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قامت بتاأليف هذا الكتاب لجنة م�شّكلة بموجب القرار الوزاري رقم  315 / 2016 م

جميع حقوق الطبع والن�شر والتوزيع حمفوظة لوزارة الرتبية والتعليم

الدولية وال�شيا�شية والإدارية.  الكتاب كمرجع  للحدود  الواردة في  الخرائط  ل يعتمد على 

والخرائط التاريخية تخطيطية، وهي لال�شتخدام التعليمي فقط.

ت عمليات اإدخال البيانات و اإعـداد الر�شومـات والتدقيق اللغوي والت�شميم والإخراج تمَّ

في مركز اإنتـاج الكتاب المدر�شي والو�شائل التعليمية

بالمديرية العامة لتطوير المناهج

S5 P2 FIRSTS 2018.indd   2 7/16/18   1:27 PM



S5 P2 FIRSTS 2018.indd   3 7/16/18   1:27 PM



4

S5 P2 FIRSTS 2018.indd   4 7/16/18   1:27 PM



5

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�لحم��د لل�ه نحمده تمام �لحمد، ون�ص��لي ون�ص��لم على خير خلقه �ص��يدنا محمد وعلى �آله و�ص��حبه 

�أجمعين..وبعد.

تحر�ص وز�رة �لتربي�ة و�لتعلي�م ع�لى تجويد �لعملي�ة �لتعليمية م�ن خ�الل �إر�صاء قو�عد منظومة تعليمية 

متكاملة تلبي �حتياجات �لبيئة �لعمانية وتتنا�صب مع متطلباتها �لحالية.

وبعد مر�جعة �لنظام �لتعليمي لل�ص��لطنة وقيا�ص م�ص��توى �أد�ئه وتحديد �أه��م �لتحديات �لتي تو�جهه، 

قام��ت وز�رة �لتربية و�لتعليم باإعادة ترتيب �أولوياتها، وتنظيم جهودها لإحد�ث �لتطوير بما يتما�ص��ى مع 

توجهات �ل�ص��لطنة وروؤيتها �لم�ص��تقبلية، حيث جرى تطوير �لأهد�ف �لعامة للتربية، و�لخطة �لدر��ص��ية 

�لت��ي �أول��ت �هتماما �أكبر للم��و�د �لعلمية وتدري�ص �للغات، و��ص��تحدثت مو�د در��ص��ية جديدة  لمو�كبة 

�لم�صتجد�ت على �صعيدي تكنولوجيا �لمعلومات و�حتياجات �صوق �لعمل من �لمهار�ت، هذ� ف�صال عن 

�لتطوير �لذي �أدخل على �أ�ص��اليب و��صتر�تيجيات تدري�ص �لمناهج �لدر��صية �لتي �أ�صبحت ُتعنى بالمتعلم 

باعتباره محور �لعملية �لتعليمية �لتعلمية. 

�إن �لنقل��ة �لنوعي��ة �لتي ن�ص��هدها حاليا في �لعملية �لتعليمي��ة �أحدثت  �لكثير م��ن �لتغيير�ت �لجذرية، 

فجاءت �لكتب �لدر��ص��ية مت�صمة بالحد�ثة و�لمرونة، و�لتو�فق في مو�صوعاتها مع م�صتويات �أبنائنا �لطلبة 

و�لطالبات، وخ�ص��ائ�ص نموهم �لعقلي و�لنف�ص��ي، وثقافتهم �لجتماعية، و�هتم��ت بالجو�نب �لمهارية 

و�لفني��ة و�لريا�ص��ة �لبدنية تحقيقا لمبد�أ �أ�ص��يل من مبادئ  فل�ص��فة �لتعليم في �ل�ص��لطنة �لد�ع��ي �إلى بناء 

�ل�صخ�صية �لمتكاملة للفرد، وعززت دور �لمتعلم في عملية �لتعلم من خالل �إك�صابه مهار�ت �لتعلم �لذ�تي 

و�لتعلم �لتعاوني، ولم يعد �لكتاب �لمدر�ص��ي بما يحويه من معارف ومهار�ت وقيم و�تجاهات �إل دليال 

ي�صتر�ص��د به �لطالب للو�ص��ول �إلى ما تختزنه م�ص��ادر �لمعلومات �لمختلفة كالمر�جع �لمكتبية وم�صادر 

�لتعلم �لإلكترونية �لأخرى من معارف، وعلى �لطالب �لقيام بعملية �لبحث و�لتق�صي للو�صول �إلى ما هو 

�أعمق و�أ�ص��مل. فاإليكم �أبنائي وبناتي �لطالب و�لطالبات نقدم هذ� �لكتاب ر�جين �أن يجد عين �لهتمام 

منكم، ويكون لكم خير معين؛ لتحقيق ما ن�صعى �إليه من تقدم ونماء هذ� �لوطن �لمعطاء تحت ظل �لقيادة 

�لحكيمة لمولنا ح�صرة �صاحب �لجاللة �ل�صلطان قابو�ص بن �صعيد �لمعظم حفظه �لل�ه ورعاه.

واهلل ولـي التوفيق
د. مديحـة بنت اأحمـد ال�شيبانيـة

وزيـرة الرتبيـة والتعليـم

تقدمي
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6

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة

      �لحمد لل�ه رب �لعالمين و�ل�ص��الة و�ل�ص��الم على �ص��يد �لمر�صلين �ص��يدنا محمد وعلى �آله 

و�صحبه �أجمعين ... وبعد.

اأبناءنا الطلبة..   

نا �أن ن�صع بين �أيديكم كتاب �لدر��ص��ات �لجتماعية لل�صف �لخام�ص )�لف�صل �لدر��صي 
ُّ
 ي�ص��ر

�لثاني( �لذي  ي�ص��تمل على ثالث وحد�ت در��ص��ية ت�صم مو�صوعات متنوعة عن جغر�فية �لوطن 

�لعربي �لب�صرية، وُعمان في �لع�صرين �لأموي و�لعبا�صي، وُعمان و�لتكامل �لعربي. 

وق��د تم ت�ص��مين كتابكم �لعديد من �لأن�ص��طة �لمتنوع��ة �لهادفة �إلى تدريبك��م على عدٍد من 

�لمه��ار�ت �لجغر�في��ة و�لتاريخية وتنمية مه��ار�ت �لتفكير �لمختلفة، و�إك�ص��ابكم قيم �لمو�طنة 

�ل�صالحة. ونتطلع منكم تطبيق ما تتعّلمونه على مجتمعكم �لمحلي. 

كما ناأمل �أن يكون كتابكم محفًز� لكم على �لبحث عن �لمعرفة من م�صادرها �لمختلفة. 

  واللَّـُه المـوفـق ،،

الـموؤلفـون
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الِِب ِمْن ِدَراَسِة َهذِه الَوْحَدِة َأْن :  ُع ِمَن الطَّ ُيَتوقَّ

ان الوطن العربي. َيستنتَج خصائص ُسكَّ
اقة في الوطن العربي. يّصنف مصادر الطَّ

َف األنشطة االقتصادية في الوطن العربي. يتعرَّ
اقة واألنشطة االقتصادية في الوطن العربي. َر  أهمية تنوع مصادر الطَّ ُيقدِّ

انية واالقتصاديـة التي تواجـه  كَّ يقترَح بعض الحـلول للمشكالت السُّ
 مجتمعه المحلِّي.

يحلَل الخرائط واألشكال والجداول الواردة في الوحدة.
َيْستوِعَب المفاهيم والمصطلحات والتعميمات الواردة في الوحدة.

َيْكتسَب القيم واالتجاهات والمهارات الواردة في الوحدة.

الدرس األول: السكان في الوطن العربي
الدرس الثاني: مصادر الطاقة في الوطن العربي

  الدرس الثالث: األنشطة االقتصادية في الوطن العربي

ُّ  َّ 
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الوحدة الأولى :  جغرافية  الوطن العربي الب�شرية

10

ــكـان بـدرا�ســـة 
ُّ

تهتــم جـغـرافـيــة ال�س

ــكان مثل: نمو 
ُّ

الخ�ســائ�ص المختلفة لل�س

ــكان وتوزيعهم الجغرافي، اإ�سافة اإلى 
ُّ

ال�س

كانية المختلفة.
ُّ

الم�سكالت ال�س

ول العربية كبقيــة دول العالم  ت�ســعى الــدُّ

انية بهــدف توفير  ــكَّ
ُّ

اإلــى جمع البيانات ال�س

ان وفــق خطٍط  الخدمــات المختلفة لل�ســكَّ

ول على هذه  مدرو�سة ومنظمة. وتح�سل الدُّ

البيانات من م�سادر مختلفة )ال�سكل 1(. 

◆

◆

◆

كاني 
ُّ

ارتفاع معدالت النُّمو ال�س

في الوطن العربي. 

ــكان من مكان 
ُّ

تبايــن توزيع ال�س

اإلى اآخر في الوطن العربي.

كانية في 
ُّ

د الم�ســكالت ال�س تعدُّ

الوطن العربي.

في هذا الدر�س: �أتعلَّم

اين كَّ
ُّ
�لتِّعد�ُد �ل�س

كـانــيــــــة واالقت�سادية واالجتماعية 
ُّ

عملـيـــة جـمــع واإعــــداد المعـلـومـــــات ال�س

المتعلِّقة بجميع االأفراد في دولة معينة وفي فترة زمنية محددة. 

تم اإجراء اأول تعداد �سكاني في �سلطنة ُعمان عام 1993م. 

السكان يف الوطـن العربي 
ُ ُّ  َّ ِّ

َ
�لدر�س �لأول

كانية م�سادر البيانات ال�سُّ
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الوحدة الأولى :  جغرافية  الوطن العربي الب�شرية

11

1ن�ساط 

االأ�سرة
عدد االأفراد

اأ�سرتي

المجموعاإناثذكور

اأ�سرة 

اأ�سرة 

المجموع

ــكان في  ب- يعدُّ المركز الوطني لالإح�ســاء والمعلومات الم�ســدر االأ�سا�ســي لبيانات  ال�سُّ

�سلطنة ُعمان. في �ســوء ذلك، اأقـوُم ومجموعتي بزيارة الموقع االإلكتروني للمركز على 

كانية من حيث: الـرابط  www.ncsi.gov.om ، ثم نكتُب بيانات ال�ساعة ال�سُّ

- تاريخ الزيارة

- عدد الُعمانيين

- عدد غير الُعمانيين

- االإجمالي

كانية ح�سب الجدول:
ُّ

اأ- اأقوم ومجموعتي باإكمال البيانات ال�س

كانية ال�سكل )1( م�سادر البيانات ال�سُّ

كانية م�سادر البيانات ال�سُّ

�سجالت

المواليد والوفيات، 

والهجرة

التِّعداد
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الوحدة الأولى :  جغرافية  الوطن العربي الب�شرية

12

الجدول )1(  نمو �ُسكان الوطن العربي بين عامي )1970-2015م(

اني  كَّ ال�سكل )2( عوامل النمو ال�سُّ

ان بعاِمَلين اأ�سا�ســيين همــا: الزيادة  ــكَّ
ُّ

يرتبط نمو ال�س

الطبيعيــة، والزيــادة غيــر الطبيعيــة )ال�ســكل 2(، ويعدُّ 

ل النُّمو  الوطن العربي من االأقاليم التي تتميز بارتفاع معدَّ

كاني على م�ستوى العالم )جدول 1(، اإال اأنَّ معدالت 
ُّ

ال�س

كاني تتفاوت من دولة عربية اإلى اأخرى.
ُّ

النُّمو ال�س

اني كَّ النمو ال�سُّ

ان من �سنة  كَّ
ُّ

زيادة عدد ال�س

اإلى اأخرى.

