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   الدرس الخامس والعشرون: الخصائص الطبيعية للعالم العربي واإلسالمي

  الدرس السادس والعشرون: الخصائص البشرية للعالم العربي واإلسالمي 

  الدرس السابع والعشرون: الوحدات السياسية في العالم العربي واإلسالمي

 الدرس الثامن والعشرون: التحديات االقتصادية واالجتماعية

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



228

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

واإلسالمي.

الدرس الخامس والعشرون

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 141 شرقاً(، ومن وسط آسيا شماالً )دائرة العرض 
o 55 شماالً( حتى وسط إفريقيا جنوباً )دائرة العرض o 26 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 السابعة | الدرس الخامس والعشرون

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

وتمثل مساحة العالم العربي نحو 14 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.

4- 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   -5
واإلسالمي.

المسجد األقصى بالقدسالمسجد الحرام بمكة المكرمةالمسجد النبوي بالمدينة المنورة

الوحدة السابعة | الدرس الخامس والعشرون
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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
........................................................................................................................................................... -4

الوحدة السابعة | الدرس الخامس والعشرون
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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 السابعة | الدرس الخامس والعشرون

يصل   المضيق أو القناة

الخليج 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 السابعة | الدرس الخامس والعشرون

َغْور األردن:
ســـهل خصيب تبلغ مســـاحته 
ويـــراوح  كـــم2،   400 نحـــو 
مســـتواه بيـــن 200 وأكثر من 
400م 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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3- 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

الوحدة السابعة | الدرس الخامس والعشرون

نهر النيل في السودان

رسم بياني لتحديد أعلى جهات العالم اإلسالمي ارتفاعًا وأكثرها انخفاضًا
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الُمناخ

يشغل العالم العربي واإلسالمي نحو )81( 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 )O55 شماالً -O26 جنوباً(.
2- التضاريس )االرتفاع واالنخفاض عن مستوى سطح البحر(.

3- توزيع اليابس والماء.

2 نشاط
يصف الطلبة ُمناخ المملكة العربية السعودية.

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

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

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

الوحدة السابعة | الدرس الخامس والعشرون
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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 الخامس والعشرين
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3  ما النتائج الناشئة عّما يأتي؟ 

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

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

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

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

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

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

تقويم الدرس الخامس والعشرين
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يُْقَصد بالعالم العربي الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، ويُْقَصد بالعالم اإلسالمي 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وعددها )5٧( دولة، منها )22( دولة عربية. 

ويقدر عدد سكان العالم اإلسالمي في عام 143٧هـ  بنحو )1.8( مليار نسمة.

الدرس السادس والعشرون

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 ١٤٤٢هـ

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 يســـتنتج الطلبـــة مـــا تمثلـــه الزيـــادة فـــي عـــدد الســـكان عـــام 1437هــــ  
مقارنـــة بعـــدد الســـكان عـــام 1384هــــ 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

644 مليون نسمة1384هـ

913 مليون نسمة1403هـ

1.2 مليار نسمة1413هـ

1.8 مليار نسمة143٧هـ

1.9 مليار نسمة1442هـ
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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 السابعة | الدرس السادس والعشرون
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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
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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 )50.1%(، واإلنـــاث )49.9%(  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 السابعة | الدرس السادس والعشرون

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.
3- 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 السابعة | الدرس السادس والعشرون
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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.
..................................................................................................................................................................

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

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

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

3 نشاط
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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؟ 3  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 السادس والعشرين
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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 السادس والعشرين
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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 السابع والعشرون

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
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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  

95 % فأكثر

90-95 % بنجالديش، إندونيسيا 

أذربيجان، أوزبكستان 
تركمانستان، طاجكستان، 

سوريا
 % 90-85

قيرقيزيا، بروناي، 
٧0-85 %كازاخستان 

55-60 %لبنان، ماليزيا

٪100
٪90
٪80
٪70
٪60
٪50
٪40
٪30
٪20
٪10

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 18 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: 904,344, 1 كم2. 
عدد السكان: ٧00,000, 258 نسمة. 

اللغة الرسمية: الباهاسا.
نسبة المسلمين: 90 - %95. 

العاصمة: جاكرتا.
العملة: الروبية اإلندونيسية.

