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هذا الكتاب

وحدات الكتاب وحدات الكتاب 
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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 
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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.

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. 

يتكون هذا الكتاب من خمس وحدات، هي:

مفاتيح الكتابمفاتيح الكتاب

لتلخيص المعارف وتسهيلها
مخطط توضيحي

لزيادة اإليضاح وتوسيع دائرة فهم المعارف
صور ورسومات وخرائط داعمة 

لتوضيح ما بداخلها من مكونات
محتويات الوحدة 

لتحديد ما يجب تعلمه من أجل توضيحه وتيسير تحقيقه
أهداف الوحدة

لقياس استيعاب ما جرى تعلُّمه في الدرس 
تقويم الدرس 

لربط تقويم الدروس بعضه ببعض
تقويم الوحدة 

لتطبيق ما جرى تعلمه
أنشطة معرفية ومهارية

نشاط

للتوسع في المعارف وتعميق الفهم
لالطالع
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الوحدة الخامسة
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األنظمة واللوائح

5

دروس الوحدة



تهدف هذه الوحدة إلى:

  التعرف على األنظمة واللوائح ومجاالتها

 التعرف على فوائد األنظمة واللوائح

  التعرف على أثر األنظمة واللوائح اجتماعّيًا

أهداف الوحدة
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الدرس األول

مفهوم األنظمة واللوائح

  النظام والالئحة
ـــم جانباً  النظـــام: هـــو قواعـــد وأحكام عامـــة ُملِزمة تنظِّ

داً لتحقيـــق فائدة للمجتمـــع وأفراده. محـــدَّ
الالئحـــة: هي القواعد التنظيميـــة العامة التي يصدرها 
ـــر نظامـــاً  مجلـــس الـــوزراء أو الوزيـــر المختـــص، وتفسِّ
د بالتفصيـــل أحكاَمـــه والمســـؤوليات  وتوّضحـــه، وتحـــدِّ

وااللتزامـــات والمكافـــآت والعقوبات. 

الدرس الرقمي

بتوقيـــع  يصـــدر  الملكـــي:  المرســـوم 
قـــرارات  علــــــى  للمصادقــــــــة  المـــــــــلك 

الــــــــوزراء. مجلـــــــــــس 
األمـــر الملكـــي: يصـــدر بأمـــر الملـــك 
باألنظمـــــــــــــة  الخاصـــــــــــة  للقـــــــــرارات 
األساســـية، وتعييـــن الـــوزراء ونوابهـــم 
العامـــة  النيابـــة  وأعضـــاء  والقضـــاة 
والمراتـــب الممتازة وترقية الضباط.

الفرق بين النظام والالئحة

الالئحة النظام

لعامالسمة مفصَّ

مرسوم ملكي

كثيرقليل جداً

السمة

أداة اإلصدارأداة اإلصدار

التعديلالتعديل

قرار مجلس الوزراء أو مجلس اإلدارة 

يحتـــاج المجتمـــع إلى األنظمة واللوائح لتحديد الواجبات والحقوق، وليتمكن الناس ؟؟
من العمل والعيش بانتظام، فما األنظمة؟ وما اللوائح؟  وماذا نســـتفيد منها؟ 
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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.
وتدرس النظاَم الســـلطُة التنظيمية )مجلس الشـــورى(، وتصدره الســـلطة التنفيذية )مجلس 

الوزراء(.

تتضمـــن الالئحـــة مـــوادَّ تفصيليـــة تُطبـــق في الموضـــوع الذي صدرت بشـــأنه، وفـــي أثناء 
التطبيـــق يحـــدث عدد من التغييرات تســـتدعي تعديلها؛ وهو ما يضطـــر الجهة إلى تعديلها 

مـــن وقـــت آلخر حتى يوائـــم العمل بهـــا الجوانَب التـــي صدرت من أجلهـــا فعلياً.

١ نشاط

الوحدة الخامسة | الدرس األول

مجلـــس  فـــي  النظـــام  علـــى  التصويـــت 
الشـــورى:

ُتراجــــــــع لجــــــــــان متخصصـــــة في مجلس 
الشورى النظاَم أو الالئحة. ثــــــم يعــــــــرض 
رئيــــــــــــــس اللجنــــــــــــــة علــــــــــــــى المجلـــــــــــــــس 
الملحوظـــات والتوصيـــات، وفـــي الجلســـة 
الالحقـــة ُيصـــوت علـــى مواد النظـــام وتقر 

باألغلبيـــة، ثـــم ُترفع إلـــى الملك.
األغلبيـــــة: حصـــــــــول القــــــرار على أصوات 
نصـــف عـــدد األعضـــاء + 1 )صوت واحد(.

إحدى جلسات مجلس الشورى



16

مرحلة االقتراح

مرحلة املراجعة والتصويت

مرحلة اإلصدار

مرحلة الدراسة

مرحلة اإلقرار

مرحلة النشر

الوزير أو رئيس اجلهاز احلكومي

مجلس الشورى

اللجنة العامة مبجلس الوزراء

مجلس الوزراء

اجلريدة الرسمية )أم القرى(امللك مبوجب مرسوم ملكي

مجلس الشورى

هيئة اخلبراء مبجلس الوزراء

عضو مجلس الوزراء

مراحل صدور النظام

1

٣

5

2

4

6

وتوجيهات  تنظيمات  تتضمن  التي  عنها،  المعلن  المدرسة  ضوابط  بعض  الطلبة  يختار 
معينة، ويناقشون طريقة إصدارها في المدرسة وفوائدها، ثم يكملون الفراغات اآلتية:

إعالن المدرسة:    ..........................................................................................................................................................................................................

سبب اإلعــــــالن:     ..........................................................................................................................................................................................................

فوائد اإلعـــالن:  ............................................................................................................................................................................................................

2 نشاط

الوحدة الخامسة | الدرس األول
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ألهميـــة األنظمـــة واللوائـــح وتأثيرهـــا فـــي المجتمـــع والدولـــة يراجعهـــا مجلـــس الشـــورى وفـــق اختصاصـــه فـــي لجـــان 
متخصصـــة مـــن أعضائـــه حســـب اهتماماتهـــم، وهـــي:

 لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب.         لجنة الشؤون األمنية.
 لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية.               لجنة الحج واإلسكان والخدمات.

 اللجنة الصحية.                                                لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية.
 لجنة االقتصاد والطاقة.                                     لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار.

 لجنة التعليم والبحث العلمي.                            لجنة الشؤون الخارجية.
 لجنة المياه والزراعة والبيئة.                             لجنة اإلدارة والموارد البشرية.

 لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات.         اللجنة المالية.

لالطالع على اختصاصات اللجان ينظر الرابط الرقمي

يستعين الطلبة بالرابط الرقمي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ويسجلون اآلتي:
أ - ثالثة أنظمة صدرت حديثاً وتاريخ صدورها:

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

..................................................................................................................................... -2

..................................................................................................................................... -٣
ب - ثالث لوائح تنفيذية وتاريخ صدورها:

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

..................................................................................................................................... -2

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

3 نشاط

www.ncar.gov.sa

الوحدة الخامسة | الدرس األول
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تقويم الدرس األول

1  ما الفرق بين النظام والالئحة؟
.........................................................................................................................................................................................

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

2  يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:

أ- أداة إصدار األنظمة العامة:
 أمر ملكي                 مرسوم ملكي                     قرار

ب- تأتي مرحلة إقرار النظام بعد مرحلة:

 المراجعة والتصويت     االقتراح                           النشر

ج- الالئحة هي:

 نظام عام                  قواعد تنظيمية للنظام          نظام خاص

د- يصدر النظام من:

 مجلس الشورى           مجلس الوزراء                   هيئة الخبراء

٣  من الجهة التي تصدر النظام في المملكة العربية السعودية؟

. .......................................................................................................................................................................................
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الدرس الثاني

مجاالت األنظمة واللوائح

  أنواع األنظمة
األنظمة نوعان، هما:

1- األنظمة األساسية:
وهي األنظمة التي تختص بأساس الدولة.

2- األنظمة العامة:
وهي األنظمة التي تختص بموضوعات عامة، أو تختص بأحكام األجهزة اإلدارية.  

أنواع األنظمة

األنظمة العامةاألنظمة األساسية

تنظيم األجهزة احلكوميةموضوعات عامةأنظمة أساس الدولة

تصدر بمرسوم ملكيتصدر بأمر ملكي

مثال :مثال :

مثال :مثال :

النظام األساسي للحكم

نظام حماية الطفل

 نظام مكافحة اجلرائم
املعلوماتية

نظام اإلعالم املرئي 
واملسموع

نظام الهيئة العامة
للغذاء والدواء نظام مجلس الوزراء

نظام املناطق

نظام مجلس الشورى

نظام هيئة البيعة

الدرس الرقمي

تتنـــوع األنظمـــة واللوائـــح وفقـــًا لموضوعاتهـــا وأســـباب إصدارهـــا، فمـــا أبـــرز أنـــواع ؟؟
واللوائـــح؟ األنظمـــة 
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نوعها  حسب  اآلتــيــة  األنظمة  الطلبة  يصنف 
في الجدول:

- نظام المناطق.
- نظام هيئة البيعة.

- نظام حماية التراث المخطوط.
- نظام اإلقامة المميزة. 

- نظام صندوق االستثمارات العامة. 
- نظام مجلس الوزراء.

١ نشاط

املرسوم امللكي إلصدار النظام البحري التجاري

أحد األنظمة المنشورة من المركز الوطني 
للوثائق والمحفوظات
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يستعين الطلبة بالرابط الرقمي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات 
ويختارون مثااًل واحدًا ألنظمة تتعلق بالمجاالت اآلتية:

1- المجال االجتماعي: ...............................................................................................................................................................

2- المجال األمني: ..........................................................................................................................................................................

3- المجال الصحي: ......................................................................................................................................................................

2 نشاط

الوحدة الخامسة | الدرس الثاني

  أنواع اللوائح
1- لوائح تنفيذية:

تتضمـــن ما يلزم تنفيذه، مثل: الالئحة التنفيذية الخاصة بإلزام ســـائقي الســـيارات وركابها 
باســـتعمال حزام األمـــان والمقاعد المخصصة لألطفال في أثناء الســـير على الطرق.

2- لوائح تنظيمية:
تتضمن ما يلزم تنظيمه، مثل: الئحة تنظيم المدارس األهلية.  

٣-لوائح ضبط:
تتضمن ما يلزم ضبطه، مثل: الئحة عقوبات التالعب باألسعار.

www.ncar.gov.sa

أنواع اللوائح

الئحة ضبطالئحة تنظيميةالئحة تنفيذية
حماية مجتمعترتيب إداريتطبيق نظام
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أ- يناقش الطلبة الئحة تقويم الطالب، ويحددون نوعها )تنفيذية - تنظيمية - ضبط(، 
ويبينون السبب.

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

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

3 نشاط

الوحدة الخامسة | الدرس الثاني

م الطلبة إلى مجموعتين، وتقترح كل مجموعة فكرة الئحة مناسبة للمدرسة في  ب- ُيقسَّ
موضوع يختارونه لضبط جانب معين، ثم يكتبون مسودة عناصر الالئحة، ويعرضونها في 

الفصل.
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تقويم الدرس الثاني

1  ما أنواع اللوائح؟
. ......................................................................................................................................................................................... -1
. ......................................................................................................................................................................................... -2
. ......................................................................................................................................................................................... -٣

2  يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:

أ- نظام هيئة البيعة هو من األنظمة:

 األساسية                    العامة                         الخاصة

ب- نظام حماية الطفل أحد األنظمة:

 األساسية                    العامة                         الخاصة

ج- األنظمة األساسية تصدر:

 بأمر ساٍم                   بأمر ملكي                    بمرسوم ملكي

٣  ما أنواع األنظمة؟

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

. ......................................................................................................................................................................................... -2
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  فوائد األنظمة واللوائح
لألنظمة واللوائح فوائد عديدة، منها:

فوائــد تنظيميــة: تتعلــق بتنظيــم شــؤون األجهــزة الحكوميــة والعامليــن فيهــا، وعالقاتهــا - 1
باألجهزة األخرى.

فوائد اجتماعية: تتعلق بالحماية والمحافظة على الفرد والمجتمع، ومعالجة المشــكالت - 2
المجتمعية.

فوائد تنموية: تتعلق بتحقيق التطوير والتنمية المستدامة.- ٣
فوائد اقتصادية: تتعلق بتحفيز االقتصاد من خالل الشفافية والضبط، والتنظيم.- 4

الدرس  الثالث

فوائد األنظمة واللوائحفوائد األنظمة واللوائح

يــتــخــيــل الــطــلــبــة أن قـــيـــادة الـــســـيـــارات في 
الشوارع ليس لها نظام، ماذا سيحدث؟ 

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

.............................................................................................. -2

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

١ نشاط

حزام األمانحزام األمان

الكيس الهوائيكرسي األطفال

الدرس الرقمي

نســـتفيد مـــن األنظمـــة واللوائـــح فـــي حياتنـــا لعـــالج المشـــكالت، وتيســـير األعمـــال ؟؟
وضبطهـــا، فمـــا أبـــرز فوائـــد األنظمـــة واللوائـــح؟
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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:

العالجالنظامالمشكلة المجتمعية

الوحدة الخامسة | الدرس الثالث
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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؟
..............................................................................................................................................................................................................................

ماذا يحدث إذا لم نطبق األنظمة؟
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

2

3

نشاط

نشاط

الوحدة الخامسة | الدرس الثالث

التزام أنظمة المرور يجعل الحركة سهلة
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ق األنظمة النتائج اآلتية: يستنتج الطلبة كيف ُتَحقِّ
أ- تحمل المسؤولية.

...............................................................................................................................................................................................................................
ب- األمن واالستقرار.

...............................................................................................................................................................................................................................
ج- حماية المجتمع.

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

4 نشاط

حتقيق التنمية والتطور

م مستويات اخلدمةاحملافظة على حقوق الفرد تقدُّ

حتمل املسؤولية

تعزيز املواطنةحماية املجتمع

 حتقيق العدل واملساواة
بني جميع أفراد املجتمع

حتقيق األمن واالستقرار نتائج 
التزام 
األنظمة

1

2

٣

45

6

٧

٨
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تقويم الدرس الثالث

1  يختار 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                     السياسية                 الشخصية

2      ما أبرز فوائد األنظمة؟

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

.................................................................................................................................................................................................................... -2

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

٣      ما أبرز نتائج تطبيق نظام مكافحة الرشوة؟

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

.................................................................................................................................................................................................................... -2

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



تقويم
الوحدة

الخامسة
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1   يذكر الطلبة فائدتين لنظام حماية الطفل.

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

٣  يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:

أ- تصدر األنظمة األساسية باألداة اآلتية:
  مرسوم ملكي         أمر ملكي                أمر ساٍم  

ب- تنشر األنظمة السعودية في:
 صحف تجارية           صحيفة أم القرى        وكالة األنباء السعودية 

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            مجلس الشؤون السياسية واألمنية 

تقويم الوحدة الخامسة

الــعــبــارة غير   ــام  أمـ  )( الــعــبــارة الصحيحة، وعــالمــة ــام  أمـ  )( يــضــع الطلبة عــالمــة   2

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.    
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ل الطلبة ما يأتي: 5  يعلِّ

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

ب- دراسة النظام في مجلس الشورى.
.............................................................................................................................................................................................................................

ج- صدور األنظمة في المجتمع.
.............................................................................................................................................................................................................................

6   ما أنواع اللوائح؟

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

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

٧   يكتب الطلبة نبذة مختصرة عن فائدة األنظمة للفرد والمجتمع.

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

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

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

تقويم الوحدة الخامسة

4   يرتب 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 والتصويت عليه.    