اين كَّ
ُّ
�لنمو �ل�س

عدد ال�سكان )مليون ن�سمة(ال�سنة

1970122

1980164

1990221

2000293

2010376

2015394

ــانــي ـكَّ الـنـمـــــو ال�سُّ

الزيادة الطبيعية:
الزيادة الناتجة عــن الفرق بين 

عدد المواليد وعدد الوفيات.

الزيادة غير الطبيعية:
الزيادة الناتجة عن الهجرة.
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الوحدة الأولى :  جغرافية  الوطن العربي الب�شرية

13

2ن�ساط 

باقي  ر�سم  باإكمال  اأقوُم   ،)1( الجدول  في  الواردة  بالبيانات  باال�ستعانة  اأ- 

بين  العربي  الوطن  ان  �ُسكَّ  
َّ
نمو ح  يو�سِّ الذي  ال�سكل  في  البيانية  االأعمدة 

عامي )1970م – 2015م (. 

 )2٫5( من  ُعمانيين(  وغير  )ُعمانيين  ُعمان  �سلطنة  في  ان  كَّ
ُّ

ال�س عدُد  ارتفع  ب- 

المركز  بيانات  ح�سب  ن�سمة  مليون   )4٫6( اإلى  م   2006 عام  ن�سمة  مليون 

الوطني لالإح�ساء والمعلومات )NCSI( عام 2017م. في �سوء ذلك، اأُناق�ُص 

ثم   ، ُعمان  �سلطنة  في  اني  كَّ
ُّ

ال�س النُّمو  معدالت  ارتفاع  اأ�سباب  ومجموعتي 

  . فِّ نعر�ص ما تو�سلنا اإليه في ال�سَّ

عدد ال�سكان )مليون ن�سمة(ال�سنة

1970122

1980164

1990221

2000293

2010376

2015394

ال�سنوات

)
ة
م

�س
 ن

ن
و

لي
م
(
ن 

ّكا
سـ

�
لـ

 ا
د
د

ــ
ع
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الوحدة الأولى :  جغرافية  الوطن العربي الب�شرية

14

ان كَّ ال�سكل )3( من العوامل الموؤثرة في توزيع ال�سُّ

ان في  كَّ
ُّ

ان في منطقة معينة. ويتوزع ال�س كَّ كان انت�سار ال�سُّ
ُّ

ُيق�ســد بالتوزيع الجغرافي لل�س

ة والب�ســرية )ال�سكل 3(، 
َّ
بيعي الوطن العربي ب�ســكل غير منتظم نتيجة لعدد من العوامل الطَّ

ان بكثرة على �سفاف االأنهار الكبرى مثل: النيل ، ودجلة،  كَّ
ُّ

ز ال�س فعلى �سبيل المثال يتركَّ

ان في  ــكَّ
ُّ

والفرات، حيث تتوفر المياه والتربة الخ�ســبة ال�ســالحة للزراعة، كما يتركز ال�س

ان في  كَّ
ُّ

بع�ص المناطق ال�ســاحلية مثل: �ســواحل دول البحر المتو�سط، بينما يقل عدد ال�س

المناطق الجبلية �ســديدة االرتفاع والمناطق ال�ســحراوية والجافة، با�ســتثناء المناطق التي 

يظهر فيها النفط والغاز الطبيعي )ال�سكل 4(.

ان كَّ التوزيع الجغرافي لل�سُّ

ان كَّ العوامل الموؤثرة في توزيع ال�سُّ

العوامل الب�سرية العوامل الطبيعية

الن�صاط االقت�صاديالُمـنــاخ

الأو�ساع ال�سيا�سية

توفر الخدماتالـمـوارد الطبيعيــة

اأ�سـكـال ال�سـطـــح
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اني  على �سفاف الأنهار )القاهرة( كَّ التوزيع ال�سُّ

حراويّة )فزان-ليبيا( اني في المناطق ال�سّ كَّ التوزيع ال�سُّ

اني في المناطق ال�ساحلية )م�سقط( كَّ التوزيع ال�سُّ

اني في المناطق الجبلية )الجبل الأخ�سر( كَّ التوزيع ال�سُّ

اني كَّ ال�سكل )4( تباين التوزيع ال�سُّ

  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أُفكِّ

كان؟
ُّ

كيف يوؤثِّر توفر الخدمات في توزيع ال�س
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3ن�ساط 

ان في بع�ص محافظات ال�سلطنة  كَّ
ُّ

ن عدد ال�س
ِّ
 اإلى الجدول الذي يبي

ُ
اأ- اأنظر

ح�سب بيانات عام 2016م، وباال�ستعانة بال�سكل )3( اأُجيُب عن االأ�سئلة 

االآتية:

توزيع  تباين  اأ�سباب  عن  �سفويًّا  ر 
ِّ
اأعب ثم   ،)4( ال�سكل  في  بال�سور  اأ�ستعيُن  ب- 

كان في الوطن العربي. 
ُّ

ال�س

ان. كَّ
ُّ

ا من حيث عدد ال�س
ًّ
ا تنازلي

ً
 1- اأُرتُِّب المحافظات ترتيب

اناْلُمحافظُة كَّ
ُّ

عدُد ال�س

1395412م�سقط

719309

43350

42854

240836

�سمال الباطنة

الو�سطى

م�سندم

ظفار

 االآتي:
ُ
ر

ِّ
2- اأَُف�س

ان في محافظة م�سقط . كَّ
ُّ

ز ال�س - تركُّ

ان في محافظة الو�سطى . كَّ
ُّ

- انخفا�ص عدد ال�س

الم�سدر )المركز الوطني لالإح�ساء والمعلومات(
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انيٍة عديــدة منها: ارتفاع معدالت المواليد، وانخفا�ص   الوطن العربي بتغيراٍت �ُســكَّ
ُّ
يُمر

ز فر�ص العمل وارتفاع م�ستوى  ان اإلى المدن ب�سبب تركُّ ــكَّ
ُّ

معدالت الوفيات، وهجرة ال�س

ى اإلى ظهور عدة م�ســكالت مثل: االختناقــات المرورية، والتلوث،  ــا اأدَّ الخدمــات، ممَّ

وال�سغط على الخدمات، ونق�ص الم�ساحات الخ�سراء )ال�سكل 5(.

ـانـيــة  ـكَّ الـم�سكــالت ال�سُّ

كانية في الوطن العربي ال�سكل )5( من الم�سكالت ال�سُّ

التلوث البيئيالختناقات المرورية

ال�سغط على الخدمات
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4ن�ساط 

 
َّ
اأ- اأقوُم ومجموعتي بدرا�سة اأبعاد م�سكلة االختناقات المرورية في المدن، ُثم

نكمُل البيانات الناق�سة في الجدول االآتي:

تواجه  التي  الم�سكالت  اأبرز  عن  اأبحُث  المختلفة،  التعلُّم  بم�سادر  ب-باال�ستعانة 

. فِّ ان، ثم اأعر�ُص ما تو�سلُت اإليه في ال�سَّ كَّ
ُّ

المناطق التي يهاجر منها ال�س

انية التي تعاني  كَّ
ُّ

ور عن اإحدى الم�سكالت ال�س ج- اأَقوُم ومجموعتي بجمع بع�ص ال�سُّ

فِّ . منها ُمحافظتي، ثم نعر�سها في ال�سَّ

احللوُل املقرتحُةالنتائُجاالأ�سباُبامل�سكلُة

االختناقات 

املرورية يف 

املدن

1- تركز معظم اخلدمات 

االإدارية يف املدن.

-2

-3

1- �سـيـاع الـوقـت فــي 

اأثناء االنتقال من مكان 

اإىل اآخر.

-2

-3

1- تـوزيــــع اخلـدمــات 

ب�ســكــل مـتـــوازن يف 

ولة. جميـع مناطق الدَّ

-2

-3
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�لدر�س �لثاين

م   في اإحــداث التقدُّ
ٌّ
 مهــم

ٌ
اقة عن�ســر الطَّ

الح�ســاري والنمو العمراني واالقت�سادي. 

رت عبر  وهي في كل مكان حولنا، وقد تطوَّ

دت ا�ستخداماتها وم�سادرها  الع�سور وتعدَّ

)ال�سكل 6(.

اقة في الوطن ◆ تنّوع م�سادر الطَّ

العربي.

في هذا الدر�س: �أتعلَّم

مصادر الطاقة يف الوطن العربي
َّ 

هي القوة المحركة لالأ�سياء.

اقُة �لطَّ

اقة ال�سكل )6( بع�ض م�سادر الطَّ اقة النووية  الطَّ

الفحم الحجري

النفط

م�صادر

اقة الطَّ

الغاز

ياح الرِّ

المياه

ال�شم�س

SOCIAL 5  P2 U1 2018.indd   19 7/16/18   2:04 PM



الوحدة الأولى :  جغرافية  الوطن العربي الب�شرية

20

)ال�سكل 16( حالة الطق�ض في �سلطنة ُعمان

اقة في حياتي اليومية:  اأمثلًة على ا�ستخدامات الطَّ
ُ
  اأذُكر

1ن�ساط 

 .1  

 .2  

.3  

اقة اإلى نوعين: الم�سادر غير المتجددة، والم�سادر المتجددة. وتنق�سم م�سادر الطَّ

  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أُفكِّ

ماذا لو لم تكن هناك م�سادر متنوعة للطاقة ؟

يات محدودة فاإذا ن�سبت ال يمكن تجديدها. وتوجد في  هي التي توجد في الطبيعة بكمِّ

اقة غير المتجددة، ويعدُّ النفط اأحد هذه الم�ســادر ،  الوطــن العربي م�ســادر متعددة من الطَّ

ر بع�ص دول الوطن العربي العالم في اإنتاج النفط )ال�سكل7(. حيث تت�سدَّ

اقِة غير الُمتجددِة اأواًل: م�سادُر الطَّ
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2ن�ساط 

 
َّ
 اإلى الخريطة في ال�سكل )7(، والخرائط الواردة في نهاية الكتاب، ُثم

ُ
اأنظر

اأكتب اأ�سماء حقول النفط وموانئ الت�سدير في اْلجدول.

