
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/8social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://almanahj.com/om/8social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس علي الموسوي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 المٌاه -لوحدة الرابعة:ا

 مصادر المٌاه -:الدرس األول

 * كوكب األرض هو الكوكب الوحً الذي توجد علٌه الحٌاة التً تعتمد على الماء والهواء.

 تركز سكان األرض حٌثما وجد الماء. * من أدلة أهمٌة الماء،

 * أثبت لنا تارٌخ األرص أن الحضارات المدٌمة لامت على ضفاؾ األنهار.

 * كل ؼابات العالم ٌتناسب توزعها مع وجود األمطار الؽزٌرة واألنهار والبحٌرات العذبة.

%( 3%( مٌاه مالحة وحوالً )97ا حوالً )منه 3( ملٌون كم0222%( من سطح األرض، وٌمدر حجمها بحوالً )77* تؽطً المٌاه )
 مٌاه عذبة.

 * توجد المٌاه فً الطبٌعة فً ثالث حاالت مختلفة
 الحالة السابلة )الماء( -7
 الحالة الصلبة )الثلج( -0
 الحالة الؽازٌة )بخار الماء( -3

 %( من وزن جسم اإلنسان65* ٌكون الماء حوالً )

 لحٌاة بدون شرب الماء.* ال ٌستطٌع اإلنسان البماء على لٌد ا

 %( من وزن اللبن والخس.95%( من وزن البرتمالة، وحوالً )58* ٌكون الماء )

 

 -دورة المٌاه فً الطبٌعة:

* جمٌع مٌاه األنهار فً العالم تصب باستمرار فً المحٌطات، وعلى الرؼم من ذلن، فإن مستوى المٌاه فً المحٌطات ٌظل ثابتا  
 واألنهار ال تبمى تجري.

 * هنان دورة للمٌاه فً الطبٌعة.

 * تحافظ الدورة المابٌة على ثبات مستوى المٌاه فً األنهار والبحار والمحٌطات.

هً حركة المٌاه من نطاق إلى نطاق، وتحولها من حال إلى حال، تحت تؤثٌر تسخٌن األرض  -دورة المٌاه فً الطبٌعة: -:تعرٌؾ* 
 بواسطة أشعة الشمس.

 دورة المابٌة فٌما ٌؤتً* تتلخص مراحل ال
تتبخر كمٌات هابلة من مٌاه البحار والمحٌطات، ومن التربة والنبات، وذلن بتؤثٌر حرارة الشمس، وٌتصاعد بخار الماء إلى أعلى  -7

 إلى طبمة التروبوسفٌر.
 ار أو ثلوج أو برد.ٌتكاثؾ بخار الماء المتصاعد وٌتحول معظمه إلى سحب تحت ظروؾ جوٌة معٌنة، وٌتسالط على شكل أمط -0
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ٌجري الجزء األكبر من المٌاه فً األنهار التً تصب فً البحار والمحٌطان لتعوض ما فمدته من المٌاه نتٌجة التبخر، وٌتسرب  -3
 الجزء البالً إلى باطن األرض مكونا المٌاه الجوفٌة.

  تبدأ الدورة المابٌة من جدٌد بتبخر المٌاه. -4

  -عة:الموارد المائٌة فً الطبٌ

* تعد المٌاه السطحٌة والمٌاه الجوفٌة من الموارد الطبٌعٌة المهمة لألرض، وتختلؾ هذه الموارد من مكان إلى آخر تبعا لكمٌة األمطار 
 والثلوج والؽطاء الجلٌدي.

 -* توزٌع المٌاه العذبة:
 % الؽطاءان الثلجٌان والمثالج.79 -
 % المٌاه الجوفٌة.02 -
 السطحٌة.% المٌاه العذبة 7 -

 -* توزٌع المٌاه العذبة السطحٌة:
 % مٌاه فً الكابنات الحٌة.  -
 % أنهار.7 -
 % بخار الماء فً الجو8 -
 % بحٌرات50 -
  % رطوبة التربة.38 -

 * تعد األمطار مصدرا ربٌسٌا للمٌاه على سطح األرض.

 * لألمطار أهمٌة فً تشكٌل سطح األرض.

 ٌابسة ألل من األمطار المتسالطة على المحٌطات.* تعد األمطار المتسالطة على ال

% من مساحة الؽالؾ المابً على سطح األرض، وتختزن معظم ما على سطح 7.9* تؽطً الثلوج والؽطاءات الجلٌدٌة ما نسبته 
 األرض من مٌاه عذبة.

الثلج: هو حالة الماء الجامدة الصلبة، وٌتسالط الثلج على شكل بلورات نتٌجة انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر  -:تعرٌؾ* 
 السٌلٌزي.

 الجلٌد: عبارة عن ثلج متراكم فوق بعضه ٌتمٌز بصالبته نتٌجة انضؽاطه،  -:تعرٌؾ* 

 الجلٌد الصلب.الؽطاءات الجلٌدٌة عبارة عن مساحات واسعة ٌؽطٌها  -:تعرٌؾ* 

 -أشكال المٌاه فً الطبٌعة:

 * توجد المٌاه فً الطبٌعة بشكلٌن أساسٌٌن، هما المٌاه السطحٌة والمٌاه الجوفٌة.

 -* تتمثل المٌاه السطحٌة فً:
 البحار والمحٌطات. -7
 األنهار. -0
 البحٌران. -3
 المستنمعات. -4

 %( من جملة مساحة األرض.77ة انتشارا على سطح األرض إذ أنها تشؽل )* تمثل البحار والمحٌطات أكثر أنواع المسطحات المابٌ
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 -* تتوزع مٌاه المسطحات البحرٌة بٌن أربعة محٌطات ربٌسٌة هً:
 المحٌط الهادي ، وٌضاؾ إلى ذلن المحٌط المتجمد الشمالً. -4المحٌط الهندي   -3المحٌط األطلسً  -0المحٌط الهادي   -7

 لهادي العدٌد من البحار فً شرلً لارة آسٌا وؼربً األمرٌكٌتٌن.ٌدخل فً ضمن المحٌط ا* 

 * ٌمع المحٌط األطلسً بٌن ؼرب لارة أوروبا ولارة أفرٌمٌا وشرلً األمرٌكٌتٌن.

 * ٌتصل المحٌط الهندي باألطلسً من الؽرب، وبالمحٌط الهادي من الشرق، وٌمتد إلى الجنوب حتى لارة أنتاركتٌكا.

 النشؤة ممارنة بالمحٌطات، وتعتمد علٌها فً تنظٌم مٌاهها ، كما تتؤثر بالٌابس المجاور بسبب مولعها الهامشً. * تعد البحار حدٌثة

 األنهار: هً مجاري مابٌة تنتمل فٌها المٌاه من المنابع فً المناطك المرتفعة إلى المصبات فً البحار أو المحٌطات. -:تعرٌؾ* 

جرٌان عن بعضها البعض من حٌث الطول ومساحة الحوض وحجم التصرٌؾ المابً الذي تصبه * تختلؾ المجاري النهرٌة الدابمة ال
 فً المسطحات المابٌة.

البحٌرات: هً أحواض مابٌة داخلٌة المساحة محاطة بالٌابس من جمٌع الجهات، ساعد على تكوٌنها وجود المٌعان العمٌمة  -:تعرٌؾ* 
 المكونة من الصخور الصماء.

 البحٌرات جزءا من المٌاه السطحٌة ؼٌر الجارٌة فً نظام الدورة المابٌة.* تشكل 

 * البحٌرات نوعان، عذبة ومالحة.

 المستنمعات: هً مسطحات مابٌة ضحلة تظهر بصورة دابمة أو مإلتة ، تنمو فٌها النباتات المابٌة المتنوعة. -:تعرٌؾ* 

 

 مٌاه فً المسام بٌن حبٌبات الصخور أو التربة، أو فً الفجوات أو الشموق بالصخور.* توجد المٌاه الجوفٌة فً طبمات األرض الحاملة لل

 * توجد المٌاه الجوفٌة على أعماق مختلفة تتراوح من عدة أمتار إلى آالؾ األمتار.

 ظروؾ الطبٌعٌة.* تختلؾ نوعٌة المٌاه الجوفٌة من حٌث صفاتها الطبٌعٌة والكٌمٌابٌة اختالفا كبٌرا من منطمة إلى أخرى حسب ال

 -* تتمثل مصادر المٌاه الجوفٌة فً:
 األمطار وذوبان الثلوج وما ٌنتج عنهما من أنهار ومسٌالت مابٌة. -7
 مٌاه البحار والمحٌطات المتسربة. -0
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 * تخرج المٌاه الجوفٌة إلى سطح األرض بؤشكال عدة هً:
 اآلبار اإلرتوازٌة -3النافورات الحارة   -0الٌنابٌع   -7

تندفع الٌنابٌع بشكل طبٌعً إلى سطح األرض من خزاناتها الطبٌعٌة أو من الطبمات الصخرٌة الحاوٌة لها، وذلن لوجود شموق فً هذه * 
 الطبمات.

 

* تندفع النافورات الحارة إلى أعلى لعدة أمتار بمعل عاملً الضؽط والحرارة، وتؤتً هذه المٌاه من أعماق بعٌدة عن مستوى سطح 
 األرض.

اآلبار اإلرتوازٌة: هً مٌاه جوفٌة موجودة بكمٌات كبٌرة فً ثنٌات ممعرة ، وتندفع إلى أعلى بفعل الضؽط العالً الموجود  -:تعرٌؾ* 
 تحت سطح األرض عند حفر الببر.

 -* هنان ثالثة أنواع من المٌاه الجوفٌة هً :
 مطار والثلوج.مٌاه جوفٌة عذبة متكونة من مجاري األنهار والمسٌالت المابٌة واأل -7
 مٌاه جوفٌة مالحة متكونة من تسرب مٌاه البحار والمحٌطات إلى الطبمات األرضٌة. -0
 مٌاه جوفٌة تتراوح بٌن العذبة والمالحة، وتتؤثر بؤصل ونشؤة التكوٌنات الصخرٌة الموجودة فٌها. -3

 استخدامات المٌاه واألنشطة المرتبطة بها -الدرس الثانً:

المٌاه فً حٌاته فً مجاالت مختلفة ومنها: استخدامات المنزل والزراعة والصٌد والنمل واستخراج الثروات المعدنٌة  * ٌستخدم اإلنسان
 والصناعة وانتاج الطالة.

 -:االستخدام المنزلً

وذلن حفاظا على  * تتعدد استخدامات المٌاه فً المنازل، وفً كل هذه االستخدامات، ٌنبؽً على اإلنسان أن ٌتحرى الترشٌد وااللتصاد
 استدامة المٌاه واستمرارٌتها.

 -الزراعة:

 * ال ٌمكن أن تنمو النباتات واألشجار بدون ماء.

 * إن الزراعة تستهلن أكثر من ثلثً المٌاه المستهلكة ممارنة مع االستخدامات المختلفة.

 وشك المنوات المابٌة واألفالج، وبناء الخزانات.* حرص اإلنسان منذ زمن بعٌد على إلامة المشارٌع المختلفة مثل: إنشاء السدود 

 -استغالل الثروات المائٌة:

 * تعد مٌاه المحٌطات والبحار واألنهار موردا مهما للثروة السمكٌة واللإلإ واإلسفنج والمرجان والملح والكثٌر من المعادن.

 * ٌتم استؽالل الثروات المابٌة بعدة طرق منها: الصٌد واستخراج المعادن.

alm
an
ah
j.c
om
/om



5 

 

* تعد حرفة صٌد األسمان من ألدم الحرؾ التً عمل بها اإلنسان لسد احتٌاجاته الؽذابٌة، وتصدٌر الفابض من الصٌد إلى األسواق 
 الخارجٌة.

 * عمل اإلنسان بالؽوص الستخراج اللإلإ والمرجان.

 مٌاهها.* توجد فً البحار والمحٌطات موارد معدنٌة عدٌدة تتركز فً لٌعانها أو مذابة فً 

* إن استؽالل المعادن فً البحار والمحٌطات ال ٌزال محدودا بسبب التكلفة العالٌة التً تصرؾ على الدراسات واألبحاث المتعلمة بكٌفٌة 
 استخراجها.

از الطبٌعً * تتمثل أهم المعادن الموجودة فً البحار والمحٌطات بالفسفور والمنجنٌز والنحاس والحدٌد والنٌكل والكبرٌت والنفط والؽ
 والبالتٌن والفحم الحجري والٌورانٌوم.

 -الصناعة :

أو * ٌعد الماء أحد المكونات األساسٌة للصناعة، وٌستخدم فً مراحل متعددة من اإلنتاج، سواء فً مجال التبرٌد أو إذابة بعض المواد 
 التخلص من المخلفات الصناعٌة.

ة فً صناعة تكرٌر البترول واأللٌاؾ الصناعٌة واألسمدة واالسمنت واأللمنٌوم * تستعمل المٌاه فً التخلص من المخلفات الصناعٌ
 والبالستٌن والؽزل والنسٌج والحدٌد والصلب والنحاس والورق والصابون والصناعات الؽذابٌة.

 * تختلؾ كمٌة المٌاه المستهلكة من صناعة إلى أخرةى.

 لحدٌد والصلب، وكمٌة مماثلة إلنتاج طن من الورق.( لترا من الماء إلنتاج طن واحد من ا744222* ٌلزم )

 -:انتاج الطاقة

 * تستخدم مٌاه األنهار حالٌا لتولٌد الطالة الكهربابٌة على نطاق واسع.

 * ٌتم احتجاز المٌاه خل السدود، ومن ثم إطاللها لتحرن توربٌنات كبٌرة تولد الكهرباء ، مثل السد العالً فً مصر.

والجزر منذ زمن بعٌد فً تدوٌر الموى المحركة، وذلن إلدارة المعامل والطواحٌن الصؽٌرة لطحن الحبوب فً  * استخدمت حركة المد
 المناطك الساحلٌة.

 * تعد أمواج البحر مصدرا للطالة.

 

 -:النقل

 * تعد المسطحات المابٌة من ألدم الوسابل التً استخدمها اإلنسان فً النمل.
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الماء بمطعة خشب أو جذع شجرة، ووصل الٌوم إلى استخدام النالالت العماللة للركاب أو البضابع أو البترول * بدأ اإلنسان بالتنمل فوق 
 والمواد الخام األخرى.

