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املقدمة
والعالم  الكويت  دولة  بعنوان  الثامن  للصف  االجتماعية  الدراسات  مادة  كتاب  تقدمي  يسرنا 
اإلسالمي،  وذلك بعد تظافر جهود ُثلة من املختصني في البحث والتأليف، وهو كتاب يقع في أربع 
وحدات جتمع بني ماضي، وحاضر الكويت والعالم اإلسالمي مع تعريف املتعلمني واملتعلمات 

بدور دولة الكويت احليوي والفعال في شتى املجاالت اخلاصة بشؤون الدول اإلسالمية. 

التي  املنهجية  لهذه  ووفقًا  اجلديد،  الوطني  الكويتي  واملنهج  يتناسب  مبا  العمل  هذا  كتابة  متت  وقد 
التعبير وغنية  الفهم ومبسطة  العلمية سهلة  املادة  التربوي ستكون  التأليف  املنهجيات في  تعتبر أحدث 
خصوصًا  اخلارجي،  واالطالع  الذاتي،  البحث  على  ومشجعة  النقدي  للتفكير  ومحفزة  باملعلومات 
كالصور  اإليضاح  وسائل  من   كبير  كم  على  الكتاب  ويحتوي  املدرسة.  ومكتبة  اإلنترنت  شبكة  في 
على  واملتعلمات  املتعلمني  تساعد  التي  البيانية  واجلداول  والرسومات،   واخلرائط،   الفوتوغرافية،  

استيعاب وتصور املادة العلمية.

حتتوي الوحدة األولى على تعريف موجز باحلضارة اإلسالمية، وتركز الوحدة الثانية على موضوع 
البيئة الطبيعية التي تقع فيها دول العالم اإلسالمي مبا فيها دولة الكويت،  أما الوحدة الثالثة فهي تهتم 

مبناقشة أبرز التحديات البيئية والسياسية واالقتصادية التي تواجه العالم اإلسالمي.        

والوحدة الرابعة تسلط الضوء على نشاط منظمة التعاون اإلسالمي،  والتنوع اللغوي،  والتعايش 
احلضاري ودور دولة الكويت في مساعدة دول العالم اإلسالمي.

كما اشتمل الكتاب على ملحق يساعد املتعلمني على إتقان،  وفهم الدروس ، ويحتوي على املفاهيم 
الواردة بكل وحدة دراسية، باإلضافة إلى اجلداول،  واخلرائط،  وغيرها من وسائل اإليضاح . 

الكويت  الله  حفظ  به.  وينفع  الكتاب  هذا  في  يبارك  أن    - وتعالى  سبحانه   - املولى  سائلني 
وشعبها.  

املؤلفون          
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حملة تاريخية عن احلضارة اإلسالمية أواًل

احلضارة اإلسالمية.
أسس احلضارة اإلسالمية.

خصائص  احلضارة اإلسالمية

مظاهر احلضارة اإلسالمية ثانيًا

املظاهر السياسية واإلدارية.
املظاهر االقتصادية.

املظاهر العمرانية.
مظاهر احلياة االجتماعية

مظاهر  اإلجنازات العلمية والثقافية.

مراكز إشعاع احلضارة اإلسالمية ودورها في النهضة 
األوروبية احلديثة

ثالثًا
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 التراث الثقافي واحلضاري للعالم اإلسالمي.1

 أهمية التنوع الثقافي واحلضاري في ازدهار العالم اإلسالمي.

كيفية تطبيق املفاهيم املتعلقة بالوحدة الدراسية.

 االعتزاز باحلضارة اإلسالمية.

االزدهار  جتاه  مناسبة  علمية  بأسباب  نظرك  وجهة  تقدمي   كيفية 
احلضاري في عاملنا اإلسالمي.

ستتعرف يف هذه الوحدة عىل ما ييل:

2

3

4

5



17

أوالً : ملحة تارخيية عن احلضارة اإلسالمية
 احلضارة اإلسالمية

منذ قيام الدولة اإلسالمية في املدينة املنورة على يد سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في القرن 
امليادين  كافة  في  األرض  بقاع  شتى  نورها  ليضيء  اإلسالمية  احلضارة  شعاع  انطلق  امليالدي،  الثامن 

العلمية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والعمرانية والفنون.
هذا التقدمي لم يأت من العدم،  بل كان هناك أسس ثابته لهذه النهضة الشاملة،  حيث حث الدين 
اإلسالمي على العلم والتعلم، وعلى السعي في األرض واالستفادة  من خيراتها ، باإلضافة إلى استفادة 
الفارسية والبيزنطية  املسلمني في تطوير حضارتهم االسالمية من احلضارات األخرى مثال : احلضارة 
والهندية والصينة والرومانية واليونانية وذلك بترجمة علومها وتسخيرها في النهضة العلمية وقد ترتب 
على اندماج  الشعوب األخرى مع العرب في الدين  االسالمي ، إلى تنوع الثقافات والعلوم والفنون 
مثل:   العقلية  العلوم  وتطور  اإلسالمية  احلضارة  تطور  في  أسهمت  التي  الرئيسية  العوامل  من  وهذا 
الرياضيات والفيزاء والكيماء  والفلسفة والفلك ... وغيرها،  والعلوم النقلية مثل :  علوم  الدين من 
حديث وفقه وتفسير وتاريخ ، وهكذا برع املسلمون في فن العمارة  إذ متيزوا بعمارة املساجد والقصور، 
وكذلك متيزوا بالتجارة حيث وصل املسلمون إلندونيسيا بتجارتهم  وصناعتهم من سيوف وسفن وحلي 
وكذلك الزراعة بشق قنوات الري وعمل شبكات املياه ، وهكذا أسهمت احلضارة اإلسالمية في نهضة 

احلضارة األوربية احلديثة، وال زالت حضارتنا االسالمية آثارها باقية إلى يومنا هذا .

أ - ضع شكل Δ على املكان الذي أنطلقت منه 
احلضارة اإلسالمية، ثم اكتب اسمها.

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

ب - اكتب أسماء  احلضارات املجاورة للحضارة 
اإلسالمية.

أ-...............ب-...............

نشاط )1(

شكل رقم )1( خريطة شبه اجلزيرة العربية قدميًا
 واحلضارات املجاورة لها 

الحظ اخلريطة  ثم نفذ املطلوب 

iPad

iPad

iPad
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احلضارة اإلسالمية ) املفهوم – األسس- اخلصائص (

أ-مفهوم احلضارة اإلسالمية 

التقى محمد بصديقه عبد الله في داخل مكتبة املدرسة ودار بينهما احلوار التالي :
عبد اهلل: كيف حالك يا محمد؟ ما الذي يحتوي عليه الكتاب الذي تقرؤه؟ 

حممد: بخير واحلمد لله، هذا الكتاب يوضح مفهوم احلضارة اإلسالمية. 
عبد اهلل : ما املقصود باحلضارة يا محمد؟ 

حممد : املقصود باحلضارة: هي كل ما يطرأ على املجتمع من تقدم وتطور ورقي سواء في 
اجلانب املادي )مساجد،  قصور، مستشفيات، مكتبات واألدوات، واالختراعات...( 

أو اجلانب الروحي )العلوم والفكر واألدب واألخالق والسياسة والثقافة ... (.
عبد اهلل : لدى سؤال أخر ملاذا سميت احلضارة اإلسالمية بهذا االسم ؟ 

حممد : سميت احلضارة اإلسالمية بهذا االسم حيث متثل اللغة العربية وسيلة للتعبير عنها، 
والذي ميثل روحها وجوهرها الدين اإلسالمي. 

عبد اهلل: كيف تفاعل اإلسالم مع شعوب العالم وثقافاته؟
من  تاريخها  مدار  اإلسالمية شعوبا عديدة على  وتقبلت احلضارة  استوعبت  لقد  حممد: 
باحترام  وغيرهم  واألوروبيني  والهنود  واآلسيويني  واألفارقة  والترك  والفرس  العرب 
عاداتهم وتقاليدهم وخصوصياتهم بل استفادت منها، مما كان له األثر الكبير على جوانب 

عده من احلياة في الدولة اإلسالمية وبالذات العلمية منها . 
عبد اهلل: من املؤكد أنه برز في احلضارة اإلسالمية عدد كبير من العلماء في كافة املجاالت 

العلمية. هل من املمكن أن حتدثنا عن أحدهم؟
حممد: نعم بكل سرور.من العلماء املسلمني املتميزين عالم اسمه البيروني، والذي ألف 
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كتاب  مؤلفاته  أشهر  ومن  واجلغرافيا،  والتاريخ  والفلك  الرياضيات  شملت  مؤلف   180
)الصيدلة في الطب(، واكتشف معادلة نصف قطر األرض والتي سميت باسمه )معادلة 

البيروني ( كما  برز علماء في النحو والتاريخ واجلغرافية والعلوم وغيرها .
عبد اهلل: شكرا جزيال  يا محمد على هذه املعلومات القيمة .

حممد :  عفوا . يا عبدالله وامتنى لك يومًا سعيدًا . 

أ - ما املقصود باحلضارة؟

 1-  عدد الشعوب التي كونت احلضارة اإلسالمية 

2- العالم الذي ألف كتاب الصيدلية في الطب يسمى ...............

نشاط )1(

نشاط )2(

من خالل قراءتك للحوار السابق نفذ املطلوب:

أكمل ماييل :

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad
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من خالل فهمك للحوار السابق ، أكمل اجلدول التايل:  نشاط )3(

أهم إجنازاته ومؤلفاته اسم العالم م

1

2

ب-أسس احلضارة اإلسالمية  

ثابتة انطلقت من خاللها، وجعلتها ترتقي وتزدهر وتصبح  للحضارة اإلسالمية أسس قوية 
ذات نتاج مادي ومعنوي قوي وهي كاآلتي : 

الـــــقـــــرآن الـــكـــرمي 
والسنة النبوية 

حضارة الفرس والروم واليونان 
والهند والصني

ـــعـــرب وغــيــر  يــتــكــلــم ال
العربية؛  اللغة  الــعــرب 

ألنها لغة القرآن  

iPad

iPad

iPad

iPad
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أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة أصدرت في شهر ديسمبر عام 1973 قرار ًا هل تعلم
بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في األمم املتحدة 
وهي اإلجنليزية والفرنسية والصينية والروسية واإلسبانية ، بعد اقتراح قدمته 
اململكة العربية السعودية ومملكة املغرب ويعتبر هذا تأكيد على انتشار اللغة 

العربية واعتبر يوم 18 ديسمبر من كل عام  يوم االحتفال باللغة العربية. 

نشاط )1(

 من خالل مالحظة الصورة  استنتج 
حقيقة تدل عليها هذه الصور 

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

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

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

iPad

iPad
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نشاط )2(

من أبرز األمثلة على استفادة احلضارة اإلسالمية من احلضارات األخرى في مجال الرياضيات 
)جدول الضرب ( .

دليلك لتحويل ناتج العملية إىل أحرف
7 = ف    6 = ي     8 = ا   9 = س

2 = غ    10 = ر    4 = ث   1 = و

النتيجة : اسم العالم 

احلرفالعدداملعادلة
= 1�7   
= 3�2   
= 2�2   
ا8   2�4 =
= 1�2   
= 1�1   
= 2�5   
س�39 3 =

أكمل اجلدول التايل لتكتشف اسم العامل اليوناين الذي 
اخرتع جدول الرضب . 

ج- خصائص احلضارة اإلسالمية
1- حضارة تسامح : متيزت احلضارة اإلسالمية بالطابع اإلنساني،  فاهتمت باألخالق والبناء 
والعمران، وفتحت املجال أمام اإلنسان للعمل واإلبداع في إطار من األمان والسالم انطالقًا من 
املفكر  البقرة )190(، ويقول  الله تعالى }ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی{  قول 
من  أرحم  أمة  التاريخ  يعرف  »لم  اإلسالمية  احلضارة  عن  حديثه  في  لوبون  غوستاف  الفرنسي 

العرب)املسلمني(. والرحمة والعدل عندهم متالزمان«. 

واالجتهاد  العمل  إلى  املسلمني  اإلسالمية  احلضارة  دفعت  حيث  وعمل:  إيامن  حضارة   -2
واإلجناز انطالقًا من قول الله تعالى }ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې{ التوبة )105( 
فكان من نتائجها التنمية واإلبداع وحفظ التراث ونقله حيث حقق لإلنسانية نهضة علمية وزراعّية 

واقتصادية  تعود باملنفعة على اإلنسان.

........................................................
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3- حضارة إنسانية:  متيزت احلضارة اإلسالمية باحترامها لألديان وساوت بني الشعوب كافة 
الشعوب على مواصلة  الدين، وقد حثت هذه احلضارة  أو  اللون  أو  العرق  إلى  النظر  من دون 
دورهم احلضاري والثقافي حتت مظلة اإلسالم، حتى تقدمت البشرية أضعاف ما كانت عليه.  

4- حضارة عاملّية: جاءت رسالة اإلسالم للبشر كافة فآخى وساوى بني الشعوب املختلفة فانصرفت 
    )28( ــة  آي سبأ  ســـورة   } تعالى:}   قــال  والبناء  للعمل 

والدليل على ذلك انتشار االسالم في كافة بقاع األرض .