ولــــُة ديـر نـْفـٍطَحْقُل َنْفٍطالـدَّ ِمينــاُء َت�سْ

�سلـطـنـة ُعـمــان

الـعـــراق

لـيـبـيــــا

ا لتوفره بكميِّات كبيرة 
ً
اقة المهمة في الوطــن العربي نظر ويعدُّ الغاز الطبيعي من م�ســادر الطَّ

ول العربية في اإنتاج الغاز الطبيعي، وقد  وتعدد ا�ســتخداماته )ال�سكل 8(. وتت�سدر دولة قطر الدُّ

ول العربية مثل: �سلطنة ُعمان، وليبيا م�سانع لت�سييل الغاز الطبيعي وت�سديره. اأن�ساأت بع�ص الدُّ

م�ســروع )حقل خزان(  يعتبر 

فــي محافظــة الظاهرة مــن اأكبر 

م�ســاريع اإنتاج الغاز الطبيعي في 

�سلطنة ُعمان.
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ال�سكل )8( بع�ض ا�ستخدامات الغاز الطبيعي 

اقة الكهربائية ت�سغيل محطات تحلية مياه البحر توليد الطَّ

وقود للطبخ والتدفئة مادة خـام لبع�ض ال�سناعات

3ن�ساط 

اقة غير المتجددة بهذا اال�سم؟ ت م�سادر الطَّ
َّ
اأ-  لماذا �ُسمي

ب- باال�ستعانة بال�سكل )6(، ا�ستخرج اأمثلة على م�سادر الطاقة غير المتجددة.

م�سادر  ا�ستخدام  عن  الناتجة  البيئية  االآثار  عن  �سور  بجمع  ومجموعتي  اأقوُم  ج- 

. الطاقة غير المتجددة، ثم نعر�سها في ال�سفِّ
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ال�سكل )9( ا�ستغالل طاقة المياه في توليد الكهرباء في �سوريا

اقِة الُمتجددِة ثانًيا : م�سادُر الطَّ

اقــة التي ال  هي م�ســادر الطَّ

ــا فــي 
ًّ
تن�ســب وتتجــدد تلقائي

اقة ال�سم�سية،  الطبيعة ، مثل: الطَّ

يــاح. وقد ا�ســتغلت 
ِّ
وطاقــة الر

اقة المتجددة   بع�ص م�ســادر الطَّ

مثــل:  العربيــة،  المنطقــة  فــي 

ا�ســتغالل طاقة المياه في توليد 

الكهرباء )ال�سكل 9(.

ال�سكل )10( م�سروع مراآة لتوليد البخار بالطاقة ال�سم�سية 

اقــة المتجددة، مثل:  وتتعدد الم�ســاريع العربية في مجال اال�ســتفادة من م�ســادر الطَّ

م�سروع مراآة  بوالية �سليم وجزر الحالنيات  في محافظة ظفار )ال�سكل 10(، وم�سروع 

مدينــة م�ســدر فــي االإمارات  

)ال�سكل 11(، وم�سروع نور 

في المغرب )ال�سكل12(.
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4ن�ساط 

اقة المتجددة. اأ- باال�ستعانة بال�سكل )6(، اأ�ستخرج اأمثلة على م�سادر الطَّ

والتعليــم  التربيــة  وزارة  ــذت  نفَّ

بالتعــاون مــع �ســركة �ســل للتنميــة 

اقــة  الطَّ مــن  لال�ســتفادة  م�ســروًعا 

م�ســية فــي عــدٍد مــن مدار�ــص  ال�سَّ

ال�سلطنة.

ال�سكل )12( م�سروع نور للطاقة ال�سم�سية  ال�سكل )11( مدينة م�سدر للطاقة المتجددة 
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اقة المتجددة. ول العربية للطَّ ل الدُّ ية تحوُّ 2. اأهمِّ

�سلطنة  المتجددة في  اقة  الطَّ اأَْقتِرُح ومجموعتي م�سروًعا لال�ستفادة من م�سادر  ج- 

. ُعمان، ثم نمالأُ البيانات في الجدول اأدناه، ونعر�ُص ما تو�سلنا اإليه في ال�سفِّ

ا�سُم الم�ْسروِع

الموقُع )الواليُة / المحافظُة(

اقِة م�سدُر الطَّ

فوائُد الم�ْسروِع

ب- اأُعلُِّل:

1. ُيعدُّ الوطن العربي من المواقع المالئمة الإقامة م�ســاريع اال�ســتفادة من الطاقة 

ال�سم�سية.
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�لدر�س �لثالث

اأ�ســهمت عدٌد مــن العوامل مثــل: الموقع 

الجغرافــي، والُمناخ، والمــوارد الطبيعية في 

تنــوع االأن�ســطة االقت�ســادية التــي يمار�ســها 

ها  ان فــي الوطــن العربــي، ومــن اأهمِّ ــكَّ
ُّ

ال�س

ياحة.
ِّ

ناعة، وال�س راعة، وال�سِّ الزِّ

◆

◆

تاأثُّر االأن�ســطة االقت�ســادية في 

الوطن العربي بعدٍد من العوامل 

الطبيعية والب�سرية.

ع االأن�ســطة االقت�سادية في  تنوُّ

الوطن العربي.

في هذا الدر�س: �أتعلَّم

األنشطة االقتصادية يف الوطـن العربي 

راعة  اأواًل : الزِّ

مـ�صـدر 

رئيـ�شي

للـغــذاء

م�صـدر 

مـهــم

للـدخل

الوطـنـي

اأهميــة

راعة   الزِّ

    فـــــي

      الـوطــن

         الـعـربـي

تـوفـــر  

فـــر�ص 

عـمــــل 

لل�شكـان

تـوفــر

 المـواد الـخـام 

الالزمـة 

لل�شناعة

راعة في الوطن العربي  ية الزِّ ال�سكل )13( اأهمِّ

راعة   عرفت المنطقة العربية الزِّ

على �سفاف االأنهار منـذ القدم، 

راعـــة مـــن االأن�ســطة  وتعــدُّ الزِّ

االقت�ســادية المهمــة فــي الوطن 

العربــي؛ وذلــك لعــدة اأ�ســباب 

حها ال�سكل )13(. يو�سِّ
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)ال�سكل 16( حالة الطق�ض في �سلطنة ُعمان

ول  الدُّ من  لعدٍد  الزراعية  المحا�سيل  بع�ص  اإنتاج  اأدناه  الجدول  ح  يو�سِّ

 اأُجيُب عن االأ�سئلة التي تليه:
َّ
العربية. اأدر�سُه ُثم

1ن�ساط 

ولة الدُّ
االإنتاج باالألف طن )عام 2014م(

الليمونالتُّمورالطماطمالبطاط�صالقمح

35753176�سلطنة ُعمان

393665941026االأردن

192347567441255ال�سودان

1513385120019544تون�ص

1. ما اأكثر المحا�سيل الزراعية اإنتاًجا في ال�سلطنة؟ علل ذلك.

ول العربية االأكثر اإنتاًجا لمحا�سيل: 2. ا�ستخرج الدُّ

 القمح                                البطاط�ص                                الليمون

3. اأ�ستنتُج ومجموعتي اأ�سباب تنّوع المحا�سيل الزراعية في الوطن العربي .

وُينتُج الوطــن العربي العديد من المحا�ســيل 

راعية مثل: الحبوب الغذائية، والخ�سراوات،  الزِّ

والفواكه بن�سب مختلفة )ال�سكل 14(.

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

الحبـوب
٪ 32

الـفـواكـه
٪ 20

التمور
٪ 4

البذور الزيتية
٪ 4

الخ�سراوات
٪ 30

اأخـرى
٪ 10

الم�سدر )المنظمة العربية للزراعة 2015م(
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)ال�سكل 16( حالة الطق�ض في �سلطنة ُعمان

ال�سلطان  الجاللة  �ساحب  لح�سرة  ال�سامي  للنطق  قراءتي  خالل  من   - اأ 

بم�سادر  وباال�ستعانة  ورعاه-  اللـه  -حفظه  المعظم  �سعيد  بن  قابو�ص 

التعلُّم المختلفة اأُجيُب عن االأ�سئلة االآتية: 

2ن�ساط 

ُح المق�سود باالكتفاء الذاتي. 1. اأو�سِّ

2. اأُعطي مقترحات لتحقيق االكتفاء الذاتي بال�سلطنة.

» لقــد اأعلنّــا هذا العام عاما للزراعة؛ انطالقا من اإيماننا ب�ســرورة بذل مزيد من الجهود لتطوير هذا القطاع 
وفقا لأ�ساليب عملية وواقعية تاأخذ بعين العتبار الهتمام بالمحا�سيل التقليدية وغيرها من المحا�سيل التي 
تجود زراعتها في بالدنا، وت�ساعد على تحقيق اأكبر قدر ممكن من الكتفاء الذاتي في المنتجات الغذائية«. 

من الخطاب ال�سامي لح�سرة �ساحب الجاللة ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد المعظم -حفظه اهلل ورعاه- 
بمنا�سبة افتتاح الفترة الرابعة للمجل�ض ال�ست�ساري للدولة المنعقد بتاريخ 9 يناير 1988م.

كلماٌت ُم�ِسيَئٌة

ه جاللة  راعة وجَّ في اإطار اهتمام �سلطنة ُعمان بالزِّ

ال�ســلطان قابو�ص بن �ســعيد المعظم بتنفيذ م�ســروع 

المليون نخلة في عام 2009م.
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راعي. في  ول العربية من �سعف االإقبال على العمل في الن�ساط الزِّ ب-تعاني بع�ص الدُّ

�سوء ذلك، اأُكمُل ومجموعتي الجدول االآتي:

التحديات  اأبرز  اإلى  ف 
ُّ
للتعر المزارعين  اأحد  باإجراء مقابلة مع  اأقوُم ومجموعتي  ج- 

. فِّ راعة، ثم نعر�ص ما تو�سلنا اإليه في ال�سَّ التي تواجه الزِّ

احللوُل املقرتحُةاالأ�سبابامل�سكلُة

�سعف االإقبال 

على العمل يف 

الن�ساط الزراعي

ناعة هي تغيير �سكل وطبيعة المواد الخام اإلى �سكل اآخر تلبية  ال�سِّ

لحاجات االإن�سان ، مثل: تحويل القطن وال�سوف اإلى من�سوجات. 

وتعدُّ ال�ســناعة من االأن�ســطة االقت�ســادية المهمة في الوطن العربي 

ان. كَّ ا للدخل، وتوفر فر�ص عمل لل�سُّ باعتبارها م�سدًرا مهمًّ

اأو  مـــواد طبيعيـــة زراعـيـة، 

حيـوانيــة، اأو معـدنـيــة، غير 

م�سنَّعة، قابلة للت�سنيع.