الوحدة السابعة | الدرس السابع والعشرون
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النشاط االقتصادي
أ - الزراعة: 

الســـكان،  مـــن   )%54( 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 )15%( من الســـكان، 
وتســـهم بنحو )58%( 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 السابعة | الدرس السابع والعشرون

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
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مسجد طوبى بالسنغال مسجد 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: 853,923 كم2.

عدد السكان: 000,900, 168 نسمة. 
اللغة الرسمية: اإلنجليزية. 

نسبة المسلمين: تزيد على %85.
العاصمة: أبوجا. 

العملة: النايرا.
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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 السابعة | الدرس السابع والعشرون
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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
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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: 28.٧84 كم2.
عدد السكان: 3.500.00 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 السابع والعشرين

2  يكمل الطلبة الجدول اآلتي:

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

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

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

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

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

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

3  يوضح الطلبة باألسهم الحمراء على الخريطة  ما يأتي:

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

تقويم الدرس السابع والعشرين
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الدرس الثامن والعشرون

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.- 4

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 السابعة | الدرس الثامن والعشرون
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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.- 4
الحروب.- 5
 تخلف الصناعة وعجزها عن التطور واستيعاب اليد - 6

العاملة. 
سيطرة االستعمار على بلدانه لمدة طويلة.- ٧
زيادة السكان الكبيرة دون أن يصاحبها زيادة في اإلنتاج. - 8

من نتائج تفشي الفقر بين شعوب دول العالم 
العربي واإلسالمي:

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

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

مظاهر الفقر في مخيم داداب في الصومال لالجئين
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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 600 دوالر سنوياً.
دخــــل الـــفـــرد: هــو نصيب الــفــرد من 

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

والفقر بالعالم.



264

دول عربية 
نسبة األميةالدول المتقدمةنسبة األميةوإسالمية

أقل من 1%النرويج3%فلسطين

5%إسبانيا٧9%  سيراليون

20%الصين83%مالي 

نماذج من نسبة األمية في بعض الدول العربية واإلسالمية والدول المتقدمة
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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

3  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 الثامن والعشرين
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تقويم
الوحدة
السابعة
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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 14 مليون كم2.                                             
د- تقع فلسطين في غرب قارة آسيا.                                                               

3   يطالع الطلبة الخريطة ثم يحّددون ما يأتي:

عربية،  دول  ثــالث  أ- 
وثالث دول إسالمية.

ــة  إســالمــي دولـــــة  ب- 
تــرتــفــع فــيــهــا الــكــثــافــة 

السكانية.

تقويم الوحدة السابعة
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4   يعلل الطلبة ما يأتي: 
أ- تنوع الخصائص الطبيعية في العالم العربي واإلسالمي.

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

ب- خصوبة التربة في إندونيسيا.
. ...................................................................................................................................................................................................

ج- انتشار حرفة قطع األخشاب في جنوب نيجيريا.

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

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 السابعة
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7   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- 4
جبال هندوكوش- 5

 في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية
 في غرب شبه الجزيرة العربية

 على نهر النيل
 في تركيا

 في إندونيسيا
 في وسط آسيا

تقويم الوحدة السابعة

8   يختار الطلبة الخيار الصحيح من بين األقواس فيما يأتي:

أ- تطل نيجيريا من الجنوب على
 )المحيط الهندي، المحيط الهادئ، خليج غينيا، خليج البنغال(.

ب- يتوزع أغلب سكان العالم العربي واإلسالمي بين قارتي
 )آسيا وإفريقيا، أوروبا وإفريقيا، آسيا وأمريكا(

ج- تُعد مركزاً صناعياً وميناًء بحرياً إلندونيسيا.
 )سورابايا، كانو، الجوس، دورسو(
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تقويم الوحدة السابعة

نسبة األمية في بعض دول العالم العربي واإلسالمي

نسبة األميةالدولة
٧9٪سيراليون
3٪فلسطين

83٪مالي











  

المغرب، أوزبكستان، المملكة العربية السعودية الدولة

)35.280.000 نسمة(، )28.000.000 نسمة(، )32.552.336 نسمة( عدد السكان

9   يمثل الطلبة الجدولين اآلتيين بأعمدة بيانية:
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10   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 السابعة



