
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

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

                 https://almanahj.com/om/6social                   

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

    

                  https://almanahj.com/om/6social1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سمراء الزدجالي و انتصار الشيزاوي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/6
https://almanahj.com/om/6
https://almanahj.com/om/6social
https://almanahj.com/om/6social
https://almanahj.com/om/6social1
https://almanahj.com/om/6social1
https://almanahj.com/om/6social1
https://almanahj.com/om/grade6
https://almanahj.com/om/grade6
https://almanahj.com/om/pages/search?teacher_name=سمراء الزدجالي و انتصار الشيزاوي
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


1 

 

 



2 

 

 

 ايتقامئــــــة احملتو

 رمق الصــفحة              املوضوع                                                            

 2..... .................................................................................................................املقدمة

 :الغالف احليوي والنظم البيئية : الوحدة الأوىل 

 3...................................................................مكوانت الغالف احليوي وأأمهيته: ادلرس الأول

 7...................................................العوامل املؤثرة يف توزيع النظم البيئية الأرضية: ادلرس الثاين

 8(.......................................................الاس توائية)بيئة الغاابت املدارية املطرية :ادلرس الثالث 

 01................................(........................السافاان)بيئة احلشائش املمدارية الطويةل : ادلرس الرابع

 00...............................................................................بيئة الصحاري احلارة: خلامسادلرس ا

 03....................................................................................اجنراف الرتبة : ادلرس السادس 

 01........................................................................طبيعية تدهور النبااتت ال : ادلرس السابع 

 :مفاهمي وطنية واجامتعية: الوحدة الثانية 

 08..........................................................................حقوق املواطن وواجباته :ادلرس الأول 

 20......................................................................................الأمانةالصدق و :ادلرس الثاين 

دارة الوقت واحرتام املواعيد: ادلرس الثالث  23....................................................................ا 

 21...................................................................احرتام العمل وتقدير العاملني : ادلرس الرابع 

 28........................................................................................................ اخلرائط املهمة 

 30.................................................... .......................................................أأنشطة قصرية

 18.................................................................................................................اختبارات



3 

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 :املقدمــــة

تعاىل ، ونصيل ونسمل عىل ... طائر بنغمه والهبت رايح بنسمه الاابذنه امحلد هلل ويل النعمة،دافع النقمة،ماغرد
 ...أ هل وحصبه أأمجعني اىل يوم ادلين 

 ...وبعد

 (*الانسان مامل يعمل عمل*)

مبا ان املعمل نرباس العقول ومريب الأجيال وغارس البذور اكن لزاما عليه البحث عن طرق وأأساليب جتعهل ميهد 
اليت  سلسةل من امللخصات والأنشطة والاختبارات ل لك صعوبة تواهجهم لهذا أأعددانالطريق لطالبه ويذل

لأن الكتاب " من أأجكل طالبيت " وأأطلقنا علهيا امس  مس تقبلهمحرصا منا عىل  نضعها يف أأيدي طالباتنا
ذا هو ورشح وحتليل  وتبس يط مات والصور اليت حتتاج اىل تلخيصدريس حيتوي عىل مك هائل من املعلو امل

س يفيدمك ويساعدمك كثريا لفهم ادلروس واستيعاب حمتواها ابالضافة اىل انه مزود ابلعديد من الأنشطة  الكتاب
 ...بدراس هتا عن املادة العلمية وسس مت حتبنوالقصص اليت س تجعلمك

اهجهم يف ونمىن ان نكون قد وفقنا يف هذه املذكرة اليت أأن ان جتد فهيا طالبتنا احلل الامثل للك صعوبة تو 
 املهنج املدريس 

 

 سائلني املوىل القدير الاخالص والأمانه وقبول العمل 

 وامحلد هلل رب العاملني 

 

 

 :لكامت الأس تاذة

 مسراء الزدجايل

 



4 

 

 مكوانت الغالف احليوي وأأمهيته: ادلرس الأول :الوحدة الرابعة 

 :تعريف الغالف احليوي   

 (انسان ، حيوان ، نبات )ت احلية هو املاكن اذلي تعيش فيه مجيع الاكئنا 

 ويشمل اليابسة واملاء  

 
 : النظام البييئ 

املاكن اذلي يضم أأنواعا حمددة من النبااتت الطبيعية واحليواانت الربية والاكئنات احلية الأخرى اليت ترتبط مع 
 لنبااتت اليت سسود فيه بعضها بعالقات حمددة واحضة ويأأخذ اسام تبعا لنوع ا

 :النظم البيئية العاملية 

 

