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INTRODUCTION

The vision of the ISS Arabic language for non-native speakers (L2) curriculum is to equip the 
students with language skills and tools that enable them to function and be able to communicate 

with Arabic speakers and to promote mutual understanding of and respect for the Arab culture.  

MISSION STATEMENT

The ISS Arabic for non-native speakers’ curriculum seeks to engage our diverse community of students, 
parents, faculty and staff in learning and understanding the notions and concepts of the Arabic 
language and culture following a communicative approach.  

GOALS AND OBJECTIVES

1. Develop a PreK-8 Arabic program for non-native speakers that utilizes to the greatest extent 
possible, the best practices in second language acquisition, and which is aligned with the RVIS 
and KAUST Schools program philosophies and procedures. The curriculum will be based on 
internationally approved standards and benchmarks.

2. Provide a list of resources that can be used with those standards.

3. Write a core of materials specially designed for ISS schools and covering the beginner and 
intermediate stages of Arabic as a foreign language.   

THOSE MATERIALS WILL INCLUDE:

•	 Scenarios and dialogues from Arab daily life
•	 Children’s Arabic Music and art
•	 Differentiated activities that are multiple intelligences based
•	 Cultural notes
•	 Basic grammar and etymology

 Develop a supporting text to reinforce the instructional program, featuring quality Arabic text, 
illustrations and activities. 

 This is the sixth book in a series of standards based books for teaching Arabic to non native 
learners.  Hiwaraat is Arabic for Dialogues where meaning and negotiation for meaning are critical. 
The teacher becomes a facilitator. Collaborative learning and peer interaction become extremely   
important. 

     This book is meant to be used as a resource for students.  It contains ideas, themes, dialogues and 
activities that teachers and students can choose from and engage in and thus, differentiation is built 

أ



into the program.  Not all activities, dialogues and exercises have to be covered.  It is expected that not 
all students will do all the activities and that not students will work on activities at the same time.  It is 
recommended that teachers assign work to students based on their individual needs and skill level.  The 
dialogues and activities have been designed to allow for that.  

     We look forward to hearing any comments and suggestions that you may have and we look forward 
to partnering with you to make the learning of Arabic a fun journey.   



Standards For Arabic as a World Language (Based on the 
ACTFL standards)
CommuniCation, Culture, ConneCtions, Comparisons, Communities

Standards-based world languages education and the New Jersey standards reflect the themes in the 
Standards for Foreign Language Learning in the 21st Century (1999), known as “The Five Cs.” These 
standards describe the “what” (content) of world languages learning and form the core of standards-
based instruction in the world languages classroom.

COMMUNICATION 
The communication standard stresses the use of language for communication in “real life” situations. 
It emphasizes “what students can do with language” rather than “what they know about language.” 
Students are asked to communicate in oral and written form, interpret oral and written messages, show 
cultural understanding when they communicate, and present oral and written information to various 
audiences for a variety of purposes. 

CULTURES 

Cultural understanding is an important part of world languages education. Experiencing other cultures 
develops a better understanding and appreciation of the relationship between languages and other 
cultures, as well as the student’s native culture. Students become better able to understand other 
people’s points of view, ways of life, and contributions to the world. 

CONNECTIONS 
World languages instruction must be connected with other subject areas. Content from other subject 
areas is integrated with world language instruction through lessons that are developed around common 
themes. 

COMPARISONS 

Students are encouraged to compare and contrast languages and cultures. They discover patterns, make 
predictions, and analyze similarities and differences across languages and cultures. Students often come 
to understand their native language and culture better through such comparisons. 

COMMUNITIES 
Extending learning experiences from the world language classroom to the home and multilingual and 
multicultural community emphasizes living in a global society. Activities may include: field trips, use 
of e-mail and the World Wide Web, clubs, exchange programs and cultural activities, school-to-work 
opportunities, and opportunities to hear speakers of other languages in the school and classroom. 
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القسم األّول من الّدرس 

ُف                                                                                                     َلـْهَد ا  
يتعّلم الّطالب يف هذا الدرس دراسة البلدين العربيّّني البحرين والسعودّية. 
ويسمي املدن املشهورة واألماكن املشهورة، وحيدد الطعام املشهور وأشهر 

املنتوجات من الطعام والعملة واللغة والّنشيد الوطين.