الوحدة الثامنة

 الدرس التاسع والعشرون: أولويات التخطيط

 الدرس الثالثون: إدارة الوقت

 الدرس احلادي والثالثون: تقومي التخطيط

 الدرس الثاني والثالثون: الهوايات

التخطيط والهوايات

8



تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على أولويات التخطيط
  التعرف على كيفية إدارة الوقت

 التعرف على كيفية تقويم التخطيط

 التعرف على أنواع الهوايات وفوائدها

أهداف الوحدة
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الدرس التاسع والعشرون

أولويات التخطيط

تحديد األولويات: 

 األولويات:
هي ترتيب األعمال واألنشطة وفق أهميتها مع مراعاة الزمن المطلوب لتنفيذها؛ بحيث تبدأ 

باألهم، ثم المهم، ثم األقل أهمية.

من أجل أن نرتب األولويات ينبغي علينا تحديدها أوالً.
لتحديد األولويات أساليب متعددة، منها:

1- تحديد األولويات من حيث الزمن: 
م األعمال من حيث الزمن إلى قسمين: تُقسَّ

 أعمال قصيرة المدى )ال بد من إنجازها في يوم أو أسبوع(.
 أعمال طويلة المدى )يكون إنجازها في أكثر من أسبوع إلى شهر أو فصل دراسي(.

٢٠٢٠

٢٠

2020

20 ٣
صفر

03

١٤٤٢ 1442
SAFAR

الدرس الرقمي

تحقيقًا  أهدافنا  تحقيق  على  قــادريــن  نكون  وأن  سليمًا،  تخطيطنا  يكون  أن  أجــل  من 
صحيحًا؛ ال ُبدَّ من تحديد المهام وفق أهميتها، فما أولويات التخطيط؟ ؟؟
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نوع العمل  وفق الزمنالوقت احملدد إلجناز العملالعمل املطلوب

قصير املدىاألحد 3 صفر 1442هـحفظ سورة اجلمعة إلى اآلية 11

حل نشاط في كتاب الدراسات 
............................................................األحد 10 صفر 1442هـاالجتماعية، ص 25

........................................................................................................................حضور حفل تخرج أخي الكبير

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

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

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

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

ُيكمل الطلبة الفراغات اآلتية بتحديد أعمالهم اليومية مع بيان نوع الزمن: 

١ نشاط

2- تحديد األولويات من حيث األهمية:

مهم       

عاجلعاجل

يجب عمله اآلن
وعلى الفور

ُيعمل بعد إنهاء
 األمور المهمة

ــيــــه فــي  ــلــ يــــجــــب الــــتــــركــــيــــز عــ
الجدول، وعمله في أقرب وقت

ال يـــركـــز عـــلـــيـــه، ويـــعـــمـــل بعد 
ــن األعــــمــــال غــيــر  االنـــتـــهـــاء مــ

المهمة،  وغير العاجلة

غير عاجلغير عاجل

غير مهم
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 غير مهم وغير عاجلغير مهم وعاجلمهم وغير عاجلمهم وعاجل

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

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

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

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

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

يحدد الطلبة أولويات أعمالهم من حيث األهمية وفق الجدول اآلتي:

2 نشاط

يعتمد نجاح  التخطيط على حسن تنفيذ الجدول والتزامه.

وهناك بعض اإلرشادات التي يستعين بها الطلبة في التخطيط، ومنها: 

 تسجيل المواعيد النهائية لتسليم األعمال.

  تحديد األعمال العاجلة والمهمة بوضع ما يدل عليها مثل الملصق أو غيره.

  وضع ما يدل على األعمال المنَجزة.

  اختيار األوقات المناسبة لكل عمل.