�ملو�د �خلام
ناعـُة ثانًيا : ال�سِّ

3ن�ساط 

�سنُِّف في الجدول اأدناه ال�سناعات االآتية ح�سب طبيعة المادة الخام :
 اأُ

�سناعة  االألبان،  �سناعة  الذهب،  �سناعة  ال�سوفية،  المن�سوجات  )�سناعة   

كر، �سناعة الزيوت النباتية، �سناعة االأ�سالك الكهربائية(.
ُّ

ال�س

معدنيةحيوانيةزراعية
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راعة،  ــت دول الوطن العربي بتطوير قطاع ال�ســناعات الغذائية التي تعتمد على الزِّ اهتمَّ

ــكر،  وتعليب الخ�سراوات 
ُّ

ومن اأبرز تلك ال�ســناعات: االألبان وم�ســتقاتها ، وتكرير ال�س

رت في  والفواكه، وا�ســتخراج الزيــوت النباتية، وتغليف التمور )ال�ســكل 15(. كما تطوَّ

الوطن العربي �ســناعة االأثاث، و�ســناعة المالب�ص والمن�ســوجات القطنية )ال�سكل 16(. 

وقد �ســاعد توفر النفط والغاز الطبيعي في الوطن العربي على قيام ال�سناعات الحديثة مثل: 

البتروكيماويات، واالأ�سمدة ،واالألمنيوم.

ال�سكل )16( �سناعة المن�سوجات القطنيةال�سكل )15( تغليف التمور

هي المواد الكيماوية الم�ستخرجة 

فــي  وت�ســتخدم  النفــط،  مــن 

العديد من ال�ســناعات، اأهمها : 

البال�ستيك، ومواد التنظيف.

�لبرتوكيماويات

�سناعة مواد التنظيف
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4ن�ساط 

ت�سّنف ال�سناعات اإلى عدة اأنواع منها ال�سناعات التحويلية وال�سناعات

ف الفرق بينهما، 
ّ
 اال�ستخراجية. في �سوء ذلك وباال�ستعانة بم�سادر التعلم المختلفة اأَتعر

ثم اأ�سنُِّف ال�سناعات المعطاة اإلى: �سناعات ا�ستخراجية و�سناعات تحويلية.

اأن�ساأت ال�سلطنة عدًدا من المناطق 

ــحار  �سُ منطقــة  مثــل:  ــناعية،  ال�سِّ

ــناعية التي تعدُّ اإحــدى المناطق  ال�سِّ

المهمة لال�ستثمار المحلِّي والعالمي.

)�ســيد االأ�ســماك، �سناعة البال�ســتيك، ا�ســتخراج النفط والغاز، �ســناعة الزجاج، 

التنقيب عن المعادن، تعليب الخ�سار والفواكه، �سناعة االأثاث، ا�ستخراج اللوؤلوؤ(.

�سناعات حتويلية�سناعات ��ستخر�جية
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ياحة من االأن�سطة االقت�سادية المهمة  تعدُّ ال�سِّ

في الوطن العربي، وتتمثَّل اأهميتها في اأنها:

ا للدخل. ل م�سدًرا مهمًّ  -ت�سكِّ

ان. كَّ  -توفِّر فر�ص عمل لعدٍد كبيٍر من ال�سُّ

ي العالقات والتبادل الثقافي بين ال�سعوب. - تنمِّ

حركــة االأفــراد والجماعــات مــن اأماكن 

اإقامتهم اإلى اأماكن اأخرى بغر�ص اأداء مهمة 

معينة، اأو زيارة مكان، اأو بغر�ص الترفيه.

ياحُة
ِّ
�ل�س

ياحُة ثالًثا : ال�سِّ

حها ال�سكل )17(. ويمتلك الوطن العربي العديد من عوامل الجذب ال�سياحي يو�سّ

تنوع 
الُمناخ

المواقع 
الأثرية

الخدمات 
ياحية ال�سِّ

المحميات 
الطبيعية

ال�سكل )17( من عوامل الجذب ال�سياحي في الوطن العربي
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ــياحية وتطويرها مثل: 
ِّ

ــياحة في اإن�ســاء الخدمات ال�س
ِّ

ول العربية بال�س ويتمثَّل اهتمام الدُّ

توفير و�سائل النقل، واإن�ساء الفنادق والمطاعم والمتنزهات، واإقامة المهرجانات والمعار�ص 

اح ال�سكل 
َّ
ي

ُّ
ياحية في تدفق عدٍد كبيٍر من ال�س

ِّ
)ال�ســكل 18(، وقد اأ�سهم توفر الخدمات ال�س

. )19(

ول العربية في عام 2015م يَّاح القادمين اإلى بع�ض الدُّ ال�سكل )19( عدد  ال�سُّ

الم�سدر )منظمة ال�سياحة العالمية 2017م(

ول العربية ال�سكل )18( من المهرجانات في الدُّ

المغرباالأردنلبنانم�سر

)
ن

و
ــ
ـي

ـل
م
(
  
د
د

ــ
عـ

ال
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5ن�ساط 

   باال�ستعانة بال�سكل )19( وم�سادر التعلم المختلفة، اأُِجيُب عن االأَ�سئلِة االآتِيِة :

اح.
َّ
ي

ُّ
ا من حيث عدد ال�س

ًّ
ا تنازلي

ً
ول الواردة بال�سكل ترتيب      1. اأُرتُِّب الدُّ

ول الواردة في الجدول: ياحية التي ت�ستهر بها الدُّ
ِّ

2. اأَكتُب اأهم المعالم ال�س

ولة ياحيةالدَّ
ِّ

اأهم المعالم ال�س

االأردن

المغرب

م�سـر

لبنان

وتزخر �سلطنة ُعمان بمقومات �سياحية عديدة جعلت منها َوْجَهة �سياحية مهمة بين بلدان الوطن 

ع ُمناخها وبيئاتها الطبيعية كالجبال وال�ســحاري وال�ســواطئ  العربي، حيث تتميز ال�ســلطنة بتنوُّ

والكهوف واالأودية، كما تتميز بقالعها وح�سونها واأ�سواقها ال�ساهدة على تاريخها العريق.
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ن�ساط 

ن�ساط 

6

7

ياحي الموجودة في ُمحافظتي.
ِّ

اأ- اأ�سع عالمة )  √ ( اأمام عوامل الجذب ال�س

مكاتب 

ياحة  ال�سِّ

وال�سفر

و�سائل 

النقل

الفنادق 

واملطاعم
املتنزهات

املتاحف 

واالآثار

املناظر 

الطبيعية

املعار�ص 

واملهرجانات

االأ�سواق 

ال�سعبية

 اأجيُب عن االأ�سئلة التي تليها : 
َّ
ورة ، ُثم  اإلى ال�سُّ

ُ
اأَْنُظر

ياحة في ُمحافظتي، بحيث 
ِّ

ال�س  حول 
ٍّ
باإعداد عر�ٍص مرئي اأقوُم ومجموعتي  ب- 

ُن النقاط االآتية: يت�سمَّ

ياحية .
ِّ

1. اأهم المعالم ال�س

ياحية.
ِّ

2. �سور ومل�سقات عن بع�ص المعالم ال�س

ياحة .
ِّ

3. مقترحات لتنمية ال�س
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ورة. ا  اأُ�ساِهدُه في ال�سُّ  عمَّ
ُ
ر
ِّ
1. اأُعب

ة التي اأزورها.
َّ
احي

ّ
2. ما واجبي تجاه االأماكن ال�سي
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الِِب ِمْن ِدَراَسِة َهذِه الَوْحَدِة َأْن :  ُع ِمَن الطَّ ُيَتوقَّ

ولتين األموية والعباسية. ف بعض مالمح الحياة السياسية في عصر الدَّ يتعرَّ

ولتين األموية والعباسية. يقارن بين المنجزات الحضارية في الدَّ

يصف الحياة السياسية في ُعمان في العصرين األموي والعباسي.

ر المنجزات الحضارية الُعمانية في العصرين األموي والعباسي. يقدِّ

يعتز بانتمائه لوطنه وألمته العربية واإلسالمية.

ل الخرائط والنُّصوص واألشكال الواردة في الوحدة. يحلِّ

يستوعب المفاهيم والمصطلحات والتعميمات الواردة في الوحدة.

يكتسب القيم واالتجاهات والمهارات الواردة في الوحدة.   

3939
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الدرس األول: الدولتان األموية والعباسية.

الدرس الثاني: عمان في العصر األموي.

الدرس الثالث: عمان في العصر العباسي.
  ُ

 َّ 

  ُ

الوحدة الثانية

39
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منذ الهجــرة النبوية حتى عام 656هـ 

تعاقب على حكم الباد الإ�ســامية عدد 

من الدول التي كان لها اإ�ســهامات كبيرة 

في بناء الح�سارة الإ�سامية )ال�سكل 1(.

ينت�ســب الأمويون اإلــى جّدهم اأمية 

ابــن عبــد �ســم�س، وبلغ عــدد خلفاء 

ولــة الأمويــة )14( خليفــة، كان  الدَّ

اأولهم معاوية بن اأبي �سفيان.

◆

◆

ولــة الأمويــة باأعمال  قيــام الدَّ

الح�ســارة  فــي خدمة  عديدة 

الإ�سامية.

الح�ســارية  المنجزات  تعــّدد 

للدولة العبا�سية.

في هذا الدر�س: �أتعلَّم

�لدر�س �لأول

ولة الأموية )41- 132هـ( الدَّ

الدولتـان األمـويـة والعباسيـة

ولة الأموية هي مدينة دم�سق. عا�سمة الدَّ

ولة الأمويةع�صر النُّبوة ع�صر الدَّ ولة العبا�صيةع�صر الخالفة الرا�صدة ع�صر الدَّ

656 هـ132 هـ41 هـ11 هـ1 هـ
ول الإ�سالمية خالل الفترة )1 هـ - 656هـ( ال�سكل )1( الدُّ

�سورة حديثة لمدينة دم�سق

 َّ 
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  )Google Earth( ب- اأقوم ومجموعتي تحت اإ�سراف معّلمي با�ستخدام برنامج جوجل اإيرث

لتحديد موقع مدينة دم�سق، ثم ن�سف اأهم معالمها.

1ن�شاط 

اأ- اأ�ستعين بال�سكل )1(، ثم اأكتب في الجدول عدد ال�سنوات في كل ع�سر:

نوات عدد ال�سَّ

بــوةالع�سر ولة الأمويةالخالفة الرا�سدةالنُـّ ولة العبا�سيةالدَّ الدَّ

ولة الأموية �ســرًقا وغرًبا  ــعت الدَّ تو�سَّ

ت �سعوًبا مختلفة،  )ال�سكل 2(، و�ســمَّ

وقد انت�ســر الإ�ســام في تلــك المناطق 

ب�سبب �سماحته وعدالته.