ُأ                                                                                      قر أ نا  َأ  
لِة  الفاِتح  أقرُأ النصَّ الّتالي عن مملكِة البحريِن امسه »أنا مملكُة البحرين« من مجَ

ِبتصرٍُّف:
للحصوِل على املقاِل كاِملاً ُيكُن الضغُط على الراِبط الّتالي: 
   http://al-fateh.net/hide/arch/fa-88/m-b.htm  
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السلُم عليُكم أجَحباِئي الغالنيجَ.. أعرُِّفكم ِبنْفسي.. أنا مملكُة البحريِن اجلميلجَُة.. 

رِب قارِة آسيا.  رجَ يف جنوِب غجَ طجَ اخلليِج العربيِّّّ شرقجَ السعودّيِة ومشالجَ مدينِة قجَطجَ أجَقُع وسجَ
تُد ملسافِة 25كم ِمن مجَدينِة اخُلبجَِ، وبأخيت  ويرِبُطين بُأخيت السعودّيِة ِجسُر املجَلِك فهد اّلذي يجَ

. رجَ البحريِن اّلذي سيكوُن أطولجَ ِجسٍر يف العالجَ رجَ ِجسُر قجَطجَ قجَطجَ
وأنا عبارٌة عن أرخبيٍل من اجُلُزِر يتكوَُّن من 40 جزيرٍة أكُبها أنا. وُكنُت ُأعرجَُف 

باسم »أرُض اخللوِد« و»لؤلؤُة اخلليِج«. 
لجَ هذا االكتشاُف قجَفزجَةاً يف اقِتصادي، ويف  اكُتِشفجَ النفُط ِعْندي عامجَ 1932، وشكَّ

ُأغسطس 1971 انسحبجَ البيطانيونجَ ِمْن أجَرِضي فأصبحُت دولةاً ُمستقلَّةاً. ويف فباير 
ٍة.  لكجَ ْلُت ِمْن دولٍة إىل ممجَ سنة 2002 وبعدجَ التصويِت على ميثاِق العمِل الوطينِّ، تجَجَوَّ
، واقتصادي أكثرجَ ُحريةاً يف  ِ العربيِّّّ

ماًا اقتصاديًّا يف العالجَ وُأعتجَُب الدولة األسرعجَ تقدُّ
الشرِق األوسِط. 

 ُيعتُب النَّفُط والغاُز الطبيعيُّ املصدرْيِن الطبيعينِي اهلامَّنِي الوحيديِن ِعْندي. 
: األملنيوم، وتصليِح وبناِء الُسفِن، وغرِيها من  ناعاِت اأُلخرى مثلجَ باإلضافجَِة إىل الصِّ

الصناعاِت اخلفيفِة.
أهمُّ ُمدني: املنامة، واحملرق، والرفاع، ومدينة عيسى، ومدينة محد، وسرتة.

ِة حرارِة الشمِس والرطوبِة. وُمناِخي خيضُع لفْصلجَنِي  يتميُز ُمناِخي بقلَِّة األمطاِر، وشدَّ
أساسينِي: فصِل الصيِف شديِد احلرارِة واجلفاِف والرطوبِة العاليِة، وفصِل الشتاِء حيث 
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، ويكوُن اجلوُّ معتِدالاً ومجيلاً تسقُط فيِه كمياٌت قليلٌة من  تنخفُض درجاُت احلرارِة قجَليلاً
ا. األمطاِر. أما فجَصل الّربيِع واخلريِف فهما فجَصلِن قصرياِن ِجدًّ

في  أشهُر معاملي األثريِة والسياحيِة: قلعيت اّليت ُتسّمى بامسي »قلعُة البحرين«، وُمْتحجَ
يِنُّ، وبيُت القرآن، وشجرُة احلياِة،  الوطجَ

وبيُت اجلجَْسرجَِة، ومداِفُن دلـمون، ومسجُد 
راد، وقلعُة الرِّفاِع،  اخلميِس، وقلعُة عجَ