 * ٌنمسم النمل المابً إلى نوعٌن هما: النمل النهري والنمل البحري.

ن األنهار أو بٌن األنهار وروافدها، أو بٌنها وبٌن البحار * تعمل األنهار الكبرى والمنوات المابٌة التً حفرها اإلنسان، على الربط بٌ
 والمحٌطات، وتشكل طرلا مهمة للمواصالت داخل المارات.

 * ٌتمٌز النمل البحري بعدة ممٌزات منها:
 أنه ٌعد من أرخص أنواع النمل، فالمالحة البحرٌة حالٌا مفتوحة. -7
األجهزة الحدٌثة كالرادار واألجهزة الالسلكٌة، وتوفر العدٌد من الموانا ومحطات  أنه ٌعد ألل خطورة، نظرا لتزود السفن بكثٌر من -0

 التموٌن والمرالبة فً معظم السواحل.

 

 * أحفظ من الخرٌطة:
 خلٌج عمان وبحر العرب* طرٌك الخلٌج العربً عبر 

 * طرٌك  رأس الرجاء الصالح
 * طرٌك البحر المتوسط ولناة السوٌس

 * طرٌك لناة بنما
 * طرٌك شمال األطلسً
 * طرٌك المحٌط الهادي

 * طرٌك جنوب األطلسً

 -:مشكالت المٌاه -الدرس الثالث:

 -* هنان العدٌد من المشكالت التً تواجه الموارد المابٌة فً العالم، وتتمثل فً ثالث مشكالت هً:
 التملح -3استنزاؾ المٌاه   -0التلوث   -7

 ؼرٌبة على مكونات الماء وهو ما ٌإدي إلى إحداث تؽٌر فً لونه أو طعمه أو رابحته. دخول مواد -تلوث المٌاه: -:تعرٌؾ* 

 * ٌإثر تلوث المٌاه على األحٌاء المابٌة، كما ٌضر بصحة اإلنسان، وٌملل من صالحٌة استعمال المٌاه.

 * مصادر تلوث المٌاه هً:
 الكبرٌت والنٌتروجٌنمٌاه األمطار الحمضٌة التً تحتوي نسبة عالٌة من أكاسٌد  -7
 النباتات والحشابش التً تعٌك حركة المٌاه، فتكثر الموالع والطفٌلٌات. -0
 استخدام المبٌدات الحشرٌة فً رش المحاصٌل الزراعٌة، واألسمدة الكٌماوٌة لتسمٌد التربة. -3
 ما تطرح المصانع من فضالت سامة ومٌاه عادمة. -4
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 -ه:* من اآلثار الناجمة عن تلوث المٌا
 انتشار األمراض واألوببة التً تسبب الوفاة، مثل )المالرٌا ، اإلسهال، فمر الدم الحاد، البلهارسٌا(. -7
 تدهور اإلنتاج الزراعً نتٌجة تلوث التربة المروٌة بالمٌاه الملوثة. -0

 * تتعرض المٌاه فً مختلؾ مناطك العالم سطحٌة كانت أم جوفٌة إلى سوء االستخدام.

 ل المفرط للمٌاه الجوفٌة ٌإدي إلى انخفاض منسوب المٌاه العذبة.* االستؽال

 تعد لضٌة إدارة الموارد المابٌة ، وتوفٌر المٌاه الالزمة للسكان فً بعض الدول من التحدٌات التً ٌواجهها العالم فً هذا المرن.* 

منذ بداٌة المرن العشرٌن، وذلن بسبب تزاٌد عدد سكان * زادت الحاجة للمٌاه الصالحة لالستعمال البشري فً العالم بممدار ست مرات 
 العالم، وتنتج عن ذلن خطورة نمص المٌاه.

م سترتفع هذه 0205* ٌعٌش ثلث سكان العالم فً مناطك تواجه خطر العجز المابً.، ولد لدرت إحصاءات األمم المتحدة أنه بحلول عام 
 ا ستواجه هذا الخطر.( دولة من لارة أفرٌم05ٌالنسبة إلى الثلثٌن، وأم )

 * تكمن مشكلة استنزاؾ المٌاه فً اآلتً:
 االستخدام العشوابً للمٌاه والري بالؽمر، وهو ما ٌإدي إلى هدر واسع لكمٌات كبٌرة من المٌاه. -7
 إلى المنازل.سوء شبكات توزٌع المٌاه، ال سٌما فً المدن الكبٌرة، وهو ما ٌإدي إلى فمد كمٌات كبٌرة من المٌاه لبل وصولها  -0
 ازٌاد سحب المٌاه نتٌجة استخدام أجهزة السحب الكهربابً التً تتعمك إلى مسافات بعٌدة فً المٌاه الجوفٌة. -3
ضعؾ إدارة الموارد المابٌة فً كثٌر من مناطك العالم حٌث تذهب كمٌات كبٌرة من المٌاه السطحٌة ومٌاه األمطار إلى البحار  -4

 والمحٌطات.

 

 كلة تملح المٌاه فً زٌادة ملوحة المٌاه؛ بحٌث تصبح ؼٌر صالحة لالستخدام.* تتمثل مش

 -* تكمن أسباب تملح المٌاه فٌما ٌلً:
 دخول مٌاه البحر المالحة إلى خزانات المٌاه الجوفٌة الطبٌعٌة فً بعض المناطك الساحلٌة نتٌجة اإلسراؾ فً ضخ المٌاه العذبة. -7
 لى باطن األرض بتكوٌنات صخرٌة تحتوي على األمالح فً تكوٌنها الطبٌعً.مرور المٌاه أثناء تسربها إ -0

 موارد المٌاه فً سلطنة عمان -الدرس الرابع:

 * تعد سلطنة عمان من المناطك الجافة، حٌث تمع ضمن إللٌم المناخ المداري الجاؾ الذي ٌتمٌز بملة األمطار وعدم انتظامها.

( ملم، وعلى الرؼم من للتها، إال أنها تعد المصدر األساسً للموارد 722سلطنة عمان حوالً )* ٌبلػ المعدل السنوي لألمطار فً 
 المابٌة فً السلطنة.

 -المٌاه السطحٌة:
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* المٌاه السطحٌة فً سلطنة عمان هً المٌاه التً تجري فً مجاري األودٌة عمب سموط األمطار، أو بسبب تدفك المٌاه الجوفٌة فً هذه 
 وادي المعٌدن فً نٌابة بركة الموز بنزوى، ووادي ضٌمة فً لرٌات، ووادي الحولٌن فً الرستاق.المجاري، مثل 

 * تستؽل المٌاه السطحٌة فً سلطنة عمان بعدة طرق.

 * تستؽل المٌاه السطحٌة بشكل مباشر وذلن باستخدام مٌاه األودٌة فً ري المزروعات، وال سٌما الموسمٌة منها.

 ودٌة اآلالت لضخ المٌاه إلى المزارع، وعن طرٌك األفالج الؽٌلٌة.* ٌستخدم بعض سكان األ

 السدود: وهً عبارة عن انشاءات هندسٌة لتخزٌن المٌاه. -:تعرٌؾ* 

 * تمام السدود فً سلطنة عمان فً مجاري األودٌة وهً نوعان:
 سدود الحماٌة من الفٌاضانات  -3    سدود التخزٌن -0سدود التؽذٌة الجوفٌة     -7

 * تهدؾ سدود التؽذٌة الجوفٌة إلى زٌادة مخزون المٌاه الجوفٌة.

 -* أمثلة على سدود التؽذٌة الجوفٌة:
 سد وادي تنوؾ بنزوى -7
 سد وادي الحواسنة فً الخابورة -0
 سد وادي ؼول بالحمراء -3
 سد وادي الخوض بالسٌب -3

 د الجبل األخضر.* تهدؾ سدود التخزٌن إلى تخزٌن المٌاه واإلفادة منها مثل سدو

* تهدؾ سدود الحماٌة من الفٌضانات إلى حماٌة المناطك المجاورة من أخطار فٌضانات األودٌة، إضافة إلى ذلن زٌادة مخزون المٌاه 
 الجوفٌة.

 -* أمثلة على سدود الحماٌة من الفٌضانات:
 مسمط سد وادي األنصب فً -3سد وادي الفلٌج فً صور    -0سد وادي الجزي بصحار    -7

 -المٌاه الجوفٌة:

 المٌاه الجوفٌة: هً المٌاه المختزنة فً باطن األرض بٌن مسام الصخر وطبماته. -:تعرٌؾ

 -* تنمسم المٌاه الجوفٌة فً سلطنة عمان إلى لسمٌن هما:
 مٌاه جوفٌة عمٌمة -0مٌاه جوفٌة سطحٌة     -7

 بالمرب من سطح األرض.المٌاه الجوفٌة السطحٌة: وهً المٌاه المختزنة  -:تعرٌؾ *

 * تمكن العمانٌون من استؽالل المٌاه الجوفٌة السطحٌة بعدة طرق منها األفالج.

الفلج: عبارة عن لناة اصطناعٌة تشك فً باطن األرض بٌن المنطمة الحاملة للمٌاه عند سفوح الجبال أو المناطك المرتفعة،  -:تعرٌؾ* 
 ان.وبٌن المناطك المعمورة أو المؤهولة بالسك

 * عادة ما تمتد األفالج أفمٌا فً الطبمات الصخرٌة بمٌل خفٌؾ ٌساعد على جرٌان المٌاه الباطنٌة التً تتجمع فٌه عن طرٌك التسرب.

 * ٌعود إنشاء األفالج فً عمان إلى لرون عدة.

 * عمان من الدول الملٌلة التً تستخدم األفالج.

 كم، وعممها ما بٌن مترٌن إلى سبعة أمتار. 76لؾ فً طولها من كٌلو متر واحد إلى ( فلجا، وتخت4770* بلػ عدد األفالج فً عمان )
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%( فً الظاهرة، 77.4%( فً الداخلٌة، و)78.0%( فً الشرلٌة، و)02.6%( فً منطمة الباطنة، و)38* تتوزع األفالج بنسبة )
 %( فً مسمط.5.8و)

ل المٌاه، وهً دلٌل على العبمرٌة الفذة لإلنسان العمانً عبر تارٌخه * إن بناء األفالج فً سلطنة عمان وتخطٌطها محكم الستؽال
 الطوٌل.

 

 األفالج الحٌة: هً التً ما زالت تجري فٌها المٌاه، وتروي المزارع والمنازل. -:تعرٌؾ* 

 المنطمة.: هً األفالج التً نفذ منها الماء بسبب اندثارها أو بسبب الجفاؾ الذي تواجهه األفالج المٌتة -:تعرٌؾ* 

فترة  مصدره نوعه
 جرٌانه

نسبتها  مثال له
 من

أفالج 
 السلطنة

 صورة توضٌحٌة

 فلج
 ؼٌلً

 مٌاه الجرٌان
 السطحً

 فً األودٌة
 )الؽٌل(

 ٌنمطع
 جرٌانه

فً 
 فترات
 المحل

 فلج المزارع*
 بمرٌات

 *فلج المعٌدن
 بنزوى 

48.5% 

 
 فلج

 عٌنً
 مٌاه العٌون

 والٌنابٌع
 التً تخرج
 من سفوح

 الجبال

 دابم
 الجرٌان

 وتمل
 مٌاهه
 ولت

 المحل

* فلج عٌن 
الكسفة 

 بالرستاق
* فلج عٌن 
الحمام فً 

 بوشر
*فلج عٌن 

 أرزات بصاللة

08% 
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 فلج
 داودي

 المٌاه الجوفٌة
 عند سفوح

 الجبال، وٌتم 
 استخراجها 

 عن طرٌك 
 حفر عدة آبار

 وتوصٌلها
 بمناة سفلٌة
 تجري فٌها

 المٌاه نتٌجة 
 االنحدار إلى 
 األراضً 
 الزراعٌة 

 دابم
 الجرٌان

 وتمل
 مٌاهه
 ولت

 المحل

* فلج دارس 
 بنزوى

* فلج الملكً 
 بإزكً

* فلج المٌسر 
 بالرستاق

03.5% 

 

 -* تنمسم اآلبار إلى نوعٌن:
 اآلبار اإلرتوازٌة -0اآلبار العادٌة     -7

بحفرها ٌدوٌا أو بطرٌمة آلٌة إلى أعماق مختلفة، بهدؾ الوصول إلى المٌاه  اآلبار العادٌة: هً اآلبار التً ٌموم اإلنسان -:تعرٌؾ* 
 الجوفٌة المختزنة فً باطن األرض.

 * ٌختلؾ مستوى المٌاه الجوفٌة من مكان إلى آخر.

 * تستخرج المٌاه من اآلبار إما بطرٌمة ٌدوٌة أو باستخدام المضخات.

 لنوع من اآلبار فً جمٌع مناطك السلطنة.* ٌطلك على اآلبار محلٌا )الطوي( وٌنتشر هذا ا

، حٌث اآلبار اإلرتوازٌة: هً اآلبار التً تتدفك مٌاهها تلمابٌا، وٌصل منسوب المٌاه الجوفٌة إلى سطح األرض أو لرٌبا منه -:تعرٌؾ* 
 ال ٌتطلب رفع المٌاه جهدا كبٌرا.

 

 ماق بعٌدة من سطح األرض على شكل أحواض مابٌة.المٌاه الجوفٌة العمٌمة: هً المٌاه التً توجد على أع -:تعرٌؾ* 

 * تكونت أحواض المٌاه الجوفٌة العمٌمة منذ مالٌٌن السنٌن.

 * عملت الحكومة الرشٌدة على استكشاؾ أحواض المٌاه الجوفٌة العمٌمة باستعمال الوسابل التكنلوجٌة الحدٌثة )األلمار الصناعٌة(.

الجوفٌة العمٌمة من خالل إنشاء المشارٌع التً تمد سكان هذه المناطك بالمٌاه، وتسد العجز  * لامت الحكومة باستؽالل أحواض المٌاه
 المابً فٌها.

