم�شاريع والفعاليات االقت�صادية
العربية (ال�شكل .)7
ال�شكل ( )7معر�ض للمنتجات ال ُعمانية في الجزائر

ن�شاط 3
كتب في الجدول �أدناه بع�ض المنتجات العربية في �أ�سواق ال�سلطنة،
�أ� -أَ ُ
والدولة المنتجة لها.
َّ
ال�سلعة ُ
ِّ

العربي ُة ا ْل ُم ْنتج ُة لها
الدول ُة
َّ
َّ

تنوع الأن�ش��طة االقت�ص��ادية في الوطن العربي على التكامل
ب� -أُنا ِق ُ
�ش ومجموعتي �أثر ُّ
نعر�ض ما تو�صلنا �إليه �أمام بقية المجموعات.
بين دوله ،ثم
ُ

الوحدة الثالثة ُ :عمان والتكامل العربي
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جال َّ
ال َم ُ
يا�ض ُّي
َالر ِ
الث ِ
قاف ُّي و ِّ
تحر�ص ال�سلـطنة على تعـزيـز التـعاون
الدول
والـريا�ض��ـي مع جميع ُّ
ال َّثـقـافـي ِّ

العربيـــ��ة مــ��ن خـــالل الم�ش��ـاركـــة
فـــ��ي المـ�ؤتـمــــ��رات والفعالي��ات
الثقافـية والريا�ضية (ال�شكل ،)8وتبادل

ال�شكل ( )8م�شاركة ال�سلطنة في الم�سابقة العربية للبرمجة 2017م

الخـبــرات الـتـربـويــ��ة والإعالمـيــة،
كم��ا تـ�سـت�ض��يف ال�س��لطنة العديد من
العربي��ة
والريا�ض��ية
الثقافي��ة
الأن�ش��طة
َّ
َّ
َّ

(ال�شكل.)9

ال�شكل ( )9ا�ست�ضافة ال�سلطنة لبطولة ك�أ�س العرب
لكرة الطاولة 2017م

ا�ست�ضافت ال�س��لطنة ممثلة بوزارة التربية
والتعلي��م ف��ي نوفمب��ر 2016م الم�ؤتم��ر
الك�ش��في العرب��ي تحت �ش��عار (الك�ش��فية
واالرتقاء بالبيئة).
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ن�شاط 4
الدول العربية ،ثم نعر�ض
أقترح ومجموعتي
م�شروعا لتعزيز التكامل بين ُّ
ً
�أُ � -
فكرة الم�شروع �أمام بقية المجموعات.
عر�ض
والدول العربية ،ثم �أَ ُ
ر�سم خريطة ذهنية عن مجاالت التعاون بين بلدي ُعمان ُّ
ب� -أَ ُ
ال�صف.
عملي على زمالئي في
ِّ

�أُفك ُِّر و�أُنا ِق ُ�ش

�أهمية ال َّتكامل بين دول الوطن العربي.
الوحدة الثالثة ُ :عمان والتكامل العربي
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مـراجـع الـوحــدة

 -1افتت��اح �أعمال الم�ؤتمر الك�ش��في العربي الـ  28بم�ش��اركة �إقليمية وعالمي��ة ( .)2016جريدة
الوطن� :سلطنة ُعمان .تاريخ اال�سترجاع � 5سبتمبر 2017م ،من:
http://alwatan.com/details/149883

العماني��ة .جريدة الوطن� :س��لطنة ُعم��ان .تاريخ
 -2البدري��ة ،بدري��ة ( .)2016الفن��ون ال�ش��عبية ُ
اال�سترجاع  21دي�سمبر2017م ،من:
http://alwatan.com/details/108289

العمانية
 -3تركي ،برغ�ش بن �س��عيد بن محمد (ُ .)2012عمان تاري��خ و�أمجاد  -ع�صر النه�ضة ُ
الحديثة .الجزء ال�ساد�س .م�سقط :دار مجان للن�شر والإعالن والتوزيع.
 -4جامعة الدول العربية .تاريخ الزيارة �20سبتمبر2017م.
http://www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspx

العمانية � :أوبك�س  .)2017( 2017جريدة الحوار .تاريخ
 -5الجزائر تحت�ضن معر�ض المنتجات ُ
اال�سترجاع 22يونيو2017م ،من:
http://elhiwardz.com/?p=77495

 -6جاللة ال�سلطان ي�ستقبل �أمير الكويت (21فبراير2017م) .جريدة الوطن� :سلطنة ُعمان .تاريخ
اال�سترجاع 23مايو2017م ،من:
http://alwatan.com/details/175325

� -7س��لطنة ُعم��ان والأردن ..عالق��ات را�س��خة وثوابت متين��ة (16مايو .)2017الوف��د .تاريخ
اال�سترجاع 23مايو2017م ،من:
https://alwafd.org/%D8%B9%D8%A7%D984%%D985%%D980%%D98%A/1519131
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 -9الغنام��ي ،عبد الق��ادر ( .)2013عدد المتحدثي��ن باللغة العربية لغة �أول��ى  647مليونا بحلول عام
 .2050جمعية الترجمة العربية وحوار الثقافات .تاريخ اال�سترجاع �17سبتمبر2017م ،من:
http://www.atida.org/forums/showthread.php?p=43651

 -10قا�س��م� ،أحمد محمد فراج ( .)2011مقومات ومعوقات التكامل االقت�صادي العربي ومقترحات
�إحـيائه .مجلة �آراء حول الخليج .العدد .87تاريخ اال�سترجاع 26مار�س2017م ،من:
http://kenanaonline.com/users/amfk/posts/389972

 -11قا�سم ،جمال زكريا ( .)2001تاريخ الخليج العربي الحديث والمعا�صر .المجلد الخام�س.
القاهرة :دار الفكر العربي.
 -12كم �س��يبلغ عدد الم�س��لمين في ع��ام 2070؟ (6مار�س .)2017العربية .تاريخ اال�س��ترجاع
�18سبتمبر2017م ،من:
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/201706/03//

 -13مقوم��ات التكامل االقت�ص��ادي العرب��ي ( .)2014مو�سوع��ة التكامل االقت�ص��ادي العربي
الإفريقي .تاريخ اال�سترجاع 26مار�س2017م ،من:
http://www.enaraf.org/page/166

 -14وزارة الإع�لام ( .)2001خط��ب وكلمات ح�ضرة �صاحب الجالل��ة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد المعظم 2000-1970م .م�سقط :مطابع م�ؤ�س�سة ُعمان لل�صحافة والن�شر.
 -15وزارة التراث والثقافة ( .)2013المو�سوعة العمانية (المجلد ال�سابع)� .سلطنة عمان :وزارة
التراث والثقافة.
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