الروحية  احلياة  جوانب  لكافة  بشموليتها  اإلسالمية  احلضارة  متيزت  شمولية:  حضارة   -5
األوربيون  اقتبس  حيث  العالم  كافة  في  اإلسالمّية  اآلثار  فطغت  واألخالقية  واجلمالية  والعقلية 
وعمارة  وزخرفة  فن  من  احلياة  جوانب  كافة  على  لشموليتها  اإلسالمية  املدن  مظاهر  من  كثيرًا 

إسالمية كعمارة املساجد والقصور والبيمارستانات )1(.  

1- البيمارستانات:  بفتح الراء، وتعني دار املرضى أو املستشفى ومراكز الصيدلة والتحاليل وصناعة األدوية.

فاق  " لقد  العرب  كتابه حضارة  لوبون يف  : غوستاف  الفرنيس  املفكر  يقول 
يف  اإلبداعية  قوهتم  وظهرت  األمم  من  سبقهم  من  كل  )املسلمني(  العرب 

خمتلف الفنون ".

حلل النص السابق مسجاًل أهم احلقائق التي وردت فيه.
.........................................................................

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

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

نشاط )1(
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حضرة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد الصباح  )قائد 

العمل اإلنساني (

الداعية الدكتور عبدالرحمن السميط

1- عدد أهم املؤسسات اخلريية يف دولة الكويت والتي هتتم بالعمل اإلنساين .
................................................................................

2- ما هو العمل اإلنساين الذي تود أن تقوم به؟  
................................................................................

نشاط 

*     أثر خصائص احلضارة اإلسالمية عىل دولة الكويت

 انعكس أثر خصائص احلضارة اإلسالمية على دولة الكويت ، حيث أن الشعب الكويتي نشأ على احلب 
والتراحم والعدل والتسامح واملساواة، ومد يد العون سواء للمسلمني أو غير املسلمني ، والعمل على فعل 
الزكاة الكويتي ، والهيئة  اخلير من خالل تأسيس املؤسسات والهيئات واجلمعيات اخليرية، مثل:  بيت 
اخليرية اإلسالمية العاملية.  وبرز فيها العديد من الشخصيات في مجال العمل اخليري واإلنساني معًا وعلى 
قمة هذه الشخصيات سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح ،والذي لقب في 9 سبتمبر من عام 
2014 م من قبل األمم املتحدة ) بقائد العمل اإلنساني (، ويأتي بعده الداعية الدكتور عبدالرحمن السميط 

) رحمه الله (.  

شكل رقم )2(
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ثانيًا : مظاهر  احلضارة اإلسالمية
1- املظاهر السياسية واإلدارية

بعد وفاة الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص - في 12 من ربيع األول عام 11 هـ ، اجتمع املسلمون في سقيفة بني ساعدة  ومت 
اختيار أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -  كأول حاكم بعد الرسول - ملسو هيلع هللا ىلص- إذ خلفه بإدارة شئون املسلمني 
الدولة  اتساع  ومع   ، اخلليفة  وهو   اإلسالمية  الدولة  في  جديد  إداري  منصب  ظهر  لهذا  والدنيا  الدين  في 

اإلسالمية ظهرالعديد من املناصب اإلدارية وهي:
                      الوزير              الوالي                 احلاجب               القاضي 

 كما استحدث منصب إداري جديد في عهد اخلليفة الراشد  الثاني عمر بن اخلطاب -رضي الله عنه  - وهو 
احملتسب ، وكذلك ظهر العديد من الكيانات السياسية وخاصة في عهد الدولة العباسية من ممالك وسلطنات 

وإمارات .

نشاط )1(

من خالل قراءتك للفقرة السابقة أكمل املناصب القيادية التي ظهرت يف الدولة اإلسالمية :

2- ما اسم اخلليفة الراشد الذي استحدث منصب احملتسب؟. 

..............................................................................
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2- املظاهراالقتصادية. 

وازدهار  البالد  تقدم  في  دورها  ومدى  واملالية  االقتصادية  باملوارد  اإلسالمية  احلضارة  أهتمت 
احلضارة وتوفير أسباب العيش الكرمي، وشملت مجاالت عديدة من أهمها:  املجاالت الزراعية 

والصناعية والتجارية.  

أ - الزراعة :
العصور  عبر  تطورت  حيث  اإلسالمية  للحضارة  مهمًا  اقتصاديًا  مصدرًا  الزراعة  تعد 
حيث  اإلميان  منبع  من  بالزراعة  اإلسالمية  احلضارة  اهتمام  وينبع  حثيثة،  بجهود  اإلسالمية 
دعى الله تعالى إلى السعي في األرض وزراعتها واألكل مما رزقهم الله منها، من أجل هذا 

كان اهتمامها باملوارد املائية.

جهود املسلمني يف الزراعة:

شق القنوات املائية والترع.  -1
2- إقامة السدود.

3- تنظيم وسائل الري.
شكل رقم )3( صورة عن حفر الترع

نشاط )2(

رتب اخللفاء الراشدين ترتيبًا تصاعديًا  من حيث فرتة توليهم اخلالفة بوضع الرقم املناسب 
يف الدائرة.

عمر بن اخلطاب
13 هـ / إلى 23 هـ

عثمان بن عفان
23 هـ / إلى 35 هـ

علي بن أبي طالب
35 هـ / إلى 40 هـ

أبو بكر الصديق
11 هـ / إلى 13 هـ
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نشاط )1(

في  املاء   ديوان   إنشاء  بالزراعة  اإلسالمية  احلضارة  اهتمام  مظاهر  من  أن 
مدينة  مرو الواقعة في خراسان » إيران حاليًا« . 

هل تعلم

الزراعية  املنتجات  أهم  يوضح  سهميًا  خمططًا  صمم 

 

يف احلضارة اإلسالمية مستعينًا بمحرك البحث .

ب- الصناعة :
اهتمت الدولة اإلسالمية بهذا القطاع اهتمامًا كبيرًا من أجل إستثمار املوارد الطبيعية املتوفرة بها، 
 – الورق  – صناعة  – صناعة األسلحة  السفن  فظهرت صناعات متعددة ومتنوعة منها: صناعة 
صناعة األدوية – صناعة املنسوجات – صناعة اخلزف واملعادن– كذلك برزت الصناعات اخلشبية 

مثل:  صناعة األرابيسك Arabisk وسميت بهذا االسم نسبة إلى العرب.

شكل )4(   أرابيسك

شكل رقم  )5( توضح الصناعات في احلضارة اإلسالمية
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ج- التجارة :
مع  التجاري  التبادل  في  الكبير  لدورها  اإلسالمية  احلضارة  في  كبيرًا  تشجيعًا  التجارة  لقيت 
العالم  الوقت نفسه ميتلك موقع  الدين اإلسالمي، في  املجاورة ولقد اسهمت في نشر  املناطق 
ازدهار  على  انعكس  مما  والبحرية  البرية  التجارية  اخلطوط  من   العديد  اإلستراتيجي  اإلسالمي 
وأهم  العربية  واخليول  واللبان  والفواكه  التمور  مثل:  الصادرات  أهم  ومن  ووارداتــه  صادراته 

وارداته األخشاب والتوابل والذهب.

                                  أنه مت الكشف في دولة الكويت عن محطات الستراحة قوافل احلجاج وهي 
تعود للعصر اإلسالمي مثل:  حمطة الشجي ) الشقايا حاليًا ( )1(.  ولقد كان يلقى الطريق اهتمامًا 

من خلفاء الدولة  العباسية. 
وفي جزيرة فيلكا رصدت قريتان تعودان للعصر اإلسالمي، ازدهرتا بازدهار الطريق التجاري 
البحري عبر اخلليج العربي،  وهما قريتا القرينية في شمال اجلزيرة والقصور في وسطها .  وكانت 

متارس فيهما التجارة والغوص على اللؤلؤ والزراعة والرعي .

هل تعلم

)1(  )انظر إلى خريطة أرض الكويت في العصور اإلسالمية صفحة 169 في املالحق(

الزكاة :

اخلراج

الفقراء،  من  للمستحقني  األغنياء  املسلمون  يخرجها  اإلسالم  أركان  من  ركن  هي 
}  ڱ ڱ   وجل  عز  قال  كما  وتطهيرها  للنفس  تزكية  من  فيها  ملا  الزكاة  وسميت 
على  الزكاة  وجتب   .)103 اآليــة  التوبة  )ســورة  ں{  ں   ڱ   ڱ  
األموال النقدية التي حال عليها احلول بواقع 2.5%، كما جتب على الثروات األخرى 

كاإلبل واملواشي والتجارة.

الزراعي،  احملصول  ناجت  من  معينًا  ماليًا  مبلغًا  تخرج  التي  الزراعية  األرض  ضريبة 
وهي أهم مورد في العصور الوسطى، وكان يستعان بها  في حماية  ثغور الدول في 
احلضارة اإلسالمية ومنح العطاء للجند. وكانت احلضارة اإلسالمية في غاية التسامح 

مع البالد املفتوحة. 

ونتيجة للتطور يف املظاهر االقتصادية أدى إىل )تطور موارد بيت مال املسلمني( الذي 
أسهم يف دعم الكثري من املشاريع اإلسالمية .
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اجلزية

الوقف
اإلسالمي

مبلغ مالي يدفعه الرجال غير املسلمني من ) أهل الذمة ( ممن هم قادرون على حمل 
السالح نظير حماية الدولة لهم. 

عبارة عن صدقة جارية يوقفها املرء في حياته لوجوه اخلير والبر، ويكون أجرها ونفعها 
ما دامت باقية ويستمر األجر حتى بعد وفاته. وتوقف لسد حاجات الفقراء واملساكني 

واملرضى ونشر العلم النافع وبناء املدارس ودور األيتام. 

هل تعلم

نشاط

1 - من خالل حمرك البحث أبحث عن مصادر أخرى لبيت مال املسلمني .

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

2 - استعن بأحد معلمي الرتبية اإلسالمية لتجيب عن األسئلة التالية : 

< أهمية اخلراج كمورد مالي للدول في احلضارة االسالمية .

  

يخرج  أن  وأراد  كويتيًا  ديــنــارًا   4040 ــدره  وق مبلغًا  املسلمني  التجار  أحــد  ميلك  احل��ل:  أوج��د   > 
حق الله فيها )أي زكاتها ( فكم يكون مقدار  زكاة هذا املبلغ ..................... دينارًا كويتيًا.

، وهذا  الكويت  دولة  الوقف يف  املسؤولة عن  اجلهة  العامة لألوقاف هي  األمانة  أن 
دلىل واضح علىأن شعب الكويت  ُجبَِل عىل حب اخلري الدائم واألجر املستمر .
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   3- املظاهر العمرانية.
لقد أنشأ املسلمون في املدن التي شيدوها مساجد ومدارس وقصورًا وغيرها من املباني الفخمة 

اإلسالمية:  العمرانية في احلضارة  املظاهر  مميزات  أهم  متميز. ومن  املتعددة  وذلك وفق طراز 

)األسوار مثل سور األحساء وسور القاهرة  وسور بغداد – القباب – املآذن – املنابر – الزخارف (.

شكل رقم )6( صور توضح الطراز املعماري في املسجد الكبير في دولة الكويت

 حيث يعكس جمال التصميم األندلسي واملنقوشات اإلسالمية

أضف إىل 
معلوماتك

الُفَسْيِفساء : مجموعة من مكعبات الزجاج امللون والشفاف وقطع 
من احلجر األبيض واألسود، وكذلك القطع اخلزفية تثبت فوق طبقة من 
اجلص أو  اإلسمنت بشكل منظم لتعطي منظرًا جمياًل متناسقًا في اللون والشكل 

 

كما هي واضحة في مسجد قبة الصخرة واجلامع األموي والقصور آنذاك.
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أقرأ الفقرة التالية ثم أجب عىل األسئلة التالية :

ومنظر  جميلة  إطالله  له  الكويت  دولة  في  العمرانية  املظاهر  أهم   من  الكبير  املسجد  يعتبر 
بديع، حيث يقع في قلب العاصمة مقابل قصر السيف، والذي افتتح في عام 1986 في 

عهد الشيخ جابر األحمد الصباح، وقد صمم  املسجد وفق الطراز األندلسي اإلسالمي. 

1- في عهد أي شيخ مت افتتاح املسجد الكبير ؟ 
..........................................................................- 

2- متى مت افتتاح املسجد الكبير؟................................................
3- ما نوع الطراز املعماري الذي صمم عليه املسجد الكبير؟ .........................

شكل رقم )7( املسجد الكبير في دولة الكويت
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ال شك أنك تستطيع متييز احلروف الهجائية )أ ب ت ... إلخ( وتكّون منها كلمات 
وجماًل مفيدة لك في تعاملك مع إخوانك وفي التعلم أيضًا. 

لكن الفنان املسلم استخدم احلروف الهجائية في تكوين أشكال زخرفية في غاية الروعة 
واجلمال. تأمل الشكل التالي وحاول أن تصمم أيقونة زخرفية من األحرف الهجائية. 

كما   – – محمد  سيدنا  اســم  
ابن  بجامع  قدمية  كتابة  في  جــاء 

طولون.