مو�سى بن ن�سير:
ولة الأموية، وكان له دور في  اأحد اأ�سهر قادة الدَّ

ولة اإلى باد المغرب والأندل�س. ع الدَّ تو�سُّ

�شخ�شية تاريخية 

ولة الأموية في اأق�سى ات�ساعها ال�سكل )2( الدَّ

الأندل�س

اأوروبـــا

خرا�سان

الـهـنــد

م�ســـر

اإفــريـقيـــا

البحر المتو�سط

الخليج العربي

بحر العرب

بحر ُعمان
ُعمان

البحر الأحمر

المدينة المنورة

مكة

2000 كم01000

دم�سق

ال�سمال
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2ن�شاط 

 دخل الم�ســلمون مدينة �ســمرقند قبل اأن يدعو اأهلها اإلى الإ�سام، فاأر�سل اأهل المدينة 

وفًدا ي�ســتكي اإلى الخليفة عمر بــن عبد العزيز، فاأمر الخليفة بتعييــن قا�ٍس لينظر في اأمر 

ال�سكوى، وحكم القا�سي بخروج الم�ســلمين من المدينة، وكانت ده�سة اأهل �سمرقند 

كبيرة عندما خرج الم�سلمون من المدينة تنفيًذا للحكم مما جعلهم يعتنقون الإ�سام. 

)ابن الأثير، 1997م(

ا، ثم 
ًّ
ولة التي تقع فيها �سمرقند حالي 1. اأَْبحُث في م�سادر التعلُّم المختلفة عن ا�سم الدَّ

د موقعها على خريطة اآ�سيا ال�سيا�سية الواردة في نهاية الكتاب. اأُحدِّ

2. لماذا ا�ستكى اأهل �سمرقند ؟

3. اأ�ستنتُج الأ�سباب التي جعلت اأهل �سمرقند يعتنقون الإ�سام.

. فِّ ة في ال�سَّ 4. اأَقوُم وزمائي بتمثيل الِق�سَّ

 اأُِجيُب عن الأ�سئلة التي تليها:
َّ
ة التالية، ُثم ب- اأَقراأُ الِق�سَّ

خرا�سان

م�سر

الأندل�س

ة التي تقع فيهاالمنطقة القارَّ

كل )2( واأُْكِمُل الجدول الآتي: اأ- اأَ�ْستعيُن بالخريطة في ال�سَّ
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م�سجد قبة ال�سخرة
ال�سكل )3( من العمارة الإ�سالمية

  ق�سر َعْمرة

ِة ولِة الأمويَّ ُمْنجزاُت الدَّ

تعريب النِّظام الإداري:

ا�ستخدم الأمويون اللغة العربية في اإدارة 

ولة، وقد  ولة، فكتبوا بها �ســجات الدَّ الدَّ

كانت قبل ذلك ُتكتب بلغات اأخرى مثل: 

اللغة الفار�سية، والاتينية. 

ولة الأموية اإ�سهامات ح�سارية منها: كانت للدَّ

 الِعَمارة الإ�سالمية:

 الأمويون بالِعَمارة الإ�ســامية )ال�سكل 3(  فاأن�ساأوا الم�ساجد مثل م�سجد قبة ال�سخرة 
َّ
اهتم

رة في الأردن، كما بنوا المدن مثل مدينة القيروان في 
ْ
في فل�ســطين، والق�ســور مثل ق�ســر َعم

تون�س.  

وقــد تجلَّى فن الِعَمارة الإ�ســامية في اأ�ســكال النَّوافــذ وتزيين الجــدران بالنُّقو�س والآيات 

القراآنية، وفي ماآذن  الم�ساجد ومحاريبها.

ل من نق�س على النُّقود باللغة العربية  اأوَّ

هو الخليفة عبدالملك بن مروان.
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3ن�شاط 

اأ- اأَ�ستنتُج اأهمية تعلُّم الم�سلمين غير العرب اللغة العربية.

 �سفويًّا عن �سمات العمارة الإ�سامية في 
ُ
ر
ِّ
ور في ال�سكل )3(، ثم اأُعب ب- اأ�ستعين بال�سُّ

ولة الأموية. ع�سر الدَّ

ولة العبا�ســية  من اأبرز خلفاء الدَّ

هارون الر�ســيد، الذي اأن�ساأ مكتبة 

بيت الحكمة.

ِة ولِة الأمويَّ  ِنهايُة الدَّ

ولة؛ وذلك لعدة عوامل منها:  واجه الأمويون في اأواخر عهدهم �سعوبات في اإدارة �سوؤون الدَّ

ى  ا اأدَّ ولة، و�ســعوبة الت�سال بين اأجزائها، وتزايد المعار�سة �سد الُحكم الأموي، ممَّ اتِّ�ساع الدَّ

ولة العبا�سية. اإلى �سقوطها عام 132هـ  وقيام الدَّ

  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أُفكِّ

ول.   العوامل التي ُت�سهم في تطّور الدُّ

ينت�ســب العبا�ســيون اإلـى جّدهــم العبا�س بن 

ولة  ت الدَّ
َّ
�سول ، وا�ستمر

َّ
عبد المطلب عم الر

العبا�ســية حوالي خم�سة قرون، وقد اتخذوا من 

بغداد عا�سمة لهم. 

ُة 132- 656 هـ ولُة العبا�صيَّ الدَّ
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4ن�شاط 

ولة العبا�سية حوالي خم�سة قرون. في �سوء ذلك، اأْبحُث في  ا�ستمرت الدَّ

القرن  ُد  اأحدِّ ثم  الواحد،  القرن  �سنوات  المختلفة عن عدد  التعلُّم  م�سادر 

الهجري الحالي. 

ِة ولِة العبا�صيَّ  ُمْنجزاُت الدَّ

اأ�سهم العبا�سيون في ِخْدمِة الح�سارة الإ�سامية بالعديد من المنجزات، اأهمها: 

ا�ستحداث من�سبي: 

- الوزير.

- قا�سي الق�ساة.

- بناء مدينة بغداد.

اء.
ّ
- بناء مدينة �سامر

بيــت  مكتبــة  اإن�ســاء   -

الحكمة.

- ترجمة الكتب والعلوم 

اإلى اللغة العربية.

الفـكـريـــةالعمرانيـــة الإداريـــة

ال�سكل )5( مخطط مدينة بغداد التي بناها العبا�سيون

ولة العبا�سية ال�سكل )4( من منجزات الدَّ

ال�سمال
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5ن�شاط 

ا يلي: اأ- من خال ال�سكل )5( اأُجيُب عمَّ

1. ما ال�سكل الهند�سي للمدينة؟

2. كم بابًا للمدينة؟

د موقع الجامع والق�سر. 3. اأحدِّ

ام بهذا ال�سم. 4. اأ�ستنتج �سبب ت�سمية باب ال�سَّ

ب- اأَْقراأُ ومجموعتي النَّ�سَّ التَّالي، ون�ستنتُج ما فيه من اأفكار، ثم نقوُم بمناق�ستها تحت 

اإ�سراف المعلِّم:

نى 
ْ
من اأطباء الم�سلمين الم�سهورين الرازي، وقد ا�ست�سير ِفي اْلمو�سع الَِّذي يجب اأَن ُيب

ٍة من َجاِنبي َبْغَداد قطعة 
َ
اِزي بع�س الغلمان اأَن ُيعلِّقوا  ِفي كلِّ َناِحي

َّ
ِفيِه الم�ست�سفى،  فاأَمر الر

َعٍة .
ْ
ر

ُ
لحم، َفاأَ�َساَر ِباأَن ُيبنى الم�ست�سفى في المكان الذي لم يف�سد ِفيه اللَّْحم ِب�س

ِة ولِة العبا�صيَّ ِنهايُة الدَّ

ولة، ودخول المغول  ولة العبا�سية ب�سبب التناف�س على الحكم، وتدهور اقت�ساد الدَّ �سعفت الدَّ

ولة العبا�سية عام 656 هـ )ال�سكل6(. العا�سمة بغداد واإ�سقاطهم للدَّ

  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أُفكِّ

ية ترجمة الكتب والعلوم اإلى اللغة العربية. اأهمِّ

) ابن اأبي اأ�سيبعة، 2010م(
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6ن�شاط 

:
َّ
 اأ- اأَ�ْسَتعيُن بالخريطة في ال�سكل )6( ُثم

ُد موقَع كلٍّ ِمْن: بغداد، منغوليا )موطن المغول(. 1. اأُحدِّ

ُع خطَّ �سيِر المغوِل اإلى بغداد.
َّ
2. اأََتَتب

ِة .
َّ
ولِة العبا�سي ولِة الأمويِة والدَّ ب- اأُقاِرُن في الجدول اأدناه بيَن الدَّ

العا�سمُة

الفترُة الزمنيَُّة

اأَبَْرُز الُْمْنجزاِت

ولُة الدَّ
العبا�سيَُّةوجُه المقارنِة ُة َـّ الأمــويــ

ال�سكل )6( خط �سير المغول اإلى بغداد

خرا�سان

قرة قوروم

بخارى�سمرقند

مرو
الري

بغداد

البحر الأ�سود

بحيرة
خوارزم

همذان

ني�سابور
الـ�سـيـــن

الـهـنــــد

�سـهـول منغولـيــا

الخليج العربي بحر ُعمان

البحر الأحمر )القلزم(

�سبه الجزيرة العربية

دم�سق

بحر قزوين )الخزر(

2000 كم0500 10001500

ال�سمال
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 لم تخ�ســع ُعمان ل�ســيطرة الأمويين لفترٍة من 

من حتى ا�ستطاع الخليفة الأموي عبدالملك بن  الزَّ

مروان ال�ســيطرة عليها عام 81هـ ، ومن الأ�سباب 

التي دفعت الأمويين لل�سيطرة على ُعماَن، موقعها 

الجغرافــي المتميــز علــى طــرق التِّجــارة البرية 

والبحرية )ال�سكل7(.

ــُة ِفــي ُعماَن ِـّـيـا�صــيَّ الحــيـــاُة ال�ص

ْفرة    ِزياد بــُن الُْمَهّلــب بن اأبــي �سُ
ا على ُعماَن.    

ً
نه الأمويون والي

َّ
عي

�شخ�شية تاريخية ُعمانية

در�ســت �ســابًقا اأن اآل اْلُجَلْنــدى كانــوا 

يحكمــون ُعماَن ُقبيل الإ�ســام، وا�ســتمر 

ُحكمهــم لهــا فــي عهــد النُّبــوة والِخافة 

ولة  عــوٍث مــن الدَّ
ْ
ا�ســدة مــع وجــود َمب

َّ
الر

الإ�ســامية ي�ست�ســيره الُعمانيــون فــي اأمور 

ولة. ين واإدارة �سوؤون الدَّ الدِّ

◆

◆

العمـانييــن   حكــم  ا�ســتـمرار 

الأموي  الع�ســر  فــي  لبادهم 

لفترة من الزمن.

الح�ســارية  المنجزات  د  تعــدُّ

الُعمانية في الع�سر الأموي.

