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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 P1 FIRSTS (14-3).indd   2 3/14/18   11:23 AM



S5 P1 FIRSTS (14-3).indd   3 3/14/18   11:23 AM



4

S5 P1 FIRSTS (14-3).indd   4 3/14/18   11:23 AM



5

املحتويات

ال�ضفحةالمو�ضوع/ الدر�س 

المحتويات

تقديم

مقدمة

10

20

30

44

58

65

71

78

88

95

106

110

5

6

7

الدر�س الأول: موقع الوطن العربي

الدر�س الثاني: ت�ضاري�س الوطن العربي

الدر�س الثالث: ُمناخ الوطن العربي

الدر�س الرابع: الموارد الطبيعية في الوطن العربي

الدر�س الأول: ُعمان و�ضبه الجزيرة العربية ُقبيل الإ�ضالم

الدر�س الثاني: ُمُدن ُعمانية في فترة ظهور الإ�ضالم

الدر�س الثالث: �ضخ�ضيات ُعمانية في عهد النبوة والخالفة الرا�ضدة

الدر�س الأول: العمل الجتماعي

الدر�س الثاني: مظاهر العمل الجتماعي

الدر�س الثالث: موؤ�ض�ضات العمل الجتماعي

ملحق )1(: الخرائط

ة عن دول الوطن العربي ملحق )2(: معلومات عامَّ

الـوحدة الأولى :  جـغرافـية الوطن العربي الطبيعية

الوحدة الثانية: ُعمان ُقبيل الإ�شالم وحتى نهاية ع�شر الخلفاء الرا�شدين

الوحدة الثالثة: العمل الجتماعي في بالدي

9

57

77

S5 P1 FIRSTS (14-3).indd   5 3/14/18   11:23 AM



6

ب�سم اللـه الرحمن الرحيم

الحم��د لل���ه نحمده تمام الحم��د، ون�ضلي ون�ضلم على خي��ر خلقه �ضيدنا محمد وعل��ى اآله و�ضحبه 

اأجمعين..وبعد.

تحر�س وزارة التربي�ة والتعلي�م ع�لى تجويد العملي�ة التعليمية م�ن خ�الل اإر�ضاء قواعد منظومة تعليمية 

متكاملة تلبي احتياجات البيئة العمانية وتتنا�ضب مع متطلباتها الحالية.

وبع��د مراجعة النظام التعليمي لل�ضلطن��ة وقيا�س م�ضتوى اأدائه وتحديد اأه��م التحديات التي تواجهه، 

قام��ت وزارة التربية والتعليم باإعادة ترتي��ب اأولوياتها، وتنظيم جهودها لإحداث التطوير بما يتما�ضى مع 

توجه��ات ال�ضلطنة وروؤيتها الم�ضتقبلي��ة، حيث جرى تطوير الأهداف العامة للتربي��ة، والخطة الدرا�ضية 

الت��ي اأول��ت اهتماما اأكبر للم��واد العلمية وتدري�س اللغ��ات، وا�ضتحدثت مواد درا�ضي��ة جديدة  لمواكبة 

الم�ضتجدات على �ضعيدي تكنولوجيا المعلومات واحتياجات �ضوق العمل من المهارات، هذا ف�ضال عن 

التطوير الذي اأدخل على اأ�ضالي��ب وا�ضتراتيجيات تدري�س المناهج الدرا�ضية التي اأ�ضبحت ُتعنى بالمتعلم 

باعتباره محور العملية التعليمية التعلمية. 

اإن النقل��ة النوعي��ة التي ن�ضهده��ا حاليا في العملية التعليمي��ة اأحدثت  الكثير م��ن التغييرات الجذرية، 

فج��اءت الكتب الدرا�ضية مت�ضمة بالحداثة والمرونة، والتوافق في مو�ضوعاتها مع م�ضتويات اأبنائنا الطلبة 

والطالب��ات، وخ�ضائ�س نموهم العقل��ي والنف�ضي، وثقافتهم الجتماعية، واهتم��ت بالجوانب المهارية 

والفني��ة والريا�ض��ة البدنية تحقيق��ا لمبداأ اأ�ضيل من مب��ادئ  فل�ضفة التعلي��م في ال�ضلطنة الداع��ي اإلى بناء 

ال�ضخ�ضية المتكاملة للفرد، وعززت دور المتعلم في عملية التعلم من خالل اإك�ضابه مهارات التعلم الذاتي 

والتعل��م التعاوني، ولم يعد الكتاب المدر�ضي بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات اإل دليال 

ي�ضتر�ض��د به الطالب للو�ض��ول اإلى ما تختزنه م�ضادر المعلومات المختلف��ة كالمراجع المكتبية وم�ضادر 

التعلم الإلكترونية الأخرى من معارف، وعلى الطالب القيام بعملية البحث والتق�ضي للو�ضول اإلى ما هو 

اأعم��ق واأ�ضمل. فاإليكم اأبنائ��ي وبناتي الطالب والطالبات نقدم هذا الكتاب راجين اأن يجد عين الهتمام 

منكم، ويكون لكم خير معين؛ لتحقيق ما ن�ضعى اإليه من تقدم ونماء هذا الوطن المعطاء تحت ظل القيادة 

الحكيمة لمولنا ح�ضرة �ضاحب الجاللة ال�ضلطان قابو�س بن �ضعيد المعظم حفظه الل�ه ورعاه.

واهلل ولـي التوفيق
د. مديحـة بنت اأحمـد ال�شيبانيـة
وزيـرة الرتبيـة والتعليـم

تقدمي

S5 P1 FIRSTS (14-3).indd   6 3/14/18   11:23 AM



7

ب�سم اللـه الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لل�ه رب العالمين وال�ضالة وال�ضالم على �ضيد المر�ضلين �ضيدنا محمد وعلى اآله و�ضحبه 

اأجمعين،،، وبعد

اأبناءنا الطلبة..   

ن��ا اأن ن�ضع بين اأيديكم كتاب الدرا�ض��ات الجتماعية لل�ضف الخام�س )الف�ضل الدرا�ضي 
ُّ
 ي�ضر

الأول( ال��ذي  ي�ضتمل على ثالث وح��دات درا�ضية ت�ضم مو�ضوعات متنوعة عن جغرافية الوطن 

العرب��ي الطبيعية، وُعمان ُقبيل الإ�ضالم وحت��ى نهاية ع�ضر الخلفاء الرا�ضدين، والعمل الجتماعي 

في المجتمع الُعماني. 

وق��د تم ت�ضمي��ن كتابكم العديد م��ن الأن�ضطة المتنوع��ة الهادفة اإلى تدريبك��م على عدٍد من 

المه��ارات الجغرافي��ة والتاريخية وتنمية مه��ارات التفكير المختلفة، واإك�ضابك��م قيم المواطنة 

ال�ضالحة. ونتطّلع منكم تطبيق ما �ضتتعلموه على مجتمعكم المحلي.

كما ناأمل اأن يكون كتابكم محفًزا لكم على البحث عن المعرفة من م�ضادرها المختلفة. 

7

  واللَّـُه المـوفـق ،،
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الِِب ِمْن ِدَراَسِة َهذِه الَوْحَدِة َأْن :  ُع ِمَن الطَّ ُيَتوقَّ
، وأهميتهما. َف الموقَع الجغرافيَّ والفلكيَّ للوطِن العربيِّ يتعرَّ

، وأثرها على حياة َة في الوطِن العربيِّ َح التَّضاريَس الرئيسيَّ يوضِّ
كاِن وأنشطتهم الُمْختلفة. السُّ

كاِن. ، وأثره على حياة السُّ َيستنتَج َخصائَِص ُمناِخ الوطِن العربيِّ
َة التنّوِع في الموارِد الطبيعيَّة في الوطن العربي  ر أهميَّ ُيقدِّ

والُمحافظة عليها.
َد األماكَن والمواقَع الواِرَدَة في الوحدِة. ُيحدِّ

َل اأَلشكاَل والجداوَل الواِرَدَة في الوحدِة. يحلِّ
َيْستوِعَب المفاهيَم والمصطلحاِت والتَّعميماِت الواِرَدَة في الوحدِة.

ِـّجاهاِت واْلمهاراِت الواِرَدَة في الوحدِة.  َيْكتسَب القيَم واالت

الدرس األول: موقع الوطن العربي
الدرس الثاني: تضاريس الوطن العربي

الدرس الثالث: مناخ الوطن العربي
الدرس الرابع: الموارد الطبيعية في الوطن العربي
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الوحدة الأولى :  جغرافية الوطن العربي الطبيعية
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�أوروبــــــا�آ�ســـــــــيـــــا

�إفريقيا

�أ�ستر�ليـا

�لمحيط �لأطل�سي

�أمريكا
�ل�سمالية

�أمريكا
�لجنوبية

�لقارة �لمتجمدة �لجنوبية )�أنتاركتيكا(

�لمحيط �لهادي

�لمحيط �لهادي

�لمحيط �لهندي

 يعي���ش الع��رب عل��ى م�س��احة وا�س��عة من 

الأر�ش ُتع��رف بالوطن العربي، وغالبية �سكانه 

ين  تربطهم خ�سائ�ش و�سمات م�ستركة منها الدِّ

الإ�سالمي واللغ��ة العربية والتاري��خ الم�سترك، 

وللوط��ن العربي موق��ع اأك�سبه اأهمي��ة جغرافية 

واقت�سادية وح�سارية عبر الع�سور.

امت��الك الوط��ن العرب��ي موقع ◆

ا�ستراتيجي على خريطة العالم.

في هذا الدر�س: �أتعلَّم

موقع الوطن العربي �لدر�س �لأول

الموقـع الجغرافي للـوطن العـربي

�ل�سكل )1(  موقع �لوطن �لعربي من �لعالم

ُيق�سد بالموقع الجغرافي موقع �لمكان بالن�ســبة للياب�ــس و�لماء. وللوطن العربي موقع 

جغرافي مهم على خريطة العالم ) ال�سكل 1(.

6000 كم 3000 �سفر

�ل�سمال

SOCIAL 5 U1 (1-2) 12-3.indd   10 3/14/18   11:13 AM



الوحدة الأولى :  جغرافية الوطن العربي الطبيعية
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اأ. يقع الوطن العربي في قارتي                      و                          

ب. يطل الوطن العربي على ُمحيطين هما                       و                     

ج. يبلغ عدد الدول العربية في قارة اآ�سيا                     دولة، ويبلغ عدد الدول العربية 

في قارة اإفريقيا                     دولة.

1ن�شاط 

 اإلى الخريطة في ال�سكل )1( وبال�ستعانة بخريطة الوطن العربي 
ُ
اأَنظر

الواردة في نهاية الكتاب المدر�سي:

1. اأُكمُل العبارات الآتية بما ينا�سبها: 

2. اأيهما اأكبر م�ساحة الجزء الآ�سيوي اأم الجزء الإفريقي من الوطن العربي ؟ 

ي بع�ش الدول العربية التي تطلُّ على: 3. اأُ�سمِّ

      - الخليج العربي                    

      - البحر المتو�سط      

      - المحيط الأطل�سي                

      - المحيط الهندي                    

ر م�ساحة الوطن العربي بحوالي )13 مليوًنا ون�سف( كم2. - ُتقدَّ

- عدد دول الوطن العربي 22 دولة.
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الوحدة الأولى :  جغرافية الوطن العربي الطبيعية
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2ن�شاط 

لُ مواقع الرُّموز الواردة فيها في الجدول:  َّعات، ثم اأُ�سجِّ اأَنظُرُ اإلى �سبكة المُرَب

ن�ستنتُج من النَّ�ساط ال�سابق اأنه باإمكاننا تحديد مواقع الأ�سياء والأماكن بدقة على �سبكة الُمَربَّعات، 

ول ودواِئر العر�ش في تحديد المواقع الجغرافيَّة. لذلك جاءت فكرة ا�ستخدام ُخطوط الطُّ

مدرسة أنوار احلكمة

مدرسة أنوار احلكمة

ُف الموقع الفلكي باأنه موقع المكان بالن�سبة لخطوط الطول ودوائر العر�ض.
َّ
ُيعر

ُذ الن�ساط الآتي:  فماذا يقصد بخطوط الطول ودوائر العرض؟ لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، اأُنفِّ

الموقـع الفـلـكي للـوطن العـربي

 �سبك��ة وهمية )لي�ست حقيقية( ُتر�س��م على الخرائط ونماذج الك��رة الأر�سية، وُت�ستخدم في 

تحديد المواقع على �سطح الكرة الأر�سية بدقة عالية.

�ِس:
ْ
 �ْلَعر

ُ
وِل َوَدَو�ئِر ُخطوُط �لطُّ
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الوحدة الأولى :  جغرافية الوطن العربي الطبيعية
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ح ال�سكالن )2 ، 3( الفرق بين خطوط الطول ودوائر العر�ش: ويو�سِّ

مدرسة أنوار احلكمة

مدرسة أنوار احلكمة

مدرسة أنوار احلكمة

مدرسة أنوار احلكمة خـطـــوط الـطــــول

دوائــــر الــعــــر�س

اأن�ساف دوائر تلتقي عند القطبين . 

ا.  عددها 360 خطًّ

غرينت���ش  خ��ط  ي�سم��ى  الرئي�س��ي  الخ��ط 

م الكرة  )Greenwich( ودرجته �سفر، ويق�سِّ

الأر�سية اإلى ن�سفين: �سرقي وغربي.

تفيدنا في تحديد الوقت.

دوائ��ر مكتمل��ة تحي��ط بالكرة 

الأر�سية.

عددها 180 دائرة.

الدائ���رة الرئي�سية ت�سمى )دائرة 

ال�س�ت��واء( ودرجته��ا �سف��ر، 

اإلى  الك��رة الأر�سي��ة  ��م  وتق�سِّ

ن�سفين: �سمالي وجنوبي.

تفيدنا في معرفة الُمناخ .

�ل�سكل )2(  خطوط الطول

�ل�سكل )3(  دو�ئر �لعر�س

 °23.5 

 °23.5 

�سفر

 °66.5 
 °90 

 °90 

 °90 

 °90 

 °66.5 
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الوحدة الأولى :  جغرافية الوطن العربي الطبيعية
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3ن�شاط 

وخطِّ  العر�ش  دوائر  اأ�سماَء  اأَْكُتُب   ،)3  ،2( بال�سكلين  بال�ستعانة  ب- 

الطول الرئي�سي في اأماكنها ال�سحيحة على الخريطة.

    ) دائرة ال�ستواء         - مدار ال�سرطان         - مدار الجدي        - خط غرينت�ش(

 Google( اأ- اأَ�ْسَتْخدُم ومجموعتي تحت اإ�سراف معلمي برنامج جوجل اإيرث

ف اإلى:
ّ
Earth( للتعر

   1.�سبكة خطوط الطول ودوائر العر�ش.        

   2. الدول المجاورة للوطن العربي. 

ا  بين دائرة عر�ش 12° جنوًبا )جنوب دائرة ال�ستواء( ، و°37.5 
ًّ
يقع الوطن العربي فلكي

�سم��اًل )�سمال دائرة ال�ستواء(. وبين خطي ط��ول 17° غرًبا )غرب خط غرينت�ش( و°60 

ح ال�سكل )4( الموقع الفلكي للوطن العربي. �سرًقا )�سرق خط غرينت�ش(. ويو�سِّ
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الوحدة الأولى :  جغرافية الوطن العربي الطبيعية

15

4ن�شاط 

اأَنُظر اإلى الخريطة في ال�سكل )4(، ثم اأَكُتب رمز الدولة العربية في العمود 

الثاني اأمام ما ينا�سبها من عبارة في العمود الأول.