نشاط

 العامئر الدينية واملدنية.
1 - العمائر الدينية:

املساجد
> تقام  فيها الصلوات وخطبة اجلمعة والتعليم الديني. ومن أشهر 

املساجد التاريخية في العالم اإلسالمي:
1- املساجد الثالثة الرئيسية:

صورة الكعبة املشرفة في مكة املكرمة

أ-  الكعبة املرشفة يف مكة املكرمة: قال تعالى : }ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں  
املسلمني  أبصار  إليه  تتجه  لذلك   )96( ــة  اآلي عــمــران   آل  ســورة  ڻ{ 
وأفئدتهم في كل صالة ذلك املسجد الذي رفع إبراهيم وابنه 
إسماعيل عليهما  السالم قواعده  فظهرت معامله وأصبح مثابة 

للناس وأمنًا .
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املسجد النبوي في املدينة املنورة

املسجد األقصى املبارك 

ب-   املسجد النبوي يف املدينة املنورة:
أنشئ خالل شهرين من الهجرة ليكون مركزًا دينيًا وسياسيًا 
وثقافيًا للدولة اإلسالمية اجلديدة ولم يكن حلجرات املسجد 
إال باب واحد كان مجاورًا حلجرات الرسول � وضمت هذه 
احلجرات إلى املسجد في عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان.

ج- املسجد األقىص املبارك:
وأول  للمسلمني،  قدسية  أكثرها  ومن  العالم  مساجد  أكبر  أحد 
القدس  في  القدمية  البلدة  داخــل  يقع  اإلســـالم،  في  القبلتني 
الشريف  في )فلسطني احملتلة(  وهو كامل املنطقة احملاطة بالسور 
ويشمل قبة الصخرة واملسجد القبيل واملصىل املرواين وعدة معالم 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   تعالى}ٱ   قــال  أخــرى 
ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ      پ      پ  

ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ{ اإلسراء )1( . 

ويوجد هناك مساجد إسالمية أخرى مثل:  املسجد األموي بدمشق، وجامع عمرو بن العاص 
في الفسطاط واجلامع األزهر )القاهرة(، وجامعة الزيتونة في تونس، وجامع قرطبة في األندلس 
اجلندل في  بدومة  بن اخلطاب  إسطنبول ومسجد عمر  أحمد في  السلطان  )أسبانيا(. ومسجد 

اململكة العربية السعودية.  شكل  )8(.

مسجد السلطان أحمد ) اجلامع املسجد األموي في دمشق
األزرق ( في إسطنبول 

مسجد عمر بن اخلطاب  بدومة اجلندل
في اململكة العربية السعودية

شكل رقم ) 8 ( مساجد إسالمية
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اكتب حتت كلِّ صورة اسم املعلم الديني الدال عليه  مستعينًا بالفقرة السابقة  ج :

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

نشاط 

2- العامئر املدنية :

كالوزارة  اإلداريــة  املؤسسات  يضم  الذي  واملكان  احلاكم  مقر  هي   >
والدواوين، وأحيانًا تكون قصورًا صحراوية لتنزه اخللفاء:

القصور

أيب  بن  معاوية  األمــوي  اخلليفة  بناه  اخلرضاء:  1-  قرص 
سفيان ويقع في دمشق)1(.

2- قرص عمرة : بناه اخلليفة يزيد بن الوليد ويقع في األردن.  

شكل رقم )9 ( قصر اخلضراء

شكل رقم )10 ( قصر عمرة

1 - معنى كلمة دمشق : اشتقت من الدمقس وهو نوع من احلرير الذي اشتهرت به تلك املدينة قبل اإلسالم.

iPad
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قصر الرصافة بسوريا

3-  قرص الرصافة )1(: 

بناه اخلليفة هشام بن عبد امللك ويقع في سوريا. )شكل 9(.

نشاط
صحح ما حتته خط يف العبارات التالية:

التصحيح العبارة
1 - بني قصر اخلضراء في عهد اخلليفة الوليد بن عبد امللك.

2 - قصر الرصافة في األردن.

3- يقع قصر احلمراء في مدينة قرطبة.

هل تعلم
باألندلس غرناطة  مدينة  في  ويقع  اإلسالمية  للعمارة  مميزًا  نموذجًا  يعتبر  الحمراء  قصر  أن   

 

-  إسبانيا حاليًا -  ويتميز القصر باجلدران والسقوف املزخرفة من اجلص مزينة بصور أوراق النباتات، 
ومن أجمل أجزائه ساحة األسود مع نافورته .

شكل )12( صور عن قصر احلمراء في غرناطة في األندلس  - إسبانيا حاليًا

1 - قصر الرصافة : يقع في األراضي املمتدة في شمال الصحراء السورية وجنوب نهر الفرات في العراق.

شكل  )11( بعض القصور في احلضارة اإلسالمية
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   4 - مظاهر احلياة االجتامعية

كانت حياة املسلمني بسيطة في مسكنهم وملبسهم وطعامهم معتمدين على التسامح والعدالة. 
وقد تنوعت الفئات االجتماعية بحيث كان لكل فئة عملها اخلاص بها، فهناك احلكام ورجال 
الدين والتجار واخلدم وأخيرًا  أهل الذمة : وهم النصارى واليهود الذين ظلوا على دينهم مع دفع

 

 اجلزية.  ما املقصود باجلزية؟

باألعياد  االحتفال  في  جتلت  التي   اإلسالمية  والدينية   االجتماعية  املظاهر  أبرز  من  أيضًا       
كعيدي  الفطر واألضحى في كافة البالد اإلسالمية  وهذا دليل على قوة الشعور الديني. 

الناس  لدى  محببة  كانت  التي  واحلكايات  القصص  بسماع  اإلسالمي  املجتمع  متيز  وكذلك 
وكانت تسمى مجالس القّصاص والوّعاظ، وقد ورد في القرآن الكرمي قصص كثيرة عن الرسل 

واألنبياء مع شعوبهم، مثل:  قصة أهل الكهف، وقصة موسى مع أهله وفرعون وغيرها.

اشرتك مع زميلك يف تقديم قصة ألحد األنبياء والرسل أمام زمالئك موضحًا 
فيها قيم الصرب وما عانوه من بالء. 

نشاط
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العلم وحركة  الذي شجع عىل  العبايس  املبعثرة لتكتشف اسم اخلليفة  رتب األحرف 
الرتمجة ؟

منوالمأ

نشاط )1(

العلامء  وظهور  العلم  ازدهار  يف  سامهت  عوامل  هناك  تكن  مل  لو  حيدث  ماذا 
املسلمني؟

   5- مظاهر اإلنجازات العلمية والثقافية.

هناك عدة عوامل أدت إىل ازدهار العلم وظهور العلامء:
1- تشجيع العلماء ورعاية ومتويل القيادات السياسية لهم من خلفاء وملوك وسالطني وأمراء.

2- التنافس العلمي بني الدول اإلسالمية.
3- حركة التعريب )الترجمة( للكتب القدمية اليونانية والهندية والفارسية وغيرها.

4- الرخاء االقتصادي.
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املسجد احلرام 
يف مكة املكرمة

و
املسجد النبوي 
يف املدينة املنورة

بيت احلكمة 
يف بغداد 

 املرصد الفلكي 
يف مراغة يف 
أذربيجان )1(

جممع باي كاليان يف مدينة 
بخارى يف أوزباكستان.

نشاط )2(

أهم املراكز العلمية يف احلضارة  اإلسالمية

احلضارة  يف  العلمية  املراكز  فيها  ظهرت  التي  املدن  أسامء  وزع 
اإلسالمية حسب الرمز الصحيح عىل اخلريطة التي أمامك .

نشاط )3(

اخرت أحد املراكز العلمية يف احلضارة العربية اإلسالمية،   ثم اكتب تقريرًا مراعيًا أسس كتابة 
التقرير وقدمة، للمعلم، وذلك من خالل زيارتك ألحدى املكتبات أو حمركات البحث.

)1(  مراغة: مدينة تقع في محافظة شرق أذربيجان شمال غرب – إيران.
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احلـ......ن بن الـ ....يـ....م

برز العديد من العلامء الذين سامهوا يف هنضة احلضارة اإلسالمية نتيجة انتشار املراكز العلمية .

هل تعلم أن عاملًا مسلاًم يرجع له الفضل 
يف تطوير فكرة الكامريا حيث اشتقت من 

كلمة )ُقمرة(.

أ- ضع األحرف الناقصة يف مكاهنا املناسب لتكتشف 
اسم هذا العامل املسلم.

هـسث

- أهم مؤلفاته :

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

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

االسم : البكري
أشهر علامء اجلرب ألف كتاب )اجلرب واملقابلة(

- أهم إجنازاته :

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

....................................................................... االسم : اخلوارزمي

ب- أكمل البطاقات التالية مستعينًا باملكتبة املدرسية: 

نشاط )4(
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أشهر علامء الطب ألف كتاب » احلاوي يف الطب «
- أكتب معلومات أخرى :

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

...................................................................
االسم :أبو بكر الرازي

وأكمل  املسلمني  العربية  اللغة  علامء  أحد  عن  ابحث  أ - 
بطاقة التعريف التالية :  

- من مؤلفاته ....................................
- أهم  إجنازاته :

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

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

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

االسم : ...............................

نشاط )5(

                                 أن اجلاحــــظ عالم مسلــم:  ألــف 350 كتابـــًا وأهمهــــا هل تعلم
ويدرس  التجارب  طريق  عن  احليوانات  سلوك  يراقب  كان  احليوان«   كتاب   «
القارئ، وانفرد  إلى تسلية  الداخلية، وكان اجلاحظ مييل في كتاباته  أعضاءها 

مبالحظاته الذكية،  وكذلك بحث اجلاحظ في علوم الفقه واألدب. 

ب- اخترب معلوماتك عن بلدك دولة الكويت:
- اكتب اسم مستشفى في دولة الكويت سمي باسم طبيب مسلم.............................. 

- اكتب اسم مدرسة في دولة الكويت سميت باسم عالم مسلم ...............................
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ثالثًا : مراكز إشعاع احلضارة اإلسالمية ودورها يف النهضة األوربية احلديثة :

امتدت الحضارة العربية اإلسالمية لتشمل مساحات كبيرة من العالم مما أدى إلى انتشار 
الظلمات في  لتنير  الضوء  التي تشع  النجوم  بمثابة  والتي كانت  الحضاري،  مراكز اإلشعاع 

كثير من بقاع العالم.

الحظ خريطة شكل )13( ثم أجب عن اجلدول التايل بوضع الرقم املناسب
 أمام اإلجابة الصحيحة:

شكل )13( الدول احلديثة مراكز أشعاع احلضارة اإلسالمية 

الدولة احلالية التي متثلها
الرقم 

املناسب
مراكز إشعاع احلضارة اإلسالمية 

إلى أوروبا
الرقم

سوريا-  لبنان - األردن - فلسطني بالد األندلس 1

طنجة صقلية 2

إيطاليا بالد الشام 3

أسبانيا والبرتغال

نشاط )4(
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احلضارات  مع  وتفاعلها  تواصلها  خالل  من  العاملية  احلضارة  في  اإلسالمية  احلضارة  أثرت 
املجاورة، األمر الذي جعلها حتتل مكانة مرتفعه بني احلضارات الكبرى التي ظهرت في تاريخ 
البشرية، فلقد كان حلركة الترجمة والعالقات التجارية دوٌر بارٌز في نقل احلضارة اإلسالمية إلى 

أوربا واالستفادة منها.
النهضة  في  السبب  أنها كانت  اإلسالمية، حيث  للحضارة  الكبير  بالفضل  أوروبا  تدين  كما 

الصناعية والعلمية األوروبية احلديثة و نذكر منها املجاالت التالية : 

العامل الفيلسوف الكندي
العالم  في  أثر  الذي  الهندسة  في  كتابه  مؤلفاته  – وأهم  اليمنية  كندة  قبيلة  إلى  نسبة   -  

اإلجنليزي روجر بيكون في القرن السابع الهجري )13م(.

العامل الرشيف اإلدرييس
)نزهة  املشهور  كتابه  وألــف  اجلغرافيا،  بتأليف  -اشتغل 
املشتاق في اختراق اآلفاق( الذي أعجب به األوروبيون وترجموا 
هذا الكتاب إلى لغاتهم. وكان اإلدريسي يؤمن بكروية األرض 
ورسم خريطة متثلها في الوقت الذي كان األوربيون يظنون  أن 
مثاًل  األطلسي  احمليط  في  مركب  أبحر  ولو  مسطحة،  األرض 

واجّته نحو الغرب لسقط عند حافة األرض وال يعود.

1 - جمال الفلسفة

2 - جمال اجلغرافيا

شكل )14( خريطة اإلدريسي التي 

رسمها  لكروية األرض

بعضهم  غامر  املسلمني،  اجلغرافيني  من  وغيره  اإلدريــســي،  كالم  األوروبــيــون  قرأ  فلما 
اكتشف  بل  فقط،  هذا  ليس  كروية  األرض  أن  فاكتشف  الغرب،  نحو  واجّتــه  احمليط  وركب 

األمريكيتني.
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استفادت احلضارة األوربية من شبكة موارد املياه اجلوفية التي أقامها املسلمون، والتي يتم 
بواسطتها توفير مياه الشرب ألهل املدن عن طريق استخراجها من باطن األرض، حيث برع 
القنوات ومد املجاري اجلوفية حتت األرض بطريقة هندسية محكمة في  املسلمون في شق 
غاية الدهشة واإلتقان، إذ صنعت هذه القنوات من اخلزف أو الفخار املتماسك وأحيانًا من 
املاء من كل دنس. وخير مثال  لتحفظ  الرصاص  أنابيب من  احلجر، وتوضع في جوانبها 

لهذه املجاري اجلوفية مدينة جمريط )وهي مدريد احلالية عاصمة إسبانيا(.

