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هذا الكتاب
تقوم الدراسات االجتماعية على التخصصات المتعددة ،فيُدرس فيها التاريخ إلثراء ذاكرتنا وتعزيزها ،والجغرافيا لفهم العمليات التي
تؤثر في عالمنا ،واالقتصاد والحكومة للتعرف على كيفية إدارة الدولة واتخاذ القرارات فيها ،وعلم االجتماع والمواطنة والتربية المدنية
لتعزيز ثقافة المواطن المسؤول وتحقيق المصلحة العامة.
وترمي الدراسات االجتماعية إلى شرح األحداث التاريخية والثقافية واالقتصادية وتفسيرها ومعرفة تأثير الماضي في الحاضر وفي
بناء المستقبل ،وإيجاد شعور عميق يربط المواطنين بوطنهم.
كما ترمي إلى تعزيز الشخصية الوطنية وبناء الكفاءة المدنية المتمثلة في المعارف والمهارات ،وتعلم القيم والمبادئ التي يقوم عليها
وطننا ،ومساعدة الطلبة على تطوير مهارات التفكير العليا ،مثل :الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم واإلبداع ،وتحديد أوجه التشابه
واالختالف ،وإقامة روابط بين المفاهيم واألفكار والموارد ذات الصلة ،وتعزيز الخبرات المناسبة ،وفهم الروابط القائمة بين األفكار
والنظريات وتحليلها وتقويمها ،وتنمية القدرات من أجل المشاركة في المجتمع بكفاءة وفاعلية.

مفاتيح الكتاب
لالطالع

أهداف الوحدة

لتحديد ما يجب تعلمه من أجل توضيحه وتيسير تحقيقه

للتوسع في المعارف وتعميق الفهم

صور ورسومات وخرائط داعمة

محتويات الوحدة

لتوضيح ما بداخلها من مكونات

؟

لزيادة اإليضاح وتوسيع دائرة فهم المعارف

أسئلة استهاللية تحفيزية

تقويم الدرس

لجذب انتباه الطالب لموضوع الدرس

لقياس استيعاب ما جرى تعلُّمه في الدرس

مخطط توضيحي

تقويم الوحدة

لربط تقويم الدروس بعضه ببعض

لتلخيص المعارف وتسهيلها
نشاط

أنشطة معرفية ومهارية

الدرس الرقمي

لتطبيق ما جرى تعلمه

الدرس الرقمي

للوصول إلى الدرس والمزيد من المعارف رقم ّياً

وحدات الكتاب

يتكون هذا الكتاب من تسع وحدات ،هي:
الدولة ا ُأل َم ِو َّية

الدولة العباسية والدول المتتابعة 1342 -132هـ

أغلفة كوكب األرض

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الجغرافيا
األنظمة واللوائح

العالم العربي واإلسالمي

التخطيط والهوايات

االقتصاد

ويقوم الكتاب على مجموعة من الغايات التربوية؛ للمحافظة على قيم اإلسالم والمجتمع السعودي ،واالستفادة من معطيات الثقافات
األخرى ومنجزاتها ،فيصنع متعلماً يعتز بدينه ومليكه وثقافته ويفخر بانتمائه لوطنه ،وينافس اآلخرين في مجاالت التفوق والتميز.
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التعرف على جوانب تاريخ الدولة األموية
التعرف على أبرز خلفاء الدولة األموية
التعرف على جهود األمويين في نشر اإلسالم

الدرس الرقمي

الدرس األول
الدولة ُ
األ َم ِو َّية وأبرز خلفائها
(132 - 41هـ )

؟

نشأت الــدولــة األمــويــة عــام  41هـ متخذ ًة دمشق عاصمة لها ،وذلــك بعد نهاية عصر
الخالفة الراشدة التي كانت مركزها المدينة المنورة ،فكيف نشأت الدولة األموية؟
ومن مؤسسها وأبرز خلفائها؟ وما أهم أعمالهم؟

نشأة الدولة األموية
قال ﷺ« :الخالفة في أمتي ثالثون سنة ،ثم ُمل ْكٌ بعد ذلك»
بعـــد انتهـــاء عصر الخلفاء الراشـــدين  باستشـــهاد الخليفة علي بن أبـــي طالب  على
يـــد اخلـــوارج فـــي أواخر ســـنة 40هـ ،بايع أهـــل العراق ابنَه الحســـن  بالخالفة ،واســـتمر
فيها مـــدة قصيرة.
وفــي أوائــل عــام 41هـــ تخلــى الحســن  عــن الخالفــة لمُعاوِ يَــة بــن أبــي سُ ــفيان  ،حقنـاً لدمــاء
المســلمين ،فبايعــه النــاس ،وســمي ذلــك العــام بعــام الجماعــة ،وبذلــك قامــت الدولــة األمويــة.
وس ــميت به ــذا االس ــم نس ــبة إل ــى أ ُ َم َّي ــة ب ــن عب ــد ش ــمس ب ــن عب ــد مَن ــاف (ج ــد األمويي ــن).
س الدولة األموية وأو َل خلفائها وقد اتخذ دمشق
وبهذا أصبح مُعاوِ يَة بن أبي سُ فيان  مؤسِّ َ
عاصمــة لــه .وتتابــع علــى حكــم الدولــة األمويــة  14خليفــة ،واســتمرت  91عام ـاً ،ثــم انتهــت
سنة 132هـ في عهد آخر خلفائها مروان بن محمد.
[سنن الترمذي].

أبرز خلفائها:

 -1مُ عاوِ يَة بن أبي ُسفيان 60 -41( هـ )
ولـــد بمكـــة المكرمة قبـــل ِه ْجرة النبـــي محمد ﷺ بخمس
عشـــرة ســـنة ،وأســـلم يوم فتح مكة المكرمة.

كان أحـــد ُكتَّـــاب النبـــي ﷺ ،اشـــتهر بالسياســـة والحكمة،
والفصاحـــةِ ،
والدهـــاء ،وهـــو مؤســـس الدولـــة
والحلْـــمَّ ،
األمويـــة ،وأول خلفائهـــا.

14

احلسن بن علي بن أبي طالب :
أبوه :الخليفة علي بن أبي طالب
.
أم ــه :فاطمة بنت النبي محمد
ﷺ.
تــوفــي فــي المدينة الـمـنــورة سنة
 50هـ.
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نسب خلفاء بني أمية
ﻋﺒﺪ َﻣﻨ ــﺎف
ﻋﺒﺪ ﺷﻤ ـ ــﺲ
ُأ َﻣﻴ ـ ﱠــﺔ
أﺑﻮ اﻟﻌـ ــﺎص

َﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ْـﺮب
أﺑ ــﻮ ُﺳﻔﻴـﺎن 

ﳊ َﻜـ ــﻢ
ا َ

َﻋﻔّ ﺎن

١

ﻌﺎو َﻳﺔ اﻷول 
ُﻣ ِ

ﻋﺜﻤﺎن 

)ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﻳﺔ(

 ٦٠-٤١ﻫ ـ

٤

٢
ﻳﺰﻳﺪ
 ٦٤-٦٠ﻫ ـ
٣
ﻣﻌﺎوﻳﺔ )اﻟﺜﺎﻧﻲ(

ﻣﺮوان
 ٦٥-٦٤ﻫـ
٥

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻋﺒﺪاﳌﻠﻚ
 ٨٦-٦٥ﻫ ـ

 ٦٤ﻫ ـ

٦
٨

ﻣﺤـ ـﻤ ــﺪ

اﻟﻮﻟﻴﺪ
 ٩٦-٨٦ﻫ ـ

٧
ﺳﻠﻴﻤﺎن
 ٩٩-٩٦ﻫ ـ

٩
ﻳﺰﻳﺪ )اﻟﺜﺎﻧﻲ(
 ١٠٥-١٠١ﻫ ـ

١٠
ﻫﺸ ـ ـ ــﺎم
 ١٢٥-١٠٥ﻫ ـ

ﻋﻤـ ـ ـ ـ ــﺮ
١٠١ -٩٩ﻫ ـ
١٢
ﻳﺰﻳﺪ )اﻟﺜﺎﻟﺚ(
 ١٢٦ﻫ ـ

١٣
إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 ١٢٧ - ١٢٦ﻫ ـ

١١
اﻟﻮﻟﻴﺪ )اﻟﺜﺎﻧﻲ(
 ١٢٦ - ١٢٥ﻫـ

عبدالرحمن الداخل مؤسس
الدولة األموية في األندلس
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ﻣﻌ ـ ــﺎوﻳ ـ ــﺔ
١٤
ﻣﺮوان )اﻟﺜﺎﻧﻲ(
 ١٣٢-١٢٧ﻫ ـ
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ج َمـــ َع كلمـــة المســـلمينِ ،
وعم َل الســـتقرار البالد
اإلســـامية ،ولنشـــرِ اإلســـام خارجها.
توفي معاويــــة  بدمشــــق سنــــــة 60هـ ،وتولى
الخالفة من بعده ابنه يزيد بعدما أخذ له أبوه
البَيْعَة بوالية العهد قبل وفاته؛ خوفاً من اختالف
المسلمين وتفرقهم.

دع ــا النب ــي ﷺ لمعــاويـ ـ ــة ب ــن أبـ ــي

سفيـ ـ ــان  فق ــال« :الله ــم اجعل ــه
واه ـ ِـد ب ــه» [رواه الترم ــذي].
هاديـ ـ ًا َم ْه ِد ّيـ ـ ًا ْ

من أعماله
جعل دمشق عاصمة للدولة األموية.
أنشأ ديوان الخاتَم (لختم رسائل الخليفة ،وحفظ نسخة منها؛ منعاً للتزوير).
وضع نظام البريد في اإلسالم ونظَّ مه ،لحمل ُكتُب (رسائل) الخليفة إلى البلدان.
عُني باألسطول البحري ،فبنى مراكز لصناعة السفن الحربية.
الصوائف والشَّ واتي.
رتَّب حَ مَالت َّ

 -2عبدالملك بن مروان (86-65هـ)
ولد في المدينة المنورة سنة 26هـ ،وتولى الخالفة بعد
وفاة أبيه سنة 65هـ.
قوي العزيمة ،قضى على الثورات
كان سياسياً بارعاًَّ ،
الداخلية ،وتغلب على الروم فاستقرت الدولة في عهده؛
ولذلك ُعرف بأنه المؤسس الثاني للدولة األموية.
توفي سنة  86هـ بعد أن أوصى بالحكم من بعده البنَيْهِ
الوليد ثم سليمان.
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َح َم ــات الصوائ ــف والش ــواتي:
َح َمـــات رتبهـــا معاويـــة بـــن أبي

سفيـــــان  علـــــى بــــــالد الروم

فـــي الصيـــف والشـــتاء بانتظام،

الستطالعها؛ بهـــــدف فتحـهـــــا.
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من أعماله
تعريب الدواوين.
إعادة بناء المسجد األقصى ،وبناء مسجد قبة الصخرة.
إنشاء دار لسكِّ النقود اإلسالمية والنقش عليها باللغة العربية في دمشق.

املسجد األقصى

مسجد قبة الصخرة

 -3الوليد بن عبدالملك (96-86هـ )
ولــد في عهد معاوية بن أبــي سفيان  بالمدينة
المنورة سنة 50هـ ،واكتسب من أبيه كثيراً من الصفات
السياسية واإلدارية التي أهَّ لته للحكم .أخذ له والده
البيعة في حياته ،وألخيه سليمان من بعده .تولى
الخالفة بعد وفاة والده ،وأصبحت الدولة األموية في
عهده دولة قوية مستقرة.
وسّ ـ ـ َع مــســاحــة ال ــدول ــة ،ونــشــر اإلسـ ــام فــي المناطق
المفتوحة ،فوصلت رقعة أراضــي البالد اإلسالمية في
عهده إلــى حــدود الصين شــرقـاً ،واألنــدلــس غــربـاً ،كما
اعتنى باإلصالحات الداخلية.
توفي بدمشق عام 96هـ.
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ت ـع ــري ــب الـ ـ ــدواويـ ـ ــن :هو
كتابتها باللغــة العربيــــة
بــدالً مـــن اللغـة اليونانية
أو الفارسية.
ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان :ه ــو السجل
الــذي تكتب فيه أعمال
الدولة المالية واإلداريــة
وح ــق ــوق الــرعــيــة ،وقــد
ي ــط ــل ــق ع ــل ــى ال ــم ــك ــان
الـــذي تحفظ فــيــه تلك
السجالت.
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من أعماله
النواحي العمرانية

النواحي االجتماعية

أمر بتوسعة المسجد النبــوي بالمدينة المنورة.
بنى الجامع األموي في دمشق.

اعتنى باأليتام وكفلهم.

أكمل إعادة بناء المسجد األقصى.
اعتنى بإصالح الطرق وتسهيلها ،وحفر اآلبار في
أنحاء البالد.

وضع للمكفوفين من يقودهم ورتب لهم رواتب منتظمة.
أعطى المحتاجين حتى أغناهم عن السؤال.
جعل لكل ُم ْقعَد خادماً وأجرى لهم األرزاق.

اجلامع األموي بدمشق

بالر ْم َلة
املسجد األبيض َّ

 -4عمر بن عبدالعزيز (101-99هـ )
ولد في المدينة المنورة سنة 61هـ ،ويتصل نسبه من جهة أ ِّمه بثاني الخلفاء الراشدين .
تولى الخالفة بعد أن أوصى له بها الخليفة سليمان بن عبدالملك قبل وفاته؛ لتقواه
وحسن سيرته.
بدأ عهده بإصالح الدولة مقتدياً بسيرة الخلفاء الراشدين ،وقد استطاع بحسن تعامله
وعدله وتواضعه أن ينشر األمن ويقيم العدل في أرجاء البالد اإلسالمية ،فكان نموذجاً
رائعاً للحاكم الزاهد ،العابد ،الوَرِ ع ،اإلمام.
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الج ْزيَة عمن أعلن إسالمه ظ ّناً منه أن إسالمه كان بسبب
يُروى أن واليه على خُ راسان أخذ ِ
التهرب من دفع الجزية ،فأرسل له عمر أن يُسقط تلك الجزية ،وقال له « :إن اهلل قد بعث
محمداً هادياً ،ولم يبعثه جابياً» ،ثم عَ َزلَه من منصبه.
توفي سنة 101هـ ،بعد أن حكم سنتين وخمسة أشهر.

من أعماله
أعاد إلى بيت مال المسلمين ما وُهب ألحد بغير حق من أموال وأراضٍ.
وعين بدالً منهم والة ُعرفوا بالتقوى والصالح.
عزل الوالة الظالمينّ ،

استصلح األراضي الزراعية ،وحفر اآلبار ،وقدَّم القروض للمزارعين ،وبنى االستراحات للمسافرين.
شجع الناس على حفظ القرآن الكريم ،وأمر بتدوين الحديث النبوي بعد جمعه.
كاتَبَ ملوك البلدان المجاورة يدعوهم إلى اإلسالم ،كما أسهم في نشر اإلسالم في البالد المفتوحة.

نشاط

1

أ -ما المدة التي قضاها عمر بن عبدالعزيز في الخالفة؟
......................................................................................................................................................................................................
ب -يحدد الطلبة بعض الصفات التي اتصف بها عمر بن عبدالعزيز.
......................................................................................................................................................................................................
ج -أين تقع مدينة ُخراسان؟
......................................................................................................................................................................................................
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من النتائج الناشئة عن سياسة عمر بن عبدالعزيز مع رعيته:
كثرة الداخلين في اإلسالم.

وصول اإلسالم إلى أماكن بعيدة.
قلة المعارضين للدولة األموية.

ارتفاع المستوى المعيشي للمسلمين.

نشاط

2

يحدد الطلبة أبرز خلفاء بني أمية مُ َرتَّبين زمني ًا في الشكل اآلتي:

أبرز خلفاء الدولة األموية
........................................

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

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

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

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

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

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

........................................
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 ١يعلل الطلبة ما يأتي:
أ -تسمية الدولة األموية بهذا االسم.

..........................................................................................................................................................................................................................
ب -تســـمية العـــام الـــذي تخلـــى فيـــه الحســـن بـــن علـــي  لمعاويـــة بـــن أبي ســـفيان 
عن الخالفة (عام الجماعة).
..........................................................................................................................................................................................................................
 ٢ما نتائج تخلي الحسن بن علي  عن الخالفة؟
..........................................................................................................................................................................................................................
 ٣يقرأ الطلبة الخط الزمني ثم يُ رتبون خلفاء الدولة األموية حسب أطولهم ُحكماً:

معاوية بن أبي سفيان


يزيد بن معاوية

مروان بن الحكم

عبدالملك بن مروان

الوليد بن عبدالملك

سليمان بن عبدالملك

عمر بن عبدالعزيز

يزيد بن عبدالملك

هشام بن عبدالملك

إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك

يزيد بن الوليد بن عبدالملك

الوليد بن يزيد بن عبدالملك

11هـ

40هـ

41هـ

60هـ

٦٤هـ

٦٥هـ

٨٦هـ

٩٦هـ

٩٩هـ

١٠١هـ

١٠٥هـ

١٢٥هـ

مروان بن محمد

عصر
الخلفاء
الراشدين

١٢٧هـ

الدولة
العباسية

١٣٢هـ

 ٤يسجل الطلبة بعض المعلومات التاريخية للدولة األموية في الجدول اآلتي:
الــدولـ ــة األمـ ــويـ ـ ــة
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 ٥يُ كمل الطلبة الشكل البياني والجدول لسنوات حكم أبرز خلفاء الدولة األموية:
السنوات

25
20
15
10
5
معاوية

عبدالملك

عمر

الوليد

الخليفة

معاوية 
 60 - 41هـ

عبدالملك
 86 - 65هـ

الوليد
 96 - 86هـ

عمر
 101 - 99هـ

عدد السنوات

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

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

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

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

 ٦ما المصاعب الداخلية التي واجهت الدولة األموية؟
.....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
 ٧يصنف الطلبة أعمال خلفاء الدولة األموية حسب الجدول اآلتي:
العناية باأليتام ،نظام البريد ،االهتمام باألسطول البحري ،األمر بتدوين الحديث الشريف.
علمي

اجتماعي

إداري
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عسكري

الدرس الرقمي

الدرس الثاني
امتداد الدولة األموية
وجهودها في نشر اإلسالم

؟

شهد العصر األموي أوسع حركات الفتح اإلسالمي بعد فتوحات الخلفاء الراشدين .فما
المساحات الجديدة التي خضعت للدولة األموية؟ وما جهود خلفائها في نشر اإلسالم؟

ســار خلفاء الــدولــة األمــويــة فــي سبيل نشر اإلس ــام ورفــع رايــة التوحيد على سياسة
النبي ﷺ والخلفاء الراشدين  ،فتوسعت الدولة وامتدت؛ نتيجة ألخالق المسلمين
الحميدة وتعاملهم الحسن مع الناس في المناطق الجديدة التي فتحوها ،إضاف ًة إلى دور
الحمالت التي أمر بها الخلفاء وسارت على مبادئ اإلسالم وأخالقياته.
وج ُزر البحر املتوسط):
الفتوحات في الشمال (آسيا الصغرى ُ

ك ّثَّف األمويون جهودهم في سبيل نشر اإلسالم في بالد الروم ،فرتب معاوية بن أبي سفيان 

حَ مَالت برية وبحرية متتابعة ،وقد جرت محاوالت لفتح ال ُق ْسطَ نْطينية عاصمة ال ِبيْ َزنطيين فلم
الج ُزر في البحر المتوسط مثل:
يتمكنوا من فتحها لمناعة حصونها ،ولكنهم تمكنوا من فتح بعض ُ
وع ُّم ْورِ ّية.
جزيرة ُقبْرُص ،وفتح بعض المدن ،مثل :هِ َر ْقل َة َ
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جرت محاولة لفتح القسطنطينية في عهد سليمان بن عبدالملك ،لكن عمر بن عبدالعزيز
أمر تلك الجيوش بالعودة عندما بويع بالخالفة ،وذلك تنفيذاً لسياسته التي توجّ ه العناية إلى
نشر اإلسالم في المناطق المفتوحة.

الفتوحات في املناطق الغربية:
فتح شمال إفريقيا:
انطلق أول الجيوش اإلسالمية إلى شمال إفريقيا بقيادة ُع ْقبَة بن نافع ،وتمكن من فتح كثير
من المواقع ،ثم بنى مدينة ال َقيْرَوان لتصبح قاعدة حربية ثابتة للجيش هناك ،ولتكون خط
ُهاجر دينار الستكمال فتح مناطق
الدفاع عن المناطق اإلسالمية .ثم بدأت حملة أبي الم ِ
شمال إفريقيا.
بعد استشهاد عقبة بن نافع تولى حَ سّ ان بن النُّعْمان قيادة الجيوش ،واستطاع إخراج الروم
تماماً من الشمال اإلفريقي ،وعَ مِ َل لنشر اإلسالم وتقوية النفوذ هناك.
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في عهد الوليد بن عبدالملك ع َّي َن موسى بن ن َُصير والياً على إفريقية (تونس حالياً) ،فزاد
دخول البربر في اإلسالم ،وعيّن طار َق بن زياد على طَ نْجَ ة.

فتوحات الدولة األموية في شمال إفريقيا

نشاط

١

بالرجوع إلى مصادر التعلم يقارن الطلبة أهمية مدينة القيروان قديم ًا وحديثاً.
...................................................................................................................................................................................................................................
البرب ــر :ش ــعب يعي ــش ف ــي مناط ــق ش ــمال إفريقي ــا وله ــم
لغته ــم وثقافته ــم.
ل ــم تع ــرف األم ــم فاتحي ــن رُحَ م ـ ـ ـ ــاء متسامحي ـ ـ ــن مث ـ ـ ـ ــل
الع ــرب ،وال دينـ ـ ًا س ــمح ًا مث ــل دينه ـ ـ ــم( .غوس ــتاف لوب ــون)
القسطنطيني ـ ـ ـ ــة تسمَّ ـ ــى حالي ـ ـ ًا إسطنبـ ـ ــول وتق ـ ــع عل ـ ـ ــى
مضيـ ـ ـ ـ ــق البوس ــفور بين البحر األس ــود وبحر َم ْر َم َرة.

جامع عقبة بن نافع بمدينة القيروان
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ﻣﺴﺎر اﻟﻘﺎﺋﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻐﺎﻓﻘﻲ

ﻣﺴﺎر اﻟﻘﺎﺋﺪ
اﻟﺴﻤﺢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ

فتح األمويين لألندلس

فتح األندلس سنة (92هـ):

أرســل الخليفــة الولي ُد بن عبدالملك القائ َد موســى بن نصير ،والقائــ َد طارق بن زياد لفتح
األندلــس ،ف َعبَــ َر طــارق المَضيــق الذي عُرف بعد ذلك باســم (مَضيق جبــل طارق) والتقى
بملوك ال ُقوْط ،ودارت بين الطرفين معركة كبيرة سميت بمعركة (وادي لَكَّة) انتهت بانتصار
المسلمين ،ثم تابعوا فتوحاتهم حتى تمكنوا من ضم معظم المدن األندلسية ،ونشر الحضارة
اإلسالمية هناك.
وعندمــا تولــى عبدالرحمــن الغافقــي حكــم األندلس واصل حمالته باتجاه الشــمال لنشــر
اإلسالم في أوروبا ،فدارت معركة بالط الشهداء (بواتييه) عام ١١٤هـ التي استشهد فيها.
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األندلس:

تقـــع جنـــــــوب غــــرب
قـــارة أوروبـــا ،ويفصلها
عــــــــــــن دول شمــــــــــال
إفريقيــــا مَضيــق جبــل
طـــارق.

نشاط

٢

موقع معركة وادي لَكَّ ة

ينظر الطلبة إلى الخريطة في أعلى الصفحة ثم يجيبون:
أ  -ما المضيق الذي يفصل بين بالد األندلس وإفريقيا؟

........................................................................................................................................................................................................................
ب  -ما الدول التي تشغل منطقة األندلس اليوم؟

........................................................................................................................................................................................................................
ج  -ما األسباب التي دفعت المسلمين لفتح األندلس؟

........................................................................................................................................................................................................................
د -ما سبب انتصار المسلمين في األندلس؟

........................................................................................................................................................................................................................
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الفتوحات في الشرق:

استأذن الحَ جّ ا ُج بن يوسف ال َّثقَفي (والي العراق) الخليف َة األمويَّ الولي َد بن عبدالملك؛
لفتح مناطق الميدان الشرقي ،فأذن له ،وكان الفتح اإلسالمي على جبهتين ،هما :جبهة
بالد ما وراء النهر ،وجبهة بالد السِّ نْد.

فتح بالد ما وراء النهر

أطل ــق المس ــلمون اس ــم ب ــاد م ــا وراء النه ــر على الب ــاد الت ــي يفصلها نه ــر جَ ي ُْحون عن ُخراس ــان وتقع
وراءه من جهة الش ــرق والش ــمال؛ وهي حالي ًا جزء من ُترْكس ــتان الغربية ،التي تضم خمس ،دول ،هي:
كازاخست ـ ـ ـ ـ ــان ،وأوزبكست ـ ـ ــان ،وتركمانستـان ،وطاجيكستان ،وقيرغيزستان.
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فتح بالد ما وراء النهر:
تولــى ُقتَيْبَة بن مســلم الباهلي قيادة جيوش المســلمين في خُ راســان ،فاتخذ مــن مدينة ( َمرْو)
قاعدة لفتوحاته ونشر اإلسالم في الشرق ،وقد استطاع فتح عدة مدن من بالد ما وراء النهر،
ثم واصل فتوحاته حتى وصل إلى مدينة (كاشغَر) على حدود الصين .وقد استطاع المسلمون
بمعاملتهم الحسنة جذب كثير من سكان تلك المناطق إلى الدخول في اإلسالم.
السنْد (تشمل معظم أراضي باكستان حالياً):
فتح بالد ِّ
قــاد محمــد بــن القاســم الثقفي جيش المســلمين لفتح بالد السِّ ــنْد ،فســار حتــى وصل مدينة
(الدَّ يْبُل) ففتحها ،فحشــد له ملكُ الســند (داهر) جيشــاً كبيراً ودارت بين الطرفين معركة ثبت
المســلمون فيهــا حتــى تمكنوا مــن االنتصار على جيش الســند ،ثم دخل ابن القاســم العاصمة
ِ
(المل ْتــان) فاتحــاً ،ثــم تابــع المســلمون فتوحاتهم حتى وصلوا كشــمير ،فنشــروا اإلســام فيها
وعاملوا أهلها معاملة حسنة.

فتح بالد السند
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 ١يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ  -الم َِضيْق الذي عَ بَرَه طارق بن زياد لفتح األندلس يسمى مضيق:
باب ال َمنْدَب.

جبل طارق.

إشْ ِبيْليَة.

ُه ْرمُز.

ب -القائد المسلم الذي فتح مدينة الدَّ يْبُل:
طارق بن زياد.

ُقتَيبة بن مسلم الباهلي.

محمد بن القاسم الثقفي.

أبو مسلم الخُ راساني.

 ٢يذكر الطلبة مثا ًال واحد ًا لما يأتي:
أ -تنظيم معاوية بن أبي سفيان  للحرب ضد الروم.

.............................................................................................................................................................................................
ب -الجُ زُر التي فُتحت في عصر الدولة األموية.
.............................................................................................................................................................................................
ج -المدن التي فتحها المسلمون في عصر الدولة األموية.
.............................................................................................................................................................................................
 ٣يعلل الطلبة ما يأتي:
أ -بناء ُعقْبة بن نافع  مدين َة القيروان.

.............................................................................................................................................................................................
ب -دخول كثير من سُ كّان المناطق التي فتحها ُقتَيبة بن مسلم في اإلسالم.
.............................................................................................................................................................................................
ج -انتصار المسلمين في الفتوحات اإلسالمية.
..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
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 ٤يتتب ــع الطلب ــة بالقل ــم امت ــداد الدول ــة األموي ــة ويح ــددون األس ــماء الحديث ــة الي ــوم
للدول في المنطقة التي وصلت إليها الفتوحات األموية في الخريطة اآلتية:

ُ ٥يكمل الطلبة الجدول اآلتي:
المنطقة

اسم القائد الذي فتحها

اسم الخليفة الذي فُ تحت في عهده

شمال إفريقيا
األندلس
بالد ما وراء النهر
بالد السند

 6ما األثر الذي نراه اليوم لفتح المسلمين بالد األندلس في رأيك؟
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
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الدرس الرقمي

الدرس الثالث
نهاية الدولة األموية

؟

بدأت الدولة األموية بعد مرور نحو ثمانية عقود في الضعف ،وأصبح استمرارها غير
ممكن؛ فانتهت .فما أسباب ذلك؟

أسباب نهاية الدولة األموية

امتـــدت الدولـــة األمويـــة إلى أنحـــاء بعيـــدة ،فقد بلغـــت أقصى اتســـاعها في عهـــد الوليد بن
عبدالملـــك ،لكنهـــا لـــم تســـتطع المحافظـــة على هـــذا االمتداد ،ففـــي أواخـــر عهدها أصبح
الحكـــم بيـــد خلفـــاء ضعفاء ،تهاونـــوا في إدارة شـــؤون الدولة ،فلـــم يتمكنوا مـــن الحفاظ على
أمالكها ومكتســـباتها ،فبـــدأت بالضعف والتفكك حتى انتهى حكـــم الدولة األموية عام 132هـ.

الدولة األموية في آخر عصرها
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من أبرز أسباب نهاية الدولة األموية

العصبية ال َق َبلية

الفتن

بية َ
لية:
َ -1
الق َب َّ
الع َص َّ

ظهور الدعوة العباسية

ُمنْ ِتنة» [رواه البخاري]،

نهى اإلسالم عن العصبية القبلية ،فقال الرسول ﷺَ « :د ُعوْها فإنها
لكنها عادت إلى الظهور في عهد بني أمية؛ حين ظهر النزاع بين بعض القبائل العربية؛
وهو ما أضعف الدولة وأفقدها قوتها.

نشاط

١

أ -ما المقصود بالعصبية القبلية؟
............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
ب -نهى اإلسالم عن العصبية القبلية؛ ألنها من عادات الجاهلية ،وجعل التفاضل بين الناس
بالتقوى ،ما الدليل على ذلك من القرآن الكريم؟
............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
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الف َنَت:
ِ -2

ظهـــر فـــي تاريخ الدولـــة األموية كثير من الفتـــن التي نتجت عن أعمال الخـــوارج والنزاع
داخـــل بيـــت بنـــي أمية ،مثـــل :النزاع بيـــن آل أبي ســـفيان بن َحـــ ْرب وآل بني َمـــ ْروان بن
الحَ كَـــم؛ وهو مـــا أدى إلى ضعف الدولـــة األموية.

 -3ظهور العباسيني:

نشط العباسيون  -الذين ينتسبون إلى محمد بن علي بن عبداهلل بن العباس بن عبدالمطلب
ابن هاشم  -في أواخر عهد الدولة األموية في بالد خُ راسان بعيداً عن دمشق ،عاصمة
الدولة األموية ،وقد ساعد هذا على التفاف الناس حولهم ونجاحهم ،وعلى إثر ذلك
سقطت الدولة األموية عام 132هـ.

نشاط

٢

أ -ما وجهة نظرك في السبب األقوى الذي أدى إلى نهاية حكم الدولة األموية؟
............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
ب -لماذا اخترتَ هذا السبب؟
............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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 ١في رأيك ما أثر ظهور العصبية القبلية في الدولة األموية؟
................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
 2يمأل الطلبة الفراغات اآلتية:
أ -تاريخ نهاية الدولة األموية:

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

ب -مدة عصر الدولة األموية:

..................................................................................................................................................
 3ما أبرز المناطق التي فُ تحت في عصر الدولة األموية؟
...................................................................................................................................................................................................................... -١
...................................................................................................................................................................................................................... -٢
...................................................................................................................................................................................................................... -٣
 ٤ما سبب ظهور الفتن في الدولة األموية؟
............................................................................................................................................................................................................................
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 ٥يكتب الطلبة نبذة مختصرة عن أسباب نهاية الدولة األموية حسب الشكل اآلتي:

أسباب نهاية الدولة األموية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................
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 ١يصحح الطلبة العبارات اآلتية:
أ -تُنْسَ ب الدولة األموية إلى َمرْوان بن الحَ كَم بن أبي العاص.

...............................................................................................................................................................................................................
ب -مؤسِّ س الدولة األموية هو عمر بن عبدالعزيز.
...............................................................................................................................................................................................................
ج -استمر عصر الدولة األموية خمسين سنة.
...............................................................................................................................................................................................................
د -انتهت الدولة األموية على يد العباسيين سنة 119هـ.
...............................................................................................................................................................................................................
 ٢يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -تولى الخالفة بعد الخليفة معاوية بن أبي سفيان :
مروان بن الحكم

عمر بن عبدالعزيز

يزيد بن معاوية

قتيبة بن مسلم

ب -يرتبط نسب عمر بن عبدالعزيز من جهة أمه بالخليفة:
أبي بكر الصديق 

عمر بن الخطاب 

عثمان بن عفان 

علي بن أبي طالب 

ج -وصل اإلسالم إلى حدود الصين شرقاً واألندلس غرباً في عهد:
معاوية بن أبي سفيان 

عبدالملك بن مروان

الوليد بن عبدالملك

عمر بن عبدالعزيز

د -ولد عبدالملك بن مروان في:
البصرة

المدينة المنورة

دمشق

الكوفة

هـ -يقع مسجد قبة الصخرة حالياً في دولة:
سوريا

فلسطين

األردن
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 ٣يعلل الطلبة ما يأتي:
أ -اتساع رقعة أراضي البالد اإلسالمية في عهد الدولة األموية.
..............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
ب -نَهْي اإلسالم عن العصبية القبلية.

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

.............................................................................................................................................................................................................................
 ٤يكتب الطلبة اسم الشخصية المرتبطة بالحدث في الفراغات اآلتية:
أ -نــزل عــن الخالفــة لمعاويــة بــن أبــي ســفيان  حقن ـ ًا لدمــاء
المسلمين وجمع ًا لكلمتهم.

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

ب -أنشأ أول قاعدة بحرية للسفن.

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

لسك النقود اإلسالمية.
ِّ
ج -أنشأ دار ًا

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

د -أعاد بناء المسجد األقصى ،وبنى مسجد قبة الصخرة.

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

هـ -أسس مدينة القيروان وجعلها قاعدة لنشر اإلسالم.

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

و -قاد الفتح اإلسالمي في بالد السند.

...............................................................
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 ٥يضع الطلبة األعمال اآلتية في الجدول تحت اسم الخليفة األموي الذي أنجزها:
أعطى المحتاجين حتى أغناهم عن السؤال.
قضى على الثورات الداخلية.
وضع للمكفوفين من يقودهم ورتب لهم رواتب.
عزل الوالة الظالمين وال ُعمّال القُساة.
معاوية بن أبي سفيان

عبدالملك بن مروان

قدم القروض المالية للمزارعين.
رتب الصوائف والشواتي.
أنشأ ديوان الخاتم.
عرب الدواوين.
َّ
الوليد بن عبدالملك

عمر بن عبدالعزيز

 ٦يرتب الطلبة األحداث التاريخية اآلتية من األقدم إلى األحدث:

أ-

فتح األندلس.

خالفة أبي بكر الصديق .

قيام الدولة األموية.

ب-

عهد عبدالملك بن مروان.

عهد معاوية بن أبي سفيان .

عهد عمر بن عبدالعزيز.

فتح إفريقية.

إنشاء ديوان الخاتم.

ج-

إنشاء دار سك النقود اإلسالمية.
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 ٧يستعين الطلبة بمصادر التعلم ،ثم يسجلون المطلوب في الجدول:
االسم الحالي

البلدان
األندلس
إفريقية
وادي لكة
بالد السند
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٢

الدولة العباسية والدول املتتابعة
(1342 -132هـ)

الدرس الرابع :الدولة العباسية وأبرز خلفائها
الدرس اخلامس :امتداد الدولة العباسية
الدرس السادس :نهاية الدولة العباسية
الدرس السابع :الدولة العثمانية

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:

التعرف على جوانب من تاريخ الدولة العباسية
التعرف على جهود العباسيين فـي نشر اإلسالم
التعرف على جوانب التاريخ اإلسالمي وابتداء التاريخ
الحديث بعد الدولة العباسية

الدرس الرقمي

الدرس الرابع
الدولة العباسية وأبرز خلفائها
(  656 - 132هـ )

؟

بعد نهاية الــدولــة األمــويــة ،ونـجــاح الحركة العباسية ،سيطر العباسيون على معظم
المناطق التي كانت تحت حكم األمويين ما عدا األندلس ،فكيف قامت الدولة العباسية؟
ومن أبرز خلفائها؟

كان ظهـــور الدولـــة العباســـية مـــع مطلـــع القـــرن الثانـــي الهجـــري على يـــد محمد بـــن علي بن
عبـــداهلل بـــن العبـــاس بـــن عبدالمطلب بن هاشـــم ،الـــذي بـــدأ بتنظيـــم حركته لتولـــي الحكم،
ال بعـــض الفتـــن والمشـــكالت التـــي كانـــت تمر بهـــا الدولـــة األمويـــة ،فاتخذ مـــن قرية
مســـتغ ً
(الح َميْمَـــة) قـــرب (ال َعقَبـــة) مقـــراً إلقامته وممارســـة نشـــاطه في إنشـــاء دولته ،ثـــم من مدينة
َُ
مَـــرْو بإقليـــم خُ راســـان مركزاً النطالق نشـــاطه.

نشاط

١

)ﻗﺰوﻳﻦ(

أ -يحدد الطلبة على الخريطة
عاصمة الدولة األموية.

)اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ(

)اﻟﺒﺤ

ﺮ اﻷ
ﺣﻤﺮ(

ب -لمـ ـ ــاذا اختي ـ ـ ــرت خراس ـ ــان
مكان ًا النطالق الحركة العباسية
في رأيك؟
........................................................................................
........................................................................................

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

. ...........................................................................................................................................................................................................................................................
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نسب العباسيين وخلفاء العصر العباسي األول
َّ
عبداملط ِلب
عبداهلل

العباس 

محمد ﷺ

عبداهلل 
علي

محمد

1

عبداهلل

2

أبو العباس عبداهلل
 ١٣٦ - ١٣٢هـ

3
4
6

محمد األمني
 ١٩٨ -١٩٣هـ

محمد املهدي
١٦٩-١٥٨هـ

5

موسى الهادي
 ١٧٠ -١٦٩هـ

7

أبو جعفر املنصور
 ١٥٨ - ١٣٦هـ

عبداهلل املأمون
 ٢١٨ -١٩٨هـ

45

هارون الرشيد
 ١٩٣ -١٧٠هـ

8

محمد املعتصم باهلل
 ٢٢٧ -٢١٨هـ
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مراحل التاريخ العباسي:
انقســـم تاريـــخ الدولـــة العباســـية إلى عصريـــن :األول منهما يبدأ مـــن عام 132هــــ وينتهي عام
232هــــ ،وقـــد اتســـم بالقـــوة واالزدهـــار ،أمـــا العصـــر الثانـــي فيبدأ من عـــام 232هــــ إلى عام
656هــــ ،وكان عصـــر ضعف وانحســـار.
وقـــد اســـتمرت الدولـــة العباســـية قرابـــة  524عاماً تولـــى فيها  37حاكمـــاً ،أولهم أبـــو العباس
عبـــداهلل بـــن محمـــد بن علـــي ،وآخرهم عبـــداهلل بن منصـــور (المســـتعصم باهلل).
بـــرز عـــدد مـــن الخلفـــاء العباســـيين فـــي العصـــر األول ،حيـــث اســـتطاعوا إظهار قـــوة الدولة
العباســـية ،وبســـطوا ســـلطتهم على أمالك الدولة األموية ،بل توســـعوا فـــي ممتلكاتهم ،وقضوا
علـــى الفتـــن المناوئة لهم ،كمـــا اعتنـــوا بجوانب حضاريـــة متنوعة.
أبرز الخلفاء العباسيين

أبو العباس
عبداهلل بن محمد

أبو جعفر
عبداهلل بن محمد

محمد المهدي

هارون الرشيد

 -1أبو العباس عبداهلل بن محمد بن علي (136-132هـ):
ولد بالحُ ميمة ونشأ فيها ثم انتقل إلى األنبار.
توفي في مدينة األنبار سنة 136هـ ،وقد عهد بالخالفة ألخيه أبي جعفر المنصور.
من أبرز أعماله :
تثبيت الحكم ،حيث قضى على األمويين والمعارضين له.
بناء مدينة الهاشمية في األنبار ،وجعلها عاصمة للدولة العباسية.
وضع منارات وعالمات على الطريق بين مكة والكوفة؛ يهتدي بها الحجاج والمسافرون.
ْ
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 -2أبو جعفر (المنصور) عبداهلل بن محمد
(158 - 136هـ):
ولـــد بالحُ ميمـــة ،وهـــو ثانـــي خلفـــاء الدولـــة
العباسية ،ويعد المؤســـس الحقيقي للدولة؛ ِلما
اتصـــف به مـــن الحـــزم وقـــوة اإلرادة واالهتمام
بـــإدارة شـــؤون الدولـــة ،وقـــد حكم نحـــو اثنتين
وعشـــرين ســـنة ،تمكـــن فيها مـــن تثبيـــت أركان
الدولـــة وتوطيـــد األمـــن فيهـــا وتنفيـــذ كثير من
األعمـــال الحربيـــة والعمرانية.
توفـــي المنصـــور ســـنة 158هـ وهو فـــي طريقه
إلى مكـــة المكرمـــة للحج.