في هذا الدر�س: �أتعلَّم

�لدر�س �لثاين
  ُ

عمان يف العصر األموي
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1ن�شاط 

اأ�ستعيُن ومجموعتي بالخريطة في ال�سكل )7(، ُثمَّ ُنِجيُب عن الأ�سئلة الآتية:   

ولة الأموية .  د موقع ُعمان بالن�سبة لعا�سمة الدَّ 1.  نحدِّ

              

ولة  رق التِّجارية التي كانت تعبر المحيط الهندي متجهة اإلى عا�سمة الدَّ 2. نتتبع الطُّ

الأموية عبر ُعمان .

 ال�سكل )7 ( الطرق التجارية  في الع�سر الأموي

بــــالد فــار�س

الـعــراق

الـهـنــد

المحيط الـهـنــدي

مدينة
طريق تجاري

يقيــا
ق اإفر

�ســر

م�ســـر

البحر المتو�سط

الخليج العربي

بحر العرب

بحر ُعمان

دم�سق

ُعـمــان
�سحار

مرباط

الب�سرة

البحر الأحمر

المدينة المنورة

مكة

2000 كم0 1000

ال�سمال
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2ن�شاط 

ُة ُة اْلُعمانيَّ اْلُمْنجزاُت اْلح�صاريَّ

اأ�ســهم الُعمانيوَن في الع�ســر الأموي بالعديد من المنجزات التي كان لها دور في اْزِدهار 

مها، منها : الح�سارة الإ�سامية وتقدُّ

ُة:  اْلُمْنجزاُت اْلِفْكريَّ

 العلوم التــي اهتم بها 
ِّ
    ن�ســطت الحركــة الثقافيــة بُعمان في الع�ســر الأموي، ومــن اأهم

ــريعة الإ�ســامية، ويعدُّ الإمام جابر بن زيد )القرن الأول  الُعمانيون في تلك الفترة علوم ال�سَّ

 مــن الُعمانيين اإلى مدينة 
ُ
الهجــري( من اأوائــل الذين األّفوا في علم الفقــه. كما هاجر الكثير

الب�سرة لطلب العلم ون�سره.

  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أُفكِّ

ريعة الإ�سامية . اهتمام الُعمانيين بعلوم ال�سَّ

يعدُّ كعب بن معـدان الأَْزِدي 
�سـاِعــًرا وخطيبًــا  الُعمانـــي 
اأُعجـــب  وقــــد  َم�ْسهــوًرا، 
الخليفـة عمر بن عبد العزيز 
بف�ساحتــه، ومــن �سعـره في 

مدح اأزد ُعمان قوله:
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1. اأَْبحُث ومجموعتي في م�سادر التعلُّم المختلفة عن �سخ�سية كعب بن معدان الأَْزِدي، 

. فِّ  نعر�ُس ما تو�سلنا اإليه في ال�سَّ
َّ
ُثم

اعر قومه؟                                  2. ما ال�سفات التي و�سف بها ال�سَّ

 المنجزات البحرية :

 العديَد من 
ُّ
ق الأُ�سطوُل الُعماني  في الع�سر الأموي؛ اإذ حقَّ

ُّ
َ النَّ�ســاُط البحريُّ الُعماني

ازدهر

حها ال�سكل )8(. اْلُمْنجزاِت يو�سِّ

 َيوَم اْلَوَغى َخَطروا 
)1(

اإِذا ُقروُمُهــم والأَْزُد َقْوِمي ِخياُر اْلَقوِم َقْد َعلموا  

ٌب َلها ُدَرُر 
ْ
ْت َحر

َ
ر  ِفيــُهم َمــعاِقُل ِمــْن ِعـزٍّ ُيــاُذ ِبـها   َيْوًما اإِذا �َسمَّ

)2(
َتِدُر

ْ
ـغوَن َمْجـَدُهمُ   اإنَّ اْلَمكاِرَم ِفي اْلَمْكروِه َتب

ْ
 ِباأ�ْسيــاِفــِهم َيب

ٌّ
َحــي

                   )الطبري، 1988م(

د المعّظم.
ّ
)1( الُقروم : مفردها الَقرم وهو ال�سي

)2( تبتدر : يعّجل بها .
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 ال�سكل )8( الُْمْنجزاُت الُعمانيُة البحريَُّة  في الع�سِر الأموي

ــُة الـبـحـريـَُّة  ـَْجـزاُت الُعمانيَّ ـُن اْلـم

3ن�شاط 

جيُب عن الأ�سئلة الآتية:    اأُ
َّ
 اإلى الخريطة في ال�سكل )7(، ُثم

ُ
 اأَْنُظر

ُد على الخريطة المناطق التي و�ســل اإليها الأ�ســطول البحــري الُعماني في  1.  اأُحــدِّ

الع�سر الأموي.

فن التِّجارية الُعمانية اإلى مناطق بعيدة من العالم منذ القدم؟
ُّ

ر و�سول ال�س
ِّ

2. ِبمَ تف�س

ن�سر الإ�سام على �سواحل 

فار�ــس والهنــد و�ســرقي 

اإفريقيا.

ــى اأمـــن  ــل ــمــحــافــظــة ع ال

وا�ستقرار ال�سواحل الُعمانية 

والبحار المجاورة.

التبــادل التجــاري بيــن 

المطلة  والمناطق  ُعمان 

على المحيط الهندي.
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�ســهدت ُعمان في الع�سر العبا�ســي اأو�ساًعا 

�سيا�ســية واقت�سادية وثقافية متنوعة، اأ�سهمت في 

اإثراء الح�سارة الإ�سامية بالعديد من المنجزات 

الح�سارية.  

حـافــــظ الُعمانيـــون 

علــى حكــم بادهم مع 

بداية الع�ســر العبا�ســي؛ 

وذلــك بمبـايعـــة الإمام 

اْلُجَلْنــــدى بن م�ســعود 

عام 132 هـ، وقد حاول 

على  ال�سيطرة  العبا�سيون 

ُعمــان باإر�ســال العديــد 

حها  يو�سّ الحمات  من 

)ال�سكل 9(.

◆

◆

عـلى  الُعمانييــن  محـافظـــة 

حكمهــم لبادهــم لفترات 

طويلة في الع�سر العبا�سي.

د المنجزات الح�ســارية  تعدُّ

الُعمانية في الع�سر العبا�سي. 

�أتعلَّم

�لدر�س �لثالث

الـحـيــــاة ال�صـيـا�صـيـة في ُعمان

ُ  عمان يف العصر العباسي

 ال�سكل )9( الحمالت العبا�سية لل�سيطرة على ُعمان   

 ُ

حمل��ة بقيادة محم��د بن نور 

عام 280 هـ
نزوى

جلفار
البحرين

حتّى�سحار

الـعــراق

الخليج العربي

ال�سمال

1000 كم0 500

حمل��ة بقي��ادة خ��ازم 

ابن خزيمة عام 134هـ

عي�سى  بقيادة  حملة 

ابن جعفر وا�س��تطاع 

هزيمت��ه   العماني��ون 

عام 189هـ
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ة لل�سيطرة على ُعمان من الأقدم اإلى الأحدث. 
َّ
1. اأُرتُِّب الحمات العبا�سي

2. اأتتبع على الخريطة خطَّ �سير حملة محمد بن نور اإلى ُعمان.

ة  مجالت منها: اأ�سهم الُعمانيون في الع�سر العبا�سي بالعديد من المنجزات الح�سارية في عدَّ

1ن�شاط 

 اأُجيُب عن الأ�سئلة الآتية: 
َّ
كل )9(، ُثم اأَ�ستعيُن بال�سَّ

ُة ُة الُعمانيَّ اْلُمْنجزاُت الح�صاريَّ

  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أُفكِّ

ولة العبا�سية ال�سيطرة على ُعمان. رغبة الدَّ

ُة:  اْلُمْنجزاُت اْلِفْكريَّ

 برز العديد من العلماء الُعمانيين الذين تركوا 

ا فــي جوانب متعددة منهــا: اللغة، 
ًّ
تراًثــا علمي

والطــب، والفقــه )ال�ســكل 10(، وقد هاجر 

بع�سهم اإلى مناطق كثيرة مثل العراق والأندل�س؛ 

من اأجل طلب العلم ون�سره. 

ببي�ســة الإ�ســام؛  يت نزوى  �ُســمِّ

وذلك لكثرة العلماء فيها.
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 ال�سكل )10( ِمَن الُْمْنجزاِت الِْفْكريِة الُعمانيَِّة   

محمد بن جعفر الأزكويابن الذهبياأبو العبا�س المبّرد

ن�شاط 

َجاُل �لمْ

خ�شيِة ��شُم �ل�شَّ

��شُم �لكتاِب

2

   اأ- َعاَم تدلُّ هجرة بع�س الُعمانيين اإلى مناطق خارج ُعمان لطلب العلم؟

ب- اأدرجت اليون�ســكو عام 2015م اأحد علماء الطب الُعمانيين �ســمن برنامج 

الذكرى المئوية لاأحداث التاريخية المهمة وال�سخ�ســيات الموؤثرة في العالم. 

جوع اإلى م�سادر التعلُّم المختلفة، اأَجمُع بع�س المعلومات 
ُّ
في �سوء ذلك وبالر

. عن هذا العاِلم، ثم اأقراأها اأمام زمائي في ال�سفِّ

بال�ل�غ���ة ال�ف�ق��هال��طِّ
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كل اأدناه بالإجابِة  كل )10(، ثم اأُكمُل الكلماِت المتقاطعَة في ال�سَّ ج- اأَ�ستعيُن بال�سَّ

ا يلي: عمَّ

- عموديًّا:

1. عاِلم ُعماني.  

2. تخ�س�س علمي.  

ا:
ًّ
- اأفقي

1. عنوان كتاب.  

2. عاِلم ُعماني.  
1

: ُر الُعْمرانيُّ  التطوُّ

اهتــم الُعمانيون باإن�ســاء الُح�ســون والأ�ســوار خال هذه الفتــرة مثل: �ســور مدينة البليد              

ــوا بعمارة الم�ســاجد، وظهر هــذا الهتمام في بنــاء المحاريب  )ال�ســكل 11( ، كمــا اهتمُّ

ــحــار، وجـامـع نــزوى  والمنــارات، ومن اأمثلـة تلك الم�ســاجد: م�ســجـد جنـاح فــي �سُ

)ال�سكل 12(.   

ب

د

ء

ب

1

2

2
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ال�سكل )12( جامع نزوى )جامع القلعة حاليًّا( ال�سكل )11( اآثار مدينة البليد في ظفار   

3ن�شاط 

: انت�سار الح�سون والأ�سوار في بادي .
ُ
ر

ِّ
اأ- اأُف�س

ب- اعتمــد الُعمانيون قديًما علــى مواد من البيئة المحلية في بنــاء المنازل والقاع 

والح�سون. في �سوء هذه العبارة، اأُقاِرُن في الجدول التالي بين المواد الم�ستخدمة 

في البناء قديًما، والمواد الم�ستخدمة في الوقت الحا�سر.