3- جمال استخراج املياه اجلوفية

وقفة حتدث وتقدير :
عن إسهام علماء احلضارة االسالمية في نهضة احلضارة األوروبية.

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

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

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

لقد استفاد األوروبيون  من طريقة املسلمون في نقل الرسائل جوًا عن 
طريق احلمام الزاجل حيث حتمل احلمامة رسالة موجزة ومستعجلة، 
وكان يقام لها أبراج خاصة في جميع أنحاء الدولة، فإذا نزلت احلمامة 
أخرى  حمامة  إلى  بجناحيها  الرسالة  نقلت  املراكز  هذه  من  مركز  في 

حتى يصل البريد إلى مرحلته النهائية.  

أضف إىل 
معلوماتك:
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أواًل : ظلل أسفل احلرف ) أ ( إذا كانت العبارة صحيحة وظلل أسفل احلرف ) ب ( 
إذا كانت اإلجابة خاطئة :

)ب( )أ( العبارة م
من أشهر علماء الطب العالم املسلم الشريف اإلدريسي. 1

2 من أشهر العلماء املسلمني في علم اجلبر اخلوارزمي.  
الرازي هو  العالم املسلم الذي أّلف كتاب )احلاوي في 

الطب (.
3

ثانيًا : أكمل املخططات السهمية التالية :

1 - مصادر بيت مال املسلمني :

2 - العامئر الدينية :

الزكاة

الكعبة املرشفة

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

..................................................................
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ثالثًا : اخرت من املجموعة )أ( ما يناسبها باملجموعة )ب ( بوضع الرقم املناسب:
)ب( الرقم )أ(

بناه اخلليفة هشام بن عبد امللك. 1 - قصر اخلضراء

بناه اخلليفة معاوية بن أبي سفيان. 2 - قصر عمرة

بناه اخلليفة الوليد بن عبد امللك. 3 - قصر الرصافة

بناه اخلليفة  يزيد بن الوليد . 

رابعًا: ضع خطًا حتت اخليار الصحيح  من بني اخليارات التي تيل كل عبارة:
1- امتدت احلضارة اإلسالمية عبر قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا خالل القرن :

السابع امليالدي  -  الثامن امليالدي  - التاسع امليالدي  - العاشر امليالدي

2- أول اخللفاء الراشدين يسمى :

عمر بن اخلطاب   - علي بن أبي طالب  -  أبو بكر الصديق  -  عثمان بن عفان

3- يعتبر مجمع باي كاليان  أحد املراكز العلمية للحضارة اإلسالمية ويقع في مدينة :

دمشق  -   بخارى   –   بغداد   -   املدينة املنورة
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خامسًا : حدد عىل اخلريطة الصامء التي أمامك مراكز إشعاع احلضارة اإلسالمية باستخدام 
الرموز التالية :

- بالد الشام باستخدام الرمز      - بالد األندلس باستخدام الرمز              - جزيرة صقلية باستخدام الرمز

سادسًا : أجب عىل األسئلة التالية : 
1- ما أسس احلضارة اإلسالمية؟

..........................................................................-

2- ما خصائص  احلضارة اإلسالمية؟ 

..........................................................................-

..........................................................................-

..........................................................................-

3- اذكر أهم املناصب السياسية في احلضارة اإلسالمية .

..........................................................................-

4- ما أهم املراكز التعليمية في احلضارة اإلسالمية ؟

..........................................................................-
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سابعًا : اكتب املفاهيم أو املصطلحات الدالة عىل العبارات التالية :

هي كل ما طرأ على املجتمع من تطور وتقدم ورقي سواء في اجلانب املادي 
أو الروحي. ....................

ما يدفعه أهل الذمة ) اليهود والنصارى ( من القادرين على حمل السالح  
نظير حماية الدولة اإلسالمية لهم. ....................

مقدار الزكاة التي تفرض على األراضي الزراعية . ....................

ثامنًا : علل ملا ييل : 
1- ازدهار العلم وظهور العلماء في الدولة اإلسالمية .

..........................................................................-

2- تشجيع الدولة  اإلسالمية على النشاط التجاري

..........................................................................-

تاسعًا : فند العبارات التي أمامك  مدعاًم باحلقائق واملعلومات:

مل تزخر احلضارة اإلسالمية بالعلامء املسلمني يف خمتلف املجاالت

مل يكن للحضارة اإلسالمية دور يف هنضة احلضارة األوروبية.

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

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

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

................................................................................
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- املجموعة الثانية: عمل تقرير عن مناصب الدولة اإلسالمية،  ومناقشته في الفصل.

- املجموعة األولى: عمل مجلة حائطية عن أسس احلضارة اإلسالمية.

- املجموعة الثالثة: عمل تقرير مصور عن أهم اآلثار اإلسالمية باألندلس.

يقسم الصف إىل جمموعات، وكل جمموعة تقوم بالتايل :
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البيئة الطبيعية لدول العالم اإلسالمي املعاصرة أواًل

أ - املوقع.
ب - التضاريس ) اجلبال - الهضاب - السهول - التالل  (.

جـ- امُلناخ.     

تأثير البيئة الطبيعية في دول العالم اإلسالمي على االقتصاد واملجتمع ثانيًا

أ - ثروات الطاقة واملعادن .
ب - الثروة الزراعية.
جـ - الثروة السمكية.

التقومي
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1
عناصر البيئة الطبيعية في دول العالم اإلسالمي
) املوقع - التضاريس - امُلناخ - املوارد املائية (.

أثر البيئة الطبيعية وانعكاساتها على االقتصاد واملجتمع
في دول العالم اإلسالمي.

كيفية تقدمي وجهة نظرك بأسباب علمية مناسبة جتاه التحديات
التي تواجه عاملنا اإلسالمي.

كيفية تطبيق املفاهيم املتعلقة بالوحدة الدراسية.

ستتعرف يف هذه الوحدة عىل ما ييل:

2

3

4
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أواًل: البيئة الطبيعّية لدول العامل اإلسالمي املعارصة 

تضم قارة آسيا 27 دولة إسالمية، وقارة إفريقيا وتضم 26 دولة باإلضافة إلى قارة أوروبا التي 
تضم دولتني هما )ألبانيا( و)البوسنة والهرسك(،كما تضم قارة أمريكا اجلنوبية دولة واحدة هي 
سورينام التي تقع بشمالها، وتبلغ  مساحة العالم اإلسالمي حوالي 32 مليون كم2،  أي حوالي 

22.2% من مساحة العالم .

نشاط)1(

1 - اكتب أسماءالقارات التي ميتد بها العالم اإلسالمي.................................
حيث  من  إسالمية  علىأصغردولة   )   ( وعالمة  إسالمية  علىأكبردولة   )   ( عالمة  2 -  ضع 

املساحة.
3 -  ارسم خط االستواء.

دول العالم اإلسالمي

أ-املوقع  :  يشغل العالم اإلسالمي موقعًا جغرافيًا مهمًا على خريطة العالم، وتتواجد دول 
أفريقيا،  )آسيا،  القدمية  القارات  في  ميتد  قارات،   أربع  اإلسالمي ضمن  العالم 

أوروبا(  باإلضافة إلى أمريكا اجلنوبية،  وبذلك يتصل ببقية العالم بسهولة.

من خالل اخلريطة أجب عن األسئلة التالية مستعينًا باألطلس املدريس

شكل رقم خريطة )15( دول العالم اإلسالمي
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أسامء  اكتب  املدريس  األطلس  عىل  ّاطالعك  خالل  من 
الدول التي متثلها األعالم التالية : 

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

 أن العالم اإلسالمي يقع بني خطي طول 18° غرًبا إلى 141 ° شرًقا، 
ودائرتي عرض 13° جنوب خط االستواء إلى 55° شمال خط االستواء.

أضف إىل 
معلوماتك:

أن جمهورية كازاخستان أكبر الدول اإلسالمية من حيث املساحة،  وأصغر دول العالم اإلسالمي 
مساحة جمهورية املالديف. 

هل تعلم

املقرتنة  احلقائق  استخلص  الّسابق  الدرس  موضوع  عىل  ّاطالعك  خالل  من 
بأعالم الدول الثالث .

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

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

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

نشاط )2(

نشاط )3(
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ب - التضاريس  )اجلبال - اهلضاب - السهول - التالل (

ابقة أن التضاريس هي أشكال سطح األرض، وأنها تتنوع  تعرفنا في املراحل الدراسية السَّ
كلما اتسعت مساحة األرض، وأن مساحة العالم اإلسالمي تبلغ كما ذكرنا 32 مليون كم2، 
وهي مساحة شاسعة  أدت بدورها إلىتنوع تضاريسه، التي امتدت في أربع قارات من أصل 

سبع قارات متثل العالم.
 وللتعرف على تضاريس العالم اإلسالمي البد أن ندرس أشكال سطح األرض ومفهوم 

كل منها.   

أجزاء فسيحة من 
سطح األرض تتميز 

باستوائها وقلة 
ارتفاعها.

أرض مرتفعة سطحها 
مستٍو، ومتتد ملساحة 

هو كل قمة ال واسعة.
يقل ارتفاعها 

عن 1000 متٍر 
تقريبًا.

يشبه اجلبل 

ولكن ارتفاعه 
أقل من 1000 

متٍر.

حوض 
أومنخفض 
طبيعي على 

سطح األرض.

شكل)16(  األشكال التضاريسية

الوادي

الهضبةالسهول

اجلبل

التل

1 - اجلبال يف العامل اإلسالمي.

توجد في العالم اإلسالمي مجموعة من اجلبال تشكل مظهرًا واضحًا من مظاهره التضاريسية، 
وقد لعبت دورًا هامًا في الظروف امُلناخية، واحلياة البشرية.
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قارة آسيا

قارة أوروبا
شكل )17( أهم اجلبال في العالم اإلسالمي

قارة أفريقيا

قارة أمريكا اجلنوبية

مفهوم  حــول   )16( الشكل  خــالل  مــن 
اجلبل إلى رسم بياني 

اجلبل

فاع
الرت

ا
نشاط )4(

iPad
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أضف إىل 
معلوماتك:

    أن مرتفعات احلجاز و التي تضم مكة :

سميت هبذا االسم، ألهنا  حتجز سهل هتامة يف الغرب عن هضبة نجد يف 
الرشق.

نشاط )2(

*  من خالل دراستك لشكل )17( اكمل أسامء اجلبال يف دول العامل اإلسالمي 
يف اجلدول التايل :

قارة أمريكا اجلنوبية قارة أوروبا قارة أفريقيا قارة آسيا
•جبل مّرة 	 •جبل عسير 	

نشاط )3(

اخرت اإلجابات  الصحيحة من بني اخليارات التالية إلكامل الشكل التايل:
 - قلة عدد السكان يف املناطق اجلبلية يف دول العامل اإلسالمي.

انــخــفــاض    - 1
الــــضــــغــــط 

اجلوي.
ــــة  ــــوب ــــع 2 -  ص

التنقل.
3 -  ارتفاع درجة 

احلرارة.
4 - ندرة املياه.

شدة 
انحدارها

قلة وجود 
األوكسجني
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2-اهلضاب يف العامل اإلسالمي.

تعد الهضاب من األشكال التضاريسية املهمة في دول العالم اإلسالمي، وتنتشر معظمها في 
قارتي آسيا وأفريقيا .

الهضبة: أرض مرتفعة سطحها مستٍو، ومتتد في مساحة واسعة. تعريف

شكل )18( أهم هضاب دول العالم اإلسالمي

نشاط )1(

من خالل مالحظة األشكال التالية ضع عالمة )✓ ( عىل الشكل الذي يمثل اهلضبة.

)               ()               ()               (

iPad



57

نشاط )2(

هل توجد يف دولة الكويت هضبة ؟ ويف أي منطقه تقع؟
يف  املعلومات  دون  ثم  اإلنرتنت،  يف  ابحث  السؤالني،  هذين  عن  لإلجابة 

الفراغات  التالية :
اسم الهضبة : ...............     امتدادهـــــــا: .................

أضف إىل 
معلوماتك:

هضبة الصحراء الكربى
 تعتبر من التضاريس املتميزة في دول العالم اإلسالمي، فهي تعد من أكبر الهضاب 

في العالم، ومتتد من ساحل احمليط األطلسي غربًا إلى مرتفعات البحر األحمر شرقًا،.

الحظ شكل )18( ثم اكتب أسامء أهم هضاب العامل اإلسالمي يف اجلدول التايل:  

قارة أفريقيا قارة آسيا
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سهل برقان: من أشهر السهول في دولة الكويت، والذي ميتد من جون الكويت 
باجتاه اجلنوب موازيًا خلط الساحل. وفي الشمال يقع سهل الروضتني وهي أرض 

منبسطة تنحدر نحو الشرق والشمال الشرقي.