بن ــاء مدين ــة بغ ــداد :حـــرص أبـــو جعفـــر
المنصـــور علـــى بنـــاء مدينـــة جديـــدة
تجمع بين حصانة الموقـــــــع وسهولــــــــــة
االتصــــــــــــال بأطــــــــراف الدولة ،فاختار
موقـــع بغداد بين نَ ْهـــ َري دِ ْجلَـــة والفُرات،
واختطهـــا على شـــكل مســـتدير ،ونظمها
تنظيمـــاً دقيقـــاً ،وقـــد اســـتغرق بناؤهـــا
أربـــع ســـنوات ،وســـماها دار الســـام،
وجعلهـــا عاصمـــة للدولـــة.

من أبرز أعماله:
بناء مدينة بغداد.
توسعة المسجد الحرام.
الحكْمة.
إنشاء بيت ِ

نشاط

٢

باالطالع على مخطط مدينة بغداد يصف الطلبة
شكلها وأبرز مالمح تخطيطها.

مخطط مدينة بغداد

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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 -3محمد بن عبداهلل (المهدي) بن أبي جعفر المنصور ( 158ـ ـ 169هـ):
ولـــد بالحُ ميمـــة ،وعُنـــي المنصـــور بتثقيفه .وكان المهـــدي ممن ُعرف بالحكمـــة والفصاحة
والجـــود وســـماحة األخـــاق ،إضافـــة إلى المقـــدرة اإلداريـــة .وعُني بـــر ّد المظالـــم وعا َم َل
رعيتـــه بالحســـنى ،فقلَّت المشـــكالت والفتن في عهـــده ،ووجه عنايته إلـــى القيام باألعمال
العمرانيـــة والخيريـــة .توفي ســـنة 169هــــ ،وكانت مدة حكمه إحدى عشـــرة ســـنة تقريباً.
من أبرز أعماله:
توســـعة المســـجد الحـــرام ،وتعميـــر الـــرواق المحيط بالمطـــاف والذي يســـمى بالرواق
العباسي.
العنايـــة بطـــرق الحـــج بين مكة والعـــراق؛ فبنى االســـتراحات وال ِبرَك ،وحَ فَـــ َر اآلبار على
طول هـــذه الطرق.
تنظيم البريد وتكثيف خدماته ،حرصاً على زيادة الروابط بين واليات الدولة.
بناء ُد ْور للمرضى ،وترتيب أ ُعطيات للمحتاجين من الضعفاء والمساكين وغيرهم.

نشاط

٣

من دراسة إنجازات الخليفة المهدي يصف الطلبة السمة البارزة في عهده.
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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 -4هارون بن محمد (الرشيد) ( 170ـ ـ 193هـ):
ولـــد بالـــرَّيّ فـــي خُ راســـان ،وبلغـــت الدولـــة العباســـية فـــي عهـــده أَ ْو َج قوتها فـــي الداخل
والخـــارج؛ حيـــث عـــ َّم األم ُن واالســـتقرار في ربوع أراضيهـــا التي وصلت إلى أقصى اتســـاع
لهـــا في هـــذا العهد.
كمـــا تطـــورت الدولـــة العباســـية حضاريـــاً ،و ُعـــ ّد عصر هـــارون الرشـــيد العصـــ َر الذهبيَّ
للحضـــارة اإلســـامية فـــي مجال العلـــوم؛ لكثـــرة العلمـــاء المســـلمين وإنجازاتهـــم العلمية
المتعددة.
مرض وهو في طريقه إلى خُ راسان وتوفي سنة 193هـ.
من أبرز أعماله :
القضاء على الفتن ،ومنها:
أ -حركة الخوارج .ب -فتنة البَرامِ كَة.
االعتنـــاء بالعلـــم والعلمـــاء ،وتوســـيع بيـــت الحكمـــة (مكتبـــة ضمـــت أهـــم المؤلفـــات
فـــي مختلـــف العلـــوم) ،واتســـاع مدينـــة بغـــداد فـــي عهـــده وتعـــدد أحيائهـــا وتنافـــس
النـــاس فـــي بناء القصور والمســـاكن ،كمـــا أصبحت بغداد مركـــزاً للعلـــم واألدب ،ومقصداً
للتجار.

نشاط

٤

بالنظــر إلــى سياســة الخليفــة هارون الرشــيد ،مــا أهم عامل يؤدي إلى التقــدم الحضاري في
أي مجتمع؟
ّ
....................................................................................................................................................................................

.

يسجل الطلبة أبرز ثالثة مرافق علمية في المملكة العربية السعودية.
................................................................................................................................................................................ -1
................................................................................................................................................................................. -2
................................................................................................................................................................................. -3
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 ١يكمل الطلبة الفراغات اآلتية بما يناسبها:
أ -سميت الدولة العباسية بهذا االسم نسبة إلى  ..................................................................عم الرسول ﷺ.
ب  -نظَّ م الحرك َة العبـاسـيـــ َة محمــ ُد بــن علــي بــن عبــداللــه بن العباس ،وقد اتخذ من قرية
 .....................................مقراً إلقامته ،ومن مدينة

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

مركزاً النطالق الحركة.

د -يُقسَّ م تاريخ الدولة العباسية إلى عصرين ،هما :العصر ، ......................................................................

والعصر ..........................................................
 ٢يصل الطلبة عبارات المجموعة (أ) بما يناسبها من المجموعة (ب) باستعمال األرقام:
المجموعة (ب)

المجموعة (أ)
 -1بنى دُوراً للمرضى ورتب أعطيات للمحتاجين
 -2تُوفي وهو في طريقه إلى مكة المكرمة حاجاً

 -3يُعد عصره العص َر الذهبيَّ للحضارة اإلسالمية
في مجال العلوم

هارون الرشيد.
محمد المهدي.
أبو جعفر المنصور.
أبو العباس عبداهلل.

 ٣ما أبرز أعمال الخليفة هارون الرشيد؟
. ........................................ -٣ . ........................................ -٢ . ......................................... -١
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الدرس الرقمي

الدرس الخامس
امتداد الدولة العباسية

؟

دامــت الــدولــة العباسية قــرابــة خمسة قــرون وامـتــد نفوذها إلــى مساحات واسـعــة ،فما
جهودها في نشر اإلسالم ،وما المناطق التي وصلت إليها؟

قام خلفاء الدولة العباسية بعملين مهمين في سبيل خدمة اإلسالم ،هما:
 -1المحافظة على فتوحات المسلمين التي تحققت في عصر الدولة األموية.
 -2السعي لنشر اإلسالم في أماكن جديدة.
َـــر امتـــداد الدولـــة العباســـية وجهودها في نشـــر اإلســـام بدورين ارتبطـــا بعصرَي
وقـــد م َّ
نفســـها مهم َة نشـــر اإلســـام ،أما في
الدولـــة؛ ففـــي العصر العباســـي األول تح َّملت الدولة ُ
العصـــر العباســـي الثانـــي فقـــد قامـــت بهـــذه المهمة بعـــض الدويـــات التـــي انفصلت عن
الدولة العباســـية.

نشاط

١

لماذا لم تتحمل الدولة العباسية في عصرها الثاني مهمة نشر اإلسالم؟

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

جهود خلفاء الدولة العباسية:
حَ َّصـــن خلفـــاء الدولة العباســـية الثغو َر اإلســـامية المواجهة للبيزنطييـــن ،ونظَّ موا حمالت
الصوائـــف والشـــواتي علـــى البيزنطييـــن ،كمـــا أقاموا على الحـــدود مناطق دفاعية ســـميت
بالعواصـــم وزوِّدت بالعَتاد والجنود.
في الهند:
توســـعت الدولة العباســـية ناحية الشـــرق ،ففتحت عدداً من المدن ،مثلِ :كشْ مير ،و َقنْدَهار؛
وقـــد أدى ذلك إلى فتح المناطق المحيطة بهما ونشـــر اإلســـام فيها.
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في آسيا الصغرى:
واصـل العباسيــون حمالتهـــم
العســـكرية على البيزنطيين
فــــــي آسيــــــــا الصغــــــرى
وألحقـــوا بهم هزائـــم كبيرة،
فاضطُ رت اإلمبراطوريــــــــة
البيزنطيـــــة في عهد هارون
الج ْزيَة
الرشـــيد إلـــى دفـــع ِ
للدولة العباســـية.

اﻟﻬﻨﺪ

ﺑﻼد اﻟﺴﻨﺪ

الفتح اإلسالمي للهند في عصر الدولة العباسية

أعـــد الرشـــيد جيشـــاً قويـــاً دخل آســـيا الصغـــرى وانتصـــر علـــى البيزنطيين وفتح عـــدداً من
َّ
الحصـــون ،وتـــوج انتصاره بفتـــح مدينـــة ِ
(ه َر ْقل َة).
لمَّ ـــا أغـــار البيزنطيون علـــى مدينة (زِ بَطْ ـــرَة) وأحدثوا فيهـــا مذبحة كبيرة ،قاد العباســـيون
أحصنِ مدنهم ففتحوهـــا ،وهكذا حفظ
َ
حملـــة عســـكرية تقدموا بها إلـــى مدينة (عَ ُّموْرِ يّـــة)
العباسيون للبالد اإلســـامية هيبتَها.
في السودان:
أرســـل العباســـيون إلى قبائل البُجَّ ة في السودان
(بـــاد ال ُّن ْوبَـــة) قوة أوقفـــت تعدياتهم على مصر،
كمـــا تمكنـــت مـــن نشـــر اإلســـام فـــي جنـــوب
السودان.
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الدول ــة البيزنطي ــة :مـــن اإلمبراطوريـــات
القديمـــة التـــي نشـــأت قبـــل اإلســـام،
عاصمتهـــا القســـطنطينية (التـــي تســـمى
اليوم إســـطنبول) وســـقطت عـــام  857هـ،
وهـــي امتـــداد لإلمبراطوريـــة الرومانيـــة.
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ضعف الدولة العباسية:
حـــل الضعـــف فـــي الدولة العباســـية ،فأثـــار ذلك طمـــ َع أعداء المســـلمين فيهم فـــي الداخل
والخارج ،ففي القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميالدي) ظهر الصليبيون في الغرب.
وفـــي القـــرن الســـابع الهجـــري (الثالـــث عشـــر الميالدي) ظهـــر ال َم ُغـــ ْول في الشـــرق ،وغزوا
البـــاد اإلســـامية ،فواجههـــم المســـلمون لوقـــف العـــدوان ،وتأميـــن حرية نشـــر اإلســـام،
فظهـــرت االنقســـامات ،والخالفـــات المذهبيـــة ،وحلَّت القيـــادات الضعيفـــة ،وبذلك ضعفت
الدولـــة العباســـية ،وخرجـــت عـــن طاعتهـــا معظم األقاليـــم وانحصرت ســـلطتها فـــي العراق
تقر يباً .
وفـــي مصـــر وبالد الشـــام حلَّ الضعـــف بالدولـــة ال ُعبَيْدية ،وفـــي األندلس ســـقطت دولة بني
أ ُميـــة ،وقامـــت دويالت ملوك الطوائـــف الضعيفة والمتنازعة .إضافة إلـــى ذلك كانت دويالت
متعـــددة فـــي جهات مختلفة من العالم اإلســـامي ،منغمســـة في حـــروب داخلية.

ء

اﻟﻌﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺎت واﻟﺪول ﻏ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

أوضاع العالم اإلسالمي قبيل الحمالت الصليبية
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الدويالت التي ظهرت في أواخر الدولة العباسية
اسم الدولة

الموقع

تاريخ الحكم

األموية

األندلس

422-138هـ

ال ُب َويْهِ يون

بالد فارس والعراق

447-320هـ

ال َغ ْزنَويون

بالد األفغان والبنجاب

582-351هـ

العُ َبيْديون

تونس ثم مصر والشام

567-297هـ

الجقة
الس ِ
َّ

الشرق اإلسالمي العراق وآسيا الصغرى

590-429هـ

المُ رابِ طون

المغرب واألندلس

542-448هـ

احلمالت الصليبية:
صد بها الحمالت العسكرية التي شنَّها الصليبيون على البالد اإلسالمية في أوقات
يُ ْق َ
متتابعة ،وقد سميت بالصليبية؛ ألن الذين اشتركوا فيها تابعون للكنيسة الكاثوليكية في
غرب أوروبا.
أسبابها:
هناك مجموعة من األسباب أدت إلى قدوم الحمالت الصليبية ،نذكر منها:
 -1ضعف الدولة العباسية ،وتفكك وحدة المسلمين ،خصوصاً في بالد الشام.
 -2االستيالء على خيرات بالد المسلمين.
 -3رغبــــة الملــوك واألمراء األوروبيين في تكوين إمارات لهم في المشرق اإلسالمي.
 -4هزيمة البيزنطيين في معركة (مالذ ُكــرد) على أيـــدي السالجقـــة المسلميــــن ،وخـــوف
األوروبيين من امتداد النفوذ اإلسالمي إلى أوروبا.
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احلملة الصليبية األولى
( 492 - 491هـ):
تزع َم بعض األمراء األوروبيني جموعاً
َّ
من نصـــارى أوروبا حلرب املســـلمني،
واجتمعـــوا فــــي ال ُق ْس َ
ـــطنطينية ،ثـــم
زحفـــت القـــوات الصليبيـــة ودخلـــت
آســـيا الصغـــرى ،ومتكنـــت فرقـــة من
اجليـــش مـــن الســـيطرة علـــى ال ُّرهـــا
وأنشـــأت فيهـــا أول إمـــارة صليبيـــة،
فــــي حني زحفت بقيـــة القوات ناحية
أنطاكيـــة فســـيطرت عليهـــا وكونـــت
اإلمـــارة الثانيـــة ،ثـــم واصلـــت زحفها
فدخلـــت فلســـطني وســـيطرت علـــى
اإلمارات الصليبية في بالد الشام
القـــدس ســـنة 492هـ.
ثـــم كونـــت اإلمـــارة الثالثـــة التـــي حتولت بعـــد مضي ســـنتني إلى مملكـــة ،كما جنحـــت القوات
الصليبيـــة فيمـــا بعـــد في الســـيطرة علـــى طرابلس وتأســـيس اإلمـــارة الرابعـــة للصليبيني.
موقف املسلمني:
متكـــن عمـــاد الدين ِزنْكي  -حاكم املوصل  -من اســـتعادة ال ُّرها ســـنة 539هـ ،فـــكان ذلك دافعاً
قويـــاً للمســـلمني غ َّيـــر مـــــن ميــــــزان القوة ملصلحتهـــم ،وقد وصلـــت أخبار تلـــك األحداث إلى
أوروبا ،فقاد بعض ملوكها وأمرائهــــــا حملتهــــــم الثانيــــــة إلــى دمـشــق فأخفقت بعــد أن توحــد
املسلمــــون حتــــت زعامة نور الدين محمود الـــذي َخلَف والده عماد الديـــن زنكي يف الدفاع عن
املسلمني.
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صالح الدين األيوبي وقيام الدولة األيوبية:
توجـــه صـــاح الديـــن األيوبي يف عهد نـــور الدين محمود إلـــى مصر مع القائد أســـد الدين
شـــيركوه؛ ملســـاعدة أهلهـــا ضد الصليبيـــن ،فتولى الـــوزارة في مصـــر َز َمـــ َن ال ُع َبيْديني ،ثم
قضـــى على دولتهم ســـنة (567هـ).
وبعـــد وفـــاة نـــور الدين محمـــود وضعـــف الدولة النوريـــة ،أعلن صـــاح الدين قيـــام الدولة
ووحـــد جبهة مصر مع الشـــام؛ ملواجهة الصليبيني وإخراجهم من بالد املســـلمني.
األيُّوبيـــةّ ،

الم ْق ِدس (583هـ):
معركة ِح ِّط ْين واستعادة بيت َ
عقـــد صـــاح الديـــن مـــع أميـــر حصـــن ال َكـــرك (أرنـــاط) معاهـــدة تعهـــد فيهـــا (أرنـــاط)
ّ
بأاّل يتعرض للمسلمني وبالدهمّ ،إاّل أن (أرناط) نقــــض تــــلك املعــــــاهدة وهــاجـم القوافــل
اإلسالميــــــة وشواطـــــئ احلجـــاز ،فعـــزم صالح الديـــن على محاربتـــه ،وزحـــف بقواته إلى
حطـــن ،حيـــث جتمعت قـــوات الصليبيـــن ،ودارت املعركة بـــن الطرفني ،وانتهـــت بانتصار
املسلمني.
وبعدهـــا زحـــف صالح الدين على املدن الســـاحلية ومتكـــن منها ،ثم حاصـــر بيت املقدس،
فطلبـــوا منـــه األمان مقابل تســـليم املدينة ،فوافق على ذلك ،وعادت القدس ســـنة (583هـ)
إلـــى املســـلمني بعـــد أن احتلهـــا الصليبيـــون ما يقارب تســـعني عامـــاً ،وعامل املســـلمون َم ْن
فيها من النصارى باحلســـنى.

ﻓﺮار اﻟﻨﺎﺟ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ

معركة حطين
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احلملة الصليبية الثالثة (588-585هـ):
ُفزعــــــت أوروبـــــا لالنتصـــــارات التــــي حققهـا المسلمــــون ،وال سيمــــا في القدس ،فأع ُّدوا
حملـــة صليبيـــة ثالثة بزعامة بعض ملوكهـــا ،إذ تقدم (فردريك) إمبراطـــور ألمانيا براً عبر
األناضـــول وغـــرق في أحـــد األنهار وتفرق جنـــده ،أما (فيليب) ملك فرنســـا ،و(ريتشـــارد)
ملـــك إنجلتـــرا فتقدما بحراً و حاصرا ع ّكا ســـنتين ،وتمكنا مـــن دخولها ،وبعدها عاد ملك
فرنســـا إلـــى بـــاده فاضطر ريتشـــارد إلى عقد صلح الرملة عـــام (588هـ) مع صالح
الدين والعـــودة إلى بالده.

نشاط

2

أ -يســتنتج الطلبة أســباب تغيُّ ر ميزان القوة
لمصلحــة المســلمين فــي أثنــاء الحمــات
الصليبية.
..........................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................................................
ب -لمــاذا ســيطر صــاح الديــن علــى المــدن
الساحلية قبل أن يحاصر بيت المقدس؟
..........................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................................................
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من أهم بنود صلح الرملة:
أن يحتفظ الصليبيون بالمنطقة
صوْر إلى حَ يْفا.
الساحلية الممتدة من ُ

أن يحتفظ المسلمون ببقية المناطق
الساحلية والمناطق الداخلية.

أن يُسمح للنصارى بــزيــارة بيت
ال َمقْدِ س دون سالح.

مـــــدة ال ــص ــل ــح ثـــــاث س ــن ــوات
وثالثة أشهر.
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الحملة الصليبية السابعة (648-645هـ):
نجـــح المســـلمون فـــي اســـتعادة بيـــت المقـــدس ،فأثـــار ذلـــك زعمـــا َء أوروبا،
فأعـــد ملك
َّ
فرنســـا (لويس التاســـع) حملـــة اتجه بها إلى مصر ،وســـيطر على ِد ْمياط ،ثـــم واصل زحفه
إلـــى القاهـــرة ،إال أن المســـلمين هزموا الصليبيين في المنصورة ،وأَ َســـروا لويس التاســـع
نفســـه بمبلغ من المـــال ،وانســـحبت الحملة من ِد ْميـــاط .وعندما َخل َ َ
المماليك
ـــف
ُ
َف َفـــ َدى َ
األيوبييـــن فـــي حكـــم مصر والشـــام واصلـــوا مواجهـــة الصليبيين ،وتمكنـــوا من طردهم
مـــن بـــاد المســـلمين وإخراجهـــم من َع ّكا آخـــر معقِ ل لهم في بالد الشـــام عـــام ( 690هـ).

ُ
وأخالقهم في الحرب:
سامح المسلمين
َت ُ
تعا َم َل المســـلمون مع أعدائهم في الحروب وفق األخالق اإلســـامية النبيلة ،مثل التســـامح
والعفو وحســـن معاملة األَ ْسرى.
ومـــن ذلـــك موقف صـــاح الديـــن األيوبي مع خصمـــه ريتشـــارد قلب األســـد عندما مرض

فأرســـل لـــه طبيبه الخـــاص لمعالجته.

؟

الح َمالت الصليبية:
نتائج َ
هل حقق الصليبيون أهدافهم في البالد اإلسالمية؟

خلَّفت الحمالت الصليبية نتائج كثيرة ،لعل من أهمها ما يأتي:
أ -عودة كثير من المسلمين إلى التمسك بالدين واجتماع كلمتهم.
كثير من الدمار والخراب بالعالم اإلسالمي ،وال سيما بالد الشام.
ب -إلحاق ٍ
ج -توقف نمو الحضارة اإلسالمية؛ بسبب انشغال المسلمين بهذه الحروب.
د -سقوط الدولة ال ُعبَيْدِ ية ،وازدياد ضعف الدولة العباسية.
هـ -انتقال مظاهر الحضارة اإلسالمية إلى أوروبا؛ فكان ذلك سبباً في نهضتها.
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تقويم الدرس الخامس
 ١يمأل الطلبة الفراغات اآلتية بما يناسبها:
أ  -م َّرت جهود الدولة العباسية لنشر اإلسالم بدورين ،هما:
.................................................................................................................................................................................................................. -1
.................................................................................................................................................................................................................. -2
ب  -حَ َّصن العباسيون الثغور اإلسالمية المواجهة للبيزنطيين ونظموا حمالت ،..........................................
و ،............................................كما أقاموا على الحدود مناطق دفاعية سميت ...........................................................
 ٢ما أبرز جهود العباسيين في مواجهة أطماع اإلمبراطورية البيزنطية؟
.....................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
 ٣ما أسباب الحمالت الصليبية؟
........................................................................................... -1
........................................................................................... -3

............................................................................................ -2
............................................................................................ -4

 ٤ما نتائج الحمالت الصليبية؟
........................................................................................... -1
........................................................................................... -3

............................................................................................ -2
............................................................................................ -4

 ٥يصف الطلبة اآلتي:
أ -موقف المسلمين من التقدم الصليبي في الحملة األولى.
.....................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
ب -معاملة المسلمين للنصارى بعد دخول صالح الدين األيوبي القدس.
.....................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
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الدرس الرقمي

الدرس السادس
نهاية الدولة العباسية

؟

عانت الدولة العباسية منذ القرن الثالث الهجري انفصالَ عدد من األقاليم عنها؛
حتى اقتصر حكمها في أواخر عهدها على مدينة (بغداد) وما حولها من مدن وقرى
في منطقة العراق ،فما أسباب ضعف الدولة العباسية؟
الهجوم المغولي على البالد اإلسالمية:

اجتـــاح ال َمغُـــوْل المناطـــق الشـــرقية من العالم اإلســـامي فـــي القرن الســـابع الهجري ،ولم
تســـتطع الدولة العباســـية الصمـــود أمامهم ،فســـقطت بغداد بيـــد زعيم المغـــول ( ُهوْالكو)

ســـنة 656هـ ،و ُقتل آخر خلفاء الدولة العباســـية (المســـتعصم باهلل) ،وبذلـــك انتهت الدولة
العباسية.
وال َم ُغوْل هم قبائل سكنت أواسط آسيا ( َمنْ ُغوْليا) وال تَدين بدِ ي ٍْن سماويّ .

(جنْكِ ي ْز خان)،
ولقـــد بـــدأت القبائل المغوليـــة باجتياح البلدان المجـــاورة لها بقيادة ملكهـــم ِ
ثـــم واصلـــوا زحفهم غرباً حتـــى وصلوا إلى حدود البالد اإلســـامية.

بســـبب طبيعة المغول الحربية التي تعتمد على الهجوم والتوســـع؛ بدؤوا مناوشـــاتهم للبالد

اإلســـامية؛ حيـــث أرســـلوا مجموعة من الجواســـيس متخفِّين بـــزِ يّ تجار ،لكن المســـلمين
اكتشـــفوا أمرهم وحاربوهـــم ،فهجم المغول على البالد اإلســـامية.

ول َّمـــا كانـــت أوضـــاع المســـلمين متفرقـــة وغيـــر متحدة؛ نجـــح المغـــول في اجتيـــاح البالد
اإلســـامية الشـــرقية ،فقتلـــوا الســـكان وهدموا المســـاجد والمنـــازل ،وقضـــوا على معظم

مظاهـــر الحضـــارة فيها ،ثم اتجهوا في زحفهـــم غرباً نحو بغداد عاصمة الدولة العباســـية.
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اجتياح بغداد وسقوطها:
(جنْكِ يزْخان) جيشـــاً اجتاح
قـــاد ( ُهوْالكو) حفيـــد ِ
بـــه بغـــداد ودمرهـــا ،وأســـقط الدولة العباســـية
عـــام 656هــــ ،وقتل آخـــر خلفائها (المســـتعصم
باهلل) ،ثـــم واصل زحفه إلى شـــمال العراق وبالد
الشـــام ،واســـتولى علـــى (حَ لَـــب) فســـقطت هذه
القلعة اإلســـامية العتيدة التـــي صمدت في وجه
قـــادة الصليبييـــن مـــن قبل ،ثم خضعت (دمشـــق)
وغيرهـــا مـــن المدن الشـــامية للمغول.

اس ــتباح (هوالك ــو) وجن ــوده (بغ ــداد) أربعي ــن
يومـ ـاً ،فنهب ـ ـ ـ ــوا ،وسلبـ ــوا ،وقتل ــوا ،وأحرق ــوا
المساجد ،والدور ،والمدارس ،والمستشفيات،
والكت ــب ،حت ــى قي ــل إن نه ــر دِ ْج َل ــة اصطب ــغ
باللونين األحمر واألس ــود؛ األحم ـ ـ ـ ــر لكث ـ ـ ـ ـ ــرة
مـ ـ ــا ذبـ ـ ـ ـ ــح (هوالك ــو) م ــن المس ــلمين ،الذي ــن
يق ــدرون بنح ــو ( )800.000ش ــخص.
واألسود لكثرة أحبار الكتب التي ألقيت فيه.

قل ــعة حلب
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نشاط

١

أ -يتتبع الطلبة السهم على الخريطة ثم يرسمون
دائ ــرة على الـمــدن اإلسالمية التي اجتاحها المغول
غرب ًا حتى وصلوا عين جالوت.
ب -يستنتج الطلبة  -من وجهة نظرهم  -األسباب التي
ساعدت المغول على اجتياح (بغداد).
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

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

الممالي ــك :كانـــــوا يُ ْؤ َخـــــذون أســــرى
َ
ف ــي أثن ــاء الح ــرب ف ــي ب ــاد ُخ ــوا َر ْزم،
وقــــــد اهتـــــــم األيوبيــــــون بشرائهــــم،
والعنايـــة بتربيتهـــم حتـــى وصلـــوا إلـــى
أعلـــى المناصـــب ،وقـــد انتقـــل إليهـــم
الحكـــم؛ بســـبب نـــزول شـــجرة الـــ ُّد ّر
(زوج ــة الس ــلطان األيوب ــي الكام ــل) ع ــن
الحك ــم لزوجه ــا الجدي ــد المملوك ــي ع ــز
الدي ــن أَيْ َب ــك ،فقام ــت عل ــى يدي ــه دول ــة
المماليــك ســنة 648هـــ.

ﺟﺤﺎﻓﻞ اﳌﻐﻮل ﺗﺼﻞ إﱃ
ﺑـــﻼد ﻣــﺎ وراء اﻟﻨﻬــﺮ
ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ أواﺳﻂ آﺳﻴﺎ

ﺳﻴﻄﺮ )ﺟﻨﻜﻴﺰ ﺧﺎن(
٦١٦ﻫـ ﻋﲆ ﻣﺪن ﻣﺎ
وراء اﻟﻨﻬﺮ وﻗﴣ
ﻋﲆ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ
واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﺒﺨﺎري وﺳﻤﺮﻗﻨﺪ

ﻜﻜﻦ )ﻫﻮﻻﻛﻮ( ﻣﻦ اﻟﺰﺣﻒ ﻋﲆ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ
)ﺑﻐﺪاد( ﺳﻨﺔ ٦٥٦ﻫـ وﻗﺘﻞ آﺧﺮ ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻨﻲ اﻟﻌﺒﺎس
ﻣﺎرس اﳌﻐﻮل ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
)اﳌﺴﺘﻌﺼﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ( ﺛﻢ
َ
ﺻﻨﻮف اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻘﻄﺖ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ

واﺻﻞ اﳌﻐﻮل اﺟﺘﻴﺎﺣﻬﻢ ﻟﻠﺒﻼد
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة )ﻫﻮﻻﻛﻮ( ﺣﺘﻰ
وﺻﻠﺖ ﻃﻼﺋﻌﻬﻢ ﻧﺤﻮ )ﺣﻠﺐ(
ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺛﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺎداً ﺛﻢ
واﺻﻠﻮا ﺳﻫﻫﻢ ﻧﺤﻮ )دﻣﺸﻖ(
واﺳﺘﻮﻟﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ وﻗﻒ
زﺣﻒ اﳌﻐﻮل ﻋﲆ دوﻟﺔ اﳌﻟﻟﻴﻚ

الهجوم المغولي على البالد اإلسالمية
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؟ لماذا توقف زحف المغول بعد االستيالء على دمشق؟

لما سيطر المغول على دمشق توقف تحركهم عند حدود الدولة المملوكية ،وأرسل (هوالكو)

إلى سلطانها (سيف الدين قُطُ زْ) يهدده ويطلب منه االستسالم قبل دخول بالده ،فاستشار
(سيف الدين قطز) من يثق برأيهم ،فأشاروا عليه بتوحيد الصفوف ومواجهتهم ،فاستحث
سيف الدين قطز أمرا َء المماليك على مواجهتهم.
ُ
معركة عين جالوت:
جهز (سيف الدين قطز) جيشاً
سار به لمواجهة المغول ،وجعل
قيادته لقائده (الظاهر بِيبَرْس)،
ثــم تولى هــو بنفسه فيما بعد
قيادة الجيش ،والتقى بالمغول
في معركة (عين جالوت) سنة
658هـــ ،فكانت معركة حاسمة
انــتــهــت بــانــتــصــار المسلمين،
وأوقفت الزحف المغولي على
العالم اإلسالمي والعالم أجمع،
ا مــســاعــداً على
وكــانــت عــام ـ ً
دخولِ عدد كبير من المغول في
معركة عين جالوت سنة 658هـ
اإلسالم ،ونشرِ ه في مجتمعاتهم
بعد أن عرفوا مبادئه السمحة ،وعلى مشاركتهم فيما بعد في الدفاع عن اإلسالم والمسلمين.
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نشاط

2

أ -ما القرارات التي اتخذها السلطان (سيف الدين قطز) لصد الهجوم المغولي؟
. .............................................................................................................................................................................................................................

ب -إلى ماذا استند السلطان (سيف الدين قطز) في اتخاذ القرارات؟

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

ج -يحدد الطلبة على الخط الزمني اآلتي الحقب َة التاريخية التي تزامن فيها الهجوم الصليبي
والمغولي على العالم اإلسالمي:
 450هـ

 500هـ

 600هـ

 550هـ

 650هـ

الصليبيون
المغــــــول

نتائج الهجوم المغولي على بالد المسلمين:
 -1سقوط الدولة العباسية في (بغداد).
 -2تدمير (بغداد) عاصمة الدولة العباسية.
 -3تدمير مراكز الحضارة اإلسالمية ،وإتالف كثير من العلوم والمعارف.
 -4اتحاد كلمة المسلمين وترك الخالفات.
 -5دخول عدد كبير من المغول في اإلسالم بعد هزيمتهم.
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نشاط

3

يمأل الطلبة الفراغات اآلتية بما يناسبها:
ابتداء حكم العباسيين

نهاية حكم العباسيين

مدة حكم العباسيين

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

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

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

؟ ما أسباب نهاية الدولة العباسية؟
أسباب نهاية الدولة العباسية
تسلط القادة

اتساع رقعة الدولة

انفصال األقاليم

 -1تســـلط القـــادة :حيـــث اعتمـــد خلفـــاء الدولـــة
العباســـية علـــى القـــادة العســـكريين مـــن الفُـــرْس ثـــم

التُّـــرْك ،وكان القـــادة يقدِّمـــون مصالحهم الشـــخصية،
وحينمـــا لـــم تتحقـــق لهـــم مصالحهـــم ،عملـــوا ضـــد

الخلفاء وتسلطوا عليهم.

الخَ ــراج :هـــو األمـــوال التـــي كانت
الدولـــة فـــي العصـــور اإلســـامية
المبكـــرة تأخذهـــا عـــن األراضـــي
التـــي يســـتغلها غيـــر المســـلمين.

 - 2اتســـاع رقعـــة أراضي الدولة العباســـية ،مع ضعف
الخلفـــاء في العصر العباســـي الثاني.

 - 3انفصـــال كثيـــر مـــن األقاليـــم التـــي كانـــت تابعة للدولـــة العباســـية ،وامتناعهـــا من دفع

الخراج للعباســـيين.
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تقويم الدرس السادس
 ١يضع الطلبة عالمة ( )أمــام الـعـبــارة الصحيحة ،وعــامــة ( )أمــام الـعـبــارة غير
الصحيحة فيما يأتي:
أ -عانت الدولة العباسية انفصا َل عدد من األقاليم عنها			 .
ب -من أسباب نهاية حكم الدولة العباسية نقل العاصمة إلى بغداد		 .
		
ج -تسلط القادة العسكريين أدى إلى الحد من نفوذ خلفاء الدولة العباسية.
				
د -سقطت الدولة العباسية على يد هوالكو سنة 656هـ.
				
هـ -كان آخر خلفاء الدولة العباسية هو الواثق باهلل.
 ٢متى اجتاح المغول المناطق الشرقية من العالم اإلسالمي؟

.............................................................................................................................................................................................................................
 ٣يطالع الطلبة الخريطة ،ثم:
أ -يرسمون دائرة حول موطن المغول.

ب -يحددون موقع معركة عين جالوت.
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تقومي الدرس السادس

 ٤يصف الطلبة ما يأتي:
أ -قيام دولة المغول.
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
ب -سقوط بغداد.
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
 ٥ما أسباب الهجوم المغولي على العالم اإلسالمي؟
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
 ٦ما سبب إسالم عدد كبير من المغول؟
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
 ٧ما أبرز نتائج معركة عين جالوت؟
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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الدرس الرقمي

الدرس السابع
1342هـ )
الدولة العثمانية ( 1342 - 699هـ

؟

بعد نهاية الــدولــة العباسية وانقسام سلطتها إلــى ممالك ودوي ــات سيطرت الدولة
العثمانية على رقعة جغرافية واسعة من تلك الممالك والدويالت ،فكيف تحقق ذلك؟
وكيف كانت طبيعة حكم الدولة العثمانية لبعض البالد العربية؟ وما أبرز نتائج ذلك؟

نشأة الدولة العثمانية
ينتســب العثمانيــون إلــى قبيلــة تركيــة كانــت تعيــش
فــي أواســط آســيا (تُرْكســتان) ،ثــم هاجــرت إلــى
آســيا الصغــرى بقيــادة أميرهم (أُرْطُ غْــرُل) فراراً من
الغــزو المغولــي ،والتقــى (أرطغرل) بســلطان الدولة
السَّ ــل ْجُ وقية المســلمة فــي آســيا الصغرى ،وســاعده
فــي حروبه ضد الروم البيزنطيين ،فكافأه الســلطان
الســلجوقي علــى تلــك المســاعدة بمنحــه أرضــاً في
غرب األناضول وســمح له بالتوسع فيها على حساب
الروم البيزنطيين.
بعــد وفــاة (أُرْطُ غْــرُل) خَ لَفَــه ابنه
(عثمــان) فواصــل حروبــه ضــد
البيزنطييــن ،وبعــد انهيــار الدولة
الســلجوقية فُتــح المجــال أمــام
ض جديدة،
(عثمان) فاســتقل بأرا ٍ
وحــرص علــى بنــاء دولتــه ،ومنــذ
ذلــك الوقــت ظهــر مــا عُــرف في
التاريــخ باســم الدولــة العثمانيــة،
ويع ُّد (عثمان بن أرطغرل) مؤسس
الدولة العثمانية ،وإليه تنسب.

اعتنـقـ ـ ـ ـ ــت القبــائ ـ ـ ـ ـ ــل التــركـيـ ـ ـ ـ ــة
اإلسـ ــالم منـ ـ ـ ــذ الفتوحات اإلسالميــة
ف ــي عهـ ـ ـ ـ ــد الدول ـ ـ ــة األمويـ ـ ـ ــة ،وب ــرزت
ف ـ ـ ـ ـ ــي التاري ـ ـ ـ ــخ منـ ـ ـ ـ ــذ عهـ ــد الخليفة
العباس ــي المعتص ــم.
تأسس ـ ـ ــت الدولـ ـ ـ ــة السلجوقي ـ ـ ــة
ف ـ ـ ــي الق ـ ـ ــرن الخام ـ ـ ــس الهجـ ـ ــري/
الحـ ـ ــادي عش ـ ـ ــر المي ــادي ،وامتـ ـ ــدت
إل ـ ـ ـ ــى بـ ــاد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بي ـ ـ ـ ـ ــن ال َّن ْه َريـ ـ ـ ــن
والش ـ ـ ــام وفـ ـ ـ ــارس وأطـ ـ ـ ــراف مصـ ـ ـ ــر.

المنطقة التي قامت عليها الدولة العثمانية عند تأسيسها
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ﻧﺸﺎﻁ

١

أ -ﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ؟

.................................................................................................................................................................................................................................
ب  -ﻣَ ﻦ اﻟﻤﺆﺳﺲ اﻷول ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ؟

.................................................................................................................................................................................................................................
ﺗﻮﻟـــﻰ ﻓـــﻲ أواﺋـــﻞ اﻟﺪوﻟـــﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـــﺔ ﺳـــﻼﻃﻴﻦ
أﻗﻮﻳـــﺎء ﺷـــﺎرﻛﻮا ﻓـــﻲ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺄﺳـــﻴﺲ
ﺣﺘـــﻰ ﺻـــﺎرت اﻟﺪوﻟـــﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـــﺔ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳـــﺔ
واﺳـــﻌﺔ ،ﺗﻤﺘـــﺪ أراﺿﻴﻬـــﺎ ﺧـــﻼل ﻗـــﺎرات آﺳـــﻴﺎ
وأوروﺑـــﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴـــﺎ.
ﻣـــﺪﱠ )أُوْرﺧَ ﺎن ﺑـــﻦ ﻋﺜﻤـــﺎن( )٧٦١-٧٢٦ﻫـ( ﻧﻔﻮذ
اﻟﺪوﻟـــﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـــﺔ ﻓـــﻲ آﺳـــﻴﺎ اﻟﺼﻐـــﺮى وﻓـــﻲ
اﻷراﺿﻲ اﻷوروﺑﻴﺔ ،وأﺳـــﺲ ﻓﺮﻗﺔ )اﻹﻧﻜﺸﺎرﻳﺔ(
ا ﻟﻌﺴﻜﺮ ﻳﺔ .
وﻳﻌـــــﺪ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﺜﺎﻧــــــﻲ )اﻟﻔﺎﺗﺢ( )٨٨٦-٨٥٥ﻫـ(
اﻟﻤﺆﺳــﺲ اﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻟﻠﺪوﻟـــــﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ ،ﻋﻤــــﻞ
ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘﻮﻳــــــــــــﺔ اﻟﺠﻴـــــــﺶ اﻟﺒــــــــﺮي واﻟﺒﺤـــﺮي
وإﻋـــﺪاده ﻋﺴﻜﺮﻳـــــــﺎً وﻣﻌﻨﻮﻳــــــــﺎً ،وﻓﺘـــــــــــــــﺢ
اﻟﻘﺴـﻄﻨﻄﻴﻨﻴــــــــــﺔ واﺗﺨﺬﻫـــﺎ ﻋﺎﺻﻤـــﺔ ﻟﻠﺪوﻟـــﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـــﺔ ،وﺳـــﻤﱠﺎﻫﺎ )إﺳـــﻄﻨﺒﻮل(.

٦٩

اﻹﻧﻜﺸﺎرﻳﺔ:
ﺗﻌﻨﻲ ﻓــﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻴـــﺶ
اﻟﺠﺪﻳـــﺪ ،وﻗــﺪ ﺗــﻜ ﱠﻮن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا
أﺳﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﻟــﺤــﺮوب ﻓﺠﺮى ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ
وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وأﺳﻬﻤﻮا
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻌﺎرك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.
أﺻﺒﺤﺖ ﻫــﺬه اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎً
ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘُﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﺎم ١٢٤١ﻫـ.