 ية الغالف الحيوي  أهم

  الوسط الذي تعيش فيه
 الكائنات الحية 

  المكان الذي تجري
فيه التغيرات األساسية 

 للكائنات الغير حية 

  مكان تكاثر الكائنات
 الحية 

الحشائش 
تدلة عالم

حشائش 
 السافانا

الغابات 
الصنوبرية 

الغابات 
المدارية 
 المطيرة 

الغابات 
النفضية 

 التندرا

بات البحر غا
 المتوسط

 صحراء
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 :فوائد الغالف احليوي 

تطلق النبااتت الطبيعية الأكسجني اىل اجلو خالل معلية المثيل  (0
 الضويئ

ىل وفرة املراعي لتمنية الرثوة احليوانية (2  وفرة النبااتت الطبيعية تؤدي ا 

 الربية الفراء واجللود والشعروالوبر والغذاء لالنسانتوفر احليواانت  (3

 توفر الغاابت الطبيعية الأخشاب وتلطف اجلو وتزيد الأمطار (4

 املناظر الطبيعية عامل جذب للس ياح  (1

 توفر الرتبة اخلصبة أأرايض صاحلة للزراعة وانتاج الغذاء واملادة اخلام للصناعات  (6

  :يئية الأنشطة البرشية اليت تؤثر يف النظم الب 

                                                                                                              

 

 

 املشالكت اليت تواجه النظم البيئية 

 
 :احملمية 

ما برية او حبرية ت أأو نبااتت معرضة لالنقرا  و منطقة حمددة جغرافيا هبدف حامية ما سش مل عليه من حيواان  تكون ا 

تناقص  (1
مساحات 
 الغابات 

انقراض بعض 
 الحيوانات البرية 

 انجراف التربة 

 

ظهور 
مشكالت 

 بيئية 

بناء المدن 
وشبكات 
 الطرق 

استزاف 
الموارد 
 الطبيعية 

زيادة أعداد 
 السكان 

 

 مشكالت

محمية المها العربي في جدة : برية 
 الحراسيس

حمية السالحف في رأس م: بحرية 
 الحد 
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 :محميات أأخرى                                                                               

ة بندر اخلريان محمي –حديقة السليل الطبيعية                                                                              
                               محمية                                                                                                                         –محمية جبل مسحان  –جزر ادلميانيات محمية                                                                    –

 ا                                                                          الأخوار يف ساحل ظفار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التحدايت اليت تواجه النظم البيئية يف السلطنة 

 

 

 

 

 

 

محمية 
 السالحف

محمية 
المها 

 العربي 

جدة 
 الحراسيس

 رأس الحد

 محمـــية المها في جدة الحراسيس محمـــية السالحف في رأس الحد

 انجراف التربة  قطع األشجار الرعي الجائر

 فقدان التنوع األحيائي تدهور األراضي التصحر

 السمكية استنزاف الثروة 
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 :حيايئهجود السلطنة يف حامية البيئة واحملافظة عىل التنوع الا

 ابلربازيل ( ريودي جانريوا)م يف مؤمتر مقة الأر  العاملي يف 0992وقعت عىل اتفاقية التنوع الأحيايئ يف يونيو  (0

 ( 94/ 009)مبوجب املرسوم السلطاين  0994صادقت عىل اتفاقية  (2

 م 2111صدرت الاسرتاتيجية الوطنية وخطة معل التنوع الأحيايئ عام  (3

 :التنوع الأحيايئ 

 ن بني الاكئنات احلية مبا يف ذكل النظم الربية والبحرية والأحياء املائية والأنواع النباتية واحليوانية والنظم البيئية التباي
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 العوامل املؤثرة يف توزيع النظم البيئية الأرضية : ادلرس الثاين 

 :العوامل املؤثرة يف توزيع النظم البيئية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  08صفحة (2)حل نشاط 

 تتناقص كثافة النبااتت الطبيعية وارتفاعها لكام زاد ارتفاع السطح 

 

 

 

 

       

 

 

 

 المنـــــــــــــاخ التضـــاريس التربــــــــة

درجة  المطر
 الحرارة 

 االرتفاع

 بالمتر

 أنواعها 
درجة ميل 

 السفوح

 خصائصها

يزدهر الغطاء النباتي في التربة 
الخصبة أي الغنية بالماء واألمالح 

ويقل نموها في التربة . والمعادن 
 .الفقيرة 

كلما زاد ميل 
السفوح تصبح 

التربة قليلة السمك 
وفقيرة وغير 
مالئمة لنمو 

 النباتات الطبيعية 

تتناقص كافة 
النباتات الطبيعية 

وارتفاعها مع 
تزايد ارتفاع 

 .السطح 

يرتبط موسم 
نمو النباتات 

بارتفاع درجة 
الحرارة  وأفضل 

درجة حرارة 
مناسبة لنمو 

 النباتات مابين 

 س(01-53)

ميات األمطار ك
وطول فترة 

الجفاف يحددان 
نوعية النباتات 

أن الطبيعية ك
تكون غابات أو 

حشائش أو 
 .صحاري

 نباتات طبيعية
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 (اال س توائية )بيئة الغاابت املدارية املطرية : ادلرس الثالث 