 بها دائرة العر�ش 12°  جنوب دائرة ال�ستواء.                                                                                                                   
ُّ
)     ( َتُمر

)     ( تحدُّ الوطن العربي من جهة ال�سرق عند خط طول 60°  �سرًقا.                                                                                                                                       

 بها دائرة ال�ستواء.
ُّ
)     ( َتُمر

 بها خط غرينت�ش.
ُّ
)     (  َيُمر

اأ-   الجزائر

ب- ال�سومال

ج-  �سلطنة ُعمان

د-   موريتانيا

ه�-  جزر القمر

 �ل�سكل )4( �لموقع �لفلكي للوطن �لعربي 

�لـعـــمـــود �لـثـانـي�لـعـــمـــود �لأول

10

10

20

20 0

10

10

20 30

20 30

60

60

40

40

0

0

0

10 10

20 20

30 30

40 40

50

50

�ل�سمال

2500 كم
140 كم

625
70

1250 �سفر
0

�لكويت

�ل�ســــود�ن

�لإمار�ت

�لمحيط �لهندي

جزر �لقمر 11

43 44

11

1212

1313

�لمحيط �لأطل�سي

�لمحيط �لأطل�سي

�لبحر �لأ�سـود بحـر قزوين

بحر ُعمان

الخليج العربي

بحر �لعرب

خليج عدن

�لبحــر �لمتو�ســط لبنان �لعر�ق

ُعمان

�ل�سومال

قطـر

فل�سطين

�سوريا

�ليمن

�لمغرب

�لجز�ئر
ليـبـيــــا

�ل�سعودية

تون�س

�لأردن

م�ســــر

موريتانيا

جيبوتي

�لبحرين

�لبحر �لأحمـر
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ن�شاط 

ن�شاط 

5

6

بال�ستعانة بالخريطة في ال�سكل )4(، اأَكُتُب ومجموعتي اأ�سماء الدول العربية 

التي تمثِّلها الخرائط في الجدول الآتي :

الكتاب  نهاية  في  الموجود  والملحق رقم )2(  المختلفة،  التعلُّم  بم�سادر  اأَ�ستعيُن 

المدر�سي، ثم اأُكمُل البيانات في الجدول الآتي.

�لـعـمـلــــة �لعا�سـمــة �لـقــارة �لــعـــلــم �لــدولـــة م

م�سقط ُعـمــان 1

دينار �أردنـي �آ�سـيــا �لأردن 2

الـربــاط �لـمـغـرب 3

فـرنــك �إفريقيا جزر �لقمر 4
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7ن�شاط 

الكتاب  نهاية  في  الواردة  ُعمان  �سلطنة  بخريطة  وبال�ستعانة  الآتي  النَّ�ش  اأَقراأُ 

المدر�سي، اأُجيب عن الأ�سئلة التي تليه:

الع�سور  عبر  ح�سارية  مكانة  اأك�سبها  جغرافي  بموقع  انفردت  عربية  دولة  ُعمان  �سلطنة 

التاريخية، اإذ تقع في اأق�سى ال�سرق من الوطن العربي، وتطل على ثالثة م�سطحات مائية، كما 

ت�سرف على مدخل الخليج العربي عبر م�سيق هرمز.

1. تقع �سلطنة ُعمان من الوطن العربي في اأق�سى 

2. ُت�سرف �سلطنة ُعمان على مدخل الخليج العربي عبر م�سيق 

3. تطل �سلطنة ُعمان على ثالثة م�سطحات مائية هي:

   اأ-                                           ب-                                    ج -

4. َيُمرُّ ب�سلطنة ُعمان  مدار 

ُعمان

10

10

10

10

20

20

0

0

30

30

60

60

40

40

40 40

30 30

20 20
23.523.5

10 10

10 10

0 0

50

50

2500 كم 1250 �سفر

�ل�سمال

140 كم 70 0

SOCIAL 5 U1 (1-2) 12-3.indd   17 3/14/18   11:13 AM



الوحدة الأولى :  جغرافية الوطن العربي الطبيعية

18

8ن�شاط 

اإن موقع  الوطن العربي اأك�سبه اأهمية جغرافية واقت�سادية وح�سارية عبر الع�سور التاريخية 

حها ال�سكل )5(. المختلفة يو�سِّ

اأهميـة مـوقـع الـوطن الـعـربي

يعتب���ر  ال�وط��ن العربي 

حل�ق����ة و�س����ل ب�ي��ن 

ق��ارات اآ�سيا، واأوروبا، 

واإفريقيا. 

اإق�ام����ة  عل��ى  �س�اع��د 

التجارية مع  العالق��ات 

دول العالم .

�ل  ال�ت�وا�س�ل ب�ي�ن  �س�هَّ

ح��س����ارات  ال�وط���ن 

ال�ع�رب�ي والح��س�ارات 

الأخرى في العالم.

ـًّااقـتـ�صاديـًّا ح�صـاريـ جـغـرافيــًّا

�ل�سكل )5( �أهمية موقع  �لوطن �لعربي

اأقوم ومجموعتي بالبحث في م�سادر التعلُّم عن �سوٍر لبع�ش المعالم  اأ- 

الح�سارية في الوطن العربي، ثم نعر�سها اأمام بقية المجموعات.

اأهميـة مـوقـع الـوطن الـعـربي
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ج- اأُكمُل العبارات الآتية بما ينا�سبها:  

    1. تربط قناة ال�سوي�ش بين البحر                             والبحر 

    2. يربط م�سيق هرمز بين بحر                            والخليج

1. م�سيق                           2. الخليج                            3.المحيط 

4. م�سيق                            5. بحر                                6. بحر

7. البح�ر                            8. قناة                                9. م�سيق

10. المحيط                                         11.  البحر  

اأَ�ستعيُن بخريطة الوطن العربي الواردة في نهاية الكتاب المدر�سي،  ب- 

ثم اأَكتُب ما تدل عليه الأرقام في الخريطة الآتية :

�لكويت

�ل�سود�ن

�لإمار�ت

لبنان �لعر�ق

ُعمان

�ل�سومال

قطـر

فل�سطين

�سوريا

�ليمن

�لمغرب

�لجز�ئر

9 7

5
1

2

3

6

4

8

11

10

�لبحرين

جيبوتي

ليـبـيـا
�ل�سعودية

تون�س

�لأردن

م�سر

موريتانيا

2000 كم  1000 �سفر

�ل�سمال

140 كم 70 0

جـــزر
�لـقـمــر
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يمتلك الوطن العربي بيئة جغرافية متنوعة الت�ساري�ش، 

فقد حباه الل�ه عز وجل بال�سهول الخ�سبة، وال�سحاري 

الوا�سع��ة، والجبال ال�ساهق��ة، واله�س��اب المنب�سطة، 

وغيرها من الأ�سكال الطبيعي��ة. وتتنوع الت�ساري�ش في 

الوط��ن العربي لأ�سب��اب عديدة منها موقع��ه الجغرافي 

وات�ساع م�ساحته )ال�سكل 6(، وقد اأثَّر تنوع الت�ساري�ش 

كان واأن�سطتهم المختلفة.  على حياة ال�سُّ

◆

◆

تنوع اأ�سكال الت�ساري�ش في الوطن 

العربي. 

كان  تاأثير الت�ساري�ش ف��ي حياة ال�سُّ

واأن�سطتهم المختلفة.

في هذا الدر�س: �أتعلَّم

تضاريس الوطن العربي �لدر�س �لثاين

ه�سبة �لحلف
�لكبيرة بحر ُعمان

الخليج العربي
 جبال �لحجر

�سهول �لر�فدين

نهـر دجـلة

نـهـر �لـفـر�ت

�سهل �لباطنة

جـــزر
�لـقـمــر

دلتا �لنيل

�سهل �لجفارة
�سل�سلة جبال �أطل�س

جبل تاهرت 2918

نهر �لنيل

ه�سبة 
نجد

جبال �لحجاز

�سحر�ء
�لجــوف

�لمحيط 
�لأطل�سي

�لمحيط 
�لأطل�سي

 �لــكــبــــــــــــــرى�لـ�سـحــــــــــــــــر�ء 

�سحر�ء
�لنفود

�ل�سحر�ء
�لليبية

2000 كم 10001500 500 �سفر

�ل�سمال

�لبحر �لأحمـر

ه�سبة د�رفور

جبل ع�سير

خليج عدن

بحر �لعرب

رمال �ل�سرقية

�لمحيط 
�لهندي

ه�سبة ح�سرموت

�لدهناء
�سحر�ء
�لنوبة

�سحـــــــراء الـربـــــع الخـالــي

�سهل
�لبطانة

�ل�سكل )6( ت�ساري�س �لوطن �لعربي

بحر �لرمال
�لعظيم

�لـبـحــر �لمـتـو�ســــــط

جبل مرة
3043

 جبال ظفار

�سهل تهامة

140 كم 70 0
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1ن�شاط 

 اإلى الخريطة في ال�سكل )6(، ثم اأُجيب عن الأ�سئلة الآتية:
ُ
اأَنظر

1. ما اأ�سكال الت�ساري�ش الرئي�سية الموجودة في الوطن العربي؟

2. اأُكمُل العبارات الآتية بما ينا�سبها:

اأ.  يدل اللون الأخ�سر في الخريطة على                                          

ر عن الجبال في الخريطة باللون                                          
ّ
ب.  ُيعب

هول ال�صاحلية 1-ال�صُّ

ه��ي الأرا�سي المنب�سطة الوا�سعة الم�ساحة وقليل��ة النحدار. وتختلف ال�سهول من 

حي��ث موقعه��ا ون�ساأتها، وتوج��د في الوطن العرب��ي عدة اأنواع م��ن ال�سهول، منها: 

ال�سهول ال�ساحلية، وال�سهول الر�سوبية )الفي�سية(، وال�سهول الداخلية.

تمتد بمح��اذاة �سواحل البحار ، وقد تكون وا�سعة الم�ساح��ة، مثل: �سهل الباطنة في 

�سلطنة ُعمان )ال�س��كل 7(، اأو �سيقة الم�ساحة ب�سبب امتداد الجبال بالقرب من البحر، 

مثل: �سهول البحر الأحمر، وبع�ش ال�سهول المطلة على البحر المتو�سط )ال�سكل 8(.

ــــهــول الــ�صُّ

�سكل �سطح الأر�ش من حيث الرتفاع والنخفا�ش �لت�شاري�س:
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بها  هول ال�ساحلية في الوطن العربي من م��واد ح�سوية اأو رملية اأو طينية تر�سِّ
ُّ

ن ال�س  وتتك��وَّ

البحار والأودية، والأنهار الكبرى.

ا لخ�سوبة تربتها، ون�ساأت عليها 
ً
راعة نظ��ر احلية منذ القدم في الزِّ

َّ
ه��ول ال�س

ُّ
وا�ستغل��ت ال�س

لت التوا�سل التِّجاري والح�ساري .  المدن والموانئ التجارية التي �سهَّ

�ل�سكل )8( �سهل �ساحلي �سيق في �لجز�ئر�ل�سكل )7(  �سهل �ساحلي و��سع )�سهل �لباطنة( �سلطنة ُعمان

2ن�شاط 

 اأَُق��وُم ومجموعت��ي تحت 

با�ستخداِم  ُمَعلِّم��ي  اإ�سراف 

برنام��ِج )جوج��ل اإي��رث( 

الجغرافي  الموق��ع  لتحديد 

)�سلطن��ة  الباطن��ة  ل�سه��ل 

ُعم��ان(، ثم نكت��ُب ب�سعة 

التنمية  اأَ�ْسُط��ٍر عن مظاه��ر 

فيه.

بـرنـامــج جـوجـل �إيــرث
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�ل�سكل )9( دلتا نهر �لنيل بم�سر

هول الر�صوبية )الفي�صية( 2-ال�صُّ

�سوبية على �سفاف 
ُّ
ه��ول الر

ُّ
ز ال�س تتركَّ

وم�سبات الأنه��ار الكبرى، حيث تر�سب 

الأنه��ار كميات كبيرة من الم��واد الرملية 

ى  والطينية عن��د الم�سب مكونة م��ا ُي�سمَّ

)بالّدلتا( مثل: دلتا نه��ر النيل على �ساحل 

البحر المتو�سط )ال�سكل 9(، ودلتا نهري 

�سوبية م��ن اأهم المناطق 
ُّ
هول الر

ُّ
دجل��ة والفرات عل��ى �ساحل الخليج العربي. وتعتب��ر ال�س

كان ب�سبب خ�سوبة تربتها ووفرة المياه فيها.
ُّ

ز فيها ال�س راعية التي يتركَّ الزِّ

الدلتا: عب��ارة عن تكوينات في�سية 

تتر�سب عند م�سبات الأنهار.  
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3ن�شاط 

فاف الأنهار ومناطق الّدلتا. ان الوطن العربي على �سِ ز �ُسكَّ ر: تركُّ
ِّ

ب- اأُف�س

اأَ�ْستعيُن بخريطة الوطن العربي الطبيعية الواردة نهاية الكتاب المدر�سي،   اأ- 

ثم اأُْكِمُل البيانات في الجدول الآتي:

ُة التي َيْجري فيها
َّ
وُل العربي بُّ            الدُّ                     اْلَم�سَ

ُ
النَّهر

النِّيل                                               م�سر وال�سودان

     اْلُفرات

ـهـول الـداخـلـيــة 3-الـ�سُّ

تق��ع  بعيًدا ع��ن �سواحل البحار 

بانخفا�ش  وتت�سف  والمحيطات، 

كان ب�سبب الجفاف وقلة 
ُّ

عدد ال�س

الأمط��ار با�ستثن��اء بع���ش المناطق 

الت��ي توج��د فيه��ا م�س��ادر المياه 

كالعي��ون والآب��ار. وم��ن اأمثلته��ا 

هول الت��ي توجد في ُمحاَفَظتي 
ُّ

ال�س

الظاهرة والداخلية في �سلطنة ُعمان 

)ال�سكل10(.

�ل�سكل )10(  �سهل داخلي في �سلطنة ُعمان
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4ن�شاط 

اأَ�ْستعيُن بخريطة الوطن العرب��ي الطبيعية الواردة نهاية الكتاب المدر�سي، 

ثم اأُْكِمُل الجدوَل الآتي:

حاري  حاري م�ساحة كبيرة من اأرا�سي الوطن العربي. ومن اأبرز اأنواع ال�سَّ ُتغّطي ال�سَّ

حاري الرملية، ك�سح��راء الربع الخالي في �سبه الجزيرة  انت�س��اًرا في الوطن العربي ال�سَّ

ح��اري الرملية في �سلطنة  حراء الكبرى ف��ي �سمالي اإفريقيا. وتنت�سر ال�سَّ العربي��ة، وال�سَّ

رقية.  بع الخالي، وِرمال ال�سَّ
ُّ
ُعمان في اأنحاء مختلفة، اأهمها: الر

ُة التي توجد فيها
َّ
وُل العربي حراُء                                      الدُّ         ال�سَّ

بُع الخالي
ُّ
الر

مال العظيم
ِّ
بحر الر

�سحراء النفود

�سحراء الجوف

الــ�صـحــــــاري

  َو�أُناِق�ُس
ُ
ر �أُفكِّ

حاري مناطق وا�سعة من اأرا�سي الوطن العربي. ُتغّطي ال�سَّ
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واأه��م الأ�سكال الرملية التي تظهر ف��ي ال�سحاري العربية تلك التي تاأخذ ال�سكل الهاللي، 

وُتعرف بالكثبان الهاللية )ال�سكل 11(، والكثبان الطولية التي تاأخذ اأ�سكال طولية ومتوازية 

)ال�سكل 12(، وتوؤثر الرياح في �سكل الكثبان الرملية، واأحجامها.

�ل�سكل )12(  �لكثبان �لطولية�ل�سكل )11(  �لكثبان �لهاللية

5ن�شاط 

اأ- اأَ�سُف ومجموعتي ال�سور التالية ، ثم نقترح بع�ش الأ�ساليب التي يمكن 

مال.
ِّ
ا�ستخدامها لوقف زحف الر

كان في 
ُّ

ب- بال�ستعانة بم�سادر التعلُّم المختلفة، اأَكتُب ب�سعة اأ�سطر عن طبيعة حياة ال�س

حراوية واأهم الأن�سطة التي يمار�سونها. المناطق ال�سَّ

رق.  ا على القرى والمزارع والطُّ
ً
وتتحرك الكثبان الرملية نتيجة الرياح؛ فت�سكل خطر

مال والعمل على تثبيتها.
ِّ
وقد ا�ستخدمت عدة اأ�ساليب لوقف حركة الر
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�ل�سكل )13( ر�سم تو�سيحي لله�ساب

�أر��ــس  ه��ي  اله�س��اب 

منب�سطــة )قليلــة �لنحــد�ر( 
ا يجاورها من �أر��س  ترتفع عمَّ
)ال��سك���ل 13(، وتن�ت��س��ر 

اله�س��اب ف��ي اأج��زاء كثيرة 

العرب��ي وتتباين  الوط��ن  من 

في م�ساحاتها، وارتفاعاتها، 

واأ�سكالها. 