6الوحدة السادسة

الجغرافيا

 الدرس الرابع: األقاليم الجغرافية

 الدرس الخامس: الخريطة الطبوغرافية 

دروس الوحدة



أهداف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على مفهوم اإلقليم

 التعرف على العالقة بين اإلقليم والعوامل الجغرافية

 التعرف على الخريطة الطبوغرافية ومكوناتها
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ة. ويتسم  هو جزء من األرض تجتمع فيه صفات طبيعيَّة أو اجتماعيَّة تجعله وحدة خاصَّ
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
من  أنواع  ثالثة  فهناك  تشّكله،  التي  الجغرافية  للعوامل  تبعاً  لإلقليم  العام  المظهر  يتنوع 

األقاليم، هي:
أواًل: األقاليم التضاريسية:

تُصنَّف األقاليم التضاريســـية بحســـب تنوُّع عناصر أشـــكال ســـطح األرض ومظهرها العام، 
وهـــذا يميـــز كل إقليم عن غيـــره، وتتمثل هذه العناصـــر فيما يأتي: 

1- أشكال سطح األرض ودرجة انحداره.
2- ارتفاع سطح األرض عن مستوى سطح البحر، أو انخفاضه عنه.

3- درجة تََضرُّس المنطقة.
٤- التركيب الصخري لإلقليم.

الدرس الرابع

األقاليم الجغرافيةاألقاليم الجغرافية

مفهوم اإلقليم

الدرس الرقمي

تتنوع األقاليم على سطح األرض وفقًا للتضاريس والُمناخ، فما األقاليم الجغرافية؟ ؟؟
وما أبرز خصائصها؟
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السهول المستوية
السهول غير المستوية

الهضاب
سهول تتخللها التِّالل والجبال

مناطق التالل
مناطق المرتفعات المتوسطة )الجبال(

مناطق المرتفعات العالية )الجبال الشاهقة(
الجبال الثلجية، وتقع في القارة القطبية الجنوبية

ووفقاً لهذه العناصر مجتمعًة يمكن تقسيم سطح العالم إلى أقاليم تضاريسية كبرى، هي:

النسبة من سطح األرضاإلقليم
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ة: ثانيًا: األقاليم الُمناخيَّ

تُصنَّف األقاليم المناخية بحسب تنوُّع خصائص العناصر األساسية لُمناخ 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:
1- المناطق الحارة:

وهي تشمل ثالثة أقاليم ُمناخية:
االستواء  خط  حول  ويمتد  االستوائي:  بالُمناخ  أحيانًا  ويسمى  الُمْمِطر،  الَمداري  الُمناخ 
حتى درجة عرض ٥ شماالً و10 جنوباً، ويشمل جزر إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وحوض 
األمازون والكونغو. ويسود فيه فصل واحد طوال السنة حيث الحرارة المرتفعة واألمطار 

الغزيرة.
َرطان  الُمناخ الَمداري الموسمي: ويشمل المناطق الواقعة بين اإلقليم االستوائي ومداَري السَّ
في  الصيف  وهو  واحد؛  تهطل في فصل  واألمطار  الحرارة عموماً  فيه  وترتفع  والَجْدي، 

األغلب.
 اُلمناخ الصحراوي الجاف: ويسود في شبه الجزيرة العربية 
وتكون  أستراليا،  وصحاري  الكبرى،  اإلفريقية  والصحراء 
الحرارة فيه مرتفعة نهاراً ومنخفضة لياًل، فالمدى الحراري 

فيه كبير واألمطار قليلة ونادرة.
2- المناطق المعتدلة:

وهي تشمل ثالثة أقاليم ُمناخية:
طي: ويسود في الدول الواقعة حول البحر المتوسط، إضافًة إلى مناطق   الُمناخ المتوسِّ
أخرى في جنوب غرب أمريكا الجنوبية والشمالية وأستراليا وإفريقيا. وفيه أربعة فصول: 

الصيف حار وجاف، والشتاء بارد وممطر، والربيع والخريف فصالن معتدالن.
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بيـــن  الفـــرق  الحـــراري:  المـــدى 
أعلى درجـــة حـــرارة وأدنى درجة 

حـــرارة في اليـــوم أو الســـنة.
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الُمناخ الُمحيطي: ويسود في المناطق الواقعة في غرب القارات وفي نيوزيالندا، واألمطار 
فيه على مدار السنة.

ي: وهو المناخ السائد في داخل القارات، ويترّكز بين دائرتي العرض ٤0 و٦0  الُمناخ القارِّ
درجة شماالً.

٣- المناطق الباردة:
وتشمل إقليمين ُمناخيين، هما: 

قصير  وصيُفه  والجنوبية،  الشمالية  القطبيتين  الدائرتين  ضمن  ويكون  القطبي:  الُمناخ 
بارد، وشتاؤه طويل شديد البرودة.

فيه  وتنخفض  بارد.  وشتاؤه  معتدل  وصيُفه  الجبال،  أعالي  في  ويسود  الَجَبلي:  الُمناخ 
الحرارة كلَّما زاد االرتفاع.
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األقاليم المناخية
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ثالثًا: األقاليم النباتية:
م سطح األرض إلى أقاليم نباتية مختلفة، وفقاً لمجموعات النباتات الطبيعية التي  يَُقسَّ

تنتشر في كل إقليم، ويمكن تصنيفها التصنيف اآلتي: 
1- إقليـــم الغابـــات: يُقَصـــد بـــه الغطـــاءات النباتيـــة الكثيفـــة، ويرتبـــط وجودهـــا بالمناطق 
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.

نَْوبَر، وتتمثل في  ج- غابـــات العـــروض الباردة، ومن أهم أشـــجارها البَلُّوط والـــّزان والصَّ
نَْوبَِريَّة والغابات النَّْفِضيَّة.  الغابـــات الصَّ

2- إقليم 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 

السافانا. حشائش  من 
٣- إقليم النباتات الشوكية الحارة والجافة، وتشمل:

أ- النباتات الشوكية في جوانب الصحاري الحارة الجافة.
ب- األعشاب الصحراوية الجافة القليلة داخل نطاق الصحاري الحارة الجافة.

4- إقليم نباتات الصحاري الجليدية، وتشمل: نباتات التَّنْدرا.
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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 الِحصان البري، أما 
في األقاليم ذات الغابات الكثيفة فتنتشر الزواحف والحيوانات البطيئة الحركة، مثل: َفَرس 
وكي والهيمااليا  النهر والتماسيح، أما المناطق الجبلية العالية، مثل: مرتفعات اإلنديز والرُّ

فتظهر الحيوانات القادرة على التسلق.
وفي المناطق الحارة الجافة تعيش الحيوانات القادرة على تحمل الجفاف وذات الصوف 

باء والَمها. القليل، مثل: الِجمال والظِّ
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حوض  إقليَمي  في  السكانية  الكثافة  اختالف  الطلبة  يقارن  التعلم  مصادر  إلى  بالرجوع 
الكونغو وجزر إندونيسيا مع وقوعهما في اإلقليم االستوائي، ويفسرون أسباب ذلك.

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

١ نشاط

توزيع الصحاري
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ّكان وتؤدي إلى تركُِّزهم في إقليٍم  ومن أهم الُمَقوِّمات الجغرافية التي تُسِهم في جذب السُّ
ما دون غيره من األقاليم:

1- المناخ المناسب المعتدل.
2- األرض السهلية المستوية.

3- التربة الجيدة والصالحة لإلنتاج الزراعي، إضافًة إلى توافر المياه فيها.
٤- توافر الموارد الطبيعية مثل: النفط والمعادن.

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

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

2 نشاط

جبال الطائف

وادي َلَجب بجازان

صحراء الربع الخالي

نباتات برية - َعْرَعر

ْيَسة بمنطقة تبوك وادي الدِّ

واحة األحساء
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عوامل جذب السكان في األقاليم المختلفة
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الدرس الخامس

الخريطة الطبوغرافيةالخريطة الطبوغرافية

خريطة طبوغرافية لمدينة الرياض

الدرس الرقمي

تخـــــــــــــدم الخرائـــــــــــــط اإلنســــــــان فـــــــــي أعماله ورحالته ودراساته، وخصوصًا الخرائط ؟؟
الطبوغرافيــــــة، فمـــــا الخريطة الطبوغرافيـــــة؟ وما أهميتها؟
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 مفهوم الخريطة الطبوغرافية
هي رسم توضيحي وتفصيلي أو ثالثي األبعاد لمنطقة محدودة من سطح األرض موضح 
عليه خطوط الُكنْتُور والمعالم بمقياسها الصحيح، سواء أكانت طبيعية )الجبال والهضاب 
الزراعية  والمشاريع  الحديدية  والسكك  )الطرق  طبيعية  غير  أم  المائية(،  والمجاري 

والصناعية(. فهي تمثيل مصغر للواقع الميداني.

عندما نخرج في رحلة برية مثاًل يمكننا أن نرى أن األرض ليست مستوية، أليس كذلك؟ 
ففيها التالل والجبال والوديان وغيرها من السمات التي تعطي سطحها شكاًل 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 الُكْنُتورية:
إن أول ما نلحظ في الخريطة الطبوغرافية هي الخطوط الُكنْتُورية، وهي خطوط االرتفاع 
على الخريطة التي تكون متباعدة في المناطق ذات االرتفاع المنخفض، وتتقارب أكثر في 
الكنتورية على رؤية شكل األرض من  الخطوط  العالي، وتساعدك  المناطق ذات االرتفاع 

خالل االرتفاع. 
النحو،  هذا  على  األمر  في  فلنفكر 
أعلى  من  الجبل  أسفل  إلى  نظرنا  إذا 
وبقية  المنتصف  في  الذروة  فسنرى 
خطوط  فيها  وتبدو  به،  تحيط  الجبل 
ارتفاع المناطق القريبة من ذروة الجبل 
هذه  ألن  بعضها؛  إلى  القرب  شديدة 
المناطق عمودية أكثر من كونها أفقية. 

وهذا مماثل للخريطة الطبوغرافية.
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ة بخطوط الكنتور تمثيل جبل طميَّ ة بالقصيم جبل طميَّ

خطوط الُكْنُتور هي أهم عناصر توضيح التضاريس على سطح األرض، ويمكن تلخيص خصائص خطوط الكنتور فيما يأتي:
 ال بـــد مـــن وجـــود عـــدد كاف مـــن خطـــوط الكنتـــور علـــى الخريطـــة لمعرفـــة طبيعـــة ســـطح األرض فـــي المنطقـــة، فخـــط الكنتـــور 

الواحـــد ال يعنـــي شـــيئًا إال إذا كان ضمـــن مجموعـــة مـــن خطـــوط الكنتـــور المتجـــاورة فـــي المنطقـــة. 
 يشـــكل أي خـــط مـــن خطـــوط الكنتـــور حلقـــة مقفلـــة، وال يتالشـــــى، وال يتقاطـــع مـــع أي خـــط كنتـــور آخـــر إال فـــي بعـــض الحاالت 

النـــادرة مثـــل الجـــرف الرأســـــي أو النتـــوءات األفقية فـــي المناطـــق الجبلية. 
 تقـــارب خطـــوط الكنتـــور فـــي الخريطـــة الواحـــدة يعنـــي حـــدة الميـــول، وتباعدهـــا عـــن بعضهـــا يعنـــي أن المنطقة ليســـت شـــديدة 

االنحـــدارات. 
 يكــون اتجاه أعلى درجة انحدار في المنطقة بين خطين كنتوريين عمودّيًا عليهما.

 وجـــود خطـــوط كنتـــور فـــي منطقـــة معينـــة علـــى شـــكل حلقـــات مقفلـــة يزيـــد رقم كل خـــط منها عـــن الخط الـــذي قبله فـــي اتجاه 
ت أرقـــام خطوط الكنتور فـــي اتجاه المركز  مركـــز الحلقـــة هـــو دليـــٌل علـــى أن المنطقـــة هـــي نتوء رأســـي قمته عند المركز. أمـــا إذا قلَّ

فـــإن هـــذا يـــدل علـــى أن المنطقة على شـــكل حوض.
 كلمـــا زادت التعاريـــج وااللتـــواءات فـــي خطـــوط الكنتـــور دل ذلـــك علـــى وعـــورة المنطقـــة، فـــي حيـــن تتخـــذ خطـــوط الكنتـــور فـــي 

المناطـــق الســـهلة أشـــكال منحنيـــات بســـيطة. 

 أهمية الخريطة الطبوغرافيـة

الخرائط الطبوغرافية ذات أهمية كبيرة؛ ألنها تمثل تمثياًل دقيقاً جميعَ 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.
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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 

نات: الخريطـــة إيصـــاالً صحيحـــاً، ليتمكن مـــن  قراءتها وتفســـيرها. ومن تلـــك المكوِّ
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أ - المحتويات الخارجية
اســـم الخريطـــة: اســـم أو عنـــوان خـــاص بالخريطـــة الطبوغرافيـــة، لـــه عالقـــة بالمنطقة 
المرســـومة، مثـــل: اســـم مدينـــة، أو قرية، أو جبـــل، أو واٍد، أو غيره. ويكتب اســـم الخريطة 

باللون األســـود وبخـــط واضح.
ن علـــى الخريطة بحيث يمكـــن عند النظر إليه معرفــــة كثير  رقـــم الخريطـــة: هـــو رقـــم يَُدوَّ

عـــــنها، مثل: مقياس الرســـم، وموقعها على ســـطح األرض.
دليـــل الرمـــوز والمصطلحـــات: يعـــرف كذلـــك بدليـــل الخريطـــة أو مفتـــاح الخريطـــة، وهو 
قائمــــة بالرمـــوز والعالمات المســـتعملة فـــي الخريطة مع شـــرح كل منهــــــا. وتختلف هذه 

الرمـــوز والمصطلحـــات باختـــالف مقيـــاس الخريطة.
مقياس الخريطة: يوضــع مقياس الرسـم بأحد أشـكاله )نسـبي - لفظي - خطي - مقارن 
- شــــبكي( فـــي أحـــد أركان الخريطـــة، ويكون واضحـــاً، ويفضــــل أن يكون مـــن المقاييس 
الشــــائعة االســــتعمال. وهو النسبة بين المســـافة على الخريطة والمســـافة الحقيقية التي 

تمثلهـــا، ويَُعبَّر عن ذلـــك بما يأتي:
المقياس= المسافة على الخريطة ÷ المسافة الحقيقية في الطبيعة.

ومن خالله يُعرف حجم تصغير الظاهرة على الخريطة مقارنًة بالواقع.
مال: وهي ثالثة، يشار إليها بأسهم خارج الخريطة: اتجاهات الشَّ

ـــمال الَفلَكي(: يوازي اتجاُهه خطوَط الطـــول، وهو مطابق لنقطة  ـــمال الُجْغرافي: )الشَّ الشَّ
الشمالي. الُقْطب 
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ـــمال الذي تشـــير إليـــه البَْوَصلَة، وهـــو ينحرف  د اتجـــاه الشَّ ـــمال المغناطيســـي: يحـــدِّ الشَّ
الزمن. بمـــرور 

مال الطبوغرافي: يمثل اتجاه خطوط اإلحداثيات الطبوغرافية. الشَّ
ب- المحتويات الداخليـة 

وهي سبعة عـناصـر رئيسة: 
ح  التضــــــاريس: تشــــــمل االرتفــــاعات واالنخفــــاضات والجبـــــال والِوْديان والســهول، وتوضَّ

علـــى الخريطـــة الطبوغرافيـــة بخطـــوط الُكنْتُـــور التي تُْرَســـم عادة باللـــون البني.

ـــباخ  المســـطحات والمجـــاري المائيـــة: مثـــل البحـــار والبحيـــرات واألنهـــار والوديـــان والسِّ
والَقنَـــوات، وتُْرَســـم باللـــون األزرق.

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

الَمعالـــم الَحَضريـــة: وهـــي ما صنعه اإلنســــان، مثل مراكــــز الُعْمـــــران، والمـــدن، والقرى، 
ـــــَكك الحديديـــة، والقنـــوات واألنابيـــب، والجســـور،  والمبانـــي، والطــــرق، والموانـــئ، والسِّ
واألنفـــاق، والمطـــارات. وتُْعَرف هـــذه المظاهر بالمظاهـــر )الطبوغرافية البََشـــرية(، وهي 

المظاهـــر التـــي يتمثـــل فيها جهد اإلنســـان. 
الحـــدود: مثـــل الحـــدود اإلداريـــة بيـــن المراكـــز أو المحافظــــات أو المناطـــق، والحـــدود 

السـياســــية بيـــن الدول. 
نقط االرتفاع: هي مجموعة من النقط التي تحدد االرتفاع لمنطقة معينة. 