 

 

 

 (اال س توائية ) خريطة الغاابت املدارية املطرية

 

 

 

 

 موقعها الفليك  

 

 املناخ

نتيجة سقوط الأمطار فهيا 
 وارتفاع احلرارة 

 مساحة الأر  تغطي ثلث 

شاميل ( 1)بني درجيت عر  
 وجنويب دائرة الأس تواء 

زايدة منو النبااتت الطبيعية  الأمطار  درجة احلرارة 
واجشار الغابة  وتنوعها وعظم 

 41)كثافهتا ويتجاوز ارتفاعها 
 مرت أأحياان (

سسقط بعد الظهر عىل شلك  مرتفعة 
زخات قوية تزيد معدالهتا عن 

 ممل ( 2111)

 سبب قطع اجشار الغاابت فهيا  القارة  ادلوةل  املدينة

 تدمري الغاابت املدارية املطرية ابلتعدين يف حو  الأمازونبمل        الربازيل   أأمرياك اجلنوبية    
 يان 

 زائـير        أفريقيا              لالستفادة من أخشابها  جامبي

 باليك 

 8 اندونيسيا   اسيا                تقطع لتوفير األراضي الزراعية      بابان
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 :املشالك اليت تواجه الغاابت املدارية املطرية 

 نكاما العييع للغاابت الا 

  التدمري واحلرق وقطع الأخشاب ليمت اس تخداهما يف: 

 ــ مواهجة الطلب عىل الأخشاب يف بناء املساكن والأاثث وصناعة الورق

 ــ لتوفري الأرايض لزراعة الأرز والن وخنيل الزيت 

 ــ حتويل الأرايض اىل مراع لرتبية الأبقار والتعدين 

 ب للوقود ــ اس تخداهما كحط

 

 

 

 

 

 

 

 :ية احملافظة عىل الغاابت املدارية املطرية أأمه       
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 :(السافاان )بيئة احلشائش املدارية الطويةل : ادلرس الرابع 

 

 

 

 

 

 

 :التصحر :                                                                                     الرعي اجلائر 

حتول الأرايض الزراعية والرعوية ومساحات                   زايدة أأعداد حيواانت الرعي مقارنة مع مكيات الأعشاب 
. اليت يوفرها املرعى  وبقاء حيواانت الرعي يف املرعى                       السافاان اىل مناطق حصراوية وش به حصراوية

 .لفرتة طويةل فمينع جتدد النبااتت الرعوية فهيا 

 

املشالكت اليت  احليواانت النبااتت املناخ املوقع الفليك
 تواهجها

 ادلول اليت متثلها 

دائريت عر  
شاميل ( 01و1)

وجنويب دائرة 
 الاس تواء

حار طوال الس نة 
 :ويتكون من فصلني

 :ماطر (0

 (أأكتوبرمايو ـ )

 :جاف  (2

 (نومفربـ ابريل) 

 

احلشائش الطويةل 
الشجريات + 

جشرة السمر )
سش به ( الأاكس يا

 املظةل 

احليواانت الربية 
 الكبرية احلجم 

الفيةل والزراف )
والأسود وحامر 

الوحش والأبقار 
والطيور 

 واحلرشات اخملتلفة

 ـ الرعي اجلائر 

 ـ التحطيب 

 ـ اس تزناف الرتبة 

اس احنب)ـ اجلفاف 
 (املطر

ـ حتول السافاان 
اىل مناطق 

حصراوية وش به 
 حصراوية 

 السودان 

 الصومال 

 كينيا 

 تزنانيا 

 

 حشائش السافانا
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 بيئة الصحاري احلارة  :ادلرس اخلامس 

                                               

   

 :ممزيات لك من

 الأاكس يا                                    اجشار النخيل                                            أأجشار الصبار        

ممثرة وهممة يف حياة .            س يقاهنا خضمة مشعية وأأوراق ابرية           جذور طويةل  سساعدها للوصول للامء 

.                       الصحراء                                                        ساكن  سساعد عىل معلية نتح النبااتت          
 (.التبخر)

 

 

 احليواانت  النبااتت  املناخ ممزياهتا  أأنواعها املوقع اجلغرايف  املوقع الفليك 

درجيت عر   
( 31و01)

شاميل وجنويب 
 دائرة الاس تواء 

السواحل الغربية 
 للقارات 

 ــ رملية 

 ــ حصوية 

 ــ جحرية 

ــ ندرة السحب 
 والأمطار

يادة ــ وس  
 اجلفاف

ــ نقص حاد يف 
 موارد املياه

ــ درجة احلرارة 
( 11)تزيد عن
 يف الهنار

وتنخفض 
يف ( صفر)اىل

 الليل 

ــ الامطار تقل 
 ممل ( 211)عن 

 أأجشار الصبار 

 النخيل 

 الأاكس يا 

 امجلل  

 الزواحف

 احلرشات 

 احليواانت 

 الربية 

 الأخرى
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 :بعض أأنواع احليواانت الربية يف الصحراء  