6ن�شاط 

اأَ�ستعيُن بخريطة الوطن العربي الطبيعية الواردة في نهاية الكتاب المدر�سي، 

ثم اأكمل الجدول الآتي:

ا�سم اله�سبة                  الدولة العربية التي توجد فيها        الأهمية القت�سادية

  ه�سبة نجد

  ه�سبة ح�سرموت

  ه�ساب ُمحافظة الو�سطى

ومن اأمثلة اله�ساب في الوطن العربي ه�سبة ح�سرموت التي ت�سقط عليها كميات كبيرة 

عي، وه�سبة نج��د  التي تقطعها 
َّ
راعة والر كان فيه��ا الزِّ

ُّ
م��ن الأمطار، ولذل��ك يمار�ش ال�س

راعية، وه�ساب محافظة الو�سطى في �سلطنة ُعمان  الأودي��ة وتنت�سر فيها بع�ش الواحات الزِّ

التي ي�ستخرج منها النفط.

الــهــ�صـــــــاب

جـبــل

�سـهــل
هـ�سـبـة

هـ�سـبـة

SOCIAL 5 U1 (1-2) 12-3.indd   27 3/14/18   11:13 AM



الوحدة الأولى :  جغرافية الوطن العربي الطبيعية

28

تعتبر الجبال من اأكثر الت�ساري�ش ارتفاًعا على �سطح الأر�ش، وتتميز بقمم �سخرية �سديدة 

النح��دار، وتنت�سر الجبال في الوطن العربي في مناطق عدي��دة ويتميز بع�سها بارتفاع يزيد 

عل��ى 4000 متر عن م�ستوى �سطح البحر مثل جبل طبقال في المغرب. وبع�سها يمتد على 

ح                 �س��كل �سل�سل��ة جبلية مثل �سل�سل��ة جبال ظفار، وجب��ال الحجر في �سلطنة ُعم��ان. ويو�سِّ

ال�سكل )14( اأكثر الجبال ارتفاًعا في الوطن العربي.

7ن�شاط 

اأ- اأَ�ْستنتُج مفهوم ال�سل�سلة الجبلية.

ب- بال�ستعان��ة بال�س��كل )14( وخريطة الوطن العربي ال��واردة في نهاية الكتاب 

ي  المدر�سي، اأُرتُِّب في الجدول الآتي الجبال من الأعلى  اإلى الأقل ارتفاًعا، ثم اأُ�سمِّ

ولَة التي توجد فيها. الدَّ

ِل
َ
ا�سمُ اْلَجب

ولُة الَّتي يوجُد فيها   الدَّ

1500

3000

4500

�ل�سكل )14( �أكثر �لجبال �رتفاًعا في �لوطن �لعربي

الـــجــبـــــــــــال

جـبـل مــرة

�لرتفاع )متر(

1234

جـبـل �سم�سجـبـل طبقالجـبـل تاهرت
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ح�ي����اة  ن�م���ط  يخت�ل��ف 

ك���ان ف��ي المن�اط��ق الجبلي�ة  ال��سُّ

عن�ه ف���ي المناط���ق ال�سهلي��ة اأو 

�س����دة  المنخف�س����ة. وب�سب���ب 

�سك����ان  ا�ستخ��دم  النح����دار 

ج��ات  المدرَّ الجبلي��ة  المناط��ق 

الزراعية لممار�س��ة الزراعة مث�ل: 

اليمن  الزراعي��ة في  ج��ات  المدرَّ

ج����ات الج�ب����ل الأخ�سر  ومدرَّ

في �سلطن�ة ُعمان )ال�سكل 15(، 

عي، كما ا�ستغلت بع�ش 
َّ
كان في المناطق الجبلية مهنة الر ومن المهن الأخرى التي يمار�سها ال�سُّ

ا لمناخها المعتدل ومناظرها الخالبة. 
ً
ياحة؛ نظر الجبال في الوطن العربي في ال�سِّ

8ن�شاط 

 ُنجيُب عن الأ�سئلة التي تليه: 
َّ
  اأَقراأُ ومجموعتي الن�ش الآتي، ُثم

ُيع��دُّ الجبل الأخ�سر بولية نزوى )ال�س��كل 15( وجهة �سياحية متميزة، حيث يت�سف 

مناخه بالعتدال �سيًفا والبرودة �ستاًء، وهو جزء من �سل�سلة جبال الحجر الغربي ويقع على 

ارتفاع 3000 متر تقريًبا عن م�ستوى �سطح البحر. وتتنوع المنتجات الزراعية في الجبل 

مان، والتُّف��اح. كما ي�ستهر  
ُّ
الأخ�س��ر مثل: الم�سم���ش، والخوخ، والتِّي��ن، والعنب، والر

جات الزراعية التي تنت�سر في بع�ش  بزراع��ة الجوز والورد. وي�ستطيع الزائر م�ساهدة المدرَّ

مناطق الجبل الأخ�سر.

ما المحافظة التي يقع فيها الجبل الأخ�سر؟  .1

ياحة في الجبل الأخ�سر؟
ِّ

لماذا تن�سط ال�س  .2

جات في الجبل الأخ�سر. : ا�ستخدام المدرَّ
ُ
ر

ِّ
اأُف�س  .3

�ل�سكل )15( مدرَّجات الجبل الأخ�سر
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الدر�س الثالث

ع حالة الجو في اأرجاء الوطن العربي،  تتن��وَّ

حيث توج��د اأماك��ن �شديدة الح��رارة وقليلة 

الأمطار، واأماكن تعتدل فيها الحرارة، واأُْخرى 

ت�شق��ط عليها الأمط��ار بغ��زارٍة اأحياًنا، وذلك 

بيعية. ب�شبب عدد من العوامل الطَّ

◆

◆

ع ُمن��اخ الوطن العربي من  تنوَّ

مكان لآخر. 

كان 
ُّ

تاأثي��ر الُمناخ في حياة ال�ش

واأن�شطتهم المختلفة.

في هذا الدر�س: اأتعلَّم

يهتم النا���س بمعرفة حالة الج��و ب�شكل م�شتمر؛ 

لأنه يوؤثر عل��ى حياتهم واأن�شطته��م اليومية، ويقوم 

الخبراء والعاملون في مجال الأر�شاد الجوية بر�شد 

حالة الجو با�شتخدام عدد من الأجهزة الحديثة.

الـطـقــ�س والـُمـنـــــاخ

1ن�شاط 

من خالل مالحظتي لحالة الجو لهذا اليوم:

ُف حالة الجو. 1. اأَ�شِ

ُح كيف توؤثر حالة الجو في الأن�شطة التي اأَقوم بها . 2. اأُو�شِّ

تع��دُّ المديري��ة العام��ة لالأر�ش��اد 

الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني 

الجه��ة الم�شوؤول��ة عن متابع��ة حالة 

الجو في �شلطنة ُعمان.

منـاخ الوطـن العربي 
 ُ 
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ق�س والُمناخ:   ولو�شف حالة الجو في مكاٍن ما ل بد من التَّمييز بين مفهومي الطَّ

ق�س :  ه�و حالة الج��و لفترة زمني�ة ق�شيرة ل تتج�اوز عدة اأيام  فقط. وهو ما نالحظه من  الطَّ
�ُشحب اأو مطر، اأو ما ن�شعر به من برودة اأو حرارة، اأو رياح.

ا، اأو ف�شاًل، اأو �شنًة، اأو اأكثر.
ً
الُمناخ : هو متو�شط حالة الجو لفترة زمنية طويلة قد تكون �شهر

2ن�شاط 

ُل درجة الحرارة،  ق�س في اإحدى و�شائل الإعالم، ثم اأُ�شجِّ اأ - اأُتابُع حالة الطَّ

ية الأمطار في اإحدى المدن الُعمانية.   وكمِّ

ب- اأ�شتنتُج اأهمية متابعة حالة الطق�س ل�كلٍّ من: 

يادين: ال�شَّ

َكبات:
ْ
قاِئِدي اْلَمر

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

ق�س من  ويمكن متابعة حالة الطَّ

خالل و�شائل الإع��الم وو�شائل 

التوا�ش��ل الجتماعي،  وبع�س 

كية. الذَّ الهوات��ف  تطبيق��ات 

ال�شكل )16( حالة  ح  ويو�شِّ

الطق�س في �شلطنة ُعمان.
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ج - بال�شتعانة بالموقع الر�شمي للمديرية العامة لالأر�شاد الجوية على الرابط

��ُل ِبخ��طٍّ بين المفردات في العمود الأيمن وما ينا�شبها           www.met.gov.om ،  اأ�شِ

موز في العمود الأي�شر:
ُّ
من الر

الع�امل الم�ؤثرة في الُمناخ

يتاأث��ر ُمن��اخ الوط��ن العربي بعدة عوام��ل منها: الموقع الفلك��ي، وتوزيع الياب���س والماء، 

والت�شاري�س.

ال�سكل )17(  اأثر الموقع الفلكي على ُمناخ الوطن العربي

�شحو

ا
ًّ
غائم كلي

ا
ًّ
غائم جزئي

ممطر

الـعـــمـــود الأيمن

المنطقة 
الحارة

المنطقة 
المعتدلة

المنطقة 
الباردة

الـعـــمـــود الأي�سر

اأواًل :الم�قع الفلكي

يمتد الوطن العربي بين دائرتي عر�س 

ى    �شم��اًل مما اأدَّ
O
 جنوًب��ا و 37.5

O
12

اإل��ى وقوع م�شاحة وا�شع��ة منه في المنطقة  

الحارة، وم�شاحة اأخرى في المنطقة المعتدلة 

)ال�شكل  17(، ونتيجة لذلك تتباين درجة الحرارة 

والأمطار من مكان اإلى اآخر في الوطن العربي.
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�صيًفا

�صتاًء

ب من 
ْ
ُيوؤث��ر توزي��ع الياب�س والماء في ُمن��اخ الوطن العربي فعل��ى �شبيل المثال، ي�شاع��د الُقر

الم�شطح��ات المائية على تلطي��ف درجة حرارة الجو في المناطق ال�شاحلي��ة �شيًفا، بينما تتميز 

المناطق البعيدة عن البحر بارتفاع درجة الحرارة )ال�شكل 18(.

ُتوؤث��ر الت�شاري�س في ُمناخ الوطن 

العرب��ي )ال�ش��كل19( ، فالمناط��ق 

المرتفع��ة تتمي��ز باعت��دال درجات 

الح��رارة ف��ي ف�ش��ل ال�شي��ف مما 

��اح، كما هو 
َّ
ي يجعله��ا جاذب��ة لل�شُّ

الح��ال في الجب��ل الأخ�شر ب�شلطنة 

ُعمان.

ال�سكل )18(   اأثر توزيع الياب�س والماء على الُمناخ

ال�سكل )19(  اأثر الت�ساري�س على الُمناخ

ثانًيا : ت�زيع الياب�س والماء

ثالًثا: الت�صاري�س

�شفر

هواء بارد

برودة

بحر
�سحراء

هواء حار

هواء حار

هواء 
بارد

هواء 
بارد

بـرودة

دفء

حرارة

بـرودة بحر
�سحراء
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3ن�شاط 

اأ - اأُْكِمُل العباراِت الآتيَة ِبما ُينا�شبها :

عن  والرتفاع  الحرارة  درجة  بين  العالقة  اأَ�شتنتُج   ،)19( كل  بال�شَّ بال�شتعانة  ب- 

توى �شطح البحر.
ْ

ُم�ش

ج- يعتبر الغطاء النباتي من العوامل الموؤثرة في الُمناخ. في �شوء ذلك وبال�شتعانة 

بم�شادر التعلُّم، اأُناق�ُس ومجموعتي:

1. اأثر الغطاء النباتي في الُمناخ.

2. كيفية المحافظة على الغطاء النباتي.

1. تقع �شلطنة ُعمان في المنطقة                    )الحارة/المعتدلة( من العالم.

2. تتميز المناطق الجبلية باأنها                ) اأقل / اأكثر( حرارة من المناطق ال�شهلية.

3. تتميز المناطق ال�شاحلية �شيًفا باأنها              )اأقل / اأكثر( حرارة من المناطق الداخلية.
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حها ال�شكل )20(. ي�شود في الوطن العربي عدة اأنواع من الُمناخ يو�شِّ

اأنـ�اع الُمنـاخ فـي الـ�طـن الـعـربـي 

ال�سكل )20(  اأنواع الُمناخ في الوطن العربي

اأواًل:  ُمناخ البحر المت��صط

 يتمي��ز ُمناخ البحر المتو�ش��ط باأنه حار وجاف �شيًفا، ومعت��دل وممطر �شتاء. وت�شترك 

ول المطل��ة على �شواحل البحر المتو�ش��ط في هذا الُمناخ )ال�ش��كل 21( ، ويظهر في  ال��دُّ

ي �شتاًء، وتنت�شر فيها زراعة 
ّ
راع��ة الذي يعتمد على مياه الأمطار في الر ول نمط الزِّ ه��ذه الدُّ

القمح، وال�شعير، والخ�شروات، والفواكه )ال�شكل 22(.

اأنـ�اع الُمنـاخ 
فـي الـ�طـن الـعـربـي 

الُمناخ المو�سمي

ْحراوي الُمناخ ال�سَّ

ُمناخ 
البحر المتو�سط
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ال�سكل )21(  ُمناخ البحر المتو�سط

ال�سكل )22( اإحدى مزارع اأ�سجار الزيتون )فل�سطين(
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ُيع��دُّ الجب��ل الأخ�ش��ر في 

�شلطن��ة ُعم��ان مث��اًل وا�شًحا 

ط.   لُمناخ البحر اْلُمَتو�شِّ

4ن�شاط 

اأ- بال�شتعانة بالخريطة �شكل )21( :

ط.  اأَكتُب اأ�شماء ثالث دول عربية يظهر فيها ُمناخ البحر اْلُمَتو�شِّ  .1

                                                           

احل  
َّ

2. يظهر ُمناخ البحر المتو�شط في الوطن العربي على ال�ش

     وال�شاِحِل                             للبحر المتو�شط.    )اأُكمُل(

ر ت�شمية ُمناخ البحر المتو�شط بهذا ال�شم.
ِّ

ب-  اأُف�ش

ج-  بال�شتعانة بم�شادر التعلم المختلفة، اأكتُب ومجموعتي بطاقة تعريفية عن اإحدى 

المدن العربية الواقعة في اإقليم البحر المتو�شط من حيث: ا�شم المدينة، عدد ال�شّكان، 

الُمناخ، اأهم الأماكن ال�شياحية.
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ْحراوي ثانًيا : الُمناخ ال�صَّ

ز  ْحراوي م�شاحات كبيرة من اأرا�شي الوطن العربي )ال�شكل23(، ويتركَّ ي الُمناخ ال�شَّ ُيغطِّ

ْح��راوي بارتفاٍع في درجات الحرارة ومعدلت  طان. ويتميز الُمناخ ال�شَّ
َ
ر

َّ
ح��ول مدار ال�ش

تاء، ويغلب  ��ف، وانخفا�س وا�شح في درجات الحرارة في ف�شل ال�شِّ
ْ
ي ر في ف�شل ال�شَّ التبخُّ

حاري العربية الجفاف ال�شديد وقلة الأمطار. على ال�شَّ

غم من قلة الأمطار في الأرا�شي 
َّ
على الر

ْحراوي��ة اإل اأن��ه عن��د �ُشقوطها تكون  ال�شَّ

غزيرة ولفترة ق�شيرة من الزمن، وينتج عنها 

اأودية جارفة وفي�شانات مدمرة اأحياًنا. 