  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أُفكِّ

واجبنا تجاه الآثار في بلدنا.
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ال�سكل )13( الأن�سطة القت�سادية بُعمان في الع�سر العبا�سي

 الموادُّ الم�ستخدمُة في الِبَناِء في

اْلوقِت اْلحا�سِر
الموادُّ الم�ستخدمُة في الِبَناِء قديًما

:  الْزِدهاُر القِت�ساديُّ

عت الأن�سطة القت�ســادية بُعمان في الع�سر  تنوَّ

راعة  العبا�ســي )ال�ســكل 13(، فقد ازدهــرت الزِّ

ــناعة والتِّجارة، ومن الب�سائع التي تاجر بها  وال�سِّ

خور، ويعدُّ ميناء )ري�سوت( 
ُ
الُعمانيون التَّوابل والب

ــيب 
ِّ

في ولية �ســالة، وميناء )دما( في ولية ال�س

من المراكز التجارية المهمة خال تلك الفترة.

من المدن التي ا�ستهرت ب�سناعة 

حار. فن في هذه الفترة مدينة �سُ
ُّ

ال�س

ر�عُة ناعُة�لزِّ �ل�شِّ

مور - التُّ

- الليمون

- الُحبوب

عير  كال�سَّ

رة والذُّ

�سيج - النَّ

فن - ال�سُّ

- الف�سيات

- الهند

ين - ال�سِّ

- �سرقي 

اإفريقيا

عالقاتمنتجاتمحا�سيل

�لتِّجارُة
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4ن�شاط 

اأ- اأ�ستعيُن بالأطل�س المدر�سي ل�سلطنة ُعمان والعالم ال�سفحة )32(، ثم اأَكتُب 

على الخريطة اأدناه المناطق التي ارتبطت بها ُعمان بعاقات ِتجارية.

 اأُجيُب عن الأ�سئلة التي تليه:
َّ
 النَّ�سَّ التَّالي، ُثم

ب- اأَقراأُ

دة فائقة، ل ينتج في �ســيء من 
ّ
كانــت نزوى تنتج نوًعا من الثِّياب منّمقة بالحرير، جي

باد العرب مثلها.                                                               )ياقوت الحموي، 1995م(

ناعة التي ا�ستهرت بها نزوى؟ 1. ما ال�سِّ

زت الثِّياب التي كانت ُت�سنع في نزوى؟
َّ
2. بماذا تمي

؟
3. عام تدلُّ عبارة »ل ينتج في �سيء من باد العرب مثلها« 

المحيط الـهـنــدي

البحر المتو�سط

الخليج العربي

بحر العرب

ُعـمــان

البحر الأحمر

1500 كم0 750

ال�سمال

SOCIAL 5 p2 (U2) 2018.indd   59 7/16/18   2:18 PM



الوحدة الثانية: ُعمان في الع�سرين الأموي والعبا�سي

60

: �ساُط البحريُّ  النَّ

َ النَّ�ســاُط البحريُّ الُعماني في الع�سر العبا�ســي، حيث قام الأُ�سطول الُعماني باأدوار عظيمة 
ازدهر

في حفظ ا�ستقرار الباد، وحماية ُخطوط الماحة من القرا�سنة، كما كان له دور في التِّجارة، ون�سر 

الإ�سام في المناطق التي و�سل اإليها التُّجار.

اأر�ســل الإمام ال�سلت بن مالك 

الأُ�ســطول الُعماني لتحرير جزيرة 

�سقطرى. 

 ال�سكل )14( ر�سم ل�سفينة تقليدية ُعمانية   

5ن�شاط 

.
ُّ
       اأ- اأَ�ْستنتُج الأَدواَر التي َقاَم بها الأُ�سطوُل الُعماني

 اأُِجيُب عن الأ�سئلة التي تليه: 
َّ
، ُثم  النَّ�سَّ

ب- اأَقراأُ

للتَّاجر الُعماني ال�سيخ عبد اللـه ال�سحاري )القرن 5 هـ( دور كبير في ن�سر الإ�سام 

ين بجنرال الأخاق الطيبة. به امبراطور ال�سِّ ين، وقد لقَّ في ال�سِّ

ين؟ 1. ما الأعمال التي قام بها ال�سيخ عبد اللـه ال�سحاري في ال�سِّ

؟
 »

جنرال الأخاق الطيبة
«

2. عام يدلُّ لقب 
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الدرس األول: عوامل التكامل العربي.

الدرس الثاني: عمان ... عالقات طيبة وتعاون دائم.
 ُ

ـي
رب

عـ
الـ

ل 
مـ

كـا
لـت

 وا
ان

مـ
ُ عـ

الِِب ِمْن ِدَراَسِة َهذِه الَوْحَدِة َأْن :  ُع ِمَن الطَّ ُيَتوقَّ

َف عوامل التكامل العربي.  يتعرَّ

ول العربية في المجاالت المختلفة.  يدرَك أهمية التكامل بين الدُّ

 يعَتزَّ بجهود سلطنة ُعمان في تعزيز التعاون والتكامل العربي.

َل الخرائط واألشكال والنصوص الواردة في الوحدة.  يحلِّ

 يستوعَب المفاهيم والمصطلحات والتعميمات الواردة في الوحدة.

 يكتسَب القيم واالتجاهات والمهارات الواردة في الوحدة.
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◆

◆

ارتب��اط دول الوط��ن العرب��ي  

بعدٍد من العوامل الم�شتركة.

اأهمية التكامل بين دول الوطن 

العربي.

ر�س: في هذا الدَّ �أتعلَّم

عواِمل التكامل العربي �لدر�س �لأول

عواِمُل التَّكامِل العربيِّ

الـمـوقــع 
الجغرافـي

الـلـغــــة
العربيــة

يــن الــدِّ
 الإ�سـالمي

ــاريـخ الـتَّ
الم�سـتـرك

الـعــادات
والتقاليـد

ول العربية اإلى تحقيق التكامل  ت�ش��عى الدُّ

فيم��ا بينها في مختلف المجاالت، وُيق�ش��د 

ول لتحقيق  بالتكام��ل التب��ادل القائ��م بين ال��دُّ

اأهداف م�شتركة. ومن االأمثلة على ذلك تبادل 
المنتجات الزراعية وال�شناعية. وت�شترك دول 

الوط��ن العربي بعدٍد من العوامل التي ُت�ش��هم 

في تحقيق التكامل العربي )ال�شكل1(.

ال�شكل )1( عوامل التكامل العربي
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 بالن�ش��بة للعال��م، اإذ يقع على ملتق��ى ثالث قارات، 
ٌّ
  للوط��ن العرب��ي موقع جغرافي مهم

حات والقنوات المائية والم�شايق المهمة  )ال�شكل2(. وُي�شرف على عدٍد من الم�شطَّ

ل بين  ز الوطن العربي ب�ش��هولة االت�ش��ال بين اأجزائه؛ االأمر الذي �ش��اعد على التنقُّ
َّ
 ويتمي

ع الت�شاري�س  ى امتداد الوطن العربي على م�ش��احة وا�شعة اإلى تنوُّ اأرا�ش��يه منذ الِقدم، كما اأدَّ

والُمناخ في ُدَولِ�ه. 

الموقـُع الجغرافـي1ُّن�شاط 

ال�شكل )2( الوطن العربي

  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أُفكِّ

كيف ُي�شهم تنوع ُمناخ الوطن العربي في التكامل بين ُدَوِلِه؟

اآ�ش���������ي�����ا
اأوروب���ا

المحيط الأطل�شي ال�ب�ح����ر المتو�ش��ط

الكويت

ال�ش��ودان

الإمارات

لبنان

الع��راق

طنة ُعمان
�شل

بح�ر ال�ع�رب

م�شيق هرمز

م�شيق
 باب المندب

قناة ال�شوي�س

ال�ب��ح����ر الأح�م����ر

الخليج العرب����ي

ال�شومال

قط�ر
البحرين

فل�شطين

اليمن

ال�ج�زائ����ر

ال�م�غ�رب

جيبوتي

ال�شعودي����ة

تون�س

الأردن

م��ش������ر

موريتاني��ا

2000 كم 50010001500 �شفر

�شوريا

جزر القمر

ل���ي�ب�ي������ا

ال�شمال
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1ن�شاط 

1. اأَر�ُش��مُ في الخريطة اأدناه وبا�ش��تخدام الرموز المنا�شبة خطَّ �ش��ير رحلتي مع كتابة 

ول والمدن التي مررت بها في طريقي.  الدُّ

 

2. اأَكتُب بع�س المعالم الطبيعية والب�ش��رية التي مررت بها في رحلتي، وذلك ح�شب 

الجدول االآتي: 

ا اإلى المملكة المغربية، في �شوء ذلك 
ًّ
ُل اأني �شافرت مع اأ�شرتي بر

َّ
اأَتخي

وباال�شتعانة بخرائط الوطن العربي الواردة في نهاية الكتاب:

	 	 	 	 	 	 	 	 	

م�شطحات وممرات مائية )قناة، م�شيق(

اأنهار

جبال

مدن عربية

�شحاري

بحر ُعمان

الخليج العربي

البحر الأحم�ر

خليج عدن
بحر العرب

ال�ب�ح��ر الم�ت�و�ش������ط
اآ�ش���������ي�����������ا

اإف��ري��ق��ي��������������ا

ط الأطل�شي
المحي

المحيط 
الهندي

ج�زر القمر

2000 كم 50010001500 �شفر

ال�شمال

SOCIAL 5 p2 (U3) 2018.indd   66 7/16/18   2:32 PM



الوحدة الثالثة :  ُعمان  والتكامل العربي

67

االإ�ش��الم دين الغالبية العظمى من 

م حياتهم  اأبن��اء االأمة العربية، وقد نظَّ

)ال�ش��كل3(، كما  د عباداتهم  ووحَّ

نه��ى عن الفرق��ة ودعا اإل��ى التعاون 

والمحبة وال�شالم. قال تعالى:

يُن الإ�سالميُّ الدِّ

ال�شكل )3( مو�شم الحج في مكة المكرمة

ان الوطن  ث معظم �ُش��كَّ   يتح��دَّ

العرب��ي اللغ��ة العربي��ة، وه��ي لغة 

الق��راآن الكريم، وقد اأ�ش��همت في 

ا من��ذ الِقدم، 
ًّ
توحي��د الع��رب ثقافي

وُتعد اللغ��ة العربية اليوم من اللغات 

المهمة في العالم.

ُة اللغُة العربيَّ

الل�غ�ة  الأهمي���ة  ا 
ً
ن�ظ��ر

العربي���ة فق��د خ�ش�ش��ت 

منظمة االأمم المتحدة  يوم  

18 دي�ش��مبر من كل عام 

ا للغة العربية.
ًّ
يوًما عالمي

�شورة اآل عمران، الآية )103(

 {
 }

SOCIAL 5 p2 (U3) 2018.indd   67 7/16/18   2:32 PM



الوحدة الثالثة :  ُعمان  والتكامل العربي

68

م��ن الح�ش��ارات الت��ي قام��ت في 

الوطن العرب��ي، وكانت بينها عالقات 

ح�ش��اريَّة ب��ارزة: ح�ش��ارة مجان في 

ُعمان، والح�شارة الفرعونية في م�شر.