ﻣﺴﺠﺪ أﻳﺎ ﺻﻮﻓﻴﺎ
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إﺳﻄﻨﺒﻮل

الدولة العثمانية في أقصى اتساع لها

فـــي عهد ســـليم األول (926 -918هـ) توقف المد العثمانـــي في أوروبا ،فاتجه العثمانيون إلى
االســـتيالء على البالد العربية ،ويعد ســـليمان األول (القانوني) (974-926هـ) آخر السالطين
العثمانييـــن األقويـــاء ،وصلت الدولة في عهده إلى عاصمة النمســـا (فيينـــا) ،ووضع القوانين
المنظمة لشـــؤون الدولة؛ ولذا لُقب بالقانوني ،وواصل سياســـة والده فأكمل االســـتيالء على
معظم البالد العربية.

نشاط

2

أَ -من المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية ؟

.....................................................................................................................................................................
بَ -من السلطان الذي بدأ االستيالء على المناطق العربية؟

.....................................................................................................................................................................
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ | اﻟﺪرس اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ آﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮى ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم،
ﺛﻢ واﺻﻞ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن زﺣﻔﻬﻢ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﺼﺮ ،وﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﺔ
) َﻣﺮْج داﺑِﻖ( ﻋﺎم ٩٢٢ﻫـ ﺛﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻌﺎم ﻣﻮﻗﻌﺔ )اﻟ ﱠﺮﻳْﺪَا ِﻧ ﱠﻴﺔ(؛ وﺑﻬﺬا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ .ﻛﻤﺎ دﺧﻠﺖ اﻟﺤﺠﺎز ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﺎدة
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺛﻢ أﻛﻤﻞ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
إﺧﻀﺎع اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻹداري اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺴﻴــــﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒــــﻼد
وال أو ﻣﺘﺼﺮﱢف.
إﻟــﻰ وﻻﻳـــﺎت ،ﺣﻴـــﺚ ﺑﻠﻐــــﺖ ) (١٥وﻻﻳــﺔ ،وﻛﺎن ﻳﺪﻳﺮ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ ٍ
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد واﻷراﺿﻲ ،وﺟﺒﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﺳﻼﻃﻴﻨﻬﺎ دون
ﻣﺮدود واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان أو ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ.
اﻟﺘﺴﻠـﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ وزرع اﻟﻔﺘــﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ
ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أن ﺗﻜـﻮن ﻣﻮﺣـــﺪة.
واﻟﺤﺮْﻓِ ﻴﱢﻴﻦ اﻟ َﻤ َﻬﺮَة ﻣﻦ اﻟﺒﻼد
ِ
اﻟﺼ ﱠﻨﺎع
ﻧﻘﻞ ﱡ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ إﺳﻄﻨﺒﻮل.
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻼع واﻟﺤﺼﻮن ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺟﻨﻮد اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ووﻻﺗﻬﺎ.
ﻓﻘﺪان اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺿﻌﻒ اﻷﻣﻦ داﺧﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﻠﺪان وﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﺤﺞ.

٧١

أﻃﻠﻘـ ـ ــﺖ اﻟﺪوﻟ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـ ــﺔ أوﺻﺎﻓـ ـ ًﺎ ﻏﻴ ــﺮ
ﺻﺤﻴﺤ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺪوﻟ ــﺔ اﻟﺴ ــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﺸ ــﻮﻳﻬﻬﺎ،
وﻣﻨﻬﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻫّ ﺎﺑﻴﺔ؛ ﻟﺘﻨﻔﻴـ ــﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴ ـ ـ ــﻦ
ﻣﻨﻬ ـ ـ ـ ــﺎ ،وﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻣﺒﺎدﺋﻬـ ـ ـ ــﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤـ ــﺔ.
واﻟﺪوﻟـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﺗﻘـ ـ ـ ــﻮم ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺒـ ـ ـ ــﺎدئ
أﺳﺎﺳﻬ ـ ـ ــﺎ ﻛﺘـ ـ ـ ــﺎب اﷲ وﺳﻨ ـ ـ ــﺔ رﺳ ــﻮﻟﻪ ﷺ ،وﻣ ـ ــﺎ
ﺟ ــﺎء ﻟﺪى اﻟﺴ ــﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،وﺗﻘ ــﻮم ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ
اﻹﺳ ــﻼم واﻟﻤﺴ ــﻠﻤﻴﻦ ،وﺗﺤﻘﻴ ـ ــﻖ اﻟﺮﻳ ــﺎدة ﻓ ــﻲ
ﻣﺠ ــﺎﻻت اﻟﺤﻀ ــﺎرة ﻋﺎﻣ ــﺔ.
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نتائج االعتداءات العثمانية على بعض أجزاء شبه الجزيرة العربية:
محاربة الدولة السعودية األولى والدولة السعودية الثانية،
ومساندة بعض الزعماء المحليين ضد الملك عبدالعزيز.
س ــفربرلك :كلمـــــــة تركيـــــــة
تدميـــر الدرعيـــة وما حولهـــا من البلدات وأجـــزاء كثيرة
تعني النفيــــر العام والتهجير،
مـــن بالد زَهْ ران وعَ ســـير.
وهي تلك الحملـة العثمانيــــــة
تعذيب اإلمام عبداهلل بن سعود آخر أئمة الدولة السعودية
التــــــي كان هدفهـــا ترحيـــل
مجموعـــات كبيـــــــــــرة مــــــــن
األولى وقتله في إسطنبول.
الرجــــــــــــال مـــــــــــن البلـــدان
التضييق على أهالي األحســـاء وعســـير وال سيما التجار
العربية ،مثل :العراق والشـــام
منهـــم ،وقـــد حاولـــوا مـــراراً وتكـــراراً الرفـــع بشـــكواهم
والمدينـــة المنـــورة ،إلـــى
جبهـــات تخوض فيهـــا الدولة
للســـلطان العثمانـــي إال أنـــه لم يســـتجب لهم.
العثمانيـــة القتـــال فـــي أثنـــاء
(ســـ َف ْربَ ْرلَكْ ) ألهالي المدينة المنورة،
التهجير القَسْ ـــري َ
الحـــرب العالميــــــة األولـــى.
مــــن أجـــل تجنيـــد أبنائهـــم لمســـاندة الدولـــة العثمانية
وحليفتهـــا ألمانيـــا فـــي الحـــرب العالمية األولـــى ،حيث
ال تعســـفياً،
نُقـــل بعـــض أهالـــي المدينـــة إلى الشـــام نق ً
ونُهبـــت أغذيـــة المدينـــة المنـــورة وخيراتهـــا من أجـــل تموين عســـاكر الدولـــة العثمانية.

؟

هل استمرت الدولة العثمانية في قوتها؟

ضعف الدولة العثمانية وسقوطها
أدت الجهــــود التـــــي قدَّ مهـــــــا السالطيــــــن (األوائل) دورها في الحفاظ على كيان الدولة
وقوتهـــا إلـــى أن امتدت عوامل متعـــددة داخل الدولة وخارجها أســـهمت في إضعافها ،ومن
ثَم ســـقوطها سنة 1342هـ.
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وكان من أبرز العوامل التي أسهمت في نهاية الدولة العثمانية ما يأتي:
 -1االبتعاد عن الشـــريعة اإلســـامية وســـيطرة غير المســـلمين على مواقع النفوذ فيها،
وانتشار الممارسات غير الشرعية.
 -2ضعف السالطين المتأخرين وميلهم للترف.
 -3اتساع مساحة أراضي الدولة العثمانية وتنوع عناصر المجتمع فيها.
 -4تردي أوضاع الجيش ،وتدخله في شؤون الدولة اإلدارية والسياسية.
 -5حروب البُل ْقان التي أنهكت الدولة.
 -6تعامل الدولة العثمانية السيئ مع األراضي التي تحتلها.
 -7إهمال تنمية البالد التي يسيطرون عليها.

نشاط

3

في رأيك ما أبرز عامل أدى إلى ضعف الدولة العثمانية؟ ولماذا؟
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

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

73

تقويم الدرس السابع
 ١يستنتج الطلبة أسباب شكوى أهالي األحساء من الدولة العثمانية.
......................................................................................................................................................................................................... -1
......................................................................................................................................................................................................... -2
 ٢يعلل الطلبة أسباب معاداة الدولة العثمانية للدولة السعودية.
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
 ٣ما أبرز إنجازات الدولة العثمانية في آسيا وأوروبا؟
......................................................................................................................................................................................................... -1
......................................................................................................................................................................................................... -2
......................................................................................................................................................................................................... -3
 ٤ما أسباب نهاية حكم الدولة العثمانية؟
......................................................................................................................................................................................................... -1
......................................................................................................................................................................................................... -2
......................................................................................................................................................................................................... -3
......................................................................................................................................................................................................... -4
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تقومي الوحدة الثانية

 ١يضع الطلبة عالمة (  )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (  ) Xأمام العبارة غير الصحيحة
فيما يأتي:
أ -تمكن العباسيون من القضاء على الدولة األموية سنة 132هـ		 .

ب -قاد أبو مسلم الخُ راساني حركة العباسيين في خراسان.
ج -بنى محمد المهدي مدينة بغداد وسماها دار السالم.

الج ْزيَة.
د -انتصر هارون الرشيد على البيزنطيين وأجبرهم على دفع ِ
 2يحدد الطلبة سنة وفاة الخلفاء البارزين في الدولة العباسية ومدة حكم كل واحد منهم:
الخليفة

سنة وفاته

مدة حكمه

أبو العباس عبداهلل بن محمد

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

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

أبو جعفر المنصور

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

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

محمد المهدي

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

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

هارون الرشيد

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

. ....................................................
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 3يستنتج الطلبة الدروس المستفادة من قصة صالح الدين األيوبي مع خصمه ريتشارد في مرضه.
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

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

 4يضع الطلبة خط ًا تحت الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -تنسب الدولة العثمانية إلى:
(أرطغرل  -عثمان  -أورخان  -هوالكو).
ب -اعتنقت القبائل التركية اإلسالم في عهد:
(الدولة األموية  -الدولة السلجوقية  -الدولة العباسية).
ج -سيطرت الدولة العثمانية على مصر بعد معركة:
(الريدانية  -مرج دابق  -جالديران).

د -استمرت الدولة العباسية نحو:
( ٣قرون  ٤ -قرون  ٥ -قرون)
 5يذكر الطلبة أسباب سقوط الدولة العباسية.
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................
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 6يصل الطلبة عبارات المجموعة (ب) بما يناسبها في المجموعة (أ) باستعمال األرقام:
(أ)

(ب)
يُعَد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية

 -1أبو العباس

أول خلفاء الدولة العباسية
نظَّ م البريد وكثَّف من خدماته

 -2هارون الرشيد

قلَّت المشكالت والفتن في عهده

 -3المستعصم باهلل

يُعَد عصره العصر الذهبي للحضارة اإلسالمية في مجال العلوم

 -4أبو جعفر المنصور

وسَّ ع بيت الحكمة في بغداد
آخر خلفاء الدولة العباسية

 -5محمد المهدي

 7يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -تفوقت القوات اإلسالمية وانتصرت على البيزنطيين في عهد:
المنصور.

المهدي.

المعتصم.

الرشيد.

ب -انتهى حكم الدولة العباسية بسقوط مدينة:
حَ لَب.

بغداد.

البصرة.

خُ راسان.

ج -قضى على فتنة الخوارج:
أبو جعفر المنصور.

عمر بن عبدالعزيز.

هارون الرشيد.
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المعتصم باهلل.

تقومي الوحدة الثانية

الح َم ْيمَة  -بغداد ِ -هرَقْ لَة  -عَ مُّ وْرِ يّة ):
 8يحدد الطلبة على الخريطة موقع كل منُ ( :

)ﻗﺰوﻳﻦ(

)

اﻟﺒﺤ

ﺮ اﻷ
ﺣﻤﺮ(

)اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ(
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الوحدة الثالثة

3

الجغرافيا

دروس الوحدة
الدرس الثامن :األقاليم الجغرافية
الدرس التاسع :الخريطة الطبوغرافية

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:

التعرف على مفهوم اإلقليم
التعرف على العالقة بين اإلقليم والعوامل الجغرافية
التعرف على الخريطة الطبوغرافية ومكوناتها

الدرس الرقمي

الدرس الثامن
األقاليم الجغرافية

؟

تتنوع األقاليم على سطح األرض وفق ًا للتضاريس والمُ ناخ ،فما األقاليم الجغرافية؟
وما أبرز خصائصها؟
مفهوم اإلقليم

خاصة .ويتسم
هو جزء من األرض تجتمع فيه صفات طبيع َّية أو اجتماع َّية تجعله وحدة
َّ
بخصائص محددة تميزه عن غيره من األجزاء األخرى.

وقد يكون اإلقليم جزءاً من دولة ،وقد يشغل مساحة واسعة من أراضي أكثر من دولة ،كما
قد يمثل جزءاً من قارة ،وأحياناً قد تشغل أبعاده مناطق مختلفة في أكثر من قارة ،ومن هنا
فإن مساحة األقاليم تتفاوت.
أنواع األقاليم

يتنوع المظهر العام لإلقليم تبعاً للعوامل الجغرافية التي تش ّكله ،فهناك ثالثة أنواع من
األقاليم ،هي:
أو ًال :األقاليم التضاريسية:
تُصنَّف األقاليم التضاريســـية بحســـب تن ُّوع عناصر أشـــكال ســـطح األرض ومظهرها العام،

وهـــذا يميـــز كل إقليم عن غيـــره ،وتتمثل هذه العناصـــر فيما يأتي:
 -١أشكال سطح األرض ودرجة انحداره.

 -٢ارتفاع سطح األرض عن مستوى سطح البحر ،أو انخفاضه عنه.
 -٣درجة ت َ
َض ُّرس المنطقة.

 -٤التركيب الصخري لإلقليم.
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ووفقاً لهذه العناصر مجتمع ًة يمكن تقسيم سطح العالم إلى أقاليم تضاريسية كبرى ،هي:
اإلقليم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

النسبة من سطح األرض

السهول المستوية
السهول غير المستوية
الهضاب
سهول تتخللها ال ِّتالل والجبال
مناطق التالل
مناطق المرتفعات المتوسطة (الجبال)
مناطق المرتفعات العالية (الجبال الشاهقة)
الجبال الثلجية ،وتقع في القارة القطبية الجنوبية

تضاريس العالم
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المناخ َّية:
ثاني ًا :األقاليم ُ

تُصنَّف األقاليم المناخية بحسب تن ُّوع خصائص العناصر األساسية ل ُمناخ تلك األقاليم ،وهو
ما يميز كل إقليم عن غيره ،ولهذا عالقة وثيقة بتنوع الحياة النباتية فوق سطح األرض،
وبناء على تلك الخصائص تقسم األقاليم إلى:
 -١المناطق الحارة:
وهي تشمل ثالثة أقاليم ُمناخية:
بالمناخ االستوائي :ويمتد حول خط االستواء
ُ
الم ْم ِطر ،ويسمى أحيان ًا ُ
المناخ َ
المداري ُ
حتى درجة عرض  5شماالً و 10جنوباً ،ويشمل جزر إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وحوض
األمازون والكونغو .ويسود فيه فصل واحد طوال السنة حيث الحرارة المرتفعة واألمطار
الغزيرة.
والج ْدي،
الس َرطان َ
ُ
المناخ الموسمي :ويشمل المناطق الواقعة بين اإلقليم االستوائي ومدا َري َّ
وترتفع فيه الحرارة عموماً واألمطار تهطل في فصل واحد؛ وهو الصيف في األغلب.
ا ُلمناخ الصحراوي الجاف :ويسود في شبه الجزيرة العربية
والصحراء اإلفريقية الكبرى ،وصحاري أستراليا ،وتكون
الحرارة فيه مرتفعة نهاراً ومنخفضة ليالً ،فالمدى الحراري
فيه كبير واألمطار قليلة ونادرة.

الم ــدى الح ــراري :الفـــرق بيـــن
أعلى درجـــة حـــرارة وأدنى درجة
حـــرارة في اليـــوم أو الســـنة.

 -٢المناطق المعتدلة:
وهي تشمل ثالثة أقاليم ُمناخية:
المناخ
المتوسطي :ويسود في الدول الواقعة حول البحر المتوسط ،إضاف ًة إلى مناطق
ُ
ِّ
أخرى في جنوب غرب أمريكا الجنوبية والشمالية وأستراليا وإفريقيا .وفيه أربعة فصول:
الصيف حار وجاف ،والشتاء بارد وممطر ،والربيع والخريف فصالن معتدالن.
المحيطي :ويسود في المناطق الواقعة في غرب القارات وفي نيوزيالندا ،واألمطار
المناخ ُ
ُ
فيه على مدار السنة.
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المناخ القا ِّري :وهو المناخ السائد في داخل القارات ،ويتر ّكز بين دائرتي العرض  40و60
ُ
درجة شماالً.
 -٣المناطق الباردة:
وتشمل إقليمين ُمناخيين ،هما:

المناخ القطبي :ويكون ضمن الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية ،وصي ُفه قصير
ُ
بارد ،وشتاؤه طويل شديد البرودة.
الج َبلي :ويسود في أعالي الجبال ،وصي ُفه معتدل وشتاؤه بارد .وتنخفض فيه
المناخ َ
ُ
الحرارة كلَّما زاد االرتفاع.

األقاليم المناخية
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ثالث ًا :األقاليم النباتية:
يُ َق َّسم سطح األرض إلى أقاليم نباتية مختلفة ،وفقاً لمجموعات النباتات الطبيعية التي
تنتشر في كل إقليم ،ويمكن تصنيفها التصنيف اآلتي:
قصـــد بـــه الغطـــاءات النباتيـــة الكثيفـــة ،ويرتبـــط وجودهـــا بالمناطق
 -١إقلي ــم الغاب ــات :يُ َ
الرطبـــة الغزيـــرة األمطـــار ،ســـواء أكانـــت تقـــع في عـــروض مداريـــة أم معتدلة ،ويشـــمل:
أ -الغابات االســـتوائية والغابات شـــبه المداريـــة ،مثل حوض األمـــازون وحوض الكونغو
وبعض أجـــزاء من جزر الهند الشـــرقية.

ب -غابـــات العـــروض المعتدلة ،وهي ذات أشـــجار دائمة الخضرة ،مثل أشـــجار الزيتون
واألعنـــاب والتـــوت ،وتتمثل في غابات البحر األبيض المتوســـط.
والصنَ ْوبَر ،وتتمثل في
ج -غابـــات العـــروض الباردة ،ومن أهم أشـــجارها البَلُّوط والـــزّان
َّ
الصنَ ْوبَ ِر َّية والغابات ال َّنف ِْض َّية.
الغابـــات َّ
 -٢إقليم الحشائش ،ويشمل:
أ -حشـــائش العروض المدارية (الســـافانا) ،وهي حشـــائش خشنة ،وتنتشـــر في القارة
اإلفريقية وفي شـــمال أســـتراليا وأمريكا الجنوبية.

ب -حشـــائش العروض المعتدلة (اإلســـتبس) ،وهي حشـــائش لينة وأقل كثافة وارتفاعاً

من حشائش السافانا.

 -٣إقليم النباتات الشوكية الحارة والجافة ،وتشمل:

أ -النباتات الشوكية في جوانب الصحاري الحارة الجافة.

ب -األعشاب الصحراوية الجافة القليلة داخل نطاق الصحاري الحارة الجافة.
 -٤إقليم نباتات الصحاري الجليدية ،وتشمل :نباتات ال َّتنْدرا.
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وتختلف األصناف الحيوانية فوق أقاليم سطح األرض وفقاً للخصائص الطبيعية لكل إقليم،
حيث تعيش كل عائلة حيوانية في األماكن ذات الخصائص الجغرافية التي تالئمها ،ففي
األقاليم المنبسطة ذات الحشائش القصيرة ،مثل :سهول اإلستبس يعيش ِ
الحصان البري ،أما
في األقاليم ذات الغابات الكثيفة فتنتشر الزواحف والحيوانات البطيئة الحركة ،مثلَ :ف َرس
النهر والتماسيح ،أما المناطق الجبلية العالية ،مثل :مرتفعات اإلنديز وال ُّروكي والهيمااليا
فتظهر الحيوانات القادرة على التسلق.
وفي المناطق الحارة الجافة تعيش الحيوانات القادرة على تحمل الجفاف وذات الصوف
القليل ،مثلِ :
الجمال والظِّ باء وال َمها.

توزيع الصحاري

نشاط

1

بالرجوع إلى مصادر التعلم يقارن الطلبة اختالف الكثافة السكانية في إقليمَ ي حوض
الكونغو وجزر إندونيسيا مع وقوعهما في اإلقليم االستوائي ،ويفسرون أسباب ذلك.
...............................................................................................................................................................................................................................
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عوامل جذب السكان في األقاليم المختلفة

إقليم
الس ّكان وتؤدي إلى تر ُّك ِزهم في
ومن أهم ال ُم َق ِّومات الجغرافية التي تُسهِ م في جذب ُّ
ٍ
ما دون غيره من األقاليم:
 -١المناخ المناسب المعتدل.
 -٢األرض السهلية المستوية.
 -٣التربة الجيدة والصالحة لإلنتاج الزراعي ،إضاف ًة إلى توافر المياه فيها.
 -٤توافر الموارد الطبيعية مثل :النفط والمعادن.

جبال الطائف

وادي َل َجب بجازان

نشاط

صحراء الربع الخالي

نباتات برية َ -ع ْر َعر

الد ْي َسة بمنطقة تبوك
وادي ِّ

واحة األحساء

٢

يحدد الطلبة إحدى مناطق النباتات الصحراوية في وطني المملكة العربية السعودية ،ثم
يذكرون بعض أنواع النباتات فيها.

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

88

تقويم الدرس الثامن
 1ما مفهوم اإلقليم؟

..............................................................................................................................................................................................................................
 ٢يذكر الطلبة األقاليم المناخية المعتدلة الثالثة.

.................................................................................................................................................................................................................... -1
.................................................................................................................................................................................................................... -2
.................................................................................................................................................................................................................... -3
 ٣ما أبرز عوامل جذب السكان في األقاليم؟

.................................................................................................................................................................................................................... -1
.................................................................................................................................................................................................................... -2
.................................................................................................................................................................................................................... -3
 ٤ما أبرز أنواع األقاليم؟

...............................................................................................................................................................................................................................
 ٥تشمل المناطق الباردة إقليمين مناخيين  ،فما هما؟

.................................................................................................................................................................................................................... -1
.................................................................................................................................................................................................................... -2

89

الدرس الرقمي

الدرس التاسع
الخريطة الطبوغرافية

؟

تخ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم الخرائ ـ ـ ـ ـ ـ ــط اإلنسـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ـ ــي أعماله ورحالته ودراساته ،وخصوص ًا الخرائط
الطبوغرافيـ ـ ــة ،فم ـ ــا الخريطة الطبوغرافي ـ ــة؟ وما أهميتها؟

خريطة طبوغرافية لمدينة الرياض
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مفهوم الخريطة الطبوغرافية

هي رسم توضيحي وتفصيلي أو ثالثي األبعاد لمنطقة محدودة من سطح األرض موضح
عليه خطوط ال ُكنْتُور والمعالم بمقياسها الصحيح ،سواء أكانت طبيعية (الجبال والهضاب
والمجاري المائية) ،أم غير طبيعية (الطرق والسكك الحديدية والمشاريع الزراعية
والصناعية) .فهي تمثيل مصغر للواقع الميداني.
عندما نخرج في رحلة برية مث ً
ال يمكننا أن نرى أن األرض ليست مستوية ،أليس كذلك؟
ففيها التالل والجبال والوديان وغيرها من السمات التي تعطي سطحها شك ً
ال ثالثي األبعاد.
هذه السمات هي التضاريس ،التي هي شكل سطح األرض.
ونرى داخل المدينة المباني والمطارات والسكك الحديدية والطرقات وغيرها ،وهي معالم
من صنع اإلنسان .والطريقة التي نمثل بها هذه السمات هي الخريطة الطبوغرافية.
الخرائط ُ
الك ْنتُ ورية:
إن أول ما نلحظ في الخريطة الطبوغرافية هي الخطوط ال ُكنْتُورية ،وهي خطوط االرتفاع
على الخريطة التي تكون متباعدة في المناطق ذات االرتفاع المنخفض ،وتتقارب أكثر في
المناطق ذات االرتفاع العالي ،وتساعدك الخطوط الكنتورية على رؤية شكل األرض من
خالل االرتفاع.
فلنفكر في األمر على هذا النحو،
إذا نظرنا إلى أسفل الجبل من أعلى
فسنرى الذروة في المنتصف وبقية
الجبل تحيط به ،وتبدو فيها خطوط
ارتفاع المناطق القريبة من ذروة الجبل
شديدة القرب إلى بعضها؛ ألن هذه
المناطق عمودية أكثر من كونها أفقية.
وهذا مماثل للخريطة الطبوغرافية.
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طمية بخطوط الكنتور
تمثيل جبل
َّ

طمية بالقصيم
جبل
َّ

أهمية الخريطة الطبوغرافيـة

الخرائط الطبوغرافية ذات أهمية كبيرة؛ ألنها تمثل تمثي ً
ال دقيقاً جمي َع الظواهر على سطح
األرض ،سواء أكانت طبيعية أم غير طبيعية .وتتطلب قراءة الخريطة الطبوغرافية أن نكون

قادرين على تفسير الخطوط والرموز واألشكال الخاصة بها تفسيراً صحيحاً.

خطوط الكُ نْتُ ور هي أهم عناصر توضيح التضاريس على سطح األرض ،ويمكن تلخيص خصائص خطوط الكنتور فيما يأتي:
ال ب ــد م ــن وج ــود ع ــدد كاف م ــن خط ــوط الكنت ــور عل ــى الخريط ــة لمعرف ــة طبيع ــة س ــطح األرض ف ــي المنطق ــة ،فخ ــط الكنت ــور
الواح ــد ال يعن ــي ش ــيئ ًا إال إذا كان ضم ــن مجموع ــة م ــن خط ــوط الكنت ــور المتج ــاورة ف ــي المنطق ــة.
يش ــكل أي خ ــط م ــن خط ــوط الكنت ــور حلق ــة مقفل ــة ،وال يتالش ـ ــى ،وال يتقاط ــع م ــع أي خ ــط كنت ــور آخ ــر إال ف ــي بع ــض الحاالت
الن ــادرة مث ــل الج ــرف الرأس ـ ــي أو النت ــوءات األفقية ف ــي المناط ــق الجبلية.
تق ــارب خط ــوط الكنت ــور ف ــي الخريط ــة الواح ــدة يعن ــي ح ــدة المي ــول ،وتباعده ــا ع ــن بعضه ــا يعن ــي أن المنطقة ليس ــت ش ــديدة
االنح ــدارات.
عمودي ًا عليهما.
يكــون اتجاه أعلى درجة انحدار في المنطقة بين خطين كنتوريين
ّ
وج ــود خط ــوط كنت ــور ف ــي منطق ــة معين ــة عل ــى ش ــكل حلق ــات مقفل ــة يزي ــد رقم كل خ ــط منها ع ــن الخط ال ــذي قبله ف ــي اتجاه
مرك ــز الحلق ــة ه ــو دلي ـ ٌـل عل ــى أن المنطق ــة ه ــي نتوء رأس ــي قمته عند المركز .أم ــا إذا ق َّلت أرق ــام خطوط الكنتور ف ــي اتجاه المركز
ف ــإن ه ــذا ي ــدل عل ــى أن المنطقة على ش ــكل حوض.
كلم ــا زادت التعاري ــج وااللت ــواءات ف ــي خط ــوط الكنت ــور دل ذل ــك عل ــى وع ــورة المنطق ــة ،ف ــي حي ــن تتخ ــذ خط ــوط الكنت ــور ف ــي
المناط ــق الس ــهلة أش ــكال منحني ــات بس ــيطة.
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مكونات الخريطة الطبوغرافيـة

تتكـــون الخريطـــة الطبوغرافيــــة مـــن مجموعة خطـــوط ورمـــوز وألوان وأشـــكال وحروف؛
إلبـــراز المعلومـــات والتفاصيل الممثلة لســـطح األرض؛ من أجل إيصالها إلى من يســـتعمل
الخريطـــة إيصـــاالً صحيحـــاً ،ليتمكن مـــن قراءتها وتفســـيرها .ومن تلـــك
المكونات:
ِّ

أ -المحتويات الخارجية
اس ــم الخريط ــة :اســـم أو عنـــوان خـــاص بالخريطـــة الطبوغرافيـــة ،لـــه عالقـــة بالمنطقة
المرســـومة ،مثـــل :اســـم مدينـــة ،أو قرية ،أو جبـــل ،أو ٍ
واد ،أو غيره .ويكتب اســـم الخريطة
باللون األســـود وبخـــط واضح.
رق ــم الخريط ــة :هـــو رقـــم يُ َد َّون علـــى الخريطة بحيث يمكـــن عند النظر إليه معرفــــة كثير
عـــــنها ،مثل :مقياس الرســـم ،وموقعها على ســـطح األرض.
دلي ــل الرم ــوز والمصطلح ــات :يعـــرف كذلـــك بدليـــل الخريطـــة أو مفتـــاح الخريطـــة ،وهو
قائمــــة بالرمـــوز والعالمات المســـتعملة فـــي الخريطة مع شـــرح كل منهــــــا .وتختلف هذه
الرمـــوز والمصطلحـــات باختـــاف مقيـــاس الخريطة.
مقياس الخريطة :يوضــع مقياس الرسـم بأحد أشـكاله (نسـبي  -لفظي  -خطي  -مقارن
 شــــبكي) فـــي أحـــد أركان الخريطـــة ،ويكون واضحـــاً ،ويفضــــل أن يكون مـــن المقاييسالشــــائعة االســــتعمال .وهو النسبة بين المســـافة على الخريطة والمســـافة الحقيقية التي
تمثلهـــا ،ويُ َع َّبر عن ذلـــك بما يأتي:
المقياس= المسافة على الخريطة ÷ المسافة الحقيقية في الطبيعة.
ومن خالله يُعرف حجم تصغير الظاهرة على الخريطة مقارن ًة بالواقع.
اتجاهات َّ
الشمال :وهي ثالثة ،يشار إليها بأسهم خارج الخريطة:
َ
الجغْرافيَّ :
َّ
(الشـــمال ال َفلَكي) :يوازي اتجا ُهه
خطوط الطـــول ،وهو مطابق لنقطة
الشـــمال ُ
ال ُق ْطب الشمالي.
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الشـــمال المغناطيســـي :يحـــ ِّدد اتجـــاه َّ
َّ
صلَة ،وهـــو ينحرف
الشـــمال الذي تشـــير إليـــه البَ ْو َ
بمـــرور الزمن.
َّ
الشمال الطبوغرافي :يمثل اتجاه خطوط اإلحداثيات الطبوغرافية.
ب -المحتويات الداخليـة
وهي سبعة عـناصـر رئيسة:
التضـ ـ ــاريس :تشــــــمل االرتفــــاعات واالنخفــــاضات والجبـــــال ِ
والو ْديان والســهول،
وتوضح
َّ
علـــى الخريطـــة الطبوغرافيـــة بخطـــوط ال ُكنْتُـــور التي تُ ْر َســـم عادة باللـــون البني.
والســـباخ
المس ــطحات والمج ــاري المائي ــة :مثـــل البحـــار والبحيـــرات واألنهـــار والوديـــان ِّ
وال َقنَـــوات ،وتُ ْر َســـم باللـــون األزرق.

المزارع والنباتات :تشـــمل المـــــزارع والبســــاتين والحقول والغابات ونحوها،
وترسم باللون
َ
األخضر.

الح َضري ــة :وهـــي ما صنعه اإلنســــان ،مثل مراكــــز ال ُع ْمـــــران ،والمـــدن ،والقرى،
المعال ــم َ
َ
والســـــ َكك الحديديـــة ،والقنـــوات واألنابيـــب ،والجســـور،
والمبانـــي ،والطــــرق ،والموانـــئِّ ،
واألنفـــاق ،والمطـــارات .وتُ ْع َرف هـــذه المظاهر بالمظاهـــر (الطبوغرافية ال َب َشـــرية) ،وهي
المظاهـــر التـــي يتمثـــل فيها جهد اإلنســـان.

الح ــدود :مثـــل الحـــدود اإلداريـــة بيـــن المراكـــز أو المحافظــــات أو المناطـــق ،والحـــدود
السـياســــية بيـــن الدول.
نقط االرتفاع :هي مجموعة من النقط التي تحدد االرتفاع لمنطقة معينة.
التظلي ــل :وســـيلة مســـتعملة لتوضيـــح التضاريـــس وتســـهيل قراءتها في الخريطـــة ،وذلك
بإحـــداث تبايـــن بيـــن الســـفوح المتقابلة؛ للتمكـــن من التمييـــز بينها.
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نشاط

ما الفرق بين الخريطتين؟

خريطة أطلسية  -منطقة المدينة المنورة

خريطة طبوغرافية مليونية لجزء من منطقة المدينة المنورة

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

الخريطة
الطبوغرافية
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الخريطة
األطلسية
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نشاط

2

يوضح الطلبة مظاهر سطح المنطقة (الطبيعية وغير الطبيعية) التي يعيشون فيها.

...............................................................................................................................................................................................................................
والب َشرية على الخريطة الطبوغرافية
تمثيل الظواهر الطبيعية َ

عند رســـم الخريطـــة الطبوغرافية تُســـتعمل األلـــوان والرمـــوز لتمثيل الظواهـــر الطبيعية
والبشـــرية عليها؛ ومنها:
 -1األلوان:
تســـاعد األلـــوان فـــي فهـــم التفاصيل المرســـومة علـــى الخريطـــة الطبوغرافيـــة ،أي َج ْعل
الشـــيء المرســـوم ســـه َل الفهـــم ،وواضحاً .وأهـــم األلوان المســـتعملة في رســـم الخرائط:
األس ــود الذي يدل على ما صنعه اإلنســـان كال َم ْســـ َكن والجســـور وغيرها ،واللون األزرق ذو
الداللـــة على المســـطحات المائيـــة بأنواعها ،واللون األحمر للداللة على الطرق والشـــوارع
الرئيســـة
وتجمـــع ال ُقـــرى والمـــدن المهمـــة ،واللون البن ــي الذي ترســـم به خطـــوط ال ُكنْتُور
ُّ
الدالـــة على االرتفاعـــات ،واللون األخضر الذي يـــدل على الغطاء النباتي بجميع أشـــكاله.
 -2الرموز االصطالحية:
صريـــة إلظهـــار مـــا هو موجـــود على ســـطح األرض مـــن ظواهر على
هـــي دالالت رمزيـــة بَ َ
الخريطة ،ســـواء كانت ظواهر طبيعية ،مثل :شـــواطئ البحـــار والمحيطات ،ومجاري الماء،
والبحيـــرات ،والغابات ،أم ظواهر بشـــرية ،مثل :الطرق ،والقنوات ،والبناء بجميع أشـــكاله،
والجسور والســـكك الحديدية وغيرها.
وهدفهـــا إيصـــال فكـــرة أو معلومة للشـــخص الـــذي يقرأ خريطـــة منطقة معينـــة ع ّما فيها
مـــن ظواهر طبيعية أو بشـــرية.
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وتنقسم الرموز االصطالحية إلى نوعين:
أ -الرموز االصطالحية المساحية المرسومة حسب المقياس:
وتســـتعمل إلظهـــار ال َم َعا ِلـــم األرضية مســـاح ّياً ،مثل مســـاحة الغابات ،أو مســـاحة قرية أو
بلدة أو مناطـــق مزروعة.
ب  -الرموز االصطالحية التصويرية:
وتُســـتعمل هـــذه الرموز للداللة علـــى الظواهر الطبوغرافيـــة تصوير ّياً ،كآبـــار النفط والمزارع
والمحصـــوالت الزراعية وغيرها.

رموز تصويرية

رموز مساحية
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 1يضع الطلبة عــامــة ( )أم ــام الـعـبــارة الصحيحة ،وعــامــة ( )أم ــام الـعـبــارة غير
الصحيحة فيما يأتي:
أ -هدف الخريطة الطبوغرافية تمثيل باطن األرض.
ب -تساعد الخريطة الطبوغرافية على تحديد السمات الطبيعية لسطح األرض.
ج -الخطوط ال ُكنْتُورية هي تمثيل ثالثي األبعاد لسطح األرض.
د -تساعد الخطوط الكنتورية على رؤية شكل األرض من خالل االرتفاع.
 2يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -الخرائط الطبوغرافية مهمة؛ ألنها تمثل:
المناخ

االقتصاد

المناطق السياحية

ب -اتجاهات الشمال في الخريطة ثالثة ،منها الشمال:
الطبوغرافي

الشرقي

المغناطيسي

ج -في المناطق المرتفعة تكون خطوط الكنتور:
متقاربة

متباعدة

د -خطوط الكنتور هي خطوط:
حقيقية

وهمية

متساوية
تفاعلية

ظواهر سطح األرض
الغربي
أفقية
تماثلية

هـ -يكتب اسم الخريطة الطبوغرافية باللون:
األحمر

البني

األسود

األخضر

 ٣مالرموز االصطالحية في الخريطة؟
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أغلفة كوكب األرض

الغالف ا َ
جل ّوي
الدرس العاشرِ :
الدرس احلادي عشر :الطقس واملناخ
الدرس الثاني عشر :عناصر الطقس واملناخ
الدرس الثالث عشر :الغالف الصخري
الدرس الرابع عشر :العوامل الداخلية واخلارجية لتشكيل سطح األرض
الدرس اخلامس عشر :الغالف احليوي
الدرس السادس عشر :األقاليم احليوية

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:

التعرف على معلومات الغالف الجوي
التعرف على جوانب الغالف الصخري
التعرف على عوامل تشكيل سطح األرض
التعرف على الغالف الحيوي وأقاليمه

الدرس الرقمي

الدرس العاشر
الج ّوي
ِ
الغالف َ

؟

للغالف الجوي وظائف عديدة وطبقات مختلفة ولكل طبقة سماتها الخاصة بها،
فما الغالف الجوي؟ وما فائدته للمخلوقات الحية؟

السماء والسحب

الغالف الجوي

غازي يحيط بالكرة األرضية ليس له لون وال
هو غالف
ّ
طعم وال رائحة ،ويتكون هذا الغالف من عدد كبير من
الطبقات الغاز ّية غير المرئية ،وتنجذب هذه الغازات
بأمر اهلل نحو الكرة األرضية بفعل الجاذبية ،ومن دون
هذه الجاذبية تتشتت الغازات في الفضاء ،ومن ضمنها
الغازات الضرورية لحياة المخلوقات الحية ،ومن دون
هذه الغازات تكون الحياة على سطح األرض مستحيلة.
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لالطالع

يبلغ ُس ْمك الغالف
الجوي المحيط باألرض
 10,000كم.
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مـــن الغازات التـــي يتكون منها الغالف الجـــوي ما يأتي:
ال َّنيْتروجيـــن ( ،)٪78واأل ُ ْك ُســـجين ( ،)٪21واألَ ْر ُجون
( ،)٪0.93وثانـــــــي أ ُ ْكسيــــــــد ال َك ْربــــون (،)٪0.04
وجين،
وغـــازات النيُون ،والهِ يْليُوم ،واألُو ُز ْون ،وال َهيْد ُر ِ

والكِ ريبْتُـــون ،وأ ُ ْك ِســـي ْد النّيتْـــ ُروز ،وفيـــه أيضاً بعض
الغازات النـــادرة ،مثل :المِ يْثَـــان وال ِّزينُون.

طبقات الغالف الجوي
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؟
تنظيم وصول الضوء إلى األرض وانتشاره.
ما فائدة الغالف الجوي؟

السماح بمرور األشعة المفيدة من الشمس ،مثل :األشعة تحت الحمراء ،وتوزيع الحرارة
والضوء على كوكب األرض.
حماية األرض من فقدان حرارتها الطبيعية الضرورية الستمرار الحياة عليها.
حدوث دورة الماء بإعادته إلى األرض مطراً بإذن اهلل.