ْحراوي ال�سكل )23( الُمناخ ال�سَّ
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5ن�شاط 

اأ- اأُْكِمُل العباراِت الآتيَة ِبما ُينا�شبها :

ْحراوي في الوطن العربي حول مدار  ز الُمناخ ال�شَّ 1.  يتركَّ

ر في ف�شل  ْحراوي بارتفاع درجات الحرارة ومعدلت التبخُّ 2. يتميَّز الُمناخ ال�شَّ

ْحراء تكّون 3. ينتج عن �شقوط الأمطار الُفجائية في ال�شَّ

     و 

الذي  الجدول  في  بينهما  ُنقاِرُن  ثم  )1و2(،  الجدولين  بقراءة  وَمْجموعتي  اأَقوُم  ب- 

يليهما: 

متو�شط 

َدَرجاِت الحراَرِة )�ْس(

ال���ش���ه�����ر

الأَْمطار )ملليمترات(
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جدول )1( متو�سط درجات الحرارة والأمطار ال�سهرية في فهود بمحافظة الظاهرة )�سلطنة ُعمان(

ال���ش���ه�����ر

الأَْمطار )ملليمترات(

مبر
دي�ش

وليو
ي

مبر
وف

ن
ونيو
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وبر
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اأ
ي���و
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شبت
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اي��ر
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32

19.8 13.2

2

24.8 15.9

1

28.834.8

10

36.5

0

35.8

1

26.6

1

32.7

1

19

3

14.3

3

جدول )2( متو�سط درجات الحرارة والأمطار ال�سهرية في عين �سالح )الجزائر(

متو�شط 

َدَرجاِت الحراَرِة )�ْس(
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           وج������ه المقارن����ة                                   فهود                  عين �شالح

الأ�شهر التي ل ت�شقط فيها الأمطار  

الأ�شهر التي ت�شقط فيها الأمطار 

نة حرارة  
َّ

اأعلى �ُشهور ال�ش

نة حرارة  
َّ

اأقل �ُشهور ال�ش

نوي  
َّ

مجموع الأمطار ال�ش

ثالًثا : الُمناخ الم��صمي

يظهر الُمناخ المو�شمي في مناطق محدودة من الوطن العربي مثل جبال ظفار في �شلطنة 

ُعم��ان، وه�شبة اليم��ن، وجبال ع�شير بالمملك��ة العربية ال�شعودية )ال�ش��كل 24(، ويتميز 

ف مع ارتفاع مع��دلت �شقوط الأمطار بين �شهري 
ْ
ي ا في ف�شل ال�شَّ

ًّ
بحرارت��ه المعتدلة ن�شبي

)يوليو واأغ�شط�س( ب�شبب تاأثير الرياح المو�شمية. 

ج- اأَ�َشتنتُج الخ�شائ�س الُم�ْشتركة  لُمناخ فهود وعين �شالح.
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ال�سكل )24( الُمناخ المو�سمي

ال�سكل )25( الخريف في محافظة ظفار ب�سلطنة ُعمان

��ى مو�ش��م هط��ول الأمطار  وُي�شمَّ

ا 
ًّ
�شيًفا على جب��ال ُمحافظة ظفار محلي

ب�ا�ش��م »الخ�ريف« حي��ث ت�كت��شي 

والأع�ش�اب  بالأ�شج������ار  الج�ب���ال 

الخ�ش�����راء )ال�شكل 25(، وتجذب 

المناظ��ر الطبيعي��ة الخالب��ة والُمناخ 

وار من داخ��ل ال�شلطنة  اللطي��ف ال��زُّ

وخارجها.
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6ن�شاط 

اأ- اأُكمُل العبارات الآتية بما ينا�شبها :

ت�شقط الأمطار في المناطق المو�شمية بين �شهري                    و                      .1

2. يوجد الُمناخ المو�شمي في �شلطنة ُعمان في                           

ب- اأَ�شتعيُن بالبيانات الواردة في الجدول )3(، وخريطة �شلطنة ُعمان الواردة في نهاية 

الكتاب، ثم اأُجيُب عن الأ�شئلة الآتية:

1. يبلغ متو�شط درجة الحرارة في مرمول في �شهر يوليو               ، بينما يبلغ متو�شط 

درجة الحرارة في قيرون حيريتي في ال�شهر نف�شه                          )اأُكمُل(

اختالف درجات الحرارة بين مرمول وقيرون حيريتي على الرغم من وقوعهما 
ُ
ر

ِّ
2. اأُف�ش

في الُمحافظة نف�شها .

جدول )3( متو�سط درجات الحرارة في مرمول وقيرون حيريتي بمحافظة ظفار

قيرون حيريتي

ال���ش���ه�����ر

م�رم���ول

مبر
دي�ش

وليو
ي

مبر
وف

ن
ونيو

ي

وبر
كت

اأ
ي���و
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مبر
شبت

�

ري�ل
اأب

راير
فب

اأغ�شط�س

ر�س
ما

اي��ر
ين

25.5

20.5

28.4

24.7 22.5

31.8

28.7

36.6

30.1

40.342

28.5

42.734.6 42.131.1

22.821.127.5 25.6

38.827.4

25.822.3

متو�شط درج��ة ال�ح��رارة )�ْس(
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وقيرون  مرمول  في  الحرارة  درجات  لمتو�شط  ا 
ًّ
بياني تمثياًل  اأدناه  كُل  ال�شَّ ُح  يو�شِّ  .3

ُنها. ِة ل�شهري مايو ونوفمبر، ثم اأُلوِّ
َّ
حيريتي، اأُْكِمُل ر�شم الأعمدة البياني

مرمول
قيرون حيريتي

ْس(
�(

ِة 
َر

را
ح

ال
ِت 

جا
َر

َد
ُط 

�ش
و

مت
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الدر�س الرابع

 ثروات 
َّ
وهَب الل�ُه ع��زَّ وجل الوطَن العربي

طبيعي��ة متنوعة، وق��د �شاعد المت��داد الوا�شع 

للوط��ن العربي على وجود تباي��ن بين الموارد 

ز ه��ذا الدر�س على  الطبيعي��ة في دول��ه، ويركِّ

الموارد المائية والتُّربة والنباتات الطبيعية.

◆

◆

في  الطبيعي��ة  الم��وارد  تن��ّوع 

ال�وط��ن الع�رب��ي واخ�ت��الف 

توزيعها الجغرافي.

الم�شك���الت ال�ت��ي ت�واج���ه 

الم��وارد الطبيعي��ة ف��ي الوطن 

العربي.

في هذا الدر�س: اأتعلَّم

املواِرد الطبيعية يف الوطن العربي

تع��دُّ الموارد المائية من الموارد الطبيعية المهمة حيث قام��ت عليها الح�شارات منذ القدم، 

طحية، والمياه  ويمك��ن التمييز بين نوعين من الموارد المائي��ة في الوطن العربي هما: المياه ال�شَّ

الجوفية . 

اأواًل : الم�ارد المائية

طحية المياه ال�صَّ

طحية في الوطن العربي موؤقتة الجريان ، حيث تجري المياه فيها  ُمعظ��م المجاري المائية ال�شَّ

في فترات الأمطار ، ويطلق عليها ا�شم » الأودية«، وتوجد في الوطن العربي مجاري مائية دائمة 

الجريان كنهر النيل في م�شر، ونهري دجلة والفرات في العراق. 
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)ال�سكل 16( حالة الطق�س في �سلطنة ُعمان

��د العال��ي ه�و  ال�شَّ

�شد م�ائ��ي على نه�ر 

النِّي��ل ف��ي ج�ن���وب 

م  م�شر، اأُن�شئ للتحكُّ

ف��ي في�ش��ان النه��ر، 

ال�ط�اق���ة  ولت��ولي���د 

الكهربائية.

اأ - اأَ�ْشتنتُج تعريًفا للمياه ال�شطحية 

ُع عالمة )√( اأمام العبارة ال�شحيحة، وعالمة )x( اأمام العبارة الخاطئة، ثم  ب- اأَ�شَ

ُح الخطاأ: اأُ�شحِّ  

دود على الأنهار والأودية من اأجل ا�شتغالل مياهها في فترات الجفاف 
ُّ

وقد اأُقيم عدٌد من ال�ش

ناعي. ع ال�شِّ راعة، والتو�شُّ لأغرا�س عديدة، مثل: الزِّ

1ن�شاط 

طحية في الوطن العربي دائمة الجريان )       (.
َّ

  1. معظم المجاري المائية ال�ش

    2. ُيطلق على المجاري المائية الموؤقتة الجريان ا�شم الأودية )       ( .

دود في �شلطنة ُعمان. في 
ُّ

ج- ُيعدُّ �شد وادي �شيقة في ولية قريات من اأكبر ال�ش

�شوء ذلك، اأقوم ومجموعتي بجمع عدد من ال�شور عن ال�شد، ثم ُنناق�ُس موقع 

بناء ال�شد واأهميته.
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المياه الج�فية

ا للمياه في الوطن العربي، حيث تمَّ حفر الآبار و�شق الأفالج  تعتبر المياه الجوفية م�شدًرا مهمًّ

قديًم��ا ل�شتخ��راج هذه المياه ونقلها بوا�شط��ة القنوات لم�شافات طويلة اإل��ى الُمُدن والمزارع. 

ويع��دُّ فلج الخطمين في نياب��ة بركة الموز بولية نزوى  )ال�ش��كل 26 (، وعين الك�شفة في قرية 

عيني بولية الر�شتاق )ال�شكل 27( من الموارد المائية الجوفية في �شلطنة ُعمان.   

2ن�شاط 

اأَ�شتنتُج تعريًفا للمياه الجوفية . اأ- 

َة الماء للكائنات 
َّ
ي ُح اأهمِّ َويَِّة يو�شِّ

نَِّة النَّب ُّ
اأو ال�ش اْلُقراآِن الكريِم  ب-اأَ�شت�شهُد بدليٍل من 

الحية.

ة في ُمحافظتي .
َّ
ْطحية ومواِرد المياه الجوفي

َّ
 اأمثلًة لمواِرد المياه ال�ش

ُ
ج- اأَْذُكر

ال�سكل )27( عين الك�سفةال�سكل )26( فلج الخطمين
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م�صكلة نق�س المياه في ال�طن العربي

ُيعاني الوطن العربي من م�شكلة نق�س 

ة اأ�شب��اب منها �شيادة  المياه، وذل��ك لعدَّ

حراوي وزي��ادة ال�شتهالك.  ال�شَّ الُمناخ 

ِة 
َّ
وِل العربي ه��ت العدي��ُد م��ن ال��دُّ وتوجَّ

ل�شيما دول الخليج العربي اإلى تحلية مياه 

البحر لتوفير المياه لال�شتخدامات الب�شرية 

وِل  )ال�شكل 28(، كما اتَّجهت بع�ُس الدُّ

ناعة. حي وا�شتخدامها في رّي  المزروعات واأغرا�س ال�شِّ رف ال�شِّ ِة اإلى ُمعالجة مياه ال�شَّ
َّ
العربي

ال�سكل )28( محطة تحلية مياه البحر في بركاء ب�سلطنة ُعمان

3ن�شاط 

 من م�شكلة نق�س المياه.
ُّ
: ُيعاني الوطُن العربي

ُ
ر

ِّ
اأ- اأُف�ش

ب-بال�شتع�ان��ة بم�ش�ادر الت�علُّم المختل�ف�ة،اأَقوُم َوَمْجم�وعت�ي بالبحث ع��ن ُحلوٍل  

. فِّ لطنِة، ثم نعر�ُس ما تو�شلنا اإليه في ال�شَّ
َّ

لم�شكلة نق�س المياه في ال�ش

  واأُناِق�ُس
ُ
ر اأُفكِّ

اْلُمحاَفظة على المياه َواِجب َوَطني.
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التُّرب��ة هي الطبقة المفتتة من ق�ســرة الأر�س التي ينمو 

فيهــا النبات، وقد �شعى الإن�شاُن منذ القدم اإلى ا�شتغالل 
راعة. المناطق التي توجد فيها التُّربة ال�شالحة للزِّ

 الموق��ُع الجغراف��ي ل��دول الوط��ن العربي 
ُ
 ويوؤثِّ��ر

والُمناخ ال�شائد على ن��وع التُّربة، وتختلف خ�شائ�س 

التُّربة ح�شب المواد ال�شخرية والع�شوية المكونة لها. 

ُح  ال�شكل  )29( التوزيع الجغرافي لأهم اأنواع  ويو�شِّ

التُّربة في الوطن العربي.

ثانًيا : التُّربة

ال�سكل )29( اأنواع التربة في الوطن العربي

 اإْحدى مكّوناِت التُّربِة، ويرجُع 
َ

ِهي

ة.
َّ
ة اأو حيواني

َّ
ُلها اإلى بقايا نباتي �شْ

اأَ

املادة الع�شوية

الكويت

ال�سودان

الإمارات

لبنان العراق

ُعمان

قطـر

فل�سطين

اليمن

المغرب

الجزائر

جيبوتي

ليـبـيـا

تون�س

الأردن

م�سـر

موريتانيا

�سوريا

ال�سمال

140 كم 70 0

البحرين
بحر ُعمان

الخـليـج العـربـي

المحيط 
الأطل�سي

المحيط الأطل�سي

خليج عدن
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المحيط 
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تنت�شرعلى منحدرات الجبال )ال�شكل30(، 

كما هو الحال في بالد ال�شام والمغرب، وهي 

تربة خ�شبة، ومن اأ�شهر المحا�شيل التي تزرع 

يتون، واْلِحْم�شيات. فيها: الُحبوب، والزَّ

ي هذا النوع م��ن التُّربة م�شاحة وا�شعة  ُيغطِّ

من الوطن العربي، وهي تفتقر للعنا�شر الغذائية 

ب�شبب ارتفاع ن�شب��ة الأمالح فيها. وتعدُّ تربة 

حراوية،  الواح��ات من اأف�شل اأنواع التُّربة ال�شَّ

وتنت�شر فيها زراعة النخيل )ال�شكل31 (.

ه��ي ترب��ة ر�شوبي��ة تنت�ش��ر بالُق��رب م��ن 

الأنه��ار مث��ل: نه��ر النِّي��ل، ونه��ري دجل��ة 

والف��رات )ال�ش��كل 32(، وه��ي تربة خ�شبة 

راعة؛ لأنه��ا غنيٌة بالمواد الع�شوية  �شالحة للزِّ

والمعدنية.

ومن اأهم اأنواع الرتبة يف الوطن العربي :

ط ال�سكل )30( تربة البحر الُْمتَو�سِّ

ال�سكل )31( واحات النخيل

ال�سكل )32( �سهول نهر الفرات

ِط تُْربُة الْبَْحِر الُْمتو�سِّ

حراويُة التُّربُة ال�سَّ

التُّْربُة الفي�سيُة
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4ن�شاط 

اأ- اأَ�ْشتعيُن بالخريطة في ال�شكل )29(، ثم اأُقاِرُن بين اأنوع التربة في الوطن 

    العربي ح�شب الجدول الآتي :

حراوية في العديِد من ُدول الوطن العربي.  : انت�شار التُّربة ال�شَّ
ُ
ر

ِّ
ب- اأُف�ش

بِة هانوُع التُّ ِمثاٌل واحٌد على َمناِطق ُوجوِدهاَخ�ساِئ�سُ

  للعديِد من اْلُم�ْشكالت، اأهمها :
ِّ
�ُس التُّربُة في الوطِن العربي

َّ
تتعر

ْربة ِفي ال�طِن العربيِّ اْلُم�ْصِكالُت التي ت�اجه التُّ

نقل التُّرب��ة من مكان اإل��ى اآخر بفعل 

ْطحي��ة، فبعد �شقوط  جري��ان المي��اه ال�شَّ

ياٍت  الأمطار تق��وم الأودية بج��رف كمِّ

هائلٍة من التُّربة )ال�شكل 33(.

االْنِجــــراُف

ال�سكل )33( انجراف التربة بفعل المياه
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ارتف��اع ن�شبة الأم��الح في التُّرب��ة نتيجة 

��ر وقل��ة الأمط��ار،  ارتف��اع مع��دلت التبخُّ

وزي��ادة ال�شته��الك. وتظهر م�شكل��ة َتَملُِّح 

التُّربة في بع���س مناطق �شهل الباطنة ب�شلطنة 

ُعمان )ال�شكل34 (.

 فق��دان الترب��ة لخ�شوبته��ا ب�شب��ب كث��رة 

راعة، وا�شتخدام المبيدات  ا�شتخدامها ف��ي الزِّ

الح�شرية والأ�شمدة الكيماوية )ال�شكل35 (.