3- السهول يف العامل اإلسالمي.
لقد درست في الصف السابع أن هناك أنواعًا من السهول في العالم، ومن أبرزها وأشهرها 
السهول الفيضية )النهرية( والسهول الساحلية، وتضم دول العالم اإلسالمي مجموعة من هذه 

السهول.

ال��س��ه��ول : 
فسيحة  أجـــزاء 
ـــــــن ســـطـــح  م
األرض تتميــــز 
وقلة  باستوائها 

ارتفاعها.

أمهية السهول:
اســتــخــدامــهــا    -1

كموانئ طبيعية.

2- تشييد املدن.
السكان   ــز  ــرك ت  -3

فيها لسهولة التنقل.
شكل)19( سهل تهامة

أضف إىل 
معلوماتك:

نشاط )1(
                                  لقد درست بالصف السابع أن هناك نوعني رئيسني من 

السهول من خالل الصور عرف كل منها.

السهول : .............................. 

السهول: ..............................
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نشاط )2(

من خالل مالحظة اخلريطة شكل )20( أكتب أسامء السهول يف العامل كل حسب 
نوعه يف اجلدول التايل:

شكل)20( خريطة السهول

السهول الساحلية السهول الفيضية )النهرية(
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عزيزي الطالب وضح الفرق بني اهلضاب، والسهول من حيث 
االرتفاع بواسطة مربع الرسم البياين داخل املربع التايل :

4- التالل يف العامل اإلسالمي
التالل من املظاهر التضاريسية املنتشرة في العالم اإلسالمي، كما هو احلال في دولة الكويت التي 

تشمل تضاريسها بعض التالل املتفرقة في شمال وجنوب البالد.

يشبه   : ال��ت��ل 
اجلــبــل ولــكــن 
يكون  ارتفاعه 
أقل من 1000 

متٍر.
شكل)22( تل جال الزورشكل)21( تل واره

الهضابالسهول

متر

نشاط )3(
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شكل)23( التالل بدولة الكويت

الحظ اخلريطة شكل )23(، ثم صنف تالل دولة الكويت 
حسب موقعها يف اجلدول التايل:

تالل دولة الكويت التي تقع في اجلنوب تالل د ولة الكويت التي تقع  في الشمال

نشاط )1(
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نشاط)2(

اكتب نبذة مختصرة عن هذه املدينة  ال تزيد عن أربعة أسطر. 

ماذا تعرف عن مدينة التالل أو مدينة التالل السبعة ؟

( ودون مايلي في املربع  لإلجابة على السؤال ابحث مع زمالئك في محرك البحث )
التالي  :

ألصق صورة لهذه املدينة

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

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

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

...............................................................
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شكل )24( خريطة األقاليم امُلناخية في دول العالم اإلسالمي

ج�- امُلناخ :
هناك عدة عوامل لعبت دورًا في تنوع امُلناخ في  دول العالم اإلسالمي من أهمها:

1- امتداد دول العالم اإلسالمي على مساحة شاسعة.
2-املوقع بالنسبة لدوائر العرض.

3- اإلطاللة على عدة مسطحات مائية في معظم أجزائه.
4-التنوع في التضاريس من جبال وهضاب وسهول ووديان. 

نشاط )1(

من خالل مالحظة شكل )24( أجب عىل  األسئلة التالية :
1- في أي إقليم ُمناخي تقع دولة الكويت ؟

...............................................................................
2- ما أكثر األقاليم امُلناخية انتشارًا في دول العالم اإلسالمي؟ وما هي األقاليم األقل انتشارًا ؟

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

...............................................................................
3- ما اسم الدولة االسالمية التي يوجد بها أكثر من إقليم مناخي؟

...............................................................................
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درست 
سابقًا:

) عناصره( زمنية طويلة من حيث  فترة  اجلو خالل  هو حالة   : امُلناخ 
وهي درجة  احلرارة ، الرطوبة ، األمطار، الضغط اجلوي .

الطقس:  هو حالة  اجلو في مكان ملدة  قصيرة تتراوح بني يوم أو عدة أيام ، من حيث  درجة  
احلرارة  والرطوبة  واألمطار  والضغط  اجلوي  .

نشاط )2(

من خالل شكل )24( أكمل املخطط التايل بكتابة أسامء الدول التي يوجد هبا اإلقليم امُلناخي :

امُلناخ االستوائي 

احلار املمطر طوال 

العام.

امُلناخ املوسمي 

احلار املمطر 

صيفًا.

امُلناخ املداري 
أمطاره صيفية 

تقل عن اإلقليم 
املوسمي.

ــدل  ــت ــع ــــاخ امل ــــن امُل
شتاًء  ممطرًا  الدافئ 

وحار صيفًا.

امُلناخ القاري 

الصحراوي 

احلار.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دول شبه اجلزيرة 

العربية.

كازاخستان ومصر 

وليبيا واجلزائر 

السودان وتشاد 

النيجر موريتانيا 

و مالي والصومال.

بنغالديش

باكستان

ُعمان

اليمن
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نشاط )3(

 ختيل نفسك راصدًا جويًا وقارن حالة اجلو يف الدول اإلسالمية التالية يف شهر يناير.

أضف إىل 
امُلناخي: معلوماتك: اإلقليم 

تتصف  األرض  م���ن  م��س��اح��ة  ه���و 

بعناصر ُمناخية متشابه.

إندونسياالكويت

سورينامألبانيا

سورينامألبانياإندونسياالكويتوجه املقارنة 

درجة احلرارة

سرعة الرياح

كمية األمطار

الدولة
وجه املقارنة
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نشاط )4(

تعترب الكثافة السكانية لدول العامل اإلسالمي يف نطاق اإلقليم الصحراوي احلارضئيلة 
جدًا، كام هو احلال يف الصحراء الكربى يف أفريقيا، ورغم وقوع دولة الكويت ودول 
بقية  مع  مقارنة  عالية  سكانية  كثافه  ذات  أهنا  إال  النطاق  هذا  ضمن  العريب   اخلليج 

دول اإلقليم. علل ذلك.

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

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

الصحراء الكبرى مدينة الكويت
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ثانيًا: تأثري البيئة الطبيعية يف دول العامل اإلسالمي عىل االقتصاد واملجتمع
اليابسة، وذو  العالم اإلسالمي ميتد على مساحات شاسعة من  أن  السابق  الدرس  عرفنا في 
األثر  له  فيه، مما كان  الطبيعية  الثروات  تنوع  إلى  بدوره   أدى  تنوع تضاريسي وُمناخي، والذي 

الكبير على االقتصاد واملجتمع. إليك عزيزي املتعلم أهم موارده الطبيعية.

أ- ثروات  الطاقة واملعادن .
1-  النفط والغاز الطبيعي :

الطاقة  م��ص��ادر  أه�م  م��ن  وهما   
ال�عالم  ينتج  حي�ث   ال��ع��ال��م،  ف��ي 
اإلس��المي م�ن النفط اخلام %41,5 
والغاز الطبيعي 36% من إجمالي 

اإلنتاج العاملي.

نشاط )1(
حول نسبة إنتاج النفط والغاز الطبيعي يف دول العامل اإلسالمي مقارنة مع اإلنتاج 

العاملي عىل شكل دائرة بيانية .

دول العالم اإلسالمي

دول العالم األخرى

إنتاج الغاز الطبيعي في دول العالم اإلسالميإنتاج النفط دول العالم اإلسالمي

شكل رقم )25( توضح إنتاج الغاز والنفط في العالم اإلسالمي

دول العالم اإلسالمي

دول العالم األخرى

إنتاج النفطإنتاج الغاز
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نشاط )2(
فكر، واستنتج، ما الفرق بني إنتاج النفط، واحتياطي النفط ؟
.........................................................................

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

درست 
سابقًا:

باطن األرض  املخزونة في  النفط  : هو كمية  النفط  احتياطي 
ولم تستخرج بعد.

نشاط )3(

قم بزيارة موقع منظمة األقطار العاملية املصدرة للنفط أوبك
(ثم حدد عىل اخلريطة التالية ما ييل : ( )http://www.opec.org( 

شكل ) 26 ( خريطة دول العالم اإلسالمي

1- أولى دول العالم اإلسالمي في إنتاج النفط مستخدمًا الرمز  )    ×   (
2- أولى دول العالم اإلسالمي في احتياطي النفط مستخدمًا الرمز )  (

3- أولى دول العالم اإلسالمي في إنتاج  الغاز الطبيعي مستخدمًا الرمز )     (
)    Δ    (   4- أكبر حقل غاز طبيعي في العالم اإلسالمي مستخدمًا الرمز
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نشاط )5(

أضف إىل 
معلوماتك:

من   %58٫5 اإلسالمي  العالم  دول  في  اخلام  النفط  احتياطي  إجمالي  يبلغ 

إجمالي االحتياطي العاملي حسب إحصاء 2015م.

نشاط )4(

- ما هي الصناعات التي يمكن إنتاجها من النفط اخلام ؟ 
........................................................................

- ما هي انعكاسات إنتاج النفط وصناعاته عىل صحة اإلنسان؟
........................................................................

قدم ثالثة مقرتحات متكن دولة الكويت من االستغناء عن االعتامد عىل النفط 
كمصدر رئييس للدخل .

املقترح الثالث : ..........

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

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

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

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

املقترح الثاني : ..........

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

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

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

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

 املقترح األول : ..........

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

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

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

...................
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نشاط )2(

2-  الثروات املعدنية :

ميتلك العالم اإلسالمي مجموعة من املعادن املهمة تتفاوت كميات إنتاجها من دولة ألخرى .

نشاط )1(

من خالل مالحظاتك للجداول السابقة. استنتج ثالث حقائق

من خالل مالحظة شكل ) 27( ماذا تستنج؟

شكل )27( أهم املعادن في دول العالم اإلسالمي

شكل )28( نسبة إنتاج اليورانيوم والذهب والفضة من جملة إنتاج دول العالم 
اإلسالمي حسب إحصاء 2014.)1(

)1( املصدر: التوقعات االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي 2016.

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

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

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

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

اليورانيوم
%41 كازاخستان

%4٫3 أوزباكستان
%7٫2 النيجر
%0٫1 باكستان

الذهب
%2٫3 إندونيسيا
% 3٫4 أوزباكستان
% 2٫4 السودان
% 1٫5 مالي
% 1٫7 كازاخستان

الفضة
% 0٫7 تركيا
% 3٫6 إندونيسيا
% 3٫6 كازاخستان
% 0٫2 أوزباكستان
% 0٫7 املغرب
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نشاط )3(

نشاط )4(

اليورانيوم  معدن  استخدامات  أهم  اإلنرتنت  من  استخرج 
والفوسفات .

اطلع عىل نرشة األخبار االقتصادية ملعرفة أسعار الذهب واحلديد.

ابحث عن األسباب التي تؤدي إىل إرتفاع أو انخفاض أسعار الذهب واحلديد 
حمليًا وعامليًا.

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

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

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

احلديدالذهب

سعر احلديد ............سعر الذهب ............
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ب- الثروة الزراعية .

الغذاء ويعمل بها 70% من  الرئيسي إلنتاج  العالم اإلسالمي املصدر  الزراعية في  الثروة  تعد 
سكان العالم اإلسالمي حيث متثل الدخل الرئيسي لدولِه، كما تدخل كمادة خام في كثير من 

الصناعات وهناك عدة عوامل تساعد على اإلنتاج الزراعي.

نشاط )1(
اكتب أسامء احلبوب الغذائية يف الشكل التايل :

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

ومن أهم املحاصيل الزراعية يف العامل اإلسالمي ) احلبوب ، الغالت النقدية ( .
 1- احلبوب  :

يبلغ إنتاج العالم اإلسالمي منها حوالي 14% من إجمالي اإلنتاج العاملي، مما يعني أنه ال ميتلك 
غذاءه وليس لديه إكتفاء ذاتي  .

iPad
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نشاط )2(
من خالل دراستك لألقاليم امُلناخية علل : 
تركز زراعة األرز يف ماليزيا وباكستان وإندونيسيا وبنغالدش .

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

2-الغالت النقدية:
وهي احملاصيل التي تزرع من أجل التصدير مثل: القطن واجلوت واملطاط الطبيعي.

أضف إىل 
معلوماتك :

تؤخذ  واملوسمية،  االستوائية  املناطق  في  ينمو  نبات  اجلوت: هو 
أيام تستخرج وتغزل  أغصانه وتوضع حتت املاء وتطمر بالطني، وبعد 

ويصنع منها احلبال واألحذية واحلقائب واألقمشة اخلشنة.

شاهد وصنف.

فواكه وثمار غالت نقدية

نشاط )1(

املطاط الطبيعي

نشاط )2(
قدم ثالثة مقرتحات لتطوير الزراعة يف دولة الكويت.

...................... - 3    .................... - 2    .................... - 1
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جـ- الثروة السمكية .

تتنوع وتتعدد مصادر إنتاج األسماك في دول العالم اإلسالمي 

اح��ت��ل��ت 

إن���دون���ي���س���ي���ا 

مستوى  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي  امل��رك��ز 

في  البحري  اإلنتاج  في  العالم 

عام 2014م .

شكل )28( يوضح أهم الدول اإلسالمية املنتجة لألسماك

أضف إىل 
معلوماتك :

الدول  اإلسالمية املنتجة لألسماك
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الحظ شكل )27( ثم اكتب: 

1- أسماء الدول اإلسالمية التي تطل على أكثر من مسطح مائي.
.......................................................................