التظليـــل: وســـيلة مســـتعملة لتوضيـــح التضاريـــس وتســـهيل قراءتها في الخريطـــة، وذلك 
بإحـــداث تبايـــن بيـــن الســـفوح المتقابلة؛ للتمكـــن من التمييـــز بينها. 
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١ نشاط
ما الفرق بين الخريطتين؟

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

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

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

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

الخريطة
الطبوغرافية

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

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

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

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

الخريطة
األطلسية

خريطة طبوغرافية مليونية لجزء من منطقة المدينة المنورة خريطة أطلسية - منطقة المدينة المنورة
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يوضح الطلبة مظاهر سطح المنطقة )الطبيعية وغير الطبيعية( التي يعيشون فيها.
...............................................................................................................................................................................................................................

2 نشاط
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 تمثيل الظواهر الطبيعية والَبَشرية على الخريطة الطبوغرافية

عند رســـم الخريطـــة الطبوغرافية تُســـتعمل األلـــوان والرمـــوز لتمثيل الظواهـــر الطبيعية 
ومنها: عليها؛  والبشـــرية 

1- األلوان:
تســـاعد األلـــوان فـــي فهـــم التفاصيل المرســـومة علـــى الخريطـــة الطبوغرافيـــة، أي َجْعل 
الشـــيء المرســـوم ســـهَل الفهـــم، وواضحاً. وأهـــم األلوان المســـتعملة في رســـم الخرائط: 
األســـود الذي يدل على ما صنعه اإلنســـان كالَمْســـَكن والجســـور وغيرها، واللون األزرق ذو 
الداللـــة على المســـطحات المائيـــة بأنواعها، واللون األحمر للداللة على الطرق والشـــوارع 
ـــع الُقـــرى والمـــدن المهمـــة، واللون البنـــي الذي ترســـم به خطـــوط الُكنْتُور  الرئيســـة وتجمُّ
الدالـــة على االرتفاعـــات، واللون األخضر الذي يـــدل على الغطاء النباتي بجميع أشـــكاله.

2- الرموز االصطالحية:
هـــي دالالت رمزيـــة بََصريـــة إلظهـــار مـــا هو موجـــود على ســـطح األرض مـــن ظواهر على 
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 عّما فيها 

مـــن ظواهر طبيعية أو بشـــرية. 
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وتنقسم الرموز االصطالحية إلى نوعين:
أ- الرموز االصطالحية المساحية المرسومة حسب المقياس:

وتســـتعمل إلظهـــار الَمَعاِلـــم األرضية مســـاحّياً، مثل مســـاحة الغابات، أو مســـاحة قرية أو 
بلدة أو مناطـــق مزروعة.

ب - الرموز االصطالحية التصويرية:

وتُســـتعمل هـــذه الرموز للداللة علـــى الظواهر الطبوغرافيـــة تصويرّياً، كآبـــار النفط والمزارع 
والمحصـــوالت الزراعية وغيرها.

رموز تصويريةرموز مساحية
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الــعــبــارة غير   ــام  أمـ  )( الــعــبــارة الصحيحة، وعــالمــة ــام  أمـ  )( الطلبة عــالمــة يضع    1
الصحيحة فيما يأتي:

أ- هدف الخريطة الطبوغرافية تمثيل باطن األرض.
ب- تساعد الخريطة الطبوغرافية على تحديد السمات الطبيعية لسطح األرض.

ج- الخطوط الُكنْتُورية هي تمثيل ثالثي األبعاد لسطح األرض.
د- تساعد الخطوط الكنتورية على رؤية شكل األرض من خالل االرتفاع.

2  يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ- الخرائط الطبوغرافية مهمة؛ ألنها تمثل:

 المناخ                     االقتصاد                  المناطق السياحية     ظواهر سطح األرض  
ب- اتجاهات الشمال في الخريطة ثالثة، منها الشمال:   

 الطبوغرافي              المغناطيسي                 الشرقي                  الغربي
ج- في المناطق المرتفعة تكون خطوط الكنتور:

 متقاربة                   متباعدة                  متساوية                      أفقية 
د- خطوط الكنتور هي خطوط:

 حقيقية                   وهمية                     تفاعلية                 تماثلية
هـ- يكتب اسم الخريطة الطبوغرافية باللون:

 األحمر                    البني                        األسود                   األخضر

٣  مالرموز االصطالحية في الخريطة؟

..............................................................................................................................................................................................................................
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1  ما فائدة خطوط الكنتور في رسم الخريطة الطبوغرافية؟

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

2  يذكر الطلبة ثالثة من عناصر المحتويات الداخلية لمكونات الخريطة الطبوغرافية.

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

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

٣  في أي إقليم مناخي تقع المملكة العربية للسعودية؟

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

4  يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ- الخرائط الطبوغرافية مهمة إلبراز الخصائص:

 السياسية                   العلمية                     البشرية                   التقنية
ب- من مكونات الخريطة الطبوغرافية محتويات:

 الهوامش                   الطبيعة                     اللون                      اإلطار
ج-  من مقومات جذب السكان الُمناخ:

 الحار.                      المتجمد                    المعتدل                  الرطب
د- خطوط االرتفاع الكنتورية في المناطق ذات االرتفاع المنخفض:

 متقاربة جداً               متباعدة                    غير متباعدة              متالصقة
الخطوط الكنتورية تمّثل: هـ- 

 اإلطار                      المصطلحات               المسافة                  االرتفاع

تقويم الوحدة السادسة
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5  ما أهمية الخريطة الطبوغرافية؟

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

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

6  ما الشمال المغناطيسي؟

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

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

٧  ما فائدة استعمال األلوان في الخريطة الطبوغرافية؟ وما دالالتها؟

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

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

٨  يذكر الطلبة ثالثة من األقاليم النباتية في العالم.

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

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

9  ما سمات المناخ القاّري؟

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

1٠  يذكر الطلبة طريقة واحدة لتمثيل االرتفاعات على الخريطة عند رسمها.

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

11  ماذا ُيقصد بمقياس رسم الخريطة؟

  ..............................................................................................................................................................................................................................
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مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية

 الدرس السادس: المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 الدرس السابع: المظاهر البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 الدرس الثامن: تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 الدرس التاسع: إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 الدرس العاشر: التحديات والمستقبل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

دروس الوحدة



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
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المظاهر الطبيعية لدول مجلس المظاهر الطبيعية لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربيةالتعاون لدول الخليج العربية

الغربي من قارة آسيا،  الجنوبي  الجزء  العربية في  الخليج  التعاون لدول  تقع دول مجلس 
وتطل على الخليج العربي، ولها سواحل على بحر ُعمان وبحر العرب والبحر األحمر، وتمتد 
وتشغل  تقريباً،  وo33( شماالً   o1٦( العرض  ودائرتي  )o3٤وo٦0( شرًقا،  الطول  بين خطي 

معظم مساحة شبه الجزيرة العربية.

الموقع

دول مجلس التعاون الخليجي

الدرس الرقمي

تتميـــز دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة بموقعهـــا اإلســـتراتيجي، وتنـــوع ؟؟
مظاهـــر الســـطح فيهـــا، فمـــا أبـــرز المظاهـــر الطبيعيـــة فـــي هـــذه الدول؟
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يسجل الطلبة أسماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرتبة هجائيًا: 
...........................................................................................................................................................................................................

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

ويتميز الموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه:
يتوسط بين ثالث من قارات العالم )آسيا، وإفريقيا، وأوروبا(.1- 

يُشّكل نقطة اتصال بحري وبري وجوي بين دول العالم.- 2
بالعالم - 3 االتصال  من سهولة  ُدَولَُه  ن  يمكِّ ما  وهو  مهمة؛  مائية  على مسطحات  يُْشِرف 

الخارجي.
يُطل على مضيق )ُهْرُمز(، وهو أحد المضايق المائية المهمة التي تربط الخليج العربي - ٤

بالمحيط الهندي مروراً ببحر ُعمان وبحر العرب. 

 المساحة
تبلغ مساحة الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريباً )2.٤10.٦32كم2( 

موزعة على النحو اآلتي:

المساحة )كم2( الدولة المساحة )كم2(الدولة
1٧.٨1٨الكويت2.000.000المملكة العربية السعودية

11.٥21قطر309.٥00سلطنة ُعمان

٧٧0مملكة البحرين٧1.023اإلمارات العربية المتحدة

١ نشاط
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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 برًا بجميع دول مجلس التعاون؟

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

2 نشاط
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مظاهر السطح في دول المجلس

دول المجلس

الدولة

العاصمة

 أهم
املدن

 المملكة العربية
السعودية

مكة المكرمة -
المدينة المنورة -
جدة  -
الدمام -

دبي -
الشارقة -

ق - المحرَّ
سترة -

نزوى -
َصاللة -
ُصحار -

مسيعد -
الوكرة -

األحمدي -
الشويخ -

الكويتالدوحةمسقطالمنامةأبو ظبيالرياض

 اإلمارات العربية
المتحدة

مملكة
البحرين

سلطنة
عمان

دولة
قطر

دولة
الكويت

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.
الُجُزر، ومن أشهرها:

جزر َفَرسان، في المملكة العربية السعودية، وجزيرة حوار وسترة في 
مملكة البحرين، وجزيرة حالول في قطر، وجزيرة فيلكا في الكويت، 

وجزر الحالنيات في سلطنة ُعمان.
الجبال: 

المملكة  في  الثالثة  بأقسامها  الحجاز(  )جبال  الغربية  المرتفعات 
َروات  العربية السعودية: َمْديَن في الشمال، والِحجاز في الوسط، والسَّ

في الجنوب، والجبل األخضر، وجبال ظفار في سلطنة ُعمان.
الِهضاب:

هضبة نجد، وهضبة نجران في المملكة العربية السعودية.

الوحدة السابعة I الدرس السادس

جبال الحجاز

جزيرة فيلكا

سهل ساحل اإلمارات العربية المتحدة

هضبة نجران
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الُكْثبان الرملية:
ْهناء في  رمال الربع الخالي، ورمال النُُّفود الكبير، ورمال الدَّ

المملكة العربية السعودية. 

األودية:
واِسر في المملكة العربية السعودية،  ّمة، ووادي الدَّ وادي الرُّ

ووادي ِدْربات في سلطنة ُعمان.

الَحّرات:
َحّرة ُرهاط، وحرة ُكْشب في المملكة العربية السعودية.

خارطة طبيعية لدول مجلس التعاون الخليجي

الوحدة السابعة I الدرس السادس

َحّرة ُرهاط

رمال الربع الخالي

وادي دربات
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برأيك ما أثر المظاهر الطبيعية الجغرافية المتنوعة في دول مجلس التعاون سياحّيًا؟ 
.............................................................................................................................................................................................................

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

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

يتميـــز منـــاخ دول مجلــــس 
التعاون بما يأتـــي:

أ- المناطق الساحلية:
حـــــار رطـــب صــيــفــاً، دافــئ 
شتوية  ــار  ــطـ واألمـ شـــتـــاًء، 

قليلة.
ب-المناطق الداخلية:

بــارد  صيفاً،  جــاف  حــــار 
شتوية  ــار  ــطـ واألمـ شـــتـــاًء، 

قليلة.
ج- المرتفعات: 

المرتفعات  في  شتوية وخصوصاً  واألمطار صيفية  شتاًء،  باردة  الحرارة صيفــــاً،  معتدلة 
الجنوبية الغربية في المملكة العربية السعودية ومرتفعات ظفار بسلطنة ُعمان.

3 نشاط

الُمناخ و النبات الطبيعي

أواًل: الُمناخ:

الرياح واألمطار في دول مجلس التعاون الخليجي

الوحدة السابعة I الدرس السادس
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ثانيًا: النبات الطبيعي:

أهم العوامل المؤثرة في ُمناخ دول مجلس التعاون

الرياحتنوع التضاريساملوقع الفلكي توزيع اليابس واملاء
القرب والبعد عن المسطحات المائية

يختلف المناخ باختالف 
فالمناطق  التضاريس، 
الـــمـــرتـــفـــعـــة مــعــتــدلــة 
ــاًء،  صــيــفــاً، بــــاردة شــت
ــعــكــس في  ويـــحـــدث ال

المناطق المنخفضة

تقع دول مجلس التعاون 
بــيــن دائـــرتـــي الــعــرض 
شمـــــــاالً،   o33  -  o1٦
ويمر ببعض دولها مدار 
فدول  ولــذا  السرطان، 
تقع  الــتــعــاون  مــجــلــس 
الــعــروض  نــطــاق  ضمن 
تتميز  الـــتـــي  الـــحـــارة 
معظم  حرارتها  بارتفاع 

أشهر السنة

مــجــلــس  دول  تـــطـــل 
ــع  ــ الـــتـــعـــاون عـــلـــى أرب

واجهات مائية: 
1- الخليج العربي.

2- بحر ُعمان.
3-  بحر العرب.

٤- البحر األحمر. 
ويــقــتــصــر تــأثــيــر هــذه 
المائية  الــمــســطــحــات 
في السواحل على زيادة 
الرطوبة وتلطيف درجة 

الحرارة

الشمالية  الــريــاح  تهب 
العام،  طــوال  الشرقية 
الشمالية  الرياح  وتهب 
ــي فــصــل  ــ ــيـــة ف الـــغـــربـ
شديدة  وتكون  الشتاء، 
وتهب  وجافة.  الــبــرودة 
ــة  ــمــوســمــي ــاح ال ــ ــريـ ــ الـ
ــة  ــي ــرب ــغ الـــجـــنـــوبـــيـــة ال
صيفـــــــاً فتكون ممطرة 
تــعــالــى -  بـــإذن اهلل   -
ــال الــحــجــاز،  عــلــى جــب
ــعـــات ســلــطــنــة  ــفـ ومـــرتـ

ُعمان

بمقدار  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي  النبات  يتأثر 
جبال  من  وبالتضاريس  سقوطها،  ووقت  األمطار 

وِهضاب ورمال، وتتنوع النباتات إلى: 

1- األشجار: 
وهي أشجار تتكيف مع البيئة الجافة، مثل: 

لَم، والَغَضا، واألَْرَطى،  ْدر، والسَّ ُمر، والسِّ لْح، والسَّ الطَّ
ْرفا، واللُّبان، والزيتون البري، والَعْرَعر. شجرة السمرواألَثْل، والطَّ

الوحدة السابعة I الدرس السادس
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َجيرات والحشائش:  2- الشُّ
رة،  معظم الشجيرات في دول مجلس التعاون معمَّ
ْمث، والّشنان، والَعْوَسج، ومن الحشائش  مثل: الرِّ

بَط. يْح، والنِّصي، والسَّ الَعْرَفج، والشِّ

٣- األعشاب الَحْولية:
األمطار،  بعد سقوط  واألعشاب  الحشائش  تظهر 
يكون  األعشاب  أنــواع  جميع  لنمو  موسم  وأفضل 
أي في  الــَوْســم  وقــت  األمــطــار في  عندما تسقط 
أسماء  وتختلف  الشتاء،  وأوائـــل  الخريف  أواخــر 
األعشاب  ومن  أخــرى.  إلى  منطقة  من  األعشاب 

المشهورة: الُخَزامى، واألُْقُحوان.

شجرة الغضا

العرفج

األقحوان

الخزامى

الوحدة السابعة I الدرس السادس

يبين الطلبــــة أثر الموقع الفلكــــي في أنــــواع النباتــات 
في المنطقة. 

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

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

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

4 نشاط
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1 ما مميزات الموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ 
..................................................................................................................................................................................................................

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

2 يحدد الطلبة ثالثة أمثلة لمظاهر السطح اآلتية في دول مجلس التعاون: 

- السهول الساحلية:  أ-........................................... .    ب-............................................. .   ج-................................................... .
 - الجـــــــــــــبــــــــــــال:  أ-........................................... .    ب-............................................. .   ج-................................................... .