 * لضمان حماٌة األحواض المابٌة من التلوث واالستنزاؾ، تم تحوٌل هذه األحواض إلى مناطك محمٌة بحكم المانون.
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 -فٌة العمٌمة ضمن مشارٌع كبٌرة أهمها:* وضعت الحكومة الرشٌدة خططا الستؽالل أحواض المٌاه الجو
 مشروع حوض رمال الشرلٌة -0مشروع حوض المسرات     -7

* ٌوجد مشروع حوض المسرات فً منطمة الظاهرة. وٌزود هذا الحوض والٌات عبري وٌنمل وضنن بالمٌاه الالزم لالستهالن 
 البشري.

د والٌات الكامل والوافً، وجعالن بنً بو حسن، وجعالن بنً بو * ٌوجد مشروع حوض رمال الشرلٌة فً المنطمة الشرلٌة. وٌزو
 علً، بالمٌاه الالزمة لالستهالن البشري.

 

 -مشكالت الموارد المائٌة فً سلطنة عمان:

 -* تتمثل مشكالت الموارد المابٌة فً سلطنة عمان باآلتً:
 تملح المٌاه -0استنزاؾ المٌاه     -7

 الجوفٌة إلى انخفاضها.* تإدي كثرة استنزاؾ المٌاه 

* زاد استنزاؾ المٌاه الجوفٌة بسبب زٌادة عدد السكان وزٌادة اآلبار المحفورة واستخدام أدوات الحفر الحدٌثة التً تصل إلى أعماق 
 بعٌدة

 .* لم تعد كمٌات األمطار المتسالطة لادرة على تعوٌض الكمٌات المستنزفة

 م المٌاه لألؼراض الحٌاتٌة المختلفة، سواء داخل المنزل أم فً المصانع والمزارع.* من مظاهر االستنزاؾ االسراؾ فً استخدا
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 * تعمل الحكومة جاهدة على تعوٌض الكمٌات المستنزفة، من خالل تحلٌة مٌاه البحر.

 ( محطة تحلٌة للمٌاه المالحة الجوفٌة والبحرٌة موزعة على مناطك السلطنة.34* أنشؤت )

 7976ٌاه بالؽبرة بمحافظة مسمط ألدم محطة بالسلطنة ولد تم افتتاحها رسمٌا عام * تعد محطة تحلٌة الم

 م.0223* تعد محطة تحلٌة المٌاه ببركاء بمنطمة الباطنة أحدث المحطات ولد افتتحت عام 

 

وبعض مناطك * تظهر مشكلة تملح المٌاه بوضوح فً سلطنة عمان بساحل الباطنة وبعض لرى والٌة جعالن فً منطمة الشرلٌة 
 الشرٌط الساحلً لصاللة بمحافظة ظفار.

 * ٌإدي تملح المٌاه إلى عدم صالحٌتها لالستهالن البشري ولكثٌر من المحاصٌل الزراعٌة.

 التً تفمد الكثٌر من خصوبتها، وهو أحد أشكال التصحر.* ٌإدي تملح المٌاه إلى تملح التربة 

 -* أسباب التملح:
 ثة فً سحب المٌاه الجوفٌة من اآلبار، وهو ما أدى إلى زٌادة السحب.استخدام المضخات الحدٌ -7
 تزاٌد عدد السكان واحتٌاجاتهم المابٌة. -0
 سوء استخدام المٌاه فً الري. -3
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 -* مظاهر التملح:
 تنالص المٌاه الجوفٌة العذبة -7
 دخول المٌاه المالحة على المٌاه العذبة البالٌة -0
 ً تملح التربة الزراعٌةتملح الماء وبالتال -3

 -* نتابج التملح:
 موت األشجار مثل النخٌل وؼٌرها -7
 انخفاض انتاجٌة المزروعات -0
 عدم صالحٌة المٌاه لالستخدامات البشرٌة. -3

 

 -* دور الحكومة فً معالجة مشكلة التملح:
 ولد تم البدء فً تنفٌذه على والٌة بركاء.مشروع تركٌب عدادات على اآلبار لمٌاس كمٌة المٌاه المستهلكة من كل ببر.  -7
 التشرٌعات المابٌة. )تنظٌم وتسجٌل اآلبار أو إعطاء التصارٌح لحفرها أو التوسع فٌها(. -0
 حمالت التوعٌة واإلرشاد -3
 محطات تحلٌة المٌاه -4

 -ترشٌد استهالك المٌاه فً السلطنة:

 نة فً المجتمع، أو لنشاط التصادي دون ؼٌره. بل إنه موجه للجمٌع.* لم ٌعد الترشٌد فً استهالن المٌاه موجها لفبة معٌ
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م: "إن الترشٌد أمر ضروري ال مناص منه فالعالم جمٌعا بما فً ذلن البلدان التً 7999* ٌمول جاللة السلطان فً إحدى جوالته عام 
نها ٌجب أن نحافظ علٌها وأن نكون حسب ما أراد هللا بحٌث تتوافر بها األنهار تطالب بالترشٌد، فكٌؾ نحن؟ والمٌاه هنا بما لسم هللا لنا م

 ال نسرؾ ال فً المٌاه وال فً ؼٌرها".

 -* انطاللا من توجٌهات صاحب الجاللة لامت الحكومة باتخاذ التدابٌر الالزمة لترشٌد استهالن المٌاه فً السلطنة والتً تتمثل فً اآلتً:
 تهالن المٌاه.استخدام التمانات الحدٌثة فً ترشٌد اس -7
عدم السماح بحفر اآلبار عشوابٌا دون وجود دراسات مسحٌة تحدد كمٌة المٌاه الجوفٌة الموجودة ومستوى وكمٌة التؽذٌة  -0

 للمستودعات.
 إدخال مواضٌع دراسٌة تحث على ترشٌد استهالن المٌاه فً المناهج، ولمختلؾ المراحل الدراسٌة. -3
 كلفة وؼٌر ملوثة للحصول على الموارد المابٌة اآلمنة والدابمة.البحث عن وسابل جدٌدة ؼٌر م -4

 * إن فً استخدام الطالة الشمسٌة على نطاق واسع فً تحلٌة مٌاه البحار أمال كبٌرا فً حل مشكلة االستنزاؾ.

 جوانب من تارٌخ أوروبا الحدٌث -الوحدة الخامسة:

 قٌام النهضة األوربٌة -الدرس األول:

 -:النهضة األوربٌة

 * تعد لارة أوربا إحدى لارات العالم المدٌم )آسٌا ، أفرٌمٌا ، أوروبا(

 * كانت لارات العالم المدٌم على اتصال حضاري فٌما بٌنها.

* فً الولت الذي ظهرت فٌه الحضارة العربٌة اإلسالمٌة فً أجزاء من لارتً آسٌا وأوروبا، امتدت لتشمل مناطك أخرى من لارة 
 أوروبا.

 أوروبا بالحضارة العربٌة اإلسالمٌة بعد أن كانت تعٌش حاالت من التؤخر والجمود الفكري.* تؤثرت 

 * منذ مطلع المرن الثالث عشر المٌالدي، شهدت أوروبا مرحلة حضارٌة جدٌدة عرفت بالنهضة.

لفكرٌة بدءا من المرن الثالث عشر النهضة األوربٌة: التطور التدرٌجً الذي شمل نواحً الحٌاة االجتماعٌة وااللتصادٌة وا -:تعرٌؾ* 
 حتى المرن السادس عشر المٌالدي.

 

* شهدت أوروبا فً فترة النهضة العدٌد من التحوالت والتؽٌرات، فمد بدأ الناس ٌتعلمون المزٌد من العلوم والفنون، وابتكروا أنواعا 
 ون العمارة والرسم والنحت.جدٌدة من الموسٌمى وأسالٌب الرسم، وأدخلوا مفاهٌم جدٌدة من الكتابة وفن
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* بدأت النهضة فً إٌطالٌا لبل ؼٌرها من الدول بسبب مولعها التجاري بٌن أوروبا ولارتً آسٌا وأفرٌمٌا، وتحول الكنٌسة فً أفكارها 
 نحو التجدٌد واالنفتاح، وظهور طبمة من األؼنٌاء الذٌن أسهموا بؤموالهم فً تشجٌع العلوم واآلداب والفنون والترجمة

* فً الولت الذي تمكن فً العرب المسلمون من بناء حضارة عالمٌة متمدمة، كانت أوروبا تعٌش حالة من التؤخر الثمافً واالنؽالق 
 الفكري.

 * ارتبطت حٌاة األوربٌٌن لبل عصر النهضة بالكنٌسة الكاثولٌكٌة التً منعت أي تجدٌد.

 حتى مطلع المرن الثالث عشر المٌالدي.* استمرت الكنٌسة الكاثولٌكٌة بفرض لٌودها الصارمة 

 * كان الدٌن وما ٌتعلك به من تعالٌم الكنٌسة، هو المحور األساسً فً حٌاة األوربٌٌن.

 * كانت معظم أعمال الفنانٌن وإبداعات الكتاب والعلماء، تنطلك من مفاهٌم الدٌن المسٌحً، وما تملٌه الكنٌسة من تعالٌم ومعتمدات.

 المدارس جزءا من الكنابس. * لبل النهضة كانت

* لم ٌكن الجمٌع الذهاب إلى المدارس لبل عصر النهضة، األمر الذي أوجد نسبة كبٌرة من الذٌن ال ٌعرفون المراءة والكتابة، وهو ما 
 أدى إلى تؤخر أوروبا عن ركب الحضارة.

 * بدأت األوضاع السابمة بالتؽٌر مع بداٌة عصر النهضة.

 فً إٌطالٌا، ثم انتشرت تدرٌجٌا إلى بالً الدول األوربٌة.* كانت بداٌة النهضة 

 -عوامل قٌام النهضة األوربٌة:

* أسهمت مجموعة من العوامل االجتماعٌة وااللتصادٌة والعلمٌة فً لٌام النهضة األوربٌة، ولد تفاعلت هذه العوامل مع بعضها، وكان 
 لها التؤثٌر الفاعل فً لٌام النهضة وتطورها.

 -لٌام النهضة األوربٌة:* عوامل 
 ظهور المدن وازدهارها -7
 ظهور مجتمعات جدٌدة ومتطورة -0
 ظهور المفكرٌن والكتاب -3
 االكتشافات الجؽرافٌة -4
 اختراع الطباعة -5

 * عانت أوروبا خالل العصور الوسطى من نظام اإللطاع، وتحكم اإللطاعٌٌن بالمجتمع األوربً.

ً المرحلة التارٌخٌة التً تمع فً الفترة من نهاٌة المرن الخامس المٌالدي حتى سموط المسطنطٌنٌة ه -العصور الوسطى: -:تعرٌؾ* 
 م.7453عام 

 * من أبرز مالمح العصور الوسطى: سٌطرة الكنٌسة الكاثولٌكٌة ولٌام النظام اإللطاعً أساسا للحٌاة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً أوروبا.

من تطور فً حركة التجارة والصناعة، وظهور طبمة من التجار األثرٌاء والمثمفٌن أحدث تؽٌٌرا إٌجابٌا * إن ظهور المدن، وما رافمها 
 فً حٌاة أوروبا ومهد لدخولها عصر النهضة، وساعد ذلن على ظهور دول مستملة عن سٌطرة نظام اإللطاع.

واالعتماد على النفس، والتفكٌر فً استنباط أسالٌب جدٌدة  * شجعت المجتمعات الجدٌدة والمتطورة الناس على استخدام لدراتهم العملٌة،
 لكسب العٌش، وتشجٌع روح المؽامرة الكتشاؾ المزٌد من متطلبات الحٌاة الجدٌدة للمجتمع األوربً.

دة، وبذلن * شجع الملون واألثرٌاء المفكرٌن والكتاب على اإلفادة من العلم والمعرفة فً االبتكار والتجدٌد، لتنشٌط النهضة الجدٌ
 ازدهرت الحركة الثمافٌة والفنٌة فً أوروبا.
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 * كان لالكتشافات الجؽرافٌة تؤثٌر واضح فً حٌاة أوروبا ومجتمعاتها، 

 * وسعت االكتشافات الجؽرافٌة معرفة الناس باأللالٌم األخرى. 

 * أثبتت االكتشافات الجؽرافٌة كروٌة األرض، وأدت إلى اكتشاؾ العالم الجدٌد.

 م من صنع أول آلة طباعة تعمل بالٌد7445العالم األلمانً ٌوحنا جوتنبرج عام  * تمكن

* أحدث اختراع الطباعة تطورا كبٌرا فً طباعة الكتب المتعلمة بالعلوم واآلداب والفنون، وسهل على الكثٌرٌن االطالع على العلوم 
 المختلفة ولراءتها ونشرها.

لد فً فلورنسا، وصل لمة اإلبداع الفنً فً رابعته "الكومٌدٌا اإللهٌة" التً تضم مابة أنشودة، دانتً: شاعر وأدٌب إٌطالً، و -:تعرٌؾ* 
 عبر فٌها عن أفكاره االجتماعٌة والسٌاسٌة، متطلعا نحو عالم أفضل لبالده.

شهر مإلفاته "كتاب نشؤ فً فلورنسا، وكان معارضا لرجال الكنٌسة، ألنهم فً نظره ٌخادعون الشعب، ومن أمٌكافٌلً:  -:تعرٌؾ* 
 األمٌر" الذي ضمنه كل أفكاره عن أصول الحكم وفن السٌاسة.

 -دور الحضارة اإلسالمٌة فً قٌام النهضة األوربٌة:

 * اتصلت أوروبا بالحضارة العربٌة اإلسالمٌة عن طرٌك معابر عدة، أبرزها األندلس وصملٌة.

 -اإلسالمٌة:* عناصر اتصال حضارة أوروبا بالحضارة العربٌة 
 المسلمون الفاتحون -7
 المسلمون المهاجرون إلى هذه المناطك -0
المولدون، وهم من أمهات ؼٌر عربٌات، اعتنموا اإلسالم بؤعداد كبٌرة واستعربوا بسرعة، وأصبحوا ٌشكلون نسبة كبٌرة من  -3

 المجتمع.

 -* وسابل االتصال فً الجانب األوروبً:
 (م7097-7296ؼزو الفرنجة ) -7
 اإلنجازات الحضارٌة اإلسالمٌة فً البالد المفتوحة ال سٌما إسبانٌا وجنوبً إٌطالٌا. -0

-7296* على الرؼم من أن الحروب التً خاضتها أوروبا الؽربٌة ضد المشرق اإلسالمً )تركٌا وبالد الشام ومصر( فً الفترة )
ن ألوانا من الفوابد الثمافٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة واإلدارٌة والفنون م( لم تحمك أهدافها، إال أنها اكتسبت من اتصالها بالمسلم7097ٌ

 العسكرٌة.