َملُُّح التَّ

تده�ر خ�ص�بة التربة

ال�سكل )34( تََملُّح التُّربة في �سهل الباطنة ب�سلطنة ُعمان

ال�سكل )35( تدهور خ�سوبة التربة

5ن�شاط 

���سُ التُّربُة ف��ي �شلطنة ُعم��ان للعديِد من اْلُم�ْش��كالت. في �شوء ذلك 
َّ
تتعر

وبال�شتعانة بم�شادر التعلُّم المختلفة :

لطنِة.
َّ

�س لها التُّربة في ال�ش
َّ
 اأبرَز اْلُم�ْشكالِت التي تتعر

ُ
1. اأَْذُكر

ًحا دور الحكومة في ذلك. 2. اأَْقَتِرُح ُحلوًل منا�شبًة لتلك اْلُم�ْشكالِت، مو�شِّ
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ُيطل��ق ا�شم النباتات الطبيعية على النباتات التي تنمــو من تلقاء نف�سها، وتختلف النباتات الطبيعية 

ف��ي الوطن العربي في نوعيتها وكثافته��ا من منطقة اإلى اأخرى ح�شب الُمن��اخ ال�شائد وخ�شائ�س 

التربة. ويمكن ت�شنيف النباتات الطبيعية في الوطن العربي اإلى ثالثة اأنواع رئي�شية:

ـــبيعــيُة ــبــاتاُت الطَّ ثالًثا : النَّ

 تتمي��ز باأ�شج��ار دائم��ة الخ�ش��رة، وتك��ون على 

�ش��كل غابات تظهر على �شفوح جب��ال منطقة البحر 

المتو�ش��ط، وم��ن اأمثلته��ا ال�شنوب��ر )ال�ش��كل 36( 

وال�شنديان )ال�شكل 37( .

ِط نباتاُت البحِر اْلُمَتَ��صِّ

ال�سكل )37( �سجرة ال�سنديانال�سكل )36( �سجرة ال�سنوبر

ْحراويَّ��ُة بقلتها، حيث تقت�شر على الأع�ش��اب الق�شيرة والنباتات  ��ُز النَّباتاُت ال�شَّ
َّ
تَتمي

��در، والغاف 
ِّ

م��ر )الآكا�شيا(، وال�ش
ُّ

عثرة، وم��ن اأمثلتها ال�ش
َ
جي��رات اْلُمب وكي��ة وال�شُّ ال�شَّ

)ال�شكل  38(.

ـْـراويـــُة ــح ــبــاتــاُت ال�صَّ النَّ
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ال�سكل )38( من النباتات ال�سحراوية
در مر )الآكا�سيا(ال�سِّ الـغـــاف  ال�سُّ

تظهر في المناطق المدارية الرطبة، وتتميز بغاباتها الكثيفة واأع�شابها الطويلة ب�شبب ارتفاع 

مع��دلت �شق��وط الأمطار، ومن الأمثل��ة على النبات��ات المدارية : ح�شائ���س ال�شافانا الطويلة 

)ال�شكل 39(، واأ�شجار ال�شمغ العربي)اله�ّشاب(  )ال�شكل 40( .

ـُة ــبــاتــاُت المــداريَّ النَّ

ال�سكل )40(  ال�سمغ العربي )اله�ّساب(ال�سكل )39( ح�سائ�س ال�سافانا

ُتع��دُّ �شج��رة الم�شكي��ت م��ن الأ�شج��ار 

ال�شارة بالبيئ��ة، وتقوم وزارة الزراعة والثروة 

ال�شمكية بالتعاون مع جهات حكومية اأخرى  

بالتخل�س منها، والحد من انت�شارها.
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6ن�شاط 

 ما ياأتي: 
ُ
ر

ِّ
اأُف�ش اأ- 

1.ت�شمية النباتات الطبيعية بهذا ال�شم .  

حاري.  2.قلة النباتات الطبيعية في ال�شَّ  

ب- اأَعطي اأمثلًة على النباتات الطبيعية التي تنمو في ِوليتي.

���س النبات��ات الطبيعية في الوطن العرب��ي للعديد من  الم�شكالت نتيجة للتغي��رات الُمناخية واأن�شطة  تتعرَّ

ح ال�شكل )41( بع�س الم�شكالت التي تواجه النباتات الطبيعية في الوطن العربي. الإن�شان المختلفة، و يو�شِّ

ال�سكل )41( بع�س الم�سكالت التي تواجه النباتات الطبيعية في الوطن العربي

كالِت التي تواجه َبْع�ُض الُم�شْ

بيعية باتات الطَّ  النَّ

 في الوطِن العربيِّ

عُي الجاِئُر الرَّ

اْلَحراِئُق

جيراِت َقْطُع الأَ�ْشجاِر وال�شُّ

الم�صكالت التي ت�اجه النباتات الطبيعية في ال�طن العربي

SOCIAL 5 U1 (3-4) 14-3.indd   54 3/14/18   12:19 PM



الوحدة الأولى :  جغرافية الوطن العربي الطبيعية

55

7ن�شاط 

اأ- اأَْكُتُب في الجدوِل اْلُم�ْشكالِت التي تواجه النباتات الطبيعية في 

 اأَْقَترُح اْلُحلوَل اْلُمنا�شبَة للتغلُّب عليها.
َّ
الوطن العربي، ُثم

ب- اأُناِق�ُس َبْع�َس اْلُم�ْشكالِت التي تواجه النَّباتات الطبيعية في ِوليتي.

الْـُحلوُل الْـُمْقترحـُةالْـُم�ْسكالُت

  واأُناِق�ُس
ُ
ر اأَُفكِّ

بيعيِة في ِبالدي. َة اْلُمحافظِة َعلى النَّباتاِت الطَّ
َّ
ي اأََهمِّ
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الِِب ِمْن ِدَراَسِة َهذِه الَوْحَدِة َأْن :  ُع ِمَن الطَّ ُيَتوقَّ

َف مظاهر الحياة السائدة في ُعمان وشبه الجزيرة العربية ُقبيل اإلسالم. يتعرَّ

َف أهمية بعض المدن الُعمانية في فترة ظهور اإلسالم. يتعرَّ
يستنتَج األدوار التي قامت بها بعض الشخصيات الُعمانية المعاصرة

 لعهد النبوة والخالفة الراشدة.
َر إسهامات الُعمانيين في خدمة اإلسالم بالعهد النبوي والخالفة الراشدة.  ُيقدِّ

يعتزَّ بانتمائه لوطنه وألمته العربية واإلسالمية.
َل الخرائط والنُّصوص واألشكال الواردة في الوحدة. يحلِّ

يستوعَب المفاهيم والمصطلحات والتعميمات الواردة في الوحدة.
يكتسب القيم واالتِّجاهات والمهارات الواردة في الوحدة.
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الدرس األول: عمان وشبه الجزيرة العربية قبيل اإلسالم.
الدرس الثاني: مدن عمانية في فترة ظهور اإلسالم.
الدرس الثالث: شخصيـات عمـانيــة في عهد النبـوة

والخالفـة الراشـدة.

  ُ

  ُ

  ُ

  ُ

الوحدة الثانية
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ُتعدُّ �شبه الجزيرة العربية موطن العرب الأول، 

ووطن��ي ُعمان جزء من ه��ذه المنطقة، وللعرب 

تاريخ عريق اإذ اأقاموا ُمُدًنا وممالك عديدة، وكان 

لهم توا�شل مع ال�شعوب والح�شارات الأخرى، 

يا�شية 
ِّ

واتَّ�شمت حياتهم بالتنّوع في مظاهرها ال�ش

والقت�شادية والجتماعية والفكرية.

كان��ت القبيل��ة اأحد اأنظمة الحكم والإدارة في مناطق كثيرة م��ن �شبه الجزيرة العربية ُقبيل 

الإ�ش��ام، بينما قامت دول وممالك في مناطق اأخ��رى من �شبه الجزيرة مثل: ُعمان واليمن، 

فُعمان كان يحكمها ملوك اآل الجلندى الذين اتخذوا مدينة �شحار عا�شمة لهم.

وكان لممال��ك �شبه الجزي��رة العربية عاقات 

�شيا�شي��ة وتوا�شل ح�شاري مع ال��دول الأُْخرى 

مثل: الفر�س، والروم.

◆

◆

ال�شي�ا�ش�ي��ة  الأنظم���ة  د  تع��دُّ

والجتماعية ف��ي ُعمان و�شبه 

الجزيرة العربية ُقبيل الإ�شام.

القت�ش��ادي  الن�ش��اط  ع  تن��وُّ

والفك��ري في ُعم���ان و�شب�ه 

الجزي�رة العربية ُقبي�ل الإ�شام. 

في هذا الدر�س: �أتعلَّم

�لدر�س �لأول

الـحـيــــاة ال�سـيـا�سـيـة

عمان وشبه اجلزيرة العربية قبيل اإلسالم

من اأنظمة الحكم الَقَبلي في �شبه الجزيرة 

العربية حكم قبيلة قري�س لمدينة مكة.

  ُ  ُ  ُ
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1. اأُوقُِّع على الخريطة عا�شمة ُعمان في فترة ظهور الإ�شام. 

2. اأُْكِمُل ما َياْأتي: 

- من ممالك اليمن القديمة مملكة   

ول التي كانت تجاور �شب��ه الجزي��رة العربي�ة                   و     - من الدُّ

ان ُعمان و�شبه الجزي��رة العربية ُقبيل الإ�شام في العديد م��ن المهن اأهمها مهنة  ا�شتغ��ل �ُش��كَّ

راعة الت��ي انت�شرت في مناطق  ا للقبائل البدوي��ة، اإ�شافة اإلى الزِّ ع��ي التي كانت م��ورًدا مهمًّ
َّ
الر

متفرقة من ُعمان واليمن، وبع�س الواحات في و�شط �شبه الجزيرة العربية مثل اليمامة. 

1ن�شاط 

َتعيًنا بالأطل�س المدر�شي ل�شلطنة ُعمان والعالم، ثم 
ْ

 اإلى الخريطة اأدناه، ُم�ش
ُ
اأَنظر

اأُجيُب عن الأ�شئلة التي تليها: 

الـحـيــــاة االقـتـ�ســاديــة

600 كم 300 �صفر

الفر�س
طي

ذبيان

حنيفة

تميم

اليمامه

الخليج العربي بحر ُعمان

بحر العرب

البحر الأحـمــــر

اليمن
ِحْميَر

مكة

يثرب

الـــروم

ُعمان
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البري��ة  التِّج��ارة  ن�شط��ت  كم��ا 

)ال�ش��كل1( بين اأرج��اء �شبه الجزيرة 

له��ا،  المج��اورة  ول  وال��دُّ العربي��ة 

وتميَّزت بع�ُس ُم��ُدِن ُعمان ك�شحار 

ومرب��اط بتجارتها البحري��ة مع عدٍد 

الأُْخرى،  ول  وال��دُّ الح�ش��ارات  من 

فتاجرت بالعديد من ال�ّشلع والب�شائع  

ال�صكل )1(  قوافل التجارة البريةمثل: التُّمور واللُّبان )ال�شكل2(.

ر من الموانئ الُعمانية ال�صكل )2(  بع�س الب�صائع التي كانت تُ�صدَّ

2ن�شاط 

 َوَمْجموعتي �ش��ورَة قري�س، ثم ن�شتنتُج ن��وَع النَّ�شاِط القت�شادي الذي 
ُ
اأَتدبَّ��ر

ة قديًما، واأثره عليهم. كان يمار�شه اأهل مكَّ

 �صوَرُة ُقَريْ�ٍس


  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أَُفكِّ

ة.
َّ
ان �شبه الجزيرة العربي تنّوع الأن�شطة القت�شادية التي مار�شها �ُشكَّ
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3ن�شاط 

 اإلى الخريطة، ثم اأُجيُب عن الأ�شئلة التي تليها: 
ُ
اأَْنُظر

1. من موانئ �شبه الجزيرة العربية ُقبيل الإ�شام                            و         

      و                                 )اأكمل( 

2. اأتتب��ُع عل��ى الخريطة خطَّ �شير التِّجارة البرية من مرباط اإل��ى العراق مع ذكر الُمُدن التي 

عوبات التي كانت تواجهها. كانت تمر بها، وال�شُّ

فن القادمة من الهند وال�شين بالموانئ الُعمانية قبل توجهها اإلى موانئ  : "ُمرور ال�شُّ
ُ
ر 3. اأُف�شِّ

الخليج العربي".

600 كم 300 �صفر

فار�س
العراق

هجر
اليمامة

دبا

توؤام�صحار
)البريمي(

مرباط

قنا

اليمن

عدن

مكة

يثرب

ال�صام

ُعمــــان

الخليج العربي بحر ُعمان

بحر العرب

البحر الأحـمــــر
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4ن�شاط 

ورتين، ثم اأُقارُن في الجدول اأدناه بين الحياة البدوية والحياة الح�شرية.  اأْنُظُر اإلى ال�شُّ

كانت الحياة الجتماعية في ُعمان و�شبه الجزيرة العربية ُقبيل الإ�شام َتْجَمُع بين الحياة البدوية 

راعية  ل من مكان لآخر، والحياة الح�شرية ف��ي القرى والُمُدن والواحات الزِّ الت��ي تميزت بالتنقُّ

جاعة والكرم والتَّعاون  الت��ي تميزت بال�شتق��رار، وانت�شرت بين العرب العديد من القي��م؛ كال�شَّ

ون�شرة المظلوم.

الـحـيــــاة االجـتـماعـيـــة

الحياة الح�صريةالحياة البدويةاأوجه المقارنة

 الَْم�ْصكُن  

 النَّ�صاُط االقت�صاديُّ
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انت�ش��رت الوثنية في �شب��ه الجزي��رة العربية ُقبيل 

الإ�ش��ام فكان��ت للقبائل العربي��ة اأ�شن��اٌم تعبدها، 

م له��ا القرابين، كما كانت هناك اأ�شناٌم اأُْخرى  وتقدِّ

حول الكعبة تحجُّ اإليها )ال�شكل 3(، واعتنق ِقلٌَّة من 

ام(، 
َّ

العرب الحنيفية )ِملَّة �شيدن��ا اإبراهيم عليه ال�ش

واليهودية، والن�شراني�ة.

الـحـيــــــاة الديـنـيـة والـفـكـريــة

5ن�شاط 

َة الآتيَة، ثم ُنجيُب عن الأ�شئلة التي تليها: اأُ َوَمْجموعتي الق�شَّ
َ
اأَْقر

 
ُ
 ُيْعطه َثَمنه��ا فذهَب التَّاجر

ْ
 "ا�ْشَت��رى العا�ُس بُن واِئ��ٍل ِب�شاعًة من اأحِد التُّج��اِر َوَلم

عوا َوَتحالف��وا َعلى اأَْن َيْن�شروا الَمْظلوم  َتْنِجًدا بهم ؛ َفَتَجمَّ
ْ

َة ُم�ش َي�ْشَتك��ي اإلى ُزعماِء َمكَّ

وِل، َوَذَهبوا اإلى العا�ِس بِن  وا َذِلَك التِّفاق ِبِحْلِف اْلُف�شُ اِلِم، َو�َشمُّ ُه ِمَن الظَّ َوَياأخذوا َحقَّ

اَعِة، َواأَْعطوه للتَّاِجِر". واِئٍل َواأََخذوا ِمْنُه َثَمن اْلِب�شَ

1. اأَ�شتخرُج ال�شفة  التي تحلى بها العرب ُقبيل الإ�شام.

2. ما الن�شاط القت�شادي الذي مار�شه اأهل مكة ؟

3. ماذا تعلمت من الق�شة؟

ان �شبه الجزيرة  اعتنق بع�س �ُشكَّ

العربية اليهودية والن�شرانية؛ نتيجة 

توا�شله��م الح�شاري م��ع مناطق 

انت�شارها في م�شر وباد ال�شام.

)الطبري، 1988م(
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6ن�شاط 

وُع��رف الع��رب قديًم��ا بالف�شاحة، فق��د نبغوا في 

ْع��ِر واْلَخَطاب��ِة واْلَباَغ��ِة، وكان��ت لديه��م معرفة  ال�شِّ

ببع���س العلوم التي يحتاجون اإليه��ا في حياتهم اليومية 

كعلِم اْلَفَلِك، وقد ا�شته��ر الُعمانيون بخبرتهم في علِم 

اْلِماَحِة البحريِة.

َة ُقبيل الإ�شام. ر: كانت القبائل العربية تحجُّ اإلى مكَّ
ِّ

 اأ- اأَُف�ش

ب - من اأهم العلوم التي اهتم بها العرب قديًما                               و                 

ج- اأَ�شتنتُج: اأ�شباب اهتمام الُعمانيين بعلم اْلِماَحِة البحريِة.