 

 

 

 

 

 

 بلءتب

 

 

 

 

 :أأساليب تكيف النبااتت الطبيعية مع اجلفاف يف البيئة الصحراوية 

 

ىل أأعامق جذور طويةل متت(0) س يقان مشعية خضمة  (3)رية تنترش عىل مساحات        جذور قص (2)كبرية         د ا 
برية شوكية ملنع        ىل املياه اجلوفيه                          واسعة لتحصل عىل أأكرب مكية من               وأأوراق ا  لتصل ا 

 النتح                                           ا                                                   املياه  

 ا    

 

 

 

               

 
 

 
 

 

 

 النخلة وأجزائها
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 اجنراف الرتبة : ادلرس السادس 

 

 

 

              

 

 

 

 :الرتبة 

مورد طبيعي همم لمنو احملاصيل الرزراعية ورعي احليواانت وغذاء لالنسان حيث يتكون غطاهئا ببطء شديد حيتاج اىل 
 الاف الس نني

(:  الرتبة)صيانة املواردالطبيعية :                                                                                اجنراف الرتبة
دارة املوارد وحاميهتا وترش يد ما بفعل                                 ا  زاةل غطاء الرتبة  ا    اس تغاللها  معلية طبيعية سسهم يف ا 

واس تخداهما يف الأنشطة اخملتلفة فهيي .                                   أأواالثنني معااين السطحي للمياه أأو الرايح اجلر
 رضورية لمنو النبااتت اليت سشلك غذاء

         (أأمهيهتا)..أأساس يا للحيوان والانسان 

 :عوامل اجنراف الرتبة    

 .سبب زايدة املشلكة يف القرن املايض..(ة ـ الرعي اجلائرـ قع الغاابت الاس توائية الزراعة املتكرر:)ـــ الأنشطة البرشية 0

 (سقوط زخات مطر قوية ـ هبوب رايح شديدة العيعة ) :ـــ العوامل املناخية 2

 (ميل السفوح ــ زايدة اجلراين السطحي اذلي يؤدي لتكون القنوات املائية : ) ـــ العوامل التضاريس ية 3

 

 مرت(نصف)أأمتار                        املس يالت معقها اليزيد عن (3)اديد ومعقها يصل الاخ
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 :من الكتاب املدريس (38)صفحة (2)حل نشاط 

 النوع العامل

 منايخ                           تضارييس                     برشي

    ــ الرايح0

زاةل الغاابت  ــ2     ا 

    ــ الأمطار 3

    ــ ميل السفوح4

    اجلراين السطحيــ 1

    ــ القنوات املائية 6

 

 .من الكتاب املدريس ( 41)صفحة ( 3)حل نشاط 

 يةاملدرجات احلجر (1      التحرجي(4       مصدات الرايح(3      زراعة احملاصيل اخملتلفة(2         احلراثة السلمية(0

 رعي املنظمال(6

 

 :مايه حلول اجنراف الرتبة 

 معل مصدات الرايح* التحرجي       * اتباع احلراثة السلمية     *بناء املدرجات احلجرية    * الرعي املنظم       * 
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 :تدهور النبااتت الطبيعية :ادلرس السابع 

 سشلك الغاابت واحلشائش موردا طبيعيا مفيدا ؟: عليل 

 ....سساعد عىل سعيب مكيات كبرية من الأمطار يف الرتبة .....  مأأوى احليواانت الربية   .....   توفري الأخشاب واملراعي ل 

 ... .ختفيف اجلراين السطحي 

 :املناطق اليت توجد هبا غاابت طبيعية مل تتعر  للتدمري 

 

 

 

 :ادلليل عىل تعاظم مشلكة تناقص الغاابت 

 
 

 

 

 

 :أأس باب قطع أأجشار الغاابت 

 

نصف تدمير 
الغابات المدارية 

 المطيرة 

غابات %  53
 الهند

من غابات % 51
 أمريكا الوسطى

 لتوفير األخشاب 

تحويل األراضي الى مزارع  وقود للطبخ والتدفئة   بناء المساكن 

 شمالي كندا رياــبــــــسي حوض األمازون حوض نهر الكنغو
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 من خالل معلية التحرجي : كيف تمت صيانة الغاابت 

 من خالل الرعي املنظم: كيف تمت صيانة املراعي 

 .اليت تعيش فهيا( يول واحليواانت الربية الأغنام واملاعز والابقار واخل )توفري الأعشاب حليواانت الرعي مثل : أأمهية املراعي 

 :الرعي املنظم                                                                                                  :التحرجي 