ما أنجزه * وفد العدٌد من المفكرٌن واألدباء والمترجمٌن إلى إسبانٌا وجنوبً إٌطالٌا من كافة أنحاء أوروبا طلبا للعلم، ولالطالع على 
 ٌة.المسلمون من بدابع الكتب والمإلفات األدبٌة والعلم

 * نجم عن اتصال حضارة أوروبا بالحضارة العربٌة اإلسالمٌة فتح مجال لالهتمام بالدراسات الشرلٌة فً أوروبا.

* انعكس اتصال حضارة أوروبا بالحضارة العربٌة اإلسالمٌة على اللؽات األوربٌة التً دخلتها كثٌر من المفردات العربٌة فً أسماء 
 بط بالفلن والكٌمٌاء والنباتات واأللمشة والمنسوجات والطب والموسٌمى.بعض الحٌوانات والطٌور، وما ٌرت

 -دور الطب اإلسالمً فً التفاعل الحضاري مع األوربٌٌن:

 ازدادت معرفة األوربٌٌن بالحضارة اإلسالمٌة بعد اختراع الطباعة.* 

 ظم المعاهد والمإسسات العلمٌة األوربٌة.* كان كتاب المانون البن سٌنا من أوابل الكتب التً ترجمت وطبعت لتنتشر فً مع
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* اعتمد كثٌر من المإلفٌن األوربٌٌن فً العصور الوسطى وعصر النهضة على ما ألفه كل من ابن سٌنا والرازي وابن رشد 
 والزهراوي.

فً أوروبا، ال سٌما فً مجال  * من المإثرات المباشرة والنوعٌة فً الثمافة األوربٌة أنه حدث تطور مهم فً النظرة العلمٌة بٌن األطباء
 التشرٌح ووظابؾ األعضاء.

* أدى تمدم الطب اإلسالمً إلى كسر االنؽالق الفكري والعلمً وفتح مجاالت البحث والتفكٌر لدى كثٌر من العلماء األوربٌٌن، فماموا 
 بجمع المخطوطات العربٌة النفٌسة وعملوا على نسخها وترجمتها والتؤلٌؾ استنادا إلٌها.

 -أراء بعض المستشرقٌن فً أثر الحضارة اإلسالمٌة فً النهضة األوربٌة:

فبة من الباحثٌن الؽربٌٌن، تخصصوا فً دراسة التراث العربً، لؽة وتارٌخا ووالعا، ولاموا بتحمٌك الكثٌر  -المستشرلون: -:تعرٌؾ* 
 منها سٌاسٌة وثمافٌة وتجارٌة وفكرٌة. من المخطوطات العربٌة النفٌسة ونشرها. وكانت لهم دوافع شتى فً دراساتهم،

* ٌعترؾ العدٌد من المستشرلٌن والمفكرٌن والعلماء والمإرخٌن الؽربٌٌن أنفسهم، بالدور العظٌم للحضارة اإلسالمٌة فً تمدم حضارة 
ارلة فً الجهل الؽرب خاصة فً العصور الوسطى حٌنما كانت أوروبا تعٌش التخلؾ واالنحطاط فً جمٌع مجاالت الحٌاة، وكانت ؼ

 والفمر.

* ذكرت "زٌجرد هونكه" فً كتابها )شمس العرب تسطع على الؽرب( : "لمد عاصر التؤثٌر العربً فً مٌدان علم العمالٌر فً أوروبا 
 فترة ما لبل النهضة، والنهضة نفسها، وتعداها حتى وصل إلى المرن التاسع عشر...وإن كل مستشفى، مع ما فٌه من ترتٌبات ومختبر،

 (334،335وكل صٌدلٌة ومستودع أدوٌة فً أٌامنا هذه، إنما هً فً حمٌمة األمر نصب تذكار للعبمرٌة العربٌة". )ص

م تزدان بثمانٌن ألؾ متجر، وتضاء لٌال بمصابٌح تثبت على حٌطان المنازل، وتباشر 952* وتذكر فً مكان آخر: "وكانت لرطبة عام 
من لرطبة مثاال لها، فترصؾ شوارعها وتنظفها،  7785ن الزمان لبل أن تتخذ بارٌس عام فٌها أعمال النظافة.... ومضى لرنان م

 ومضى لرن آخر لبل أن تحذو بمٌة المدن األوربٌة حذو بارٌس.

 

 االكتشافات الجغرافٌة ونتائجها -الدرس الثانً:

 * االشتران فً رحلة بحرٌة فً أٌامنا هذه ٌعد أمرا سهال.
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 المحٌط الهندي والخلٌج العمانً.* عمان تمع على 

 * تتوافر فً سلطنة عمان وسابل النمل الحدٌثة والخبرات البحرٌة العمانٌة الممتدة عبر التارٌخ.

* كانت السفن المستخدمة فً المرن الخامس عشر فً معظمها صؽٌرة الحجم، بدابٌة فً صنعتها، بطٌبة فً سرعتها، وؼالبا ما تتعرض 
فمد تتحطم السفٌنة بفعل األمواج الموٌة، أو تفمد اتجاهها، ولد تطول بها المدة، فٌنفد مخزونها من المواد الؽذابٌة ، لكثٌر من المخاطر، 

 وكل ذلن ٌإدي إلى موت البحارة، جوعا أو ؼرلا.

د عرؾ هإالء * فً ظل الظروؾ الصعبة، ؼامر كثٌر من البحارة بعبور المحٌطات بحثا عن طرق جدٌدة لم ٌعرفها أحد من لبل، ول
 بالمستكشفٌن.

 -* مشاهٌر المستكشفٌن:
 هنري المالح -7
 فاسكو دي ؼاما -0
 ماجالن -3
 أمٌركو فٌسبوتشً -4
 بارثلمٌودٌاز -5
 كرٌستفور كولومبوس -6
 جان كارتٌٌه -7
 جون كابوت -8

 

 -دوافع قٌام االستكشافات الجغرافٌة:

 -* أسباب لٌام االستكشافات الجؽرافٌة:
 عن طرق تجارٌة جدٌدة تعطً األوربٌٌن حرٌة التجارة وتوفر لهم السلع التً ٌحتاجونها دون وسٌط تجاري.البحث  -7
 نشر الدٌانة المسٌحٌة فً األراضً المكتشفة. -0
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 الرؼبة فً اإلثراء السرٌع بالبحث عن مواطن الذهب ومصادره. -3
 .التنافس بٌن الدول األوربٌة لزٌادة ممتلكاتها من األراضً -4

 ارتبطت االكتشافات الجؽرافٌة بالنهضة األوربٌة، فمد تهٌؤت للمكتشفٌن سفن أكثر صالبة، وسعة وتجهٌزا، ممارنة بالسفن السابمة.* 

 * إن اكتشاؾ البوصلة واستخدامها فً المالحة البحرٌة، أسهم بصورة فاعلة فً تحدٌد االتجاهات، وسهولة الوصول إلى البالد الجدٌدة.

 مل لٌام االكتشافات الجؽرافٌة، وتنوعت جنسٌات المكتشفٌن، ودوافعهم.* تعددت عوا

* بعض المكتشفٌن كان تاجرا وٌبحث عن مكان جدٌد لتسوٌك تجارته والعودة بسفنه محملة بالسلع والبضابع من المناطك التً ٌصل 
 إلٌها.

 لتوابل والبهارات والحرٌر.* كان الطلب فً تلن الفترة على أنواع معٌنة من السلع التجارٌة، أبرزها ا

 * كانت الهند والصٌن، ومعظم مناطك جنوب شرلً آسٌا، هً المصدر األساسً للحرٌر والتوابل.

* اعتمد األوربٌون على منتجات آسٌا من التوابل والبهارات، ومنها الفلفل والمرفة وجوزة الطٌب الستخدامها فً تحسٌن نكهة اللحوم 
 وأدوات التجمٌل.وحفظها، وفً صناعة العطور 

* كانت دولة الممالٌن فً كل من مصر والشام تحتكر جزءا من التجارة إلى أوروبا بالتعاون مع التجار المادمٌن من البندلٌة وجنوة 
 وفلورنسا بإٌطالٌا.

ك الحرٌر * كان الطرٌك إلى الهند والصٌن ودول جنوب شرلً آسٌا عبر البحر المتوسط والبحر األحمر فالمحٌط الهندي )طرٌ
 البحري(.

* كان طرٌك الحرٌر البحري ، وطرٌك الحرٌر البري محفوفٌن بالمخاطر، فمد تعددت الدول التً كانت تسٌطر على هذه الطرق، 
 ولامت كل دولة بفرض أسعار عالٌة على ما تبٌعه من بضابع لألوربٌٌن.

ولكن أسعارها كانت مرتفعة، وٌتعرض لسم منها للتلؾ، من * كان األوربٌٌن بؤمس الحاجة إلى البضابع من دول جنوب شرلً آسٌا، 
طول الرحلة وسوء التخزٌن، فبدأوا بالبحث عن طرٌك جدٌد ٌصلهم بالهند مباشرة جون اللجوء إلى شراء هذه السلع من التجار 

 اإلٌطالٌٌن.

خٌصة، ونوعٌتها جٌدة، وتصل إلى بالدهم * أراد األوربٌون الوصول إلى طرٌك جدٌد ٌصلهم بالهند مباشرة لٌحصلوا بذلن على سلع ر
 بسرعة وسهولة.

 * لم تكن التجارة هً السبب الوحٌد لالكتشافات الجؽرافٌة.

 * توافرت لدى بعض المستكشفٌن الرؼبة فً البحث عن الذهب.

 * فكر بعض المستكشفٌن فً نشر الدٌانة المسٌحٌة فً األراضً الجدٌدة.

 حث عن أراض جدٌدة بناء على رؼبة ملوكهم.* أبحر بعض المستكشفٌن بعٌدا للب

 * اشتد التنافس فً فترة االستكشافات الجؽرافٌة بٌن ملون أوروبا وأمرابها لتوسٌع ممتلكاتهم بالبحث عن موالع جدٌدة.
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داد رحلة بحرٌة لدراسة * تبنت سلطنة عمان الدعوة العالمٌة التً أطلمتها منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثمافة )الٌونسكو( بإع
اتة طرٌك الحرٌر البحري، والتجارة المدٌمة التً كانت تتبادلها الموافل التجارٌة البرٌة والبحرٌة بٌن شعوب العالم، وتمثل ذلن فً االلتف

زاته وبحارته الكرٌمة لجاللة السلطان لابوس بن سعٌد )ٌحفظه هللا وٌرعاه( بتخصٌص الٌخت السلطانً "فلن السالمة" مع كامل تجهٌ
 لتستخدمه الٌونسكو لهذه الرحلة.

 (.7462-7394* بدأت االكتشافات الجؽرافٌة بالجهود البرتؽالٌة التً لادها األمٌر هنري ابن ملن البرتؽال )

 * أنشؤ األمٌر هنري مدرسة للبحارة وبناء السفن.

 تشاؾ طرٌك جدٌد ٌربط بٌن البرتؽال والهند، * من أشهر المكتشفٌن البرتؽالٌٌن فاسكو دي جاما الذي كان ٌهدؾ إلى اك

ؼادر البرتؽال بؤربع سفن مجهزة. واعتبر فاسكو دي جاما هو ورفاله أول المستكشفٌن الذٌن ٌتجهون الكتشاؾ آسٌا  7479* فً عام 
وا ثانٌة إلى البرتؽال، بعد بالدوران حول لارة أفرٌمٌا، حٌث وصلوا الهند وجهزوا سفنهم بما ٌحتاجونه من التوابل والبهارات، ثم عاد

 رحلة استؽرلت عامٌن.

* تعد رجلة فاسكو دي جاما بداٌة رحالت متعددة، تمكن فٌها البرتؽالٌون من إلامة المستعمرات والمراكز التجارٌة على طول الطرٌك 
 إلى الهند.

 خٌراتها.* دخل اإلسبان مٌدان التنافس على اكتشاؾ أراض جدٌدة ، بهدؾ امتالكها واإلفادة من 

ٌفكر بالرحلة من أوروبا * فً الولت الذي كان األوربٌون ٌعتمدون بؤن األرض مستوٌة، كان كرٌستفور كولومبوس البحارة اإلسبانً 
عبر المحٌط األطلسً، وكانت رحلته طوٌلة وشالة، وبعد أسابٌع من الرحلة شاهد كولومبوس وبحارته من  7590إلى الهند، فؤبحر عام 

ن الٌابسة، فنزلوا هنان، وفً اعتمادهم أنهم وصلوا الهند، ولكنهم فً الحمٌمة نزلوا بعض الجزر الوالعة على ساحل أمرٌكا بعٌد جزءا م
 الجنوبٌة.

 * كان كولومبوس ومجوعته أول مجموعة تصل إلى أمرٌكا الجنوبٌة.

 * أطلك كولومبوس على أمرٌكا الجنوبٌة "العالم الجدٌد"

أبحر من  7579ماجالن البحث عن طرٌك جدٌد نحو الهند، معتمدا أن بإمكانه اإلبحار حول أمرٌكا الجنوبٌة، ففً عام  * حاول فٌردناند
 إسبانٌا ؼربا بخمس سفن، وتمكن هو ورفاله من الدوران حول أمرٌكا الجنوبٌة، وعبور المضٌك الذي عرؾ فٌما بعد بمضٌك ماجالن.

 ت فٌها عدد كبٌر من البحارة، بل إن ماجالن نفسه مات فً إحدى جزر المحٌط الهادئ.* كانت رحلة ماجالن طوٌلة وشالة، ما

 78* تمكنت سفٌنة واحدة فمط من سفن ماجالن من الصمود، والتوجه ؼربا نحو السواحل األفرٌمٌة، ثم العودة إلى إسبانٌا، وعلى متنها 
 مالحا ممن كتبت لهم النجاة.
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كتب لهم التارٌخ أنهم أتموا رحلة ماجالن بالدوران حول األرض، وإثبات كروٌتها بعد ثالث سنوات  * الناجون فً رحلة ماجالن هم من
 من اإلبحار.