 ال�صكل )3( الكعبة ُقبيل الإ�صالم 

 
ٌّ

َقَلة بن َرَقبَــة:   َخطيٌب ُعماني َم�صْ
وا�شته��ر  الإ�ش��ام،  ُقبي��ل  عا���س 

بالف�شاحة والباغة.    

�شخ�شية تاريخية ُعمانية
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ال�صكل )4( بع�س المدن الُعمانية التي ازدهرت في فترة ظهور الإ�صالم

ازده��ر في فت��رة ظه��ور الإ�شام ع��دٌد من 

الُم��ُدِن الُعمانيَّ��ِة الواقعة في المناط��ق الخ�شبة 

البري��ة،  القواف��ل  ُط��ُرِق  والواح��ات، وعل��ى 

والموان��ئ التِّجارية، وقد كان لهذه المدن دور 

مهم في التَّاريخ الُعماني )ال�شكل 4(. 

◆

◆

ازدهار عدد من الُم��ُدن الُعمانية 

في فترة ظهور الإ�شام.

ب��اأدوار  الُعماني��ة  الُم��ُدن  قي��ام 

ح�شارية مهمة.

في هذا الدر�س: �أتعلَّم

مدن عمانية يف فرتِة ظهوِر اإِلسالِم ُ  �لدر�س �لثاين

600 كم 300 �صفر

العراقفار�س

بحر ُعمان    
�صحار
دبا

الخليج العربي
توؤام )البريمي(

بهال      اأدم

مرباط

اليمنبحر العرب

ال�صام

ُعمـــــان

البحر الأحمـر
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ِة التي ازدهرت في فترة ظهور الإ�سالم:     من الُمُدِن الُعمانيَّ

1ن�شاط 

 ومجموعت��ي اإلى 
ُ
اأ-  اأَْنُظ��ر

مخطط تقريب��ي لمدين��ة 

ُعمانية قديمة، ثم ُنجيُب 

عن الأ�شئلة التي تليه:

 

 ال�صكل )5( ر�صالة الر�صول  لأهل ُعمان

ُف خ�شاِئ�س موقع بناء هذه المدينة. 1.  َن�شِ

2.  ن�شتخرُج بع�س معالم المدينة الُعمانية قديًما.

 �شفويًّا عن اأهم معالم قريتي/ مدينتي.
ُ
ر
ِّ
ب-  اأُعب

حـــار �سُ

حار عا�شمة ُعمان في فترة ظهور الإ�شام، وقد  كانت �شُ

�ش��ول  التي حملها عمرو بن 
َّ
حظي��ت با�شتقبال ر�شالة الر

العا�س اإلى عبد وجيفر ملكي ُعمان )ال�شكل 5(.

��ا يربُط بين المحي��ط الهندي والخليج 
ًّ
وُتع��دُّ ميناًء رئي�شي

العربي، اإذ ن�شطت تجارتها مع الهند وال�شين و�شرق اإفريقيا، 

)ال�شكل 6( وكانت من اأ�شواق العرب المعروفة اآنذاك. 
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حار     ال�صكل )6( موقع مدينة �صُ

هي اأ�شواق �شنويَّة يتم فيها تبادل 

ل��ع والب�شائ��ع المختلف��ة، 
ِّ

ال�ش

وتقام فيه��ا الُمْلتقيات الأدبي��ة 

ْع����ر واْلَخ�َط�اب��ة، وم��ن  كال�شِّ

اأ�شهره���ا �ُش��وق ُع��كاظ قرب 

ة اْلُمَكرمة. َمكَّ

�أ�شو�ق �لعرب

2ن�شاط 

حاريين«   ًا في ثوبين �شُ �شول  من المدينة ُمْغَت�شِ
َّ
اأ- »في حجة الوداع خرج الر

                                                                                                             )ابن �شعد،1990م(

ا ياأتي:      في �شوء هذه العبارة  اأُجيُب عمَّ

حارية؟  �شول  لماب�س �شُ
َّ
1.  عام يدل ارتداء الر

              

.  شول�
َّ
حار في عهد الر 2. اأ�شتنتُج اأهم ال�شناعات التي ا�شتهرت بها مدينة �شُ

حار قديًما.  ب- اأَكُتب ومجموعتي عن اأهمية مدينة �شُ

ُعمان  ل�شلطنة  المدر�شي  الأطل�س  في  الواردة  ال�شيا�شية  اآ�شيا  بخريطة  بال�شتعانة  ج- 

ُد موقَع ُكلٍّ من: الهند، وال�شين. والعالم �شفحة )53( اأُحدِّ

بحر ُعمان

طريق بري

طريق بحري
مينــاء

تــوؤام
)البريمي(

�صحار

دبـا
الخليج العربي

�صرقي اإفريقيا

اإلى الهند وال�صين

اإلى الخليج العربي
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مـربــاط

ُتع��دُّ مرباط في فترة ظهور الإ�شام ميناء م�شهوًرا 

يرب��ط ُعمان  بموانئ �شب��ه الجزي��رة العربية والهند 

وال�شند وال�شين و�شرقي اإفريقيا )ال�شكل 7(، حيث 

ن�شطت فيها تج��ارة اللُّبان والخيول، كما كان يقام 

بالقرب منها �شوٌق �شنويٌّ ُيعرف ب�شوِق ال�ّشحر.

كان ُيطل��ق عل��ى ظف��ار قديًما 

�شحر ُعمان.

3ن�شاط 

بال�شتعانة بالخريطة ال�شكل)7(، اأُجيُب عن الأ�شئلة الآتية:  

ُح اأهمية مدينة مرباط قديًما. 1. اأُو�شِّ

ول التي كانت لمرباط عاقات تجارية معها. ُد على الخريطة المناطق والدُّ 2. اأُحدِّ

 ال�صكل )7( الموانئ الُعمانية قديًما 

1000 كم 500 �صفر

الهند

الخليج العربي دبا
�صحار بحر ُعمان

بحر العرب

اإلى ال�صين

المحيط الهندي

مرباط

البحر
 المتو�صط

م�صر

البحر الأحمر 

�صرق اإفريقيا

العراقفار�س
ال�صام
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4ن�شاط 

نوي ياأتيه التُّجار من ال�شند والهند وال�شين. في �شوء هذه 
َّ

كان �شوق دبا ال�ش

العبارة، وبال�شتعانة بالخريطة في ال�شكل)7(، اأُجيُب عن الأ�شئلة الآتية:

1. يحدُّ مدينة دبا من جهة ال�شرق بحر

ُح اأهمية �شوق دبا.         2. اأُو�شِّ

                                  

دبــا

ُتوؤام/توام )البريمي(

دبا مدين��ة ُعمانية قديمة ولها مين��اء م�شهور منذ فترة 

نوي الذي 
َّ

ما قبل الإ�ش��ام، وقد ا�شتهرت ب�شوقه��ا ال�ش

كان  يق�ش��ده التُّجار من مناطق مختلفة، وهي من اأوائل 

ُدن الُعمانية التي دخ��ل اأهلها في الإ�شام، ومن اأبرز 
ُ
الم

�شخ�شياته��ا التاريخية القا�شي كع��ب بن �شور، والقائد 

َهلَّب بن اأبي �شفرة.
ُ
اْلم

ق 
ُ
 ُتع��دُّ مدينة ُتوؤام/توام بوابة ُعمان ال�شمالية، وهي واح���ة زراعي�ة خ�شب�ة تق�ع ع�لى ُطر

التِّج��ارة البري�ة التي كانت تربط ُعم��ان ب�شبه الجزيرة العربية، وبعد ظهور الإ�شام اأ�شبحت 

ئي�شية في ُعمان.
َّ
ُدن الر

ُ
هذه المدينة العريقة اإحدى الم

المهلَّــب بن اأبــي �صفرة: كان 
اأحد ق��ادة الم�شلمين في ن�شر 

الإ�ش��ام بمنطقة و�ش��ط اآ�شيا، 

توف��ي ع��ام 82ه�، وه��و ابن 

ال�شحابي اأبي �شفرة الأزدي.

�شخ�شية تاريخية ُعمانية
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ن�شاط 

ن�شاط 

5

6

اأ- بال�شتعانة بالخريطة في ال�شكل )6( اأُجيُب ومجموعتي عن الأ�شئلة الآتية:

ُح اأهمية مدينة توؤام/توام )البريمي( في فترة ظهور الإ�شام.     1. ُنو�شِّ

2.  م�ن الم�وانئ الُعماني�ة التِّجاري�ة القريب�ة من مدينة ت�وؤام/توام )البريمي( مينائي

َق القواف�ل 
ُ
جوع اإلى الخريطة �شفحة )61( في الكتاب المدر�شي، اأَتتبُع ُط�ر

ُّ
ب- بالر

التِّجارية الت�ي كانت تمر بت�وؤام/توام )البريمي(.                                 

بال�شتعانة بم�شادر التعلُّم المختلفة، اأُكمُل البطاقة التعريفية ببيانات حديثة 

عن اإحدى المدن الُعمانية الواردة في الدر�س.  

                                 الُمحافظة:
المدينة:      

الأن�شطة القت�شادية:

اأهم المعالم الح�شارية:

)اأُكمُل( و
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1ن�شاط 

 اإلى الم�شطرة الزمنية، واأُْكِمُل العبارات الآتية: 
ُ
اأ- اأَْنُظر

 شول�
َّ
1.  اأول من تولَّى الخافة بعد وفاة الر

2.  امتد ع�شر الخافة الرا�شدة                           �شنة.

وف��دت اإل��ى المدين��ة المن��ورة والت��ي كانت 

عا�شمة الدولة الإ�شامية في عهد النُّبوة والخافة 

ا�شدة �شخ�شيات ُعمانية عديدة، منهم من التقى 
َّ
الر

�ش��ول  واأ�شلم على يدي��ه، ومنهم من التقى 
َّ
بالر

ا�شدين، وق��د كان لتلك ال�شخ�شيات 
َّ
بالُخلفاء الر

 في خدمة الإ�شام.   
ّ
دور مهم

◆

◆

د اإ�شهام��ات الُعمانيي��ن في  تع��دُّ

خدمة الإ�شام.

ْخ�شيات  وف��ادة العديد م��ن ال�شَّ

  �ش��ول 
َّ
الر عل��ى  الُعماني��ة 

ا�شدين.
َّ
وُخلفائه الر

في هذا الدر�س: �أتعلَّم

شخصيات عمانية يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة ُ  �لدر�س �لثالث

ــــــدةع�سر النُّبوة ا�سِ عـ�ســر الـخـالفــــــة الــرَّ

   اأبو بكر 

ديق ال�شِّ

   عمر بن 

الخطاب

 عثمان بن 

عفان

علي بن اأبي 

طالب

هجرة 

شول�
َّ
الر

)35-40 هـ()23-35 هـ()13-23 هـ()11-13 هـ()1-11 هـ(
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ب- بال�شتعانة بم�شادر التعلُّم المختلفة، اأَكتُب ب�شعة اأَ�ْشُطٍر عن اإ�شام اأهل ُعمان، ثم 

. فِّ ها اأمام زمائي في ال�شَّ اأعر�شُ

دة: ا�سِ بوة والخالفة الرَّ ْخ�سيات الُعمانية التي وفدت اإلى المدينة المنورة في عهد النُّ من ال�سَّ

ال�سُم :                                      

المدينُة:

الأعماُل:

فاُت : ال�سِّ

ال�شحابي كعب بن بر�شة الطاحي

حار �شُ

�شول  في المدينة المنورة واآَمَن به، 
َّ
التقى بالر

ا اأهلها اإلى الإ�شام.
ً
 عاد اإلى ُعماَن داعي

َّ
ُثم

ث باللُّغِة  ماويِة، والتحدُّ
َّ

اطاُعُه على الُكُتِب ال�ش

الفار�شيِة.

�شول  وماَت على ديِن الإ�ْشام.
َّ
ى ُيطلق على كل من اأ�شلم، والتقى بالر ُم�شمَّ

حابي: �ل�شَّ
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2ن�شاط 

حابة ر�شوان الل�ه عليهم. : ُيعدُّ كعب بن بر�شة الطاحي اأحد ال�شَّ
ُ
ر

ِّ
اأ- اأُف�ش

َة كعب بن بر�شة .
َّ
ُف �شخ�شي ب- اأَ�شِ

  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أُفكِّ

رة. اِفرين قديًما بين مرباط والمدينة المنوَّ
َ

ل اْلُم�ش كيفية تنقُّ

ال�سُم :                                      

المدينُة:

الأعماُل:

فاُت : ال�سَّ

ال�شحابي زهير بن قر�شم المهري

مرباط

اأ�شلم على يد الر�شول  في المدينة المنورة، ثم 

ا اأهلها اإلى الإ�شام.
ً
بعثه اإلى باده داعي

حبُّ ال�شتطاع والبحث عن المعرفة.
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3ن�شاط 

 اأُقارُن في الجدوِل بين �شخ�شيتي زهير بن قر�شم المهري، وكعب بن �شور 

الأَْزدي:

وجه المقارنة                زهير بن قر�شم المهري          كعب بن �شور الأزدي

منيُة الفترُة الزَّ

 المدينُة الَّتي َيْنتمي اإليها

الأعماُل

ال�سُم :                                      

المدينُة:

الأعماُل:

ال�سفاُت :

التابعي كعب بن �شور الأزدي

دب��ا

�شارك في الفتوحات الإ�شامية ل �شيما الفتوحات 

البحري��ة، وتول��ى ق�ش��اء مدينة الب�ش��رة في عهد 

الخليفة عمر بن الخطاب       .

لم.
ِّ

عوة اإلى ال�ش ال�شجاعة، والعدل، والدَّ

. ى ُيطلق على كل من اأ�شلم والتقى بال�شحابة، ولم يلتق بالنبي ُم�شمَّ

�لتابعي:
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4ن�شاط 

 اأُجيُب عِن الأ�شئلِة الَّتي تليه:
َّ
 اأقراأُ الن�سَّ الآتي، ُثم

اِب         فقاَل:   بُن الَخطَّ
ُ
ُح ْبُن اأَ�َشٍد، ف��راآه ُعَمر

َ
ر

ْ
»خ��رَج رج��ٌل ِمْن ُعماَن ُيقاُل َلُه: َبي

ديق        فقاَل: هذا ِمْن اأَْهِل  ْن اأَْنَت؟ قاَل: ِمْن اأَْهِل ُعماَن، فاأدخلُه على اأبي َبْكٍر ال�شِّ ِممَّ

ُح  ا ُيق��اُل لها ُعماُن، َيْن�شَ الأَْر���سِ الَّت��ي �شمعُت َر�ُشوَل اللَّ�ِه  يق��وُل: اإنِّي لأَْعَلمُ اأَْر�شً

ْهٍم َول َحَجٍر«.
َ

 َر�ُشوِلي ما َرموُه ِب�ش
ْ
، َلْو اأَتاُهم

ُ
ْحر

َ
ِبَناحيِتها اْلب

)ابن الأثير، 1997م(.

ْخ�شية الُعمانية الواردة في الن�س؟ 1. من ال�شَّ

.»
ُ
ْحر

َ
ُح ِبَناحيِتها اْلب ُح المق�شوَد ب��� »َيْن�شَ 2.  اأُو�شِّ

اب       بالرجل القادم من ُعمان.  بن الخطَّ
َ
3.  عام يدل اهتمام ُعَمر

ْهٍم َول 
َ

 َر�ُشوِلي َم��ا َرموُه ِب�ش
ْ
��ُل ق��وَل َر�ُشوِل الل�ِه  في اأَه��ِل ُعماَن »َلْو اأَتاُهم 4.  اأََتاأمَّ

َة ِعْنَد اْلُعمانيين.
َّ
ماِت الُخُلقي

ِّ
 اأَ�ْشَتنتُج  ال�ش

َّ
َحَجٍر«، ُثم

  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أُفكِّ

ُبوَك«
َ
ر َت ما �َشبُّوَك َول �شَ

ْ
) م�شلم،1991م(»َلْو اأَنَّ اأَْهَل ُعماَن اأََتي

:  قاَل َر�شوُل اللَّ�ه 
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الِِب ِمْن ِدَراَسِة َهذِه الَوْحَدِة َأْن :  ُع ِمَن الطَّ ُيَتوقَّ

يته للفرد وللمجتمع. َف مفهوم العمل االجتماعي وأهمِّ يتعرَّ
العمل  تعزيز  اأُلْسرة والمدرسة في  بها  تقوم  الَّتي  األدواَر  ُيْدِرَك 

االجتماعي.
َيِصَف مظاهر العمل االجتماعي في المجتمع الُعماني.