 ناسب عدد حيواانت الرعي مع مكية أأن يت                                                    زراعة أأجشار جديدة يف الغابة حمل الأجشار

 العشب اذلي يمنو يف املرعى س نواي مع                                                 اليت يمت قطعها وحاميهتا من الأمرا  واحلرائق 

 قل حيواانت الرعي من مرعى مراعاة ن                                               .خاصة يف الصيف بسبب ارتفاع درجة احلرارة  

ىل أ خر والسامح بتجدد منوالنبااتت                                                                                          ا 

 .                    الرعوية 

ىل الرعي اجلائر :عليل   :تتعر  الكثري من املناطق الرعوية يف العامل ا 

 دة أأعداد حيواانت الرعي مقارنة مع مكيات الأعشاب اليت يوفرها املرعى بسبب زاي(0

 بقاء حيواانت الرعي يف املرعى لفرتة طويةل مما مينع جتدد النبااتت الرعوية ابعادة منوها ( 2

 : النتاجئ املرتتبة عن الرعي اجلائر 

 

 

قلميية وموارد املياه قرارا مبنع قطع الأجشار                                                  : ايت كيف اهمت السلطنة ابلغطاء النب***             من خالل اصدار وزارة البدلايت اال 
 بعد احلصول عىل ترصحي خاص من قبل اجلهات اخملتصة ابلوزارة

ن العامين اخلطوة احلضارية اليت قامت هبا الوزارة مث أأصبح تفهم املواط: ما دور املواطن العامين يف حامية النبااتت ***
 .حريصا عىل حامية النبااتت الطبيعية وعدم قطعها والعمل عىل زراعة الأنواع النادرة مهنا

زيادة الجريان (  0
 السطحي 

تدمير مواطن (  5
 الحيوانات البرية 

 انجراف التربة (  2
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                                                                       كيف اهمت صاحب اجلالةل السلطان قابوس بن                                                                            
 ابلبيئة ؟ ( حفظه هللا ورعاه )سعيد املعظم 

 منذ انطالق جفر الهنضة املباركة اعتىن ابلبيئة 

 : وجعلها أأحد املعامل الثابتة للسلطنة وقال    

 ، أأن البيئة ال تعرف احلدود الس ياس ية لدلول " 

 "ىل دول العامل أأن تتضافر دلرء الأخطار احملدقة ابلبيئة  عىل كوكب الأر  لضامن اس مرارية احلياة  وأأن ع

 ( :47)من الكتاب املدريس صفحة ( 8)حل نشاط 

 مؤمتر مقة مونرتايل مؤمتر القمة الثانية مومتر القمة الأوىل  وجه املقارنة 

  0996أأكتوبر  0992يونيو 0972 س نة انعقاد القمة

 مونرتايل  ريودي جانريو اس تكهومل املدينة اليت انعقدت هبا 

 كندا  الربازيل السويد ادلوةل 

 أأمرياك الشاملية  أأمرياك اجلنوبية  أأورواب  القارة 

 

 

 

 

 

                                                                          

 ....منحت اجلائزة لـــ

 مركز البحوث البيئية يف املكس يك : م  0990أأول مرة  (0

 العامل التش ييك جان جينيك : م 0993 (2

دارة وتمنية حبرية مالوي الطبيعية :م 0991 (3  السلطات املسؤوةل عن ا 

 

 

 

شعار جائزة السلطان قابوس 
لحماية البيئة وصون الموارد 

ون فيليبس ميدالية ج الطبيعية 
 التذكارية
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 :حقوق املواطن وواجباته : ادلرس الأول : الوحدة اخلامسة 

 

 

 

 

 

 

 صورتــــه تعريـــــــفه املصطــــلح

لهيا بقعة  الوطــــــــن  من الأر  اليت ننمي ا 
وعاا علهيا أأابؤان وأأجدادان 

 وستبقى لأبنائنا وأأحفادان من بعدان 

 

الشخص اذلي يعيش عىل أأر   املواطــــــن 
 الوطن وحيمل جنسيته 

 

 

 

ماكن يتكون من ثالثة أأراكن  ادلولــــــــة
أأساس ية الأر  واملواطن 

 واحلكومة 

 

لك ما يس تحقه املواطن من ادلوةل  احلقــــــوق
مضن نطاق ، الأرسة /اجملمع 

 الرشعية والقانون 

 

لك ما جيب عىل املواطن أأن يقوم  الواجبـــــــات
الأرسة / اجملمع / به جتاه ادلوةل 

وفق الأنظمة والقوانني املعمول هبا 
 يف ادلوةل 
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 .العام اذلي مت حتقيق الوحدة الوطنية فيه: م 0971

 :النظام الأسايس :                                                                                     الوحدة الوطنية 

 املبدأأ اذلي حرص حرضة صاحب اجلالةل عىل حتقيقه                                 وثيقة رمسية تعرف ابدلوةل وبنظام 