 * كان لإلنجلٌز دور فً االكتشافات الجؽرافٌة، فمد فكروا أٌضا باكتشاؾ طرٌك جدٌد ٌصلهم بالهند.

تجه ؼربا، واكتشؾ أجزاء من أمرٌكا الشمالٌة، ولكنه لم ٌجد أبحر اإلنجلٌزي "جون كابوت" من الجزر البرٌطانٌة وا 7479* فً عام 
 طرٌما جدٌدا إلى آسٌا، وأعلن ملن برٌطانٌا أن جمٌع ما اكتشفه كابوت ٌعد أرضا تابعة للتاج البرٌطانً.

 * سار الفرنسٌون على نهج من سبمهم من المكتشفٌن، متطلعٌن إلى امتالن األراضً وإٌجاد طرق تجارٌة جدٌدة.

من فرنسا إلى أمرٌكا الشمالٌة، واكتشؾ هنان نهر "سانت لوٌس"  7534فرت الرؼبة لدى الفرنسً "جان كارتٌٌه" الذي أبحر عام * تو
 فً كندا، وحمك إنجازا لدولته فرنسا التً اعتبرت األراضً المكتشفة فً كندا أرضا فرنسٌة.

 -* نتابج االكتشافات الجؽرافٌة:
 لمعدات البحرٌة لإلبحار مسافات طوٌلة، ولمدة طوٌلة.التطور فً صناعة السفن وا -7
 إثبات كروٌة األرض بعدما كان األوربٌون ٌعتمدون بؤنها مسطحة. -0
 اطلع األوربٌون على ثمافات حضارات أخرى كانت لابمة فً العالم الجدٌد. -3

 الثورة الصناعٌة -الدرس الثالث:

جذرٌا فً المجاالت السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة، وأدى ذلن إلى االهتمام م تؽٌرا 7922-7722* شهدت أوروبا خالل الفترة 
 باألبحاث والدراسات إلحداث ثورة علمٌة زراعٌة.

ورة العلمٌة الزراعٌة على تحسٌن وسابل اإلنتاج الزراعً ونوعٌته. والعمل على توفٌر كمٌات من األؼذٌة لمواجهة النمو ث* تركزت ال
 ه العالم خالل هذه الفترة.السكانً الذي شهد

 * تمكن المزارعون من استخدام أدوات وأسمدة وبذور زراعٌة متطورة، كان لها نتابج إٌجابٌة على زٌادة كمٌات االنتاج وتنوعها.

* عرؾ العالم خالل فترة الثورة الصناعٌة نوعا أخر من التؽٌرات، فمد اتجهت جهود العلماء والمخترعٌن نحو تطوٌر الصناعة 
 ومموماتها.

* اخترع العلماء والمخترعون اآلالت الحدٌثة، وتحسنت ظروؾ العمل فً المصانع، وزادت كمٌة االنتاج، وأحدث ذلن تحوال جذرٌا فً 
 حٌاة األوربٌٌن ومستواهم المعٌشً، وعرؾ هذا بالثورة الصناعٌة

 ومموماتها ، واختراع اآلالت الحدٌثة.هً الفترة التً شهدت تطوٌر الصناعة  -الثورة الصناعٌة: -:تعرٌؾ* 

* تعد برٌطانٌا أول الدول األوربٌة التً نجحت فً إحداث تمدم واسع فً مجال الزراعة، وانعكس ذلن على بدء الثورة الصناعٌة فٌها 
 لبل ؼٌرها.

 -* أسباب بدء الثورة الصناعٌة فً برٌطانٌا:
 العلماء وتوافر األٌدي العاملة المادرة على العمل فً المصانع والمزارع.كثرة عدد السكان فٌها، وارتفاع عدد المفكرٌن و -7
 توافر المواد الخام والموارد الطبٌعٌة الالزمة، ال سٌما معدن الحدٌد الذي أتاح صناعة اآلالت من المعدن. -0
أسهم فً استمرارها، وتوفٌر جو من  بعد برٌطانٌا عن الحروب والتوترات السٌاسٌة التً شهدتها بمٌة الدول األوربٌة، وهو ما -3

 االستثمار واالختراع.
 وفرة رإوس األموال الالزمة للصناعة، ووجود نظام مصرفً متكامل شجع األثرٌاء على توفٌر األموال واستثمارها. -4
 ٌدي العاملة.إسهام الموانا والسفن البرٌطانٌة ولدرتها على االتصال مع مناطك نفوذها فً توفٌر المواد الخام واأل -5

 -مظاهر الثورة الصناعٌة وتطوراتها:
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 -* تركزت الثورة الصناعٌة فً مجالٌن مهمٌن هما:
 اختراع اآلالت الزراعٌة -0التمدم فً الزراعة     -7

ن التلؾ اختراع أول آلة لبذر الحبوب، وكان الهدؾ من اختراعها هو إدخال البذور فً التربة لحماٌتها م 7727* تم فً برٌطانٌا عام 
 ولضمان إنتاج وفٌر.

 واستخدام األسمدة ومماومة اآلفات الزراعٌة. * لاد اختراع آلة بذر الحبوب إلى اختراع آالت مهمة لتحسٌن أسالٌب الحصاد

 -* انعكست االختراعات فً مجال الزراعة إٌجابٌا على الزراعة ومن نتابجه:
 اتساع مساحة األراضً الزراعٌة -7
 نتاج وكمٌتهتحسن نوعٌة اال -0
 االهتمام بتربٌة المواشً وحٌوانات النمل -3
 الحراثة بصورة أكبر -4

تمكن أحد األمرٌكٌن من اختراع آلة جدٌدة للحصاد تجر بواسطة الخٌول، وهذا مكن المزارعٌن من حصاد محاصٌلهم  7873* فً عام 
 بسهولة وسرعة.

 ٌمة ٌدوٌة، مستخدمٌن أدوات بسٌطة للنسج والحٌاكة.* كان الناس لبل الثورة الصناعٌة ٌصنعون مالبسهم بطر

إلى تسهٌل صناعة مالبس األوربٌٌن، وتسرٌع عملٌة الصناعة، وجعل المالبس أكثر جماال  7752* أدى اختراع آالت الحٌاكة مطلع 
 ودلة.

 الصناعٌة.* ٌعد التؽٌٌر فً صناعة المالبس والتحسن الذي حدث فً نوعٌتها، من أبرز مظاهر الثورة 

 * كانت عملٌة ؼزل الخٌوط الصوفٌة والمطنٌة داخل البٌوت على عجلة الؽزل التً ال تنتج أكثر من خٌط واحد فً المرة الواحدة.

م تمكن البرٌطانٌون من صناعة آلة الؽزل التً أصبح بإمكانها ؼزل ثمانٌة خٌوط فً مرة واحدة، ولكنها كان أٌضا 7764* فً عام 
 ٌدوٌة.

، تم اختراع المؽزل اآللً الذي كان ٌدار بواسطة المسالط المابٌة، وكانت مٌزة هذا االختراع أنه ٌؽزل بسرعة وٌنتج 7779م * فً عا
 عددا كبٌرا من الخٌوط.

األلمشة تنسج باآلالت، حٌث ازداد انتاجها، وتحسنت نوعٌة * كانت عملٌة النسج تتم ٌدوٌا حتى تم اختراع آالت النسٌج، فؤصبحت 
 البس التً تنتجها.الم

 الحلج: ندؾ المطن، أي فصل البذر عن المادة المطنٌة. -:تعرٌؾ* 

 الؽزل: تحوٌل مادة المطن أو الكتان أو الصوؾ إلى خٌوط. -:تعرٌؾ* 

 النسج: حٌاكة الخٌوط وتحوٌلها إلى لماش. -:تعرٌؾ* 

 -آثار الثورة الصناعٌة على أوروبا:

 األوربٌٌن فً حٌاتهم وطبٌعة أعمالهم. * لمد ؼٌرت الثورة الصناعٌة أسلوب

* بعد أن عمل الناس فً المنازل لمبات السنٌن، اضطروا إلى البحث عن مكان آخر، ال سٌما أن آالت الؽزل والنسٌج بحاجة إلى مكان 
 أكبر، ومصادر مابٌة دابمة لتشؽلٌها، وكانت تلن البداٌة إلنشاء المصانع.

المصانع خارج المناطك السكنٌة، وتم اختراع المزٌد من اآلالت، وتشؽٌل عدد كبٌر من العمال، األمر * لام التجار والمستثمرون ببناء 
 الذي أدى إلى زٌادة االنتاج، وتحمٌك مزٌد من األرباح.

alm
an
ah
j.c
om
/om



23 

 

ناء المصانع * لم ٌعد استخدام المصادر المابٌة كافٌا لتؽطٌة الطلب المتزاٌد على المالبس، ال سٌما وأن هذا النوع من اآلالت ٌفرض ب
 لرب األنهار والجداول المابٌة، وٌعتبر ذلن صعبا ومكلفا من الناحٌة االلتصادٌة.

 * جاءت فكرة استخدام الفحم الحجري لؽلً الماء، وتشؽٌل اآلالت بواسطة البخار.

فتطورت بذلن عملٌة اخترع االنجلٌزي "جٌمس واط" محركا بخارٌا، وتم استخدامه إلدارة اآلالت فً المصانع،  7769* فً عام 
 االنتاج.

 * بعد اختراع المحرن البخاري، أصبح العمل أسرع وأكثر انتاجا، وتم االستؽناء تدرٌجٌا عن اآلالت التً تدار بواسطة المسالط المابٌة.

 .* أحدثت الثورة الصناعٌة تؽٌرا كبٌرا فً أسلوب العمل ونمط الحٌاة فً أوروبا وأمرٌكا

 رٌاؾ إلى المدن للعمل فً المصانع.من األ ازدادت الهجرة *

* تركت الثورة الصناعٌة أثرا كبٌرا على العمل فً الزراعة، فمد هجر لسم كبٌر من الفالحٌن مزارعهم بحثا عن العمل فً المصانع 
 كونه ٌإمن دخال أسرع من العمل فً األرض.

ة فً المدن، التً عانت من االزدحام، وللة الخدمات، وانعدام * انعكست الهجرة من المناطك الزراعٌة إلى المدن على الحٌاة االجتماعٌ
 الشروط الصحٌة فً المساكن والمصانع.

* لم تمتصر آثار الثورة الصناعٌة على الزراعة والصناعة فمط، بل تعدتها إلى مجاالت أخرى، فمد تم اختراع الماطرات والسفن 
 اآلالت بسهولة وٌسر بحرا وبرا.البخارٌة، التً مكنت الناس من السفر ونمل البضابع و

 -آثار الثورة الصناعٌة على الوطن العربً:

* اشتد التنافس بٌن الدول األوربٌة للبحث عن المواد الخام، وتوفٌر األسواق التجارٌة، وذلن نتٌجة لتطور الصناعة، وتوافر وسابل 
 االتصال، وزٌادة الطلب على االنتاج.

بموارد، ضحٌة لتنافس الدول األوربٌة، فمد خضعت معظم ألطاره للنفوذ األوربً الذي لادته كل من * كان الوطن العربً، الؽنً 
 برٌطانٌا وفرنسا وإٌطالٌا.

* على الرؼم من الدور السلبً للوجود األوربً فً السٌطرة على خٌرات األمة ومواردها الطبٌعٌة، إالن أنه شكل نوعا من االتصال بٌن 
 ً.أوروبا والوطن العرب

 -* وسابل االتصال بٌن أوروبا والوطن العربً:
 البعثات العلمٌة للطلبة العرب إلى دول أوروبا، للدراسة واالطالع على آخر التطورات العلمٌة -7
 الرحالت التً لام بها الرحالة العرب، وما سجلوه من وصؾ للمناطك التً زاروها. -0

 -* نتابج اتصال أوروبا بالوطن العربً:
 التواصل بٌن الحضارة العربٌة اإلسالمٌة، والمنجزات العلمٌة األوربٌة حتى ولتنا الحاضر. -7
 توجه العرب نحو األخذ بالعلوم والفنون والصناعات الجدٌدة فً أوروبا. -0
 تهٌبة المختصٌن والفنٌٌن من أجل استخدام اآلالت واألدوات التً تستخدم فً الصناعة والزراعة. -3

 ر العرب بالتمدم العلمً الذي شهدته أوروبا كبٌرا ال سٌما فً المرن التاسع عشر ومطلع المرن العشرٌن.* لم ٌكن تؤث

 -* أسباب عدم تؤثر العب بالتمدم العلمً الذي شهدته أوروبا:
 كانت بداٌة العرب بالتعامل مع المخترعات واآلالت متواضعة. -7
الوجود األوروبً الذي كان ٌحرص على بماء العرب ٌعتمدون فً سد حاجاتهم كرس العرب جهودهم فً هذه الفترة للتحرر من  -0

 الصناعٌة على ما تنتجه المصانع األوربٌة.
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 حواضر عمانٌة -الوحدة السادسة:

 مسقط -الدرس األول:

 -:الموقع الجغرافً

 * مسمط مدٌنة تمع على الجزء الجنوبً الشرلً من خلٌج عمان.

 أن تطوق مدٌنة مسمط من جمٌع االتجاهات فٌما عدا جهة الشرق التً تطل من خاللها مسمط على البحر.* تكاد جبال الحجر الشرلً 

 -تواصال مع ثالثة ألالٌم مهمة هً: -طوال تارٌخها–* وفر البحر لمسمط 
 دول الخلٌج العربٌة وإٌران عبر مضٌك هرمز الذي ٌصل بٌن خلٌج عمان والخلٌج العربً. -7
 رٌمٌا عبر بحر العرب.الٌمن وشرلً أف -0
 الهند وجنوب شرلً آسٌا عبر المحٌط الهندي. -3

* هٌؤ مولع مسمط الجؽرافً لمسمط تواصال مع حضارات عدٌدة فتؤثرت بالنشاط الحضاري الذي كان سابدا فً تلن الحضارات فؤكسٌها 
 حل العمانٌة.ازدهارا التصادٌا واسعا جعلها من أهم مراكز الجذب واالستمرار البشري على السوا

 * هاجر إلى مسمط الكثٌرون من األلالٌم المجاورة، ال سٌما من بالد فارس وأرض الرافدٌن، وبمٌة أنحاء شبه الجزٌرة العربٌة.

 * ٌطلك الٌوم إسم مسمط على محافظة مسمط التً تمثل المنمطة المركزٌة للسلطنة سٌاسٌا والتصادٌا وإدارٌا.