- األوديـــــــــــــــــــــــة:   أ-........................................... .    ب-............................................. .    ج-................................................... . 
٣ يصف الطلبة المناخ السائد في دول مجلس التعاون وفق الجدول اآلتي:

أعشابشجيرات وحشائشأشجار
    

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

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

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

    

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

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

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

    

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

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

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

وقت سقوط األمطارفي الشتاءفي الصيفالمناطق
.....................................................................................................................الساحلية

.....................................................................................................................الداخلية

.....................................................................................................................المرتفعة

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

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

عدد السكان التقريبيالعام

12.٥ مليون نسمة1٤01هـ

2٥ مليون نسمة1٤1٦هـ

33 مليون نسمة1٤2٥هـ

39.٥ مليون نسمة1٤31هـ

٥٥,٥ مليون نسمة1٤39هـ

ويوضـــح هـــذا الجـــدول أن عدد ســـكان دول مجلس التعاون شـــهد نمـــواً كبيراً فـــي العقود 
األخيـــرة؛ وذلك يرجـــع إلى األســـباب اآلتية:

1- زيادة الموارد االقتصادية.
2- تحسن الخدمات الصحية.

3- توافر فرص العمل الكبيرة؛ وهو ما أدى إلى وفود المزيد من األيدي العاملة.

الدرس السابع

المظاهر الَبَشرية لدول مجلس المظاهر الَبَشرية لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربيةالتعاون لدول الخليج العربية

ّكان السُّ

الدرس الرقمي

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

1
المملكة العربية السعودية

32.٥٥2.33٦

2
اإلمارات العربية المتحدة 

9.2٦9.٦12

3
سلطنة ُعمان

٤.٤2٤.٧٦2

٤
دولة الكويـت

٤.0٥2.٥٨٤

٥
دولة قطـر

2.٥٦9.٨0٤

٦
مملكة البحرين

1.٤2٥.121

أعداد السكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1٤39هـ
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ّكانية في دول مجلس التعاون؟ برأيك، ما تأثير الزيادة السُّ
التأثير اإليجابي: ................................................................................................................................................................. .
التأثير السلبي: .................................................................................................................................................................... .

يتمتع سكان دول مجلس التعاون بخصائص مشتركة زادت من تالحمهم، وجعلت منهم شعباً 
واحداً، وأهم هذه الخصائص: 

 دينهم واحد وهو اإلسالم، وهو من أبرز الخصائص. - 1
 أصولهم واحدة؛ إذ ينتمون إلى قبائل عربية ترجع إلى شبه الجزيرة العربية. - 2
 لغتهم واحدة وهي اللغة العربية. - 3
 دولهم متجاورة وتشرف على الخليج العربي.- ٤
 يجمع بينهم تاريخ مشترك. - ٥
 عاداتهم وتقاليدهم متقاربة. - ٦
 تشابه أنشطتهم االقتصادية قديماً وحديثاً.    - ٧

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

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

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

الوحدة السابعة  I الدرس السابع
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2 نشاط

الخصائص المشتركة
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النشاط االقتصادي
الصحراوية،  البيئة  وطبيعة  الجفاف  بسبب  الموارد  محدودة  التعاون  مجلس  دول  كانت 
وخلّو 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 
بالمياه. الغنية  الواحات  بعض  وزراعــة  واألغــنــام،  اإلبــل،  رعي  على  فاعتمدوا   الداخلية 
النفط؛  التعاون بعد اكتشاف  وقد تطورت وتنوعت األنشطة االقتصادية في دول مجلس 
فظهرت أنشطة اقتصادية أخرى كاستخراج النفط والمعادن، والصناعة، والتجارة، وازدهرت 

السياحة.

1- الزراعة والثروة الحيوانية:
أ-الزراعة:

توسعت دول مجلس التعاون في القطاع الزراعي ألهميته في تحقيق األمن الغذائي، فاتخذت 
الخطوات اآلتية:

1- استصالح األراضي البُْور، وتوزيعها على المواطنين مجاناً.
2- إجراء الدراسات حول الموارد المائية من أجل االستفادة منها.

3- إنشاء السدود لالستفادة من المياه.
٤- إنشاء المزارع التجريبية، ومراكز البحوث؛ لتحديد المحصوالت الزراعية التي تناسب 

األوضاع الطبيعية في المنطقة.

الوحدة السابعة  I الدرس السابع

التجارةالصناعةصيد األسماك الزراعة والثروة 
الحيوانية

النفط والثروة 
المعدنية

أهم األنشطة االقتصادية في دول مجلس التعاون
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٥- تقديم المساعدات الزراعية واإلرشاد الزراعي مجاناً للمزارعين.
٦- تقديم القروض للمزارعين.

التمور،  التعاون:  تنتجها دول مجلس  التي  المهمة واألساسية  الزراعية  المحصوالت  ومن 
والحبوب، والخضار والفاكهة، لكنها ال تكفي للطلب المتزايد، لذا نجد دول مجلس التعاون 
العربية  المملكة  حققت  وقد  الزراعية.  المحصوالت  من  احتياجاتها  من  جــزءاً  تستورد 

السعودية االكتفاَء الذاتي من إنتاج التمور.

3 نشاط
بــرأيــك مــا الــفــرق بين الــزراعــة فــي الماضي، والــزراعــة فــي الحاضر فــي دول مجلس 

التعاون؟  
...........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
ب- الثروة الحيوانية:

الماشية.  بتربية  الِقَدم  منذ  التعاون  اعتنى سكان دول مجلس 
بالنفط، وتحسن  التعاون   على دول مجلس  أنعم اهلل  ولما 
مستوى المعيشة، زاد عدد سكانها وعدد الوافدين إليها، فزاد 
الطلب على اللحوم واأللبان ومشتقاتها، ومن أجل تحسين اإلنتاج 

الحيواني وزيادته، اتخذت دول المجلس الخطوات اآلتية:
الصحي  بالَحْجر  والعناية  البيطرية،  الخدمات  تقديم   -1

واللقاحات.
2- تقديم الدعم للمشروعات المتخصصة في تربية الحيوانات والدواجن.

الالت. 3- تحسين السُّ

مجلــــــــــس  دول  تستــــــــــورد 
الماشيـــــــــــــــــة  التعــــــــــــــــــــــاون 
العربيـــــــة  الـــــــــدول  مــــــــــــــــن 
والصديقـــة،  واإلسالميـــــــة 
مثـل: الســــــودان، والصومـــــال 
وأستراليا،  ونيــــوزيلنـــــــــدا، 

والبرازيل.

الوحدة السابعة  I الدرس السابع
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وقد ساعد هذا على زيادة الثروة الحيوانية، ولكنه لم يكِف حاجة السوق المتزايدة، الرتفاع 
معدالت استهالك اللحوم؛ وهو ما اضطر دول مجلس التعاون إلى استيراد ما يسد االحتياج 

من اللحوم والماشية من دول أخرى. 
 2- صيد األسماك:

ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ﴿ۈ   تعالى:  قــال 
ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ﴾   ]النحل: 1٤[.

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 

فيه، وُسّنت أنظمة وقوانين للصيد البحري بجميع أنواعه. 

4 نشاط
ما أثر البحر في الحياة االقتصادية لسكان دول مجلس التعاون قديمًا وحديثًا؟

قديماً: ........................................................................................................................................................................................

حديثاً: ........................................................................................................................................................................................
٣- النفط والثروة المعدنية:  

العالم  دول  بين  كبرى  أهمية  التعاون  مجلس  لــدول 
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 

مصنع تكرير النفطالتعاون خططاً تنموية شملت جميع نواحي الحياة.

الوحدة السابعة  I الدرس السابع
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4- الصناعة:  
كانـــت الصناعـــة فـــي دول مجلس التعـــاون في الماضـــي ِحَرفـــاً يدوية، مرتبطـــة بحاجات 
الســـكان، مثـــل: صناعة المـــواد المنزليـــة، وأدوات الزراعـــة، واألحذية، وصناعـــة الَفّخار.
أمـــا فـــي الوقـــت الحاضـــر فتُعـــد الصناعة مـــن أهـــم عناصر االقتصـــاد فـــي دول مجلس 

التعاون وأقواهـــــا.
ومن العوامل التي ساعدت على تطوير الصناعة ما يأتي: 

1- توافـــر مصـــادر الطاقة )النفـــط، والغاز(، 
والمـــواد الخام.

2- وجود رأس المال. 
3- التشجيع الحكومي.

٤- توافر البنية األساسية واكتمالها. 
٥- استعمال التقنية الحديثة.

٦- توافر النقل والمواصالت.   
٧- توافر األيدي العاملة المدربة. 

٨- كثرة األسواق.
وتســـعى دول مجلـــس التعـــاون إلـــى التكامـــل االقتصـــادي بينهـــا؛ لوجـــود مقومـــات النمـــو 

فيهــــا. االقتصادي 

مصنع أسمنت

الوحدة السابعة  I الدرس السابع
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تقويم الدرس السابع

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

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

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

الــعــبــارة غير   ــام  أمـ  )( الــعــبــارة الصحيحة، وعــالمــة ــام  أمـ  )( الطلبة عــالمــة يضع    1
الصحيحة فيما يأتي:

أ- تمتلك دول مجلس التعاون موارد اقتصادية لها تأثير كبير في 
    اقتصاديات العالم. 

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

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

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

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

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

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

الدرس الثامن

تأسيس مجلس التعاون لدول  الخليج العربيةتأسيس مجلس التعاون لدول  الخليج العربية

إنشاء المجلس

قال تعالى: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾  ]آل عمران: 103[. 
ِلَما يربط دول مجلس التعاون من روابط قوية وعالقات خاصة 
وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة اإلسالمية؛ 
في  تسهم  منظمة  إلقامة  حاجتها  العربية  الخليج  دول  أدركت 
القضايا  خدمة  في  وتسهم  بينها،  والترابط  التكامل  تحقيق 

١ نشاط

العربية واإلسالمية والدولية؛ ولذا أُنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1٤01هـ 
)19٨1م(، واختيرت مدينة الرياض مقراً للمجلس. 

الدرس الرقمي

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

أ- المجلس األعلى:
يتكون مــن قــادة الـــدول األعــضــاء، 

ويعقد اجتماعاته مرة كل سنة.

ب- المجلس الوزاري:
ــدول  ال خــارجــيــة  وزراء  مــن  يتكون 
األعضاء، ويعقد اجتماعاته مرة كل 

ثالثة أشهر. 

ج - األمانة العامة:
تتكون من األمين العام، ويعاونه أمناء 

مساعدون، وعدد من الموظفين.

أجهزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

األمانة العامةاملجلس الوزارياملجلس األعلى

يتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من األجهزة الرئيسة اآلتية: 

الوحدة السابعة I الدرس الثامن

اجتماع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة عام 144٠هـ

اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة عام 144٠هـ
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 أهداف المجلس
ُوِضعت لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهداف أساسية، هي:

1- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون.
2- تعميق الروابط وتحقيق التعاون بين شعوب دول مجلس التعاون. 

3- وضع األنظمة المتماثلة في مختلف الميادين.
٤- دفع عملية التقدم العلمي والتقني عن طريق:

أ- إنشاء مراكز بحوث علمية.
ب- إقامة المشروعات المشتركة.

ج- تشجيع التعاون في القطاع الخاص. 
٥- تنسيق مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا العربية واإلسالمية وخصوصاً قضية 

فلسطين.
٦- المشاركة في حفظ األمن والسالم المحلي والدولي.

الوحدة السابعة I الدرس الثامن

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.

التشريعات  في  والتكامل  بالتنسيق  يعنى  العربي:  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  التقييس  هيئة   
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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تقويم الدرس الثامن

1  ما أبرز األهداف التي أنشئ من أجلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
1 -............................................................................................................................................................................... 
2 -............................................................................................................................................................................... 
3 -............................................................................................................................................................................... 

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

)ب( )أ( 
1- األمين العام واألمناء 

 أعضاء المجلس األعلى لدول الخليج العربيةالمساعدون
 أعضاء المجلس الوزاري لدول الخليج العربية2- قادة الدول

 أعضاء األمانة العامة لمجلس التعاون3- وزراء الخارجية 

٣  ما الفرق بين المجلس األعلى والمجلس الوزاري بمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
................................................................................................................................................................................................................

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

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



77

الدرس  التاسع

إنجازات مجلس التعاون لدول إنجازات مجلس التعاون لدول 
الخليج العربيةالخليج العربية

نماذج من إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اإلجنازات السياسية

اإلجنازات االقتصادية

اإلجنازات العسكرية واألمنية

بعد مضي مدة على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنجز إنجازات تنوعت آثارها 
واختلفت مجاالتها، ومن أبرزها:

 تحقيق التضامن العربي واإلسالمي.
 الدعم الدائم للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية. 

 دعم وحدة الجمهورية العراقية والجمهورية اليمنية واستقرارهما وسيادتهما.

 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.

 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.

اإلنجازات

الدرس الرقمي

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

 مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي )خلوة العزم(

ومن اإلنجازات األخرى:
1- اعتماد األنظمة التي ترمي إلى حماية صحة اإلنسان.

2- معاملة مواطني دول المجلس معاملة المواطن في المستشفيات العامة والمراكز الصحية.
3- المساواة في معاملة طالب المراحل التعليمية في دول مجلس التعاون. 

٤- التعاون في كثير من المجاالت، مثل: اإلعالم، والتوعية، والشباب والرياضة. 

بين  الثنائية  العالقات  على  التشجيع  العربية  الخليج  لدول  التعاون  إنجازات مجلس  ومن 
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:
1- دعم 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 

1٤3٧هـ )201٦م(.
2- تنسيق تنفيذ العمل إلنجاز المبادرات 
في  ونمو  عمل  فرص  وتوفير  المشتركة، 
االستثمار  نسبة  وزيــادة  اإلجمالي،  الناتج 

بين البلدين.
العالقات  لتعميق  مشتركة  رؤية  وضع   -3
مع  يتسق  بما  البلدين  بين  واستدامتها 

أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٤- تعزيز المنظومة االقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة لالستغالل 

األمثل للموارد الحالية.
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1  يصنف 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
.............................................................................................................................................................

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

ة عسكرية وأمنيَّ
.............................................................................................................................................................

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

اقتصادية
.............................................................................................................................................................

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

أخرى
.............................................................................................................................................................

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

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

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

٣ ما أبرز إنجازين اقتصادين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

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

.................................................................................................................................................................................................. -2

تقويم الدرس التاسع
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الكبير  االقتصادي  بالنمو  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  على    اهلل  أنعم 
والتطور السريع الذي شمل مجاالت كثيرة، منها المجال االقتصادي، والصحي، والتعليمي، 
والعمراني، والزراعي، والصناعي، وقد صاحب ذلك ظهوُر بعض المشكالت، ومن أبرزها:

1- العمالة الوافدة.
 2- البطالة.

3- التلوث البيئي.
ر. ٤- التصحُّ

 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.

الدرس  العاشر

التحديات والمستقبل لمجلس التحديات والمستقبل لمجلس 
التعاون التعاون لدول  الخليج العربيةلدول  الخليج العربية

الدرس الرقمي

فما ؟؟ المستقبل،  مواكبة  ومتطلبات  التحديات،  إقليمية عدٌد من  أيَّ منظمة  يواجه 
أبرز التحديات التي تواجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ وما أبرز برامج 

المجلس المستقبلية؟

وأدى تزايد استقدام العمالة إلى آثار سلبية في دول مجلس التعاون، من أبرزها:
1- تغيُّر التركيبة السكانية  لبعض دول مجلس التعاون.

2- تقلُّص فرص العمل أمام المواطنين.
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3- المبالغ المالية الكبيرة التي ترسل خارج دول مجلس التعاون. 
٤- الضغط على الخدمات األساسية وزيادة استهالكها.

٥- تكوين بيئة اجتماعية غير متجانسة. 
٦- وقوع بعض المشكالت األمنية.

وقد أَْجَرت دول مجلس التعاون الدراسات والبحوث، وعملت للموازنة بين العمالة الوطنية 
والعمالة الوافدة، بالحد من االستقدام تارًة، ووضع الشروط والضوابط أمام العمالة الوافدة 
تارًة أخرى، ورفع نسبة استقدام المهنيين المؤهلين لالستفادة منهم، والعمل لتدريب المواطنين 

وتأهيلهم. 