أقسام الغالف الجوي:
ينقسم غالف األرض الجوي إلى خمس طبقات تــزداد ُس ْمكاً كلما بَ ُعدت عن سطح
األرض ،ويقل سمكها كلما َق ُربت من سطح األرض ،وهي:
طبقة الغالف الجوي السفلي (التروبوسفير):
هي غالف الجو السفلي والطبقة األولى التي تعلو سطح األرض ،وتعيش المخلوقات
الحية فيها ،وهي منطقة وجود السحب واألمطار والعواصف.
خصائصها :تجميع األبخرة وتحويلها إلى أمطار؛ فوظيفتها بأمر اهلل تأمين الماء العذب
على سطح األرض بنزول األمطار .كما أن الهواء داخل هذه الطبقة هو الوسيط المادي
مكان إلى آخر ،ولتسهيل الطيران ،وتلقيح النباتات ،وتسيير السفن.
النتقال الصوت من ٍ
لالطالع
ُيراوح ارتفاع طبقة التروبوسفير بين  8كم عند القطبين و  ١٠كم فوق خط االستواء.
وتحتوي هذه الطبقة على نحو  ٪50من هواء الغالف الجوي كام ًال؛ إ ْذ في الجزء السفلي من هذه الطبقة يكون ضغط
الهواء أكبر .وتنخفض درجة الحرارة فيها انخفاض ًا تدريجي ًا بمعدل درجة واحدة مئوية كلما ارتفعنا  150متراً.
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طبقة الغالف الجوي العلوي (الستراتوسفير):
غـــاف الجـــو العلـــوي ،وهـــو فـــوق الطبقـــة الســـابقة
مباشـــرة ،وفيـــه طبقـــة األوزون التـــي تمنـــع األشـــعة
الضـــارة الصـــادرة مـــن الشـــمس.
وقـــد أدرك العلمـــاء أن طبقـــة األوزون هـــذه على مدى
الســـنوات العشـــرين الماضيـــة قد أصبحـــت أكثر رقة؛
بســـبب التلوث البيئي.
وألن هذه الطبقة مستقرة جداً فإن الطائرات تطير
فيها؛ حيث تكون في مأمن من السحب وتقلبات الجو
التي تحدث في طبقة التروبوسفير.
وتكون درجات الحرارة فيها قريبة من الصفر المئوية.
خصائصها :تحمي كوكب األرض بأمر اهلل من األشعة
فوق البنفسجية؛ إذ تتولى امتصاصها.

لالطالع
ظاهرة االحتباس الحراري:
هي ارتفاع في درجة حرارة الغالف
الجـوي األرضــي؛ بسبـــــب زيــادة
انبعاث الغازات الدفيئة في الغالف
الجوي؛ وهو ما يؤدي إلى احتباس
الحرارة في طبقات الجو القريبة
من سطح األرض وتسخينها؛ وهذا
يتسبــــــب فـــــــي انقـــــــراض بعــض
أنواع المخلوقـــات الحيـــة ،ويزيد
مــــن ظاهـــرة التصحـــــر وحـــدوث
فيضانـــات في المناطق الساحلية.
األمطار الحمضية:
تحتوي على أحماض ،ولها تأثيرات
مدمرة في النباتات والحيوانات.

طبقة الغالف الجوي المتوسط (الميزوسفير):
تنخفض درجات الحرارة فيها بنحو  100درجة مئوية ،وهي أبرد طبقات الغالف الجوي.
ض بتدبير اهلل درجات الحرارة كلما ارتفع الهواء ألعلى ،وفيها يحترق
خصائصها :ت َُخ ِّف ُ
كثير من النيازك التي تسقط على األرض.
وفيها غالف الجو األيوني (األيونوسفير) الذي يمتد إلى طبقة ثيرموسفير.
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طبقة الغالف الجوي الحراري (الثيرموسفير):
ينتج عن هذه الطبقة ظاهرة الشفق القطبي ،وهو أيضاً مكان المكوك الفضائي ،والرحالت
الفضائية التي تدور حول األرض .وترتفع فيها درجات الحرارة إلى ما يقارب  1000درجة مئوية.
ويكون الجزء السفلي من هذه الطبقة على ارتفاع  80إلى  5٠0كم فوق سطح األرض.
خصائصها :امتصاص األشعة السينية.
طبقة الغالف الجوي الخارجي (اإلكسوسفير):
الطبقة األخيرة في الغالف الجوي ،وهي طبقة نحيلة يندمج الغالف الجوي بعدها في الفضاء
الخارجي.
خصائصها :حماية الطبقات األخرى وكوكب األرض من اإلشعاعات الضارة بإذن اهلل.

نشاط

1

في القرن الماضي ،تسببت ملوثات الهواء التي تطلق في الجو في تغييرات كبيرة ،مثل:
االحتباس الحراري ،وثقوب في طبقة األوزون.
يقترح الطلبة طرق ًا للحد من ظاهرة االحتباس الحراري.
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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 1ما الغاز الذي يشكّ ل النسبة الكبرى في الغالف الجوي لألرض؟
. ......................................................................................................................
أي مما يأتي من نتائج مؤثرات الغالف الجوي؟
2
ٌّ
دعم الحياة.
تنظيم درجة الحرارة.
الحماية من األشعة فوق البنفسجية الضارة.
حدوث الزالزل على األرض.
3
أي طبقة من طبقات الغالف الجوي فيها معظم األوزون؟
ُّ
الغالف السفلي (التروبوسفير).
الغالف العلوي (الستراتوسفير).
الغالف الحراري (الثيرموسفير).
الغالف الخارجي (أكسوسفير).

أي من طبقات الغالف الجوي تحتوي على طقس األرض؟
ٌّ 4
الغالف السفلي (التروبوسفير).
الغالف المتوسط (الميزوسفير).
الغالف الحراري (الثيرموسفير).
الغالف الخارجي (أكسوسفير).
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5

يكتب الطلبة طبقات الغالف الجوي في الشكل اآلتي ،ثم:

أ -يرتبون طبقات الغالف الجوي وفق (أ  -ب  -ج  -د).
ب -يحددون الطبقة التي نعيش فيها بوضع عالمة (.)X

ج -يحددون الطبقة التي تكون مجاالً للطائرات بوضع عالمة (*).
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الدرس الحادي عشر
َّ
والمناخ
الط ْقس ُ

؟

يختلف المناخ من منطقة ألخرى على سطح األرض بسبب تفاوت حدة أشعة الشمس
عليها ،ويختلف الطقس في موقع محدد من سطح األرض وفق ًا للفصول األربعة أو
عناصر المناخ ،فما الفرق بين الطقس والمناخ؟

تؤثـــر حركة األرض اليومية (حول مِ ْح َورها) والســـنوية (حول الشـــمس) ،وكذلك تنوع طبقات
الغالف الجوي ،فيما يعـــرف بالطقس والمناخ.

الحرارة

المناخ
أهم عناصر ُ

الضغط الجوي

ع ـنــاصــر ال ـم ـنــاخ يــؤثــر
بعضها في بعض وفق
ترتيبها في الشكل

الرياح
الرطوبة

َّ
الط ْقس:
هـــو وصـــف حالة الجو بعناصـــره المختلفة في منطقـــة محددة في مدة زمنيـــة قصيرة (عدد
مـــن الســـاعات إلى مدة تصل إلى أســـبوعين حـــ ّداً أقصى) .والطقس يختلـــف من مكان آلخر
علـــى حســـب قرب هذا المكان أو بعده من خط االســـتواء ،فنقول مثـــاً :الطقس حار أو بارد
أو معتـــدل ،وصحـــو أو غائم ،وجاف أو رطب.

113

الوحدة الرابعة | الدرس احلادي عشر

ولمعرفـــة الطقس أثر مهم فـــي حياتنا؛ فنتمكن
مـــن التخطيط لمعظـــم نشـــاطاتنا اليومية وفقاً
لتوقعـــات أحوال الطقس التـــي يصدرها المركز
الوطني لألرصاد.
أدوات رصد الطقس:

 -1بالون الطقس:
بالون هواء كبير يرفق معه جهاز يرسل إشارات
تخبر عن درجات الحرارة ومستوى الرطوبة،
وضغط الهواء في الغالف الجوي ،كما يخبرنا
عن العواصف المحتملة والمتوقعة.

خريطة الطقس

 -2القمر الصناعي والطقس:
تُستعمل األقمار الصناعية لمراقبة الطقس
والــمــنــاخ على األرض؛ حيث تنقل البيانات
والصور من الفضاء الخارجي نق ً
ال آلياً ،ويُظهر
القمر الصناعي السحب ،والتيارات المحيطة
بها ،وحركة العواصف.

ﺎن

 ط

ﺟ ﺎز اﺎس

بالون الطقس

لالطالع

رموز الطقس

سماء صافية ليالً

غائم

غائم جزئي

مشمس

مطر كثيف

مطر خفيف

ثلج

ثلج خفيف

رياح

عاصفة رعدية

القمر الصناعي
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1

نشاط

يصدر بعض األشخاص معلومات عن أحــوال الطقس وهــم ليسوا مصادر رسمية ،فما
موقفنا منهم؟
....................................................................................................................................................................
المناخ:
ُ

هـــو متوســـط حاالت الجو فـــي مكان محـــ ّدد ،لمدة طويلـــة ،من حيث الحـــرارة والضغط
الجوي ،والريـــاح ،والرطوبة.
فـــإذا ُجمعـــت حـــاالت الطقـــس في مكان مـــا لمدة طويلة ،مثل :شـــهر ،أو فصل ،أو ســـنة،
فإنهـــا تمثل ما يُســـ ّمى بال ُمناخ.
لالطالع

الفرق بين الطقس والمناخ
الطقس

المناخ

الرصد

حالة الغالف الجوي دقيقة بدقيقة وساعة بعد
ساعة ويوم ًا بعد يوم في منطقة ما

الزمن

حالة الغالف الجوي في موقع جغرافي
في مدة قصيرة

حالة الغالف الجوي في مدة طويلة

التغير

يتغير باستمرار

ال يتغير باستمرار

متوسط الطقس في منطقة ما

المؤثرات

درجة الحرارة ،والرطوبة ،أو ضغط الهواء  ،واألمطار

درجة الحرارة ،ونزول األمطار ،والرياح

االهتمام

األرصاد الجوية

علماء المناخ

جو ممطر
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المناخ:
العوامل المؤثرة في ُ
يتألف ال ُمناخ من مجموعة من العناصر المتفاعلة فيما بينها ،وتؤدي إلى تغ ّيرات مستمرة
في أحوال الطقس ،وهي:
 -١الموقع بالنسبة لدوائر ال َع ْرض :تتعامد أشعة الشمس على خط االستواء معظم أشهر
السنة؛ لذا فهو أكثر أجزاء األرض حرارة .وتنخفض الحرارة كلما ابتعدنا عنه باتجاه القطبين.
 -٢االرتفاع عن مستوى سطح البحر :تــنــخـفض درجة الحرارة كلما ارتفعنا عن مستوى
سطح البحر ،وذلك بمعدل درجة مئوية واحدة لكل  150متراً.
 -٣القرب من المسطحات المائية :تؤثر المسطحات المائية في المناخ ،فهي من أسباب
تلطيف جو المناطق التي تكون بجوارها ،فالماء يكتسب الحرارة ببطء ويفقدها ببطء أيضاً؛
وهذا ما يؤثر في مناخ المناطق الساحلية.
 -٤اتجاه الــريــاح :تنقل الرياح الحالة المناخية من الجهة اآلتية منها ،فالرياح اآلتية من
مناطق باردة تكون باردة ،والرياح اآلتية من مناطق دافئة تكون دافئة ،والرياح التي تهب من
مسطحات مائية تكون
  اﺮ
 ٢٥٠٠م
ب  اﺮ
رطبة ،في حين أن الرياح
الــتــي تــهــب مــن مناطق
 ٢٠٠٠م
ج
صحراوية تكون جافة.
رﺎح

نشاط

2

يرتدي من يريد صعود
األم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن الـ ـم ــرتـ ـفـ ـع ــة

 ١٠٠٠م

أ
 ا ﺮ

ﺮ

ﺎر ﺎء

مالبس سميكة .ما السبب؟
..................................................................................................................................................................................
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٣

نشاط

يقارن الطلبة في الجدول بين مناخ مدينة أبها ،ومناخ مدينة طريف في فصل الصيف:

المدينة

أبها

طريف

الحرارة

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

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

الرياح

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

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

األمطار

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

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

مجال
المقارنة
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 1يذكر الطلبة العوامل المؤثرة في المُ ناخ.
............................................................... -2
............................................................... -1
............................................................... -4

............................................................... -3

والمناخ؟
 2ما ُ
أوجه الشبه واالختالف بين الطقس ُ

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

 3يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
المُ ناخ هو:
نمط الطقس في مدة طويلة.
تقرير الطقس لهذا اليوم.
تغ ُّير الطقس على مدار اليوم.
ال شيء مما سبق.
 4يضع الطلبة عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )Xأمام العبارة غير الصحيحة:
أ -كلما اقتربت من خط االستواء ،كان الجو أكثر دفئاً.
ب -ترتفع درجة الحرارة كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر.
ج -التقنية الحديثة واألقمار الصناعية ال تسهم في معرفة الطقس.
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الدرس الثاني عشر
عناصر َّ
والمناخ
الط ْقس ُ

؟

من نعم اهلل علينا أن أَ َمـ َّـد األرض بكل عناصر الحياة ومنها المناخ الــذي باختالفه
تختلف مظاهر الحياة على سطح األرض ،فما عناصر المناخ؟

يتألف ال ُمناخ من مجموعة من عناصر الطقس ،ومن أبرز ما يأتي:
الحرارة

هي درجة إحســـاس اإلنســـان بـــدفء الجو أو برودتـــه .وتعد درجة الحرارة أهـــم عناصر المناخ؛
ألنهـــا تؤثـــر فـــي بقيـــة العناصر األخـــرى ،وترجع حـــرارة الجو إلى الشـــمس التي ترســـل بتدبير
اهلل أشـــعتَها المح ّملة بالضوء والحرارة إلى األرض ،فتختزن األرض ،أشـــعة الشـــمس الحرارية،
ثـــم تعيـــد ب ّثهـــا لســـطح األرض مـــرة أخرى ،ولهـــذا تنخفـــض درجة الحـــرارة فـــي المرتفعات.
كمـــا هـــو الحـــال في جبـــل (كلمنجارو) فـــي تنزانيا الذي يصـــل ارتفاعه إلى 5900م فوق ســـطح
البحـــر؛ حيث أســـفل الجبل مناخ حار ،وتكســـو الثلـــوج قمته.

تدرج الغطاء النباتي
ح�سب اختالف احلرارة

رسم يمثل تدرج الغطاء النباتي حسب اختالف درجة الحرارة
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الج ْدي ـــــ المنطقة
الســـ َرطان ومـــدار َ
وترتفـــع درجـــة الحرارة علـــى المنطقـــة الواقعة بين مدار َّ
عمودياً أو شـــبه عمودي ،وتنخفض الحرارة
الحارة ــ حيث تســـقط عليها أشـــعة الشـــمس سقوطاً
ّ
كلمـــا اتجهنـــا إلـــى شـــمال األرض ،أو إلـــى جنوبهـــا ــ أي إلـــى المنطقتيـــن الحراريتيـــن المعتدلة
والباردة ــ حيث تســـقط أشـــعة الشـــمس عليها ســـقوطاً مائالً ،فتغطي أكبر مســـاحة من ســـطح
األرض حســـب بُعدهـــا عن مصدر الحـــرارة ،وتبعاً لهذا تتوزع ظواهر الحياة على ســـطح األرض.

قياس درجات حرارة الجو أو الهواء:
تُقاس درجــات الجو أو الهواء بأجهزة تقليدية،
أو بأجهزة إلكترونية ،وتستعمل بعض الدول الدرجة
المئوية (سلسيوس) لقياس درجة الحرارة ،ويرمز
لها بالحرف ( ،)Cفي حين تستعمل دول أخرى
الدرجة (فهرنهايتية) ويرمز لها بالحرف ( ،)Fوقد
نجد أجهزة قياس تحمل كلتا الدرجتين.

ترمومتر تقليدي

ترمومتر إلكتروني

ولكي تعطي مقاييس حرارة الجو دقة فال بد من:
وضع الجهاز في الظل.
وضع الجهاز في الهواء الطلق.
وضع الجهاز على قاعدة مرتفعة عن سطح األرض بمقدار ال يقل عن ( )120سم.
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الضغط الجوي
يأتـــي الضغط الجوي فـــي المرتبة الثانية
بيـــن عناصر المناخ.
ويُقصـــد بـــه :ثقـــل الهـــواء علـــى األرض،
الممتـــد من ســـطحها إلى نهايـــة الغالف
الغازي.

يقل ضغط الهواء على أجسامنا كلما ارتفعنا عن سطح البحر

ويختل ــف الضغ ــط الج ــوي من م ــكان إلى
آخ ــر عل ــى س ــطح األرض ،وذل ــك وف ــق م ــا
يأتي:
1ــ االرتفاع عن سطح األرض.
2ــ الحـــرارة؛ حيث يتكون ضغط منخفض
علـــى المناطـــق الحـــارة ،في حيـــن يتكون
ضغط مرتفـــع على المناطـــق الباردة.
وس ــبب ذل ــك :أن الحـــرارة تـــؤدي إلـــى
تمـــدد ُجزَيئات الهـــواء ،فيخـــف وزنه ،ثم
يرتفـــع إلـــى أعلى ،وبهـــذا تَت َكـــ ُون منطقة
ضغط منخفض ،وإذا برد الهواء انكمشـــت
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مناطق الضغط العامة على سطح األرض

ُجزَيئاتـــه ،ومـــن ثـــم يرتفـــع ضغطه ،ويـــزداد ثقله ،فيهبط إلى أســـفل ،وهـــذا يعني تَ َكـــ ُّون منطقة
ضغـــط مرتفع.
يُع َّبـــر عـــن مقدار الضغـــط الجوي بالحرفيـــن الالتينييـــن ( )Hو( ،)Lفحـــرف ( )Hيرمز لمنطقة
الضغـــط الجـــوي المرتفع ،وحـــرف ( )Lيرمز إلـــى المنخفض.
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ُيمكن قياس مقدار الضغط الجوي بأحد األجهزة اآلتية:

الباروجراف

نشاط

البارومتر العادي

البارومتر المعدني

١

إلثب ــات أن لتم ــدد اله ــواء ارتباطـ ـ ًا مباش ــر ًا
بالضغ ــط الج ــوي نق ــوم بم ــا يأت ــي:

 نُحضر بالونتين.ٍ
مســـاو
 نمـــأ كل واحـــدة منهما بهواءلآلخر ،ونضع إحداهما تحت الشـــمس،
واألخرى في الظل ،لمدة عشـــر دقائق.
نلحـــظ أن البالونة التي تحت الشـــمس
قد زاد حجمها ،وبدأت تتحرك وترتفع،
بخالف البالونـــة التي في الظل.

في الظل

تحت الشمس

ما تفسير ذلك في رأيك؟
...............................................................................................................................................................................

. .............................................................................................................................................................................
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نشاط

٢

يــرجــع الطلبة إلــى مـصــادر التعلم ويــوضـحــون الـفــرق بين نـظــام قـيــاس ال ـحــرارة بالدرجة
(المئوية) وبالدرجة (الفهرنهايتية).
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
الرياح
قال اهلل تعالى﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ الروم.

تــيــارات هوائية تنتقل
م ــن مــنــاطــق الــضــغــط

الــمــرتــفــع إل ــى مناطق
الــضــغــط الــمــنــخــفــض

بشكل أفقي ،ويُلحظ أن
الرياح العامة (الدائمة)
ال تــــهــــب فــــــي خــط
مستقيـــم ،بـــــل تنحرف

إلى يمين اتجاهها في

اتجاهات الرياح

نصف األرض الشمالي،

وإلى يسار اتجاهها في نصف األرض الجنوبي؛ بسبب دوران األرض حول محورها.
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وتختلـــف الريـــاح فـــي ســـرعتها واتجاههـــا؛ لذلك يُســـتعمل جهـــاز (األنيمومتـــر) لقياس
ســـرعة الريـــاح ،وجهـــاز دوارة الريـــاح؛ لمعرفـــة اتجاهها.

األنيمومتر لقياس سرعة الرياح

دوارة الرياح

أنواع الرياح:

تتنـــوع الريـــاح على ســـطح األرض حســـب أماكـــن تحركها ،وزمـــان حدوثهـــا ،وتأخذ هذه
الريـــاح حالـــة الجهـــة التي تهـــب منها :إمـــا حارة ،وإمـــا معتدلـــة ،وإما بـــاردة ،كما تكون
جافـــة ،أو ممطـــرة ،وذلك حســـب مرورهـــا على اليابســـة ،أو على المســـطحات المائية.

أنواع
الرياح

دائمة

تجارية

عكسية

موسمية

شتوية

صيفية

محلية

باردة مثل :البورا في إيطاليا
والمسترال في فرنسا

يومية

نسيم البر

نسيم البحر
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قطبية

السموم في وطننا،
حارة مثلَّ :
والخماسين بمصر ،والهبوب بالسودان

نسيم الجبل

نسيم الوادي
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اإلعصار:
عاصفة هوائية شديدة َحلَزونية الشكل قد تزيد
سرعتها على  119كم في الساعة .وتتكون عندما
تنجذب الرياح إلى منطقة الضغط المنخفض
ذات الحرارة المرتفعة قادم ًة من منطقة الضغط
المرتفع المحيطة ذات الحرارة المنخفضة.
تتحرك األعاصير في اتجاهات مختلفة بحسب
الرياح المؤثرة فيها ،وتصحبها في أغلب األحيان
أمطار كثيرة.

نشاط

اإلعصار

٣

أ -أين تتجه الرياح في الخريطة؟

....................................................................................
ب -يُ كمل الطلبة الفراغ بما يناسبه:
الرياح الدائمة تنحرف إلى .............................
في النصف الشمالي لألرض.
الرطوبة

تمثـــل الرطوبـــة العنصـــر الرابـــع من عناصـــر المناخ ،وهي :نســـبة بخار المـــاء الذي في
الهـــواء ،والـــذي يُحدث ظاهرةَ الرطوبـــة؛ نتيجة تبخر كثير من المياه من ســـطح األرض؛
بســـبب عدة عوامل من أهمهـــا الحرارة.
ومن أمثلة األماكن التي تزيد فيها الرطوبة :مدينة الدمام ،ومدينة جدة.
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َت َك ُّثف الرطوبة:
عندما تحمل الرياح الرطوبة إلى منطقة باردة ،تتكثف
ثم تتحول الرطوبة إلى حالة مرئية تُس ّمى تكثفاً،
وهذا التكثف يكون على شكل ظواهر مختلفة ،وهي:
الس ُحب ،ال َب َرد ،الثلج.
َّ
الضباب ،النَّدىَّ ،
الصقيعُّ ،

لالطالع
عن عائشة  قالت :كان النبي ﷺ إذا عصفت
الريح قال« :اللّهم إني أسألك خي َرها وخي َر ما
رسلت به ،وأعوذ بك من شرها
فيها وخي َر ما ُأ ْ
رسلت به» .رواه مسلم.
وش ِّر ما فيها وش ِّر ما ُأ ْ

الضباب

الندى

السحاب

المطر

ال َب َرد

الثلج

ويــمــكــن قــيــاس ال ــرط ــوب ــة بــجــهــاز
ـجـ ـ ُروم ــت ــر (ال ـ ــمِ ـ ـ ـ ْرط ـ ــاب)،
ال ـ ِـه ــي ـ ْ
السي ْك ُرومتر.
أو ِّ

الهيجرومتر
(المرطاب)
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السيكرومتر

تقويم الدرس الثاني عشر
 1يذكر الطلبة عام َلين مؤثرين في الحرارة.
................................................................................................................................................................ -1
................................................................................................................................................................ -2
 2يذكر الطلبة ثالثة من مظاهر التكثف.
................................................................................................................................................................ -1
................................................................................................................................................................ -2
................................................................................................................................................................ -3
 3يحدد الطلبة أسماء األجهزة التي ُتقاس بها عناصر المناخ اآلتية:
 الحرارة................................................................................... : الضغط الجوي.................................................................... : الرياح....................................................................................... : الرطوبة................................................................................... :5
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 4يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -الضغط الجوي هو:
مقدار الغطاء السحابي في الغالف الجوي.
مقدار بخار الماء في الغالف الجوي.
منطقة ما.
ٍ
كتلة من الهواء فوق
ال شي َء مما سبق.
ب -ما أنواع األجهزة واألدوات التي يقيس بها خبراء األرصاد الجوية الطقس؟
مقياس الحرارة.
بالونات الطقس.
األقمار الصناعية.
جميع ما ذُكر.
إيضاحي ًا يبين الرياح وأنواعها.
 ٥يرسم الطلبة مخطط ًا
ّ
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الدرس الثالث عشر
الغالف الصخري

؟

َيت َِّسم الغالف الصخري بتكويناته وطبقاته المتعددة وبتنوُّ ِع صـخــوره ،فما الغالف
الصخري؟ ِ
وم َّم يتكون؟

الصلْبـــة التي تكـــ ّون القارات ،وقيعـــان البحار،
الغـــاف الصخـــري هو القشـــرة األرضية ُّ
والمحيطـــات ،ويتكـــون من عـــدة طبقات بعضها فـــوق بعض ،وتختلف من حيـــث الكثافة،
والشـــكل ،ودرجة الحرارة،
والســـ ْمك ،والعناصر.
ُّ
راوح ُس ْمك القشرة األرضية بين  10كم و 60كم.
يُ ِ
طبقات األرض:

لالطالع

تتكون األرض من ثالث طبقات رئيسة:

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية:
تتولى أعمال علوم األرض (الجيولوجيا) ورصد الزالزل
والبراكين.

 -1طبقة القشرة األرضية:

درجة الحرارة:
نحو  22درجة مئوية.
الحالة:
صلبة.
التركيب:
القشرة القارية  -السيال:
تبلغ سماكتها  8كم إلى 70كم.
القشرة المحيطية  -السيما:
تبلغ سماكتها نحو  8كم.

www.sgs.org.sa

اﺮة
اﺎر

اﺮة
ا

طبقة القشرة األرضية
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 -2طبقة الوشاح:

غطاء صخري يحيط بالنواة ،وينقسم إلى:
الوشاح العلوي:
ِ

درجة الحرارة 1400 :درجة مئوية  3000 -درجة مئوية.
الحالة :سائل  /صلب.
هـــذه الطبقـــة تصـــل إلى  670كم تحت ســـطح األرض .ويتكون الجزء الســـفلي من الوشـــاح
العلـــوي مـــن صخرة صلبة وذائبة (ســـائلة) ،في حيـــن أن الصخور في المنطقـــة العليا أكثر
صالبة؛ ألنهـــا أكثر برودة.
الوشاح السفلي:

درجة الحرارة 3000 :درجة مئوية.
الحالة :صلبة.
الوشـــاح الســـفلي بيـــن  670كـــم
و 2890كـــم تحـــت الســـطح ،وهـــو
متكـــون مـــن صخـــور صلبـــة ،حا ّرة
بدرجـــة كافيـــة للذوبـــان ،لكنهـــا
تصلبـــت بســـبب الضغـــط الـــذي
يدفعهـــا إلـــى األســـفل.

ا اة ا ا
ﺮة اﺎرات

ا اة ا ﺎرﺟ
ا ﺎح

ﺮة اﺎت

اﻼف ا ﺮي

طبقات األرض

 -3طبقة النواة:

وهي تتكون من:
 -النواة الخارجية:

درجة الحرارة 4000 :درجة مئوية  6000 -درجة مئوية.
الحالة :سائلة.
تتكون من مواد منصهرة بسبب الحرارة الشديدة.
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هذه الطبقة السائلة من الحديد والنيكل يبلغ عمقها  5150كم .ويحيط اللب الخارجي
بمركز األرض ،وتُس ِّبب حرك ُة المعادن المجال المغناطيسي لكوكبنا.
 -النواة الداخلية:

درجة الحرارة 6000 - 5000 :درجة مئوية.

ال ـحــالــة :تتكون من مــواد صلبة
ج ــداً؛ بسبب الضغط الشديد

عليها.

نـ ــواة األرض الــداخــلــيــة تشبه

الكرة المعدنية الضخمة حيث

يبلغ عرضها  2500كم .وتكونت
بشكل أساسي من الحديد.

حرقة بما فيه الكفاية
وهــي ُم ِ

لجعل المعادن تذوب.

نشاط

1

العلْم الذي يختص بطبقات األرض؟
أ -ما ِ

...............................................................................................................................................................................
ب -ما المؤسسة الوطنية التي تختص بعلوم األرض؟

...............................................................................................................................................................................
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صخور القشرة األرضية:

الصخور:
ُم َركَّ ب ينشأ من اندماج مجموعة من المعادن ،وتتكون القشرة األرضية من الصخور اآلتية:
صخور نارية.

صخور متحولة.

صخور رسوبية.

جيولوجية المملكة العربية السعودية
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الصخور النارية:
هي صخور منصهرة اندفعت من باطن األرض ثم تصلبت .وتتكون من بَلُّورات المعادن ،وهي
عديمة ال َمسام ،تكون في كتل كبيرة ،وتوجد في المملكة العربية السعودية في الدرع العربي.
صخور نارية
تتكون من بلورات المعادن عديمة المسام وكتلية (كتل كبيرة)

جوفية

وسيطة

بركانية

متصلبة
في أعماق بعيدة

متصلبة
في أعماق قريبة

متصلبة
على سطح األرض

مثل :اجلرانيت

مثل :الباثوليت

لت
مثل :ال َب ِاز ْ

الصخور الرسوبية:
هي صخور طبقية ذات مسام ،تكونت من التحام رواسب الصخور؛ بفعل عمليات الت َّْج ِوية.
صخور رسوبية
كيميائية

ميكانيكية

عضوية

مترسبة من تفاعل كيميائي

التحام رواسب الصخور

بقايا مخلوقات
حية متحللة

مثل :امللح الصخري

حل َجر الرملي
مثل :ا َ

َجر اجليري
مثل :احل َ
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صخور متحولة:
هي صخور تحولت عن أصلها الرسوبي أو الناري بفعل الحرارة والضغط ،مثل :صخر
الرخام المتحول ،وصخر النّايْس ،وصخر الكِ لْس.

الكلْس
صخر ِ

صخر َبازِ ْلت

أحفور سمكة على
صخر رسوبي

صخر ناري

صخر نا ْيـس
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صخر ُر َخام

صخر رسوبي

تقويم الدرس الثالث عشر
 1ما عدد طبقات األرض؟ وما هي؟
..................................................................................................................

..................................................................................................................
للح َمم البركانية؟
ٌّ 2
أي من طبقات األرض تكون مصدر ًا ُ

النواة الداخلية.

النواة الخارجية.

الغالف الصخري.

 3ما الصخور النارية؟
..................................................................................................................
 4ما أفضل وصف لقشرة األرض؟
كرة معدنية ساخنة جداً.

معدن منصهر.

مكان يحوي ماء ويابسة.

صخور ساخنة ،ليست صلبة.

 5على أي طبقات األرض يكون الغالف الجوي؟

النواة الداخلية.

النواة الخارجية.

القشرة األرضية.

طبقة الوشاح.
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 6يحدد الطلبة أقسام الغالف الصخري في الرسم اآلتي:

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
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الدرس الرابع عشر
العوامل الداخلية والخارجية
لتشكيل سطح األرض

؟

ما زال سطح األرض منذ تكوينه حتى يومنا هذا يتغير تغير ًا مستمر ًا مع مرور الوقت،
فما العوامل التي تسهم في تشكيل سطح األرض؟

العوامل المؤثرة في شكل سطح األرض:
عوامل طبيعية داخلية :مصدرها باطن األرض.
عوامل خارجية :تحدث فوق سطح األرض.
عمليات تشكيل سطح األرض
العمليات الداخلية
البطيئة
االلتواءات
االنكسارات
والصدوع

العمليات الخارجية
التجوية

السريعة
البراكين

كيميائية

الزالزل

ميكانيكية

التعرية
النحت
النقل
اإلرساب

جبل طويق بمدينة الرياض
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العوامل الداخلية المؤثرة في
تشكيل سطح األرض:

 -١االلتواءات
-١

تحـــدث عادة نتيجـــة للضغط الذي يصيب
طبقـــات الصخـــور مـــن جوانبهـــا أو مـــن
أســـفلها ،وهو األمر الذي يؤدي إلى ثــــنيها
لألســـفل فتتشـــكل المنخفضـــات كما هو
الحـــال مع األوديـــة ،أو قد تتثنـــى لألعلى
فتتشـــ ّكل الجبال االلتوائية.

التواء الصخور

عندما يكون التواء الطبقات الصخرية إلى أعلى ،وتتداخل الطبقات السفلى في الطبقات
العليا يسمى االلتواء ال ُم َح َّدب ،وعندما يكون التواء الطبقات الصخرية إلى أسفل وتتداخل
الطبقات العليا في الطبقات السفلى يسمى االلتواء ال ُم َق َّعر.
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 -٢الصدوع واالنكسارات
-٢
تتأثـــر الصخـــور الرســـوبية الحديثـــة بااللتـــواءات؛ لقلة صالبتهـــا ،أما الصخـــور الصلبة
فمـــن النـــادر أن تتأثـــر بحـــركات الثني والطـــي ،وفي األغلب يتســـبب الضغـــط عليها في
انكســـارها وحدوث الصـــدوع فيها.

؟

كيف تتكون االنكسارات في باطن األرض؟

 -٣البراكين:
-٣
هي فتحات في مناطق الضعف في سطح القشرة األرضية ،تُخرج أنواعاً مختلفة من
الح َمم
الصخور المنصهرة ،والغازات ،واألبخرة ،والمقذوفات البركانية .وعندما تبرد ُ
الح َمم وا ّلالبة ،ت َُس ّمى ح َّرات.
تتصلب في شكل جبل مخروطي أو على شكل ِهضاب من ُ
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أنواع البراكين
براكين نشطة

براكين هادئة

براكين خامدة

متوقع
انفجارها مرة أخرى

ال يعرف متى تنفجر؛
ملضي زمن طويل على
خمودها

غير محتملة االنفجار؛ ألنها
منذ آالف السنني لم تنفجر

جبل البركان المخروطي:
يتركب من حطام صخري أو ُح َمم بركانية متصلبة .وهي المواد التي يقذفها البركان من
فوهته.

؟

لماذا تحدث البراكين؟

ارتفاع حرارة الطبقات السفلى من القشرة األرضية الضعيفة يؤدي إلى انصهارها ثم
اندفاع الحمم إلى الخارج بأمر اهلل.

ﺎ ﺮﺎ
 ر

ﺎ ا ﺮ ﺎد وا ﺎز

 ر
 ﺮﺎ

 ﺎ
 ﺎ

ﺮ ا ﺎرة

بركان جبل الملساء في حرة المدينة المنورة

رسم توضيحي ألجزاء البركان
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نشاط

١

في المملكة العربية السعودية أكثر من  2000بركان هادئ وخامد (خامل) ،ويمكن أن نشاهد
المئات منها ،خصوصاً في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة على شكل ح ّرات ،ويرى
العلماء أن أغلبها اندلع منذ زمن طويل جداً يقدر بنحو  30مليون سنة ،وبعضها منذ نحو
 800سنة.
حرات في المملكة العربية السعودية.
يحدد الطلبة أبرز ثالث َّ
. .................................................................................................................................. -1
. .................................................................................................................................. -2
. .................................................................................................................................. -3

 -٤الزالزل:
-٤
اهتزاز أو سلسلة من االهتزازات االرتجاجية المتتالية لجزء من سطح األرض ،ناتجة عن
حركة الصفائح الصخرية في القشرة األرضية بتدبير اهلل ،وقد تكون ضعيفة ال نشعر بها،
وقد تكون قوية تدمر مدناً كاملة.
أسباب حدوث الزالزل:

االنفجارات البركانية التي تؤثر سلبياً في طبقات األرض.
وجود انزالقات في طبقات القشرة األرضية.
ارتفاع درجة الحرارة في باطن األرض يتسبب في انصهار الصخور ،ويؤدي إلى تحرك
القشرة األرضية.
آثار الزالزل:
تدمير المدن والقرى ،وخراب المباني والمنشآت ،وشبكات المواصالت.
حدوث شقوق في سطح األرض.
ظهور الينابيع وعيون الماء أو اختفاؤها.
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كيف أتصرف في أثناء حدوث الزلزال؟
الهـــدوء ،فـــإذا
كنـــت داخـــل المبنى فال أخـــرج منه،
ُ

وإذا كنـــت خـــارج المبنـــى فال أدخـــل إليه.
كنـــت داخـــل المبنـــى فأقـــف بجانـــب الجـــدران
إذا
ُ
الصلبـــة ،أو أختبـــئ تحت أثـــاث صلب (طاولـــة قوية)
مـــع االبتعـــاد عـــن النوافـــذ واألبـــواب الزجاجية.
تجنـــب اســـتعمال المصاعـــد الكهربائيـــة إلمـــكان
توقفهـــا ،وتجنـــب اســـتعمال الســـالم.
كنـــت فـــي الخارج فأبتعد عن خطـــوط الكهرباء،
إذا
ُ
ومحـــات الغـــاز ،والمبانـــي التـــي قـــد تســـقط بفعـــل
الزلزال.
كنت مع أسرتي في السيارة فيجب على من يقود
إذا ُ
الســـيارة التوقف على الفور في مكان ليس فيه جســـور
أو مبـــان عاليـــة إلـــى أن يتوقـــف الزلـــزال( .إيقـــاف
محـــرك الســـيارة ،وتشـــغيل المذيـــاع مـــن أجـــل اتباع
تعليمـــات الطـــوارئ).

؟

كيف تقاس الزالزل؟

مــــــــن أشهـــــــــر أجهــــــــزة رصـــــــد الـــزالزل
السيســـموجراف ،ويســـتعمل مقيـــاس ِريْختَر
الـــذي اخترعه العالم (شـــارلز ِريْختَر) ،وتعد
درجـــة  9أعلـــى قيـــاس يمكـــن أن تصـــل إليه
قـــوة الزلزال.

جهاز السيسموجراف
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العوامل الخارجية المؤثرة في تشكيل سطح
األرض:

 -١التَّ ْج ِوية:
-١

عملية خارجية تؤدي إلى تفكك الصخور أو تكسرها
أو تحللهـــا أو نحتها أو تهشـــمها فـــي موقعها ،بطرق
كيميائيـــة أو فيزيائيـــة أو حيوية ،وهـــي تُع ّد الخطوة
األولـــى التـــي تمهـــد لعمليـــات النحـــت والترســـيب
واالنهيـــارات األرضية.
وينتج عن التجوية أشـــكال جديـــدة لألرض أو تغيير
لألشكال القديمة.

 -٢التعرية:
-٢

تح ُّرك الصخور والتربة بعد تكسرها أو تآكلها من
مكان إلى آخر بسبب الجاذبية ،والمياه الجارية،
واألنهار الجليدية ،واألمواج.

؟

التجوية الكيميائية

ما الفرق بين التجوية والتعرية؟

هما من العمليات التي تؤدي إلى تكسر الصخور .لكن بينها بعض الفروق ،منها:
أن التجوية تنحصر في تكسير الصخور ،وعندما تتحرك تلك الصخور من أماكنها
ومواقعها تسمى تعرية .وفي أغلب األحيان تؤدي التجوية إلى تعرية ،وذلك عندما تتكسر
الصخور إلى قطع صغيرة يسهل أن تحملها الرياح أو تنقلها المياه.
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آثار التجوية والتعرية:
آثار سلبية:
انسداد في بعض القنوات وال ِب َرك.
تهديد مــقــدار األســمــدة الــتــي في
التربة.
آثار إيجابية:
تقليب الــتــربــة ،وذلــك يتسبب في
خصوبتها.
التجوية الفيزيائية
حفر األخاديد.
تحرك التربة من جانبي األنهار ،وهو ما يوسع من مجاريها.
ت ََش ُّكل بعض المناطق جيولوجياً؛ حيث تصبح ذات أشكال جميلة تجذب أنظار الناس.
تأمين مأوى تعيش فيه الحيوانات بتفتيت الصخور ،ونشوء فتحات فيها.

نشاط

٢

الرياح

يشرح الطلبة كيف تتكون ُ
الكثْبان
الرملية حسب الصورة الموضحة.

34

الرياح

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

رمال متحركة

ترسيب للكثبان الرملية في
منطقة هواء ساكن

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

........................................................
تكوين الكثبان الرملية
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ُ 1يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:
العمليات الباطنية لتشكيل سطح األرض تتكون من :عمليات بطيئة ،مثل،......................... :
و ، ..................................وعمليات سريعة ،مثل ،................................. :و............................................
ومن أبرز عوامل التعرية :عامل  ، .......................................و...........................................................
العمليات الخارجية التي تشكل سطح األرض تتكون من عمليتين ،هما:
 .............................................................................و ....................................................................................
 2يضع الطلبة عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )أمام العبارة غير الصحيحة:
أ -التجوية نوعان :كيميائية وميكانيكية.
ب  -في المملكة العربية السعودية براكين قديمة.

ج  -االنكسارات وااللتواءات من العمليات الداخلية السريعة.
د  -تقاس الزالزل بالترمومتر.
هـ -مقياس ريختر يزيد على  100درجة.
و -التعرية من العمليات الخارجية لتشكيل سطح األرض.
 3ما الفرق بين التجوية والتعرية؟
التجوية................................................................................................................................................ :
التعرية.................................................................................................................................................. :
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 4ما سبب حدوث البراكين؟
..............................................................................................................................................................