  تخصيص أوقات للراحة، وعمل التمارين الرياضية من أجل زيادة التركيز واستعادة النشاط.
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تلك  أبــرز  ومن  التخطيط،  َبَعة في عملية  المتَّ الخطوات  كذلك على  التخطيط  ويعتمد 
الخطوات ما يأتي:

إرشادات مساعدةمراحل التخطيط للواجبات املدرسية

 اختيار الوقت املناسب لعمل
الواجبات

تخصيص
وقت للراحة 

مراجعة
اجلدول باستمرار

تسجيل
ما ُأجنز 

حتديد الواجبات

تصميم اجلداول

تسجيل مواعيد الواجبات

حتديد الواجبات العاجلة

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

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

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

2 يمأل الطلبة الفراغات اآلتية:

أ  - تنقســـم أولويـــات التخطيط من حيـــث الزمن إلى أعمـــال ..................................، وأعمــــال ...................................

ب  - من مراحل التخطيط للواجبات المدرســـية ......................................... ،  و........................................................

ج - يعتمد نجاح التخطيط على .............................................................. ،  و.......................................................................... .

3   يذكر الطلبة أهم ثالثة إرشادات تعين على حسن التخطيط.

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

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

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

4   ما أبرز أساليب تحديد األولويات؟

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

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

تقويم الدرس التاسع والعشرين 
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الدرس الثالثون

إدارة الوقت 

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

يحدد الطلبة األعمال داخل الجدول األسبوعي اآلتي:
١ نشاط

1- إدارة الوقت وفق التوقيت الزمني

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثننياألحدالوقت
6:00..............................................................

7:00..............................................................

8:00..............................................................

9:00............................................................

10:00............................... ............................... 

11:00..............................................................

12:00..............................................................

1:00..............................................................

2:00............................... ........................................................................................................................................................................................

3:00............................... ............................... ............................... ............................... .............................................................. ............................... 

4:00............................... ..........................................................................................................................................................................................

 أساعد والدي 5:00
يف أعمال البيت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6:00............................... .......................................................................................................................................................................................

7:00............................... ............................................................................................................................ ............................... ............................... 

8:00
...............................

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

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

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

أقرأ القصة 
التي اشتريتها

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

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

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

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

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

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

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

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

 أذهب إلى 9:00
فراشي ألنام

 أذهب إلى 
فراشي ألنام

 أذهب إلى 
فراشي ألنام

 أذهب إلى 
فراشي ألنام

 أذهب إلى 
فراشي ألنام

 أذهب إلى 
فراشي ألنام

 أذهب إلى 
فراشي ألنام

* يراعي الطلبة فروق التوقيت في مناطقهم ومواقيت الصلوات.

الدرس الرقمي

أذهب إلى غرفتي ألنام

يعتمـــد التخطيـــط الجيـــد علـــى حســـن إدارة الوقـــت واالســـتفادة منـــه، فمـــا طرائـــق إدارة 
الوقت؟

 طرائق إدارة الوقت: 

؟؟
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يمكـــن للطلبـــة اســـتعمال نوع آخر مـــن تصميم الجـــداول ألداء األعمال يكون وفـــق الفترات 
اليومية، وذلـــك عندما تكـــون األعمال قليلة.

ُيحدد الطلبة األعمال داخل الجدول األسبوعي وفق الفترات:
2 نشاط

2- إدارة الوقت وفق الفترات

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثننياألحدالوقت

فترة الصباح
...............................

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

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

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

فترة الظهر
...............................

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

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

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

فترة العصر
............................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أزور جديفترة املغرب
............................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أذهب إلى غرفتي ألنامبعد العشاء
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3- إدارة الوقت وفق الفصل الدراسي
يكون فيه تخطيط األعمال للفصل الدراسي باألسابيع )لكل أسبوع خانة خاصة به(.

املهام والواجباتاألسبوع
 بدء الفصل الدراسي األول1  21 من احملرم

............................... 2......................................................................................................................................

...............................3....................................................................................................................................... 

............................... 4......................................................................................................................................

...............................5....................................................................................................................................... 

...............................6.......................................................................................................................................

بدء اختبار الفترة األولى٧...............................

...............................8.......................................................................................................................................

...............................9.......................................................................................................................................

...............................10.......................................................................................................................................

...............................11.......................................................................................................................................

...............................12.......................................................................................................................................

...............................13.......................................................................................................................................

اختبار الفترة الثانية14...............................

...............................15.......................................................................................................................................

اختبار الفصل الدراسي األول16 15 من جمادى األولى
* هذا الجدول ليس تقويمًا دراسيًا معتمدًا بل هو جدول معد لإليضاح فقط.