 ظة مسمط الستة.* تعتبر مسمط إحدى والٌا محاف

م شماال وبٌن خطً الطول 03.45 –م 03.32* تمع محافظة مسمط فً الشمال الشرلً من سلطنة عمان وهً تمتد بٌن دابرتً العرض 
 شرلا. 59 – 58

 كم.022* تطل محافظة مسمط على خلٌج عمان بساحل طوله 

 

 -مالمح من تارٌخ مسقط:

 مسمط لد سكنها اإلنسان منذ فجر التارٌخ.* تشٌر االكتشافات األثرٌة إلى أن محافظة 

 م على أن اإلنسان عاش فً هذه المنطمة منذ العصر الحجري األول.7987* دلت اآلثار المكتشفة بحً الوطٌة عام 

 فً والٌة بوشر ترجع إلى األلؾ الثالثة واأللؾ الثانٌة لبل المٌالد. 0223* تم اكتشاؾ أدوات وأوانً فً عام 

 المكتشفة فً رأس الحمرا أن اإلنسان العمانً مارس مهنة الصٌد منذ األلؾ الثالثة لبل المٌالد.تشٌر اآلثار * 
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 * كانت مسمط حاضرة ٌمطنها أناس ٌمتهنون صٌد األسمان واستخراج اللإلإ والزراعة والتجارة كموارد للعٌش.

 البحرٌة بشكل خاص.* إن لمسمط تارٌخ زاهر، ال سٌما فً مجال التجارة بشكل عام، والتجارة 

 * أشار البحار العمانً الشهٌر أحمد بن ماجد إلى أن مسمط ذات مٌناء تجاري مهم.

* كتب المإرخ العمانً نور الدٌن السالمً فً كتابه )تحفة األعٌان بسٌرة أهل عمان( أن مسمط "عمرها بعض عرب عمان....فؽرسوا 
 فٌها نخٌال وأشجارا تسمٌها اآلبار.

لرحالة الذٌن زاروا مسمط فً المرنٌن السادس والسابع المٌالدي إلى أن مسمط كانت محتفظة بازدهارها وجمالها، وأن * أشار معظم ا
مٌناءها مزدحم بالنشاط والحركة، وأنها مدٌنة ضخمة كثٌرة السكان...وفٌها بساتٌن وحدابك ومزارع للنخل وبرن من الماء لري هذه 

 الحدابك والبساتٌن.

م "إن مسمط هً أهم مدٌنة فً عمان وهً معروفة أكثر من ؼٌرها، 7756ة البرٌطانً )نٌبور( الذي زار مسمط عام * ٌمول الرحال
ومسمط على ما ٌبدو هً المدٌنة التً سمت مسما من لبل، وكانت آنذان كما هً اآلن لاعدة تجارٌة ومستودعا للبضابع على اختالؾ 

 منشبها من بالد العرب أو فارس أو الهند:

نظرا ألهمٌة مسمط، جلبت إلٌها أنظار العدٌد من الطامعٌن، لذلن تعرضت لؽزوات عدة من لبل لوى عالمٌة سابدة فً عصور  *
 مختلفة.

أصبحت مسمط عاصمة للبالد على ٌد حمد بن سعٌد حفٌد اإلمام أحمد بن سعٌد مإسس األسرة البوسعٌدٌة الحاكمة فً السلطنة، وكان * 
 م(.7784ذلن عام )

نذ أن أصبحت مسمط عاصمة للبالد بدأت تزدهر وتنمو وتتوسع، فبدال من أن تكون محصورة بٌن للعتً الجاللً والمٌرانً، ترامت * م
 أطرافها بفعل التنمٌة التً تسارعت وتٌرتها فً عصر النهضة العمانٌة الحدٌثة.

 واسع.* أصبحت مسمط اآلن تزخر بمشروعتها التنموٌة العصرٌة وتطورها العمرانً ال

 -معالم حضارٌة:

 * لمسمط تارٌخ عرٌك ٌرجع إلى عصور لدٌمة.

 * ال تزال أحٌاء مسمط المدٌمة تحتفظ بطابع العمارة اإلسالمٌة والمبانً العتٌمة والحارات واألزلة والطرلات الضٌمة واألبراج والمالع
 المدٌنة وحراستها. والحصون والمنشآت األخرى التً بنٌت فً نماط استراتٌجٌة مهمة، بهدؾ حماٌة

 * أحٌطت مسمط المدٌنة باألسوار والبوابات الربٌسٌة.

 * تعد بوابة مسمط المدٌمة شاهدا على فن البناء العمانً، ولوته ولدرته على حماٌة المدٌنة.

 ٌرة.وألٌم علٌها العدٌد من األبراج المستد 7605* كانت األسوار وما زالت تحٌط بمسمط المدٌنة، حٌك بنٌت فً عام 

 * تحتوي أسوار مسمط على ثالث مداخل أو بوابات هً: باب المثاعٌب، والباب الكبٌر والباب الصؽٌر.

.عند مدخلها من ناحٌة البحر، وكذلن للعة مطرح * من أشهر المالع فً مسمط للعتا الجاللً)الملعة الشرلٌة( والمٌرانً )الملعة الؽربٌة(
 .على مدخل المٌناء البحري لمدٌنة مطرح

 * زودت جدران لالع مسمط وحصونها وأسوارها بؤبراج للمرالبة، وأماكن مخصصة إلطالق السهام، وؼٌرها من المذابؾ.

 -* تشتهر مدٌنة مسمط بمجموعة من البٌوت األثرٌة ، أهمها:
 بٌت جرٌزة -7
 بٌت السٌد شهاب بن فٌصل. -0
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 بت راتلسً. -3
 بٌت مؽب. -4
 بٌت الزواوي -5

 لم العامر المتمٌز بتصمٌمه المعماري البدٌع فً لمة المعالم العمرانٌة الحدٌثة بمسمط.* ٌؤتً لصر الع

 * حدٌثا ٌعد مبنى فندق لصر البستان من أضخم الفنادق وأروعها.

 * تتمٌز محافظة مسمط، كؽٌرها من المدن العمانٌة، بؤسوالها التملٌدٌة العرٌمة.

 * من أسواق مسمط سوق مطرح المدٌم.

وتشتهر األسواق التملٌدٌة ببٌع كافة منتجات الحرؾ والصناعات التملٌدٌة، وعلى رأسها الحلً وأدوات الزٌنة واألدوات المنزلٌة، * 
 والمشؽوالت الفضٌة والنحاسٌة التً تتمٌز بنموشها وزخارفها وأشكالها الهندسٌة البدٌعة.

 -مسقط المعاصرة:

 ة مسمط إلى نموذج ٌحتذى به عربٌا.* منذ عهد النهضة المباركة، تحولت محافظ

* ٌتم فً مسمط تمدٌم الخدمات الضرورٌة لإلنسان العمانً، وذلن عن طرٌك تخطٌط األحٌاء السكنٌة الحدٌثة، ورصؾ الطرق، وتحدٌث 
من خالل  شبكات اإلنارة، وإنشاء شبكات الصرؾ الصحً، فضال عن إنشاء الحدابك والمتنزهات، وتوفٌر الخدمات البٌبٌة الضرورٌة

 حمالت النظافة الدورٌة.

* شهدت محافظة مسمط نموا سكانٌا كبٌرا فً السنوات األخٌرة، نظرا لهجرة الكثٌر من سكان المناطك المختلفة إلٌها بمصد العمل فً 
 المطاعٌن العام والخاص.

 .0( نسمة كلم760.7نٌة حوالً )( نسمة فً حٌن بلؽت الكثافة السكا630237حوالً ) 0223عام  * بلػ عدد سكان محافظة مسمط

 -* من أبرز المنتزهات العامة فً محافظة مسمط:
 حدٌمة المرم الطبٌعٌة -7
 حدٌمة رٌام -0
 منتزه شاطا السٌب -3

* التنظٌم المعماري فً محافظة مسمط ٌجمع بٌن األصالة والمعاصرة، وهو ما ٌبدو واضحا فً أكثر من مولع، أبرزها منمطة الخوٌر 
 الوزارات الحكومٌة الذي تجده بجوار حً السفارات. حٌث مجمع

* نشاهد فً العاصمة مسمط ووالٌاتها التمازج الرابع بٌن التراث الحضاري المدٌم، والطابع العصري الحدٌث، فترى فٌها المنازل 
 لشوارع الواسعة والسدود.واألسواق المدٌمة والدكاكٌن الصؽٌرة والطرق الضٌمة بجانب المنازل واألسواق الحدٌثة والمحالة وا

* التمازج بٌن التراث الحضاري المدٌم والطابع العصري الحدٌث هو ما ٌحفظ لعمان شخصٌتها التارٌخٌة والحضارٌة من ناحٌة، 
 وٌضفً علٌها فً الولت نفسه روح العصر والحداثة من ناحٌة أخرى.

 * تزخر مسمط حالٌا بالعدٌد من المإسسات الحضارٌة الرالٌة.

 -نماذج على المإسسات فً المجال الدٌنً:* 
 جامع السلطان لابوس. -7
 مسجد السلطان سعٌد بن تٌمور. -0
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 -* نماذج على المإسسات فً المجال التعلٌمً والثمافً:
 جامعة السلطان لابوس. -7
 الكلٌات المتخصصة التً ٌدٌرها المطاع الخاص -0

 -* نماذج على المإسسات فً المجال الصحً:
 مستشفى السلطانً فً بوشرال -7
 مستشفى خولة بالوطٌة -0
 مستشفى النهضة بروي -3

 -* نماذج على المإسسات فً المجال االلتصادي:
 البنون المتخصصة. -7
 سوق مسمط لألوراق المالٌة -0
 مٌناء السلطان لابوس التجاري. -3
 مٌناء الفحل لتصدٌر البترول، ومصفاة النفط. -4
 لتحلٌة المٌاه وتولٌد الطالة الكهربابٌة.محطة الؽبرة  -5
 منطمة الرسٌل الصناعٌة -6

 -المعالم السٌاحٌة:

 * تتنوع الشواطا فً محافظة مسمط بن الرملٌة والصخرٌة.

 * تم إنشاء الكثٌر من المنتجعات السٌاحٌة على الشواطا خدمة للسواح.

 وانب حٌاة اإلنسان بشكل عام، وفً محافظة مسمط بشكل خاص.* تمتلن محافظة مسمط العدٌد من المتاحؾ التً تعرض مختلؾ ج

* تسعى محافظة مسمط إلى تنشٌط الحركة السٌاحٌة، لذلن فهً تعمل على توفٌر الخدمات السٌاحٌة المختلفة، وتشجٌع بناء الفنادق 
 واالستراحات السٌاحٌة والمنتجعات.

 محافظة على إلامته سنوٌا، والذي ٌعد تظاهرة سٌاحٌة وثمافٌة وترفٌهٌة.* ٌمثل مهرجان مسمط أحد البرامج السٌاحٌة التً تعمل ال

 * تعمل المحافظة على إلامة العدٌد من المعارض االلتصادٌة والثمافٌة أهمها معرض الكتاب الدولً الذي ٌمام سنوٌا بالمحافظة.

ا، كً تبمى على الدوام جمٌلة، نمٌة الهواء، نظٌفة * إن عاصمتنا الحبٌبة مسمط، وكل مدٌنة عمانٌة، بحاجة إلى تضافر جهودنا جمٌع
 الماء والشوارع والساحات، تنتشر فٌها الحدابك الخضراء.

 نزوى -الدرس الثانً:

( لدم فوق مستوى سطح البحر، وعلى ممربة من سفح الجبل 7922* تمع مدٌنة نزوى بالمنطمة الداخلٌة فً وسط عمان على ارتفاع )
 األخضر.

 مولع مدٌنة نزوى أنه ٌتوسط شمال السلطنة، وٌسهل الوصول إلٌه من ثالث جهات )الشرق، الؽرب، الجنوب(.* تكمن أهمٌة 

 * تعد نزوى ملتمى طرق الموافل التجارٌة المادمة من الشرق والؽرب والجنوب.

خ المعتدل فً الجبل األخضر األمر مولعها مناخا متمٌزا ٌجمع بٌن المناخ شبه الجاؾ فً السهول واألودٌة، والمنا* أكسب مدٌنة نزوى 
 الذي أوجد تنوعا واضحا فً الحاصالت والمنتجات الزراعٌة.

%( من إجمال سكان المنطمة الداخلٌة حسب إحصاءات 06.05(نسمة، وهم ٌشكلون ما نسبته )68785* ٌبلػ عدد سكان مدٌنة نزوى )
 .0223عام 
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 كم. 742* تبعد مدٌنة نزوى عن العاصمة مسمط مسافة 

 * تعد مدٌنة نزوى المركز اإلداري للمنطمة الداخلٌة.

 * تتبع والٌة نزوى نٌابتا الجبل األخضر وبركة الموز.

 -* توجد فً نزوى عدة لرى منها:
 كمه -6كرشا     -5طٌمسا      -4تنوؾ    -3ردة البوسعٌد     -0فرق    -7

 

 -تارٌخ مدٌنة نزوى وتراثها الحضاري:

فً خطابه التارٌخً السامً بمناسبة العٌد الوطنً الرابع  -ٌحفظه هللا وٌرعاه–* لال صاحب الجاللة السلطان لابوس بن سعٌد المعظم 
م الذي ألٌم فً مدٌنة نزوى واصفا الدور البارز لمدٌنة نزوى فً مسٌرة الحضارة العمانٌة: " كان لها دور 7994والعشرٌن المجٌد سنة 

الحضارة العمانٌة ال ٌزال ٌتؤلك نورا وضٌاء، ورفعة وجالال، لمد كانت نزوى معمل المادة والعظماء، وموبل العلماء  بارز فً مسٌرة
 والفمهاء، ومرتاد الشعر واألدباء، فؤعظم بها من مدٌنة لها فً للوب العمانٌن منزلة عالٌة.

 * تعد نزوى من مدن عمان المدٌمة.