. ...........................................................................................................................................................
 5يحدد الطلبة ثالثة مواقع لبراكين خامدة في المملكة العربية السعودية.
....................................................................................................................................................... -1
....................................................................................................................................................... -2
...................................................................................................................................................... - 3
 6يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -البركان الذي ال يُحتمل انفجاره هو:
بركان نشط

بركان خامد

بركان جديد

بركان هادئ

ب -من أسباب حدوث الزالزل:
سرعة الرياح

انصهار الصخور

انخفاض درجة الحرارة

دوران األرض

 ٧بالرجوع إلى مصادر التعلم يوضح الطلبة سبل استفادة اإلنسان من البراكين
على الصعيدين السياحي والزراعي.
...............................................................................................................................................................

. .............................................................................................................................................................
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الدرس الخامس عشر
الح َي ِو ّي
الغالف َ

؟

خلق اهلل اإلنسان والحيوان والنبات وهَ َّيأَ لهم بيئة حيوية يعيشون فيها تتسم بالتنوع
والتعدد ،فما الغالف الحيوي؟ وما أهميته للمخلوقات الحية؟

الغالف الحيوي:
هو الح ّيز أو المكان الذي يمكن أن تعيش فيه المخلوقات الح ّية (اإلنسان -الحيوان -
النبات) ،ويشمل :الغالف المائي ،وجزءاً من الغالف الجوي ،وجزءاً من الغالف الصخري.

الغالف الحيوي
عناصر ح ّية
اإلنسان

عناصر غير ح ّية
الغالف المائي

النبات
الحيوان

الغالف الجوي

الغالف الصخري

أهمية الغالف الحيوي:

تنمو المخلوقات الحية فيه ،وتتكاثر بسبب توافر األحوال المالئمة لها.
يجري تبادل كثير من ثاني أكسيد الكربون بين الغالف الحيوي والغالف الجوي :حيث
تأخذ النباتات ثاني أكسيد الكربون ،وتُعطي األكسجين له في عملية صنع الغذاء في أثناء
النهار .وتأخذ المخلوقات الحية األخرى األكسجين وتطلق ثاني أكسيد الكربون عند
التنفس.
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الحياة النباتية الطبيعية:

ْصد بالحياة النباتية الطبيعية كل ما ينبت طبيع ّياً دون أي تدخل من اإلنسان .وتتألف
يُق َ
الحياة النباتية كما هو
موضح في الصور من مجموعات كبيرة يختلف بعضها عن بعض
ّ
نوعاً ،وشك ً
ال ،ووفــرة؛ وذلك حسب األحــوال المناخية التي تحيط بها ،وحسب طبيعة
األرض التي تنبت فيها.
العوامل المؤثرة في تنوع النبات:
يتأثر نمو النبات الطبيعي بعدة عوامل تسهم بأمر
اهلل في تحديد نوعه ،وحجمه ،وكثافته ،ومن هذه
العوامل:
المناخ :إذ يتأثر النبات بعناصر المناخ
 -1حالة ُ
المختلفة.
 -2شكل التضاريس :إذ تختلف نباتات الجبال عن
نباتات السهول.
 -3نــوع التربة :إذ تتنوع التربة؛ وهو ما يؤثر في
نوع النبات.
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نشاط

1

يعلل الطلبة اآلتي:
اخضرار األرض في فصل الربيع في وطني المملكة العربية السعودية.

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

الحياة الحيوانية:
يعيش على سطح األرض أع ــداد كثيرة مــن الحيوانات،
والطيور ،والزواحف ،والحشرات ،ويتأثر توزيعها على سطح
األرض بطبيعة اإلقليم النباتي الــذي تعيش فيه ،وهو ما
يساعدها على العيش والتكاثر.
ومن أهم العوامل المؤثرة في توزيع الحيوانات على سطح
األرض ما يأتي:
المناخ

النبات الطبيعي

التمساح

الثعلب القطبي

التضاريس

البيئة:
هي الوسط الذي يحيط بالمخلوق الحي ،فيؤثر فيه ويتأثر به.

البيئة البحرية

الغابات الطبيعية

البيئة الصحراوية

البيئة القطبية
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مشكالت البيئة:
مشكالت بيئية تؤثر فيها ،وينتج عن ذلك آثار سلبية في الحياة النباتية
بعض األماكن
تصيب َ
ٌ
ُ
والحيوانية ،مثل :المشكالت الطبيعية ،ومنها :تدهور التربة ،وهجرة بعض الحيوانات ،وانقراض
بعضها اآلخر ،والمشكالت البشرية ،ومنها :الصيد الجائر ،والتلوث ،وإشعال الحرائق.

تدهور التربة

الحرائق

التلوث

الصيد الجائر

نشاط

2

يستنتج الطلبة من الصور أعــاه بعض الممارسات البشرية غير السليمة التي تؤثر في
البيئة.
.................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على البيئة الطبيعية:
حرصـــت حكومتنـــا على حمايـــة الحياة النباتية والحيوانية ،فأنشـــأت (عـــام 1406هـ) الهيئة
الســـعودية للحياة الفطرية؛ وذلك للمحافظة على األنواع المختلفة من الحيوانات والنباتات،
وخصوصـــاً النـــادرة منها والمهـــددة باالنقراض ،وبـــدأت جهود المملكة بمنـــع االحتطاب في
كثيـــر مـــن األماكـــن ،وكذا تحديـــد المحم ّيـــات في عدد مـــن مناطـــق بالدنا ،ثم صـــدر قرار
مجلـــس الوزراء عـــام 1440هـ بإلغاء الهيئة وإنشـــاء ثالثة مراكـــز وطنية ،هي:
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
َّص ُّحر.
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ،ومكافحة الت َ
المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي.
وهـــذا دليـــل علـــى عنايـــة حكومتنـــا بالبيئـــة ،حيـــث ُوزعـــت المســـؤولية علـــى ثالثـــة مراكز
وطنيـــة متوازنـــة؛ لتحقيـــق بيئة جيدة وحيويـــة .وتقـــوم وزارة البيئة والميـــاه والزراعة بتنفيذ
إســـتراتيجية متكاملـــة للبيئـــة في المملكـــة العربية الســـعودية.

www.mewa.gov.sa

المحميات:
من أهم المحميات في وطننا:
الح َّرة ،ومحم ّيـــة ُ
الخنْ َفة،
محمية َحـــ َّرة َ
ومحم ّيـــة الطُّ َبيْـــق ،ومحم ّيـــة ال ُو ُعـــ ْول،
توزيع المحميات في المملكة العربية السعودية
ومحم ّية ُجزر َف َر َســـان ،ومحم ّية َم َحازَة
الصيْد ،ومحم ّية َريْـــ َدة ،ومحمية ُع ُروق
َّ
الجبَيل لألحياء البحرية ،ومحمية َشـــ ْر َعان.
بَنِـــي ُم َع ِارض ،ومحم ّية َشـــ َدا األعلـــى ،ومحمية ُ
وقد أدت هذه المحميات دورها في الحفاظ على الحيوان والنبات.
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لالطالع

الم َل ِك َّية:
المحميات َ
استمراراً لجهود الدولة في حماية البيئة ،أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود أمره بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي برئاسة ولي
العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
تهدف المحميات الملكية إلى اآلتي:
المحافظة على البيئة الطبيعية ،والنباتية ،والحياة الفطرية ،وتكاثرها وإنمائها.
الحد من الصيد والرعي الجائر.
منع االحتطاب.
تنشيط السياحة البيئية.

عدد المحميات الملكية ست محميات ،هي:
محمية اإلمام عبدالعزيز بن محمد الملكية (تشمل :محمية روضة خريم ،والمناطق المجاورة لها).
محمية اإلمام سعود بن عبدالعزيز الملكية ( تشمل :محمية محازة الصيد).
محمية اإلمام تركي بن عبداهلل الملكية (تشمل :محمية التيسية ،والمناطق المجاورة).
محمية الملك عبدالعزيز الملكية (تشمل :محميتي روضة التنهات ،والخفس).

محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية (تشمل :محميات الخُ نْفَة ،والطبيق ،وحرة الحرة ،والمناطق
الواقعة بينها والمجاورة لها).

محمية األمير محمد بن سلمان الملكية (تشمل المحمية الواقعة بين مشروع نيوم ،ومشروع البحر
األحمر ،والعال).
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المحميات الملكية

لالطالع
أطلق صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،ولي العهد ،مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة
الشرق األوسط األخضر ،ومن أهدافهما ما يأتي:
●زراعة  10مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية ،و 40مليار شجرة في الشرق األوسط.
●زيادة الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية والشرق األوسط.
●تقليل التلوث ،والحفاظ على الحياة البرية والبحرية.
●زيادة المناطق المحمية في المملكة العربية السعودية والشرق األوسط.
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الدرس السادس عشر
األقاليم الحيوية

؟

من نِ ع َِم اهلل علينا تنوع األقاليم الحيوية فوق سطح األرض ،فما األقاليم الحيوية ،وما
خصائصها؟

اإلقليم الحيوي:

هـــو َح ِّيـــز مكانـــي مـــن ســـطح األرض فيه أنـــواع محددة مـــن المخلوقـــات الحيـــة تميزه
عـــن غيـــره من األقاليـــم األخـــرى ،ويتشـــابه اإلقليـــم الواحد فـــي ال ُمنـــاخ ،والتضاريس،

ونـــوع التربـــة ،والحيـــاة النباتيـــة ،والحيوانية؛ وهو ما يـــؤدي إلى تطـــور مجتمعات حيوية
متشـــابهة داخـــل كل إقليم.

األقاليم الحيوية
الحارّة
المدارية
االستوائية

المدارية
الموسمية

المعتدلة
الدافئة

الباردة

البحر المتوسط

غرب أوروبا

الصين

شرق أوروبا
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قسم األرض إلى ثالثة أقاليم حيوية:
ُت ّ
المداري:
 -1اإلقليم َ
وينقسم إلى قسمين ،هما:
 اإلقليم االستوائي:يمتـــد علـــى جانبي خط االســـتواء في المناطق المنخفضة بين دائرتي العرض  5شـــماالً
و  10جنوبـــاً ،ويتصـــف بالحـــرارة المرتفعة واألمطـــار الغزيزة طوال العـــام ،ويتمثل في:
حـــوض زائيـــر في إفريقيا ،وحوض األمـــازون في أمريكا الجنوبية ،والجزر اإلندونيســـية
في آسيا.
مناخ اإلقليم االستوائي:
ترتفع درجة الحرارة فيه على مدار السنة ،وتبلغ نسبة رطوبته العالية  ،%80وتكون فيه
األمطار غزيرة خصوصاً في فصلي الربيع والخريف.

حوض األمازون
حوض زائير
اجلزر اإلندونيسية

اإلقليم االستوائي
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نباتات اإلقليم االستوائي:
تعرف الغابات االستوائية بنباتاتها المرتفعة التي قد تصل إلى أكثر من  45متراً ،مثل:
حشائش السافانا وأشجار الكاكاو.

أشجار الغابة االستوائية كثيفة ومتشابكة ودائمة الخضرة

الغابات االستوائيـة حول نهر األمـازون في البرازيل

الحياة الحيوانية في اإلقليم االستوائي:
تكثر فيه القردة ،والزواحف ،والنمور ،والتماسيح ،والطيور.
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اإلقليم الموسمي:
يمتد في نصف الكرة الشمالي والجنوبي بين دائرتي
العرض  5 18-8شمال خط االستواء وجنوبه ،ويعرف
بالسافانا في إفريقيا ،والالنوس في أمريكا الجنوبية
وشمال أستراليا.
مناخ اإلقليم الموسمي :حرارته مرتفعة على مدار
السنة ،ونزول األمطار حسب الفصول.
نباتات اإلقليم الموسمي :السافانا ،وهي من األعشاب
متوسطة الطول ،وأشجار الخيزران.
الحياة الـحـيــوانـيــة فــي اإلقـلـيــم الـمــوسـمــيَّ :
الظبْي،
والزرافة ،والفيل ،والجاموس البري ،واألسد ،وال َف ْهد،
والنَّمِ ر.

حشائش السافانا في إفريقيا

اإلقليم الموسمي
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 -2اإلقليم الصحراوي:

ينقسم إلى قسمين ،هما :الصحاري الحا ّرة ،والصحاري الباردة.
 الصحاري الحارة:تمتد في غرب القارات بين درجتي العرض  18و  30شمال خط االستواء وجنوبه.
وتتسم بالجفاف ،وندرة المياه ،وارتفاع درجة الحرارة في الصيف ،وانخفاضها في الشتاء،
وانتشار النباتات الشوكية ،واألشجار التي تتحمل قلة المياه مثل أشجار َّ
الطلْح.
ويعيش في اإلقليم الصحراوي حيوانات مثلِ :
الجمال ،والزواحف ،والثعالب.
وتدخل المملكة العربية السعودية في نطاق هذا اإلقليم.
o

o

 الصحاري الباردة:تمتد في شمال آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ،ونصف الكرة الجنوبي ،ويتسم مناخها بشدة
البرودة معظم أيام السنة ،مثل :القارة القطبية الجنوبية ،وشمال الدائرة القطبية الشمالية.
ويعيش في الصحاري الباردة حيوانات مثل :ال َّر َّنة ،والذئب القطبي ،والثعلب ،والدب.

توزيع الصحاري
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 -3اإلقليم المعتدل:

ينقسم هــذا اإلقليم إلى
قسمين ،هــمــا :المعتدل
الدافئ ،والمعتدل البارد.
 اإلقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم الـ ـمـ ـعـ ـت ــدلالدافئ:
يمتد إلى غرب القارات
o
إقليم الغابات المعتدلة الدافئة
بين درجتي العرض 30
و  o40شمال خط االستواء
وجــنــوبــه ،وهــو مــا يعرف
بإقليم البحر المتوسط.
ويــمــتــاز مناخه باعتدال
درجــة الــحــرارة ،وسقوط
األمطار في الشتاء ،ومن
نباتاته :أشجار الزيتون،
واألَ ْرز ،وبــلــوط الفلين.
إقليم الغابات المعتدلة الباردة
ويــمــتــد ه ــذا اإلقــلــيــم في
شرق القارات بين درجتي العرض  o 30و  o40شماالً وجنوباً،
ويعرف باإلقليم الصيني ،ويتسم مناخه باالعتدال ،ويكثر
فيه سقوط األمطار في فصل الصيف.
 اإلقليم المعتدل البارد:يمتد في الجهات الغربية من القارات بين درجتي العرض
شجرة البلوط
 o40و o60شماالً وجنوباً نحو القطبين ،ويشمل :غرب أوروبا
ووسطها ،وشرقها ،ونيوزلندا ،وتشيلي ،وأمريكا الشمالية ،وجنوبي سيبريا.
ويتسم مناخه باالعتدال وسقوط األمطار بكثرة ،وتنتشر فيه أشجار البلوط والــزان والصنوبر
والحشائش القصيرة.

160

تقويم الدرس السادس عشر
 1بماذا َيت َِّسم مناخ اإلقليم الموسمي؟

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

 2يعلل الطلبة ما يأتي:
أ -انتشار النباتات الشوكية في اإلقليم الصحراوي.

. .......................................................................................................................
ب -ارتفاع درجة حرارة اإلقليم الموسمي.
. .......................................................................................................................
ج -تطور مجتمعات حيوية متشابهة داخل كل إقليم.
. .......................................................................................................................

 3يضع الطلبة عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )xأمام العبارة غير الصحيحة:
أ -تُعرف الغابات االستوائية بطول نباتاتها.
ب -يتسم اإلقليم االستوائي بانخفاض درجة الحرارة.
ج -تتسم األقاليم الحيوية بالتشابه جميعها في المناخ.
د -تقع المملكة العربية السعودية في اإلقليم االستوائي.
هـ -ينقسم اإلقليم المعتدل إلى دافئ وبارد.
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تقومي الدرس السادس عشر

 4يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -تسقط األمطار في اإلقليم االستوائي على مدار العام مع زيادة في فص َلي:
الصيف والشتاء.
الشتاء والربيع.
الربيع والخريف.
الخريف والشتاء.
ب -ينقسم اإلقليم الصحراوي إلى:
الحار والبارد.
المعتدل والبارد.
الدافئ والبارد.
الحار والمعتدل.
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تقويم
الوحدة
الرابعة

تقويم الوحدة الرابعة

 ١ما المقصود بما يأتي؟
أ -تَ َكثُّف الرطوبة:

...............................................................................................................................................................
ب -الضغط الجوي:
...............................................................................................................................................................
ج -طبقة الوشاح:
...............................................................................................................................................................
ِ ٢م َّم تتكون القشرة األرضية؟

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

 ٣يحدد الطلبة آثار التجوية والتعرية وفق اآلتي:
أ -آثار سلبية:

...............................................................................................................................................................
ب -آثار إيجابية:
...............................................................................................................................................................
 ٤ما المصطلح الجغرافي الذي ُيطلق على كل من:
أ -حالة الجو في مدة قصيرة.
ب -حالة الجو في مدة طويلة.

(.)........................................
(.)........................................
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تقويم الوحدة الرابعة

 ٥يضع الطلبة عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )أمام العبارة غير الصحيحة:
أ -ينقسم الغالف الجوي إلى ثماني طبقات.
ب -حالة طبقة النواة الخارجية سائلة وتتكون من مواد منصهرة.
ج -الزالزل من العمليات الداخلية التي تشكل سطح األرض.

ُ ٦يعلل الطلبة سبب حدوث االلتواءات.

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

 ٧ما أنواع البراكين؟
...................................................................... -1
...................................................................... -٢

...................................................................... -٣

 ٨ما العوامل المؤثرة في الحياة الحيوانية؟
....................................................................... -٣ ..................................................................... -1
....................................................................... -٢
 ٩ما أثر الغالف الجوي في حياة اإلنسان؟
...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
 ١٠في أي إقليم مناخي تقع المملكة العربية السعودية؟
................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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الوحدة الخامسة

5

مجلس التعاون لدول
الخليج العربية

دروس الوحدة
الدرس السابع عشر :المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الدرس الثامن عشر :المظاهر البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الدرس التاسع عشر :تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الدرس العشرون :إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الدرس الحادي والعشرون :التحديات والمستقبل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:
التعرف على جغرافية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
استنتاج عوامل ترابط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مناقشة عوامل قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تقدير إنجازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
التعرف على أبرز التحديات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الدرس الرقمي

الدرس السابع عشر
المظاهر الطبيعية لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية

؟

تتمي ــز دول مجل ــس التع ــاون ل ــدول الخلي ــج العربي ــة بموقعه ــا اإلس ــتراتيجي ،وتن ــوع
مظاه ــر الس ــطح فيه ــا ،فم ــا أب ــرز المظاه ــر الطبيعي ــة ف ــي ه ــذه الدول؟
الموقع

تقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا،
وتطل على الخليج العربي ،ولها سواحل على بحر ُعمان وبحر العرب والبحر األحمر ،وتمتد
بين خطي الطول (o34و )o60شر ًقا ،ودائرتي العرض ( o16و )o33شماالً تقريباً ،وتشغل
معظم مساحة شبه الجزيرة العربية.

دول مجلس التعاون الخليجي
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١

نشاط

يسجل الطلبة أسماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،مرتبة هجائي ًا:
...........................................................................................................................................................................................................

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

ويتميز الموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه:
1يتوسط بين ثالث من قارات العالم (آسيا ،وإفريقيا ،وأوروبا).2يُش ّكل نقطة اتصال بحري وبري وجوي بين دول العالم.3يُ ْش ِرف على مسطحات مائية مهمة؛ وهو ما يمكِّن ُد َولَ ُه من سهولة االتصال بالعالمالخارجي.
4يُطل على مضيق ( ُه ْر ُمز) ،وهو أحد المضايق المائية المهمة التي تربط الخليج العربيبالمحيط الهندي مروراً ببحر ُعمان وبحر العرب.
المساحة

تبلغ مساحة الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريباً (2.410.632كم)2
موزعة على النحو اآلتي:
الدولة

المساحة (كم)2

المملكة العربية السعودية 2.000.000
سلطنة ُعمان

309.500

اإلمارات العربية المتحدة 71.023

169

الدولة

المساحة (كم)2

الكويت

17.818

قطر

11.521

مملكة البحرين

770
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نشاط

٢

أ -يسمي الطلبة المضيق المائي الذي يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي ويرسمون
دائرة على موقعه في الخريطة.
..........................................................................................................................................................................................................

ب -يسجل الطلبة على الخريطة أسماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج -ما الدولة التي ترتبط بر ًا بجميع دول مجلس التعاون؟
..........................................................................................................................................................................................................
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دول المجلس
الدولة

المملكة العربية
السعودية

اإلمارات العربية
المتحدة

مملكة
البحرين

سلطنة
عمان

دولة
قطر

دولة
الكويت

العاصمة

الرياض

أبو ظبي

المنامة

مسقط

الدوحة

الكويت

أهم
املدن

مكة المكرمةالمدينة المنورةجدة-الدمام

دبي-الشارقة

المحرق
َّ
-سترة

نزوى َصاللةُ -صحار

مسيعد-الوكرة

األحمدي-الشويخ

مظاهر السطح في دول المجلس
تتنوع مظاهر السطح في دول مجلس التعاون ،ويمكن تقسيمها إلى:
السهول الساحلية:
سهول ِتهامة على البحر األحمر ،والسهول الشرقية (سهول األحساء،
وسهول اإلمارات العربية المتحدة) بمحاذاة الخليج العربي ،وسهول
سلطنة ُعمان بمحاذاة بحر العرب.
الجزُ ر ،ومن أشهرها:
ُ
جزر َف َرسان ،في المملكة العربية السعودية ،وجزيرة حوار وسترة في
مملكة البحرين ،وجزيرة حالول في قطر ،وجزيرة فيلكا في الكويت،
وجزر الحالنيات في سلطنة ُعمان.
الجبال:
المرتفعات الغربية (جبال الحجاز) بأقسامها الثالثة في المملكة
العربية السعوديةَ :م ْديَن في الشمالِ ،
والس َروات
والحجاز في الوسطَّ ،
في الجنوب ،والجبل األخضر ،وجبال ظفار في سلطنة ُعمان.
الهضاب:
ِ
هضبة نجد ،وهضبة نجران في المملكة العربية السعودية.
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سهل ساحل اإلمارات العربية المتحدة

جزيرة فيلكا

جبال الحجاز

هضبة نجران
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الح ّرات:
َ
َح ّرة ُرهاط ،وحرة ُك ْشب في المملكة العربية السعودية.
ُ
الكثْبان الرملية:
الد ْهناء في
رمال الربع الخالي ،ورمال النُّ ُفود الكبير ،ورمال َّ
المملكة العربية السعودية.
األودية:
الد ِ
واسر في المملكة العربية السعودية،
وادي ال ُّر ّمة ،ووادي َّ
ووادي دِ ْربات في سلطنة ُعمان.

خارطة طبيعية لدول مجلس التعاون الخليجي
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َح ّرة ُرهاط

رمال الربع الخالي

وادي دربات

الوحدة الخامسة | الدرس السابع عشر

نشاط

3

برأيك ما أثر المظاهر الطبيعية الجغرافية المتنوعة في دول مجلس التعاون سياح ّي ًا؟
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
المناخ و النبات الطبيعي
ُ

المناخ:
أو ًالُ :
يتميـــز منـــاخ دول مجلــــس
التعاون بما يأتـــي:
أ -المناطق الساحلية:
حـــــار رط ــب صــيــفـاً ،دافــئ
ش ــت ــا ًء ،واألم ــط ــار شتوية
قليلة.
ب-المناطق الداخلية:
حــــار جــاف صيفاً ،بــارد
ش ــت ــا ًء ،واألم ــط ــار شتوية
الرياح واألمطار في دول مجلس التعاون الخليجي
قليلة.
ج -المرتفعات:
معتدلة الحرارة صيفــــاً ،باردة شتا ًء ،واألمطار صيفية شتوية وخصوصاً في المرتفعات
الجنوبية الغربية في المملكة العربية السعودية ومرتفعات ظفار بسلطنة ُعمان.
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أهم العوامل المؤثرة في ُمناخ دول مجلس التعاون

املوقع الفلكي

تنوع التضاريس

تقع دول مجلس التعاون
بــيــن دائ ــرت ــي الــعــرض
o
o
 33 - 16شمـــــــاالً،
ويمر ببعض دولها مدار
السرطان ،ولــذا فدول
مــجــلــس الــتــعــاون تقع
ضمن نــطــاق الــعــروض
الـــحـــارة ال ــت ــي تتميز
بارتفاع حرارتها معظم
أشهر السنة

يختلف المناخ باختالف
التضاريس ،فالمناطق
ال ــم ــرت ــف ــع ــة مــعــتــدلــة
صــيــف ـاً ،بــــاردة شــتــا ًء،
وي ــح ــدث الــعــكــس في
المناطق المنخفضة

توزيع اليابس واملاء

الرياح

القرب والبعد عن المسطحات المائية

تـــطـــل دول مــجــلــس
ال ــت ــع ــاون ع ــل ــى أربـ ــع
واجهات مائية:
 -1الخليج العربي.
 -2بحر ُعمان.
 -3بحر العرب.
 -4البحر األحمر.
ويــقــتــصــر تــأثــيــر هــذه
الــمــســطــحــات المائية
في السواحل على زيادة
الرطوبة وتلطيف درجة
الحرارة

تهب الــريــاح الشمالية
الشرقية طــوال العام،
وتهب الرياح الشمالية
ال ــغ ــرب ــي ــة فـ ــي فــصــل
الشتاء ،وتكون شديدة
الــبــرودة وجافة .وتهب
ال ـ ــري ـ ــاح الــمــوســمــيــة
ال ــج ــن ــوب ــي ــة الــغــربــيــة
صيفـــــــاً فتكون ممطرة
 ب ــإذن اهلل تــعــالــى -عــلــى جــبــال الــحــجــاز،
وم ــرت ــف ــع ــات ســلــطــنــة
ُعمان

ثاني ًا :النبات الطبيعي:

يتأثر النبات فــي دول مجلس الــتــعــاون بمقدار
األمطار ووقت سقوطها ،وبالتضاريس من جبال
ِ
وهضاب ورمال ،وتتنوع النباتات إلى:
 -١األشجار:
وهي أشجار تتكيف مع البيئة الجافة ،مثل:
َّ
والسلَم ،وال َغ َ
ضا ،واألَ ْر َطى،
والس ُمرِّ ،
والس ْدرَّ ،
الطلْحَّ ،
واألَثْلَّ ،
والط ْرفا ،واللُّبان ،والزيتون البري ،وال َع ْر َعر.
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ُّ -٢
الش َجيرات والحشائش:
معظم الشجيرات في دول مجلس التعاون مع َّمرة،
مثل :ال ِّر ْمثّ ،
والشنان ،وال َع ْو َسج ،ومن الحشائش
ال َع ْر َفجِّ ،
والسبَط.
والشيْح ،وال ِّنصيَّ ،
الح ْولية:
 -٣األعشاب َ
تظهر الحشائش واألعشاب بعد سقوط األمطار،
وأفضل موسم لنمو جميع أنــواع األعشاب يكون
عندما تسقط األمــطــار في وقــت الـ َو ْســم أي في
أواخــر الخريف وأوائ ــل الشتاء ،وتختلف أسماء
األعشاب من منطقة إلى أخــرى .ومن األعشاب
المشهورةُ :
الخزَامى ،واألُ ْق ُحوان.

نشاط

شجرة الغضا

العرفج

٤

يبين الطلبـ ــة أثر الموقع الفلكـ ــي في أنـ ــواع النباتــات
في المنطقة.

األقحوان

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

. ...................................................................................................................................
الخزامى
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تقويم الدرس السابع عشر
 ١ما مميزات الموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
..................................................................................................................................................................................................................

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

 ٢يحدد الطلبة ثالثة أمثلة لمظاهر السطح اآلتية في دول مجلس التعاون:
 -السهول الساحلية:

أ . ...........................................-ب . .............................................-ج. ...................................................-

 -الجـــــــــــــبــــــــــــال:

أ . ...........................................-ب . .............................................-ج. ...................................................-

 -األوديـــــــــــــــــــــــة:

أ . ...........................................-ب . .............................................-ج. ...................................................-

 ٣يصف الطلبة المناخ السائد في دول مجلس التعاون وفق الجدول اآلتي:

المناطق

في الصيف

في الشتاء

وقت سقوط األمطار

الساحلية

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

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

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

الداخلية

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

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

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

المرتفعة

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

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

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

 4يسجل الطلبة ثالثة من النباتات في دول مجلس التعاون حسب الجدول اآلتي:

أشجار

شجيرات وحشائش

أعشاب

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................
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الدرس الرقمي

الدرس الثامن عشر
الب َشرية لدول مجلس
المظاهر َ
التعاون لدول الخليج العربية

؟

الس ّكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية كبيرة من حيث
يمثل ُّ
التوزيع والنشاط االقتصادي ،فما أبرز المظاهر البشرية في هذه الدول؟

السكّ ان
ُّ

الس ّكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سنوات
أُجريت بعض اإلحصاءات ُّ
متفاوتة ،وقد بينت هذه اإلحصاءات التزايد السكاني فيها ،وهو ما يتضح في الجدول اآلتي:
العام

عدد السكان التقريبي

1401هـ

 12.5مليون نسمة

1425هـ
1431هـ
1439هـ
1441هـ

 33مليون نسمة
 39٫5مليون نسمة
 ٥٥,5مليون نسمة
 ٥7,7مليون نسمة

 25مليون نسمة

1416هـ

ويوضـــح هـــذا الجـــدول أن عدد ســـكان دول مجلس التعاون شـــهد نمـــواً كبيراً فـــي العقود
األخيـــرة؛ وذلك يرجـــع إلى األســـباب اآلتية:
 -1زيادة الموارد االقتصادية.
 -2تحسن الخدمات الصحية.
 -3توافر فرص العمل الكبيرة؛ وهو ما أدى إلى وفود المزيد من األيدي العاملة.
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عدد
1
2
3
4
5
6

عدد السكان

الدولة
المملكة العربية السعودية

35.000.000

اإلمارات العربية المتحدة

9.300.000

سلطنة ُعمان

4.600.000

دولة الكويـت

4.500.000

دولة قطـر

2.800.000

مملكة البحرين

1.500.000

أعداد السكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1441هـ
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نشاط

١

السكّ انية في دول مجلس التعاون؟
برأيك ،ما تأثير الزيادة ُّ

اإليجابي. ................................................................................................................................................................. :

التأثير
التأثير السلبي. .................................................................................................................................................................... :
الخصائص المشتركة

يتمتع سكان دول مجلس التعاون بخصائص مشتركة زادت من تالحمهم ،وجعلت منهم شعباً
واحداً ،وأهم هذه الخصائص:
  1دينهم واحد وهو اإلسالم ،وهو من أبرز الخصائص.  2أصولهم واحدة؛ إذ ينتمون إلى قبائل عربية ترجع إلى شبه الجزيرة العربية.  3لغتهم واحدة وهي اللغة العربية.  4دولهم متجاورة وتشرف على الخليج العربي.  5يجمع بينهم تاريخ مشترك.  6عاداتهم وتقاليدهم متقاربة. 7 -تشابه أنشطتهم االقتصادية قديماً وحديثاً.

نشاط

٢

يسجل الطلبة اثنتين من العادات والتقاليد التي يشترك فيها سكان دول مجلس
التعاون.
..........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
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النشاط االقتصادي

كانت دول مجلس التعاون محدودة الموارد بسبب الجفاف وطبيعة البيئة الصحراوية،
وخل ّو أرضها من األنهار ،وقلة الموارد المائية؛ لذا اعتمد السكان القريبون من البحر على
ما أودع اهلل فيه من خيرات ،مثل :صيد األسماك ،واستخراج اللؤلؤ ،وأما سكان المناطق
الداخلية فاعتمدوا على رعي اإلبــل ،واألغــنــام ،وزراعــة بعض الواحات الغنية بالمياه.
وقد تطورت وتنوعت األنشطة االقتصادية في دول مجلس التعاون بعد اكتشاف النفط؛
فظهرت أنشطة اقتصادية أخرى كاستخراج النفط والمعادن ،والصناعة ،والتجارة ،وازدهرت
السياحة.
أهم األنشطة االقتصادية في دول مجلس التعاون
صيد األسماك

الزراعة والثروة
الحيوانية

النفط والثروة
المعدنية

الصناعة

التجارة

 -1الزراعة والثروة الحيوانية:
أ-الزراعة:
توسعت دول مجلس التعاون في القطاع الزراعي ألهميته في تحقيق األمن الغذائي ،فاتخذت
الخطوات اآلتية:
 -1استصالح األراضي البُ ْور ،وتوزيعها على المواطنين مجاناً.
 -2إجراء الدراسات حول الموارد المائية من أجل االستفادة منها.
 -3إنشاء السدود لالستفادة من المياه.
 -4إنشاء المزارع التجريبية ،ومراكز البحوث؛ لتحديد المحصوالت الزراعية التي تناسب
األوضاع الطبيعية في المنطقة.
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 -5تقديم المساعدات الزراعية واإلرشاد الزراعي مجاناً للمزارعين.
 -6تقديم القروض للمزارعين.
ومن المحصوالت الزراعية المهمة واألساسية التي تنتجها دول مجلس التعاون :التمور،
والحبوب ،والخضار والفاكهة ،لكنها ال تكفي للطلب المتزايد ،لذا نجد دول مجلس التعاون
تستورد جــزءاً من احتياجاتها من المحصوالت الزراعية .وقد حققت المملكة العربية
السعودية االكتفا َء الذاتي من إنتاج التمور.

نشاط

3

بــرأيــك مــا الـفــرق بين الــزراعــة فــي الماضي ،والــزراعــة فــي الحاضر فــي دول مجلس
التعاون؟
...........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
ب -الثروة الحيوانية:
اعتنى سكان دول مجلس التعاون منذ القِ َدم بتربية الماشية.
تستـ ـ ـ ـ ــورد دول مجلـ ـ ـ ـ ــس
ولما أنعم اهلل  على دول مجلس التعاون بالنفط ،وتحسن
التعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون الماشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مستوى المعيشة ،زاد عدد سكانها وعدد الوافدين إليها ،فزاد
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول العربي ـ ـ ــة
واإلسالمي ـ ـ ــة والصديق ــة،
الطلب على اللحوم واأللبان ومشتقاتها ،ومن أجل تحسين اإلنتاج
مثـل :السـ ـ ــودان ،والصوم ـ ــال
الحيواني وزيادته ،اتخذت دول المجلس الخطوات اآلتية:
ونيـ ــوزيلن ـ ـ ـ ــدا ،وأستراليا،
بالح ْجر الصحي
 -1تقديم الخدمات البيطرية ،والعناية
والبرازيل.
َ
واللقاحات.
 -2تقديم الدعم للمشروعات المتخصصة في تربية الحيوانات والدواجن.
السالالت.
 -3تحسين ُّ
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وقد ساعد هذا على زيادة الثروة الحيوانية ،ولكنه لم ِ
يكف حاجة السوق المتزايدة ،الرتفاع
معدالت استهالك اللحوم؛ وهو ما اضطر دول مجلس التعاون إلى استيراد ما يسد االحتياج
من اللحوم والماشية من دول أخرى.
 -2صيد األسماك:
قــال تعالى﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ [النحل.]14 :

وقد كان صيدها من أهم مصادر الدخل لسكان المناطق الساحلية ،إذ يشتغل به معظم
السكان في تلك المناطق ،وبعد ظهور النفط وتحسن الحالة االقتصادية قلَّت أهمية حرفة
صيد األسماك لدى السكان ،فحلَّت الطرق الحديثة للصيد وأنشئت شركات متخصصة
وسنّت أنظمة وقوانين للصيد البحري بجميع أنواعه.
فيهُ ،

نشاط

4

ما أثر البحر في الحياة االقتصادية لسكان دول مجلس التعاون قديم ًا وحديث ًا؟

قديماً........................................................................................................................................................................................ :
حديثاً........................................................................................................................................................................................ :
 -3النفط والثروة المعدنية:
لــدول مجلس التعاون أهمية كبرى بين دول العالم
من حيث اإلنتاج واالحتياط في مجال النفط ،والغاز
الطبيعي .وقد كان لظهور النفط أثر كبير في تغير حياة
سكان دول مجلس التعاون ،كما أن فيها بعض المعادن
ذات األهمية صناعياً ،مثل :البوكسايت ،والفوسفات،
والذهب .واستثماراً لهذه الثروات رسمت دول مجلس
التعاون خططاً تنموية شملت جميع نواحي الحياة.
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 -4الصناعة:
كانـــت الصناعـــة فـــي دول مجلس التعـــاون في الماضـــي ِح َرفـــاً يدوية ،مرتبطـــة بحاجات
الســـكان ،مثـــل :صناعة المـــواد المنزليـــة ،وأدوات الزراعـــة ،واألحذية ،وصناعـــة ال َف ّخار.
أمـــا فـــي الوقـــت الحاضـــر فتُعـــد الصناعة مـــن أهـــم عناصر االقتصـــاد فـــي دول مجلس
التعاون وأقواهـــــا.
ومن العوامل التي ساعدت على تطوير الصناعة ما يأتي:
 -1توافـــر مصـــادر الطاقة (النفـــط ،والغاز)،
والمـــواد الخام.
 -٢وجود رأس المال.
 -٣التشجيع الحكومي.
 -٤توافر البنية األساسية واكتمالها.
 -٥استعمال التقنية الحديثة.
 -٦توافر النقل والمواصالت.

مصنع أسمنت

 -٧توافر األيدي العاملة المدربة.
 -٨كثرة األسواق.

وتســـعى دول مجلـــس التعـــاون إلـــى التكامـــل االقتصـــادي بينهـــا؛ لوجـــود مقومـــات النمـــو
االقتصادي فيهــــا.
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 1يضع الطلبة عــامــة ( )أم ــام الـعـبــارة الصحيحة ،وعــامــة ( )أم ــام الـعـبــارة غير
الصحيحة فيما يأتي:
أ -تمتلك دول مجلس التعاون موارد اقتصادية لها تأثير كبير في
اقتصاديات العالم.

ب -يُ َع ّد األرز من أبرز المحصوالت الزراعية في دول مجلس التعاون.
ج -من أهم الثروات المعدنية في دول مجلس التعاون الفضة.

د -صناعة تكرير النفط من الصناعات المميزة في دول مجلس التعاون.
2

يعلل الطلبة ما يأتي:

أ -اعتماد سكان المناطق الساحلية قديماً على النشاط البحري.

..........................................................................................................................................................................................................
ب -استيراد دول مجلس التعاون اللحوم والماشية من دول أخرى.
..........................................................................................................................................................................................................
ج -تطور الصناعة في دول مجلس التعاون.
..........................................................................................................................................................................................................

 3يكتب الطلبة في حدود سطرين عن أهم الموارد االقتصادية لدول مجلس التعاون.
...........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
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الدرس التاسع عشر
تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية

؟

التكامل والتعاون سمتان من سمات دول الخليج العربي ،ونتيجة لذلك تأسس مجلس
لتحقيق التعاون بين هذه الدول ،فكيف نشأ هذا المجلس؟ وما أبرز مجاالته؟
إنشاء المجلس

قال تعالى﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾

[آل عمران.]103 :

ِل َما يربط دول مجلس التعاون من روابط قوية وعالقات خاصة
وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة اإلسالمية؛
أدركت دول الخليج العربية حاجتها إلقامة منظمة تسهم في
تحقيق التكامل والترابط بينها ،وتسهم في خدمة القضايا
العربية واإلسالمية والدولية؛ ولذا أُنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1401هـ
(1981م) ،واختيرت مدينة الرياض مقراً للمجلس.

نشاط

١

ما أبرز نتائج قيام مجلس التعاون
لدول الخليج العربية في رأيك؟
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

.....................................................................................
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أجهزة المجلس

يتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من األجهزة الرئيسة اآلتية:

أجهزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية
املجلس األعلى

املجلس الوزاري

األمانة العامة

أ -المجلس األعلى:
يتكون مــن قــادة ال ــدول األعــضــاء،
ويعقد اجتماعاته مرة كل سنة.
ب -المجلس الوزاري:
يتكون مــن وزراء خــارجــيــة الــدول
األعضاء ،ويعقد اجتماعاته مرة كل
ثالثة أشهر.

اجتماع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة عام 1440هـ

ج  -األمانة العامة:
تتكون من األمين العام ،ويعاونه أمناء
مساعدون ،وعدد من الموظفين.
اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة عام 1440هـ
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أهداف المجلس

ُو ِضعت لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهداف أساسية ،هي:
 -١تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون.
 -٢تعميق الروابط وتحقيق التعاون بين شعوب دول مجلس التعاون.
 -٣وضع األنظمة المتماثلة في مختلف الميادين.
 -٤دفع عملية التقدم العلمي والتقني عن طريق:
أ -إنشاء مراكز بحوث علمية.
ب -إقامة المشروعات المشتركة.

ج -تشجيع التعاون في القطاع الخاص.

 -٥تنسيق مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا العربية واإلسالمية وخصوصاً قضية
فلسطين.
 -٦المشاركة في حفظ األمن والسالم المحلي والدولي.