2- أسماء الدول اإلسالمية التي ال تطل على مسطح مائي ) مغلقة (.
.......................................................................

نشاط )1(

يعد  صيد األسماك مصدرًا رئيسيًا للغذاء ومصدرًا مهمًا للدخل القومي في بعض دول 

العالم اإلسالمي ويعمل بها كثير من السكان.

- من خالل زيارتك ملوقع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

  ) www.paaf.gov.kw(

اكتب عن: أحد إجنازات الهيئة العامة في مجال الزراعة والثروة السمكية.

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

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

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

اقرأ واستنتج : 
نشاط )1(
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أ-  أكمل الفراغات يف العبارات التالية بام يناسبها :     

1- عدد الدول اإلسالمية في قارة آسيا بلغ ....................................   دولة

2- الدولة اإلسالمية الوحيدة في قارة أمريكا اجلنوبية ................................ 

3- أكبر الدول اإلسالمية من حيث املساحة دولة تسمى ...............................
4-  يقع العالم اإلسالمي بني دائرتي عرض 13° جنوب خط االستواء و  ....................° 

درجة شمال خط االستواء

ب–ضع خطًا حتت اخليار الصحيح من بني اخليارات التي تيل كل عبارة :

1- تقع دولة الكويت ضمن اإلقليم امُلناخي   :

)  االستوائي– املداري– الصحراوي – املوسمي احلار  (

2- ينتج العالم اإلسالمي من النفط اخلام حوالي  :                                    

) %61.5–  %51.5–  %41.5–  %31.5  (       

3- الدولةاإلسالمية التي حتتل املركز الثاني على مستوى العالم في اإلنتاج البحري لعام 2014: 

)  إندونيسيا   – املغرب   – املالديف   – ُعمان(

4 - أولى الدول اإلسالمية في إنتاج معدن اليورانيوم.

)النيجر - كازاخستان - باكستان - أوزباكستان(
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جـ - اكتب اسم كلِّ ظاهرة تضاريسية متثلها الصور التالية :

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

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

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

د- عرف املفاهيم التالية:

1- إقليم ُمناخي:..............................................................

2- تضاريس: ................................................................

3-هضبة: ...................................................................

4-احتياطي النفط: ...........................................................

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad



مرشوع الوحدة 
- تقسيم املتعلمني يف  الفصل إىل ثالث جمموعات تكلف كلُّ جمموعة باملهام التالية:

املجموعة األوىل : 
 جتمع معلومات جغرافية واقتصادية لدول آسيوية إسالمية،  ويتم رفعها على موقع املدرسة اإللكتروني 

) كدليل جغرافي لدول آسيا اإلسالمية(.

املجموعة الثانية : 
القيام  بعمل متثيلي في طابور الصباح يوضح تقسيم االقاليم املناخية في العالم االسالمي. 

املجموعة الثالية : 
إعداد مجلة إلكترونية عن جهود دولة  الكويت في تطوير الثروة السمكية.

78

و- قارن بني كل من :

الطقس امُلناخ

التل اجلبل
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املشكالت البيئّية في دول العالم اإلسالمي أواًل
املشكالت البيئّية يف دول العامل اإلسالمي :

1- التلوث البيئي:
أ - التلوث الهوائي.  ب - التلوث املائي . ج-  التلوث الضوضائي.   د-تلوث التربة.

2- حتديات بيئية أخرى:  
أ- االحتباس احلراري.

ب-النفايات .
3-  العامل اإلسالمي يف مواجهة التحديات البيئية .

التحديات االقتصادية التي تواجه دول  العالم اإلسالمي ثانيًا
1- االنفجار  السكاني . 2- الفقر. 3-العوملة االقتصادية. 4- التكامل االقتصادي .

التحديات السياسية  التي تواجه دول العالم اإلسالمي  ثالثًا
1- مشكلة احلدود السياسية .

2 - مشكلة األقليـات اإلسالميـــة. 
3- مشكلة  احلروب والدمار )مناذج من دول العالم اإلسالمي( .

املشكالت االجتماعية والثقافية التي تواجه دول العالم اإلسالمي رابعًا
          1 - مشكلة إدمان املخدرات.

          2-مشكلة األمية.

التقومي
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املشاركة في ابتكار احللول املناسبة للقضايا والتحديات التي تواجه البيئة في 1
العالم االسالمي.

وطرق  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  اإلسالمي  العالم  مشكالت 
عالجها.

عاملنا  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  جتاه  املناسبة  العلمية  اآلراء  تقدمي 
اإلسالمي في مختلف املجاالت. 

كيفّية تطبيق املفاهيم املتعّلقة بالوحدة الدراسّية .

ستتعرف يف هذه الوحدة عىل ما ييل:

2

3

4
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نشاط )1(

أواًل: املشكالت البيئّية يف دول العامل اإلسالمي
1- التلوث البيئي:

هناك مشكالت بيئية لها أثر مباشر على صحة اإلنسان، بحيث تؤثر على الهواء الذي يتنفسه، 
واملاء الذي يشربه، والطعام الذي يأكله،  والصوت الذي يسمعه وعندما تتعرض تلك العناصر 
للتلوث تصبح خطرًا وذات تأثير شديد على التوازن البيئي، واجلدير بالذكر أن هذا اخلطر البيئي 
 – – املاء  )الهواء  بيئية على  آثار سلبية  رافقها من  الصناعية،  وما  الثورة  قيام  بداية  قد ظهر مع 

التربة(كل هذه العناصر جتتمع في مفهوم واحد هو:  التلوث البيئي.

مصادر التلوث البيئي:
أ-  مصادر طبيعية : مثل البراكني والغبار وغيرها.

ب-  مصادر بشرية : مثل النفايات الناجتة عن بعض 
التطور الصناعي - االستخدام املفرط لألسمدة- 
املــزروعــات-  على  احلــشــريــة  املــبــيــدات  رش 

احلروب - االنفجارات النووية. 

التلوث البيئي
في  بــه  مــرغــوب  غير  تغيير  أي  هــو 
أو  الكيميائية  أو  الطبيعية  ـــواص  اخل
البيولوجية للبيئة احمليطة )الهواء - املاء- 
اإلضرار  في  يتسبب  قد  والذي  التربة( 

بحياة اإلنسان والكائنات األخرى. 

ناقش مع معلمك و زمالئك أهم سلوكيات األفراد واملجتمعات اإلجيابية والسلبية 
جتاه البيئة الطبيعية من حولنا، ثم اكتبها حسب ما هو مناسب يف اجلدول التايل:

السلوكيات واالجتاهات السلبية السلوكيات واالجتاهات اإلجيابية

في  األرض  عــلــى  املــخــلــفــات  1- رمـــي 
املدرسة وفي األماكن العامة.

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

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

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

من  العامة  املمتلكات  على  احملافظة    -1
التلف. 

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

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

............................ -4
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ابحث يف موقع وزارة الداخلّية اإللكرتوين، أو باستخدام رمز )QR code(  عن 
دور رشطة البيئة يف دولة الكويت، وما هي أهم إنجازاهتا؟

نشاط )2(

أن لدولة الكويت دورًا كبيرًا في مواجهة حتديات البيئة حيث كان لصاحب السمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح) قائد العمل اإلنساني ( دوٌر رائٌد في  تعزيز مبادئ 

مت  لذلك   ، فيها  للعيش  التلوث  من  خالية  نظيفة  بيئة  تهيئة  في  اإلنساني  واألمن  اإلنسانية 

إنشاء شرطة البيئة في دولة الكويت عام 2015م .

افتخر

البيئة :.................... دور شرطة 

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

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

.....................  : اإلجنازات  أهم 

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

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

....................................
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واجلدير بالذكر بأن علامء البيئة صنفوا التلوث البيئي إىل أنواع هي:

أنواع التلوث البيئي

د - تلوث التربةج - التلوث الضوضائيب - التلوث املائيأ - التلوث الهوائي

نامذج من الدول اإلسالمية التي تعاين من التلوث اهلوائي :

أ- التلوث اهلوائي: 
يعتبر تلوث الهواء من أخطر أنواع التلوث البيئي السيما أن األوكسجني احملمول في هذا الهواء 
يستطع  لم  الرغم من ذلك  الكوكب،  وعلى  احلياة على هذا  تتم  ال  فبدونه  احلياة،   أسباب  أحد 
املبذولة  بالشكل املطلوب رغم جهوده  التدهور والتغير غير املرغوب فيه  البيئة من  اإلنسان حماية 

للحد من التلوث الهوائي،  وكما ذكرنا أن هذه املشكلة كانت نتيجة للثورة الصناعية.
اكتب أسماء الرموز..

CO2

O2

شكل )29 ( مخطط سهمي يوضح العالقة اإليجابية املتبادلة في خلق التوازن في النظام الهوائي

بلغت نسبة التلوث الهوائي في باكستان 40 % بسبب عوادم السيارات . 

ميثل التلوث الهوائي في ماليزيا خطرًا على الشعب نظرًا ملا يسمى بالتلوث الدخاني 
أو الضبابي .

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

...........
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الدول  منطقة زراعية يف إحدى  أصيبت 
اإلسالمية بحريق هائل .

نشاط )1(

................................. النتيجة:  

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

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

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

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

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

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

..........

 أثر التلوث اهلوائي:
الدموّية،  واألوعــّيــة  القلب  ألمــراض  رئيسي  -  سبب 

وأمراض الرئة، وضيق التنفس.
- اضطراب في اجلهاز العصبي.

-  تآكل وتلف املباني واملنشآت واآلثار.

نشاط )2(

اقرتح حلواًل للحد من تفاقم مشكلة تلوث اهلواء يف دول العامل اإلسالمي.
.........................................................................

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

يقل إنتاج 
األوكسجني في اجلو

تتأثر البيئة الطبيعية 
للكائنات احلية

تتدمر التربة وقد 
يضعف اإلنتاج 

الزراعي

ماذا حيدث لو

تتدمر االشجار
والنباتات 
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ب- التلوث املائي:     

وهو من أخطر أشكال التلوث البيئي، ألن املاء هو املادة الضرورّية لبقاء احلياة على سطح األرض 
فأي خلل بهذا العنصر األساسي سيؤدي إلى تدهور  واختالل بقية نظام احلياة والنظام البيئي.

حيث يقول الله عز وجل: }ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ{ سورة األنبياء اآلية30.

نامذج من الدول اإلسالمية التي تعاين من التلوث املائي

كميات  لتسرب  نتيجة  املائي،  التلوث  شدة  من   2017 موريتانيا  عانت 
كبيرة من بقع الزيت من البواخر، األمر الذي أدى إلى نفوق كم هائل من 

األسماك .

تعرضت دولة الكويت لتلوث بيئي خطير بسبب الغزو العراقي 1990م البائد 
كميات  بسكب  متعمد  وبشكل  الغاشم  العراقي  النظام  قوات  قامت  عندما 
العربي مكونة بقعة نفطّية كبيرة، كما  الكويتي مبياه اخلليج  النفط  كبيرة من 
تكونت سحابة دخانّية كثيفة ناجتة عن احتراق آبار النفط الكويتية ملدة سبعة 
أشهر أثناء وبعد حرب التحرير في عام 1991م، وكان لهذا  أثٌر كبيٌر في تلوث 
مياه اخلليج عن طريق تساقط األمطار احلمضية في مياه اخلليج العربي. وفي 
حادثة أخرى عام 2001م مت ضخ مياه املجاري في جون الكويت ، وهذا 
أدى إلى نفوق كثير من األسماك، وتكررت هذه الظاهرة عدة سنوات كما 

حدث آخرها في عام 2017.
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  أثر التلوث املائي
يترتب على التلوث املائي عدة آثار سلبية أهمها :

- هالك الكائنات البحرية احليوانية والنباتية .

- فقدان السواحل لقيمتها االقتصادية والسياحية.

البحري  الغذاء  عىل  العتامده  اإلنسان  صحة  عىل  -  التأثري 
الغنية باملعادن والقيمة  الذي يعترب من أهم مصادر الغذاء 

الغذائية.

نشاط

تسرب نفط من إحدى ناقالت النفط إلى أحد املسطحات املائية التي تطل عليها دول العالم 
اإلسالمي ) اخلليج العربي – البحر املتوسط – البحر األحمر ... (

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

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

ماذا حيدث لــو :
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جـ -التلوث الضوضائي:
البيئة ملوثات  إحــدى  وهــي  الضجيج  أو  ــاج  اإلزع أنها  عرفت  الضوضائي  التلوث   مشكلة 

 وال تقل خطورة عن غيرها من امللوثات األخرى.

  التلوث الضوضائي

أسبابه

وسائل  النقل السيارات بأنواعها املختلفة، 
والطائرات، والقطارات  وغيرها.

عمليات البناء والهدم وأصوات آالت احلفر

ـــؤدي إلـــى ضرر  الــضــوضــاء الــشــديــدة ت
خطيرفي اجلهاز السمعي.

التوتر العصبي لدى اإلنسان

نتائجه

نشاط

اذكر أسباب ، و نتائج التلوث الضوضائي من حولنا .
.........................................................................

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

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

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

                             أن  القاهرة عاصمة مصر تعتبر منوذجًا للتلوث الضوضائي في العالم اإلسالمي 

نظرًا لوجود عدد كبير من السيارات فيها .