واجملمعاُت التِّجاِريَُّة، والشواِطُئ.
واآلنجَ يا أجَحّبائي... أدعوكم ِلزيارتي يف 
تاِء لتتمتعوا جبّوي اللطيِف، وتزوروا  الشِّ

ٌع  معاملي األثريةجَ والّسياحيةجَ، فأنا ُمْنتجَججَ
بِة. ياُح ِمْن مجيِع الُبلداِن للتَّمتُِّع بشواِطئي النظيفِة اخللَّ سياِحيٌّ مجيٌل يقصُدني السُّ

أعمُل                                                                                           نا  أ  
: أجَمأل املعلوماِت اللزمجَة يف الفراِغ بعد أجَْن أقرأجَ النصَّ

• اسُم البلِد: _                                               ____	
• ِة: _                                               ____	 اسُم العاِصمجَ
• أمساُء املدُن املشهورجَِة: _                                               ____	
• أمساُء األماِكِن املشهورجَِة: _                                               ____	
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كُتُب                                                                           َأ نا  َأ  
قِس يف مملكِة البحريِن: أكتُب يف اجلدوِل الّتالي عْن وْصِف الطَّ

َفصُل الرَّبيِع ــتاِء َفصُل الشِّ

َفصُل اخلريِف ـيِف َفصُل الصَّ
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يَّ                                                                                      بيَد عمُل  َأ نا  َأ  

ِة البحريِن باألمحِر واألبيِض: ُألونِّ علجَم مملكجَ

حبُث                                                                                        َأ نا  َأ  
•   أحبُث يف الشبكِة اإللكرتونيِّّة أو يف املكتبِة عن 	

املعلوماِت الّتاليِة:
• لكِة البحريِن:                                         	 مجَساحُة ممجَ
• لكِة البحريِن:                                     	 عدُد ُسكاِن ممجَ
• لكِة البحريِن:                                     	 اللغُة يف ممجَ
• لكِة البحريِن:                                     =                           دوالراًا	 الُعْملجَُة يف ممجَ
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يَّ                                                                                           بيَد عمُل  َأ نا  َأ  

• ُد علْيها أمساءجَ املدِن والعاصمةجَ املنامةجَ وأكتُب أمساءجَ 	 ألّوُن خريطةجَ البحريِن وُأحدِّ
: البلِد احمُليطِة ِبها يف الشرِق والغرِب واجلنوِب والّشماِل مستعيناًا بالنَّصِّ
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كُتبَُ                                                                                 وَأ حبُث  َأ نا  َأ  
• أجَحبجَُث عن النَّشيِد الوجَطينِّ ململكِة البجَحريِن ثمَّّ أكتُبه وُأردِّده معجَ ُزملِئي.	

ُن                                                                                       ِر قا ُأ نا  َأ  

• طجَ 	 قِس يف بجَلجَدي األمِّ ُمستخِدماًا ُمطَّ لكِة البحريِن معجَ الطَّ ُأقاِرُن الّطقسجَ يف ممجَ
ِر عن بجَلجَدي األمِّ  فني. أجَكتُب يف الِقْسم األجَيِن عِن البجَحريِن ويف الِقْسم األجَيسجَ

ِة بينجَهما: فاِت امُلْشرتكجَ ِة عِن الصِّ ويف املِنطقجَِة املشرتكجَ
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كُتُب                                                                               وَأ حبُث  َأ نا  َأ  

• ْن طريقِة التَّحضرِي 	 لجَكِة البحريِن ثمَّّ أجَحبُث عجَ أجَحبُث عِن الّطعاِم املشهوِر يف ممجَ
واملقاِديِر. ُثمَّ أجَكُتُب املعلوماِت الّتاليةجَ:

• اْسُم الّطعاِم:                                                                                                    	
• املقاديُر:                                                                                                           	
• طريقُة التَّْحضرِي:	

لبيِت                                                                                        ا يف  عمُل  َأ نا  َأ  

• ِة العربيِّّة الّسعوِديِة )ُيِكُن أجَْن أجَتَِّبعجَ نفسجَ اخلطواِت اّليت 	 ِن اململكجَ أجَحْبجَُث عجَ
ِة البحريِن( ثمَّّ أمأُل املخططجَ الّتالي: اتبعُتها يف ِدراسِة مملكجَ