وتعـــد البطالـــة من أخطـــر المشـــكالت االجتماعية التي يواجههـــا المجتمع، لما ينشـــأ عنها 
مـــن آثـــار اجتماعيـــة ســـيئة، وهـــي أالَّ يجد المـــرء عماًل وهـــو قـــادٌر عليه وراغـــب فيه عند 

السائد.  األجر  مســـتوى 

الوحدة السابعة  I الدرس العاشر

١ نشاط
يقترح الطلبة عددًا من الحلول للمساعدة على التوازن بين الحاجة للعمالة الوافدة  

وتأهيل المواطنين في دول المجلس. 
.................................................................................................................................................................................................. -1
.................................................................................................................................................................................................. -2
.................................................................................................................................................................................................. -3

 الَبَطالة
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الوحدة السابعة  I الدرس العاشر

وقد ظهرت البطالة ظهوراً ملحوظاً في دول مجلس التعاون ألسباب عدة، منها: 
1- رفض الشباب االنخراط في األعمال المهنية.

2- عـــدم كفايـــة عناصـــر السياســـة التعليميـــة والتدريبية الســـتيعاب متطلبات ســـوق العمل 
والمتغيرة.  المتجـــددة 

3- اتجاه أصحاب العمل إلى العمالة الوافدة النخفاض أجورهم. 
٤- ضعف برامج التدريب.

جهود دول مجلس التعاون للحد من البطالة:
سعت دول مجلس التعاون لمكافحة البطالة بعدد من البرامج، ومنها:

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

3- تطوير السياسات التعليمية للوفاء بمتطلبات سوق العمل.
٤- تشجيع الشباب على االنخراط في العمل المهني، ووضع الحوافز المشجعة على ذلك.

ث البيئي   التلوُّ
التلوث هو إضافة أشياء ضارة إلى الماء، أو الهواء، أو التربة، تُحِدث 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: 
1- عقد اللقاءات والندوات لمناقشة مشكالت البيئة، مــثــــل: اجتمــــاع وزراء شـــــؤون البيئة 

فـــــي دول مجلس التعاون لتشكيل لجنة التنسيق البيئي في دول مجلـــــس التعــــاون. 
2- وضـــع البرامـــج المناســـبة لحماية البيئة، مثـــل: إقرار النظـــام الموحـــد إلدارة النفايات، 

وإجــــــراءات نقـــــل النفـايــات الخطـــــرة بين دول مجلس التعاون. 
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2 نشاط
يكتب الطلبة في حدود سطرين عن دور اإلنسان في تلوث البيئة.

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

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

مظاهر التلوث البيئي

تلوث التربةتلوث الهواء
- دخان المصانع

- الحرائق 
- عوادم السيارات 
- الغازات السامة

- المبيدات الزراعية
- رمي النفايات

- مخلفات المصانع

الوحدة السابعة  I الدرس العاشر

تلوث املاء
- تسرب النفط

- رمي النفايات 
- مخلفات المصانع
- المواد الكيميائية

ر َصحُّ   التَّ
ــي  الــتــصــحــر هـــو تـــدهـــور األراضــ
ــة، ومــنــاطــق  ــِويَّـ عـ ــرَّ ــة والـ ــي ــزراع ال
وبََشرية  طبيعية  ألسباب  الغابات؛ 

أخلَّت بتوازن البيئة الطبيعية.

فيؤثر  الحي،  بالمخلوق  يحيط  الذي  الوسط  البيئة: 
زيادة  التلوث  أسباب ظهور مشكلة  ومن  به.  ويتأثر  فيه 
عدد السكان وما رافق ذلك من نشاط بشري في جميع 
وُحبَّ  المادي،  الربح  اإلنسان  ل  فضَّ فقد  المجاالت، 
)الماء  بمكوناتها األساسية  بيئته  الرفاهية على حساب 

والهواء والتربة(.
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ويــحــدث التصحر لعدد مــن األســبــاب، 
منها:

الــمــنــاطــق  ــى  ــ إل الـــرمـــال  ــف  1- زحــ
الزراعية. 

2- إزالة الغطاء النباتي بغرض التوسع 
حضارية  مشروعات  وإقامة  العمراني 

متنوعة. 
3- الجفاف الناشئ عن قلة األمطار. 

٤- الرعي الجائر. 
المتنزهين بمناطق  ٥- عبث كثير من 
األشجار،  وقطعهم  الطبيعية  النباتات 

وهو ما نتج عنه تعرية التربة. 

جهود دول مجلس التعاون في مقاومة 
التصحر:

اتخذت دول مجلس التعاون اإلجراءات 
الــغــطــاء  عــلــى  للمحافظة  الـــالزمـــة 
الموحد  الــنــظــام  فــأقــرت  الــنــبــاتــي، 
وإنمائها،  الفطرية  الحياة  لحماية 

الذي ُعني بـما يأتي:
الطبيعية،  الــَمــْحــِمــّيــات  إنــشــاء   -1
العربية  الــمــمــلــكــة  فــي  وخــصــوصــاً 

السعودية. 

الوحدة السابعة  I الدرس العاشر

االحتطاب الجائر من أسباب التصحر

الرعي الجائر من مظاهر التصحر

محمية الوعول
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من جوانب عناية دول مجلس التعاون بحماية البيئة:

 إنشـــاء الهيئـــة الســـعودية للحيـــاة الفطرية عـــام 1٤0٦هـ، التي تحولـــت في عام 1٤٤0هــــ 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 1٤00 هـ.

 إنشاء لجنة حماية البيئة في مملكة البحرين 1٤00هـ.
 إنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة في قطر عام 1٤01هـ.

الوحدة السابعة  I الدرس العاشر

2- إقامة األسابيع التوعوية في مجال الرعاية والنماء للبيئة، ومن ذلك أسبوع الشجرة.
3- إصدار نظام يتضمن عقوبة لمن يخالف نظام الغابات والمراعي. 

٤- تعيين حراس ومراقبين لمنع التجاوزات. 
٥- إصدار تنظيم لقطع األشجار والمتاجرة بأخشابها. 
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1  يعلل الطلبة االعتماد على العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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

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

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

٣  ما أبرز أسباب مشكلة البطالة؟
..........................................................................................................................................................................................................

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

4  ما أبرز أنواع التلوث البيئي؟ 

................................................................................................................................................................................................ -1
............................................................................................................................................................................................... -2
.............................................................................................................................................................................................. -3
............................................................................................................................................................................................... -٤

5  ما أبرز مظهرين من المظاهر الناتجة عن التصحر في رأيك؟

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

تقويم الدرس العاشر
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تقويم
الوحدة
السابعة
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الــعــبــارة غير   ــام  أمـ  )( الــعــبــارة الصحيحة، وعــالمــة ــام  أمـ  )( يــضــع الطلبة عــالمــة   1
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 1٤21 هـ.   
هـ- من إنجازات مجلس التعاون التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك. 

2  يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:

أ- يقع الجبل األخضر في:
 المملكة العربية السعودية          الكويت                  سلطنة ُعمان

ب- من أسباب البطالة في دول مجلس التعاون:
 نقص العمالة الوافدة       عدم توافر الوظائف   عدم توافر العمالة الوطنية المدربة

ج- من أسباب التصحر وتدهور األراضي الزراعية في دول مجلس التعاون:
 إزالة الجبال                  قطع األشجار           منع الرعي الجائر

٣  يذكر الطلبة أربعًا من الُجُزر المشهورة في دول مجلس التعاون:
............................................................................... -3   ............................................................................... -1
............................................................................... -٤                   .............................................................................. -2

4  يكتب الطلبة مثااًل لكلٍّ من مظاهر السطح اآلتية في دول مجلس التعاون:
أ- الَحّرات: ..................................................................................  
ب- الُجُزر: ...................................................................................

ج- الهضاب: ...............................................................................  
د- الُكثْبان الرملية: ...............................................................

تقويم الوحدة السابعة
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5  ما أبرز الخصائص المشتركة لسكان دول مجلس التعاون؟
................................................................................................................................................................................................. -1
................................................................................................................................................................................................. -2
................................................................................................................................................................................................. -3

6  يحدد 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.

٧  يعلل الطلبة ما يأتي:
أ- استيراد دول مجلس التعاون جزءاً من احتياجاتها من المحصوالت الزراعية والحيوانية.
.........................................................................................................................................................................................................

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

ر. هين بمناطق النباتات الطبيعية يؤدي إلى التصحُّ ب- عبث المتنزِّ
.........................................................................................................................................................................................................

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

تقويم الوحدة السابعة

٨  يقترح الطلبة حلواًل للحدِّ من التحديات التي تواجه دول مجلــس التعاون.

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

................................................................................................................................................................................................. -2

................................................................................................................................................................................................. -3
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)ب()أ(

 دخان المصانع  تلوث الماء- 1
 مخلفات الصرف الصحي

 عوادم السيارات  تلوث التربة- 2
 المبيدات الزراعية

  تلوث الهواء- 3
 تسرب النفط من الناقالت

 مخلفات المصانع

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

تقويم الوحدة السابعة

1٠  ما العوامل التي ساعدت على قيام الصناعة الحديثة في دول مجلس التعاون؟

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

................................................................................................................................................................................ -2

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

11  ما أهم الموارد االقتصادية لدول مجلس التعاون؟

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

................................................................................................................................................................................ -2
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12  يكتب الطلبة أسماء دول مجلس التعاون على الخريطة اآلتية:

النباتالنوع
أشجار

شجيرات وحشائش
أعشاب

1٣  يصنف الطلبة النباتات اآلتية حسب نوعها داخل الجدول:
      ِسْدر - ُخَزاَمى - لُبان - َقيُْصوم - رِْمث - َزيتون بري - أَْرَطى

تقويم الوحدة السابعة



الوحدة الثامنة

العالم العربي واإلسالمي

8

   الدرس الحادي عشر: الخصائص الطبيعية للعالم العربي واإلسالمي

  الدرس الثاني عشر: الخصائص البشرية للعالم العربي واإلسالمي 

  الدرس الثالث عشر: الوحدات السياسية في العالم العربي واإلسالمي

 الدرس الرابع عشر: التحديات االقتصادية واالجتماعية

دروس الوحدة



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
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بدأ رسول اهلل  دعوة التوحيد من مكة المكرمة في شبه الجزيرة العربية، وحمل رسالة 
اإلسالم 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 
لًة العالم العربي واإلسالمي. آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وارتبطت بلدانه ُمشكِّ

الدرس الحادي عشر

الخصائص الطبيعية للعالم الخصائص الطبيعية للعالم 
العربي واإلسالميالعربي واإلسالمي

جزر القمرجزر القمر

اململكة

العربية السعودية

اململكة

العربية السعودية

 ساحل
العاج

 ساحل
العاج

تركامنستانتركامنستان

الدرس الرقمي

يتســـم العالـــم العربـــي واإلســـالمي بخصائـــص جغرافيـــة متنوعـــة، فمـــا أبـــرز تلـــك ؟؟
الطبيعيـــة؟ الخصائـــص 
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العالم العربي واإلسالمي من المحيط األطلسي غرباً )خط الطول o 1٧ غرباً( إلى  يمتد 
المحيط الهادئ شرقاً )خط الطول o 1٤1 شرقاً(، ومن وسط آسيا شماالً )دائرة العرض 
٥٥ o شماالً( حتى وسط إفريقيا جنوباً )دائرة العرض o 2٦ جنوباً(. فهو يقع وسط األرض 

ّكان؛ وهو ما ساعد على انتشار اإلسالم. المأهولة بالسُّ

جزر القمرجزر القمر

اململكة

العربية السعودية

اململكة

العربية السعودية

تركامنستانتركامنستان

 ساحل
العاج

 ساحل
العاج

الموقع والحدود

الوحدة الثامنة I الدرس الحادي عشر

ــي نحو ــالمـ ــعــربــي واإلسـ ــعــالــم ال  تــبــلــغ مــســاحــة ال
3٤ مليون كم2. وهي تُعادل ُخْمس مساحة اليابسة، 

وتمثل مساحة العالم العربي نحو 1٤ مليون كم2.

المساحة

العالم العربي 
%41

العالم اإلسالمي 
غير العربي %59
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أهمية الموقع

المضيق والقناة:
بين  يصالن  مائيان  ممران 
مثل:  مــائــيــيــن،  مسطحين 
يصل  الــذي  ــز  ــْرُم ُه مضيق 
بالمحيط  العربي  الخليج 

الهندي. 
تصل  التي  السويس  وقناة 
بالبحر  الــمــتــوســط  الــبــحــر 

األحمر.
المضيق  أن  بينهما  والفرق 
ممر  والــقــنــاة  طبيعي  ممر 

صناعي حفره اإلنسان.

لموقع العالم العربي واإلسالمي أهمية دينية واقتصادية 
وإستراتيجية، وذلك للميزات اآلتية:

ــا  1- وقــوعــه فــي وســط العالم الــقــديــم: )آســيــا وأوروبـ
وإفريقيا(.

)اليهودية،  الثالث:  السماوية  الديانات  َمْهد  كونه   -2
والنصرانية، واإلسالم(.

3- إطاللته على مسطحات مائية مهمة.

٤- إطاللته على كثير من الَمضايق المهمة كمضيق جبل 
ْرَدنيل ومضيق باب الَمنَْدب  طارق ومضيَقي البسفور والدَّ

َويْس. ومضيق ُهْرُمز ومضيق ملقا، ويتحكم بقناة السُّ

العربي  العالم  بأراضي  العالمية  التجارة  طرق  مرور   -٥
واإلسالمي.

المسجد األقصى بالقدسالمسجد الحرام بمكة المكرمةالمسجد النبوي بالمدينة المنورة

الوحدة الثامنة I الدرس الحادي عشر
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جزر القمرجزر القمر

اململكة

العربية السعودية

اململكة

العربية السعودية

تركامنستانتركامنستانتركامنستانتركامنستان

 ساحل
العاج

 ساحل
العاج

مضيقا

١ نشاط

باالستعانة بالخريطة يجيب الطلبة عن اآلتي:
أ- تحديد أربع من دول العالم العربي واإلسالمي التي تقع في أطرافه من الجهات األربع:
........................................................................................................................................................... -1
........................................................................................................................................................... -2
........................................................................................................................................................... -3
........................................................................................................................................................... -٤
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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؟

الوحدة الثامنة I الدرس الحادي عشر

الدول التي تطل عليهيصل   المضيق أو القناة

سلطنة ُعمان واإلمارات العربية المتحدةالخليج العربي بخليج ُعمانُهْرُمز

السطح

يتسم العالم العربي واإلسالمي بتنوع سطحه، ففـيـه الجبال والِهضاب والسهول، وتضاريسه 
متفاوتة االرتفاع فمن منطقة َغْور األردن )تحت مستوى سطح البحر( إلى منطقة ِكْشِمير 

اإلسالمية )في جبال الهيمااليا أعلى جبال في العالم(.
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مـظـاهـر الـسـطـح في الـعـالـم الـعـربـي واإلسالمي:
1- الجبال: أشهرها جبال أَْطلَس في شمال غرب إفريقيا، 
السعودية،  العربية  المملكة  غرب  في  الِحجاز  وجبال 

وجبال طوروس بتركيا، وجبال زاجروس بإيران.
2- الِهضاب: تشكل الهضاب المظهر السائد في العالم 
العربي واإلسالمي، وتغطي مساحة واسعة من أراضيه، 

ومنها:
ــمــمــتــدة مـــن شــمــالــهــا حتى   ال ــا  ــقــي إفــري  أ- هــضــاب 

وسطها.
ب- هضبة نجد في المملكة العربية السعودية.

ج- هضبة بلوخستان في غرب باكستان.

الوحدة الثامنة I الدرس الحادي عشر

َغْور األردن:
ســـهل خصيب تبلغ مســـاحته 
ويـــراوح  كـــم2،   ٤00 نحـــو 
مســـتواه بيـــن 200 وأكثر من 
٤00م تحـــت مســـتوى ســـطح 
البحر، وهـــو أكثر بقاع العالم 
مســـتوى  تحـــت  انخفاضـــاً 
ســـطح البحـــر، ويقـــع الغـــور 
األردن  نهـــر  امتـــداد  علـــى 
بيـــن األردن وفلســـطين، وفيه 

البحـــر الميـــت.