ُيشاِرَك في أنشطِة العمل االجتماعي في مدرسته ومجتمعه.
العمل  تعزيز  في  ِة  واألهليَّ ِة  الحكوميَّ ساِت  المؤسَّ ُجهوَد  َر  ُيقدِّ

االجتماعي. 
َف المفاهيم والمصطلحات والتَّْعميمات الواردة في الوحدة. يتعرَّ

َيْكَتِسَب القيم واالتِّجاهات والمهارات الواردة في الوحدة. 

العمل االجتماعي.

مظاهر العمل االجتماعي.

مؤسسات العمل االجتماعي.

الوحدة الثالثة
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اإن اجتمـاع النا�ش مع بع�ضهم والعي�ش 

مًعــا اأمر �ضروري، فاالإن�ضــان ال ي�ضتطيع 

العي�ــش بمعزل عن االآخريــن؛ الأنه يعتمد 

في حاجاتــه عليهم، و�ضــواء عا�ش النا�ش 

في مجتمعــات �ضغيرة كاالأُ�ْضــرة، اأم في 

مجتمعــات اأكبــر كالقريــة اأو المدينة  اأو 

الوطن، فالبد اأن تن�ضاأ في هذه المجتمعات 

اأ�ضــكال مــن العمــل االجتماعــي، مثل: 

التَّعاون، والتَّكاُفل االجتماعي.

◆

◆

◆

العمل االجتماعي �ضروري 

لحياة االإن�ضان.

ين االإ�ضالمي يحثُّ على  الدِّ

اأفراد  بين  والتَّكاُفل  التَّعاون 

المجتمع.

لالأُ�ْضرة والمدر�ضة دور مهم 

في تعزيز العمل االجتماعي.

في هذا الدر�س: �أتعلَّم

العمل االجتماعي  �لدر�س �لأول

مة  تقديــم الخدمــات لالآخريــن ب�ضورة فرديــة اأو من خــالل جماعــة ُمَنظَّ

)حكومية، اأو اأهلية(.

�لعمل �لجتماعي
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 بها رغيف الخبــز حتى ي�ضل اإلى مائدتنا كل 
ُّ
 �ضفويًّــا عن المراحل التي يمر

ُ
ــر

ِّ
1. اأُعب

يوم.

 اأمثلًة  اأُخرى تــدلُّ على اأن االإن�ضان يعتمد على االآخرين في الح�ضول على 
ُ
2. اأَذُكــر

حاجاته المختلفة.

1ن�شاط 

ال ي�ضتطيع االإن�ضان العي�ش بمعزل عن االآخرين؛ الأنه يعتمد في حاجاته عليهم، 

ور  اأدناه: في �ضوء ذلك وباال�ضتعانة بال�ضُّ

1

3

2

4
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التَّعــاون بين النا�ش �ضــرورة اإن�ضانية، وبما اأن الفرد ال ي�ضتطيع توفيــر كل حاجاته بنف�ضه، 

فــكان ال بد من تعــاون النا�ش مع بع�ضهم، وُيق�ضــد  بالتَّعاون: عمل م�ش��ترك يقوم به الأفراد 

والجماعات لتحقيق اأهداف معينة  )ال�ضكل1(. 
مه، فقد حثَّ ديننا الحنيف على التَّعاون بين  ا الأهمية التَّعاون في ا�ضتمرار المجتمع وتقدُّ

ً
ونظر

النا�ش، حيث قال �ضبحانه وتعالى:

ال�شكل )1(  التَّعاون بين اأفراد الأ�شرة

  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أُفكِّ

ماذا يحدث اإذا لم يتعاون اأفراد االأُ�ضرة فيما بينهم؟

�ضورة املائدة، االآية 2

}.{

ــعــــــاون الــتَّ
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2ن�شاط 

حثَّ االإ�ضالم على التَّكاُفل بين اأفراد المجتمع، 

�ضــواء في حــاالت ال�ضدة اأم في حــاالت الرخاء، 

وُيعرف التَّكاُفل االجتماعي باأنه: رعاية وم�شاعدة 

ا، ل �شيم��ا الفقراء  اأف��راد المجتمع بع�شه��م بع�شً
والأيتام، وكبار ال�شن، والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
)ال�ضكل2( �ضروري  والتَّكاُفل االجتماعــي 

لتما�ضك المجتمع ووحدته، قال ر�ضولنا الكريم: 

نْيا، نَفَّ�َص  )َم��ْن نَفَّ�َص َعْن ُموؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ
اللَّ�ُه َعْن��ُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَ��ْوِم الِْقياَمِة، واللَّ�ُه في 
َع��ْوِن الَْعْبِد م��ا داَم الَْعْبُد في َع��ْوِن اأَِخيِه( �ضدَق 

. ر�ضوُل اللَّـِه

ال�شكل )2(  التَّكاُفل بين اأفراد المجتمع الُعماني 
بعد اإع�شار جونو 2007 م

 
َّ
اإن التَّعــاوَن والتَّكاُفــَل االجتماعي

 
ٌّ

بيــن اأفــراِد المجتمع واِجــٌب اإن�ضاِني

.
ٌّ

 واجتماِعي
ٌّ

 واأخالِقي
ٌّ

وديني

اأ - اأُْكِمُل العبارات االآتية بما ينا�ضبها:

1. من اأ�ضكال العمل االجتماعي                                     و                               

2. العمل الم�ضترك الذي يقوم به االأفراد والجماعات لتحقيق اأهداف معينة ُيعرف بـ

ب- اأُعطي دلياًل من القراآن الكريم على اأن الدين االإ�ضالمي يحثُّ عــلـى التَّعـــاون لـفـعـل 

الخير وينهـى عن التَّعاون لفعل ال�ضر                                         

التَّعاون، ثم  اأهمية  ُح  ًة ق�ضيرًة تو�ضِّ اأَْكُتُب ق�ضَّ المختلفة،  التعلُّم  ج- باال�ضتعانة بم�ضادر 

. فِّ ها اأمام زمالئي في ال�ضَّ اأَعر�ضُ

التَّكاُفُل االجـتـمـاعـي
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3ن�شاط 

َيُحثُّ ديننا الحنيف على التَّكاُفل بين اأفراد المجتمع الم�ضلم، في �ضوء 

ذلك:

ُح المق�ضوَد بالتَّكاُفل االجتماعي. 1. اأُو�ضِّ

 الذي اأعي�ُش فيه.
ِّ
2. اأُعطي اأمثلًة على التَّكاُفل بين االأفراد في الحي

ُح اأهمية التَّكاُفل االجتماعي. 3. اأُو�ضِّ

     اأ.  للفرد:

     ب. للمجتمع:

تعزيــز  فــي  والمدر�ضــة  االأ�ضــرة  هــم 
ْ

ُت�ض

العمــل االجتماعي من خــالل اإعداد االأفراد 

ا ليكونــوا مواطنين 
ًّ
ــا وثقافي

ًّ
ــا واجتماعي

ًّ
ديني

اإيجابيين. 

 هو الفــرد الذي ي�ضعــر بانتمائه 

لوطنه، وُي�ضهم في خدمته.

�ملو�طن �لإيجابي

دوُر االأُ�ْسرِة َواْلَمْدر�سِة في َتْعزيزِ العمِل االجتماعيِّ
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4ن�شاط 

ورة المقابلة، ثم:  اإلى ال�ضُّ
ُ
اأَنُظر

ورة. ا اأُ�ضاهده في ال�ضُّ  عمَّ
ُ
ر
ِّ
1.  اأُعب

 اأمثلًة على مواقف اأتعاون فيها مع اأفراد اأُ�ْضرتي.
ُ
2. اأَذكر

ُتعــدُّ االأ�ضــرة اأ�ضا�ش بناء المجتمع، لذلك اهتــم االإ�ضالم بها واأقامها علــى اأ�ض�ش المودة 

حمة، والتَّعاون والتَّكاُفل بين اأفرادها. وتهتم االأ�ضرة برعاية اأطفالها واإعدادهم للحياة، 
َّ
والر

دق، وُحّب  وغر�ش العادات الح�ضنة، واالأخالق الحميدة في نفو�ضهم ، مثل: االأمانة، وال�ضِّ

الخير، واالإح�ضان اإلى النا�ش.

دوُر االأُ�ْسرِة  ِفي َتْعزيِز العمِل االجتماعيِّ
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5ن�شاط 

 فــي تعزيز العمــل االجتماعي من خالل التركيــز على اأن�ضطة 
ٍّ
تقــوم المدر�ضــة بدوٍر مهم

ا، واإتاحة  التَّعاون، والتعلُّم في مجموعات )ال�ضكل3(، والتوا�ضل بين الطالب بع�ضهم بع�ضً

اأي، واحترام االآخرين. 
َّ
فر�ش الحوار، والتَّعبير عن الر

دوُر المدر�سِة  ِفي َتْعزيِز العمِل االجتماعيِّ

ال�شكل )3( التعلُّم في مجموعات

لوك
ُّ

ببال اأوافقاأوافق     ال�ض
َّ

ال�ض

عاَم ثم اأترُك االأطباَق على المائدِة.  اأَتناوُل الطَّ

ي واأبي واإر�ضاداتهما. مِّ
ُع ن�ضائح اأُ

َ
 اأَْتب

 اأ�ضترُك مع اأفراد اأُ�ْضرتي في تنظيِف المنزِل وترتيبِه.      

 اأَْق�ضي ُكلَّ وقتي في اللعب، وُم�ضاهدِة التِّلفاز.    

ــُع عالمة ) ✓ ( في  ــات الــواردة فــي الجدول ، ثم اأَ�ضَ
َّ
لوكي

ُّ
     اأَقــراأُ ال�ض

المكان المنا�ضب من وجهة نظري، مع ذكر ال�ضبب: 
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العمــل  تعزيــز  فــي  المدر�ضــة  دور  ويمتــدُّ 

االجتماعــي اإلــى خدمــة المجتمــع المحيط بها، 

ــالب علــى الم�ضاركة في  من خــالل ت�ضجيع الطُّ

االأعمال التطوعية كحمالت الُمحافظة على نظافة 

البيئة )ال�ضكل4(، وحمــالت التوعية حول بع�ش 

الق�ضايا التي تهم المجتمــع مثل: تر�ضيد ا�ضتهالك 

الِب ِفي حمالِت الُْمحافظِة َعلى نظافِة البيئِةالمياه، واأ�ضرار التَّْدخين.                ال�شكل )4( ُم�شاركُة الطُّ

�ضورة طالب يقومون بعمل تطوعي

 في البيئة المحلية 

6ن�شاط 

ورة المقابلة، ثم:  اإلى ال�ضُّ
ُ
اأَْنُظر

ورِة؟ ُف ما اأُ�ضاِهُدُه في ال�ضُّ 1.  اأَ�ضِ

به  يقوم  الذي  العمل  ية  اأهمِّ ُح  اأُو�ضِّ  .2

الطالب.

ْخرى على اأن�ضطة اأَقوُم بها بالتَّعاون مع زمالئي في المدر�ضة. 3. اأُعطي اأمثلًة اأُ

 غير ربحي يقوم به االأفراد اأو الجماعات لتحقيق المنفعة والخير للمجتمع.
ٌّ

هو عمٌل اجتماعي

�لعمل �لتطوعي
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7ن�شاط 

      اأَقترُح ومجموعتي حملة توعية حول اإحدى الق�ضايا التي تهم المجتمع، 

وذلك ح�ضب الخطوات  االآتية:

1. َنمالأُ البطاقة بالبيانات المنا�ضبة.

 بالحا�ضب االآلي مل�ضًقا عن حملة التوعية المقترحة، ثم ُنعلُِّقُه في المجلة 
ُ
م مِّ 2.ُن�ضَ

الحائطية بالمدر�ضة.

 عن راأينا بالحملة.
ُ
ر
ِّ
ُذ حملة التوعية تحت اإ�ضراف ُمعلِّمنا، ثم  ُنَعب 3. ُننفِّ

عنوان الحملة :

الفئة الم�شتهدفة :

الأدوات الم�شتخدمة في الحملة :

اأهداف الحملة :

تاريخ ومكان تنفيذ الحملة :
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8ن�شاط 

   اأَْكُتُب  في الجدول اأمثلًة على االأعمال التطوعية التي يمكن اأن اأَقوم بها في المدر�ضة، 

وفي المجتمع المحلي.

اأَعماٌل تطوعيٌَّة ِفي المجتمِع المحلِّياأَعماٌل تطوعيٌَّة ِفي المدر�شِة

  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أُفكِّ

ية ُم�ضاركتي في جماعات الن�ضاط الطالبي بالمدر�ضة. اأهمِّ
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المجتمع الُعماني مجتمع مترابط ومتعاون، 

يــن االإ�ضالمي  وقــد ا�ضتمد هــذه ال�ضفة من الدِّ

الحنيف. ونجد مظاهــر هذا التَّعاون والترابط 

وفــي  وتقاليدهــم،  الُعمانييــن  عــادات  فــي 

احتفاالتهــم بالمنا�ضبات الدينيــة واالجتماعية 

والوطنيــة، وفي االأفــراح  واالأحزان، وفي مدِّ  

يد العون والُم�ضاعدة لالآخرين.

ُد مظاِهُر العمِل الجتماعيِّ في المجتمِع الُعماني، منها: وتتعدَّ

 الح�ضاِد من المنا�ضبات المهمة في المجتمع الُعماني، اإذ يتعاون اأفراد القرية 
ُ
ُيعتبر مو�ضم

 )القمح(، واْلَوْرد )ال�ضكل 5(. 
ُّ
ر

ُ
راعية، مثل: التُّمور، والب في ح�ضاد بع�ش المحا�ضيل الزِّ

وُيعرف ح�ضاد التُّمور بالِجَداد )ال�ضكل 6( وهي عادة ُعمانية قديمة ي�ضترك فيها اأفراد 

واالأطفال  الن�ضاء  تقوم  حين  في  النخلة،  اأعلى  من  التُّمور  بح�ضاد  الرجال  فيقوم  القرية، 

بجمعه في مكان واحد ا�ضتعداًدا لفرزه،  ثم تجفيفه وحفظه ال�ضتهالكه فيما بعد.

◆

◆

مجتمــٌع   
ُّ
الُعمانــي اْلُمْجتمــُع 

ُمَتعاوٌن وُمَتراِبٌط.

التَّعــاوُن والتَّكاُفُل بيَن �ضعوِب 

العالِم �ضرورٌة اإن�ضانيَّـٌة.

في هذا الدر�س: �أتعلَّم

مظاهُر العمِل االجتماعيِّ  �لدر�س �لثاين

 مـو�سـُم اْلَحـ�سـاِد
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ال�شكل )6( مو�شم الِجَدادال�شكل )5( ِقَطاف الَوْرِد في الجبل الأخ�شر

1ن�شاط 

اأ- اأُكمُل العبارات االآتية بما ينا�ضبها:

ب- ُيعدُّ الِجَداُد من العادات الُعمانية القديمة، في �ضوء ذلك:

1. المجتمع الُعماني مجتمع                              و

2. يظهر التَّعاون في المجتمع الُعماني في االحتفال بالمنا�ضبات

     و                                              و                                              

ُح المق�ضود بالِجَداد. 1. اأُو�ضِّ

 اأ�ضباَب تعاون النا�ش في مو�ضم الِجَداد.
ُ
ر

ِّ
2. اأُف�ض

 محا�ضيل زراعية اأُخرى يتعاون اأفراد المجتمع في ح�ضادها.
ُ
3. اأَذكر
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2ن�شاط 

1. اأَ�ضتنتُج مظهــر العمل االجتماعي 

ورة. حه ال�ضُّ الَّذي تو�ضِّ

2. اأُعطــي اأمثلــًة علــى التَّعــاون بين 

االأفراد في الوالية التي اأَعي�ُش فيها.