• اْسُم البلجَِد: ______                     ___	
• ِة: ______                     ___	 اْسُم العاِصمجَ
• كاِن: ______                     ___	 عدُد السُّ
• الُعملجَُة:       ______    _         =  ______    _    دوالراًا	
• اللُّغُة: ______                     ___	
• ُة:            ______    _        كم2	 املجَساحجَ
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• ْقِس: ______                                                                ___	 وجَْصُف الطَّ
• ملجَكِة العربيِّّة السعودّيِة: ______                                      ___	 ُحُدوُد الـمجَ
• أمساُء امُلُدِن املْشهورجَِة: ______                                                             __	
• اسْم الّطعامُِ املْشهوِر: ______                              ثمّّ أرسُم العجَلجَمجَ وألوُِّنه، 	

وأجَرُسُم خريطةجَ اململكِة العربيِّّة السعودّيِة.
• ينِِّ للمملكِة العربيِّّة 	

أجَحبُث عن النَّشيد الوجَطجَ
السعودّيِة ثمَّّ أجَكُتُبه.

• قِس يف اململكِة العربيِّّة السعودّيِة 	 ُأقاِرُن بنيجَ الطَّ
طجَ فني. والطقِس يف بلجَدي األمِّ ُمستجَخِدماًا ُمجَطَّ
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القسم الثاني من الّدرس

 اهلدف                                                                                                                                   
     يتعّلم الّطالب يف هذا الدرس عن البلدين العربيّّني قطر واإلمارات العربيّّة 

املتحدة. ويسمي املدن املشهورة واألماكن املشهورة، وحيدد الطعام املشهور 
وأشهر املنتوجات من الطعام والعملة واللغة والّنشيد الوطين.

 َأنا َأقرُأ                                                                                       

• رجَ« ِمن ملِة الفاِتِح ِبتصرٍُّف:	 رجَ امسه »أنا دولُة قجَطجَ أقرُأ النَّصَّ الّتالي عن دولِة قجَطجَ
للحصوِل على املقاِل كاملاً يُكن الضغُط على الّرابِط الّتالي:

http://al-fateh.net/hide/show.php?id=41&cat=98

رقجَ ِشْبِه  رجَ اجلجَميلجَُة، أجَقُع شجَ ليُكم أجَِحّبائي.. أعرُِّفُكم ِبنجَْفِسي.. أنا دولُة قجَطجَ السلُم عجَ
. ولي ُحدوٌد بجَرِّيٌَّة  ربجَ آسيا، وأجَنا ُمِطلٌَّة على اخلجَليِج العجَرجَِبيِّ نوبجَ غجَ اجلزيرِة العربيِّّة، ججَ

ٌة ِمنجَ اجلنوِب مجَع ُأخيت اململكِة العربيِّّة السعودّيِة، وبجـَحِريٌَّة معجَ ُأخيت اإلماراِت  ُمشرتجَكجَ
ِة. العربيِّّة املتَّحدجَ

يت، والوجَْكرجَة،  ُة عاِصمجَ أهمُّ ُمُدني: الّدْوحجَ
واخلور، وُدخان، والّشمال، ومسيعيد، 

ورأُس لّفان.
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ها: منتجُع شاِطئ سيلني، وجزيرُة  ْثرِة مواِقعي الّسياِحيَِّة واألثريِة، أهمُّ أجَمتيَُّز ِبكجَ
النَّخيل، واملدينُة الرتفيهيُة )مملكُة علء الدين(، وحديقُة احليواِن، وحديقُة البدع، وشاطُئ 

خور العديد، واجلساسية، وبيُت التقاليِد الشعبيِة.
ة –  ُة الدَّْوحجَ ويوجُد لديَّ الكثرُي ِمنجَ الِقلِع التارخييِة ِمْنها: قلعُة الزُّبارجَة، وقجَْلعجَ

الكوت، وقلعُة أمِّ صلل حممد، وبرُج بجَرزان.