الفصل الدراسي األول:
يحدد الطلبة األعمال داخل الجدول الفصلي وفق األسابيع:

3 نشاط
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1  على ماذا يعتمد التخطيط؟
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

2  لتصميـــم جـــداول إدارة الوقـــت طرائق وأســـاليب مختلفة. ما هـــي؟ وما نوع الجدول الذي   
يناسب أعمالك؟ ولماذا؟

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

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

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

نوع الجدول: ..................................................................................................................................................................................................

السبب:.................................................................................................................................................................................................................

3  يصمم الطلبة جدواًل فصليًا ألعمالهم المدرسية والخاصة.

تقويم الدرس الثالثني 



283

الدرس الحادي والثالثون

تقومي التخطيط

؟؟  متى نعرف أن التخطيط غير سليم ويحتاج إلى تقويم؟

إن المعرفـــة الدقيقـــة لما يجب القيـــام به، ومتى يجب القيام به، والوقت الذي تســـتغرقه 
األعمـــال والواجبـــات، ســـوف تســـاعد علـــى وضع خطـــط مســـتقبلية أكثر دقـــة وفائدة، 
وعندمـــا تكـــون الخطـــط أكثـــر واقعيـــة يتحقـــق الهدف مـــن التخطيـــط، ويشـــعر الطلبة 

بالثقـــة؛ وهو ما يســـاعدهم علـــى النجاح فـــي حياتهم.

هناك بعض اإلجراءات التي ُترَصد بها المشكالت في أثناء تنفيذ مراحل التخطيط:

لـــم تنجزهـــا؛  تحديـــد خانـــة فـــي جـــدول أعمالـــك تســـجل فيهـــا األعمـــال التـــي 
   من أجل معرفة كيف يضيع الوقت.

 وضع جدول مساند لتدوين ما أنجزتَه مقارنة بما كنَت تخطط القيام به.
 الصدق والواقعية فيما تكتب من ملحوظات.

يخفق بعض الطلبة في دراستهم؛ ألنهم لم يخططوا أو لم يتبعوا الخطة اتباعاً سليماً؛ لذا 
ينبغي عند بناء الجدول تحديد الهدف، واألولويات، وتنفيذه تنفيذاً سليماً.

الدرس الرقمي

حتى أتمكن من معرفة صحة التخطيط، وقدرتي على تحقيق األهداف المرجوة؛ ال بد 
من تقويم ُخَططي كي أستفيد من أخطائي مستقباًل، فما تقويم التخطيط؟  ؟؟
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ويمكن للطلبة أن يكتشفوا خطأ التخطيط بما يأتي:
 الشعور بالقلق في بعض األيام، لعدم تحقيق التفوق المأمول.

 الشعور بضيق الوقت في أثناء المراجعة واالستذكار.
 تراكم األعمال عند اقتراب موعد االختبارات.

مشكلة إهامل التخطيط املسبق
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املشكلةالوقت املستعمل فعلياً الوقت املخصص لهالعمل املخطط له

 حّل الواجب ملقرر 
العلوم، والتحضير 

للدرس القادم.
 أعمال أخرى.

 )٧0( دقيقة ألداء 
العمل المخطط 
له )حّل الواجب 

والتحضير(.
 )50( دقيقة ألعمال   

أخرى في اليوم نفسه.
المجموع: 120 دقيقة

 )20( دقيقة: احلديث هاتفياً.
 )30( دقيقة: تناول الشاي مع أسرتي. 

 )40( دقيقة: اللعب مع أخي.
 )30( دقيقة: أداء العمل املخطط له 

دون اكتماله.
المجموع: 120 دقيقة

حدوث هدر للوقت 
باستخدام )40( دقيقة من 

الوقت املخصص ألداء العمل 
املخطط له )حّل الواجب 
والتحضير( في أعمال 
جانبية؛ وهو ما أدى إلى 

عدم تنفيذ العمل كاماًل وفق 
التخطيط السابق.

من المشكالت التي قد تنشأ عند تنفيذ األعمال الُمْدَرَجة في جدول التخطيط هدر الوقت.
يتبين في الجدول اآلتي حجم الوقت الُمْهَدر لواحد من األعمال المدرجة في التخطيط:

١ نشاط

أ - يوضح الطلبة أسباب هدر الوقت في هذا التخطيط.
...................................................................................................................................................................................................................................