 ُي�ضــارك اأفــراد المجتمع الُعماني بع�ضهم 

فـاف  ا فــي اأفراحهم، ففـــي منا�ضـبة الزِّ بعـ�ضً

)ال�ضــكل7( ي�ضاعُد الجميع اأهــل العرو�ضين 

مون لهم  فــاف، وُيقدِّ فــي التح�ضير لحفل الزِّ

التهاني والهدايا واالأدوات الالزمة للحفل.

عــاداُت اْلـعـر�ِس

ال�شكل )7( من عادات الُْعْر�ص الُعماني

:
َّ
ورِة، ُثم  اإلى ال�ضُّ

ُ
اأَْنُظر
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بلة الُعمانية ال�شكل )8( ال�شَّ

ــا بالمجل�ــش )ال�ضكل 8(،  ُتعـــرف اأي�ضً

وهي مكان يلتقي فيه  اأبناء  الحي في اأوقات 

مختلفــة �ضــواء  اأكان  اللقــاء  يوميًّــا، اأم  في 

منا�ضبــات االأفــراح  اأو االأحــزان، وذلــك 

للت�ضاور فــي االأمور التي تهــم اأفراد الحي، 

وتدار�ش الق�ضايا  التي تهم المجتمع، كما يتم  

يوف والقيام بواجب اإكرامهم. فيها  ا�ضتقبال  ال�ضُّ

ُة بلُة الُعمانيَّ  ال�سَّ

 بع�ش االأمثلة على حاالت 
ُ
 1. اأَذكر

ة التي قد يمر بها المجتمع. دَّ ال�ضِّ

ِة. دَّ  �َضفويًّا عن واجبي تجاه اأفراد مجتمعي في حاالت ال�ضِّ
ُ
ر
ِّ
2. اأُعب

ال تقت�ضر مظاهر العمل االجتماعي في المجتمع الُعماني على المنا�ضبات

ة. في �ضوء ذلك وباال�ضتعانة  دَّ ــا في حاالت ال�ضِّ ال�ضعيــدة فح�ضب، بل نجد ذلك اأي�ضً

ورة المقابلة: بال�ضُّ

3ن�شاط 
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امي الوارد في كلمات م�ضيئة، اأُناق�ُش كيَف َجَمَع  
َّ

ج- في �ضوء قراءتي للخطاب ال�ض

الُعمانيون بين م�ضتجدات الع�ضر وتراث الما�ضي.

» �إن �لمجتم��ع �لُعماني يعي���ش �ليوم متغير�ت ع�ص��ره، �إال �أنه لم يفّرط في 
هويت��ه وتر�ثه، بل ��صتط��اع �أن يجمع بين �لطيّب م��ن تقاليده، و�لطيّب من 

و�قع حا�صره و�لحمد لل�ه«.
م��ن الخط��اب ال�شامي لح�شرة �شاح��ب الجاللة ال�شلط��ان قابو�ص ب��ن �شعيد المعظم 

)حفظه �لل�ه ورعاه( �إلى �الجتماع �ل�صنوي للمنبر �لعالمي في الهاي 1997م.

كلماٌت ُم�ِشيَئٌة

4ن�شاط 

َة اأَ�ْضُطٍر عن المنا�ضبات التي األتقي فيها مع اأبناء مجتمعي اأ- اأَْكُتُب عدَّ

.     المحلِّي، ثم اأَقراأُها اأمام زمالئي في ال�ضفِّ

ا اأفعله  في الحاالت االآتية:  عمَّ
ُ
ر
ِّ
ب- اأُعب

1.مر�ش اأحد اأبناء الجيران

2. حفل زفاف اأحد االأقارب

3. تاأثُّر منزل اأحد الجيران بفعل االأمطار
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5ن�شاط 

ح َوَمْجموعتي تحــت اإ�ضراف ُمَعلِّمي  اأت�ضفَّ

الموقــع الر�ضمي للهيئــة الُعمانيــة لالأعمال 

الخيرية على الرابط:

ل  ون�ضجِّ  ،)http://www.oco.org.om(

مهــا الهيئة خارج  بع�ــش الخدمات التي تقدِّ

ال�ضلطنــة، ثم نعر�ضهــا اأمــام المجموعات 

. فِّ االأُْخرى في ال�ضَّ

    اإن بلــدي ُعمــان مثــاٌل للتوا�ضــل 

والتَّعــاون مع دول العالم في مختلف 

المجــاالت، ومن االأمثلــة على ذلك 

مــدُّ  يــد العــون والم�ضاعــدة للدول 

�ــش لالأزمــات المختلفــة 
ّ
التــي تتعر

ول  مثــل: الكــوارث الطبيعيــة، والدُّ

التي تعاني من الجفاف وقلَّة الموارِد 

بيعية )ال�ضكل 9(.  الطَّ

ول االأُخـرى التَّعاوُن مـع الدُّ

ول الأُخرى ال�شكل )9( من ُم�شاعدات ال�شلطنة للدُّ

SOCIAL 5 U3 (14-3).indd   93 3/14/18   12:07 PM



الوحدة الثالثة :  العمل االجتماعي

94

6ن�شاط 

كل. حيح في ال�ضَّ اأُكِمُل ترتيب ُم�ضتويات التَّعاون االآتية ح�ضب مكانها ال�ضَّ

ِة.
َّ
ِة االإ�ضالمي مَّ

◆ التَّعاوُن بين الجيران.                                 ◆ التَّعاوُن بين االأُ

ولة. ◆ التَّعاوُن بين اأفراد االأ�ضرة واالأقارب.           ◆ التَّعاوُن بين المواطنين في الدَّ

◆ التَّعاوُن بين ُدَوِل و�ضعوب العاَلِم.   

 و�أُناِق�ُس
ُ
ر  �أُفكِّ

ََّة التَّعاُوِن والتَّكاُفِل بيَن �ُضعوِب العاَلِم.
ي  اأهمِّ

ِة الإ�شالميَِّة التَّعاون بين الأُمَّ

التَّعاون بين الجيران
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ر العمــل االجتماعي فــي َوَطني  تطــوَّ

ا منذ فجــر النه�ضة 
ً
ُعمــان تطــوًرا كبيــر

الُمباركــة عــام 1970م، ويوجد اليــوم 

العديــد مــن الموؤ�ض�ضــات والهـيئــــات 

م خدمات  الحكوميــة واالأهلية التــي ُتقدِّ

الأفــراد  االجتماعيــة  والتنميــة  عايــة 
ِّ
الر

المجتمع.

◆

◆

م   ُتقدِّ الُحكومية  الموؤ�ض�ضات 

عايــة والتنميــة 
ِّ
الر خدمــات 

فئات  لمختلف  االجتماعيــة 

المجتمع.

موؤ�ض�ضــات المجتمع المدني 

تقــوم بدوٍر بــارٍز فــي تعزيز 

العمــل االجتماعي التطوعي 

بال�ضلطنة.

في هذا الدر�س: �أتعلَّم

مؤسسات العمل االجتماعي  �لدر�س �لثالث

   تتولَّــى وزارة التنميــة االجتماعية م�ضوؤولية العمــل االجتماعي في ال�ضلطنة، وتقدم 

ولة )وزارة التربية والتعليم، وزارة االإ�ضكان،  بالتعاون مع الموؤ�ض�ضات الحكومية في الدَّ

عايــة والتنميــة االجتماعيــة لمختلف فئات 
ِّ
حــة(  العديــد مــن خدمات الر وزارة ال�ضِّ

المجتمع، منها:

الموؤ�سـ�سات الحكوميـة
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وت�ضمل الم�ضاعدات النقدية والعينية  

فــي الحــاالت المر�ضيــة الخا�ضــة اأو 

الطبيعية  الكــوارث  الطارئة، وحاالت 

مثل: ال�ّضيول، والعوا�ضف.

1ن�شاط 

كنية 
َّ

م وزارة االإ�ضكان في ال�ضلطنة خدمات القرو�ش والم�ضاعدات ال�ض ُتقدِّ

لبع�ش فئات المجتمع. في �ضوء ذلك:

ُة اْلُم�ساعداُت االجتماعيَّ

ِة التي 
َّ
من اْلِخْدماِت االجتماعي

ُتقّدمها وزارة التنمية االجتماعيـة 

معا�ش �ضهـري يتم �ضـرفـه لفئـات 

ُيعــرف  المواطنيــن  مــن  معينــة 

مـان االجتماعي. بال�ضَّ

2. اأُعّدُد الفئات الم�ضتفيدة من هذه الخدمات.

1. اأقوُم  بزيارة الموقع االإلكتروني للوزارة على الرابط:

3. اأُناق�ُش اأهمية هذه الخدمات للفئات الم�ضتفيدة.

https://eservices.houseing.gov.om
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ِرعـايـُة االأَ�ْسـخـا�ِس ذوي االإعاَقـِة

م بع�ش الموؤ�ض�ضات الحكومية في ال�ضلطنة خدمات رعاية وتاأهيل لالأ�ضخا�ش ذوي  ُتقــدِّ

حــة االأجهزة الطبية  االإعاقــة، اإذ توفر لهــم وزارة التنمية االجتماعيــة بالتعاون مع وزارة ال�ضِّ

الُم�ضاعــدة، كما يوجد عدد مــن المراكز الُمتخ�ض�ضة تقّدم لهم خدمــات التَّدريب والتَّاأهيل 

والتَّرفيه مثل مراكز الوفاء االجتماعي )ال�ضكل 10(.

هــم االأ�ضخا�ش الذيــن يعانون من 

ِة، 
َّ
نق�ٍش في بع�ــش ُقدراتهم الح�ضي

ِة.
َّ
ْهني اأو الج�ضديَِّة، اأو الذِّ

خا�ُس ذوو �لإعاَقِة �شْ
�لأَ

ال�شكل )10( اأحد  مراكز الوفاء الجتماعي

ُيعــدُّ معهــد عمــر بــن الخطاب 

مــن  ال�ضيــب  بواليــة  للمكفوفيــن 

التربيــة  لــوزارة  التابعــة  المراكــز 

والتعليم، ويخت�ش بتعليم  االأ�ضخا�ش 

ذوي االإعاقة الب�ضرية )ال�ضكل11(.

ال�شكل )11( �شف درا�شي
 في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين
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2ن�شاط 

ورة المقابلة، ثم اأُجيُب:  اإلى ال�ضُّ
ُ
اأَْنُظر

1. اأين اأُ�ضاهد هذه االإ�ضارة؟

 2. ماذا تعني هذه االإ�ضارة؟

3. ما واجبي تجاه االأ�ضخا�ش الذين تخدمهم هذه االإ�ضارة؟
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3ن�شاط 

رق في ال�ضلطنة عام 2016م  بلغ عدد االإ�ضابات الناتجة عن حوادث الطُّ

حوالي )3٫261( اإ�ضابة. في �ضوء ذلك:

رق في حدوث بع�ش حاالت االإعاقة. ُح كيف ُت�ضهم حوادث الطُّ 1. اأُو�ضِّ

رق في ال�ضلطنة. 2. اأَقترُح بع�ش الحلول للتقليل من حوادث الطُّ

ِرعـايــُة االأُ�ْســَرِة

عاية والتنمية االجتماعية، 
ِّ
مت لها العديد من خدمات الر ِة وقدَّ

َّ
لطنُة باالأُ�ضرة الُعماني ت ال�ضَّ اهتمَّ

م جمعيات  فعلى �ضبيــل المثال تقــدِّ

المراأة الُعمانيــة المنت�ضرة في جميـع 

لطنــة خــدمـــات  ال�ضَّ ُمحـافـظــات 

اجتماعيــة وتعليمية وترفيهية لجميع 

اأفراد المجتمع  )ال�ضكل12(.   

ال�شكل )12( ِمْن  اأن�شطة جمعية المراأة الُعمانية بم�شقط
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4ن�شاط 

ُذ وزمالئي تحت اإ�ضراف معلمي زيارة اإلى اإحدى جمعيات المراأة الُعمانية  ب- اأُنفِّ

مها للمجتمع. في ُمحافظتي لمعرفة اأهم الخدمات التي ُتقدِّ

لطنة لالأُ�ضرة 
َّ

مها ال�ض اأ- اأُعطي اأمثلًة على اْلِخْدماِت االجتماعية التي ُتقدِّ

الُعمانية.

5ن�شاط 

عاية 
ِّ
تقــّدم الموؤ�ض�ضــات الحكومية في ال�ضلطنــة العديد من خدمــات الر

والتنمية االجتماعيــة  لالأفراد.  في �ضوء ذلك وباال�ضتعانة بم�ضادر التعلُّم 

المختلفة،  اأُْكِمُل َوَمْجموعتي اْلَجْدوَل االآِتي:

مها �ضُة                                         اْلِخْدمُة الَّتي ُتقدِّ         الموؤ�ضَّ
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عاية والتنمية 
ِّ
لطنة العديد من خدمات الر م موؤ�ض�ضــات المجتمع المدني لالأفراد في ال�ضَّ    ُتقــدِّ

مها موؤ�ض�ضات  االجتماعيــة، باالإ�ضافة اإلى ت�ضجيع العمــل التطوعي. ومن  الخدمات التــي تقدِّ

المجتمع المدني:

1-  رعاية االأ�ضخا�ش ذوي االإعاقة، مثل: جمعية ِرعاية االأطفال الُمعاقين.

رطان. طان، مثل: الجمعية الُعمانية لل�ضَّ
َ
ر 2-  رعاية  مر�ضى ال�ضَّ

ا الأهميــة البيئة، فقد 
ً
ونظر

ن�ضــاأ عــدد مــن الموؤ�ض�ضات 

التطوعيــة التــي تقــوم بدوٍر 

اٍل فــي المحافظــة عليها،  فعَّ

مثل: جمعيــة البيئــة الُعمانية 

)ال�ضكل 13(.

م خدماتها التطوعية لمختلف فئات المجتمع. هي موؤ�ض�ضات ين�ضئها مواطنون وُتقدِّ

�شاُت �ملجتمِع �ملدينِّ موؤ�شَّ

�ساُت اْلُمْجَتمِع اْلَمَدنيِّ موؤ�سَّ

ال�شكل )13( حملة قامت بها جمعية البيئة الُعمانية لتنظيف جزر الديمانيات
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6ن�شاط 

مها: اأ- اأَكتُب الخدمات االجتماعية التي ُتقدِّ

رطان :
َّ

1.  الجمعية الُعمانية لل�ض

بق�ضايا  تهتم  التي  المدني  المجتمع  موؤ�ض�ضات  اأواًل( من  االأطفال  ُتعدُّ )جمعية  ب- 

فولة بال�ضلطنة، في �ضوء ذلك : الطُّ

2. جمعية البيئة الُعمانية :

والخدمات  الجمعية  اأهداف  بع�ش  2.اأَكتُب 

. فِّ مها، ثم اأَعر�ُش ما تو�ضلت اإليه اأمام زمالئي في ال�ضَّ التي تقدِّ

ــُح الموقــع االإلكتروني للجمعية   1.اأَت�ضفَّ

على الرابط:

http://www.childrenfirst.om         

تهــدف  اإلى ن�ضر ثقافة العمل التطوعي في 

ال�ضلطنــة، واإبــراز دور موؤ�ض�ضــات المجتمع 

المدنــي واالأفراد في مجــال العمل التطوعي 

)ال�ضكل14(.

ال�شكل )14( تَْكريُم الفائزيَن 
طاِن قابو�ص للعمِل التَّطوعي بجائزِة ال�شُّ

SOCIAL 5 U3 (14-3).indd   102 3/14/18   12:07 PM



الوحدة الثالثة :  العمل االجتماعي

103

7ن�شاط 

  و�أُناِق�ُس
ُ
ر �أَُفكِّ

ة العمِل التَّطوعي للفرِد َوللمجتمِع.
َّ
ي اأهمِّ

ًحا  اأ- اأُعطي مثااًل الإحدى موؤ�ض�ضات المجتمع المدني الموجودة في ِواليتي، مو�ضِّ

مها للمجتمِع. اأَهمَّ اْلِخْدماِت الَّتي تقدِّ

ب-  اإذا اأُتيحــت لــي ُفر�ضة اْلُم�ضاركة ليوٍم واحٍد مع اإحــدى موؤ�ض�ضات الُمجتمع المدني 

التَّطوعية:

 ا�ضم الموؤ�ض�ضة التي �ضاأختارها.
ُ
1.  اأَذكر

2- اأَكتُب اأ�ضباب اختياري لهذه الموؤ�ض�ضة.
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