 وبنظام احلمك فهيا وحتدد املباديء                                                             .           يف بناء ادلوةل 

 املوهجة لس ياس هتا يف اجملاالت                                                                                         

 اخملتلفة كام تبني احلقوق والواجبات العامة                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 :دور ادلوةل يف نرش التعلمي:                                الهدف من التعلمي:                                   التعلمي 

 توى الثقايف العام وتطويره وتمنية               ـــ توفر التعلمي العام ركن أأسايس لتقدم اجملمع ترعاه       رفع املس  

ذاكء روح البحث وتلبية              ـــ ماكحفة الأميه   ادلوةل وسسعى لنرشه وتعمميه         التفكري العلمي وا 

نشاء املدارس         متطلبات اخلطط الاقتصادية والاجامتعية                                             واملعاهدـــ سشجيع ا 

جياد جيل قوي يف بنيته وأأخالقه ، يعزت                                                    ـــ سشجيع العلوم والفنون والاداب وا 

 .ترعى الرتاث الوطين وحتافظ عليه ـــ .           بأأمته ووطنه وتراثه ، وحيافظ عىل منجزاته                                      

 

 

 

 النظام 

 الأسايس 

وثيقة رمسية تعرف ابدلوةل وبنظام احلمك فهيا وحتدد املبادئ املوهجهة  :تعريفه 

 لس ياس هتا يف اجملاالت اخملتلفة كام تبني احلقوق والواجبات العامة 

 م0996نومفرب : س نة اصداره 

 الاسالمية  مس مد من الرشيعة -0 :أأمهيته 

 جيعل املواطنني سواس ية أأمام القانون يف احلقوق والواجبات  -2          

 .يكفل حقوق املواطنني ويعلمه ابلواجبات اليت جيب ان يقوم هبا  -3         
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 : احلقوق اليت يمتع هبا املواطن يف ادلوةل 

 :الأمن : امللكية اخلاصة :   الرعاية الصحية :  التعلمي :   العدل واملساواة : اجلنس ية 

 :من هو املواطن الصاحل 

ن ما  وحارض ومس تقبل وهو اذلي حيب وطنه ودليه هو اذلي يمزي بروح وطنية واذلي يشعر بقوة الارتباط بوطنه مبا ميثهل م
 .الاس تعداد لدلفاع عنه والعمل عىل الارتقاء به واحملافظة عىل سالمته 
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 .الصـــدق والأمـــانة : ادلرس الثاين

 تؤكد تعالمي الاسالم عىل اعداد املواطن الصاحل ورضورة : عليل  (0

 وممارسة السلوكيات الاجامتعية  بناء اخالق الفرد وسشجيعه عىل تكوين

 ما أأمهية الصدق يف حياة الانسان ؟  (2

 ــ يساعد عىل تقدمه ورقيه                          ــ ليحافظ عىل اس تقرار حياته وحياة جممعه  (3

 :أأعطي أأمثةل عىل الصدق والأمانة  (4

 .مل مع الاخرين اـــ الصدق يف التعلمي والتعمل                   ـــ يف العمل والتع

ىل الطالب ؟كيف يكون التعلمي أأمانة يؤدهيا   املعمل ا 

 .وذكل ابحلرص عىل نقل املعلومة أأو املهنة بوضوح وعىل أأحسن وجه 

 :                                             الصدق 

                  :ادق صفات الص             هو أأن يتطابق القول مع الفعل والواقع               

 

 

 

 

 : الأمانـــــة 

 يه حفظ حقوق الناس من أأقوال وأأرسار وودائع وأأموال

 الرسول صىل هللا عليه وسمل ولقب ابلصادق الأمني : قدوتنا يف حفظ الأمانه 

ىل أأهل )قال تعاىل :  **دليل من القران عىل ال مانة  ن هللا يأأمرمك أأن تؤدوا الأماانت ا   (ها ا 

 

 

 

قوي النفس وشريف  واثق بنفسه 
ألنه ال يحب أن :

يكون موضع إهانه 
على ألسنة الناس لو 

 قيل عنه كاذب 

يستطيع : شجاع 
مواجهة غيره 

 بالحقائق 

من الصادقين الذي 
 يحبهم هللا 

أمين ال ينكر ما هو 
 مؤتمن عليه 
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 :أأشاكل الأمانة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صالة )اداء ما فرضه هللا علينا  
 (والصوم والزكاة 

المحافظة على الخدمات التي  المحافظة على مدرستنا 
 تقدمها الدولة 

المحافظة على أسرار األسرة 
 وأموالها 
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حرتام املواعيد : ادلرس الثالث  دارة الوقت وا   ا 

         

 

 

 

 