 الوطن 
َّ
للع��رب تاري��خ م�ش��ترك، فق��د م��ر

العربي باأحداث تاريخية مت�شابهة اأ�شهمت في 

توحيد اأهداف ال�شعوب العربية واآمالها، حيث 

قامت على اأر�ش��ه ح�شارات عريقة منذ الِقدم، 

وحكمته عدد من الدول االإ�ش��المية، التي كان 

له��ا دور مهم في تط��وره الح�ش��اري، واإبراز 

مكانته على م�شتوى العالم.

التَّاريُخ الم�سترُك

2ن�شاط 

 �شفويًّا عن واجبي تجاه لغتي العربية.
ُ
ر
ِّ
ج- اأُعب

اأ- تت�شاب�ه احتف�االت اأب�ن�اء الوط�ن العربي بالعدي�د من المنا�شبات الديني�ة،

      في �شوء ذلك اأَ�شُف مظاهر االحتفال باإحدى المنا�شبات الدينية في بلدي ُعمان.

ًحا له ما تتميز  ب- اأَكتُب ر�شالة اإلى �شديق عربي اأدعوه فيها لزيارة بلدي ُعمان مو�شِّ

. به من معالم ح�شارية ومناظر طبيعية خالبة، ثم اأَقراأُ ما كتبته اأمام زمالئي في ال�شفِّ
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ول العربية )ال�ش��كل 4(، ونجد هذا الت�شابه في االأخالق   تت�ش��ابه العادات والتقاليد في الدُّ

فات الحميدة التي ُعرف بها العرب منذ الِقدم، مثل: الكرم، والتعاون، وفي احتفال اأبناء  وال�شِّ

الوطن العربي بالمنا�ش��بات االجتماعية المختلفة. وقد دعانا االإ�شالم اإلى التم�شك بالعادات، 

واالأخالق الحميدة، ونبذ العادات ال�شيئة.

العاداُت والَّتقاليُد

ال�شكل )4( من العادات والتقاليد العربية
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3ن�شاط 

ح كيف ُي�شهم التاريخ الم�شترك في تحقيق التكامل بين الدول العربية. اأ- اأو�شِّ

ح ال�شمات الم�شتركة للعادات   اإلى ال�شور في ال�شكل )4(، ثم اأو�شِّ
ُ
ب- اأَنظر

والتقاليد العربية.

ج- اأَْبَحُث ومجموعتي في م�شادر التعلُّم المختلفة عن �شوٍر لبع�س العادات 

. والتقاليد الُعمانية، ثم نعر�شها في ال�شفِّ

د- ما واجبي تجاه العادات والتقاليد الُعمانية االأ�شيلة؟

فن العازي:من الفنون ال�ش��عبية الُعمانية، 
وهو ف��ن االإلق��اء ال�ش��عري دون تنغيم اأو 

ى ف��ي المنا�ش��بات الوطنية  غن��اء، وي��وؤدَّ

واالجتماعية م�ش��احًبا لفن الرزحة، وقد 

ت��م اإدراجه في قائمة الت��راث الثقافي غير 

المادي لالإن�شانية في منظمة االأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليون�شكو( عام 2012م.
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ترتبط �ش��لطنة ُعمان بعالقات طيبة مع جميع 

ول العربية، وتحر���س على تعزي��ز التعاون  ال��دُّ

والتكامل العربي في مختلف المجاالت.

ول العربية عام 1971م، وت�شارك بفاعلية في االجتماعات  ت �شلطنة ُعمان لجامعة الدُّ   ان�شمَّ

التي تعقدها الجامعة )ال�شكل 5(.

◆

◆

عالق�ات �شلطن�ة ُعمان ب�دول 

الوطن العربي.

 جهود �شلطنة ُعمان في تعزيز 

التَّعاون والتَّكامل العربي.

ر�س: في هذا الدَّ �أتعلَّم

المجاُل ال�سيا�سيُّ

ول  الدُّ جامعة  اأُن�شئت 

1945م  عام  العربية 

بهدف تحقيق التكامل 

ها مدينة  العربي، ومقرُّ

القاهرة.

ول العربية     ال�شكل )5( اأحد اجتماعات جامعة الدُّ

عمان ... عالقات طيبة وتعاون دائم�لدر�س �لثاين
 ُ 
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1ن�شاط 

ول العربية على الرابط اأ-اأَ�شتعيُن ومجموعتي بالموقع االإلكتروني لجامعة الدُّ

http://www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspx ، ثم ُنجيب عن االأ�شئلة االآتية:

ول العربية؟  ول االأع�شاء بجامعة الدُّ 1. كم عدد الدُّ

2. متى كانت اآخر قمة عربية ؟ وفي اأي دولة؟ 

اللَّ�ه  المعظم- حفظه  �شعيد  بن  قابو�س  ال�شلطان  لخطاب جاللة  قراءتي  ب-من خالل 

ول العربية. ورعاه- اأَ�شُف دور بلدي ُعمان في جامعة الدُّ

ول العربية تعمل  »اإنَّ �شلطنة ُعمان منذ ان�شمامها لع�شوية جامعة الدُّ
ح�ش��ب قناعتها ال�شريحة والوا�شح��ة المعروفة لدعم جهود العمل 

العربي الم�شترك«.
من خطاب �شاحب الجاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد المعظم- حفظه الل�ه ورعاه-

ول العربية . عام  1995م بمنا�شبة مرور 50 عاًما على اإن�شاء جامعة الدُّ

كلماٌت ُم�ِشيَئٌة

SOCIAL 5 p2 (U3) 2018.indd   72 7/16/18   2:33 PM



الوحدة الثالثة :  ُعمان  والتكامل العربي

73

ول العربية من خالل الت�شاور في الموا�شيع  وتحر�س �شلطنة ُعمان على توثيق عالقاتها بالدُّ

ول  التي تهم �شعوب المنطقة )ال�شكل 6(، والم�شاهمة في حل الم�شكالت التي قد تواجه الدُّ

العربية.

ول العربية ال�شكل )6( تبادل الزيارات بين قادة الدُّ
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2ن�شاط 

اأَقراأُ الخبر ال�شحفي، ثم اأُجيُب عن االأ�شئلة التي تليه:

ُد م�شدر الخبر، وتاريخه. 1. اأُحدِّ

ُح م�شمون الخبر باخت�شار. 2. اأُو�شِّ

ول كما ورد في الخبر. 3. اأَ�شتخل�ُس الهدف من التعاون بين الدُّ

م�شقط - الُعمانية:

�ش��احب  ح�ش��رة  ا�ش��تقبل 

الجاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد 

المعظم - حفظه الل�ه ورعاه - 

اأخاه �ش��احب ال�ش��مو ال�ش��يخ 

�ش��باح االأحمد الجابر ال�شباح 

اأمير دولة الكويت الذي و�ش��ل

اإل��ى البالد ف��ي زيارة لل�ش��لطنة 

ت�ش��تغرق ثالثة اأي��ام، وقد تبادل 

و�ش��يفه  الجالل��ة  �ش��احب 

االأحاديث الودية التي ا�شتعر�شوا 

فيها العالق��ات الطيبة التي تربط 

الكوي��ت  ودول��ة  ال�ش��لطنة 

والتع��اون المثم��ر بينهما في 

الت��ي  المج��االت  مختل��ف 

تخ��دم الم�ش��الح الم�ش��تركة 

لل�شعبين ال�شقيقين.

)جريدة الوطن 21 فبراير 2017م(
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   ت�شعى �شلطنة ُعمان اإلى تحقيق 

التَّع��اون والتَّكامل االقت�ش��ادي مع 

ول العربي��ة م��ن خالل  جمي��ع ال��دُّ

التبادل التِّجاري لل�ش��لع والب�ش��ائع 

المختلف��ة، والم�ش��اركة في العديد 

من الم�شاريع والفعاليات االقت�شادية  

العربية )ال�شكل 7(.

الَمجاُل القت�ساديُّ

 ال�شكل )7( معر�س للمنتجات الُعمانية في الجزائر   

3ن�شاط 

ال�شلطنة،  اأ�شواق  في  العربية  المنتجات  بع�س  اأدناه  الجدول  في  اأَكتُب  اأ- 

ولة المنتجة لها. والدَّ

ُة اْلُمْنتجُة لها
َّ
ولُة العربي الدَّ لعة ُ

ِّ
ال�ش

ع االأن�ش��طة االقت�ش��ادية في الوطن العربي على التكامل  ب- اأُناِق�ُس ومجموعتي اأثر تنوُّ

بين دوله، ثم نعر�ُس ما تو�شلنا اإليه اأمام بقية المجموعات.
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تحر�س  ال�شل�طنة على تع�زي�ز الت�عاون 

ول  يا�ش���ي مع جميع الدُّ
ِّ
الثَّ�ق�اف�ي وال�ر

العربي�����ة م����ن خ���الل الم�ش���ارك���ة 

والفعالي��ات  الم�وؤت�م������رات  ف�����ي 

الثقاف�ية والريا�شية )ال�شكل8(، وتبادل 

واالإعالم�ي��ة،  ال�ت�رب�وي����ة  الخ�ب��رات 

كم��ا ت��ش�ت�ش��يف ال�ش��لطنة العديد من 

��ة 
َّ
ة العربي

َّ
��ة والريا�ش��ي

َّ
االأن�ش��طة الثقافي

)ال�شكل9(.

يُّ يا�سِ قاِفيُّ َوالرِّ الَمجاُل الثَّ

ا�شت�شافت ال�ش��لطنة ممثلة بوزارة التربية 

الموؤتم��ر  ف��ي نوفمب��ر 2016م  والتعلي��م 

الك�ش��في العرب��ي تحت �ش��عار )الك�ش��فية 

واالرتقاء بالبيئة(.

 ال�شكل )9( ا�شت�شافة ال�شلطنة لبطولة كاأ�س العرب
  لكرة الطاولة 2017م   

 ال�شكل )8( م�شاركة ال�شلطنة  في الم�شابقة العربية للبرمجة 2017م   
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4ن�شاط 

نعر�س  ثم  العربية،  ول  الدُّ بين  التكامل  لتعزيز  م�شروًعا  ومجموعتي  اأقترُح  اأ- 

فكرة الم�شروع اأمام بقية المجموعات.

ول العربية، ثم اأَعر�ُس  ب-  اأَر�شُم خريطة ذهنية عن مجاالت التعاون بين بلدي ُعمان والدُّ

. عملي على زمالئي في ال�شفِّ

  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أُفكِّ

اأهمية التَّكامل بين دول الوطن العربي.
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