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

ب- يقترح الطلبة الحل المناسب للمشكلة لضمان عدم تكرارها.
...................................................................................................................................................................................................................................

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

يكون التغلب على المشكالت التي قد تطرأ في أثناء تطبيق التخطيط لحل الواجبات 
بعدة طرائق، منها:

 اختيار الوقت والمكان المناسبين لحل الواجبات.
 االبتعـــاد عمـــا يؤثـــر فـــي تنفيـــذ الواجبـــات المدرســـية فـــي أوقاتهـــا المحـــددة، مثـــل:

جهاز التلفاز، الهاتف/ الجوال، أجهزة األلعاب.
 استعمال الساعة لمعرفة الوقت، وتحديده تحديداً دقيقاً.

 تحديـــد وقـــت لالســـتراحة؛ ال يزيد على خمـــس دقائق، وعندما تنهي العمـــل كاماًل يمكن 
أن تســـتريح استراحة أطول.
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1  يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )x( أمام العبارة غير الصحيحة:

1- أســـتفيد من أخطائي في التخطيط حتى يكون تخطيطي ناجحاً.                                   

2- عندما تتزاحم األعمال وأشعر بالقلق، ويضيق الوقت، وتتراكم األعمال يكون تخطيطي جيدًا. 

3- الصدق والدقة والواقعية في كتابة ملحوظاتي على تخطيطي تســـهم في إنجاح التخطيط.    

4- عندما أخطط لتنظيم وقتي ال أبالي بحســـاب الزمن.                                                

2  يذكـــر الطلبـــة اإلجـــراءات التي يمكن اتخاذها لرصد المشـــكالت فـــي أثناء تنفيذ مراحل 
التخطيط.

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

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

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

3  كيف يعرف الطلبة أن التخطيط غير صحيح ويحتاج إلى تصحيح؟

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

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

4  كيف يمكنك التغلب على المشكالت التي قد تواجهك في أثناء تطبيق ما خططت له؟
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

تقويم الدرس الحادي والثالثني 



287

الدرس الثاني والثالثون

الِهوايات

 الِهواية:
هي نشـــاط أو اهتمام يمارُســـه الفرد من أجـــل تلبية الحاجات الذاتيـــة، وتنمية المهارات 

والقدرات. 

١ نشاط
أ - ما هواياتك؟

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

ب- ماذا تعلمت من ممارسة هواياتك؟ 
...................................................................................................................................................................................................................................

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

الدرس الرقمي

ن شخصيتنا المستقلة، وزيادة تحصيلنا الدراسي، فما  ُتْسِهم ممارسة الهوايات في تكوُّ
الهواية؟ وما ضوابط ممارستها؟ ؟؟
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2 نشاط

يمـــارس أحمـــد هوايـــة الســـباحة فـــي النادي تحـــت إشـــراف مـــدرب، ويذهب إلـــى النادي 
مرتيـــن فـــي إجـــازة نهاية األســـبوع ولمدة ســـاعة. 

يستنتج الطلبة من النص السابق الضوابط التي يلتزمها أحمد في ممارسة هوايته. 
................................................................................................ -1
................................................................................................ -2
................................................................................................ -3

 فوائد ممارسة الهواية:
تعود ممارسة الهواية بالنفع على الطلبة الذين يلتزمون ضوابطها، ومن ذلك ما يأتي:

 تفريغ الطاقة تفريغًا نافعًا، على ســـبيل المثال: ممارســـة الرياضة تحقق للطلبة تنشـــيط 
وعقولهم.  أجسامهم 

 صقـــل المواهـــب والقـــدرات، علـــى ســـبيل المثـــال: تنمي هواية الرســـم قدرة اإلنســـان على 
الخيال  الواســـع.

 اإلســـهام فـــي بنـــاء الشـــخصية، علـــى ســـبيل المثال: تنمـــي هواية قراءة تاريخ شـــخصيات 
وطنـــي العظيمة بناَء شـــخصيتي. 