ن الانسان لفي خعي**) دليل قرأ ين عىل أأمهية الوقت  (0 ال اذلين امنوا ومعلوا الصاحلات وتواصو ( 0)والعرص ا  ا 
 (**ابحلق وتواصوا ابلصرب

عن معره فامي أأفناه : ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأأل عن أأربع " : **) حديث رشيف"ل من الس نة دلي (2
كتس به وفامي  أأنفقه وعن معهل ماذا معل منه   (**وعن ش بابه فامي أأباله وعن ماهل من أأين ا 

 

 :ادارة الوقت                       :                                                                   العرص 

          الوقت اذلي يعيشه الانسان                                                    معلية تنظمي الوقت واس تغالهل يف الاعامل           
 .           الصحيحة والنافعة

 :أأمهية الوقت ابلنس بة لالنسان 

 :وقت الفراغ                                        :الوقت الضار                           :   الوقت النافع  

 اذلي يرصف يف العمل                  اذلي هيدر ويضيع من                        هو الوقت الفائض دلى الفرد بعد 

جناز الأعامل الرئيس ية واملهمة .                         النافع ويعود علينا                        حياتنا ولن يعود أأبدا  .   ا 

 ابلفائدة 

 

 بيين كيف اسهمت التطورات  العلمية احلديثة يف توفري الوقت ؟

 .السالع والبضائع يف الأسواق بأأسعار مناس بة ×× 

 .الوقت  الالزم الجناز أأعاملنا اليومية بصورة أأفضل ×× 
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 .من أأجل ختطيط الوقت وتنظميه اخلطوات اليت البد اتباعها 

 وضع تصور عام ملا نريد معهل خالل اليوم  -0

 تنفيذ الأعامل يف مواعيدها  -2

 الاحتفاظ مبفكرة لكتابة الأعامل اليت سس تجد يوميا  -3

 ختصيص جزء من الوقت للراحة البدنية والاس تجامم -4

 :كيف يمت اس تغالل وقت الفراغ 

 .مي اجيابية جتعل منه وقتا ممثرا من النوايح الانسانية والروحية والبدنية والعقلية القيام بأأنشطة تروحيية سسهم يف تمنية ق

 :أأذكري أأفضل الوسائل الس تغالل الفراغ 

 ممارسة الس باحة  -0

 زايرة الأقارب -2

 ختصيص للقراءة والاطالع -3

 مايه املواعيد اليت جيب أأن نتقيد وحترص علهيا ؟

ىل_ مواقيت الصالة           _   املدرسة  احلضور ا 

ىل املزنل يف املوعد اذلي ينتظران فيه أأهلنا _   احلضور ا 

 اجناز الواجبات يف موعدها املطلوب _ 
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 احرتام العمل وتقدير العاملني : ادلرس الرابع 

 :املتطلبات الأساس ية يف حياة الانسان 

 

 املسكن                       املأألك                  امللبس                    املرشب 

 

 

 

 

ىل العمل   :نظرة الاسالم ا 

 حث عىل العمل لأنه املصدر الأسايس لكسب الرزق  -0

 أأكد الاسالم عىل رضورة الانتشار يف الأر  هبدف تعمريها  -2

 يعترب العمل جزء ال يتجزأأ من العبادة  -3

خالص واتقان وأأمانة لنيل رضا هللا -4   ورسوهل  وجممعه أأمر ان يؤدي الناس معلهم اب 

هو اذلي جعل لمك الأر  ذلوال فامشوا يف مناكهبا ولكوا من : **) دليل قراين عىل ان العمل جزء من العبادة ×× 
 (**رزقه واليه النشور 

ذا معل أأحدمك معال : قال الرسول الكرمي : **) دليل من الس نة النبوية عىل الاخالص يف العمل ××  ن هللا حيب ا  ا 
 (**ه ان يتقن

 :أأعامل بعض الانبياء 

 جنار= نوح عليه السالم 

 صنع ادلروع=داود عليه السالم 

دريس عليه السالم   خياط =ا 

 التجارة + معل يف رعي الغمن =الرسول محمد صىل هللا عليه وسمل 
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لتجاوب املواطنني   :يدعو صاحب اجلالهل حفظه هللا املواطنني                                                      
 قبلهم مجليع الأعامل اليت تقوم هبا العامةل الوافدة  همام اكن أأنفسهم  وت 

 نوعها مبا فيه العمل اليدوي البس يط والوظائف املساعدة  ولن يعيب 

 املواطن أأبدا أأن يؤدي واجبه خلدمة بالده من خالل الأعامل الرشيفة

 . والنافعة للمجمع  

 

 

 

 

ىل تأأهيل درايس أأعامل ال حتتا  :ج ا 

 أأعامل احلفر               النظافة                   تقلمي الأجشار 

ىل خربة وتأأهيل درايس متوسط   :أأعامل يدوية حتتاج ا 

 أأعامل الكهرابء               الس باكة                احلدادة                    النجارة                  الصناعة 