ُف السلِح  ُف الوجَْكرة، وُمْتحجَ يِن، وُمتحُف اخلور، وُمْتحجَ في الوطجَ َأهمُّ َمتاِحفي: ُمْتحجَ

ويضمُّ مموعةاً نادرةاً ِمنجَ الّسيوِف واخلجَناِجِر والبناِدِق وملحقاِتها.
واآلنجَ يا أجَِحّبائي.. فأجَنا أجَدعوُكم ِلزيارتي لتزوروا أجَماِكين األثرّيةجَ ومتاِحفي الكثريجَةجَ، 

وحداِئقي وُمتنّزهاتي املنتِشرجَِة يف ُكلِّ أجَحناِء ِشْبِه جزيرجَتي.

 َأنا أعمُل                                                                                                 
: أجَمأل املعلوماِت اللزمةجَ يف الفراِغ بعدجَ أْن أقرأجَ النصَّ

• اسُم البلِد:______                     ___	
• ِة:______                     ___	 اسُم العاِصمجَ
• أمساُء املدِن املشهورِة:______                     ___	
• أمساُء األماكِن املشهورجَِة ) األماكِن السياحيِة(:______                     ___	
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 أنا أعمُل ِبَيَديَّ                                                                                                 

• رجَ باألبيِض واخلجَْمِريِّ ) األمحِر الداكِن(:	 لجَمجَ دجَْولجَِة قجَطجَ ألوُِّن عجَ

    

 َأنا َأقرُأ                                                                                              

رجَ:  األعياُد والعطلُت الرمسيُة يف دولِة قجَطجَ

التاريخ املناسبة

1 يناير)غري رمسية( ]2[ رأُس السنِة امليالديِة

18 ديسمرب اليوُم الوطينُّ

1-4 شوال عيُد الِفْطِر

9 ذو احلجة الوقوُف ِبَعَرَفَة

10-13 ذو احلجة ِعيُد اأَلْضَحى
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  َأنا َأحبُث                                                                                                 

بكِة اإِللكرتوِنيَِّة أو يف املكتبِة  أجَحبُث يف الشَّ
رجَ ُثمَّ ُأردُِّدُه معجَ  ِن الّنشيِد الوطينِّ لدولِة قجَطجَ عجَ

ُزملئي.

 َأنا َأعمُل يف الَبيِت                                                                                          

ر«، أو الّطعاِم  رجَ ِإذا كانجَ مْشروعي »دولُة قجَطجَ عاِم املشهوِر يف قجَطجَ ِن الطَّ أجَحْبجَُث عجَ
املشهوِر يف دجَولجَِة اإلماراِت إذا كانجَ مْشروعي »دولُة اإِلماراِت« ثمّّ أجَكُتُب املقاديرجَ 

وطريقةجَ التَّحضرِي.

• اْسُم الّطعاِم:                                                                                  	
• املقاديُر:                                                                                    	
• طريقُة التَّْحضرِي:	
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القسم الثالث من الّدرس

اهلدف                                                                                                       

يتعّلم الّطالب يف هذا الدرس عن البلدين العربيّّني الكويت وُعمان. ويسمي 
املدن املشهورة واألماكن املشهورة، وحيدد الطعام املشهور وأشهر املنتوجات 

من الطعام والعملة واللغة والّنشيد الوطين.

َأقرُأ                                                                                                      َأنا   

• ِمْن ملَِّة 	 ُعمان«  نجَُة  ْلطجَ »أجَنا سجَ امُسه  ُعمان  دولِة  الّتالي عْن  النَّصَّ  أجَقرُأ 
ِف: بتصرُّ الفاِتح 

للحصوِل على املقاِل كاِملاً ُيِكُن الضغُط على الراِبِط الّتالي:  
http://al-fateh.net/hide/arch/fa-59/oman.htm

السلُم عليُكم أجَِحّبائي...
رجَْت ِمْنه القباِئُل  ِن هاججَ ِريقُة؛ يعوُد امْسِي إىل مجَكاٍن يف اليجَمجَ أجَنا سلطنُة ُعمان العجَ