 التارٌخٌة على ٌد عرمان بن عمرو األزدي، وذلن لبل ما ٌمرب من سنة آالؾ وخمسمابة سنة.* نشؤت نزوى كما تشٌر الرواٌات 

 الثامن المٌالدي.\* نزوى هً إحدى عواصم عمان المدٌمة، اتخذها األبمة عاصمة فً أؼلب العصور منذ أواخر المرن الثانً الهجري

 فً وادي كلبوه، ولٌل نسبة إلى جبل ؼربً البلدة. * سمٌت نزوى بهذا االسم نسبة إلى عٌن ماء شمالً الملعة تسٌل

 * أطلك على نزوى تخت العرب.

 * سمٌت نزوى "بٌضة اإلسالم" فً عهد اإلمام ؼسان بن عبدهللا لكثرة دور العلم والعلماء فٌها.

 من أهم المالع وأكبرها حجما.* مدٌنة نزوى مدٌنة تراثٌة عرٌمة، تفخر بمبانٌها التارٌخٌة المتمثلة فً للعتها الشهباء، التً تعد 

 * تم بناء للعة نزوى على ٌد اإلمام سلطان بن سٌؾ األول.

 م واستؽرق بناإها اثنا عشر عاما.7672* بدأ البناء بملعة نزوى عام 

 * مكن مولع الملعة االستراتٌجً من حراسة مدٌنة نزوى وما جاورها.

 م(.795-793\هـ779-777حمدي )* بنً حصن نزوى فً عهد اإلمام دمحم بن عبدهللا الٌ

 * ٌوجد فً نزوى أٌضا حصن التنوؾ الذي ٌمع على سفح الجبل األخضر وتحٌط به ثالثة أبراج.
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 * ٌوجد فً نزوى حصن الردٌدة بنٌابة بركة الموز، ولد بناه دمحم بن اإلمام أحمد بن سعٌد وولده هالل.

 بنً فً المرن الرابع عشر الهجري، وكان ٌستخدم للحراسة.* ٌوجد فً نزوى عدد من األبراج أهمها برج المرن الذي 

 * ٌستعمل برج المرن اآلن إلطالق طلمات المدفع فً العٌدٌن، وشهر رمضان المبارن.

 * تحتضن نزوى عددا من المساجد األثرٌة، التً كان لها الدور الحضاري على الصعٌدٌن الدٌنً والفكري.

لجامع، الذي بنً لرب الملعة فً المرن الثانً الهجري، وجدد مرات عدة، ولد أعٌد بناإه فً عهد * من أهم المساجد فً نزوى المسجد ا
 على نفمته الخاصة، وأطلك علٌه "جامع السلطان لابوس" -ٌحفظه هللا وٌرعاه–صاحب الجاللة السلطان لابوس بن سعٌد المعظم 

 مسجد الٌعاربة ببركة الموز.* من مساجد نزوى المدٌمة أٌضا: مسجد الشٌخ، ومسجد النصر، و

 -:النشاط االقتصادي فً نزوى

 -الزراعة:

* تعد الزراعة فً نزوى من أهم نشاطات السكان االلتصادٌة، وهً المورد الربٌس لدخل الفرد لبل ظهور النفط، نطرا لوفرة المٌاه 
 وخصوبة التربة.

* تعتمد الزراعة فً نزوى على مٌاه األفالج بصفة خاصة، وأشهرها فلج دارس أكبر أفالج عمان، وفلج الؽنتك، وفلج المحدوث، وهً 
 أفالج داإوٌة.

 * أهم المحاصٌل فً نزوى هً التمور والحمضٌات والفواكه والخضروات والحبوب والرٌاحٌن.

 متر عن مستوى سطح البحر.3222والً * تتبع لنزوى نٌابة الجبل األخضر الذي ٌرتفع ح

 * مٌز ارتفاع الجبل األخضر مناخه باالعتدال، وصالحٌته النتاج محاصٌل توجد فً المناخ البارد والمعتدل.

 * كان جهد سكان الجبل األخضر كبٌرا فً إعداد المدرجات الزراعٌة وذلن بإمكانٌاتهم التملٌدٌة، وهذا ٌدل على شدة العزم، ولوة اإلرادة
 لدٌهم.

* ما زالت مدرجات الجبل األخضر تجود علٌنا بؤجود األصناؾ من الرمان والخوخ والمشمش والجوز والكرز والزٌتون )البوت(، 
 باإلضافة إلى محاصٌل الخضروات المعروفة ومحاصٌل العلؾ التً تحتاجها الحٌوانات التً ٌربٌها السكان.

 -التجارة:

* مارس سكان نزوى التجارة منذ المدم، ولد ساعد على ذلن، مولعها المتمٌز كحلمة وصل بٌن مناطك عمان، وهو ما جلعها سولا من 
 األسواق الربٌسٌة فً سلطنة عمان، كما أنها مركز تموٌن المنطمة الداخلٌة، حٌث ٌتزود المواطنون من أسوالها كافة احتٌاجاتهم.

ببناء سوق نزوى المركزي، ولد فاز هذا السوق  -ٌحفظه هللا وٌرعاه–لة السلطان لابوس بن سعٌد المعظم * لامت حكومة صاحب الجال
 بجابزة المدن العربٌة، نظرا لما ٌتمٌز به من فن معماري إسالمً امتزجت فٌه األصالة مع المعاصرة.

 -الصناعة:

 * تشتهر نزوى منذ ألدم العصور بالصناعات الحرفٌة والتملٌدٌة.

 * من أهم الصناعات الحرفٌة والتملٌدٌة فً نزوى، صناعة السٌوؾ والخناجر واألسلحة التملٌدٌة المدٌمة.

* برع أهل نزوى فً صٌاؼة الذهب، والفضة المتمثلة فً أنواع شتى من الحلً، وكذلن صناعة الحلوى واألوانً النحاسٌة كالمدور 
 والعمابم وؼٌرها من المنسوجات. ودالل المهوة، وصناعة النسٌج المتمثل فً اإلزار

alm
an
ah
j.c
om
/om



30 

 

 -نزوى فً عصر النهضة المباركة:

–م بمٌادة حضرة صاحب الجاللة السلطان لابوس بن سعٌد المعظم 7972ٌولٌو عام  03* منذ بزوغ فجر النهضة العمانٌة المباركة فً 
 تحولت مدٌنة نزوى إلى مدٌنة عصرٌة كؽٌرها من المدن العمانٌة الزاهرة. -حفظه هللا

 * منذ بدأ النهضة المباركة، توافرت فً نزوى كافة الخدمات الالزمة لإلنسان العمانً.

 * فً مجال التعلٌم ألٌمت كلٌة التربٌة، وهً مإسسة تعلٌمٌة جامعٌة.

 * ٌوجد فً نزوى أكادٌمٌة السلطان لابوس لعلوم الشرطة.

 * تنتشر فً نزوى مدارس التعلٌم األساسً والتعلٌم العام.

 فً نزوى أٌضا الكلٌة التمنٌة، ومعهد التمرٌض وؼٌرها من مإسسات التعلٌم. * ٌوجد

 .0224* تم إشهار جامعة خاصة بنزوى، تعرؾ بجامعة نزوى، بدأت الدراسة بها عام 

 * ٌعد مستشفى نزوى أكبر المستشفٌات بالمنطمة الداخلٌة، وهو مزود بؤحدث األجهزة الطبٌة والكوادر المإهلة.

رة، ومد المدٌنة بالمٌاه النظٌفة، وتمدٌم الخدمات ٌنة نزوى بشبكة من الطرق المعبدة الحدٌثة، وتحدٌث شبكات اإلنا* تم ربط مد
 االجتماعٌة، وإنشاء مجمع للشباب ٌمارسون فٌه أنشطتهم الرٌاضٌة والثمافٌة واالجتماعٌة.

الرخام والسٌرامٌن والبالستٌن واألصباغ واألدوات * دخلت الصناعة الحدٌثة فً نزوى، حٌث توجد منطمة صناعٌة، بها مصانع 
 الكهربابٌة وؼٌرها من الصناعات األخرى.

 * روعً فً تحدٌث مدٌنة نزوى المحافظة على الطابع المعماري التملٌدي الذي تتمٌز به.

 -* من المعالم السٌاحٌة فً نزوى:
 الجل األخضر بمدرجاته الخضراء، وٌنابٌع المنسابة. -7
 المعٌدن الذي تنساب مٌاهه طول العام.وادي  -0
 شالالت وادي تنوؾ. -3
 فلج دارس وحدٌمته من المعالم السٌاحٌة المهمة فً نزوى. -4

* إن الخدمات التعلٌمٌة، والصحٌة والبٌبٌة، واالتصاالت، وؼٌرها من الخدمات، المتوافرة بمدٌنة نزوى، هً لخدمة اإلنسان العمانً، 
 عا، فلنحافظ علٌها جمٌعا، لتبمى على الدوام.ولذلن فهً ملن لنا جمٌ

 الرستاق -الدرس الثالث:

 -موقع مدٌنة الرستاق:

 تمع مدٌنة الرستاق فً الحجر الؽربً جنوب منطمة الباطنة.* 

 كٌلو مترا. 762* تبعد الرستاق عن مسمط حوالً 

 * تعد الرستاق المركز اإلللٌمً فً جنوب الباطنة.

كبٌرة، وذلن بحكم مولعها االستراتٌجً المهم بٌن المنطمة الداخلٌة وساحل الباطنة، ومنطمة الظاهرة، وهو ما * تكتسب الرستاق أهمٌة 
جعلها مركزا التصادٌا وسولا رابجا لحاصالتها الزراعٌة ومنتجاتها الحٌوانٌة وصناعاتها المختلفة، وما ٌصل إلٌها من منتجات الجبل 

 األخضر.
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بها الجبال من جمٌع الجهات تمرٌبا، ؼٌر أن أودٌتها الشهٌرة لد سهلت  ط* تمع الرستاق على السهل الفٌضً لوادي السحتن، وتحٌ
 اتصالها بالمدن المجاورة وهو ما عزز دورها االلتصادي.

 

 وعدة لرى منها: لرٌة الحزم، وجمه.* تعد مدٌنة الرستاق إحدى الوالٌات الكبٌرة فً منطمة الباطنة، حٌث تتبعها نٌابة الحولٌن 

 -المعالم األثرٌة فً مدٌنة الرستاق:

 * ٌوجد فً الرستاق العدٌد من المعالم األثرٌة.

* أهم المعالم األثرٌة فً الرستاق الملعة التً تم بناإها على تل صخري ٌحٌط بها سور خارجً دفاعً، وللملعة أربعة أبراج للمرالبة 
 البرج األحمر.والدفاع عنها، أهمها 

 * ٌوجد بمدٌنة الرستاق حصن الحزم الذي شٌده اإلمام سلطان بن سٌؾ الثانً الٌعربً.

 * ٌعد حصن الحزم من الحصون المهمة التً تظهر هندسة الفن المعماري العمانً.

وأهمها جامع البٌاضة الذي  * ٌوجد فً الرستاق عدد كبٌر من المساجد والجوامع منتشرة فً ربوعها، منها عشرة جوامع أثرٌة لدٌمة
 ٌمع داخل للعة الرستاق، وٌعود تارٌخ انشابه إلى المرن السادس الهجري، ولد تخرج فٌه عدد من علماء عمان وأبمتها األفذاذ.

* أجمعت المعاجم العربٌة والفارسٌة على أن الرستاق إسم فارسً معرب، وٌعنً المنطمة الموٌة والمحصنة، وفً اسمه ثالث لؽات 
 "الرستاق والرزداق والرسداق".

 -الرستاق المعاصرة:

 * بنٌت فً الرستاق المدارس على أحدث النظم التعلٌمٌة والتربوٌة، بحٌث تخدم جمٌع مراحل التعلٌم.

 * ٌوجد بمدٌنة الرستاق كلٌة التربٌة، وهً أعلى مإسسة تعلٌمٌة بمنطمة جنوب الباطنة.

لمستشفٌات والمراكز الصحٌة لتمدم خدماتها العالجٌة للمواطنٌن، ومن أهمها مستشفى * فً المجال الصحً ألٌمت فً الرستاق ا
 الرستاق.

 * فً مجال الطرق، ألٌمت شبكة جٌدة كم الطرق تربط مناطك مدٌنة الرستاق بعضها ببعض، كما تربطها بالوالٌات المجاورة.

 ٌة والرعاٌة االجتماعٌة.* تمتع المواطنون فً مدٌنة الرستاق بالخدمات الكهربابٌة والماب

* تحرص الحكومة الرشٌدة على تشجٌع الحرفٌٌن ودفع عجلة االلتصاد فً الرستاق من خالل إلامة المشارٌع ذات العابد االلتصادي 
 والمتمثلة فً تجدٌد سوق الرستاق وإلامة المشروعات السٌاحٌة.

 -المقومات السٌاحٌة:
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سٌاحٌة تتمثل فً المعالم التراثٌة واألودٌة والعٌون والٌنابٌع المابٌة باإلضافة إلى وجود الرستاق بالعدٌد من الممومات ال* تتمتع 
 االستراحات السٌاحٌة.

 * ٌوجد بالرستاق العدٌد من العٌون المابٌة المعدنٌة الساخنة، مثل عٌن الكسفة وعٌن الخضراء وعٌن الصابؽً.

 واالستشفاء.المدم للشرب والري * نظرا لجودة مٌاه العٌون فً الرستاق استخدمت منذ 

 * أنعم هللا على عماننا الحبٌبة بالعدٌد من العٌون المابٌة، فلنحافظ علٌها جمٌعا لتبمى لألجٌال المادمة.

 صحار -الدرس الرابع:

 -الموقع الجغرافً:

التابعة لمطمة الظاهرة، وتحدها من الشمال والٌة لوى ومن  * تمع مدٌنة صحار على ساحل خلٌج عمان، إلى الشرق من والٌة البرٌمً
 الجنوب والٌة صحم.

 * تعد مدٌنة صحار المركز اإلللٌمً لمنطمة الباطنة.

 كم(.032* تبعد صحار عن العاصمة بنحو )

 م0223%( من إجمالً سكان منطمة الباطنة حسب تعداد 76( نسمة، وٌمثلون )724370* ٌبلػ عدد سكان صحار حوالً )

 * إن لصحار أهمٌة بالؽة نظرا لمولعها المتوسط فً شمال الباطنة.

 * تجمع صحار بٌن الموالع البحرٌة والموالع الجبلٌة الجمٌلة، وتتمٌز بانتشار األودٌة التً تنساب فٌها المٌاه.