يتبع مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدد من الهيئات والمؤسسات ،ومن أبرزها ما يأتي:

مكتب التربية العربي لدول الخليج :يعنى بالتربية والتعليم في دول المجلس ،ومقره مدينة الرياض.
منظمة الخليج لالستشارات الصناعية :يعنى بتحقيق التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس ،ومقره
مدينة الدوحة.
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي :يعنى بالتنسيق والتكامل في التشريعات
والمواصفات والمقاييس في دول المجلس ،ومقره مدينة الرياض.
مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك :يعنى بتعزيز الروابط الثقافية والتاريخية واإلعالمية بين دول المجلس،
ومقره مدينة الكويت.
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 ١ما أبرز األهداف التي أنشئ من أجلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
............................................................................................................................................................................... 1............................................................................................................................................................................... 2............................................................................................................................................................................... 3-

 2يصل الطلبة ما في المجموعة (أ) بما يناسبها في المجموعة (ب) باستعمال األرقام:

(ب)

(أ)

 -1األمين العام واألمناء
المساعدون

أعضاء المجلس األعلى لدول الخليج العربية

 -2قادة الدول

أعضاء المجلس الوزاري لدول الخليج العربية

 -3وزراء الخارجية

أعضاء األمانة العامة لمجلس التعاون

 3ما الفرق بين المجلس األعلى والمجلس الوزاري بمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
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الدرس العشرون
إنجازات مجلس التعاون لدول
الخليج العربية

؟

يواصل مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيق جملة من اإلنجازات في
مجاالت التكامل والتعاون بين الدول األعضاء ،فما أبرز تلك اإلنجازات؟

اإلنجازات

بعد مضي مدة على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنجز إنجازات تنوعت آثارها
واختلفت مجاالتها ،ومن أبرزها:
نماذج من إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اإلجنازات السياسية
تحقيق التضامن العربي واإلسالمي.
الدعم الدائم للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
دعم وحدة الجمهورية العراقية والجمهورية اليمنية واستقرارهما وسيادتهما.

اإلجنازات العسكرية واألمنية
تكوين قوة عسكرية موحدة للتدخل السريع باسم درع الجزيرة.
اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون.
التعاون في مجاالت :مكافحة اإلرهاب ،ومكافحة المخدرات ،والتحقيقات الجنائية ،والمرور.

اإلجنازات االقتصادية
حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس.
تنسيق المواقف على الساحة االقتصادية الدولية ،مثل التعاون مع االتحاد األوروبي.
السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة عدد من المهن بالدول األعضاء.
السماح للمواطنين والمستثمرين من دول المجلس بالحصول على القروض وتملك األسهم والعقارات.
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ومن اإلنجازات األخرى:
 -١اعتماد األنظمة التي ترمي إلى حماية صحة اإلنسان.
 -٢معاملة مواطني دول المجلس معاملة المواطن في المستشفيات العامة والمراكز الصحية.
 -٣المساواة في معاملة طالب المراحل التعليمية في دول مجلس التعاون.
 -4التعاون في كثير من المجاالت ،مثل :اإلعالم ،والتوعية ،والشباب والرياضة.
مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي (خلوة العزم)

ومن إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية التشجيع على العالقات الثنائية بين
دوله فيما يخدم مصلحة الدول األعضاء والمجلس عموماً .ويعد مجلس التنسيق السعودي
اإلماراتي نموذجاً رائداً للتعاون الثنائي ،وتعزير التكامل في المجاالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والعسكرية واألمنية ،وذلك لتحقيق عدد من األهداف المشتركة ،مثل:
 -١دعم العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك ،فأُنشئ المجلس ضمن اتفاقية بين
المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة بتوجيهات من خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام
1437هـ (2016م).
 -٢تنسيق تنفيذ العمل إلنجاز المبادرات
المشتركة ،وتوفير فرص عمل ونمو في
الناتج اإلجمالي ،وزيــادة نسبة االستثمار
بين البلدين.
 -٣وضع رؤية مشتركة لتعميق العالقات
واستدامتها بين البلدين بما يتسق مع
أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 -٤تعزيز المنظومة االقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة لالستغالل
األمثل للموارد الحالية.
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 ١يصنف الطلبة اإلنجازات اآلتية وفق مجاالتها في الجدول:
دعم القضية الفلسطينية ،التعاون في المجاالت الرياضية ،معاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة
المواطن في المستشفيات والمراكز الصحية ،حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس ،اتفاقية
الدفاع المشترك بين دول المجلس ،دعم وحدة الجمهورية العراقية والجمهورية اليمنية وسيادتهما.
سياسية
عسكرية وأمن َّية

اقتصادية
أخرى

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

 2ما أثر إنجازات مجلس التعاون الخليجي في دول المجلس؟
..........................................................................................................................................................................................................

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

 3ما أبرز إنجازين اقتصادين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
.................................................................................................................................................................................................. -١
.................................................................................................................................................................................................. -٢
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الدرس الرقمي

الدرس الحادي والعشرون
التحديات والمستقبل لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية

؟

أي منظمة إقليمية عددٌ من التحديات ،ومتطلبات مواكبة المستقبل ،فما
يواجه َّ
أبرز التحديات التي تواجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ وما أبرز برامج
المجلس المستقبلية؟

أنعم اهلل  على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنمو االقتصادي الكبير
والتطور السريع الذي شمل مجاالت كثيرة ،منها المجال االقتصادي ،والصحي ،والتعليمي،
والعمراني ،والزراعي ،والصناعي ،وقد صاحب ذلك ظهو ُر بعض المشكالت ،ومن أبرزها:
 -١العمالة الوافدة.
 -٢البطالة.
 -٣التلوث البيئي.
التصحر.
-٤
ُّ
العمالة الوافدة

عندما بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذ خططها التنموية الشاملة ،كانت

بحاجة إلى األيدي العاملة لقلة األيدي العاملة الوطنية في بعض األعمال؛ لذا استقدمت
أعداداً كبيرة من العمالة من مختلف أقطار العالم.
وأدى تزايد استقدام العمالة إلى آثار سلبية في دول مجلس التعاون ،من أبرزها:
 -١تغ ُّير التركيبة السكانية لبعض دول مجلس التعاون.
 -٢تقلُّص فرص العمل أمام المواطنين.
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 -٣المبالغ المالية الكبيرة التي ترسل خارج دول مجلس التعاون.
 -٤الضغط على الخدمات األساسية وزيادة استهالكها.
 -٥تكوين بيئة اجتماعية غير متجانسة.
 -٦وقوع بعض المشكالت األمنية.
وقد أَ ْج َرت دول مجلس التعاون الدراسات والبحوث ،وعملت للموازنة بين العمالة الوطنية
والعمالة الوافدة ،بالحد من االستقدام تار ًة ،ووضع الشروط والضوابط أمام العمالة الوافدة
تار ًة أخرى ،ورفع نسبة استقدام المهنيين المؤهلين لالستفادة منهم ،والعمل لتدريب المواطنين
وتأهيلهم.

نشاط

١

يقترح الطلبة عدد ًا من الحلول للمساعدة على التوازن بين الحاجة للعمالة الوافدة
وتأهيل المواطنين في دول المجلس.
.................................................................................................................................................................................................. -1
.................................................................................................................................................................................................. -2
.................................................................................................................................................................................................. -3
الب َطالة
َ

وتعـــد البطالـــة من أخطـــر المشـــكالت االجتماعية التي يواجههـــا المجتمع ،لما ينشـــأ عنها
مـــن آثـــار اجتماعيـــة ســـيئة ،وهـــي َّأاَّل يجد المـــرء عم ً
ال وهـــو قـــاد ٌر عليه وراغـــب فيه عند
مســـتوى األجر السائد.
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وقد ظهرت البطالة ظهوراً ملحوظاً في دول مجلس التعاون ألسباب عدة ،منها:
 -١رفض الشباب االنخراط في األعمال المهنية.
 -٢عـــدم كفايـــة عناصـــر السياســـة التعليميـــة والتدريبية الســـتيعاب متطلبات ســـوق العمل
المتجـــددة والمتغيرة.
 -٣اتجاه أصحاب العمل إلى العمالة الوافدة النخفاض أجورهم.
 -٤ضعف برامج التدريب.
جهود دول مجلس التعاون للحد من البطالة:
سعت دول مجلس التعاون لمكافحة البطالة بعدد من البرامج ،ومنها:

 -١توجيه القطاع الخاص إلى توظيف األيدي العاملة الوطنية.
 -٢إنشاء المعاهد ،والكليات التقنية ،للتدريب والتأهيل.

 -٣تطوير السياسات التعليمية للوفاء بمتطلبات سوق العمل.

 -٤تشجيع الشباب على االنخراط في العمل المهني ،ووضع الحوافز المشجعة على ذلك.
التلوث البيئي
ُّ

التلوث هو إضافة أشياء ضارة إلى الماء ،أو الهواء ،أو التربة ،تُحدِ ث تغيراً في مكونات البيئة

التي تحيط بالمخلوقات الحية ،بفعل اإلنسان وأنشطته اليومية؛ وهو ما يؤدي إلى ظهور خلل
في المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي.

جعلت دول مجلس التعاون سالمة البيئة وحمايتها من أهم أولوياتها ،فعملت لمعالجة التلوث
بعدد من الوسائل ،منها:

 -١عقد اللقاءات والندوات لمناقشة مشكالت البيئة ،مــثــــل :اجتمــــاع وزراء شـــــؤون البيئة
فـــــي دول مجلس التعاون لتشكيل لجنة التنسيق البيئي في دول مجلـــــس التعــــاون.
 -٢وضـــع البرامـــج المناســـبة لحماية البيئة ،مثـــل :إقرار النظـــام الموحـــد إلدارة النفايات،
وإجــــــراءات نقـــــل النفـايــات الخطـــــرة بين دول مجلس التعاون.
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نشاط

٢

يكتب الطلبة في حدود سطرين عن دور اإلنسان في تلوث البيئة.
.....................................................................................................................................................................

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

مظاهر التلوث البيئي
تلوث الهواء
 دخان المصانع الحرائق عوادم السيارات -الغازات السامة

التَّ َص ُّحر

الــتــصــحــر ه ــو ت ــده ــور األراضـ ــي
عـــو َّيـــة ،ومــنــاطــق
الــزراعــيــة والـــ َّر ِ
الغابات؛ ألسباب طبيعية وبَ َشرية
أخلَّت بتوازن البيئة الطبيعية.

تلوث املاء

تلوث التربة

 تسرب النفط رمي النفايات مخلفات المصانع -المواد الكيميائية

 المبيدات الزراعية رمي النفايات -مخلفات المصانع

البيئة :الوسط الذي يحيط بالمخلوق الحي ،فيؤثر
فيه ويتأثر به .ومن أسباب ظهور مشكلة التلوث زيادة
عدد السكان وما رافق ذلك من نشاط بشري في جميع
وح َّب
المجاالت ،فقد َّ
فضل اإلنسان الربح الماديُ ،
الرفاهية على حساب بيئته بمكوناتها األساسية (الماء
والهواء والتربة).
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ويـحــدث التصحر لعدد مــن األسـبــاب،
منها:
 -١زحـ ــف الـــرمـــال إلـ ــى الــمــنــاطــق
الزراعية.
 -٢إزالة الغطاء النباتي بغرض التوسع
العمراني وإقامة مشروعات حضارية
متنوعة.

الرعي الجائر من مظاهر التصحر

 -٣الجفاف الناشئ عن قلة األمطار.
 -٤الرعي الجائر.
 -٥عبث كثير من المتنزهين بمناطق
النباتات الطبيعية وقطعهم األشجار،
وهو ما نتج عنه تعرية التربة.
جهود دول مجلس التعاون في مقاومة
التصحر:
اتخذت دول مجلس التعاون اإلجراءات
ال ــازم ــة للمحافظة عــلــى الــغــطــاء
الــنــبــاتــي ،فــأقــرت الــنــظــام الموحد
لحماية الحياة الفطرية وإنمائها،
الذي ُعني بـما يأتي:
ـحــمِ ـ ّيــات الطبيعية،
 -١إنــشــاء ال ـ َمـ ْ
وخــصــوص ـاً فــي الــمــمــلــكــة العربية
السعودية.

محمية الوعول

االحتطاب الجائر من أسباب التصحر
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 -٢إقامة األسابيع التوعوية في مجال الرعاية والنماء للبيئة ،ومن ذلك أسبوع الشجرة.
 -٣إصدار نظام يتضمن عقوبة لمن يخالف نظام الغابات والمراعي.
 -٤تعيين حراس ومراقبين لمنع التجاوزات.
 -٥إصدار تنظيم لقطع األشجار والمتاجرة بأخشابها.

من جوانب عناية دول مجلس التعاون بحماية البيئة:
إنشـــاء الهيئـــة الســـعودية للحيـــاة الفطرية عـــام ١٤٠٦هـ ،التي تحولـــت في عام ١٤٤٠هــــ إلى عدة
مراكـــز ،هـــي :المركـــز الوطنـــي لتنميـــة الحياة الفطريـــة ،والمركـــز الوطنـــي لتنمية الغطـــاء النباتي،
والمركـــز الوطنـــي للرقابة علـــى االلتـــزام البيئي ،فـــي المملكة العربية الســـعودية.
إنشاء مجلس حماية البيئة وموارد المياه في سلطنة ُعمان عام 1399هـ.
إنشاء مجلس لحماية البيئة في الكويت عام  1400هـ.
إنشاء لجنة حماية البيئة في مملكة البحرين 1400هـ.
إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر عام 1401هـ.
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 ١يعلل الطلبة االعتماد على العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

........................................................................................................................................................................................................
 2ما التصحر؟ وما أسبابه؟
..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
 3ما أبرز أسباب مشكلة البطالة؟
..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
 ٤ما أبرز أنواع التلوث البيئي؟

................................................................................................................................................................................................ -1
............................................................................................................................................................................................... -2
.............................................................................................................................................................................................. -3
............................................................................................................................................................................................... -4
 ٥ما أبرز مظهرين من المظاهر الناتجة عن التصحر في رأيك؟

.........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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تقويم الوحدة الخامسة

 1يـضــع الطلبة عــامــة ( )أم ــام الـعـبــارة الصحيحة ،وعــامــة ( )أم ــام الـعـبــارة غير
الصحيحة فيما يأتي:
		
أ -تقع دول مجلس التعاون في الجزء الجنوبي الشرقي من قارة آسيا.
ب -من أشهر المحصوالت الزراعية لدول مجلس التعاون التمور.
		
ج -من مقومات الصناعة في دول مجلس التعاون توافر المواد الخام.
			
د -أُنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام  1421هـ.
هـ -من إنجازات مجلس التعاون التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك.
 2يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -يقع الجبل األخضر في:
المملكة العربية السعودية

الكويت

ب -من أسباب البطالة في دول مجلس التعاون:

سلطنة ُعمان

نقص العمالة الوافدة

عدم توافر الوظائف

عدم توافر العمالة الوطنية المدربة

إزالة الجبال

قطع األشجار

منع الرعي الجائر

ج -من أسباب التصحر وتدهور األراضي الزراعية في دول مجلس التعاون:

الجزُ ر المشهورة في دول مجلس التعاون:
 ٣يذكر الطلبة أربع ًا من ُ
............................................................................... -3
		
............................................................................... -1
............................................................................... -4
.............................................................................. -2
 ٤يكتب الطلبة مثا ًال ٍّ
لكل من مظاهر السطح اآلتية في دول مجلس التعاون:
الح ّرات.................................................................................. :
أَ -
الجزُر................................................................................... :
بُ -
ج -الهضاب............................................................................... :
د -ال ُكثْبان الرملية............................................................... :
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 ٥ما أبرز الخصائص المشتركة لسكان دول مجلس التعاون؟
................................................................................................................................................................................................. -1
................................................................................................................................................................................................. -2
................................................................................................................................................................................................. -3
 ٦يحدد الطلبة مجال كل إنجاز من إنجازات مجلس التعاون اآلتية:
(سياسي  -عسكري  -اقتصادي):
أ -الدعم الدائم للقضية الفلسطينية مادياً ومعنوياً في جميع المحافل الدولية.
ب -التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون.
ج -دعم وحدة الجمهورية العراقية والجمهورية اليمنية واستقرارهما وسيادتهما.
د -حرية انتقال السلع الوطنية بين دول مجلس التعاون دون رسوم أو قيود جمركية.
 ٧يعلل الطلبة ما يأتي:
أ -استيراد دول مجلس التعاون جزءاً من احتياجاتها من المحصوالت الزراعية والحيوانية.
.........................................................................................................................................................................................................

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

التصحر.
ب -عبث المتن ِّزهين بمناطق النباتات الطبيعية يؤدي إلى
ُّ
.........................................................................................................................................................................................................

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

للحد من التحديات التي تواجه دول مجلــس التعاون.
 ٨يقترح الطلبة حلو ًال
ِّ
................................................................................................................................................................................................. -1
................................................................................................................................................................................................. -2
................................................................................................................................................................................................. -3

201

تقويم الوحدة الخامسة

 ٩يصل الطلبة ما في المجموعة (أ) بما يناسبها في المجموعة (ب) باستعمال
األرقام:

(ب)

(أ)

دخان المصانع

 1-تلوث الماء

مخلفات الصرف الصحي
عوادم السيارات

 2-تلوث التربة

المبيدات الزراعية
تسرب النفط من الناقالت

 3-تلوث الهواء

مخلفات المصانع

 ١٠ما العوامل التي ساعدت على قيام الصناعة الحديثة في دول مجلس التعاون؟
................................................................................................................................................................................ -1
................................................................................................................................................................................ -2
................................................................................................................................................................................ -3

 ١١ما أهم الموارد االقتصادية لدول مجلس التعاون؟
................................................................................................................................................................................ -1
................................................................................................................................................................................ -2
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 ١٢يكتب الطلبة أسماء دول مجلس التعاون على الخريطة اآلتية:

 ١٣يصنف الطلبة النباتات اآلتية حسب نوعها داخل الجدول:
صوم ِ -ر ْمث  -زَيتون بري  -أَ ْر َطى
ِس ْدر ُ -خزَا َمى  -لُبان َ -قيْ ُ

النبات

النوع
أشجار
شجيرات وحشائش
أعشاب

203

الوحدة السادسة

6

األنظمة واللوائح

دروس الوحدة
الدرس الثاني والعشرون :مفهوم األنظمة واللوائح
الدرس الثالث والعشرون :مجاالت األنظمة واللوائح
الدرس الرابع والعشرون :فوائد األنظمة واللوائح

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:

التعرف على األنظمة واللوائح ومجاالتها
التعرف على فوائد األنظمة واللوائح
التعرف على أثر األنظمة واللوائح اجتماع ّي ًا

الدرس الرقمي

الدرس الثاني والعشرون
مفهوم األنظمة واللوائح

؟

يحت ــاج المجتم ــع إل ــى األنظم ــة واللوائح الت ــي تتضمن القواع ــد المح ــددة للواجبات
والحق ــوق ،وليتمك ــن الن ــاس من العمل والعي ــش بانتظام ،فما األنظم ــة؟ وما اللوائح؟
وماذا نس ــتفيد منها؟
النظام والالئحة

النظ ــام :هـــو قواعـــد وأحـــكام عامـــة ُملزِ مـــة تنظِّ ـــم
محـــدداً لتحقيـــق فائـــدة للمجتمـــع وأفراده.
جانبـــاً
َّ
الالئح ــة :هـــي القواعـــد التنفيذيـــة أوالتنظيميـــة
التـــي يصدرها مجلـــس الـــوزراء أو الوزير المختص،
أو رئيـــس الهيئـــة أو الجهـــة المشـــرفة علـــى تنفيـــذ
أحـــكام نظـــام محـــدد ،وتحـــ ِّدد بالتفصيـــل أحكامَـــه
والمســـؤوليات أو االلتزامـــات أو العقوبـــات.

المرس ــوم الملك ــي :األداة النظامي ــة الت ــي
تحم ــل موافق ــة المل ــك وتوقيع ــه ألج ــل
اص ــدار األنظم ــة الت ــي ت ــم إقرارها م ــن قبل
مجل ــس ال ــوزراء.
األم ـ ــر الملك ـ ـ ــي :األداة النظاميـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي
تص ــدر بأم ــر المل ــك ف ــي الموضوع ــات التي
ال يتطل ــب النظ ــام عرضه ــا عل ــى مجل ــس
ال ــوزراء ،كتعيي ــن ال ــوزراء ون ــواب ال ــوزراء
والمعيني ــن ف ــي درج ــة المرتب ــة الممت ــازة
والقض ــاة وأعض ــاء النياب ــة العام ــة وترقيات
الضب ــاط.

الفرق بين النظام والالئحة
النظام

الالئحة

السمة

عام

السمة

أداة اإلصدار

مرسوم ملكي

أداة اإلصدار

قرار مجلس الوزراء أو مجلس اإلدارة للجهة
الحكومية أو الوزير المختص أو رئيس الجهة

التعديل

قليل جداً

التعديل

كثير
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تتضمـــن الالئحـــة مـــوا َّد تفصيليـــة تُطبـــق في الموضـــوع الذي صدرت بشـــأنه ،وفـــي أثناء
التطبيـــق يحـــدث عدد من التغييرات تســـتدعي تعديلها؛ وهو ما يضطـــر الجهة إلى تعديلها
الجوانب التـــي صدرت من أجلهـــا فعلياً.
مـــن وقـــت آلخر حتى يوائـــم العمل بهـــا
َ

نشاط

١

يستنتج الطلبة أسباب إصدار لوائح لألنظمة.

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

؟

كيف يصدر النظام؟
مراحل صدور النظام

يمر صدور النظام بعدد من المراحل التي يحصل فيها اقتراح فكرته ،ثم دراسته ومراجعته،
ثم إقراره ونشره.
وتـــدرس النظـــام الســـلطة التنظيمية (مجلس الشـــورى) ويتـــم إقراره تمهيـــدا إلصداره من
قبل الســـلطة التنفيذية (مجلـــس الوزراء).

التصوي ــت عل ــى النظ ــام ف ــي مجل ــس
الش ــورى:
تراج ــع لج ــان متخصص ــة ف ــي مجل ــس
الش ــورى مش ــروع النظ ــام ،ث ــم يع ــرض
رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس اللجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى المجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
الملحوظ ــات والتوصي ــات ،وف ــي الجلس ــة
الالحق ــة ُيص ــوت عل ــى مواد النظ ــام وتقر
باألغلبي ــة ،ث ــم ُترف ــع إل ــى المل ــك.
األغلبي ـ ــة :حص ـ ـ ـ ــول القـ ـ ــرار على أصوات
نص ــف ع ــدد األعض ــاء ( ١ +صوت واحد).
إحدى جلسات مجلس الشورى
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مراحل صدور النظام
مرحلة االقتراح
1

الوزير أو رئيس اجلهاز احلكومي

مجلس الشورى

عضو مجلس الوزراء

مرحلة اإلعداد والتحضير
2

هيئة اخلبراء مبجلس الوزراء

اللجنة العامة مبجلس الوزراء

مرحلة اإلقرار

مرحلة الدراسة واملراجعة
3

مجلس الشورى

4

مرحلة اإلصدار
5

امللك مبوجب مرسوم ملكي

نشاط

مجلس الوزراء

مرحلة النشر
6

الصحيفة الرسمية (أم القرى(

2

يختار الطلبة بعض ضوابط المدرسة المعلن عنها ،التي تتضمن تنظيمات وتوجيهات
معينة ،ويناقشون طريقة إصدارها في المدرسة وفوائدها ،ثم يكملون الفراغات اآلتية:
إعالن المدرسة.......................................................................................................................................................................................................... :
سبب اإلعــــــالن.......................................................................................................................................................................................................... :
فوائد اإلعـــالن............................................................................................................................................................................................................ :
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ألهمي ــة األنظم ــة وتأثيره ــا ف ــي المجتم ــع والدولة يراجعها مجلس الش ــورى وف ــق اختصاصه في لج ــان متخصصة من
أعضائ ــه حس ــب اهتماماتهم ،وهي:
لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية.
لجنة اإلعالم.
لجنة التجارة واالستثمار.
اللجنة المالية واالقتصادية.
لجنة الطاقة والصناعة.
اللجنة الصحية.
لجنة الشؤون األمنية والعسكرية.
لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات
لجنة الشؤون الخارجية.
لجنة حقوق اإلنسان.
لجنة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
لجنة الحج واإلسكان والخدمات.
لجنة التعليم والبحث العلمي.
لجنة المياه والزراعة والبيئة.
لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.

نشاط

3

يستعين الطلبة بالرابط الرقمي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ،ويسجلون اآلتي:

أ  -ثالثة أنظمة صدرت حديثاً وتاريخ صدورها:
..................................................................................................................................... -1
..................................................................................................................................... -2
..................................................................................................................................... -3
ب  -ثالث لوائح تنفيذية وتاريخ صدورها:
..................................................................................................................................... -1
..................................................................................................................................... -2
..................................................................................................................................... -3
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تقويم الدرس الثاني والعشرين
 1ما الفرق بين النظام والالئحة؟
.........................................................................................................................................................................................

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

 ٢يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -أداة إصدار األنظمة العامة:
أمر ملكي

قرار

مرسوم ملكي

ب -تأتي مرحلة إقرار النظام بعد مرحلة:
الدراسة والمراجعة

النشر

االقتراح

ج -الالئحة هي:
نظام عام

قواعد تنظيمية للنظام

نظام خاص

د -يصدر النظام من:
مجلس الشورى

هيئة الخبراء

مجلس الوزراء

 ٣من الجهة التي تصدر النظام في المملكة العربية السعودية؟
. .......................................................................................................................................................................................
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الدرس الثالث والعشرون
مجاالت األنظمة واللوائح

؟

تتن ــوع األنظم ــة واللوائ ــح وفقـ ـ ًا لموضوعاته ــا وأس ــباب إصداره ــا ،فم ــا أب ــرز أن ــواع
األنظم ــة واللوائ ــح؟
أنواع األنظمة

األنظمة نوعان ،هما:
 -1األنظمة األساسية:
هـــي األنظمـــة التـــي تختص بأســـاس الدولـــة وتنظيم مؤسســـات الحكـــم فيها وســـلطاتها
وإقـــرار الحقوق الرئيســـة.
 -2األنظمة العامة:
وهي األنظمة التي تختص بموضوعات عامة ،أو تختص بأحكام األجهزة اإلدارية.

أنواع األنظمة
األنظمة األساسية

األنظمة العامة

تصدر بأمر ملكي

تصدر بمرسوم ملكي

أنظمة أساس الدولة
النظام األساسي للحكم

نظام مجلس الشورى

نظام مجلس الوزراء

نظام هيئة البيعة

موضوعات عامة
مثال :
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مثال :

نظام حماية الطفل

نظام الهيئة العامة
للغذاء والدواء

مثال :

مثال :

نظام مكافحة اجلرائم
املعلوماتية

نظام املناطق

تنظيم األجهزة احلكومية

نظام البنك املركزي
السعودي
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نشاط

1

يصنف الطلبة األنظمة اآلتـيــة حسب نوعها
في الجدول:
 نظام المناطق. نظام هيئة البيعة. نظام حماية التراث المخطوط. نظام اإلقامة المميزة. نظام صندوق االستثمارات العامة. نظام مجلس الوزراء.املرسوم امللكي إلصدار النظام البحري التجاري

أحد األنظمة المنشورة من المركز الوطني
للوثائق والمحفوظات
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نشاط

2

يستعين الطلبة بالرابط الرقمي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
ويختارون مثا ًال واحد ًا ألنظمة تتعلق بالمجاالت اآلتية:

www.ncar.gov.sa

 -1المجال االجتماعي............................................................................................................................................................... :
 -2المجال األمني.......................................................................................................................................................................... :
 -3المجال الصحي...................................................................................................................................................................... :
أنواع اللوائح
 -1لوائح تنفيذية :تصدر لتنفيذ األحكام العامة لنظام معين ،وتتضمن تفاصيل قواعدها ما
يلزم لتطبيق قواعد ذلك النظام ،مثل :الالئحة التنفيذية لنظام المرور التي تتضمن تفاصيل
قواعد السير للمركبات ،وآداب الطريق ،وقواعد أفضلية المرور ،وحدود السرعة ،وأحكام
استخدام أحزمة األمان المخصصة لألطفال أثناء السير على الطريق.
 -2لوائح تنظيمية :تصدر لتنظيم وترتيب عمل المرافق العامة كإنشاء الوزارات ،والمصالح
الحكومية ،وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها.
-3لوائح ضبط :تصدرها الجهات التنفيذية ،وتتضمن قواعدها ما يلزم لحماية وضمان
األمن والسكينة والصحة العامة ،مثل :اللوائح الخاصة بالمحالت ،ومراقبة األغذية والباعة
المتجولين.

أنواع اللوائح
الئحة تنفيذية

الئحة تنظيمية

الئحة ضبط

تطبيق نظام

ترتيب إداري

حماية مجتمع
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نشاط

3

أ -يناقش الطلبة الئحة تقويم الطالب ،ويحددون نوعها (تنفيذية  -تنظيمية  -ضبط)،
ويبينون السبب.
................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
قسم الطلبة إلى مجموعتين ،وتقترح كل مجموعة فكرة الئحة مناسبة للمدرسة في
ب -يُ َّ
موضوع يختارونه لضبط جانب معين ،ثم يكتبون مسودة عناصر الالئحة ،ويعرضونها في
الفصل.
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 1ما أنواع اللوائح؟
. ......................................................................................................................................................................................... -1
. ......................................................................................................................................................................................... -2
. ......................................................................................................................................................................................... -3

 ٢يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -نظام هيئة البيعة هو من األنظمة:
األساسية

الخاصة

العامة

ب -نظام حماية الطفل أحد األنظمة:
األساسية

الخاصة

العامة

ج -األنظمة األساسية تصدر:
سام
بأمر ٍ

بأمر ملكي

بمرسوم ملكي

 3ما أنواع األنظمة؟
. ......................................................................................................................................................................................... -1
. ......................................................................................................................................................................................... -2
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الدرس الرابع والعشرون
فوائد األنظمة واللوائح

؟

نس ــتفيد م ــن األنظم ــة واللوائ ــح ف ــي حياتن ــا لع ــاج المش ــكالت ،وتيس ــير األعم ــال
وضبطه ــا ،فم ــا أب ــرز فوائ ــد األنظم ــة واللوائ ــح؟
فوائد األنظمة واللوائح

لألنظمة واللوائح فوائد عديدة ،منها:
1فوائــد تنظيميــة :تتعلــق بتنظيــم شــؤون األجهــزة الحكوميــة والعامليــن فيهــا ،وعالقاتهــاباألجهزة األخرى.
2فوائد اجتماعية :تتعلق بالحماية والمحافظة على الفرد والمجتمع ،ومعالجة المشــكالتالمجتمعية.
3فوائد تنموية :تتعلق بتحقيق التطوير والتنمية المستدامة.4-فوائد اقتصادية :تتعلق بتحفيز االقتصاد من خالل الشفافية والضبط ،والتنظيم.

نشاط

1

يـتـخـيــل ال ـط ـل ـبــة أن قـ ـي ــادة الـ ـسـ ـي ــارات في
الشوارع ليس لها نظام ،ماذا سيحدث؟
.............................................................................................. -1
.............................................................................................. -2
.............................................................................................. -3

ﺣﺰام اﻷﻣﺎن

ﻛﺮﺳﻲ اﻷﻃﻔﺎل
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اﻟﻜﻴﺲ اﻟﻬﻮاﺋﻲ
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تعالج األنظمة واللوائح كثيراً من المشكالت في المجتمع ،وتعمل لحماية الناس ،ودعم حقوقهم
وضبط أعمالهم .ومن أمثلة معالجة األنظمة واللوائح للمشكالت المجتمعية ما يأتي:
المشكلة المجتمعية

النظام
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نشاط

2

ماذا يحدث إذا لم نطبق األنظمة؟

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

نشاط

٣

يناقش الطلبة ما يأتي:

أ -لماذا علينا أن نربط حزام األمان عند ركوب السيارة؟

..............................................................................................................................................................................................................................
ب -ما نتائج ترك ربط حزام األمان؟
..............................................................................................................................................................................................................................
ج -لماذا ال يطبق بعضهم ربط حزام األمان إال بالنظام؟
..............................................................................................................................................................................................................................
د  -ما أبرز نتائج التزامنا األنظمة؟
..............................................................................................................................................................................................................................

التزام أنظمة المرور يجعل الحركة سهلة
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حماية املجتمع
حتمل املسؤولية
حتقيق التنمية والتطور

نتائج
التزام
األنظمة

2
3

احملافظة على حقوق الفرد

نشاط

١

8

4

5

تعزيز املواطنة

7

حتقيق األمن واالستقرار

6

حتقيق العدل واملساواة
بني جميع أفراد املجتمع

تقدُّم مستويات اخلدمة

4

يستنتج الطلبة كيف تُحَ قِّ ق األنظمة النتائج اآلتية:
أ -تحمل المسؤولية.

...............................................................................................................................................................................................................................
ب -األمن واالستقرار.
...............................................................................................................................................................................................................................
ج -حماية المجتمع.
...............................................................................................................................................................................................................................
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 1يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -من نتائج التزام األنظمة المحافظة على:
العالقات الشخصية

الرغبات الشخصية

حقوق الفرد

ب -من نتائج (نظام حماية الطفل):
الرعاية االقتصادية

الرعاية األسرية

الرعاية اإللكترونية

ج -تعالج األنظمة المشكالت:
االجتماعية

الشخصية

السياسية

 ٢ما أبرز فوائد األنظمة؟

.................................................................................................................................................................................................................... -1
.................................................................................................................................................................................................................... -2
.................................................................................................................................................................................................................... -3
 3ما أبرز نتائج تطبيق نظام مكافحة الرشوة؟

.................................................................................................................................................................................................................... -1
.................................................................................................................................................................................................................... -2
.................................................................................................................................................................................................................... -3
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تقويم
الوحدة
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تقويم الوحدة السادسة

 ١يذكر الطلبة فائدتين لنظام حماية الطفل.
............................................................................................ -٢

............................................................................................ -١

 2يـضــع الطلبة عــامــة ( )أم ــام الـعـبــارة الصحيحة ،وعــامــة ( )أم ــام الـعـبــارة غير
الصحيحة فيما يأتي:
				
أ -األنظمة األساسية هي التي تختص بالموضوعات العامة.
ب -النظام هو قواعد وأحكام ملزمة			.
		
ج -من نتائج التزام األنظمة تحمل المسؤولية.
د -تصدر األنظمة العامة بأمر ملكي.

			

 3يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -تصدر األنظمة األساسية باألداة اآلتية:
مرسوم ملكي

أمر ملكي

سام
أمر ٍ

ب -تنشر األنظمة السعودية في:
جريدة الرياض

جريدة أم القرى

جريدة عكاظ

ج -من أبرز المشكالت المجتمعية التي عالجتها األنظمة السعودية:
مكافحة السرقة

مكافحة اإلسراف

مكافحة الرشوة

د -يراجع األنظمة ويقرها ،ويرفعها للملك:
مجلس الوزراء

مجلس الشورى
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مجلس الشؤون السياسية واألمنية

تقويم الوحدة السادسة

 4يرتب الطلبة مراحل إصدار النظام وفق اإلجراء المتبع:
				
أ -صدور قرار مجلس الوزراء.
			
ب -صدور المرسوم الملكي.

		
ج -النشر في الجريدة الرسمية.

د -دراسة مجلس الشورى ومراجعته				.
 5يعلِّل الطلبة ما يأتي:

أ -إصدار نظام حماية الطفل.
.............................................................................................................................................................................................................................

ب -دراسة النظام في مجلس الشورى.

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

ج -صدور األنظمة في المجتمع.

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

 6ما أنواع اللوائح؟
...............................................................................................................................................................................................................................

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

 7يكتب الطلبة نبذة مختصرة عن فائدة األنظمة للفرد والمجتمع.
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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7

العالم العربي واإلسالمي

دروس الوحدة
الدرس الخامس والعشرون :الخصائص الطبيعية للعالم العربي واإلسالمي
الدرس السادس والعشرون :الخصائص البشرية للعالم العربي واإلسالمي
الدرس السابع والعشرون :الوحدات السياسية في العالم العربي واإلسالمي
الدرس الثامن والعشرون :التحديات االقتصادية واالجتماعية

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:
التعرف على جغرافية العالم العربي واإلسالمي
استنتاج عوامل ترابط العالم العربي واإلسالمي
التعرف على أبرز مشكالت العالم العربي واإلسالمي وقضاياهما

الدرس الرقمي

الدرس الخامس والعشرون
الخصائص الطبيعية للعالم
العربي واإلسالمي

؟

يتس ــم العال ــم العرب ــي واإلس ــامي بخصائ ــص جغرافي ــة متنوع ــة ،فم ــا أب ــرز تل ــك
الخصائ ــص الطبيعي ــة؟

بدأ رسول اهلل دعوة التوحيد من مكة المكرمة في شبه الجزيرة العربية ،وحمل رسالة
اإلســام للناس كافة ،قال تعالى﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [التوبة .]33 :فتتابعت الفتوحات اإلسالمية ،وجهود الدعاة على
مدى العصور ،وانتشر اإلسالم في بقاع المعمورة ،واتسعت األراضي اإلسالمية ،فشملت
بلداناً في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية ،وارتبطت بلدانه ُمشكِّل ًة العالم العربي
واإلسالمي.

ﺗﺮﻛﺎﻤﻧﺴﺘﺎن

اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﺎﺣﻞ
اﻟﻌﺎج

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ
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الموقع والحدود

يمتد العالم العربي واإلسالمي من المحيط األطلسي غرباً (خط الطول  o 17غرباً) إلى
المحيط الهادئ شرقاً (خط الطول  o 141شرقاً) ،ومن وسط آسيا شماالً (دائرة العرض
 o 55شماالً) حتى وسط إفريقيا جنوباً (دائرة العرض  o 26جنوباً) .فهو يقع وسط األرض
بالس ّكان؛ وهو ما ساعد على انتشار اإلسالم.
المأهولة ُّ

ﺗﺮﻛﺎﻤﻧﺴﺘﺎن

اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﺎﺣﻞ
اﻟﻌﺎج

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ

المساحة

تــبــلــغ مــســاحــة الــعــالــم الــعــربــي واإلس ــام ــي نحو
 34مليون كم .2وهي تُعادل ُخ ْمس مساحة اليابسة،
وتمثل مساحة العالم العربي نحو  14مليون كم.2
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العالم العربي
%41

العالم اإلسالمي
غير العربي %59
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أهمية الموقع

لموقع العالم العربي واإلسالمي أهمية دينية واقتصادية
وإستراتيجية ،وذلك للميزات اآلتية:
 -١وقــوعــه فــي وســط العالم الــقــديــم( :آســيــا وأوروب ــا
وإفريقيا).
 -٢كونه َم ْهد الديانات السماوية الثالث( :اليهودية،
والنصرانية ،واإلسالم).
 -٣إطاللته على مسطحات مائية مهمة.
 -٤إطاللته على كثير من ال َمضايق المهمة كمضيق جبل
والد ْر َدنيل ومضيق باب ال َمنْ َدب
طارق ومضي َقي البسفور َّ
الس َويْس.
ومضيق ُه ْر ُمز ومضيق ملقا ،ويتحكم بقناة ُّ

المضيق والقناة:
ممران مائيان يصالن بين
مسطحين مــائــيــيــن ،مثل:
مضيق ُه ـ ْر ُمــز الــذي يصل
الخليج العربي بالمحيط
الهندي.
وقناة السويس التي تصل
الــبــحــر الــمــتــوســط بالبحر
األحمر.
والفرق بينهما أن المضيق
ممر طبيعي والــقــنــاة ممر
صناعي حفره اإلنسان.

 -٥مرور طرق التجارة العالمية بأراضي العالم العربي
واإلسالمي.