جزر القمرجزر القمر

اململكة العربية

السعودية

اململكة العربية

السعودية

تركامنستانتركامنستان

 ساحل
العاج

 ساحل
العاج
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٣- السهول: 
هناك أنواع من الســـهول في العالم 

العربي واإلسالمي، ومن ذلك:
أ- ســـهول ســـاحلية: حـــول شـــواطئ 
العالـــم العربـــي واإلســـالمي، مثل: 
الســـهول الساحلية الشـــرقية لشبه 

العربية.  الجزيـــرة 
ب- ســـهول َفْيِضّيـــة: تتكـــون بســـبب 
إرســـاب األنهـــار لمـــا تحملـــه مـــن 
ْمـــي والطيـــن( علـــى  رواســـب )الطَّ
لتـــا، وهـــو مـــا  الضفتيـــن وفـــي الدِّ
مثـــل:  خصوبـــة،  عليهـــا  يضفـــي 

الســـهول الفيضيـــة لنهـــر النيـــل.
ج- ســـهول ُبْركانيـــة: تكونـــت نتيجة 
مثـــل:  البركانـــي،  الرمـــاد  ترســـب 

ســـهول جـــاوة بإندونيســـيا.  
4- األنهار:

تشكل ثروة مائية في العالم العربي 
واإلسالمي، ومنها:

ِنغال، ونهر غاْمبيا، في إفريقيا.  نهر النيل، ونهر النَّيْجر، ونهر السِّ
نْد، ونهر سرداريا، ونهر أموداريا، في آسيا.   نهر ِدْجلَة، ونهر الُفرات، ونهر السِّ
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نهر النيل في السودان

رسم بياني لتحديد أعلى جهات العالم اإلسالمي ارتفاعًا وأكثرها انخفاضًا
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الُمناخ

يشغل العالم العربي واإلسالمي نحو )٨1( دائرة 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:

1- الموقع الفلكي )O٥٥ شماالً -O2٦ جنوباً(.
2- التضاريس )االرتفاع واالنخفاض عن مستوى سطح البحر(.

3- توزيع اليابس والماء.

2 نشاط
يصف الطلبة ُمناخ المملكة العربية السعودية.

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................
2  يذكر الطلبة ثالثة مما يأتي:

أ- جبال العالم العربي واإلسالمي.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ب- هضاب العالم العربي واإلسالمي.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

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

تقويم الدرس الحادي عشر
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٣  ما النتائج الناشئة عّما يأتي؟ 

أ- اختالف مقادير األمطار المتساقطة على العالم العربي واإلسالمي.
..................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

تقويم الدرس الحادي عشر
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يُْقَصد بالعالم العربي الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، ويُْقَصد بالعالم اإلسالمي 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وعددها )٥٧( دولة، منها )22( دولة عربية. 

ويقدر عدد سكان العالم اإلسالمي في عام 1٤3٧هـ  بنحو )1.٨( مليار نسمة.

الدرس الثاني عشر

الخصائص الَبَشرية للعالم الخصائص الَبَشرية للعالم 
العربي واإلسالميالعربي واإلسالمي

ُسّكان العالم العربي و اإلسالمي

١٣٨٤

٢ مليار

١٫٨ مليار

١٫٦ مليار

١٫٤ مليار

١٫٢ مليار

١ مليار

٨٠٠ مليون

٦٠٠ مليون

٤٠٠ مليون

٢٠٠ مليون

صفر
١٣٨٤هـ ١٤٠٣هـ ١٤١٣هـ ١٤٣٧هـ

الزيادة السكانية يف العامل العريب واإلسالمي

الدرس الرقمي

يتســـم ســـكان العالـــم العربـــي واإلســـالمي بخصائـــص متعـــددة مـــن حيـــث التوزيـــع، ؟؟
واللغـــة، والتركيـــب، فمـــا أبـــرز تلـــك الخصائـــص البشـــرية؟
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باالســـتعانة بالجـــدول يقـــارن الطلبـــة بيـــن عـــدد الســـكان فـــي عـــام 1٣٨4هــــ وعـــام 14٣٧هــــ، 
ويســـتنتجون مـــا تمثلـــه الزيـــادة مـــن أثـــر فـــي المـــوارد الطبيعيـــة.

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

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

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

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

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

 توزيع السكان
توزيع  ويختلف  وإفريقيا،  آسيا  قارتي  بين  واإلسالمي  العربي  العالم  سكان  أغلب  يتوزع 
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.

١ نشاط

عدد سكان العالم العربي واإلسالميالسنة

٦٤٤ مليون نسمة13٨٤هـ

913 مليون نسمة1٤03هـ

1.2 مليار نسمة1٤13هـ

1.٨ مليار نسمة1٤3٧هـ

الوحدة الثامنة I الدرس الثاني عشر
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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، فمثاًل تزداد الكثافة السكانية 
في المناطق الصناعية والزراعية ومناطق التعدين، وتقلُّ في المناطق الرعوية.

جزر القمرجزر القمر

اململكة العربية

السعودية

اململكة العربية

السعودية

الكثافة السكانية يف العامل العريب واإلسالمي

تركامنستانتركامنستان

 ساحل
العاج

 ساحل
العاج

أكرث من ١٥٠ نسمة / كم٢

من ٣٠ - ١٥٠ نسمة / كم٢

أقل من ٣٠ نسمة / كم٢

الوحدة الثامنة I الدرس الثاني عشر
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  اللغات
﴿ قال تعالى:

وم: 22[.  ﴾ ]الرُّ

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

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:......................................................................       

2 نشاط

البهاساالبنجالية

الفارسيةاألوردو

الهوساالبنجابية

العربية

من اللغات الرئيسة في العالم العربي واإلسالمي

في شبه 
القارة 
الهندية

في إندونيسيا

في إيران

في إفريقيا

في العالم 
العربي

الوحدة الثامنة I الدرس الثاني عشر
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ّكان   تركيب السُّ
التركيب النوعي )حسب الجنس(:

يقصـــد به: توزيع الســـكان إلى ذكور 
وإنـــاث ونســـبة كل منهـــم إلى  جملة 
الســـكان، وفي المجتمعـــات العربية 

واإلســـالمية تبلغ نســـبة الذكور )٥0.1%(، واإلنـــاث )٤9.9%(  تقريباً.

التركيب الُعْمري )حسب فئات العمر(:
يُْقَصـــد بـــه: تقســـيم الســـكان إلى فئات حســـب أعمارهم، وبيان نســـبة كل فئـــة عمرية إلى 

إجمالي عدد الســـكان.
وعمومـــاً فإننـــا نجـــد فـــي كثير من الـــدول العربيـــة واإلســـالمية 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 أَْن جعلَهم خيَر أمة، قال تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ﴾   ]آل عمران: 110[.

الوحدة الثامنة I الدرس الثاني عشر

فئات العمر الرئيسة

صغار السن: 
األطفال

)أقل من 15 سنة(

متوسطو السن: 
الشباب

)15-64 سنة(

كبار السن:
الشيوخ

 )من 65 سنة فأكثر(
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جزر القمرجزر القمر

اململكة

العربية السعودية

اململكة

العربية السعودية

 ساحل
العاج

 ساحل
العاج

تركامنستانتركامنستان

ترابط العامل اإلسالمي

ويمكن تلخيص العوامل التي تربط العالم العربي واإلسالمي في اآلتي: 
1- الدين اإلسالمي:

قال تعالى: ﴿ۈ  ٴۇ  ۋ ﴾ ]الحجرات: 10[.
واإلسالم يعزز التضامن والترابط بما يخدم مصالح الدول والمجتمعات العربية واإلسالمية 

والعالم.
2- اللغة العربية:

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.
٣- التاريخ اإلسالمي: 

إن األمة اإلسالمية ترجع إلى تاريخ واحد، حيث وّحد اإلسالم بهذا التاريخ شعوباً مختلفة 
في دائرته، حتى أصبح إطاراً يجمع المسلمين ويعزز ترابطهم وتماسكهم. 

الوحدة الثامنة I الدرس الثاني عشر
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4- المصالح المشتركة:
تربط الدوَل العربيَة واإلسالمية مصالُح مشتركة كثيرة،  في الجوانب االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية والثقافية؛ لذا تسهم هذه المصالح في تعزيز العالقات بينها.

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

دول العالم العربي اإلسالمي.
..................................................................................................................................................................

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

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

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

٣ نشاط

الوحدة الثامنة I الدرس الثاني عشر
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الــعــبــارة غير   ــام  أمـ  )( الــعــبــارة الصحيحة، وعــالمــة ــام  أمـ  )( يــضــع الطلبة عــالمــة   1
الصحيحة فيما يأتي:

أ- يبلغ عدد ُسّكان العالم العربي واإلسالمي نحو300 مليون نسمة.                      
ب- الترابط بين دول العالم العربي واإلسالمي يخدم العالم أجمع.                      
ج- يُْقَصد بالتركيب النوعي للسكان توزيع السكان حسب األعمار.                       
د- من العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان األنشطة االقتصادية.                

2  ما أبرز ثالثة عوامل تربط بين دول العالم العربي واإلسالمي؟
1 -........................................................................................................................................................... 
2 -........................................................................................................................................................... 
3 -.......................................................................................................................................................... 

ز سكان العالم العربي واإلسالمي؟ ولماذا؟ ٣  أين يتركَّ
...................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

تقويم الدرس الثاني عشر
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دون ما يأتي: 6  يطالع الطلبة الخريطة اآلتية ويحدِّ

أ- ثالث دول عربية تقل فيها الكثافة السكانية.
...........................................................................................-1
...........................................................................................-2
...........................................................................................-3
ب- ثالث دول إسالمية ترتفع فيها الكثافة السكانية.
...........................................................................................-1
...........................................................................................-2
...........................................................................................-3

جزر القمرجزر القمر

اململكة العربية

السعودية

اململكة العربية

السعودية

الكثافة السكانية يف العامل العريب واإلسالمي

تركامنستانتركامنستان

 ساحل
العاج

 ساحل
العاج

أكرث من ١٥٠ نسمة / كم٢

من ٣٠ - ١٥٠ نسمة / كم٢

أقل من ٣٠ نسمة / كم٢

تقويم الدرس الثاني عشر
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تقـــع معظـــم دول العالـــم العربي واإلســـالمي في قـــارات العالم القديم )وســـط قارة آســـيا 
وجنوبهـــا، ووســـط قارة إفريقيا وشـــمالها، وجنوب شـــرق قارة أوروبا(، وتشـــكل مســـاحتها 

20% من مســـاحة العالم، ويمثل ســـكانها ســـدس ســـكان العالم.

الدرس الثالث عشر

الوحدات السياسية الوحدات السياسية 
في العالم العربي واإلسالميفي العالم العربي واإلسالمي

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

اململكة العربية

السعودية

اململكة العربية

السعودية

جزر القمرجزر القمر

تركامنستانتركامنستان

 ساحل
العاج

 ساحل
العاج

؟؟

الدرس الرقمي
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انتشر اإلسالم في قارة آسيا بالوسيلتين اآلتيتين:
أ- الفتوحات اإلسالمية المنطلقة من شبه الجزيرة العربية. 

ب- الطرق التجارية التي كانت تسلكها القوافل التجارية للمسلمين.

الدول العربية واإلسالمية في قارة آسيا

اململكة العربية

السعودية

اململكة العربية

السعودية

تركامنستانتركامنستان

الوحدة الثامنة I الدرس الثالث عشر
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الوحدة الثامنة I الدرس الثالث عشر

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

١ نشاط

نسبة المسلمين الدولة
كان نسبة المسلمين الدولة من السُّ

كان  من السُّ

المملكة العربية السعودية، 
المملكة األردنية، 
أفغانستان، إيران، 

باكستان، مملكة البحرين، 
تركيا، العراق، قطر، 

الكويت، سلطنة ُعمان، 
اإلمارات العربية المتحدة، 
جزر المالديف، الجمهورية 

اليمنية، فلسطين  

9٥ % فأكثر

90-9٥ % بنجالديش، إندونيسيا 

أذربيجان، أوزبكستان 
تركمانستان، طاجكستان، 

سوريا
 % 90-٨٥

قيرقيزيا، بروناي، 
٧0-٨٥ %كازاخستان 

٥٥-٦0 %لبنان، ماليزيا

%1٠٠
%9٠
%٨٠
%٧٠
%6٠
%5٠
%4٠
%٣٠
%2٠
%1٠

ين
سلم

الم
بة 

نس

ماليزيافلسطين برونايبنجالديش
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إندونيسيا )نموذج(

تعـــد إندونيســـيا أكبـــر دولـــة إســـالمية من حيـــث عدد 
الســـكان، وقـــد دخلهـــا اإلســـالم علـــى أيـــدي التجـــار 

المســـلمين مـــن الهنـــد وشـــبه الجزيـــرة العربية.
الموقع: 

تقع في جنوب شـــرق آســـيا علـــى دائرة االســـتواء، وهي 
مجموعـــة مـــن الجـــزر )أكثـــر مـــن 1٨ ألـــف جزيـــرة(، 

أهمها: جاوة، وُسْوَمْطرة، وبورنيو.
الحدود:

من الشرق: المحيط الهادئ.
الصيـــن  وبحـــر  ماليزيـــا،  الشـــمال:  مـــن 

الجنوبـــي.
من الغرب: المحيط الهندي.

والمحيـــط  تَيْمـــور،  بحـــر  الجنـــوب:  مـــن 
الهنـــدي.
السطح:

يتكون السطح من مرتفعات جبلية في 
الوسط، وسهول ساحلية في األطراف. 

المناخ:  
اســـتوائي يميل إلى االعتدال، وذلك لتأثره 
بالمســـطحات المائية واالرتفاع. واألمطار 

منطقة باندونج بإندونيسياتهطل طـــوال العام تقريباً.

االسم الرسمي: جمهورية إندونيسيا.
نظام الحكم: جمهوري.

المساحة: 90٤,3٤٤, 1 كم2. 
عدد السكان: ٧00,000, 2٥٨ نسمة. 

اللغة الرسمية: الباهاسا.
نسبة المسلمين: 90 - %9٥. 

العاصمة: جاكرتا.
العملة: الروبية اإلندونيسية.

الوحدة الثامنة I الدرس الثالث عشر
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النشاط االقتصادي
أ - الزراعة: 

الســـكان،  مـــن   )%٥٤( نحـــو  بالزراعـــة  يعمـــل 
األرز،  الزراعيـــة:  المحصـــوالت  أشـــهر  ومـــن 
والـــذرة، ويزرعون محصوالت أخـــرى ذات قيمة 
الزيـــت،  ونخيـــل  ـــاط،  المطَّ مثـــل:  اقتصاديـــة، 
ونخيـــل جـــوز الهند، وتســـهم الزراعـــة والصيد 
مـــن  بنحـــو )%19(  الغابيـــة  والثـــروة  البحـــري 

الناتـــج المحلـــي.
ب - التعدين والصناعة: 

يعمل في اســـتخراج المعادن والصناعة، إضافة 
إلـــى التشـــييد والبناء، نحو )1٥%( من الســـكان، 
وتســـهم بنحو )٥٨%( من اإلنتـــاج المحلي، وتُعد 
رة  والمصـــدِّ المنتجـــة  الـــدول  مـــن  إندونيســـيا 
للنفـــط والغـــاز الطبيعـــي، وهـــي ثانـــي أكبر بلد 

بالعالم. للقصديـــر  منتج 
ج- التجارة:

رها إندونيســـيا النفط ومنتجاته، والمنســـوجات والصوف، أما أشـــهر  من الســـلع التي تصدِّ
الـــواردات فهي: اآلالت، ومعدات النقـــل، والمواد الغذائية. 

أهم المدن:
جاَكْرتـــا: العاصمـــة، وتقـــع علـــى الســـاحل الشـــمالي الغربي مـــن جزيرة جـــاوة، وهي مركز 

وثقافي. وتجـــاري،  صناعي، 
ســـورابايا: وتقـــع على الســـاحل الشـــمالي الشـــرقي من جزيـــرة جاوة، وهـــي مركز صناعي 

ومينـــاء بحري.

مركز توزيع الغاز في بونتانغ بإندونيسيا

جاكرتا عاصمة إندونيسيا

الوحدة الثامنة I الدرس الثالث عشر

التصدير: بيع البضائع إلى دول أخرى.
االستيراد: شراء البضائع من دول أخرى.

السافانا: حشائش خشنة تنمو في األقاليم الحارة.
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  الدول العربية واإلسالمية في إفريقيا
وصـــل اإلســـالم إلـــى قـــارة إفريقيـــا مع الهجـــرة اإلســـالمية األولـــى من مكـــة المكرمـــة إلى 

الحبشـــة، وانتشـــر بسبب:
أ- الفتوحات اإلسالمية.