. دِّ مْأِربجَ العرجَبيُة واستقرَّْت فوقجَ أجَرِضي بجَعدجَ انهياِر سجَ
رقيِّ ِلِشْبِه اجلزيرِة العربيِّّة، وأجَرتبُط حبدوٍد ُجغرافيٍَّة معجَ  أجَقُع يف أجَْقصى اجلنوِب الشَّ
ْرِب، ودجَْولِة  ، واململكِة العربيِّّة السعودّيِة ِمنجَ الغجَ قيقاتي: اليمِن ِمنجَ اجلنوِب الغرِبيِّ شجَ

اإِلماراِت العربيِّّة املتَِّحدِة ِمنجَ الّشماِل.
مِكيَّة اهلاِئلجَِة  أجَمتيَُّز بكثرجَِة شواِطئي ونجَظافجَِتها، وتجَنُّوِع بيئجَيت البجَحِريَِّة، وتواُفِر الثَّروِة السَّ
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ٍة من اجلواِئِز التقديِريَِّة. ليِن للفجَوِز ِبْجموعجَ يبةاً. وهذا أجَهَّ ِيَّةاً طجَ ، مما أجَكسبجَيِن مسْعةاً عاملجَ لدجَيَّ
وأنا كجَثريُة اجِلباِل واألوِديجَِة، الَّيت تجَتنوُع ِبتجَنجَوُِّع البيئاِت الّنباِتيَِّة واحلجَيواِنيَِّة. أجَّما ُسهوِلي 

ِريٍّ على مجَدى  ْذٍب بجَشجَ لجَقجَْت ِمْنها مجَناِطقجَ ججَ بيعيٍة ُمتجَفجَرِّدجٍَة، خجَ فجَتجَتجَميُز ِهيجَ اأُلخرىجَ ِببيئاٍت طجَ
ْهِل جربيب يف اجلجَنوِب. وتجَنتشُر البجَساتنُي  ماِل، وسجَ الُعصوِر املاِضيجَِة، كجَسهِل الباِطنجَة يف الشَّ

ْهلجَنْيِ. ِر يف هذيِن السَّ لِل املمتَّدُة بامِتداِد البجَصجَ الواِرفجَُة الظِّ

التقسيُم اإِلداِريُّ
بوابة مسقط

ِر  يجَُضمُّ تْقِسيمي اإِلداِريُّ ثجَلثجَ حمافظاٍت، وخجَْسجَ مجَناِطقجَ تجَضمُّ 59 ِواليةاً. ِمْن أجَشهجَ
حمافجَظاِتي:

مسقط: وهي العاصمُة وتجَُضمُّ ِستَّ ِوالياٍت.
م ِتْسعجَ ِوالياٍت. ظفار: تجَضُّ

ومسندم تجَُضمُّ أربعجَ ِوالياٍت.
وِمنطقُة الباِطنجَِة وتجَضمُّ 12 ِواليجَةاً.

سجَ  ومنطقُة الظاِهرة تجَضمُّ خجَ
ِوالياٍت.

واملِنطقُة الداخليَُّة تجَضمُّ مثاِني 
ِوالياٍت.

يٍف  ْلُت يف اإِلسلِم دونجَ سجَ ه، حيُث دجَخجَ تارخيي ناِصٌع ُمنُذ ُعصوِر ما قجَبلجَ اإِلسلِم وبجَعدجَ
لَّم( عمرو بِن العاص )رِضيجَ  لجَْيِه وسجَ أو حاِفٍر، واستْقبجَْلُت ُموفجَدجَ رسوِل اهلِل )صّلى اهلُل عجَ

رْيجَ ُسفراءجَ وُدعاٍة للّديِن  ا، وكانوا خجَ لجَ أبناِئي يف ِديِن اهلِل أجَفواجاً اهلُل عنه( بالرّتحاِب، ودجَخجَ
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ِة  ْعوجَ احلنيِف، وأجَسهموا ِإسهاماًا كجَبرياًا يف نجَْشِر الدَّ
ن  اإلسلميِة يف البِّ اإِلفريِقيِّ وآسيا الُوسطى، عجَ

نِي.  طريِق جتارِتهم اّليت بجَلجَغجَْت ميناءجَ كانتون يف الصِّ
رٌف كبرٌي بأنِّي وجَقجَْفُت مجَعجَ أجَبناِئي  وِليجَ شجَ