المسجد النبوي بالمدينة المنورة

المسجد الحرام بمكة المكرمة
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المسجد األقصى بالقدس
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نشاط

١
ﻣﻀﻴﻘﺎ

ﺗﺮﻛﺎﻤﻧﺴﺘﺎن

اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﺎﺣﻞ
اﻟﻌﺎج

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ

باالستعانة بالخريطة يجيب الطلبة عن اآلتي:
أ -تحديد أربع من دول العالم العربي واإلسالمي التي تقع في أطرافه من الجهات األربع:
........................................................................................................................................................... -1
........................................................................................................................................................... -٢
........................................................................................................................................................... -٣
........................................................................................................................................................... -4
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ب -ما المسطحات المائية المهمة التي يطل عليها العالم العربي واإلسالمي؟
..................................................................................................................................................................
ج -ما مضايق العالم العربي واإلسالمي وقنواته كما هو موضح بالمثال األول في الجدول اآلتي؟

المضيق أو القناة

يصل

ُه ْر ُمز

الخليج العربي بخليج ُعمان

السطح

يتسم العالم العربي واإلسالمي بتنوع سطحه ،ففـيـه الجبال والهِ ضاب والسهول ،وتضاريسه
متفاوتة االرتفاع فمن منطقة َغ ْور األردن (تحت مستوى سطح البحر) إلى منطقة كِ ْشمِ ير

اإلسالمية (في جبال الهيمااليا أعلى جبال في العالم).
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ﺗﺮﻛﺎﻤﻧﺴﺘﺎن

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﺎﺣﻞ
اﻟﻌﺎج

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ

مـظـاهـر الـسـطـح في الـعـالـم الـعـربـي واإلسالمي:
 -١الجبال :أشهرها جبال أَ ْطلَس في شمال غرب إفريقيا،
وجبال ِ
الحجاز في غرب المملكة العربية السعودية،
وجبال طوروس بتركيا ،وجبال زاجروس بإيران.
الهضاب :تشكل الهضاب المظهر السائد في العالم
ِ -٢
العربي واإلسالمي ،وتغطي مساحة واسعة من أراضيه،
ومنها:
أ -هــضــاب إفــريــقــيــا الــمــمــتــدة م ــن شــمــالــهــا حتى
وسطها.
ب -هضبة نجد في المملكة العربية السعودية.
ج -هضبة بلوخستان في غرب باكستان.
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َغ ْور األردن:
ســـهل خصيب تبلغ مســـاحته
نحـــو  400كـــم ،2ويـــراوح
مســـتواه بيـــن  200وأكثر من
400م تحـــت مســـتوى ســـطح
البحر ،وهـــو أكثر بقاع العالم
انخفاضـــاً تحـــت مســـتوى
ســـطح البحـــر ،ويقـــع الغـــور
علـــى امتـــداد نهـــر األردن
بيـــن األردن وفلســـطين ،وفيه
البحـــر الميـــت.
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 -٣السهول:
هناك أنواع من الســـهول في العالم
العربي واإلسالمي ،ومن ذلك:
أ -س ــهول س ــاحلية :حـــول شـــواطئ
العالـــم العربـــي واإلســـامي ،مثل:
الســـهول الساحلية الشـــرقية لشبه
الجزيـــرة العربية.
ب -س ــهول َف ْي ِض ّي ــة :تتكـــون بســـبب
إرســـاب األنهـــار لمـــا تحملـــه مـــن
رسم بياني لتحديد أعلى جهات العالم اإلسالمي ارتفاع ًا وأكثرها انخفاض ًا
رواســـب َّ
(الط ْمـــي والطيـــن) علـــى
الضفتيـــن وفـــي ال ِّدلتـــا ،وهـــو مـــا
يضفـــي عليهـــا خصوبـــة ،مثـــل:
الســـهول الفيضيـــة لنهـــر النيـــل.
ج -س ــهول ُب ْركاني ــة :تكونـــت نتيجة
ترســـب الرمـــاد البركانـــي ،مثـــل:
ســـهول جـــاوة بإندونيســـيا.
 -٤األنهار:
تشكل ثروة مائية في العالم العربي
نهر النيل في السودان
واإلسالمي ،ومنها:
السنِغال ،ونهر غا ْمبيا ،في إفريقيا.
نهر النيل ،ونهر ال َّنيْجر ،ونهر ِّ
السنْد ،ونهر سرداريا ،ونهر أموداريا ،في آسيا.
نهر دِ ْجلَة ،ونهر ال ُفرات ،ونهر ِّ
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المناخ
ُ

يشغل العالم العربي واإلسالمي نحو ( )81دائرة عرضية؛ ولذا يتباين المناخ بين الدول العربية

واإلسالمية ،ففيها معظم األقاليم المناخية ،وهي ميزة تجعل النبات الطبيعي واإلنتاج الزراعي
متنوعاً.
العوامل المؤثرة في مناخ العالم العربي واإلسالمي:
 -1الموقع الفلكي ( O55شماالً  O26-جنوباً).

 -2التضاريس (االرتفاع واالنخفاض عن مستوى سطح البحر).
 -3توزيع اليابس والماء.

نشاط

٢

يصف الطلبة ُمناخ المملكة العربية السعودية.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

. .....................................................................................................................................................................................................................................................................
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 ١ما أبرز مميزات موقع العالم العربي واإلسالمي؟
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
 2يذكر الطلبة ثالثة مما يأتي:
أ -جبال العالم العربي واإلسالمي.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ب -هضاب العالم العربي واإلسالمي.

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ج -أنهار العالم العربي واإلسالمي.

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

236

تقويم الدرس الخامس والعشرين

عما يأتي؟
 3ما النتائج الناشئة ّ
أ -اختالف مقادير األمطار المتساقطة على العالم العربي واإلسالمي.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
ب -تنوع الخصائص الطبيعية للعالم العربي واإلسالمي.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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الدرس السادس والعشرون
الب َشرية للعالم
الخصائص َ
العربي واإلسالمي

؟

يتس ــم س ــكان العال ــم العرب ــي واإلس ــامي بخصائ ــص متع ــددة م ــن حي ــث التوزي ــع،
واللغ ــة ،والتركي ــب ،فم ــا أب ــرز تل ــك الخصائ ــص البش ــرية؟
ُسكّ ان العالم العربي و اإلسالمي

ْصد بالعالم اإلسالمي
ْصد بالعالم العربي الدول األعضاء في جامعة الدول العربية ،ويُق َ
يُق َ

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،وعددها ( )57دولة ،منها ( )22دولة عربية.
ويقدر عدد سكان العالم اإلسالمي في عام 1437هـ بنحو ( )1.8مليار نسمة.

اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ اﻟﻌﺮﻲﺑ واﻹﺳﻼﻣﻲ
 ٢ﻣﻠﻴﺎر
 ١٫٨ﻣﻠﻴﺎر
 ١٫٦ﻣﻠﻴﺎر
 ١٫٤ﻣﻠﻴﺎر
 ١٫٢ﻣﻠﻴﺎر
 ١ﻣﻠﻴﺎر
 ٨٠٠ﻣﻠﻴﻮن
 ٦٠٠ﻣﻠﻴﻮن
 ٤٠٠ﻣﻠﻴﻮن
 ٢٠٠ﻣﻠﻴﻮن
١٤٤٢ﻫـ

١٤٣٧ﻫـ

١٤٠٣ﻫـ

١٤١٣ﻫـ
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نشاط

١
السنة

عدد سكان العالم العربي واإلسالمي

1384هـ

 644مليون نسمة

1403هـ

 913مليون نسمة

1413هـ

 1.2مليار نسمة

1437هـ

 1.8مليار نسمة

1442هـ

 1.9مليار نسمة

باالس ــتعانة بالج ــدول يس ــتنتج الطلب ــة م ــا تمثل ــه الزي ــادة ف ــي ع ــدد الس ــكان ع ــام 1437ه ـ ـ
مقارن ــة بع ــدد الس ــكان ع ــام 1384ه ـ ـ م ــن أث ــر ف ــي الم ــوارد الطبيعي ــة.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
توزيع السكان

يتوزع أغلب سكان العالم العربي واإلسالمي بين قارتي آسيا وإفريقيا ،ويختلف توزيع
السكان وكثافتهم من منطقة إلى أخرى ،فهناك مناطق يتركز فيها السكان ،ومناطق قليلة
السكان ،وأخرى نادرة السكان ،ويرجع هذا االختالف إلى عوامل طبيعية وأخرى بشرية.
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العوامل المؤثرة في توزيع السكان:
العوامل الطبيعية:
أ -موارد المياه :ترتفع كثافة السكان حيث تكون األنهار ،واألمطار ،والمياه الجوفية ،ويندر
السكان حيث تقل موارد المياه أو تعدم.
ب -التضاريس :يتركز السكان في المناطق السهلية؛ لخصوبة تربتها ،ويقل تركزهم في
المناطق الصحراوية.
العوامل البشرية:
تؤثر األنشطة االقتصادية التي يمارسها السكان في توزيعهم ،فمث ً
ال تزداد الكثافة السكانية
في المناطق الصناعية والزراعية ومناطق التعدين ،وتق ُّل في المناطق الرعوية.
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ اﻟﻌﺮﻲﺑ واﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺗﺮﻛﺎﻤﻧﺴﺘﺎن

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﺎﺣﻞ
اﻟﻌﺎج

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ

أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  ١٥٠ﻧﺴﻤﺔ  /ﻛﻢ٢
ﻣﻦ  ١٥٠ - ٣٠ﻧﺴﻤﺔ  /ﻛﻢ٢
أﻗﻞ ﻣﻦ  ٣٠ﻧﺴﻤﺔ  /ﻛﻢ٢
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اللغات

قال تعالى﴿ :

[الروم.]22 :
﴾ ُّ

م ّيز اهلل  الجنس البشري بتعدد لغاته ،ويضم العالم العربي واإلسالمي عدداً من اللغات
الرئيسة التي يتحدث بها أكثر من مليوني شخص (اللغات المليونية) ،منها:

من اللغات الرئيسة في العالم العربي واإلسالمي
العربية

في العالم
العربي

نشاط

2

البنجالية
األوردو
البنجابية

في شبه
القارة
الهندية

البهاسا

في إندونيسيا

الفارسية

في إيران

الهوسا

في إفريقيا

بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة يستخرج الطلبة نسبة من يتحدثون باللغات اآلتية
في العالم العربي واإلسالمي:
أ ــ اللغة العربية.......................................................................:
ب ــ اللغة البنجالية................................................................:
ج ــ اللغة التركية......................................................................:
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السكّ ان
تركيب ُّ

فئات العمر الرئيسة

التركيب النوعي (حسب الجنس):

يقصـــد به :توزيع الســـكان إلى ذكور
وإنـــاث ونســـبة كل منهـــم إلى جملة
( 64-15سنة)
(أقل من  15سنة)
الســـكان ،وفي المجتمعـــات العربية
واإلســـامية تبلغ نســـبة الذكور ( ،)%50.1واإلنـــاث ( )%49.9تقريباً.
صغار السن:
األطفال

متوسطو السن:
الشباب

كبار السن:
الشيوخ

(من  65سنة فأكثر)

الع ْمري (حسب فئات العمر):
التركيب ُ

ْصـــد بـــه :تقســـيم الســـكان إلى فئات حســـب أعمارهم ،وبيان نســـبة كل فئـــة عمرية إلى
يُق َ
إجمالي عدد الســـكان.
وعمومـــاً فإننـــا نجـــد فـــي كثير من الـــدول العربيـــة واإلســـامية أن الذكور أكثر عـــدداً من
اإلنـــاث ،وخصوصـــاً فـــي المراكز الصناعيـــة والتعدينية التي تتطور وتنمو بســـرعة بســـبب
هجـــرة الذكور مـــن األرياف إلـــى المدن.
عوامل ترابط العالم العربي واإلسالمي

تشهد دول العالم اليوم صوراً مختلفة من التكتالت واألحالف الدولية لتحقيق مصالحها
وحمايتها.
وعالمنا اإلسالمي لديه إمكانات ومبادئ تجعل من الضروري التقارب والتكامل لمواجهة
تحديات العصر.
ومن فضل اهلل  على المسلمين أَ ْن جعلَهم خي َر أمة ،قال تعالى﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﴾ [آل عمران.]110 :
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ويمكن تلخيص العوامل التي تربط العالم العربي واإلسالمي في اآلتي:
 -1الدين اإلسالمي:
قال تعالى﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﴾
واإلسالم يعزز التضامن والترابط بما يخدم مصالح الدول والمجتمعات العربية واإلسالمية
والعالم.
 -2اللغة العربية:
[الحجرات.]10 :

أنزل اهلل  كتابه الكريم بلغة عربية فصيحة ،فأصبحت هي اللغة التي يؤدي بها المسلمون
شعائرهم الدينية ،قال تعالى﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ [يوسف.]2 :
فاللغة العربية تسهم في تواصل العرب والمسلمين إسهاماً كبيراً ،وتزيد من ترابطهم.
 -3التاريخ اإلسالمي:
وحد اإلسالم بهذا التاريخ شعوباً مختلفة
إن األمة اإلسالمية ترجع إلى تاريخ واحد ،حيث ّ
في دائرته ،حتى أصبح إطاراً يجمع المسلمين ويعزز ترابطهم وتماسكهم.
ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻌﺎﻢﻟ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺗﺮﻛﺎﻤﻧﺴﺘﺎن

اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﺎﺣﻞ
اﻟﻌﺎج

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ
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 -4المصالح المشتركة:
تربط الدو َل العربي َة واإلسالمية مصال ُح مشتركة كثيرة ،في الجوانب االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والثقافية؛ لذا تسهم هذه المصالح في تعزيز العالقات بينها.

نشاط

3

من خالل مصادر التعلم المختلفة ،يبحث الطلبة فكرة إنشاء سوق إسالمية اقتصادية
مشتركة تضم الدول العربية واإلسالمية ،والنتائج المتوقعة لذلك في تعزيز الترابط بين
دول العالم العربي اإلسالمي.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
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 1يـضــع الطلبة عــامــة ( )أم ــام الـعـبــارة الصحيحة ،وعــامــة ( )أم ــام الـعـبــارة غير
الصحيحة فيما يأتي:
أ -يبلغ عدد ُس ّكان العالم العربي واإلسالمي نحو 300مليون نسمة.
ب -الترابط بين دول العالم العربي واإلسالمي يخدم العالم أجمع.
ْصد بالتركيب النوعي للسكان توزيع السكان حسب األعمار.
ج -يُق َ
د -من العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان األنشطة االقتصادية.
 2ما أبرز ثالثة عوامل تربط بين دول العالم العربي واإلسالمي؟
........................................................................................................................................................... 1........................................................................................................................................................... 2.......................................................................................................................................................... 3 3أين يتركَّ ز سكان العالم العربي واإلسالمي؟ ولماذا؟
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

 ٤يكتب الطلبة في حدود سطرين عن أهمية تعلم اللغة العربية للمسلمين.
...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
 ٥يذكر الطلبة ثالث لغات سائدة في العالم العربي واإلسالمي.
...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
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ويحددون ما يأتي:
 ٦يطالع الطلبة الخريطة اآلتية
ِّ
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ اﻟﻌﺮﻲﺑ واﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺗﺮﻛﺎﻤﻧﺴﺘﺎن

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﺎﺣﻞ
اﻟﻌﺎج

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ

أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  ١٥٠ﻧﺴﻤﺔ  /ﻛﻢ٢
ﻣﻦ  ١٥٠ - ٣٠ﻧﺴﻤﺔ  /ﻛﻢ٢
أﻗﻞ ﻣﻦ  ٣٠ﻧﺴﻤﺔ  /ﻛﻢ٢

أ -ثالث دول عربية تقل فيها الكثافة السكانية.

...........................................................................................-1

...........................................................................................-٢
...........................................................................................-٣
ب -ثالث دول إسالمية ترتفع فيها الكثافة السكانية.

...........................................................................................-1

...........................................................................................-٢
...........................................................................................-٣
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الدرس السابع والعشرون
الوحدات السياسية
في العالم العربي واإلسالمي

؟

تمثل الدول التي يتكون منها عالمنا العربي واإلسالمي عامل قوة وتأثير ،فما أبرز
الوحدات السياسية في العالم العربي واإلسالمي؟

تقـــع معظـــم دول العالـــم العربي واإلســـامي في قـــارات العالم القديم (وســـط قارة آســـيا
وجنوبهـــا ،ووســـط قارة إفريقيا وشـــمالها ،وجنوب شـــرق قارة أوروبا) ،وتشـــكل مســـاحتها
 ٪20من مســـاحة العالم ،ويمثل ســـكانها ســـدس ســـكان العالم.

ﺗﺮﻛﺎﻤﻧﺴﺘﺎن

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﺎﺣﻞ
اﻟﻌﺎج

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ
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الدول العربية واإلسالمية في قارة آسيا

انتشر اإلسالم في قارة آسيا بالوسيلتين اآلتيتين:
أ -الفتوحات اإلسالمية المنطلقة من شبه الجزيرة العربية.
ب -الطرق التجارية التي كانت تسلكها القوافل التجارية للمسلمين.

ﺗﺮﻛﺎﻤﻧﺴﺘﺎن

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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نشاط

١

الدولة

نسبة المسلمين
السكان
من ُّ

المملكة العربية السعودية،
المملكة األردنية،
أفغانستان ،إيران،
باكستان ،مملكة البحرين،
تركيا ،العراق ،قطر،
الكويت ،سلطنة ُعمان،
اإلمارات العربية المتحدة،
جزر المالديف ،الجمهورية
اليمنية ،فلسطين

 ٪ 95فأكثر

الدولة

نسبة المسلمين
السكان
من ُّ

بنجالديش ،إندونيسيا

٪ 95-90

أذربيجان ،أوزبكستان
تركمانستان ،طاجكستان،
سوريا

٪ 90-85

قيرقيزيا ،بروناي،
كازاخستان

٪ 85-70

لبنان ،ماليزيا

٪ 60-55

باالستعانة بالجدول السابق يحدد الطلبة بأعمدة بيانية نسب المسلمين في الدول اآلتية:
فلسطين  -بنجالديش  -ماليزيا  -بروناي

فلسطين

ماليزيا

بنجالديش
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بروناي

نسبة المسلمين

٪100
٪90
٪80
٪70
٪60
٪50
٪40
٪30
٪20
٪10
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إندونيسيا (نموذج)

تعـــد إندونيســـيا أكبـــر دولـــة إســـامية من حيـــث عدد
الســـكان ،وقـــد دخلهـــا اإلســـام علـــى أيـــدي التجـــار
المســـلمين مـــن الهنـــد وشـــبه الجزيـــرة العربية.
الموقع:
تقع في جنوب شـــرق آســـيا علـــى دائرة االســـتواء ،وهي
مجموعـــة مـــن الجـــزر (أكثـــر مـــن  18ألـــف جزيـــرة)،
وس ْو َم ْطرة ،وبورنيو.
أهمها :جاوةُ ،
الحدود:
من الشرق :المحيط الهادئ.
مـــن الشـــمال :ماليزيـــا ،وبحـــر الصيـــن
الجنوبـــي.
من الغرب :المحيط الهندي.
مـــن الجنـــوب :بحـــر تَيْمـــور ،والمحيـــط
الهنـــدي.
السطح:
يتكون السطح من مرتفعات جبلية في
الوسط ،وسهول ساحلية في األطراف.
المناخ:
اســـتوائي يميل إلى االعتدال ،وذلك لتأثره
بالمســـطحات المائية واالرتفاع .واألمطار
تهطل طـــوال العام تقريباً.
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االسم الرسمي :جمهورية إندونيسيا.
نظام الحكم :جمهوري.
2
المساحة 1 ,904,344 :كم .
عدد السكان 258 ,700,000 :نسمة.
اللغة الرسمية :الباهاسا.
نسبة المسلمين.٪95 - 90 :
العاصمة :جاكرتا.
العملة :الروبية اإلندونيسية.

منطقة باندونج بإندونيسيا
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النشاط االقتصادي
أ  -الزراعة:
يعمـــل بالزراعـــة نحـــو ( )٪54مـــن الســـكان،
ومـــن أشـــهر المحصـــوالت الزراعيـــة :األرز،
والـــذرة ،ويزرعون محصوالت أخـــرى ذات قيمة
َّ
اقتصاديـــة ،مثـــل:
المطـــاط ،ونخيـــل الزيـــت،
ونخيـــل جـــوز الهند ،وتســـهم الزراعـــة والصيد
البحـــري والثـــروة الغابيـــة بنحـــو ( )٪19مـــن
الناتـــج المحلـــي.
ب  -التعدين والصناعة:
يعمل في اســـتخراج المعادن والصناعة ،إضافة
إلـــى التشـــييد والبناء ،نحو ( )٪15من الســـكان،
وتســـهم بنحو ( )٪58من اإلنتـــاج المحلي ،وتُعد
إندونيســـيا مـــن الـــدول المنتجـــة والمصـــ ِّدرة
للنفـــط والغـــاز الطبيعـــي ،وهـــي ثانـــي أكبر بلد
منتج للقصديـــر بالعالم.

مركز توزيع الغاز في بونتانغ بإندونيسيا

التصدير :بيع البضائع إلى دول أخرى.
االستيراد :شراء البضائع من دول أخرى.
السافانا :حشائش خشنة تنمو في األقاليم الحارة.

جاكرتا عاصمة إندونيسيا

ج -التجارة:
من الســـلع التي تص ِّدرها إندونيســـيا النفط ومنتجاته ،والمنســـوجات والصوف ،أما أشـــهر
الـــواردات فهي :اآلالت ،ومعدات النقـــل ،والمواد الغذائية.
أهم المدن:
جا َك ْرت ــا :العاصمـــة ،وتقـــع علـــى الســـاحل الشـــمالي الغربي مـــن جزيرة جـــاوة ،وهي مركز
صناعي ،وتجـــاري ،وثقافي.
س ــورابايا :وتقـــع على الســـاحل الشـــمالي الشـــرقي من جزيـــرة جاوة ،وهـــي مركز صناعي
ومينـــاء بحري.
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الدول العربية واإلسالمية في إفريقيا

وصـــل اإلســـام إلـــى قـــارة إفريقيـــا مع الهجـــرة اإلســـامية األولـــى من مكـــة المكرمـــة إلى
الحبشـــة ،وانتشـــر بسبب:
أ -الفتوحات اإلسالمية.
ب -التجارة البحرية والبرية.
ج -الدعوة إلى اإلسالم.

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﺎﺣﻞ
اﻟﻌﺎج

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ

مسجد أبوجا بنيجيريا

مسجد طوبى بالسنغال
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نيجيريا (نموذج)

الموقع:

تقع في وسط إفريقيا على المحيط األطلسي (خليج
غينيا).
السطح:
مجموعـــة مـــن الهضـــاب ،تنحـــدر كلما اتجهنـــا جنوباً،
وفي وســـط البالد يجـــري نهر النيجر الـــذي يصب في
المحيط األطلســـي ،وفي الجنوب ســـهول ســـاحلية.
المناخ:
ُ
للدولة مناخـــان تفصلهما دائرة العرض ( ) 10شـــماالً،
ففـــي الجنـــوب مناخ اســـتوائي
(حـــار ممطـــر طـــوال العـــام)
تنمـــو فيه الغابات االســـتوائية.
وفـــي الشـــمال منـــاخ مـــداري،
يتميـــز بالحرارة أغلب الســـنة،
واألمطـــار تســـقط عليـــه فـــي
فصـــل الصيـــف ،وتنمـــو فيـــه
حشـــائش الســـافانا.

االسـ ـ ــم ال ــرسـ ـم ــي :جــمــهــوريــة نيجيريا
االتحادية.
نظام الحكم :جمهوري.
المساحة 853,923 :كم.2
عدد السكان 168 ,000,900 :نسمة.
اللغة الرسمية :اإلنجليزية.
نسبة المسلمين :تزيد على .٪85
العاصمة :أبوجا.
العملة :النايرا.

O

نشاط

٢

يسجل الطلبة حدود نيجيريا من جميع الجهات:
الجنوب. ............................................... :
الشمال. ................................................ :
الشرق. ................................................. :
الغرب. .................................................. :
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النشاط االقتصادي:
أ -الزراعة:
يعمل بها أغلب الســـكان ،وت ُْســـهِ م بثلث اإلنتاج
المحلـــي ،ومن أشـــهر المحصـــوالت الزراعية:
الـــكاكاو ،وزيـــت النخيـــل ،والفـــول الســـوداني،
َ
والحبـــوب،
ضراوات.
والخ ْ

من الفنون الشعبية في نيجيريا

ب -التعدين:
تعـــد نيجيريا من الـــدول المنتجـــة والمص ِّدرة
للنفـــط والغـــاز الطبيعي ،وتنتـــج مقادير كبيرة
الح َجري.
مـــن القصدير والفحـــم َ

ج -الصناعة:
تقـــوم علـــى اإلنتـــاج الزراعـــي والحيوانـــي
المسجد الوطني في نيجيريا
والمعدنــــــي ،مثــــــل :صناعـــــــــة السكـــــــــر،
والمنتجـــات النفطيـــة ،والمنتجــات المعدنية،
والمنســـوجات ،والمنتجات الخشـــبية؛ لتوافر
الغابـــات فـــي الجنـــوب.
أهم المدن:
أبوج ــا :العاصمـــة الحاليـــة ،وهـــي تقـــع فـــي
مدينة كانو
الوســـط.
الجوس :العاصمة السابقة ،وهي الميناء الرئيس على المحيط األطلسي.
كانو :مدينة في الشمال ،وأغلب سكانها مسلمون.
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الدول اإلسالمية في أوروبا

دخ ــل اإلس ــام إل ــى أوروب ــا بع ــدة
وس ــائل ،ه ــي:
1الفتوحـــات اإلســـامية التيشـــملت إســـبانيا (األندلـــس)،
وبعض جـــزر البحر المتوســـط
ـــرصِ ،
وكريْـــت ،و ُك ْو ِ
رســـيكا،
( ُقبْ ُ
وســـ ْر ِدينياِ ،
وص ِقلِّيَـــة ،ومالطا)،
َ
وامتد اإلســـام إلى جنوب شرق
أوروبـــا (شـــبه جزيـــرة البَلْقان).
2التجـــار المســـلمون؛ الذيـــنكان لهـــم أثـــر كبيـــر فـــي نشـــر
اإلســـام فـــي بعـــض مناطـــق
أوروبـــا.
3الهجرات اإلسالمية الحديثةكهجـــرة بعـــض ســـكان الـــدول
ا لعر بية .

نشاط

٣

بالرجوع إلى مصادر التعلم يستخرج الطلبة نسبة المسلمين في قارة أوروبا.
. ......................................................................
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ألبانيا (نموذج)

الموقع:
تقع في جنوب شرق أوروبا.
السطح:
مرتفعـــات جبلية في الشـــرق ،وســـهول ســـاحلية في
الغرب.
المناخ:
منـــاخ ألبانيا مناخ البحر األبيض المتوســـط ،ولكنه
معتـــدل عمومـــاً إلـــى بـــارد علـــى الجبـــال ،وتســـقط
األمطـــار في فصل الشـــتاء.
النشاط االقتصادي:
أ -الزراعة:
تنتشـــــــر الزراعـــــــة فــــــي الوســـط
والغرب؛ لتوافر الســـهول والسدود،
ومن أشـــهر المحصوالت الزراعية:
القطن ،والـــذرة ،والقمح ،والزيتون،
والفواكه.
ب -التعدين والصناعة:
يُســـتخ َرج منهـــا النفـــط ،والكـــروم،
والحديـــد ،وتقـــوم الصناعـــة علـــى اســـتخراج المعـــادن.
ج -الرعي:
ربى فيها األغنام واألبقار.
تُ َّ
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االسم الرسمي :الجمهورية األلبانية.
نظام الحكم :جمهوري.
المساحة 28.784 :كم.2
عدد السكان ٣٫٥٠٠٫٠٠ :نسمة.
اللغة الرسمية :األلبانية.
نسبة المسلمين.٪70 :
العاصمة :تيرانا.
العملة :اللّيك األلباني.
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أهم المدن:
تيرانا :العاصمة ،وهي تقع في وسط البالد.
دورسو :الميناء الرئيس على بحر اإلدرياتيك.

بعض المناطق الجبلية بألبانيا

نشاط

تيرانا عاصمة ألبانيا

٤

باالس ــتعانة بمص ــادر التعل ــم المختلف ــة يكت ــب الطلب ــة ف ــي ح ــدود ثالث ــة أس ــطر ع ــن أب ــرز
المعال ــم الس ــياحية ف ــي ألباني ــا.
....................................................................................................................
....................................................................................................................

. ..................................................................................................................
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 ١يحدد الطلبة على الخريطة مواقع الدول اآلتية:
ماليزيا  -إندونيســـيا  -موزمبيق  -النيجر  -أوغندا  -أفغانســـتان  -تونس  -أوزبكســـتان
 -ألبانيا  -بروناي دار الســـام.

 2يكمل الطلبة الجدول اآلتي:

الدولة

المناخ

النشاط االقتصادي

العاصمة

نيجيريا

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

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

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

إندونيسيا

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

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

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

ألبانيا

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

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

........................................
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 ٣يوضح الطلبة باألسهم الحمراء على الخريطة ما يأتي:
أ -دخول اإلسالم إلى إفريقيا بحراً.
ب -دخول اإلسالم إلى إفريقيا براً.
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الدرس الرقمي

الدرس الثامن والعشرون
التحديات االقتصادية واالجتماعية

؟

يواج ــه العالـ ــم العرب ـ ـ ــي واإلسالم ـ ــي تحدي ـ ــات عديـ ــدة فـ ــي الجوانـ ــب االقتصادي ــة
واالجتماعية ،فما أبرز تلك التحديات؟

ٍ
تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة ،ومن أبرز تلك
يعاني العالم العربي واإلسالمي
التحديات:
البطالة

تُ َع ّد البطالة من المشكالت العالمية ،ولها تأثير كبير في االستقرار وقلة سبل العيش ،وقد
انتشرت البطالة في العالم العربي واإلسالمي ألسباب عدة ،منها:
1قلة الصناعة في العالم العربي واإلسالمي.2الزيادة الكبيرة في عدد سكان العالم العربي واإلسالمي دون أن يقابلها زيادة كبيرة فياإلنتاج واالستثمار.
3التركيز في التعليم النظري دون المهني والفني.4-انخفاض نصيب الفرد في امتالك األرض الزراعية.

من نتائج البطالة:
1انتشار الفقر.2ارتفاع نسبة اإلعالة (التكفل بالمعيشة) ،إذ يتحمل أحد األفراد العاملين النفقة علىبقية األسرة.
3-الهجرة؛ للبحث عن عمل.
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اﻟﻌﺎﻢﻟ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺗﺮﻛﺎﻤﻧﺴﺘﺎن

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﺎﺣﻞ
اﻟﻌﺎج

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ

نشاط

١

يقترح الطلبة ثالثة حلول لمعالجة مشكلة البطالة في العالم العربي واإلسالمي.
................................................................................................................................................................................................. -1
................................................................................................................................................................................................. -2
................................................................................................................................................................................................. -3

الفقر

تُعـــرف الدولـــة الفقيـــرة بأنهـــا :الدولـــة ذات المســـتوى االقتصـــادي المنخفـــض ،وتعاني
ـــح المياه النقيـــة ،وضعف
مســـتويات متدنيـــة فـــي التعليـــم والرعايـــة الصحيـــة ،وتعاني ُش َّ
مســـتوى الغـــذاء الصحـــي مقـــداراً ونوعاً.
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ومن سمات العالم العربي واإلسالمي:
حار قاحلة في األغلب.
وص ٍ
 -1أنه يقع جغراف ّياً بين غابات حارة َ
أن ُد َولَـــ ُه تُ َعـــ ّد مـــن الدول النامية التـــي تمتهن الرعي والزراعـــة التقليدية ،وهما من أقل
ّ -2
المهـــن دخ ً
ال للفرد.

نشاط

٢

أ -باالستعانة بمصادر المعلومات يحدد الطلبة على الخريطة ما يأتي:

 -1خمسة أنهار.

صحار.
 -2ثالث
ٍ

 -3ثالثة سهول.

ب -يكتب الطلبة معلومات عن أطول نهر في العالم العربي واإلسالمي.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

. .........................................................................................................................................................................................................
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أسباب انتشار الفقر في العالم العربي واإلسالمي:

1انتشار البطالة.2سوء استثمار الثروات الطبيعية أو غياب ذلك.3انتشار الجهل. 4إصابة بعض المناطق بالجفاف لمدة طويلة.5الحروب. 6تخلف الصناعة وعجزها عن التطور واستيعاب اليدالعاملة.
7-سيطرة االستعمار على بلدانه لمدة طويلة.

يُع ِّرف البنك الدولي الــدول الفقيرة
بأنها تلك الــدول التي ينخفض فيها
دخل الفرد عن  600دوالر سنوياً.
دخ ــل الـ ـف ــرد :هــو نصيب الــفــرد من
إجمالي الدخل الوطني.
ويُحسب بقسمة الدخل الوطني على
عــدد الــســكــان ،ويــعــد مــعــيــاراً للغِ نَى
والفقر بالعالم.

8-زيادة السكان الكبيرة دون أن يصاحبها زيادة في اإلنتاج.

من نتائج تفشي الفقر بين شعوب دول العالم
العربي واإلسالمي:
 -1انخفاض قدرة السكان على اإلنتاج.
 -2انتشار األمية.
 -3تدهور المستوى الصحي.
 -4زيادة الديون الخارجية.
مظاهر الفقر في مخيم داداب في الصومال لالجئين

ُ
األ ِّم َّية

هـــي فقـــدان القدرة على القـــراءة والكتابة ،ولذا فالتعليم مقياس التقدم المدني ،إذ تســـعى
جميع دول العالم إلى نشـــره بين أفرادها ،وديننا اإلســـامي يحض على التعليم ويدعو إليه،
قـــال تعالـــى﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾ [المجادلة.]11 :
ومـــع ذلـــك فإن عـــدداً مـــن دول العالم العربي واإلســـامي تعانـــي ظهور مشـــكلة األمية في
أوســـاط ســـكانها صغـــاراً وكبـــاراً ،وهذا يهـــدد قدرتهـــا على اللحـــاق بركب التقـــدم المدني
والعلمي الذي يشـــهده العالـــم اليوم.
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من العوامل التي ساعدت على انتشار األمية:

 1الفقر الذي تعانيه بعض الدول اإلسالمية. 2انشـــغال المجتمعـــات اإلســـامية بالرعـــيوالزراعـــة لكســـب لقمـــة العيـــش.
3 -االنشغال بالحروب.

من آثار األمية في العالم العربي واإلسالمي:
1ركود التنمية.2انخفاض اإلنتاجية.3-انتشار األمراض.

بعض األحياء السكنية في إندونيسيا

نماذج من نسبة األمية في بعض الدول العربية واإلسالمية والدول المتقدمة

دول عربية
وإسالمية

نسبة األمية

الدول المتقدمة

نسبة األمية

فلسطين

٪٣

النرويج

أقل من ٪1

سيراليون

٪79

إسبانيا

٪5

مالي

٪83

الصين

٪20
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 ١ما أبرز أنواع المشكالت التي تواجه العالم العربي واإلسالمي؟
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

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

 2ما أهم األسباب التي ساعدت على انتشار البطالة في العالم العربي واإلسالمي؟
. .................................................................................................................................................................................................. -1

. .................................................................................................................................................................................................. -2
. .................................................................................................................................................................................................. -3

 3يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -من آثار األمية في العالم العربي واإلسالمي:
ارتفاع تنافسية االقتصاد

ركود التنمية

انتشار الصحة

ب -من أسباب انتشار الفقر في العالم العربي واإلسالمي:
قوة اإلنتاج

انتشار األمية

265

االستقرار

تقويم
الوحدة
السابعة
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١

ُي َع ِّرف الطلبة بالمفاهيم اآلتية:

أ -العالم اإلسالمي. .............................................................................................................................................................. :
ب -العالم العربي. ................................................................................................................................................................... :

ج -البطالة. ................................................................................................................................................................................. :
د -الدولة الفقيرة. ................................................................................................................................................................... :

 2يضع الطلبة عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )أمام العبارة غير
الصحيحة فيما يأتي:
أ -تقع ألبانيا في جنوب شرق أوروبا.
ب -يصل عدد الجزر اإلندونيسية إلى عشرة آالف جزيرة.
ج -تساوي مساحة العالم العربي نحو  14مليون كم.2
د -تقع فلسطين في غرب قارة آسيا.

3

يحددون ما يأتي:
يطالع الطلبة الخريطة ثم ّ

أ -ثــاث دول عربية،
وثالث دول إسالمية.
ب -دولـــــة إســامــيــة
تــرتــفــع فــيــهــا الــكــثــافــة
السكانية.
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4

يعلل الطلبة ما يأتي:
أ -تنوع الخصائص الطبيعية في العالم العربي واإلسالمي.

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

ب -خصوبة التربة في إندونيسيا.

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

ج -انتشار حرفة قطع األخشاب في جنوب نيجيريا.

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

 5يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -تزداد الكثافة السكانية في المناطق:
الرملية
			
الصناعية
			
ال َّرعوِ َّية
ب -الدول العربية هي الدول التي تضمها جامعة الدول العربية ،وعددها:
 21دولة
			
 20دولة
			
 22دولة
ج -من العوامل التي ساعدت على انتشار البطالة في العالم العربي واإلسالمي:
الهجرة
		
قلة الصناعة
		
تأخر سن الزواج
د -تمثل مساحة العالم العربي واإلسالمي بالنسبة إلى مساحة العالم:
الخمس
			
الربع
الثلث			
 6يكمل الطلبة الفراغات اآلتية بما يناسبها:
أ -من العوامل التي ساعدت على انتشار الفقر في العالم العربي واإلسالمي:
 ..................................................................................................و . ...............................................................................................
ب -يتوزع أغلب سكان العالم العربي واإلسالمي بين قارتي:
 ..................................................................................................و . ...............................................................................................
ج -تنقسم مظاهر السطح في العالم العربي واإلسالمي إلى:
 ..................................................................................................و . ...............................................................................................
د-من الخصائص السكانية التي تميز العالم العربي واإلسالمي:
 ..................................................................................................و . ...............................................................................................

268

تقويم الوحدة السابعة

7

يربط الطلبة ما في المجموعة (أ) بما يناسبها في المجموعة (ب) باالستعانة باألرقام:

(أ)

(ب)

الظاهرة

الموقع

1جبال الحجازَ 2ه َضبَة األناضول
3السهول ال َفيْ ِض َّية4الربع الخالي5-جبال هندوكوش

8

في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية
في غرب شبه الجزيرة العربية
على نهر النيل
في تركيا
في إندونيسيا
في وسط آسيا

يختار الطلبة الخيار الصحيح من بين األقواس فيما يأتي:

أ -تطل نيجيريا من الجنوب على
(المحيط الهندي ،المحيط الهادئ ،خليج غينيا ،خليج البنغال).
ب -يتوزع أغلب سكان العالم العربي واإلسالمي بين قارتي
(آسيا وإفريقيا ،أوروبا وإفريقيا ،آسيا وأمريكا)
ج -تُعد مركزاً صناعياً ومينا ًء بحرياً إلندونيسيا.
(سورابايا ،كانو ،الجوس ،دورسو)
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9

يمثل الطلبة الجدولين اآلتيين بأعمدة بيانية:

المغرب ،أوزبكستان ،المملكة العربية السعودية

الدولة
عدد السكان

( 35.280.000نسمة) 28.000.000( ،نسمة) 32.552.336( ،نسمة)
 
 
 
 







نسبة األمية في بعض دول العالم العربي واإلسالمي

الدولة

نسبة األمية

سيراليون

٪79

فلسطين

٪3

مالي

٪83
%100
% 80
%60
% 40
% 20

‹Ée

¿ƒ«dGÒ°S
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 10يحدد الطلبة على خريطة العالم العربي واإلسالمي ما يأتي:
أ -البحار والمحيطات اآلتية :المحيط األطلسي ،المحيط الهندي ،البحر األحمر ،البحر المتوسط.
ب -المضايق اآلتية :باب ال َمنْ َدب ،ملقاُ ،ه ْر ُمز ،جبل طارق.
ج -نهر النيل.
د -السهول الساحلية على البحر المتوسط.
هـ -هضبة إفريقيا.
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8

التخطيط والهوايات

الدرس التاسع والعشرون :أولويات التخطيط
الدرس الثالثون :إدارة الوقت
الدرس احلادي والثالثون :تقومي التخطيط
الدرس الثاني والثالثون :الهوايات

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:

التعرف على أولويات التخطيط
التعرف على كيفية إدارة الوقت
التعرف على كيفية تقويم التخطيط
التعرف على أنواع الهوايات وفوائدها

الدرس الرقمي

الدرس التاسع والعشرون
أولويات التخطيط

؟

من أجــل أن يكون تخطيطنا سليماً ،وأن نكون قــادريــن على تحقيق أهدافنا تحقيق ًا
صحيحاً؛ ال ُب َّد من تحديد المهام وفق أهميتها ،فما أولويات التخطيط؟

األولويات:
هي ترتيب األعمال واألنشطة وفق أهميتها مع مراعاة الزمن المطلوب لتنفيذها؛ بحيث تبدأ
باألهم ،ثم المهم ،ثم األقل أهمية.
تحديد األولويات:
من أجل أن نرتب األولويات ينبغي علينا تحديدها أوالً.
لتحديد األولويات أساليب متعددة ،منها:
 -1تحديد األولويات من حيث الزمن:
تُقسَّ م األعمال من حيث الزمن إلى قسمين:
أعمال قصيرة المدى (ال بد من إنجازها في يوم أو أسبوع).
أعمال طويلة المدى (يكون إنجازها في أكثر من أسبوع إلى شهر أو فصل دراسي).