ب- التجارة البحرية والبرية.
ج- الدعوة إلى اإلسالم.

جزر القمرجزر القمر

اململكة العربية

السعودية

اململكة العربية

السعودية

 ساحل
العاج

 ساحل
العاج

الوحدة الثامنة I الدرس الثالث عشر

م�سجد طوبى بال�سنغال م�سجد �أبوجا بنيجيريا
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  نيجيريا )نموذج(
الموقع:

)خليج  األطلسي  المحيط  على  إفريقيا  في وسط  تقع 
غينيا(.

السطح: 
مجموعـــة مـــن الهضـــاب،  تنحـــدر كلما اتجهنـــا جنوباً، 
وفي وســـط البالد يجـــري نهر النيجر الـــذي يصب في 

المحيط األطلســـي، وفي الجنوب ســـهول ســـاحلية. 

الُمناخ:
للدولة مناخـــان تفصلهما دائرة العرض )O10( شـــماالً، 

ففـــي الجنـــوب مناخ اســـتوائي 
العـــام(  طـــوال  ممطـــر  )حـــار 
تنمـــو فيه الغابات االســـتوائية. 
وفـــي الشـــمال منـــاخ مـــداري، 
يتميـــز بالحرارة أغلب الســـنة، 
واألمطـــار تســـقط عليـــه فـــي 
فيـــه  وتنمـــو  الصيـــف،  فصـــل 

حشـــائش الســـافانا.

2 نشاط

نيجيريا  جــمــهــوريــة  الـــرســـمـــي:  االســــــم 
االتحادية.

نظام الحكم: جمهوري.
المساحة: ٨٥3,923 كم2.

عدد السكان: 000,900, 1٦٨ نسمة. 
اللغة الرسمية: اإلنجليزية. 

نسبة المسلمين: تزيد على ٨٥%.
العاصمة: أبوجا. 

العملة: النايرا.

الوحدة الثامنة I الدرس الثالث عشر

يسجل الطلبة حدود نيجيريا من جميع الجهات: 
الشمال: ................................................ .        الجنوب: ............................................... .
الغرب: .................................................. .        الشرق: ................................................. .
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النشاط االقتصادي:
أ- الزراعة: 

يعمل بها أغلب الســـكان، وتُْســـِهم بثلث اإلنتاج 
المحلـــي، ومن أشـــهر المحصـــوالت الزراعية: 
الـــكاكاو، وزيـــت النخيـــل، والفـــول الســـوداني، 

والَخْضراوات. والحبـــوب، 
ب- التعدين:

رة  تعـــد نيجيريا من الـــدول المنتجـــة والمصدِّ
للنفـــط والغـــاز الطبيعي، وتنتـــج مقادير كبيرة 

مـــن القصدير والفحـــم الَحَجري.
ج- الصناعة:

والحيوانـــي  الزراعـــي  اإلنتـــاج  علـــى  تقـــوم 
السكـــــــــر،  صناعـــــــــة  مثــــــل:  والمعدنــــــي، 
والمنتجـــات النفطيـــة، والمنتجــات المعدنية، 
والمنســـوجات، والمنتجات الخشـــبية؛ لتوافر 

الغابـــات فـــي الجنـــوب. 
أهم المدن:

أبوجـــا: العاصمـــة الحاليـــة، وهـــي تقـــع فـــي 
الوســـط.

الجوس: العاصمة السابقة، وهي الميناء الرئيس على المحيط األطلسي.
كانو: مدينة في الشمال، وأغلب سكانها مسلمون. 

من الفنون الشعبية في نيجيريا

المسجد الوطني في نيجيريا

مدينة كانو

الوحدة الثامنة I الدرس الثالث عشر
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دخـــل اإلســـالم إلـــى أوروبـــا بعـــدة 
وســـائل، هـــي: 

الفتوحـــات اإلســـالمية التي - 1
)األندلـــس(،  إســـبانيا  شـــملت 
وبعض جـــزر البحر  المتوســـط 
)ُقبْـــُرص، وكِريْـــت، وُكْورِســـيكا، 
وَســـْرِدينيا، وِصِقلِّيَـــة، ومالطا(، 
وامتد اإلســـالم إلى جنوب شرق 
أوروبـــا )شـــبه جزيـــرة البَلْقان(.

الذيـــن - 2 المســـلمون؛  التجـــار 
كان لهـــم أثـــر كبيـــر فـــي  نشـــر 
مناطـــق  بعـــض  فـــي  اإلســـالم 

أوروبـــا. 
الحديثة - 3 اإلسالمية  الهجرات 

الـــدول  ســـكان  بعـــض  كهجـــرة 
. بية لعر ا

  الدول اإلسالمية في أوروبا

الوحدة الثامنة I الدرس الثالث عشر

بالرجوع إلى مصادر التعلم يستخرج الطلبة نسبة المسلمين في قارة أوروبا.
. ......................................................................

3 نشاط
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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:

يُســـتخَرج منهـــا النفـــط، والكـــروم، 
والحديـــد، وتقـــوم الصناعـــة علـــى اســـتخراج المعـــادن. 

ج- الرعي:
تُربَّى فيها األغنام واألبقار.

  ألبانيا )نموذج(

االسم الرسمي: الجمهورية األلبانية.
نظام الحكم: جمهوري.

المساحة: 2٨.٧٨٤ كم2.
عدد السكان: 3.٥00.00 نسمة.

اللغة الرسمية: األلبانية.
نسبة المسلمين: ٧0%.

العاصمة: تيرانا.
العملة: اللّيك األلباني.
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أهم المدن:
تيرانا: العاصمة، وهي تقع في وسط البالد. 

دورسو: الميناء الرئيس على بحر اإلدرياتيك.

4 نشاط
باالســـتعانة بمصـــادر التعلـــم المختلفـــة يكتـــب الطلبـــة فـــي حـــدود ثالثـــة أســـطر عـــن أبـــرز 

المعالـــم الســـياحية فـــي ألبانيـــا. 
....................................................................................................................

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

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

تيرانا عاصمة ألبانيابعض المناطق الجبلية بألبانيا
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1  يحدد الطلبة على الخريطة مواقع الدول اآلتية:
ماليزيا - إندونيســـيا - موزمبيق - النيجر - أوغندا - أفغانســـتان - تونس - أوزبكســـتان 

- ألبانيا - بروناي دار الســـالم.

تقويم الدرس الثالث عشر

2  يكمل الطلبة الجدول اآلتي:

العاصمةالنشاط االقتصاديالمناخالدولة
................................................................................................................................................نيجيريا

................................................................................................................................................إندونيسيا

................................................................................................................................................ألبانيا
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2  يكمل الطلبة الجدول اآلتي:

العاصمةالنشاط االقتصاديالمناخالدولة
................................................................................................................................................نيجيريا

................................................................................................................................................إندونيسيا

................................................................................................................................................ألبانيا

٣  يوضح الطلبة باألسهم الحمراء على الخريطة  ما يأتي:

أ- دخول اإلسالم إلى إفريقيا بحراً.
ب- دخول اإلسالم إلى إفريقيا براً.

تقويم الدرس الثالث عشر
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الدرس الرابع عشر

التحديات االقتصادية  واالجتماعيةالتحديات االقتصادية  واالجتماعية

البطالة
تَُعّد البطالة من المشكالت العالمية، ولها تأثير كبير في االستقرار وقلة سبل العيش، وقد 

انتشرت البطالة في العالم العربي واإلسالمي ألسباب عدة، منها:
قلة الصناعة في العالم العربي واإلسالمي.- 1
الزيادة الكبيرة  في عدد سكان العالم العربي واإلسالمي دون أن يقابلها زيادة كبيرة في - 2

اإلنتاج واالستثمار.
التركيز في التعليم النظري دون المهني والفني.- 3
انخفاض نصيب الفرد في امتالك األرض الزراعية.- ٤

من نتائج البطالة:
انتشار الفقر. - 1
ارتفاع نسبة اإلعالة )التكفل بالمعيشة(، إذ يتحمل أحد األفراد العاملين النفقة على - 2

بقية األسرة.
الهجرة؛ للبحث عن عمل.- 3

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

الدرس الرقمي

االقتصاديـــة   الجوانــــب  فــــي  عديــــدة  تحديـــــات  واإلسالمـــــي  العربـــــــي  العالــــم  يواجـــه 
واالجتماعية، فما أبرز تلك التحديات؟ ؟؟
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اململكة العربية

السعودية

اململكة العربية

السعودية

العامل اإلسالمي

جزر القمرجزر القمر

تركامنستانتركامنستان

 ساحل
العاج

 ساحل
العاج

١ نشاط
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 
مســـتويات متدنيـــة فـــي التعليـــم والرعايـــة الصحيـــة، وتعاني ُشـــحَّ المياه النقيـــة، وضعف 

مســـتوى الغـــذاء الصحـــي مقـــداراً ونوعاً.

الوحدة الثامنة  I الدرس الرابع عشر
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الوحدة الثامنة  I الدرس الرابع عشر

ومن سمات العالم العربي واإلسالمي:
1- أنه يقع جغرافّياً بين غابات حارة وَصحاٍر قاحلة في األغلب.

2- أّن ُدَولَـــُه تَُعـــّد مـــن الدول النامية التـــي تمتهن الرعي والزراعـــة التقليدية، وهما من أقل 
المهـــن دخاًل للفرد. 

2 نشاط

أ- باالستعانة بمصادر المعلومات يحدد الطلبة على الخريطة ما يأتي:
1- خمسة أنهار.         2- ثالث صحاٍر.        3- ثالثة سهول.

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

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

. .........................................................................................................................................................................................................
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أسباب انتشار الفقر في العالم العربي واإلسالمي:
انتشار البطالة.- 1
سوء استثمار الثروات الطبيعية أو غياب ذلك.- 2
انتشار الجهل.- 3
 إصابة بعض المناطق بالجفاف لمدة طويلة.- ٤
الحروب.- ٥
 تخلف الصناعة وعجزها عن التطور واستيعاب اليد - ٦

العاملة. 
سيطرة االستعمار على بلدانه لمدة طويلة.- ٧
زيادة السكان الكبيرة دون أن يصاحبها زيادة في اإلنتاج. - ٨

من نتائج تفشي الفقر بين شعوب دول العالم 
العربي واإلسالمي:

1- انخفاض قدرة السكان على اإلنتاج.
2- انتشار األمية.

3- تدهور المستوى الصحي.
٤- زيادة الديون الخارجية.

مظاهر الفقر في مخيم داداب في الصومال لالجئين

الوحدة الثامنة  I الدرس الرابع عشر

هـــي فقـــدان القدرة على القـــراءة والكتابة، ولذا فالتعليم مقياس التقدم المدني، إذ تســـعى 
 جميع دول العالم إلى نشـــره بين أفرادها، وديننا اإلســـالمي يحض على التعليم ويدعو إليه،
قـــال تعالـــى:  ﴿ مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج  مج﴾ ]المجادلة: 11[. 
ومـــع ذلـــك فإن عـــدداً مـــن دول العالم العربي واإلســـالمي تعانـــي ظهور مشـــكلة األمية  في 
أوســـاط ســـكانها صغـــاراً وكبـــاراً، وهذا يهـــدد قدرتهـــا على اللحـــاق بركب التقـــدم المدني 

والعلمي الذي يشـــهده العالـــم اليوم.

ة يَّ اأُلمِّ

الفقيرة  الــدول  الدولي  البنك  يُعرِّف 
فيها  ينخفض  التي  الــدول  تلك  بأنها 

دخل الفرد عن ٦00 دوالر سنوياً.
دخــــل الـــفـــرد: هــو نصيب الــفــرد من 

إجمالي الدخل الوطني.
ويُحسب بقسمة الدخل الوطني  على 
للِغنَى  الــســكــان، ويــعــد مــعــيــاراً  عــدد 

والفقر بالعالم.
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دول عربية 
نسبة األميةالدول المتقدمةنسبة األميةوإسالمية

أقل من 1%النرويج3%فلسطين

٥%إسبانيا٧9%  سيراليون

20%الصين٨3%مالي 

نماذج من نسبة األمية في بعض الدول العربية واإلسالمية والدول المتقدمة

الوحدة الثامنة  I الدرس الرابع عشر

من العوامل التي ساعدت على انتشار األمية: 
الفقر الذي تعانيه بعض الدول اإلسالمية.- 1
بالرعـــي - 2 اإلســـالمية  المجتمعـــات  انشـــغال 

والزراعـــة لكســـب لقمـــة العيـــش. 
االنشغال بالحروب.- 3

من آثار األمية في العالم العربي واإلسالمي:
ركود التنمية.- 1
انخفاض اإلنتاجية.- 2
بعض األحياء السكنية في إندونيسياانتشار األمراض.- 3
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1  ما أبرز أنواع المشكالت التي تواجه العالم العربي واإلسالمي؟

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

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

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

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

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

. .................................................................................................................................................................................................. -2

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

٣  يختار 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             االستقرار

تقويم الدرس الرابع عشر
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تقويم
الوحدة
الثامنة
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ف الطلبة بالمفاهيم اآلتية:  1   ُيَعرِّ
أ- العالم اإلسالمي: .............................................................................................................................................................. .
ب- العالم العربي: ................................................................................................................................................................... .
ج- البطالة: ................................................................................................................................................................................. .
د- الدولة الفقيرة: ................................................................................................................................................................... .

2  يضع 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 1٤ مليون كم2.                                             
د- تقع فلسطين في غرب قارة آسيا.                                                               

٣   يطالع الطلبة الخريطة ثم يحّددون ما يأتي:

عربية،  دول  ثــالث  أ- 
وثالث دول إسالمية.

ــة  إســالمــي دولـــــة  ب- 
تــرتــفــع فــيــهــا الــكــثــافــة 

السكانية.

تقويم الوحدة الثامنة



134

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.

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

5  يختار الطلبة الخيار الصحيح  فيما يأتي:  

أ- تزداد الكثافة السكانية  في المناطق:
عِويَّة    الصناعية    الرملية  الرَّ

ب- الدول العربية هي الدول التي تضمها جامعة الدول العربية، وعددها:
 22 دولة    20 دولة    21 دولة

ج- من العوامل التي ساعدت على انتشار البطالة في العالم العربي واإلسالمي: 
 تأخر سن الزواج   قلة الصناعة   الهجرة

د- تمثل مساحة العالم العربي واإلسالمي بالنسبة إلى مساحة العالم: 
 الثلث    الربع    الخمس

6  يكمل 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 ............................................................................................... .

تقويم الوحدة الثامنة
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٧   يربط الطلبة ما في المجموعة )أ( بما يناسبها في المجموعة )ب( باالستعانة باألرقام:

)ب()أ(
الموقعالظاهرة

جبال الحجاز- 1
َهَضبَة األناضول- 2
السهول الَفيِْضيَّة- 3
الربع الخالي- ٤
جبال هندوكوش- ٥

 في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية
 في غرب شبه الجزيرة العربية

 على نهر النيل
 في تركيا

 في إندونيسيا
 في وسط آسيا

٨   يمثل الطلبة الجدولين اآلتيين بأعمدة بيانية:











  

المغرب، أوزبكستان، المملكة العربية السعودية الدولة

)3٥.2٨0.000 نسمة(، )2٨.000.000 نسمة(، )32.٥٥2.33٦ نسمة( عدد السكان

تقويم الوحدة الثامنة
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9   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 )سورابايا، كانو، الجوس، دورسو( مركزاً صناعياً وميناءً بحرياً إلندونيسيا.

% 20

% 40

%60

% 80

%100

Ú£°ù∏a ¿ƒ«dGÒ°S ‹Ée

تقويم الوحدة الثامنة

نسبة األمية في بعض دول العالم العربي واإلسالمي

نسبة األميةالدولة
٧9٪سيراليون
3٪فلسطين

٨3٪مالي
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1٠   يحدد الطلبة على خريطة العالم العربي واإلسالمي ما يأتي:
أ- البحار والمحيطات اآلتية: المحيط األطلسي، المحيط الهندي، البحر األحمر، البحر المتوسط.

ب- المضايق اآلتية: باب الَمنَْدب، ملقا، ُهْرُمز، جبل طارق.
ج- نهر النيل.