وحارجَبنا ِإىل جاِنِب خليفِة رسوِل اهلِل أبي بجَكِر 
ديِق )رضي اهلل عنه( يف ُحروِب الرِّدجَِة، وكانجَ  الصِّ

ِمنَّا ُعلماُء وحماربونجَ وأجَصحاٌب وتاِبعون.
ِة التنميِة اخلجَمِسيَِّة األّوىل )1976- ومعجَ بجَدِء ُخطَّ

ِة املباركِة ِبُطىاً أجَسرجَعجَ وقوٍة أجَكبجَ، ِمْن أجَجِل تقيِق  1980( انطلقْت ِعْندي مجَسريجَُة النَّهضجَ
مأنينجَة يف ُربوعي واملناِطِق  ِم والرَّخاِء يف الداِخِل، ودجَْعم الّسلِم واالستقراِر والطُّ التَّقدُّ

ِة اخلجَمِسيَِّة الرابعِة عامجَ 1995م تجََّ ِإرساُء واستكماُل ُأُسِس  ِة ِبي. ومعجَ ِنهايِة اخُلطَّ احمُليطجَ
يُث تجََّ  يِنِّ القادِر على ُنوِّي الذاِتي، حجَ ، ودجَعاِئم االقتصاِد الوطجَ ْولجَِة العجَْصِريَِّة لجَديَّ الدُّ
االِت، ويف ُكلِّ ِواليٍة ِمْن ِوالياتي. وكانجَ  استكماُل البْنيِة التَّْحِتيِة لجَديَّ يف ُمتلجَِف اجملجَ
نةاً  بَّ وبدأْت قواِفُلُه تنساُب سجَ نيِة الواعيِة قجَْد شجَ ِجيٌل ِمن أجَبناِئي ِمنجَ الكواِدِر الوطجَ

يِنِّ، يف ماِل تدِريبه وتجَأِهيلِه  مليِة الِبناِء الوطجَ بجَعدجَ ُأخرى، لتأُخذجَ مكانجَها يف امُلشارجَكجَِة يف عجَ
ِة، كاملعاِهِد الفجَنِّيِة واإِلداريَِّة والُكلّياِت الفجَّنيِة  بإنشاِء وتأسيِس املدارِس العامَِّة واخلاصَّ

ِة، وِإنشاِء جامعِة السلطاِن قابوس كجَصرٍح تجَعليميٍّ راِئٍد، وِإعداِد براِمججَ  صجَ صِّ وامُلتجَخجَ
تدريبيٍة وتأهيليٍة يف مجيِع قطاعاِت الِعْلم ِوالعمِل.

ربيَّةاً راِئعةاً، وتتمتعونجَ  وأخرياًا.. تجَفضلوا ِبزيارتي يا أجَحّبائي.. فسوفجَ تلقونجَ ِضيافجَةاً عجَ
ةجَ ِبنائي، وتجَتمتعوا  ْوا رجَوعجَ ةجَ ِبي، لرتجَ بجَِة، وتزورونجَ شقيقاِتي املدنجَ احمُليطجَ ِبناِظري اخللَّ

ا كلُّ مجَْن رآني. ِبنظافجَيت اّليت يجَشهُد هلجَ
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أعمُل                                                                                                    َأنا   

• 	:   أمأُل املعلوماِت اللزمةجَ يف الفراِغ بعدجَ أْن أقرأجَ النَّصَّ
• اسُم البلِد:                                        	
• اسُم العاِصمِة:                                        	
• أمساُء املدِن املشهورِة:                                        	
• أمساُء األماكِن املشهورجَِة ) األماكِن السياحيِة(:                                        	

• نِة ُعمانجَ باألجَبيِض واألجَمحِر واألجَخضِر:	 لطجَ لجَمجَ سجَ ألوُِّن عجَ

• ُأجيُب عن األسئلِة الّتاليِة:	
• ما هي ألواُن العجَلجَم؟	

                                                                                                              
• ما ُهوجَ الّشيُء املْرسوُم على العجَلجَم؟	
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• راًا؟	 ْنججَ نجَِة ُعمان؟ وكجَم خجَ ْلطجَ لجَِم سجَ ْيفاًا مرسوماًا على عجَ كجَم سجَ

                                                                                                              

َأحبُث                                                                                            َأنا   

• ِن الّطعاِم املْشهوِر يف سلطنِة ُعمانجَ واملقاديِر وطريقِة التحضرِي ثمَّّ 	    أجَحبُث عجَ
أكتُب ذلك.