ىل خربه وتأأهيل درايس عايل أأعامل   :يدوية حتتاج ا 

 صناعة الس يارات                الأهجزة               الطائرات 

 :كيف توفر احلكومة فرص العمل للمواطنني 

 توفر العمل هلم يف منشات القطاع اخلاص -0

 احلد من اس تقدام العامةل الوافدة قدر الاماكن -2

 حل املنازعات العاملية  -3

 امل السالمة والصحة املهنية دلى املؤسسات ورشاكت القطاع اخلاصمتابعة أأع -4

 (معلية التعمني )احالل العامةل العامنية الوطنية حمل العامةل الوافدة  -1
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 :مشاريع رائدة حلفز الش باب العامين للعمل يف القطاع اخلاص 

 مرشوع انطالقة        صندوق الرفد                                                      

 

 

 

                                           

 

 عىل تدريب القوى العامةل الوطنية ؟؟ملاذا تعمل السلطنة 

 ليك سس تطيع املشاركة خبرباهتا يف سوق العمل وخاصة يف القطاع اخلاص ليك تؤدي يف تقدم بالدها  -0

 .بة من أأجل توفري اليد العاممةل الوطنية املدر  -2

 ماذا فعلت احلكومة من أأجل تدريب وتأأهيل القوى الوطنية ؟

 .افتتاح اللكية التقنية العليا مبسقط متنح درجة الباكلوريوس يف ادلراسات التقنية  -0

براء ونزوى وصالةل ومتنح درجة ادلبلوم الوطين التقين  -2  افتتحت أأربع لكيات تقنية يف املصنعة وا 

  السيب وحصم وصور وعربياربع مراكز للتدريب املهين يف -3

القطاع اخلاص يقوم بدوره يف تدريب القوى العامةل الوطنية وتأأهيلها من خالل مراكز التدريب  -4
 معهدا ( 061)م  2111اخلاصة اليت بلغ عددها هناية عام 

 

 

 م                                   همن                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 مهن

 وأعمال



29 
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 توزيع النظم البيئية يف العامل

 الغاابت املدارية املطرية الاس توائية  ( 2)الشلك 
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 ئة احلشائش الطويةل السافاانبي ( 3)الشلك 

 توزيع الصحاري احلارة يف العامل( 4)الشلك 

 صحراء موجاف

 أتكاماصحراء 

 صحراء ثار

الصحراءالرملية 
 العظمى

 الصحراء الكبرى

صحراءشبه 
 الجزيرة 
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 أأمه مناطق اجنراف الرتبة يف العامل (  1)الشلك 

 استراليا الغربية

 

 نيوساوث ويلز

 منغوليا

 تنزانيا

 تشاد

 البرازيل 

 المكسيك

 الواليات المتحدة 

 

 األمريكية 
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 الغالف احليوي
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.....................................................................................................................
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.......................
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.......................
.......................

..

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

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

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

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

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

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

..

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

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

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

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

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

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

 الغالف احليوي فوائد

 ........................................:احملمية  ...........................: .....التنوع الأحيايئ 
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 (السافاان)أأمكيل اجلدول التايل عن موضوع بيئة احلشائش املدارية الطويةل ** 

املوقع الفليك لبيئة 
احلشائش 

 املدارية الطويةل 

 احليواانت  النبااتت  اخاملن ممزياهتا  أأنواعها املوقع اجلغرايف 

        

  

 

درس يه جيدا مث أأجييب عام يليه من أأس ئةل   ...الشلك اذلي أأمامك يوحض نظامًا من النظم البيئية يف العامل ا 

 رة ؟ما امس النظام البييئ الواحض يف الصو _ 0

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

 مك املساحة اليت يغطهيا هذا النظام البييئ ؟ _2

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

 عددي خصائص هذا النظام البييئ؟_ 3

 ( ..........................................................ب).......................................................    ( أأ )

 ( ...........................................................د( ....................................................     )ج)    
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 :حددي عىل اخلريطة لك من الصحاري ال تية ويف أأي قارة تقع لك حصراء 

 ...............................اء أأتاكما يف قارة حصر .............................                       الصحراء الكربى  يف قارة 

 ....................الصحراء الرملية العظمى قارة ................................                         حصراء لكهاري يف قارة 

 .......................حصراء ش به اجلزيرة يف قارة  ..................................                       حصراء انميبيا يف قارة 

 ...........................حصراء موجاف يف قارة .....................................                          حصراء اثر يف قارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضعي الأسلوب املناسب لصيانة الرتبة

 :يف الشلك ال يت 

 جيالتحر -0

 الرعي املنظم -2

 احلراثة السلمية -3

 مصدات الرايح -4

 زراعة احملاصيل اخملتلفة  -1

 املدرجات احلجرية  -6
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