 مســـاعدة اإلنســـان علـــى البحـــث واالكتشـــاف، علـــى ســـبيل المثال: تســـاعد هواية الســـفر 
داخـــل الوطـــن على تنميـــة استكشـــاف المعارف.

 تقويـــة التفكيـــر والتركيـــز، علـــى ســـبيل المثـــال: تســـاعد هواية حـــل المســـائل الرياضية 
المعقـــدة علـــى تقويـــة التركيـــز، وتزيد من القـــدرة علـــى التفكير.
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  أنواع الهواية:
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تشـــمل الهوايات اليوم مجموعة واسعة من األنشطة، 
ويختلـــف النـــاس فـــي ممارســـة هواياتهـــم باختالف 

أذواقهـــم، واهتماماتهم.

وفــــــــق   - التعليــــــــم  وزارة  تحـــــرص 
النظـــام  كفـــاءة  علـــى   -2030 رؤيـــة 
التعليمـــي وفاعليتـــه، وقـــد أطلقت 
الـــوزارة فـــي هـــذا المحور عـــددًا من 
أنديـــــة  مبـــادرة  منهـــا:  المبـــادرات، 
مجتمعيـــة  أنديـــة  وهـــي  الحـــي، 
داخـــل  وُتهيـــأ  ُتجهـــز  متخصصـــة 
المـــدارس الحكوميـــة، لتســـهم فـــي 

والهوايـــات. المهـــارات  تنميـــة 

www.twitter.com/nsclubs

مجاالت
الهوايات
وأمثلتها

هواية اختراع األجهزةابتكار

هواية الرسم وكتابة املسرحيات

هواية كرة القدم

هواية القراءة

هواية جمع التحف القدمية 
والصور والطوابع

إبداع

منافسة

تعلم

جمع
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3 نشاط

االبتكارالفنونالتعلماجلمعاملنافسة 

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

تتنوع الهوايات وفق رغبة الطلبة، ومحبتهم لألشياء التي تعبر عن ذواتهم. 

يستنتج الطلبة من الصور نوع الهواية وفق المجاالت اآلتية: 

هـ د ج

بأ

الوحدة الثامنة | الدرس الثاني والثالثون
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لعبة أم تسع

لعبة  الخطة

 األلعاب الشعبية القديمة:
أســـهمت فـــي تقويـــة العالقـــات االجتماعيـــة، ونشـــر األلفة 
والتقـــارب بيـــن األصدقاء والجيران ســـواء أكانـــوا أطفاالً أم 

شـــباباً، حيـــث يُْمضون معـــاً أوقاتاً مســـلِّية.
مـــع تطـــور الحيـــاة وســـرعة التقـــدم فـــي التقنيـــات الحديثة 
ـــرت بعـــض الهوايـــات، ونشـــأت أخـــرى جديـــدة. ففـــي  تغيَّ
الماضـــي كان الصغـــار يبتكـــرون ألعابهـــم بأنفســـهم وفقـــاً 
لهواياتهـــم مســـتعينين بمـــا حولهـــم مـــن أدوات تمدهـــم بهـــا 

بيئتهـــم وخيالهـــم.
ومن األمثلة على تلك األلعاب القديمة ما يأتي:
لعبة أم ِتسع: لعبة ذهنية تعتمد على التخطيط.

لعبة الخطة: لعبة حركية تعتمد القفز على المربعات.

الوحدة الثامنة | الدرس الثاني والثالثون

املمارسة غير السليمةالهواية

األلعاب اإللكترونية
 عندما تكون غير مناسبة لعمري.

 عندما يستغرق اللعب أوقاتًا طويلة.
 عندما تأخذ جزءًا من أوقات الدراسة.

لعب كرة القدم
. ....................................................................................................... 
. ....................................................................................................... 

ركوب اخليل
. ....................................................................................................... 
. ....................................................................................................... 