د- السهول الساحلية على البحر المتوسط.  
هـ- هضبة إفريقيا.

تقويم الوحدة الثامنة



الوحدة التاسعة

االقتصاد

9

   الدرس الخامس عشر: النشاط االقتصادي

   الدرس السادس عشر: التنوع االقتصادي

دروس الوحدة



أهداف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى:

  التعرف على جوانب النشاط االقتصادي

  التعرف على أهمية الفاعلية والكفاءة في اإلنتاج

 التعرف على الجهود الوطنية لتنويع االقتصاد
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الدرس الخامس عشر

النشاط االقتصاديالنشاط االقتصادي

النشاط االقتصادي
هـــو مـــا يُبَذل 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

حاجات أساسية

السياحةالغذاء
الترفيهاللباس

مثل مثل
حاجات غير أساسية

 احلاجة والرغبة واإلبداع

اإلنتاج

السلع واخلدمات

االستهالك

رأس املال
املعرفة

املواد اخلام

األيدي العاملة

املوارد االقتصادية

الدرس الرقمي

من أهم ما تعتمد عليه الدول في تقدمها ونجاحها نشاُطها االقتصادي، فما النشاط 
االقتصادي؟ ؟؟
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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 يؤّديه وفق المطلوب وفي الزمن 

ص لذلك. المخصَّ
ويتحكم في تحديد مستوى اإلنتاجية عدد من العوامل، من أبرزها:

1- الكفاءة:
وهي تنفيذ العملية اإلنتاجية بالطريقة الصحيحة، وبأقل زمن وتكلفة.

2- الفاعلية:
وهي تنفيذ العملية اإلنتاجية وفق األهداف، وتحقيق نتائج إيجابية مؤثرة.

يختار الطلبة الوصف المناسب لإلنجاز في الجدول اآلتي:

30 مهمة عمل في أحمد
اليوم الواحد

٤0 مهمة عمل دون 
ملحوظات

كـــــــفـــــــاءة
ــة ــيـ ــلـ ــاعـ فـ

كـــــــفـــــــاءة
ــة ــيـ ــلـ ــاعـ فـ

30 مهمة عمل في 
اليوم الواحد

٤0 مهمة منها 
مهمات وضعت 

حلوالً دائمة

وصف اإلنجازالمنَجز الفعليالمطلوب إنجازه

نورة

١ نشاط

اإلنتاجية
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هي القدرة على إنتاج سلع وخدمات تحقق الجودة والفاعلية في األسواق العالمية، وتحقيق 
مستويات معيشية مرتفعة لألفراد.

ما عالقة التنافسية باإلنتاج؟ ؟؟
التنافسية

م الطلبة إلى مجموعتين، وكل مجموعة تختار رئيساً لها، وُيطلب منهما تقديم  ُيَقسَّ
. مقترحات لتحسين بيئة عمل مؤسسة تنتج تموراً وطنية حتى تصبح مناِفسة دولياً

2 نشاط

الكفاءة والفاعلية عنصران مرتبطان بعضهما ببعض لتحقيق إنتاجية عالية ومؤثرة، فمثاًل: 
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.

كفاءةفاعلية

اإلنتاجية
أداء أهداف

تقليلتعظيم

تحقيق
األهداف

استعمال
الموارد
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ن  هـــي القـــدرات والمـــوارد االقتصاديـــة التـــي تُمكِّ
المجتمـــع من إنتاج ســـلع أو خدمات تزيد النشـــاط 
االقتصاديـــة  المـــوارد  ازدادت  فـــإذا  االقتصـــادي. 
ازدادت معهـــا اإلمكانـــات اإلنتاجيـــة،  فعلى ســـبيل 
المثـــال: تعـــد المملكـــة العربيـــة الســـعودية عضواً 
فـــي مجموعـــة العشـــرين )G20(، وهـــي مجموعـــة 
تضـــم أكبر عشـــرين اقتصاداً في العالـــم، ومن أكبر 
ر للنفط الخام  الـــدول المنتجة للنفط، وأكبر مصـــدِّ
فـــي العالـــم؛ وذلـــك بســـبب احتوائهـــا علـــى موارد 
نفطيـــة كبيرة، لـــذا يصبـــح تنويع االقتصـــاد مطلباً 

مهمـــاً لتطورهـــا، وزيـــادة اإلمكانـــات اإلنتاجية.

اإلمكانات اإلنتاجية

حققـــت المملكة العربية الســـعودية مســـتوًى 
لعـــام  العالميـــة  التنافســـية  فـــي  متقدمـــاً 
1٤٤0هــــ، فوصلـــت إلـــى المرتبـــة 2٦ علـــى 
مســـتوى دول العالـــم، والمرتبـــة ٧ بيـــن دول 

العشـــرين. مجموعـــة 
مســـتوى  لرفـــع  تعمـــل  المملكـــة  تـــزال  وال 
إيجابيـــة  معـــدالت  وتحقيـــق  التنافســـية 
فـــي االقتصـــاد الوطنـــي مـــن خـــالل برامـــج 

ومبادراتهـــا. رؤيـــة2030 
وجـــاء هذا اإلنجـــاز الســـعودي نتيجة حدوث 
وكفـــاءة  الحكوميـــة،  الكفـــاءة  فـــي  تحســـن 
األعمال، والبنية التحتية. وتقرير التنافســـية 
هـــذا صـــادر مـــن المعهـــد العالمـــي للتطوير 

اإلداري فـــي سويســـرا.
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ومـــن أبـــرز القطاعـــات اإلنتاجيـــة فـــي المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية مـــا يأتـــي:

قطاع الطاقة:
يتـــوزع هـــذا القطاع علـــى عدد مـــن المجاالت، 
مثل: النفـــط والطاقة المتجـــددة والغاز، وبدأت 
اســـتثمار  فـــي  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الطاقـــة  قطـــاع  فـــي  اإلنتاجيـــة  اإلمكانـــات 
المتجـــددة، مثـــل: مشـــروع الطاقـــة الشمســـية.

قطاع الصناعات التحويلية:
والصناعــــــات  النفــــــــط  تكريـــــــر  يتضمـــــــن 
هـــذا  ويعـــد  والبالستيـــــــك،  البتروكيماويـــة 
القطاع مـــن القطاعات اإلنتاجيـــة الصاعدة في 

الوطنـــي. االقتصـــاد 
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.

النفط

نظام الخاليا الشمسية للطاقة المتجددة

الرعاية الصحية
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التمور

من أنشطة مهرجان الجنادرية بالرياض

الطرق والجسور

قطاع السياحة والثقافة:
الســـياحية  اإلمكانـــات  اســـتثمار  يتضمـــن 
الغنيـــة  والتاريخيـــة  والتراثيـــة  والثقافيـــة 
وهـــو  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
قطـــاع واعـــد، وتتخـــذ الحكومـــة عـــدداً من 
السياســـات لدعمـــه وتوفيـــر فـــرص عمـــل 

للمواطنيـــــن. واسعـــــة 

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 
االقتصـــاد  وتطويـــر  اإلنتاجيـــة،  إمكاناتـــه 
وتنويعـــه، وهـــذا ما تقوم بـــه حكومة المملكة 

العربيــــة السعوديـة.
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بلـــغ الناتـــج المحلـــي للمملكة العربية الســـعودية عـــام 1٤٤0هـ أكثر مـــن تريليونين  ونصف 
تريليـــون ريال ســـعودي.  وتعد المملكة العربية الســـعودية متقدمة فـــي حجم الناتج المحلي 
عالميـــاً، إذ بلغـــت المرتبـــة )19(، ومـــن المتوقع زيـــادة الناتج المحلي في األعـــوام القادمة 

نتيجة لسياســـات اإلصالح االقتصادي ورؤيـــة المملكة 2030.

الناتج المحلي

ريال

اخلدمات

اإلنتاج

اإلنفاق
احلكومي

زمن 
محدد

االستهالك

الصادرات - الواردات

االستثمار
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1  ما النشاط االقتصادي؟
............................................................................................................................................................................................................

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

2  ما الفرق بين الكفاءة والفاعلية في اإلنتاج؟
............................................................................................................................................................................................................

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

٣  كيف يحقق اإلنتاج التنافسية؟
............................................................................................................................................................................................................

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

4 يختار 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            الطرق

تقويم الدرس الخامس عشر
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الدرس السادس عشر

التنوع االقتصاديالتنوع االقتصادي

اعتماد اقتصاد أي دولة على نوع واحد من األنشطة والموارد االقتصادية يؤثر سلبًا ؟؟
في تلك الدولة؛ لذا تقوم الدول بتنويع اقتصادها، فما التنوع االقتصادي؟

ع الحكومة اقتصادنا الوطني؟؟؟ لماذا ُتنوِّ

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 انخفاَض أســـعار 

النفـــط عدة مـــرات؛ وهو ما أثر في مســـتوى الدخـــل الوطني.

يحقق التنوع االقتصادي عدداً من الفوائد، من أبرزها:
1- تقوية متانة االقتصاد الوطني، وضمان تجنيبه التأثر بتقلبات أسعار النفط.

2- زيادة الناتج المحلي اإلجمالي.
المعيشة  مــســتــويــات  تحسين   -3

لألفراد.
٤- َخلْق قطاعات اقتصادية جديدة.
٥- توليد فرص عمل أكثر للمواطنين.
وتخفيض  الـــصـــادرات  تنمية   -٦

الواردات.

أهداف التنوع االقتصادي

الدرس الرقمي
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فـــي عـــام 1٤3٧هـ أقـــرَّ مجلس الـــوزراء 
أشـــرف  التـــي   )2030 المملكـــة  )رؤيـــة 
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.

كيف يتحقق تنويع االقتصاد؟؟؟

 من جهود المملكة العربية السعودية 
لتنويع االقتصاد

األمير محمد بن سلمان يرأس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

من جهود اململكة العربية السعودية لتنويع االقتصاد (رؤية اململكة ٢٠٣٠)

التنمية 
التخصيصالبشرية

التحول
اإلستراتيجي
لشركة أرامكو

السعودية

إعادة
 هيكلة القطاع 

احلكومي

املشروعات

تنمية
االستثمار

تطوير
األنظمة
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ومن أبرز جوانب تلك الجهود واإلنجازات ما يأتي:
1- إعادة هيكلة القطاع الحكومي

وذلك بتنفيذ سياسات واسعة لتطوير القطاع الحكومي بحيث يصبح أكثر فاعلية ويواكب 
العليا  المجالس  من  عدد  أُلغي  ولقد  المجتمع.  واحتياجات  االقتصاد  في  المستجدات 
السياسية واألمنية؛ من  والشؤون  والتنمية،  للشؤون االقتصادية  وأُنشئ مجلسان  السابقة 

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 
المشتريات  والمتوسطة، وهيئة  الصغيرة  للمنشآت  العامة  الهيئة  الوطني، مثل:  االقتصاد 

الحكومية والمحتوى المحلي.

التعلـــم  الطلبـــة باالســـتعانة بمصـــادر  يشـــرح 
المناســـبة أبـــرَز اهتمامـــات هيئـــة المشـــتريات 

المحلـــي. والمحتـــوى  الحكوميـــة 
.....................................................................................................

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

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

١ نشاط
الصغيرة  للمنشآت  العامة  الهيئة  أنشئت 
ــآت( فــــي الــمــمــلــكــة  ــشــ ــنــ ــتـــوســـطـــة )مــ والـــمـ
المنشآت  قطاع  لدعم  السعودية  العربية 
االقــــتــــصــــاديــــة الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة 

للمواطنين وتنميتها ورعايتها باآلتي:
 تسهيل األعمال.

 التمكين والتطوير.
 ريادة األعمال.

 التمويل.

 االبتكار.
 دعم فرص العمل الوطنية.
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يرجع الطلبة إلى موقع وزارة االستثمار لتحديد أبرز مهاّم لجنة )تيسير(.

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

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

2 نشاط

2- تطوير األنظمة
تعد األنظمة عاماًل مهماً في النشاط االقتصادي لتحقيق التحفيز، والضبط، والشفافية، 
المجاالت  تخدم  التي  األنظمة  من  عــدداً  الحكومة  أصــدرت  ولذا  والتنافسية.  والتنظيم، 
االقتصادية. ومن تلك األنظمة نظام مكافحة غسيل األموال، ونظام اإلقامة المميزة، ونظام

صندوق االستثمارات العامة، ونظام ضريبة القيمة المضافة، ونظام المنافسة.

٣- تنمية 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.

الوحدة التاسعة I الدرس السادس عشر

4- التحول اإلستراتيجي لشركة أرامكو السعودية
من أبرز القرارات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لتنويع االقتصاد المحلي 
تحويل شركة أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة وتخصيص )٥%( من أسهمها البالغة 200 
مليار سهم، كما بدأت الشركة في اتخاذ خطوات واضحة لتنويع نشاطها مواكبًة للتطلعات 

والرؤية.
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قال صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع:

كًا القتصادنا ومورداً إضافياً  »إن بالدنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون ُمَحرِّ
لبالدنا«.

5- التخصيص
للتخصيص، المالئمة  القطاعات  من  عدداً  السعودية  العربية  المملكة  حكومة   حددت 
في  الخاص  القطاع  والتعليمية؛ إلشراك  البلدية  الخدمات  وبعض  والمياه،  الطاقة،  مثل: 

االقتصاد الوطني، واالرتقاء بخدمات هذه القطاعات وترشيدها.

6- التنمية البشرية
برامج تضمنت  المحلي؛  االقــتــصــاد  فــي  مهم  أســـاس  الــســعــوديــة  العاملة  الــقــوى   ألن 
الموظف  لدى  العمل  كفاءة  لرفع  البشرية  بالتنمية  خاصاً  برنامجاً   2030 المملكة  رؤية 

الحكومي، وزيادة معدالت التدريب وتحسين مخرجات التعليم.

٧- المشروعات
أقرت حكومة المملكة العربية السعودية عدداً من المشروعات االقتصادية في أنحاء البالد 
للمواطن  الحياة  جودة  وتحسين  للمواطنين،  عمل  وفرص  وترفيهية،  سياحية  بيئة  لتوفير 
السعودي. ومن األمثلة لهذه المشروعات: مشروع مدينة نيوم شمال غرب المملكة، ومشروع 
يَّة بالرياض، ومشروع مدينة جازان للصناعات، ومشروعات  البحر األحمر، ومشروع الِقدِّ

وسط مدينة جدة وأبها.
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1  يذكر الطلبة ثالثة من أهداف التنويع االقتصادي.

. .................................................................................................................................................................................................. -1
. ................................................................................................................................................................................................. -2
. ................................................................................................................................................................................................. -3

2  ماذا تعني إعادة هيكلة القطاع الحكومي لالقتصاد الوطني؟
............................................................................................................................................................................................................

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

٣  يذكـــر الطلبـــة ثالثـــة مـــن جهـــود المملكـــة العربيـــة الســـعودية لتنويـــع االقتصـــاد وترك 
االعتمـــاد علـــى  النفـــط َمـــْوِردًا رئيســـًا للدخل.

. .................................................................................................................................................................................................. -1
. ................................................................................................................................................................................................. -2
. ................................................................................................................................................................................................. -3

4  ما الهدف من التخصيص؟
............................................................................................................................................................................................................

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

5  ما الهدف من االهتمام بالتنمية البشرية؟
............................................................................................................................................................................................................

. ..........................................................................................................................................................................................................
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1 يختار 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 هرمّياً.

 تنفيذاً غير صحيح.
د- تنمية االستثمار تؤدي إلى:
 التضخم االقتصادي.

 التنوع االقتصادي.
 الركود االقتصادي.

       ما أبرز عوامل رفع مستوى التنافسية في االقتصاد؟
. ............................................................................................................................................  -1
. ............................................................................................................................................  -2

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.

تقويم الوحدة التاسعة
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        ما عالقة الكفاءة والفاعلية باإلنتاج؟
. .....................................................................................................................................................

       يعلل 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.
........................................................................................................................................................

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

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

٣

4

5

)ب( )أ(

1- يحقق الموظف الفاعلية في عمله إنتاج السلع والخدمات وتبادلها

2- النشاط االقتصادي هو عملية القدرة على إنتاج السلع والخدمات المنافسة

٣- التنافسية هي إذا كانت إنتاجيته وفق الهدف وفي أقل زمن