هل تعلم
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نشاط )1(

ماهو دورك يف احلفاظ عىل البيئة النباتية والرتبة من التدهور والتلوث؟
.........................................................................

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

د-  تلوث الرتبة:

تعتبر التربة عنصرًا مهمًا من عناصر البيئة الطبيعّية نظرًا، ألنها املصدر الرئيسي إلنتاج الغذاء. 
التصحر  مشكلة  عنه  ينتج  مما  بالزراعة  مرتبطة  ملشكالت  وتلوثها  التربة  تدهور  يؤدي  حيث 

واجنراف التربة.

  تلوث الرتبة.

ــاســتــخــدام املــبــيــدات  ـــــراط ب اإلف
احلشرية على املزروعات النباتية .

والكيميائية  الصناعية  املخلفات 
والبشرية )النفايات(.

األمطار احلمضية.

االخالل بالتوازن البيئي للتربة .

انحسار الغطاء النباتي.

ضعف عمليات البناء الضوئي للنبات .

نتائجهأسبابه

مشكلة  في  زيادة  عنه  ونتج  والزراعة،  النباتي  الغطاء  انحسار  إلى  وتلوثها  التربة  تدهور  أدى 
التصحر:

التصحر: وهو اجنراف التربة  على املدن  واملناطق الزراعية.



89

                                   أكد مؤمتر األمم املتحدة للتصحر عام1977 بأن التصحر عملية بشرّية من صنع 

اإلنسان ، ففي الدول اإلسالمية جند أن مصر وجيبوتي ودول اخلليج العربّية عدًا سلطنة ُعمان نسبة 

التصحر فيها تصل إلى  حوالي 90%  و يتسم ُمناخها باجلفاف وشدة احلرارة .

هل تعلم

                                      توجد دول إسالمية تصل نسبة التصحر فيها ما بني 10 – %50، 
ومنها لبنان وسوريا والسودان والعراق والسنغال غربًا حتى الصومال شرقًا.

قم بتحديد مواقع هذه الدول على اخلريطة التالية باالستعانة باألطلس املدرسي.  

نشاط )2(

شكل )30( خريطة صماء لدول العالم اإلسالمي
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2-حتديات بيئية أخرى.

أ- االحتباس احلراري.

وقفة حتدث
في  تالحظه  ما  ملعلمك  اشرح 

الصورة التي أمامك.

ما هو االحتباس احلراري؟ وماهي أسبابه؟
االحتباس احلراري:  ارتفاع درجات حرارة األرض عن معدلها الطبيعي مما يؤدي إلى تغيرات 

ُمناخية.

أسبابه :  نتيجة الزيادة املستمرة لغاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء اجلوي بسبب نشاطات 
اإلنسان امللوثة للبيئة، فإن ذلك يؤدي إلى إحداث تغيرات في معدل درجات احلرارة 

ويؤثر على التوازن الطبيعي في البيئة.

النتائج املتوقعة :  احتباس احلرارة في طبقة الغالف اجلوي القريبة من سطح األرض مسببة 
ذوبان  امُلناخ. مثل:  تغيير  إلى  ارتفاعًا تدريجّيًا في معدل درجات احلرارة. مما يؤدي ذلك 
املسؤول   األول  الغاز  العالم.  الشمالي واجلنوبي وغرق مناطق كثيرة من  القطب  اجلليد في 

عن االحتباس احلراري هو غاز ثاني أكسيد الكربون.

  يرى بعض علماء البيئة  إن إعصار جونو أو غونو عام 2007  الذي 
الشرقية  اإلمارات  سواحل  باجتاه  الشرقية  ُعمان  سلطنة  سواحل  ضرب 

وسواحل إيران اجلنوبية الشرقية كان نتيجة لظاهرة االحتباس احلراري .

شكل )31( يوضح ظاهر حدوث االحتباس احلراري في البيت الزجاجي وعلى سطح األرض

أضف  إىل 
معلوماتك:
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   ب - النفايات:
نتيجة  لسرعة التقدم  الصناعي،  والسلوك  االستهالكي لدى اإلنسان  زادت كمّية املخلفات  
الصناعّية واملنزلّية والزراعية والبنائّية،  بجميع حالتها الصلبة، والسائلة، والغازية سواء اخلطرة 
منها أو غير اخلطرة،  مما أدى إلى صعوبة التخلص منها بطريقة آمنة على البيئة وهذا قد نتج عنه 

ضرٌر فادٌح أدى إلى تدمير البيئة.

النفايات : هي أي مواد زائدة وغير مرغوبة من مخلفات البيئة أو الفضالت. 

التدوير:  إعادة استخدام املخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من املنتج األصلي.

وقفة حتدث: 

الورقّية  املنتجات  من  كثير  على  أمامك  الذي  الشعار  هذا  جتد 
ماذا  معلمك  ناقش  األســواق.  أو  املنزل  في  وغيرها  والبالستيكية 

يعني هذا الشعار.

نشاط )1(

توقف عامل النظافة عن العمل ملدة أسبوع  عن  تنظيف ) الشوارع – املدرسة 
– احلدائق – شواطئ البحر – األماكن العامة (.

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

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

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

ماذا حيدث لو؟
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هل تعلم : أن عمال النظافة في الكويت توقفوا عن العمل لعدة أشهر في أثناء الغزو العراقي الغاشم 

على دولة الكويت ، ولكن الشعب الكويتي األصيل صغيرًا وكبيرًا عملوا على تنظيف الشوارع وجمع 

النفايات وقاموا بأنواع عدة من  العمل التطوعي .

هل تعلم

ناقش أفراد جمموعتك يف البحث عن حل  ملشكلة النفايات، ثم ألصق صورًا 
توضح هذا احلل .

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

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

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

نشاط )2(
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3- العامل اإلسالمي يف مواجهة التحديات البيئية .

بيئية  ومشكالت  حتديات  تواجه  اإلسالمي  العالم  دول  جعل  البيئي  التلوث  أن  على  تعرفنا 
كثيرة، وملواجهة هذه املشكلة اجتهت كثيُر من دول العالم اإلسالمي إلى برامج التنمية املستدامة. 
التنمية املستدامة: عبارة عن برامج حتسني نوعية احلياة، وال تتحقق إال مبشاركة جميع املواطنني  

من أجل حتسني نوعّية احلياة وفق بيئة صحّية آمنة ومستقرة ومتقدمة.

نامذج من الدول اإلسالمية التي سعت لتحقيق التنمية :
ـــن احــتــيــاجــاتــهــا  ــد 15% م ــي ــول ــت ل ــط  ــط ـــن خ الـــكـــويـــت ع ـــــة  ــت دول ــن ــل أع الــكــويــت: 
ــول  ــل ــح وب  .2030 عــــام  بــحــلــول  ـــددة  ـــج ـــت امل املــــصــــادر  خــــالل  مـــن  الـــطـــاقـــة  مـــن 
ــة. ــشــمــســي ال بـــالـــطـــاقـــة  ــعــمــل  ت ـــاء  ـــرب ـــه ك مــحــطــة  أول  ــل  ــي ــغ ــش ت 2017مت  عـــــام 

املتوقع اكتمال مشروع رائد إلنتاج 70 ميجاوات من  ومن 
الكهرباء في منطقة الشقايا في غرب الكويت .

السعودية : منذ أعوام وضعت السعودية خططًا طموحة لبناء 
الشمسية  بالطاقة  الكهرباء  من  ميجاوات   )41( لتوليد  قطاع 
خالل عشرين عامًا، لتصل مشاركته إلى نحو الثلث في شبكة 
توليد  يتم  سوف  2040م  عام   وبحلول  الوطنية.  الكهرباء 

الكهرباء بالطاقة الشمسية لكافة مناطق اململكة.
مرص: قامت بتشغيل مدرسة بالطاقة الشمسية.

أجب عن التايل:
نشاط )1(

أ -  ما نوع الطاقة املستخدمة في الصورة؟.
...............................................

ب -  ملاذا تستخدم دولة الكويت هذا النوع من الطاقة؟ 
...............................................

شكل )32( صورة الطاقة الشمسية 
كطاقة بديلة نظيفة للبيئة
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التعليق :  ..............................................................

التعليق :  ..............................................................

التعليق :  ..............................................................

2- أحد املصانع يساهم يف تدمري البيئة.

 3- رشكات األحذية الرياضية تصنع األحذية من تدوير النفايات البالستيكية .

4- غرامة مالية ضخمة لكل من يرسف يف املياه والكهرباء.

1

1

1

2

2

2

3

3

3

نشاط )2(

اخرت الرقم املناسب للشكل الذي يعرب عن املوضوع من وجهة نظرك، ثم اكتب 
تعليقًا مناسبًا:

1-  إنشاء مرشوع املدن الصحية يف دولة الكويت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

التعليق :  ..............................................................
123
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ثانيًا : التحديات االقتصادية التي تواجه دول  العامل اإلسالمي
}ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭ  ۇ { سورة يس  اآلية )36(

تواجه دول العالم اإلسالمي حتديات كثيرة في املجال اإلقتصادي وتقف كثير من 
دوله عاجزة عن املعاجلة الصحيحة لهذه املشكالت .

وهي كالتالي :

1 - االنفجار السكاين :

يرجع السبب الرئيسي لزيادة عدد السكان إلى الزيادة الطبيعية 
الطبيعية  الزيادة  مفهوم  حول  معلمك  ناقش  الطبيعية.  وغير 

والزيادة غير الطبيعية وأثرهما على املشكلة السكانية.

عدد  بني  التوازن  لعدم  نتيجة  السكانية  املشكلة  تظهر  ولهذا 
السكان واملوارد واخلدمات،  وفرص العمل،  وارتفاع املستوى 
اجلرمية،  مثل:  أخرى  كثيرة  مشكالت  في  تسبب  مما  املعيشي 

البطالة، الطالق، املخدرات .

- ماذا تتوقع أن ينتج عن  زيادة عدد السكان في دولة الكويت عبر السنوات القادمة؟
................................................................ ...................

نشاط )1(

شكل )33( صورة توضح االنفجار 
السكاني في إحدى دول العالم اإلسالمي

هو الزيادة الكبيرة في أعداد السكان .

>  يبلغ عدد سكان الكويت )4.532.048(  ماذا لو زاد عدد 

     السكان  إلى 15 مليون نسمة ؟!
> هل تستطيع اخلدمات التي تقدمها أن تغطي حاجة السكان ؟
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نشاط )2(

السكاني االنفجار  اكتب مقترحاتك جتاه  مشكلة  • بالتعاون مع مجموعتك 

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

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

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

2 - الفقر:

- هل تعرف شخصًا لم يجد طعامًا أو شرابًا؟
عن  مصورًا  تقريرًا  األخبار  نشرة  في  سمعت  هل   -

مجاعة اجتاحت إحدى الدول الفقيرة ؟

تعريف الفقر
فيها  يفتقد  التي  االقتصادية  احلــالــة  ــه  »أن
على  للحصول  الكافي  الدخل  إلى  الفرد 
وامللبس  ــذاء  ــغ ال مــن  الــدنــيــا  املــســتــويــات 
ُيعد  ما  وكل  الصحية  والرعاية  والتعليم 
من االحتياجات الضرورية لتأمني مستوى 

الئق في احلياة«

قال تعالى  }  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ{ سورة البقرة اآلية )3(. 
حتث اآلية الكرمية السابقة إلى .......................................................
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يعيش  اإلســالمــي  العالم  فــي 
37%  من السكان حتت مستوى 
خط الفقر، أي ما يعادل 504 

ماليني شخص تقريبًا .

خـط الفـقـر
هو أدنى مستوى من الدخل 
حتى  ــرة  األس أو  املــرء  يحتاجه 
مستوى  توفير  باإلمكان  يكون 

معيشة مالئم في بلٍد ما.

نشاط )1(

اكتب اسم الدولة األولى، واألخيرة حسب تسلسلها في الفقر  األولى ........ األخيرة ..........
قدم مقترحاتك جتاه تنمّية الدول اإلسالمّية الفقيرة .

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

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

جدول يوضح أعلى نسبة فقر في دول العالم اإلسالمي - متمثلة في عشر دول لعام 2015 )1(.
رتب الدول حسب فقرهاالنسبة املئوّيةاسم الدولةم
18.8% أفغانستان1
14.2%مجهورّية النيجر2
23.8%أوغندا3
12.11% مجهورّية مايل4
76.5% باكستان5
13.1% بوركينافاسو6
37.2%إندونيسيا7
77.5% بنغالديش8
16.7%موزمبيق9

69.2%نيجرييا10
جدول )32( يوضح أعىل الدول نسبة الفقر لدول العامل اإلسالمي

)1(  املرجع: تقرير قياس الفقر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 2015
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نشاط )3(

يعّد الفقر نتيجًة  للحروب والدمار وعدم االستغالل األمثل 
والتفرقة  الفرص،  تكافؤ  وعدم  والبشرية  الطبيعية  للموارد 

بني الّناس في احلقوق والواجبات. 

إليك بعض أسباب الفقر يف الدول اإلسالمية :
2 - ضعف اقتصاد الدولة . 1 - عدم توفر فرص العمل . 

4 - تضخم أسعار السلع واخلدمات . 3 - إنتشار البطالة . 
5- قلة التبرعات والصدقات في املجتمع. - أذكر  أسبابًا أخرى؟.