إضافة إلى كل من وادي "عاهن"  ( كٌلومترا،62* من أبرز األودٌة فً صحار وادي "حٌبً" الذي ٌبعد عن مركز المدٌنة حوالً )
 ووادي "الجزي".

 -صحار عبر التارٌخ:

 * سمٌت صحار بهذا االسم نسبة إلى صحار بن إرم بن سام بن نوح )علٌه السالم(

 * اكتسبت صحار أهمٌة حضارٌة والتصادٌة كبٌرة بفضل مولعها الساحلً.

 هند والصٌن وشرلً أفرٌمٌا، ومنطمة الخلٌج العربً.* كانت صحار مركزا تجارٌا متمٌزا لحركة التجارة مع كل من ال

 * اشتهرت صحار بإنتاج النحاس وتصدٌره منذ زمن طوٌل.
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 * ارتبطت صحار بعاللات تجارٌة مع العالم الخارجً منذ المدم.

وإٌران )فارس( والعراق  * منذ أكثر من أربعة آالؾ سنة كانت المدٌنة الكبٌرة تموم بتصدٌر النحاس بكمٌات كبٌرة إلى كل من الصٌن
 )بالد الرافدٌن( وؼٌرها من البلدان.

 * اشتهرت صحار بصناعة الثٌاب الجٌدة، والتً تم تصدٌرها إلى معظم البلدان.

نسبة إلى ) * ٌدل على أهمٌة األثواب الصحارٌة وجودتها، ما ذكره ابن هشام "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كفن فً ثالثة أثواب، ثوبٌن صحارٌٌن
 صحار" وبرد حبرة".

 * كانت صحار من أؼنى المدن فً عمان.

 * تزخر صحار بالعدٌد من المعالم األثرٌة المنتشرة فً ربوعها، إال أن أبرزها على اإلطالق هً "للعة صحار".

 الذي لعبته طوال المرون الماضٌة.* تعد للعة صحار من أهم المالع والحصون فً منطمة الباطنة، نظرا لمولعها المتمٌز ودورها الكبٌر 

* ٌرجع تارٌخ بناء للعة صحار إلى نهاٌة المرن الثالث عشر وبداٌة الرابع عشر المٌالدي، وهذا ما أكدته الحفرٌات األثرٌة المكتشفة 
 م.792حول الملعة عام 

مٌمها فً عهد جاللة السلطان لابوس بن * اختلفت اآلراء فً من بنى للعة صحار، ولد أدخلت علٌها تعدٌالت عدة وإضافات، وتم تر
 سعٌد )ٌحفظه هللا وٌرعاه(.

اإلسالم، * كان لصحار شرؾ استمبال رسالة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى ملكً عمان "عبد وجٌفر ابنً الجلندى"، والتً ٌدعو فٌها أهل عمان إلى 
 وكانت حسنها صحار عاصمة لعمان.

 لجؽرافٌٌن العرب الذٌن زاروها وأشادوا بتمدمها ونشاطها التجاري.* حظٌت صحار باهتمام الرحالة وا

م ولال عنها: "أما لصبة عمان، فهً مدٌنة صحار 999* زار مدٌنة صحار الرحالة الممدسً، وهو من مشاهٌر الجؽرافٌٌن العرب عام 
 ات...بها أسواق عجٌبة وهً بلدة ظرٌفة.ولٌس على بحر الصٌن بلد أجمل منه عامر أهل حسن طٌب نزه ذو ٌسار وتجار وفواكه وخٌر

 * تمدٌرا للدور البارز الذي لام به العمانٌون فً المالحة البحرٌة من حٌث التجارة البحرٌة وبناء السفن، أمر جاللة السلطان لابوس بن
ة شراعٌة أطلك علٌها إسم "السفٌنة سعٌد المعظم )ٌحفظه هللا( بتسٌٌر رحلة مشابهة لرحالت العمانٌٌن فً المرون الماضٌة، وتم بناء سفٌن

 م إلى مدٌنة كانتون بالصٌن، واستؽرلت الرحلة عاما كامال.7982صحار" حٌث أبحرت من مدٌنة صحار فً عام 

 -صحار فً عصر النهضة المباركة:

 * نالت صحار الكثٌر من إنجازات عصر النهضة العمانٌة.

 راكز الصحٌة األخرى.* فً مجال الصحة ٌوجد مستشفى صحار التخصصً، والم

* فً المجال التعلٌمً، هنان العدٌد من المدارس التً تنتشر فً أنحاء الوالٌة، شاملة لمختلؾ المراحل التعلٌمٌة، وهنان أٌضا كلٌة 
 التربٌة، وجامعة صحار التً تعد أول جامعة خاصة فً السلطنة.

 -* اإلنجازات االلتصادٌة فً صحار:
 مٌناء صحار الصناعً. -7
 منطمة صحار الصناعٌة. -0
 سوق الحرفٌٌن -3
 محطة األرصاد الجوٌة -4
 محطة تولٌد الطالة الكهربابٌة. -5
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 -المعالم السٌاحٌة:

 * تزخر مدٌنة صحار بالكثٌر من المعالم السٌاحٌة التً ٌمصدها زوار المدٌنة من الداخل والخارج.

 كحدٌمة الٌوبٌل الفضً. * تنتشر فً صحار الفنادق واالستراحات والحدابك العامة

* تبرز بوابة صحار كؤحد المعالم السٌاحٌة فً المدٌنة حٌث أن فكرتها وعناصرها تجسد العمارة العمانٌة التملٌدٌة، وما كانت تتمٌز به 
 المداخل الربٌسٌة من أهمٌة ومهابة منذ المدم.

على كل ركن من أركانه األربعة، كما تحٌط به من الجانبٌن * تتكون بوابة صحار من فناء داخلً على شكل مربع، تمؾ الملعة شاخصة 
 أرولة مزٌنة بالعمود.

* مظهر بوابة صحار وشكلها العام طبٌعً بدون استخدام األصباغ الصناعٌة، حٌث تم استخدام الحجر الرملً الذي ٌمكن زخرفته 
 المعانً التً تتناسب مع هذه البوابة ومولعها.وصمله باألشكال الهندسٌة اإلسالمٌة لحفر اآلٌات المرآنٌة ذات الداللة و

 صاللة -الدرس الخامس:

 -الموقع الجغرافً لمدٌنة صاللة:

* تمع صاللة فً جنوب عمان وتطل على بحر العرب من الجنوب، وتحدها والٌة ثمرٌت من الشمال ووالٌة طالة من الشرق ووالٌة 
 رخٌوت من الؽرب.

 الجبال والسهول والهضاب.* تجمع صاللة فً تضارٌسها بٌن 

 كم. 7203* تعد صاللة المركز اإلللٌمً لمحافظة ظفار، وتبعد عن مسمط حوالً 

 * تتكون محافظة ظفار من تسع والٌات هً: صاللة، ثمرٌت، طالة، مرباط، سدح، رخٌوت، ضلكوت، ممشن، شلٌم، جزر الحالنٌات.

 ة الساحلً، وسلسلة جبال ظفار.* ٌدخل فً نطاق مدٌنة صاللة مساحة كبٌرة من سهل صالل

%( من إجمالً سكان محافظة ظفار حسب تعداد 73.5( نسمة وٌمثلون حوالً )756532* ٌبلػ عدد سكان مدٌنة صاللة حوالً )
 م.0223

 -* تكمن أهمٌة مولع مدٌنة صاللة فً اآلتً:
 هٌؤ للمدٌنة تواصال حضارٌا مع مختلؾ الحضارات المدٌمة والحدٌثة. -7
 للمدٌنة الحماٌة المناسبة من جهة الشمال، نظرا لوجود الجبال.وفر  -0
 وفر للمدٌنة مناخا استثنابٌا عن بالً أجزاء سلطنة عمان. -3
 وفر للمدٌنة موانا طبٌعٌة مع ظهٌر التصادي مناسب. -4
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 -صاللة عبر التارٌخ:

 لابمة إلى ٌومنا هذا.* شهدت مدٌنة صاللة عبر التارٌخ لٌام أكثر من حضارة، ال تزال آثارها 

 .* تدل اآلثار المختلفة على وجود نشاط تجاري واسع لالستٌراد والتصدٌر

 * من بٌن اآلثار فً صاللة منطمة البلٌد والرباط.

* كان اللبان والخٌول العربٌة األصٌلة وبعض التوابل والمنتجات الزراعٌة األخرى التً تشتهر بها صاللة، من أهم الصادرات إلى 
 سواق العالمٌة المدٌمة.األ

 * ٌإكد عدد من الرحالة والمإرخٌن من أمثال "ماركو بولو" و"ابن بطوطة" فً كتاباتهم، مكانة مدٌنة صاللة.

* لال ابن بطوطة عن ظفار: "ولهذه المدٌنة بساتٌن فٌها موز كثٌر، وهو طٌب الطعم، وبها أٌضا النارجٌل، ولومها أهل تجارة ال عٌش 
 لهم إال منها.

 * ذكر الرحالة الصٌنً تشان جوكورا "إن اللبان كان ضمن السلع المستوردة من ظفار، وأن الفٌلة كانت تموم بنمل اللبان إلى السفن.

* تظهر منطمة "البلٌد" كواحدة من أبرز المعالم األثرٌة الشاهدة على المكانة التارٌخٌة لمدٌنة صاللة، حٌث الحصن الشهٌر الذي تهدم 
 التعرٌة، وبماٌا أرصفة المٌناء والمبانً والممابر المنتشرة على مساحة واسعة. بفعل عوامل

 * تتعدد موالع األثار فً مدٌنة صاللة.

 * توجد ثالثة موالع أثرٌة فً المؽسٌل.

 * توجد آثار جدران لدٌمة وممابر لما لبل اإلسالم فً عٌن أرزات وعٌن حمرات.

 مٌاه فً مدخل وادي نحٌز.* توجد جدران وتمسٌمات سوالً وببر 

 -صاللة فً عهد النهضة المباركة:

 -* من المعالم الحضارٌة الحدٌثة فً صاللة فً مجال التعلٌم:
لتً جامعة ظفار الخاصة وكلٌة التربٌة والكلٌة التمنٌة وعدد كبٌر من مدارس التعلٌم العالم والتعلٌم األساسً تتمدمها المدرسة السعٌدٌة ا -

 النهضة المباركة. أنشبت لبل عهد
 المركز الثمافً الذي ٌضم متحفا عاما ومسرحا ومكتبات ولاعات للمحاضرات. -

 -* من المعالم الحضارٌة الحدٌثة فً صاللة فً مجال الصحة:
 مستشفى السلطان لابوس، ومعهد التمرٌض، والمراكز الصحٌة فً نٌابات الوالٌة. -
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 -فً المجال االلتصادي:* من المعالم الحضارٌة الحدٌثة فً صاللة 
 محطة البحوث الزراعٌة ومركز اإلرشاد الزراعً. -
 المنطمة الصناعٌة فً رٌسوت التً تضم العدٌد من المصانع االنتاجٌة منها مصنع االسمنت ومصنع األدوٌة، والصناعات الؽذابٌة. -
 مٌناء صاللة والذي ٌعد أكبر الموانا الستمبال سفن الحاوٌات. -

 -التً تشتهر بها صاللة: * من الحرؾ
 النجارة والحدادة، والرعً وتربٌة الماشٌة، والخٌاطة والتطرٌز، والزراعة والتجارة. -

 -* من الصناعات التً تشتهر بها صاللة:
ة، صناعة الموارب والسنابٌك، صناعة الفخار، السعفٌات، الحبال، مشتمات األلبان، شبان الصٌد، الحلوٌات، صناعة الذهب والفض -

 الصناعات الخشبٌة والجلدٌة.

 * تزخر شواطا صاللة بثروة سمكٌة هابلة نظرا لسعة شواطبها المطلة على المحٌط الهندي.

* تتعدد لدى صاللة أنواع من األسمان التً أصبحت تشكل اآلن مصدرا مهما من مصادر الدخل المومً للسلطنة، ومن هذه األنواع 
 الشارخة والصفٌلح والروبٌان.

 -عالم السٌاحٌة:الم

 * تتمٌز مدٌنة صاللة بجو استثنابً فً فصل الصٌؾ، تنفرد به عن بالً محافظات ومناطك السلطنة.

* تستمبل جبال صاللة كمٌات من األمطار التً تسببها الرٌاح الموسمٌة الجنوبٌة الؽربٌة، وتكون هذه األمطار على شكل رذاذ خفٌؾ 
 ا الفصل محلٌا )الخرٌؾ(، وٌمتد من أواخر ٌونٌو إلى أواخر سبتمبر.ومتواصل فً معظم األحٌان، وٌسمى هذ

* فً فصل الخرٌؾ تنخفض درجات الحرارة عن معدلها السنوي، وتجري المٌاه فً العٌون بؽزارة، وتتدفك الشالالت، وتزدهر 
 سٌل.المراعً الخضراء، وتجري المٌاه فً بعض األودٌة، وتتشكل النوافٌر الطبٌعٌة فً شواطا المؽ

 .* تشتهر محافظة ظفار بوجود عدد كبٌر من الكهوؾ

 * إن محافظة صفار مصٌؾ جمٌل ورابع ٌتمتع به العمانٌون وضٌوفهم العرب واألجانب.

 * من المعالم السٌاحٌة فً مدٌنة صاللة األضرحة الدٌنٌة والمناطك األثرٌة.

 وجبل أتٌن.* توجد فً صاللة جبال خضراء مثل جبل وادي نحٌز، وجبل حمرٌر، 

 * توجد فً صاللة سهول فسٌحة مثل سهل أتٌن، وسهل صحلنوت.

 * توجد فً صاللة أودٌة جمٌلة مثل وادي جرزٌر ، ووادي صحلنوت.

 * توجد فً صالل عٌون مابٌة متدفمة كثل عٌن حمران، وعٌن جرزٌز ، وعٌن صحلنوت.

ٌعٌة من أماكن الجذب السٌاحً فً صاللة، ومنها شاطا المؽسٌل * تعد الشواطا الخالبة بما توفره من مناظر جمٌلة ونافورات طب
 وشاطا صاللة.

 مٌعا، لتبمى مدٌنة سٌاحٌة رابعة.* تتمتع مدٌنة صاللة ببٌبة جمٌلة، ومناظر طبٌعٌة خالبة، فلنحافظ علٌها ج
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