• اْسُم الّطعاِم:                                                                                                   	
• املقاديُر:                                                                                                            	
• طريقُة التَّْحضرِي:	

• ِن املعلوماِت الّتاليِة:	 تبِة عجَ ِة اإللكرتونيِّّة أو يف املكجَ بكجَ أجَحبُث يف الشَّ
• نجَِة ُعمان: ----------------------	 ْلطجَ عدُد ُسّكاِن سجَ
• نجَِة ُعمان: ----------------------	 ْلطجَ مجَساحُة سجَ
• نجَِة ُعمان: ----------------------	 ْلطجَ الُعملجَة يف سجَ
• نجَِة ُعمان: ----------------------	 ْلطجَ األعياُد يف سجَ
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بيَديَّ                                                                                        َأعمُل  َأنا   

• نجَِة ُعمان؛  ِلذلكجَ ُأريُد عجَملجَ ِبطاقجٍَة حِلجَقيبيت ِمنجَ الورِق 	 ْلطجَ ُأريُد أجَْن ُأساِفرجَ إىل سجَ
لجَْيها املعلوماِت الّتاليةجَ: امُلقّوى. أجَكتُب عجَ

• اسُم البلِد: ____________	
• اسُم املدينِة اّليت سأذهُب ِإليها: ____________	
• وْصُف البلِد )ِصفٌة واِحدٌة(: ____________	

• ْلقةاً معدنيةاً 	 لفجَ الِبطاقِة، ثمّّ أثقُب الِبطاقةجَ وأجَضُع حجَ     أرسُم صورةاً للمكاِن خجَ
يف الثُّقِب .

َأْعمُل                                                                                                    َأنا   

• ُيقسم املعّلم الصف قسمني، حيث خيصص القسم األّول للعمل على 	
مشروع كتابة قّصة حدثت يف »سلطنة عمان« والقسم الثاني يعمل على 

مشروع كتابة قّصة حدثت يف »الكويت«. يكن للّطالب أن يذهب إىل مكتبة 
املدرسة للحصول على املعلومات أو العمل يف متب الكمبيوتر والعمل 

على املشروع.
• صجَ ِلي ُثمَّ أجَكتُب األشياءجَ اّليت ُتْطلجَُب ِميّن 	 أجَكتُب الِقصةجَ يف البلِد اّلذي ُخصِّ

ِة: دجَِتي يف ِكتابِة الِقصَّ وأجَتبُع اخلطواِت الّتاليةجَ ملساعجَ
• اسُم املكاِن )مكاِن القّصِة(: 	
• الشخصّياُت ) أمساُء الشخصياِت وصفاُتها(: 	
• ُة )ُملّخُص الِقّصِة/ الِفكرُة الرئيسُة للِقصِة(: 	 احلجَْبكجَ
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• ُة(: 	 اخلامتُة )كيفجَ انتهِت الِقصَّ
• ِة(: 	 ِة )أرسُم صورةاً ُمناِسبجٍَة للِقصَّ صورٌة للِقصَّ
• ِة: 	 ُعنواُن الِقصَّ

َأتكلَُّم                                                                                                      َأنا   

ةجَ أمامجَ ُزملئي وامُلعلِّم ُمستعيناًا بامللحظاِت اّليت كتْبُتها. أجَسُرُد الِقصَّ

َأعمُل                                                                                               َأنا   

ُألوُِّن خريطةجَ اخلليِج العربيِّّّ وأجَكتُب علْيها أمساءجَ الِبلِد العربيِّّة وامُلُدنجَ املشهورجَةجَ يف 
رجَ: نِة ُعمان والكويِت والسعودّيِة والبحريِن واإلماراِت وقجَطجَ لطجَ سجَ
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