٣

03

20 ٢٠

١٤٤٢ 1442

٢٠٢٠ 2020

ﺻﻔﺮ

SAFAR
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نشاط

1

يُ كمل الطلبة الفراغات اآلتية بتحديد أعمالهم اليومية مع بيان نوع الزمن:
العمل املطلوب

الوقت احملدد إلجناز العمل

نوع العمل وفق الزمن

حفظ سورة اجلمعة إلى اآلية 11

األحد  ٣صفر ١٤٤٢هـ

قصير املدى

حل نشاط في كتاب الدراسات
االجتماعية ،ص 25

األحد  ١٠صفر ١٤٤٢هـ

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

حضور حفل تخرج أخي الكبير

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -2تحديد األولويات من حيث األهمية:
مهم

غير مهم

عاجل

غير عاجل

عاجل

غير عاجل

يجب عمله اآلن
وعلى الفور

ي ـ ـجـ ــب ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز عـ ـلـ ـي ــه فــي
الجدول ،وعمله في أقرب وقت

يُعمل بعد إنهاء
األمور المهمة

ال ي ــرك ــز ع ـل ـي ــه ،وي ـع ـم ــل بعد
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن األع ـ ـمـ ــال غـيــر
المهمة ،وغير العاجلة
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نشاط

2

يحدد الطلبة أولويات أعمالهم من حيث األهمية وفق الجدول اآلتي:
مهم وعاجل

مهم وغير عاجل

غير مهم وعاجل

غير مهم وغير عاجل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يعتمد نجاح التخطيط على حسن تنفيذ الجدول والتزامه.
وهناك بعض اإلرشادات التي يستعين بها الطلبة في التخطيط ،ومنها:
تسجيل المواعيد النهائية لتسليم األعمال.
تحديد األعمال العاجلة والمهمة بوضع ما يدل عليها مثل الملصق أو غيره.
وضع ما يدل على األعمال المنجَ زة.
اختيار األوقات المناسبة لكل عمل.
تخصيص أوقات للراحة ،وعمل التمارين الرياضية من أجل زيادة التركيز واستعادة النشاط.
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ويعتمد التخطيط كذلك على الخطوات المتَّ َبعَة في عملية التخطيط ،ومن أبــرز تلك
الخطوات ما يأتي:
مراحل التخطيط للواجبات املدرسية

إرشادات مساعدة

حتديد الواجبات

اختيار الوقت املناسب لعمل
الواجبات

تصميم اجلداول

تخصيص
وقت للراحة

تسجيل مواعيد الواجبات

مراجعة
اجلدول باستمرار

حتديد الواجبات العاجلة

تسجيل
ما ُأجنز

إجناز الواجبات
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 ١يكتب الطلبة عن كيفية ترتيب األعمال واألنشطة الخاصة بهم وفق أولويتها.
.....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
 ٢يمأل الطلبة الفراغات اآلتية:
أ -تنقســـم أولويـــات التخطيط من حيـــث الزمن إلى أعمـــال  ،..................................وأعمــــال ...................................
ب  -من مراحل التخطيط للواجبات المدرســـية  ، .........................................و........................................................

ج  -يعتمد نجاح التخطيط على  ، ..............................................................و. ..........................................................................
 ٣يذكر الطلبة أهم ثالثة إرشادات تعين على حسن التخطيط.
. .............................................................................................................................................. -1
. .............................................................................................................................................. -2
. .............................................................................................................................................. -3
 ٤ما أبرز أساليب تحديد األولويات؟
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

278

الدرس الرقمي

الدرس الثالثون
إدارة الوقت

؟

يعتم ــد التخطي ــط الجي ــد عل ــى حس ــن إدارة الوق ــت واالس ــتفادة من ــه ،فم ــا طرائ ــق إدارة
الوقت؟
طرائق إدارة الوقت:

 -1إدارة الوقت وفق التوقيت الزمني

يجري ترتيب األعمال ترتيباً دقيقاً حسب التوقيت الزمني لليوم (الساعات والدقائق).

نشاط

1

يحدد الطلبة األعمال داخل الجدول األسبوعي اآلتي:
الوقت
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00

اجلمعة

السبت

األحد

االثنني

الثالثاء

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أساعد والدي
يف أعمال البيت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أذهب إلى
فراشي ألنام

أذهب إلى
فراشي ألنام

أذهب إلى
فراشي ألنام

أذهب إلى
فراشي ألنام

أقرأ القصة
التي اشتريتها

األربعاء

اخلميس

غرفتي ألنام أذهب إلى
أذهب إلى
أذهب إلى أذهب إلى
فراشي ألنام
فراشي ألنام
فراشي ألنام

* يراعي الطلبة فروق التوقيت في مناطقهم ومواقيت الصلوات.
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 -2إدارة الوقت وفق الفترات

يمكـــن للطلبـــة اســـتعمال نوع آخر مـــن تصميم الجـــداول ألداء األعمال يكون وفـــق الفترات
اليومية ،وذلـــك عندما تكـــون األعمال قليلة.

نشاط

2

يُ حدد الطلبة األعمال داخل الجدول األسبوعي وفق الفترات:
الوقت

اجلمعة

السبت

األحد

االثنني

الثالثاء

اخلميس

األربعاء

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فترة الصباح

فترة الظهر

فترة العصر

فترة املغرب

بعد العشاء

أزور جدي

أذهب إلى غرفتي ألنام
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 -3إدارة الوقت وفق الفصل الدراسي

يكون فيه تخطيط األعمال للفصل الدراسي باألسابيع (لكل أسبوع خانة خاصة به).

نشاط

3

يحدد الطلبة األعمال داخل الجدول الفصلي وفق األسابيع:
الفصل الدراسي األول:
 21من احملرم
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

 15من جمادى األولى

األسبوع
1
2
3
4
5
6

املهام والواجبات
بدء الفصل الدراسي األول
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

بدء اختبار الفترة األولى
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

اختبار الفترة الثانية
.......................................................................................................................................

اختبار الفصل الدراسي األول

* هذا الجدول ليس تقويم ًا دراسي ًا معتمد ًا بل هو جدول معد لإليضاح فقط.
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 ١على ماذا يعتمد التخطيط؟
.....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
 ٢لتصمي ــم ج ــداول إدارة الوق ــت طرائق وأس ــاليب مختلفة .ما ه ــي؟ وما نوع الجدول الذي
يناسب أعمالك؟ ولماذا؟
......................................................................................................................................................................................................................... -1
......................................................................................................................................................................................................................... -2
......................................................................................................................................................................................................................... -3
نوع الجدول.................................................................................................................................................................................................. :
السبب.................................................................................................................................................................................................................:
 ٣يصمم الطلبة جدو ًال فصلي ًا ألعمالهم المدرسية والخاصة.
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تقومي التخطيط

؟

حتى أتمكن من معرفة صحة التخطيط ،وقدرتي على تحقيق األهداف المرجوة؛ ال بد
من تقويم ُخطَ طي كي أستفيد من أخطائي مستقبالً ،فما تقويم التخطيط؟

إن المعرفـــة الدقيقـــة لما يجب القيـــام به ،ومتى يجب القيام به ،والوقت الذي تســـتغرقه
األعمـــال والواجبـــات ،ســـوف تســـاعد علـــى وضع خطـــط مســـتقبلية أكثر دقـــة وفائدة،
وعندمـــا تكـــون الخطـــط أكثـــر واقعيـــة يتحقـــق الهدف مـــن التخطيـــط ،ويشـــعر الطلبة
بالثقـــة؛ وهو ما يســـاعدهم علـــى النجاح فـــي حياتهم.
رصد بها المشكالت في أثناء تنفيذ مراحل التخطيط:
هناك بعض اإلجراءات التي ُت َ
تحديـــد خانـــة فـــي جـــدول أعمالـــك تســـجل فيهـــا األعمـــال التـــي لـــم تنجزهـــا؛
من أجل معرفة كيف يضيع الوقت.
وضع جدول مساند لتدوين ما أنجزتَه مقارنة بما كنتَ تخطط القيام به.
الصدق والواقعية فيما تكتب من ملحوظات.

؟

متى نعرف أن التخطيط غير سليم ويحتاج إلى تقويم؟

يخفق بعض الطلبة في دراستهم؛ ألنهم لم يخططوا أو لم يتبعوا الخطة اتباعاً سليماً؛ لذا

ينبغي عند بناء الجدول تحديد الهدف ،واألولويات ،وتنفيذه تنفيذاً سليماً.
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ﻣﺸﻜﻠﺔ إﻫﺎﻤل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺴﺒﻖ
ويمكن للطلبة أن يكتشفوا خطأ التخطيط بما يأتي:
الشعور بالقلق في بعض األيام ،لعدم تحقيق التفوق المأمول.
الشعور بضيق الوقت في أثناء المراجعة واالستذكار.
تراكم األعمال عند اقتراب موعد االختبارات.
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نشاط

1

من المشكالت التي قد تنشأ عند تنفيذ األعمال ال ُم ْد َر َجة في جدول التخطيط هدر الوقت.
يتبين في الجدول اآلتي حجم الوقت ال ُم ْه َدر لواحد من األعمال المدرجة في التخطيط:
العمل املخطط له
ح ّل الواجب ملقرر
العلوم ،والتحضير
للدرس القادم.
أعمال أخرى.

الوقت املخصص له
( )70دقيقة ألداء
العمل المخطط
له (ح ّل الواجب
والتحضير).
( )50دقيقة ألعمال
أخرى في اليوم نفسه.
المجموع 120 :دقيقة

الوقت املستعمل فعلي ًا

املشكلة

حدوث هدر للوقت
( )20دقيقة :احلديث هاتفياً.
باستخدام ( )40دقيقة من
( )30دقيقة :تناول الشاي مع أسرتي .الوقت املخصص ألداء العمل
املخطط له (ح ّل الواجب
( )40دقيقة :اللعب مع أخي.
والتحضير) في أعمال
( )30دقيقة :أداء العمل املخطط له
جانبية؛ وهو ما أدى إلى
دون اكتماله.
عدم تنفيذ العمل كام ً
ال وفق
المجموع 120 :دقيقة
التخطيط السابق.

أ -يوضح الطلبة أسباب هدر الوقت في هذا التخطيط.

...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
ب -يقترح الطلبة الحل المناسب للمشكلة لضمان عدم تكرارها.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

يكون التغلب على المشكالت التي قد تطرأ في أثناء تطبيق التخطيط لحل الواجبات
بعدة طرائق ،منها:
اختيار الوقت والمكان المناسبين لحل الواجبات.
االبتعـــاد عمـــا يؤثـــر فـــي تنفيـــذ الواجبـــات المدرســـية فـــي أوقاتهـــا المحـــددة ،مثـــل:
جهاز التلفاز ،الهاتف /الجوال ،أجهزة األلعاب.
استعمال الساعة لمعرفة الوقت ،وتحديده تحديداً دقيقاً.
ال يمكن
تحديـــد وقـــت لالســـتراحة؛ ال يزيد على خمـــس دقائق ،وعندما تنهي العمـــل كام ً
أن تســـتريح استراحة أطول.
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 ١يضع الطلبة عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )xأمام العبارة غير الصحيحة:
 -1أســـتفيد من أخطائي في التخطيط حتى يكون تخطيطي ناجحاً.
 -2عندما تتزاحم األعمال وأشعر بالقلق ،ويضيق الوقت ،وتتراكم األعمال يكون تخطيطي جيداً.
 -3الصدق والدقة والواقعية في كتابة ملحوظاتي على تخطيطي تســـهم في إنجاح التخطيط.
 -4عندما أخطط لتنظيم وقتي ال أبالي بحســـاب الزمن.
٢

-1
-2
-3

يذك ــر الطلب ــة اإلج ــراءات التي يمكن اتخاذها لرصد المش ــكالت ف ــي أثناء تنفيذ مراحل
التخطيط.
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

 ٣كيف يعرف الطلبة أن التخطيط غير صحيح ويحتاج إلى تصحيح؟
.....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
 ٤كيف يمكنك التغلب على المشكالت التي قد تواجهك في أثناء تطبيق ما خططت له؟
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
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الهوايات
ِ

؟

ت ُْسهِ م ممارسة الهوايات في تكوُّ ن شخصيتنا المستقلة ،وزيادة تحصيلنا الدراسي ،فما
الهواية؟ وما ضوابط ممارستها؟

الهواية:
ِ
هي نشـــاط أو اهتمام يمارسُ ـــه الفرد من أجـــل تلبية الحاجات الذاتيـــة ،وتنمية المهارات
والقدرات.

نشاط

1

أ -ما هواياتك؟

...................................................................................................................................................................................................................................
ب -ماذا تعلمت من ممارسة هواياتك؟
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
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نشاط

2

يمـــارس أحمـــد هوايـــة الســـباحة فـــي النادي تحـــت إشـــراف مـــدرب ،ويذهب إلـــى النادي
مرتيـــن فـــي إجـــازة نهاية األســـبوع ولمدة ســـاعة.
يستنتج الطلبة من النص السابق الضوابط التي يلتزمها أحمد في ممارسة هوايته.
................................................................................................ -1
................................................................................................ -2
................................................................................................ -3
فوائد ممارسة الهواية:
تعود ممارسة الهواية بالنفع على الطلبة الذين يلتزمون ضوابطها ،ومن ذلك ما يأتي:
تفريغ الطاقة تفريغ ًا نافعاً ،على ســـبيل المثال :ممارســـة الرياضة تحقق للطلبة تنشـــيط
أجسامهم وعقولهم.
صق ــل المواه ــب والق ــدرات ،علـــى ســـبيل المثـــال :تنمي هواية الرســـم قدرة اإلنســـان على
الخيال الواســـع.
اإلس ــهام ف ــي بن ــاء الش ــخصية ،علـــى ســـبيل المثال :تنمـــي هواية قراءة تاريخ شـــخصيات
وطنـــي العظيمة بنا َء شـــخصيتي.
مس ــاعدة اإلنس ــان عل ــى البح ــث واالكتش ــاف ،علـــى ســـبيل المثال :تســـاعد هواية الســـفر
داخـــل الوطـــن على تنميـــة استكشـــاف المعارف.
تقوي ــة التفكي ــر والتركي ــز ،علـــى ســـبيل المثـــال :تســـاعد هواية حـــل المســـائل الرياضية
المعقـــدة علـــى تقويـــة التركيـــز ،وتزيد من القـــدرة علـــى التفكير.
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أنواع الهواية:

تشـــمل الهوايات اليوم مجموعة واسعة من األنشطة،
ويختلـــف النـــاس فـــي ممارســـة هواياتهـــم باختالف
أذواقهـــم ،واهتماماتهم.

تح ـ ــرص وزارة التعليـ ـ ـ ــم  -وفـ ـ ـ ــق
رؤي ــة  -2030عل ــى كف ــاءة النظ ــام
التعليم ــي وفاعليت ــه ،وق ــد أطلقت
ال ــوزارة ف ــي ه ــذا المحور ع ــدد ًا من
المب ــادرات ،منه ــا :مب ــادرة أندي ـ ــة
الح ــي ،وه ــي أندي ــة مجتمعي ــة
متخصص ــة تُجه ــز وتُهي ــأ داخ ــل
الم ــدارس الحكومي ــة ،لتس ــهم ف ــي
تنمي ــة المه ــارات والهواي ــات.

www.twitter.com/nsclubs

اﺑﺘﻜﺎر

ﻫﻮاﻳﺔ اﺧﺘﺮاع اﻷﺟﻬﺰة

إﺑﺪاع
ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﻬﻮاﻳﺎت
وأﻣﺜﻠﺘﻬﺎ

ﻫﻮاﻳﺔ اﻟﺮﺳﻢ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺴﺮﺣﻴﺎت

ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻫﻮاﻳﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم

ﺗﻌﻠﻢ

ﻫﻮاﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة
ﻫﻮاﻳﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺤﻒ اﻟﻘﺪﳝﺔ
واﻟﺼﻮر واﻟﻄﻮاﺑﻊ

ﺟﻤﻊ
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3

نشاط

تتنوع الهوايات وفق رغبة الطلبة ،ومحبتهم لألشياء التي تعبر عن ذواتهم.

ب

أ

ج

هـ

د

يستنتج الطلبة من الصور نوع الهواية وفق المجاالت اآلتية:
املنافسة
.................................

اجلمع
...............................

التعلم
.................................

290

الفنون
.................................

االبتكار
.................................
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األلعاب الشعبية القديمة:
أســـهمت فـــي تقويـــة العالقـــات االجتماعيـــة ،ونشـــر األلفة
والتقـــارب بيـــن األصدقاء والجيران ســـواء أكانـــوا أطفاالً أم
شـــباباً ،حيـــث يُمْضون معـــاً أوقاتاً مســـلِّية.
مـــع تطـــور الحيـــاة وســـرعة التقـــدم فـــي التقنيـــات الحديثة
تغيَّـــرت بعـــض الهوايـــات ،ونشـــأت أخـــرى جديـــدة .ففـــي
الماضـــي كان الصغـــار يبتكـــرون ألعابهـــم بأنفســـهم وفقـــاً
لهواياتهـــم مســـتعينين بمـــا حولهـــم مـــن أدوات تمدهـــم بهـــا
بيئتهـــم وخيالهـــم.

لعبة أم تسع

ومن األمثلة على تلك األلعاب القديمة ما يأتي:
لعبة أم تِ سع :لعبة ذهنية تعتمد على التخطيط.
لعبة الخطة :لعبة حركية تعتمد القفز على المربعات.

نشاط

لعبة الخطة

٤

قد تتحول الهوايات إلى ممارسات غير سليمة تضر بالفرد والمجتمع.
يذكر الطلبة بعض الممارسات غير السليمة للهوايات اآلتية:
الهواية
األلعاب اإللكترونية

لعب كرة القدم

ركوب اخليل

املمارسة غير السليمة
عندما تكون غير مناسبة لعمري.
عندما يستغرق اللعب أوقات ًا طويلة.
عندما تأخذ جزء ًا من أوقات الدراسة.
. .......................................................................................................
. .......................................................................................................
. .......................................................................................................
. .......................................................................................................
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 ١ما الهواية؟
.....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
 ٢ما الضوابط التي ينبغي التزامها عند ممارسة هوايتك؟
-1
-2
-3
-4
-5

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

 ٣يسجل الطلبة هوايتين مع ذكر فوائدهما:
فوائدها

الهواية

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

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

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

. .......................................................................................................
. .......................................................................................................
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تقويم
الوحدة
الثامنة

تقومي الوحدة الثامنة

 ١يذكر الطلبة أمثلة جديدة ألنماط الهوايات في المجاالت اآلتية:
الهواية

املجال

ابتكار

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

منافسة

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

جمع

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

 ٢يكمل الطلبة أقسام تحديد األولويات من حيث األهمية:
غير مهم

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

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

غير عاجل

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

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

 ٣يض ــع الطلب ــة عالم ــة ( )أم ــام العب ــارة الصحيح ــة ،وعالم ــة ( )أم ــام العب ــارة غي ــر الصحيح ــة
فيم ــا يأتي:
أ-

ب-
ج-
د-
هـ-
و-

معرفة ما يجب القيام به ومتى يجب؛ يساعد على نجاح التخطيط.
تراكم األعمال عند اقتراب موعد االختبارات ال يؤثر في نتائج التخطيط.
هدر الوقت ال يؤثر تأثيراً كبيراً في نتائج األعمال.
يتفق الناس جميعاً في ميولهم نحو الهوايات.
من أجل أن نرتب األولويات عند التخطيط ينبغي تحديدها أوالً.
كتابة ما يدل على األعمال المنجَ زة داخل الجدول ال يساعد على نجاح التخطيط.
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تقومي الوحدة الثامنة

 ٤ما أهم مراحل التخطيط للواجبات المدرسية؟
. .............................................................................................................................................................................................................. -1
. .............................................................................................................................................................................................................. -2
. .............................................................................................................................................................................................................. -3
. ................................................................................................................................................................................................................-4
 ٥ما أبرز طرائق إدارة الوقت؟
. .............................................................................................................................................................................................................. -1
. .............................................................................................................................................................................................................. -2
. .............................................................................................................................................................................................................. -3
 ٦ما أهم الحلول لمشكالت تطبيق التخطيط؟
. .............................................................................................................................................................................................................. -1
. .............................................................................................................................................................................................................. -2
. .............................................................................................................................................................................................................. -3
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الوحدة التاسعة

9
االقتصاد

دروس الوحدة
الدرس الثالث والثالثون :النشاط االقتصادي
الدرس الرابع والثالثون :التنوع االقتصادي

أهداف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى:
التعرف على جوانب النشاط االقتصادي
التعرف على أهمية الفاعلية والكفاءة في اإلنتاج
التعرف على الجهود الوطنية لتنويع االقتصاد

الدرس الرقمي

الدرس الثالث والثالثون
النشاط االقتصادي

؟

ُ
نشاطها االقتصادي ،فما النشاط
من أهم ما تعتمد عليه الدول في تقدمها ونجاحها
االقتصادي؟

النشاط االقتصادي

هـــو مـــا يُب َذل مـــن الجهود لتصنيـــع الســـلع وتوفيرهـــا ،وتوفير الخدمـــات التي يســـتهلكها
المجتمـــع لتلبية احتياجاته ورغبات أفراده ،ويشـــمل النشـــاط االقتصـــادي عمليات اإلنتاج،
وتبادل الســـلع ،والخدمات ،واالســـتهالك.

مراحل النشاط االقتصادي
احلاجة والرغبة واإلبداع
املوارد االقتصادية
رأس املال
املعرفة

اإلنتاج

املواد اخلام
األيدي العاملة

السلع واخلدمات
حاجات غير أساسية

حاجات أساسية

مثل

مثل
الغذاء
اللباس

االستهالك
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السياحة
الترفيه
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اإلنتاجية

هي من العناصر األساسية ألي نشاط اقتصادي ،وتعني معدل اإلنتاج في زمن محدد ،وتؤثر
مستويات اإلنتاجية في تقدم المجتمعات ،الرتباطها باإلنجاز ونسبة ما يتحقق وفق الخطط
واألهداف ،فإنتاجية الموظف المكلف بعمل محدد هي ما يؤ ّديه وفق المطلوب وفي الزمن
المخصص لذلك.
َّ
ويتحكم في تحديد مستوى اإلنتاجية عدد من العوامل ،من أبرزها:
 -١الكفاءة:
وهي تنفيذ العملية اإلنتاجية بالطريقة الصحيحة ،وبأقل زمن وتكلفة.
 -٢الفاعلية:
وهي تنفيذ العملية اإلنتاجية وفق األهداف ،وتحقيق نتائج إيجابية مؤثرة.

نشاط

١

يختار الطلبة الوصف المناسب لإلنجاز في الجدول اآلتي:

المطلوب إنجازه

المنجز الفعلي
َ

أحمد

 ٣٠مهمة عمل في
اليوم الواحد

 ٤٠مهمة عمل دون
ملحوظات

كـــــــفـــــــاءة
ف ــاع ــل ــي ــة

نورة

 ٣٠مهمة عمل في
اليوم الواحد

 ٤٠مهمة منها
مهمات وضعت
حلوالً دائمة

كـــــــفـــــــاءة
ف ــاع ــل ــي ــة
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الكفاءة والفاعلية عنصران مرتبطان بعضهما ببعض لتحقيق إنتاجية عالية ومؤثرة ،فمث ً
ال:
إذا كان هناك كفاءة دون فاعلية في اإلنتاج فإن المنتَج سيتحقق ،ولكن دون هدف واضح ،وإذا
وجدت الفاعلية دون الكفاءة فإن أهداف المنتج لن تتحقق .لذا فإن وجود إنتاجية بكفاءة
وفاعلية يحقق نشاطاً اقتصادياً إيجابياً ومتطوراً.
كفاءة

فاعلية

أهداف
اإلنتاجية

تحقيق
األهداف

تعظيم

؟

أداء

استعمال
الموارد

تقليل

ما عالقة التنافسية باإلنتاج؟

التنافسية

هي القدرة على إنتاج سلع وخدمات تحقق الجودة والفاعلية في األسواق العالمية ،وتحقيق
مستويات معيشية مرتفعة لألفراد.

نشاط

٢

ويطلب منهما تقديم
ُيق ََّسم الطلبة إلى مجموعتين ،وكل مجموعة تختار رئيساً لهاُ ،
منافسة دولياً.
مقترحات لتحسين بيئة عمل مؤسسة تنتج تموراً وطنية حتى تصبح ِ
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اإلمكانات اإلنتاجية
هـــي القـــدرات والمـــوارد االقتصاديـــة التـــي تُم ِّكن
المجتمـــع من إنتاج ســـلع أو خدمات تزيد النشـــاط
االقتصـــادي .فـــإذا ازدادت المـــوارد االقتصاديـــة
ازدادت معهـــا اإلمكانـــات اإلنتاجيـــة ،فعلى ســـبيل
المثـــال :تعـــد المملكـــة العربيـــة الســـعودية عضواً
فـــي مجموعـــة العشـــرين ( ،)G20وهـــي مجموعـــة
تضـــم أكبر عشـــرين اقتصاداً في العالـــم ،ومن أكبر
الـــدول المنتجة للنفط ،وأكبر
مصـــدر للنفط الخام
ِّ
فـــي العالـــم؛ وذلـــك بســـبب احتوائهـــا علـــى موارد
نفطيـــة كبيرة ،لـــذا يصبـــح تنويع االقتصـــاد مطلباً
مهمـــاً لتطورهـــا ،وزيـــادة اإلمكانـــات اإلنتاجية.

حققـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية
مســـتوى متقدماً في التنافســـية العالمية
ً
لعـــام ١٤٤٠هــــ ،فوصلت إلـــى المرتبة ٢٦
على مســـتوى دول العالم ،والمرتبة  ٧بين
دول مجموعـــة العشـــرين.
وال تـــزال المملكـــة تعمـــل لرفـــع مســـتوى
التنافســـية وتحقيـــق معـــدالت إيجابيـــة
فـــي االقتصـــاد الوطني من خـــال برامج
رؤيـــة ٢٠٣٠ومبادراتهـــا.
وجـــاء هـــذا اإلنجـــاز الســـعودي نتيجـــة
حـــدوث تحســـن فـــي الكفـــاءة الحكومية،
وكفاءة األعمـــال ،والبنية التحتية .وتقرير
التنافســـية هـــذا صـــادر مـــن المعهـــد
العالمـــي للتطويـــر اإلداري في سويســـرا.

تنويع االقتصاد
تقليل االعتماد على عدد محدود
من السلع التصديرية

زيادة أنواع السلع
والخدمات المنتَ َجة

اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة
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وم ــن أب ــرز القطاع ــات اإلنتاجي ــة ف ــي المملك ــة
العربي ــة الس ــعودية م ــا يأت ــي:
قطاع الطاقة:
يتـــوزع هـــذا القطاع علـــى عدد مـــن المجاالت،
مثل :النفـــط والطاقة المتجـــددة والغاز ،وبدأت
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي اســـتثمار
اإلمكانـــات اإلنتاجيـــة فـــي قطـــاع الطاقـــة
المتجـــددة ،مثـــل :مشـــروع الطاقـــة الشمســـية.
قطاع الصناعات التحويلية:
يتضمـــــــن تكريـــــــر النفــــــــط والصناعــــــات
البتروكيماويـــة والبالستيـــــــك ،ويعـــد هـــذا
القطاع مـــن القطاعات اإلنتاجيـــة الصاعدة في
االقتصـــاد الوطنـــي.
قطاع الخدمات:
ويتضمـــن إمكانات إنتاجية محليـــة في مجاالت
مختلفـــة ،مثـــل :االتصاالت ،وتقنيـــة المعلومات،
والرعايـــة الصحية ،والمعـــــــارض ،والتسويــــــق،
والتعليــــــــــم ،واألغذيـــة ،والتدريب ،والمصارف.
قطاع الزراعة:
يتضمـــن مجـــاالت الزراعـــة الحديثـــة وتقنياتها
المختلفـــة ،وتصنيـــع المنتجـــات ،مثـــل :التمـــور
وغيرهـــا.
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النفط

نظام الخاليا الشمسية للطاقة المتجددة

الرعاية الصحية
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قطاع السياحة والثقافة:
يتضمـــن اســـتثمار اإلمكانـــات الســـياحية
والثقافيـــة والتراثيـــة والتاريخيـــة الغنيـــة
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ،وهـــو
قطـــاع واعـــد ،وتتخـــذ الحكومـــة عـــدداً من
السياســـات لدعمـــه وتوفيـــر فـــرص عمـــل
واسعـــــة للمواطنيـــــن.

التمور

قطاع البنية التحتية:
ويتضمـــــــــن فــــــــرص عمــــل فـــــي األعمال
اإلنشائيـــــــــة ،والكهربائيــــــــة ،والنقــــــل.
الناتج المحلي:
هـــو القيمـــة اإلجمالية للمنتجات من الســـلع
والخدمـــات التي تنتـــج في الدولـــة في زمن
محـــدد (مثـــل ســـنة ماليـــة) .ويعـــد الناتـــج
المحلـــي مقياســـاً لتقـــدم اقتصـــاد الدولـــة
ومقارنتهـــا بالـــدول األخـــرى .لـــذا تحرص
الـــدول علـــى رفـــع الناتـــج المحلـــي بزيـــادة
إمكاناتـــه اإلنتاجيـــة ،وتطويـــر االقتصـــاد
وتنويعـــه ،وهـــذا ما تقوم بـــه حكومة المملكة
العربيــــة السعوديـة.

من أنشطة مهرجان الجنادرية بالرياض

الطرق والجسور
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بلـــغ الناتـــج المحلـــي للمملكة العربية الســـعودية عـــام 1440هـ أكثر مـــن تريليونين ونصف
تريليـــون ريال ســـعودي .وتعد المملكة العربية الســـعودية متقدمة فـــي حجم الناتج المحلي
عالميـــاً ،إذ بلغـــت المرتبـــة ( ،)19ومـــن المتوقع زيـــادة الناتج المحلي في األعـــوام القادمة
نتيجة لسياســـات اإلصالح االقتصادي ورؤيـــة المملكة .2030

اﳋﺪﻣﺎت

اﻻﺳﺘﻬﻼك

زﻣﻦ
ﻣﺤﺪد

الناتج المحلي

اﻹﻧﻔﺎق
اﳊﻜﻮﻣﻲ

رﻳﺎل

اﻹﻧﺘﺎج

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺼﺎدرات  -اﻟﻮاردات
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تقويم الدرس الثالث والثالثني
 ١ما النشاط االقتصادي؟
............................................................................................................................................................................................................

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

 2ما الفرق بين الكفاءة والفاعلية في اإلنتاج؟
............................................................................................................................................................................................................

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

 3كيف يحقق اإلنتاج التنافسية؟
............................................................................................................................................................................................................

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

 ٤يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -يتضمن قطاع البنية التحتية:
التجارة الخارجية

التجارة الداخلية

األعمال اإلنشائية األساسية

ب -اإلمكانات اإلنتاجية هي:
العرض والطلب

التسويق والمتابعة

القدرات والموارد االقتصادية

ج -يتضمن قطاع الخدمات:
الزراعة

االتصاالت
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الطرق

الدرس الرقمي

الدرس الرابع والثالثون
التنوع االقتصادي

؟

اعتماد اقتصاد أي دولة على نوع واحد من األنشطة والموارد االقتصادية يؤثر سلب ًا
في تلك الدولة؛ لذا تقوم الدول بتنويع اقتصادها ،فما التنوع االقتصادي؟

يعـــد انخفاض أســـعار النفط في األســـواق العالمية من التحديات التـــي يواجهها االقتصاد
الوطنـــي ،لـــذا اعتنت حكومـــة المملكة العربية الســـعودية بتنويع االقتصـــاد المحلي ،وترك
االعتمـــاد علـــى مصـــدر واحد هـــو النفط ،وقـــد عانى اقتصادنـــا الوطني
انخفاض أســـعار
َ
النفـــط عدة مـــرات؛ وهو ما أثر في مســـتوى الدخـــل الوطني.

؟

لماذا ُتن ِّوع الحكومة اقتصادنا الوطني؟

أهداف التنوع االقتصادي

يحقق التنوع االقتصادي عدداً من الفوائد ،من أبرزها:
 -1تقوية متانة االقتصاد الوطني ،وضمان تجنيبه التأثر بتقلبات أسعار النفط.
 -2زيادة الناتج المحلي اإلجمالي.
 -3تحسين مــســتــويــات المعيشة
لألفراد.
َ -4خلْق قطاعات اقتصادية جديدة.
 -5توليد فرص عمل أكثر للمواطنين.
 -6تنمية الـــصـــادرات وتخفيض
الواردات.
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؟

كيف يتحقق تنويع االقتصاد؟

من جهود المملكة العربية السعودية
لتنويع االقتصاد

فـــي عـــام ١٤٣٧هـ أقـــ َّر مجلس الـــوزراء
(رؤيـــة المملكـــة  )٢٠٣٠التـــي أشـــرف
علـــى إعدادها ومتابعتها صاحب الســـمو
الملكـــي ولـــي العهـــد األميـــر محمـــد بن
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز ،لتصبـــح إطاراً
عامـــاً وتنظيميـــاً للسياســـات الحكوميـــة
الراميـــة إلى تحقيـــق إصالحـــات كثيرة،
منهـــا تنويـــع االقتصـــاد المحلي.

األمير محمد بن سلمان يترأس إحدى جلسات مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

ﻣﻦ ﺟﻬﻮد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد )رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ (٢٠٣٠

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻷﻧﻈﻤﺔ

اﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻮل
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻟﺸﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

إﻋﺎدة
ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﳊﻜﻮﻣﻲ
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ومن أبرز جوانب تلك الجهود واإلنجازات ما يأتي:
 -1إعادة هيكلة القطاع الحكومي
وذلك بتنفيذ سياسات واسعة لتطوير القطاع الحكومي بحيث يصبح أكثر فاعلية ويواكب
المستجدات في االقتصاد واحتياجات المجتمع .ولقد أُلغي عدد من المجالس العليا
السابقة وأُنشئ مجلسان للشؤون االقتصادية والتنمية ،والشؤون السياسية واألمنية؛ من
أجل رفع كفاءة األداء وتسريع اإلجراءات ودقة تنفيذ الخطط.
وأُدمج عدد من الوزارات لتحقيق مزيد من الكفاءة وتنظيم االختصاص ،مثل :وزارة البيئة
والمياه والزراعة ،ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،ووزارة التعليم.
ومن جوانب تطوير القطاع الحكومي إنشاء عدد من الهيئات ،والمراكز الحكومية؛ لخدمة
االقتصاد الوطني ،مثل :الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،وهيئة المشتريات
الحكومية والمحتوى المحلي.

نشاط

١

أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة (مـ ـنـ ـش ــآت) فـ ــي الـمـمـلـكــة
العربية السعودية لدعم قطاع المنشآت
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة
للمواطنين وتنميتها ورعايتها باآلتي:
تسهيل األعمال.
التمكين والتطوير.
ريادة األعمال.
التمويل.
االبتكار.
دعم فرص العمل الوطنية.

يش ــرح الطلب ــة باالس ــتعانة بمص ــادر التعل ــم
المناس ــبة أب ــر َز اهتمام ــات هيئ ــة المش ــتريات
الحكومي ــة والمحت ــوى المحل ــي.
.....................................................................................................
.....................................................................................................

....................................................................................................
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 -2تطوير األنظمة
تعد األنظمة عام ً
ال مهماً في النشاط االقتصادي لتحقيق التحفيز ،والضبط ،والشفافية،
والتنظيم ،والتنافسية .ولذا أصــدرت الحكومة عــدداً من األنظمة التي تخدم المجاالت
االقتصادية .ومن تلك األنظمة نظام مكافحة غسيل األموال ،ونظام اإلقامة المميزة ،ونظام
صندوق االستثمارات العامة ،ونظام ضريبة القيمة المضافة ،ونظام المنافسة.
 -3تنمية االستثمار
من البرامج الحكومية التي بدأت لتنويع االقتصاد الوطني :برنامج صندوق االستثمارات
العامة ،ليصبح أكبر صندوق سيادي عالمي .وزيادة وزارة االستثمار تحفيز مجاالت االستثمار
األجنبي داخل الوطن ،ولجنة (تيسير) التي ترمي إلى دعم القطاع الخاص ،وبرنامج (مراس)
لتحسين أداء األعمال في القطاع الخاص.

نشاط

2

يرجع الطلبة إلى موقع وزارة االستثمار لتحديد أبرز مها ّم لجنة (تيسير).
...........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
 -4التحول اإلستراتيجي لشركة أرامكو السعودية
من أبرز القرارات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لتنويع االقتصاد المحلي
تحويل شركة أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة وتخصيص ( )٪٥من أسهمها البالغة ٢٠٠
مليار سهم ،كما بدأت الشركة في اتخاذ خطوات واضحة لتنويع نشاطها مواكب ًة للتطلعات
والرؤية.
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 -5التخصيص
حددت حكومة المملكة العربية السعودية عدداً من القطاعات المالئمة للتخصيص،
مثل :الطاقة ،والمياه ،وبعض الخدمات البلدية والتعليمية؛ إلشراك القطاع الخاص في
االقتصاد الوطني ،واالرتقاء بخدمات هذه القطاعات وترشيدها.
 -6التنمية البشرية
ألن الــقــوى العاملة الــســعــوديــة أس ــاس مهم فــي االقــتــصــاد المحلي؛ تضمنت برامج
رؤية المملكة  ٢٠٣٠برنامجاً خاصاً بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العمل لدى الموظف
الحكومي ،وزيادة معدالت التدريب وتحسين مخرجات التعليم.
 -7المشروعات
أقرت حكومة المملكة العربية السعودية عدداً من المشروعات االقتصادية في أنحاء البالد
لتوفير بيئة سياحية وترفيهية ،وفرص عمل للمواطنين ،وتحسين جودة الحياة للمواطن
السعودي .ومن األمثلة لهذه المشروعات :مشروع مدينة نيوم شمال غرب المملكة ،ومشروع
البحر األحمر ،ومشروع القِ ِّد َّية بالرياض ،ومشروع مدينة جازان للصناعات ،ومشروعات
وسط مدينة جدة وأبها.

قال صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع:
«إن بالدنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة ،وسنسعى إلى أن تكون ُم َح ِّرك ًا القتصادنا ومورداً إضافياً
لبالدنا».
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 ١يذكر الطلبة ثالثة من أهداف التنويع االقتصادي.
-1
. ................................................................................................................................................................................................. -2
. ................................................................................................................................................................................................. -3

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

 2ماذا تعني إعادة هيكلة القطاع الحكومي لالقتصاد الوطني؟
............................................................................................................................................................................................................

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

 3يذك ــر الطلب ــة ثالث ــة م ــن جه ــود المملك ــة العربي ــة الس ــعودية لتنوي ــع االقتص ــاد وترك
االعتم ــاد عل ــى النف ــط َمـ ـ ْو ِرد ًا رئيسـ ـ ًا للدخل.
-1
. ................................................................................................................................................................................................. -2
. ................................................................................................................................................................................................. -3

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

 4ما الهدف من التخصيص؟
............................................................................................................................................................................................................

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

 ٥ما الهدف من االهتمام بالتنمية البشرية؟
............................................................................................................................................................................................................

. ..........................................................................................................................................................................................................
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 ١يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ -اإلنتاجية هي معدل:
اإلنفاق في العمل.
اإلنتاج في زمن محدد.
التضخم.
ب -الفاعلية هي تنفيذ العمل وفق:
الرغبة.
المنتج.
األهداف.
ج -الكفاءة هي تنفيذ العمل:
تنفيذاً صحيحاً.
تنفيذاً هرم ّياً.
تنفيذاً غير صحيح.
د -تنمية االستثمار تؤدي إلى:
التضخم االقتصادي.
التنوع االقتصادي.
الركود االقتصادي.

هـ -المصدر الوحيد للدخل في االقتصاد:
متانة.
نجاح.
خلل.
و -التنويع في االقتصاد:
يزيد إمكانات اإلنتاج.
يقلص إمكانات اإلنتاج.
يلغي إمكانات اإلنتاج.
ز -من الجهود السعودية للتنويع االقتصادي:
االعتماد على االستيراد.
االعتماد على النفط.
إعادة هيكلة القطاع الحكومي.

 ٢ما أبرز عوامل رفع مستوى التنافسية في االقتصاد؟
. ............................................................................................................................................ -1
. ............................................................................................................................................ -2
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 ٣ما عالقة الكفاءة والفاعلية باإلنتاج؟

. .....................................................................................................................................................
 ٤يعلل الطلبة ما يأتي:

أ -التنويع االقتصادي في المملكة العربية السعودية.

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

. .....................................................................................................................................................
ب -التخصيص في المملكة العربية السعودية.

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

. .....................................................................................................................................................
ج -ارتفاع مرتبة المملكة العربية السعودية في الناتج المحلي.

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

. .....................................................................................................................................................
د -اختيار المملكة العربية السعودية عضواً في مجموعة دول العشرين.

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

. .....................................................................................................................................................
 ٥يصل الطلبة ما في المجموعة (أ) بما يناسبها في المجموعة (ب) باستعمال األرقام:

)ب(

)أ(
 -1يحقق الموظف الفاعلية في عمله

إنتاج السلع والخدمات وتبادلها

 -2النشاط االقتصادي هو عملية

القدرة على إنتاج السلع والخدمات المنافسة

 -3التنافسية هي

إذا كانت إنتاجيته وفق الهدف وفي أقل زمن
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