قد تتحول الهوايات إلى ممارسات غير سليمة تضر بالفرد والمجتمع.
يذكر الطلبة بعض الممارسات غير السليمة للهوايات اآلتية:

4 نشاط
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فوائدهاالهواية

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

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

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

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

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

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

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

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

1  ما الهواية؟
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

2  ما الضوابط التي ينبغي التزامها عند ممارسة هوايتك؟

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................  -4

.........................................................................................................................................................................................................................  -5

3  يسجل الطلبة هوايتين مع ذكر فوائدهما:

تقويم الدرس الثاني والثالثني 



تقويم
الوحدة
الثامنة
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 تقومي الوحدة الثامنة

1  يذكر الطلبة أمثلة جديدة ألنماط الهوايات في المجاالت اآلتية:

2  يكمل الطلبة أقسام تحديد األولويات من حيث األهمية:
 

3  يضـــع الطلبـــة عالمـــة )( أمـــام العبـــارة الصحيحـــة، وعالمـــة )( أمـــام العبـــارة غيـــر الصحيحـــة  
فيمـــا يأتي:

معرفة ما يجب القيام به ومتى يجب؛ يساعد على نجاح التخطيط.       أ - 

تراكم األعمال عند اقتراب موعد االختبارات ال يؤثر في نتائج التخطيط.   ب - 
هدر الوقت ال يؤثر تأثيراً كبيراً في نتائج األعمال.                          ج - 

يتفق الناس جميعاً في ميولهم نحو الهوايات.                  د - 
من أجل أن نرتب األولويات عند التخطيط ينبغي تحديدها أوالً.            هـ - 

كتابة ما يدل على األعمال المنَجزة داخل الجدول ال يساعد على نجاح التخطيط. و - 

الهوايةاملجال

....................................................................................................... .ابتكار

....................................................................................................... .منافسة

....................................................................................................... .جمع

غير مهم....................................................

........................ ............غير عاجل
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 تقومي الوحدة الثامنة

4  ما أهم مراحل التخطيط للواجبات المدرسية؟

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

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

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

. ................................................................................................................................................................................................................-4

5   ما أبرز طرائق إدارة الوقت؟

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

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

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

6   ما أهم الحلول لمشكالت تطبيق التخطيط؟

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

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

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



الوحدة التاسعة

االقتصاد

9

   الدرس الثالث والثالثون: النشاط االقتصادي

   الدرس الرابع والثالثون: 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 الثالث والثالثون

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

40 مهمة عمل دون 
ملحوظات

كـــــــفـــــــاءة
ــة ــيـ ــلـ ــاعـ فـ

كـــــــفـــــــاءة
ــة ــيـ ــلـ ــاعـ فـ

30 مهمة عمل في 
اليوم الواحد

40 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

الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  حققـــت 
مســـتوًى متقدماً في التنافســـية العالمية 
لعـــام 1440هــــ، فوصلت إلـــى المرتبة 26 
على مســـتوى دول العالم، والمرتبة ٧ بين 

دول مجموعـــة العشـــرين.
وال تـــزال المملكـــة تعمـــل لرفـــع مســـتوى 
إيجابيـــة  معـــدالت  وتحقيـــق  التنافســـية 
فـــي االقتصـــاد الوطني من خـــالل برامج 

ومبادراتهـــا. رؤيـــة2030 
وجـــاء هـــذا اإلنجـــاز الســـعودي نتيجـــة 
حـــدوث تحســـن فـــي الكفـــاءة الحكومية، 
وكفاءة األعمـــال، والبنية التحتية. وتقرير 
المعهـــد  مـــن  صـــادر  هـــذا  التنافســـية 
العالمـــي للتطويـــر اإلداري في سويســـرا.

الوحدة التاسعة I الدرس الثالث والثالثون
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تقليل االعتماد على عدد محدود 
من السلع التصديرية

زيادة أنواع السلع 
والخدمات المنتََجة

اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة



302

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 1440هـ 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؟
............................................................................................................................................................................................................

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

3  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 الثالث والثالثني
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الدرس الرابع والثالثون

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.
4- َخلْق قطاعات اقتصادية جديدة.
5- توليد فرص عمل أكثر للمواطنين.

وتخفيض  الـــصـــادرات  تنمية   -6
الواردات.

أهداف التنوع االقتصادي

الدرس الرقمي
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فـــي عـــام 143٧هـ 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 يترأس إحدى جلسات 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.

3- 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 | الدرس الرابع والثالثون

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 )5%( 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.

7- 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؟
............................................................................................................................................................................................................

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

3  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:

3

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

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