نشاط )2(
اذكر اآلثار املرتتبة عىل انتشار البطالة يف املجتمع. 

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

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

أبحث عن حلول مشكلة الفقر
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العوملة 
يقوم  جديد  عاملي  نظام  هي   
على اإلبداع العلمي،  والتطور 
ــتــقــنــي، والــتــكــنــولــوجــي،   ال
وثورة االتصاالت بحيث تزول 
الشعوب  بني  الثقافية  احلــدود 
كقرية  العالم  ويصبح  بالعالم 

واحدة .

3.  العوملة االقتصادية 

ظلل املربعات التي تعرب عن ) العوملة االقتصادية (

رأسمالية

انغالققرية عامليةتخلف تقنيقوانني

نظام عاملي جديدثورة املعلوماتمحدود

نشاط )1(
هل تؤيد أم تعارض العوملة االقتصادية؟ وملاذا ؟

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

........................................................................
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4 - التكامل االقتصادي بالعامل االسالمي

هل تعتقد أن )أ( سينجز العمل قبل )ب(  ؟ وملاذا؟.

بأ

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: »املؤمن للمؤمن كالبنيان َيُشدُّ َبعُضه َبْعًضا« رواه البخاري ومسلم.

عزيزي املتعلم

التكامل االقتصادي
يتم  واجتماعية  اقتصادية،  عملية   
بني  احلواجز  جميع  إزالــة  مبوجبها 
إلى  وتــؤدي  املختلفة،  الوحدات 
جميع  أمــام  الفرص  تكافؤ  حتقيق 

عناصر اإلنتاج في دول التكامل.

•  الكثير منا يتساءل... هل للتكامل االقتصادي أهمية 
للدول اإلسالمية؟

الدول اإلسالمية؟ البلدان تصنف  أي  • ومن 

الــدول  جميع  فــي  الطبيعية  املــــوارد  تــتــوافــر  •  وهــل 
اإلسالمية؟

النامية  البلدان  إن الغالبية العظمى من دول العالم اإلسالمي تقع ضمن 
وتعاني من: 

في  شديد  انخفاض  عليه  يترتب  والذي  االقتصادي،   اإلنتاج  ضعف   
الدخل القومي باستثناء الدول النفطية. عّددها ؟ 

التجاري.  العالم اإلسالمي عجزًا في ميزاهنا  تعاني غالبية دول  كذلك 
اشرح ذلك. 

وكل هذه العوامل مجتمعة تؤثر على انخفاض مستوى نصيب الفرد من 
الدخل القومي. 

الدول  من  كثير  في  القومي  الدخل  من  الفرد  نصيب  مستوى  ويقل 
اإلسالمية ليصل في بعضها إلى أقل من 5000 دوالر أمريكي خالل السنة 

حيث ال يفي مبتطلبات احلياة الكرمية.
ما هي العالقة بني الدخل القومي ونصيب الفرد ؟ 

امليزان التجاري :
 الفرق بني قيمة الصادرات 
وقيمة الواردات بالدولة. 

الدخل القومي:
مجموع الدخل املكتسب 
في بلد ما خالل فترة زمنية 
معينة، عادًة ما تكون سنًة 

واحدة.

البلدان النامية: 
هي الدول التي مازالت أقل 
تقدمًا في ميادين االقتصاد 

والعلم والتكنولوجيا.
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االقتصادي  التكامل  لتحقيق  التالية  الفراغات  أكمل  اخلريطة  خالل  من 
بني دول العامل االسالمي.

نشاط )1(

نشاط )2(

من خالل فهمك للدرس استنتج معوقات التكامل االقتصادي بني دول العامل 
اإلسالمي.

.........................................................................
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ثالثًا : التحديات السياسية التي تواجه دول العامل اإلسالمي

} ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ{

حث ديننا اإلسالمي على التعاون و اإلصالح بني املجتمعات والدول، و نهى عن العدوان. كما 
أن السالم العاملي هو الهدف األسمى التي تسعى اإلنسانية إلى حتقيقه، وعلى الرغم من ذلك عانت 
بعض الدول واملجتمعات اإلسالمية من نزاعات سياسية وحروب مدمرة فيما بينها وبني دول أخرى 

ألسباب عديدة. انتهت بعضها باتفاقيات ومعاهدات أو دامت قضاياها عالقة إلى وقتنا احلالي. 
ومن جهة أخرى كان و ما زال للمنظمات واملؤسسات اإلسالمية والدولية دوٌر مهٌم في مواجهة 
التحديات و املشكالت التي تواجه العالم اإلسالمي كمنظمة التعاون اإلسالمي التي سنتطرق لها 

في الوحدة الرابعة.

املائدة : اآلية )2(

1 - مشكلة احلدود السياسية

ما املقصود باحلدود السياسية ؟

نشاط )1(

ابقة ثم أجب عليه. استخرج  سؤااًل من الفقرة السَّ
السؤال : .................................................................

اإلجابة : ................................................................

أواًل : تنقسم احلدود السياسية بني الدول إىل نوعني:
أ -  حدود بحرية   ب -  حدود برية 

ثانيًا : ُتْعرُف احلدوُد: بأهنا خطوط ُحددْت بواسطة اإلنسان َو ُرِسَمْت 
حتى تفصل بني سيادة دولة و دولة أخرى .
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مؤمتر
 العقير

 1922م 

ماذا تعرف عن تاريخ مشكالت احلدود السياسية يف  الدول اإلسالمية ؟

أ-أزمة احلدود السياسية بني دولة الكويت والعراق.

كان اهلدف منه إجياد حل ملشاكل احلدود بني نجد والعراق 
من جهة، والكويت و العراق، ونجد من جهة أخرى.

ما هي ادعاءات مؤمتر عبدالكريم قاسم 25 يونيو 1961م؟

ما سبب االعتداء عىل مركز الصامتة  احلدودي عام 1973م؟

إلى  فيه  أشار  العراقية  الدفاع  وزارة  في  صحفيًا  مؤمترًا  آنذاك  العراق  حاكم  عقد  حني  األطماع  >  اتضحت 
احلقوق التاريخية للعراق في الكويت،  وأنها كانت تابعة لوالية البصرة.

الكويت دولة عربية ذات  »إن  وقال  االدعــاءات،  الكويت هذه  السالم حاكم دولة  الشيخ عبدالله  >  رفض 
سيادة،  ومن ورائها يقف شعب الكويت بدعم قيادتها«.

االدعــاءات  هذه  جتاه  اإلسالمية  و  والعربية،    ، اخلليجية  الــدول  من  قويًا  دعمًا  الكويت  دولة  >  وجدت 
واحملاوالت الباطلة. وانضمت دولة الكويت التفاقية الدفاع العربي املشتركة.

>  مع بداية عام 1973م ، ازدادت الضغوط العراقية على دولة الكويت للحصول على منفذ بحري جديد 
على اخلليج العربي من خالل محاولة عقد مشروع اتفاق بني الدولتني.

>  بعد رفض احلكومة الكويتية للمشروع العراقي ، قامت القوات العراقية في العشرين من مارس 1973م، 
بالهجوم على مركز الصامتة الكويتي، والذي أسفر عن قتلى وجرحى كويتيني. 

>  بدأت القوات العراقية انسحابها من الصامتة إثر زيارة قام بها نائب الرئيس العراقي صدام حسني آنذاك إلى 
موسكو التي نصحت بدورها أن يتراجع العراق عن موقفه.
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أزمة  مراحل  يوضح  جدول  إكامل  يف  جمموعتك  شارك 
احلدود السياسية بني دولة الكويت و العراق

قدم رأيك حول املوضوع أهم األحداث مراحل أزمة احلدود

انضمام الكويت
التفاقية الدفاع العربي املشترك

مركز الصامتة
 عام 1973م

ترسيم احلدود عام 

1993 م

نشاط )1(

ترسيم احلدود بني دولة الكويت والعراق 1993 م 

يوم اخلميس 2 أغسطس 1990م اجتاحت قوات النظام العراقي على دولة الكويت وكان عدوانًا 
غادرًا لم يشهد التاريخ احلديث له مثياًل وانتهى هذا  االحتالل بهزمية  وانسحاب القوات العراقية بالقوة 

العسكرية من أراضي دولة الكويت في 26 فبراير 1991م.
املتحدة عن طريق مجلس األمن  الدولتني أصدرت هيئة األمم   ومبا أن هناك مشكلة حدودية بني 
قرارًا يحمل رقم 678 في عام 1991 م لترسيم احلدود بني الدولتني والذي انتهى بإصدار قرار يحمل 

رقم 833 في عام 1993 م ويرسم احلدود بني الدولتني . 
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ابحث عن نص قرار األمم املتحدة رقم 678،  ثم دونه 

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

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

 ) انسحاب القوات العراقية (

شكل رقم  )34( الشيخ جابر األحمد الصباح في منصه األمم 
شكل رقم  )35( توضح احلرب اجلوية املتحدة وخطابه احلكيم الذي حرك العالم جتاه قضية دولة الكويت.

وفرحة التحرير

نشاط )2(
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دولة الكويت
دولة مستقلة

اتفاقية احلامية عام 1899م بني الشيخ مبارك الصباح  واحلكومة الربيطانية دليل راسخ 
عىل سيادة دولة الكويت .

جاء أول ترسيم للحدود بني الكويت والعراق - الدولة العثامنية آنذاك - عام 1913م 
والتي تضمنت اعرتاف العثامنيني باستقالل دولة الكويت وترسيم احلدود.

ترسيم احلدود يف مؤمتر العقري 1922م بني الكويت والعراق والسعودية مما يثبت استقالل 
دولة الكويت عن العراق.

عام 1991م شكل جملس األمن جلنة لرتسيم حدود البلدين ووافق العراق عىل االلتزام 
بقرارات اللجنة.

يف عام 1993م  صدر قرار جملس األمن رقم 833  برتسيم احلدود بني الكويت والعراق 
واعرتفت الكويت به فيام اعرتف العراق بالقرار يف عام 1994م.
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ب - قضية فلسطني :

أهم األحداث :

بدأت القضية الفلسطينية عقب احلرب العاملية األولى حيث شجع االنتداب البريطاني الذي 
الهجرات  من  متتالية  موجات  ووصول   ، 1948م  و   1920 بني  ما   الفترة  في  فلسطني  حكم 

اليهودية التي نظمتها مؤسسات يهودية ذات سياسة استعمارية داخل فلسطني. 

•   أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقم )181( والذي يهدف إلى خطة لتقسيم 
فلسطني إلى قسمني عربي ويهودي في عام 1947م ، وجاء هذا القرار حني شهد تعداد 

اليهود ارتفاعًا كبيرًا.

•  توسع احملتل الصهيوني اإلسرائيلي بعد حرب 1948م في أراضي فلسطني لتحتل حوالي 
80% من األراضي الفلسطينية )انظر إلى املالحق صفحة 171(.

•   اندلعت احلرب مجددًا في يونيو 1967م  على فلسطني،  والذي على أثره احتلت غزة 
والضفة الغربية وسيناء  املصرية وهضبة  اجلوالن السورية والقدس الشرقية.

تشرد سبعمائة وخمسني ألفًا من الفلسطينيني ما بني نازح، ومهاجر

 في حرب 1948م.

هل تعلم
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نشاط

موقف امللك عبداهلل بن عبدالعزيز رمحه اهلل جتاه القضية الفلسطينة منها :

القدس( وآخر يحمل اسم  انتفاضة  إنشاء صندوق يحمل اسم )صندوق  فيه  اقترح  -  حيث 
في  العربية  القمة  مؤمتر  في  الفلسطيني  الشعب  تخدم  أموال  برؤوس  األقصى(  )صندوق 

القاهرة عام 2000م  والذي أطلق عليها )قمة األقصى(.

-  كان للملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله-  موقف تاريخي في مؤمتر القمة العربية 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية )قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة( التي 

عقدت في الكويت في شهر يناير 2009م .

أ- اكتب ما تعرفه عن قرار 181 الذي أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة جتاه قضية 
فلسطني

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

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

ب- ما هي النتائج املترتبة على قضية فلسطني، و املعتدي الصهيوني ؟
.........................................................................

.........................................................................
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شكل رقم  )36( مؤمتر القمة العربية االقتصادية والتنموية
 واالجتماعية في الكويت 2009م 

شكل رقم )37( امللك عبدالله بن عبد العزيز
 رحمه الله

اكتب تغريدة اعتزاز بتضامن الدول اإلسالمية.

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

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

اجمع بعض املعلومات عن مشاكل احلدود السياسية بني دولة الكويت، والعراق، وموقف 
الدول العربية.

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

...................................................................... 
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أنـــا أخترب معلومايت

أجب عىل األنشطة التالية، ثم ناقشها الحقًا مع أحد زمالئك: تطبيق

أواًل

ثانيًا

ثالثًا

اذكر مثااًل لدول إسالمية بينها حدود برية، ودول أخرى حدود بحرية من دراساتك 
السابقة.

دول عانت من مشكالت احلدود السياسية

خلص معلومة عن ما ييل :

 5 - 63 - 4

فلسطني

حرب فلسطني 1948 م
..............................................................................

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

1 - 2

اكتب عبارة تشجيع أو نصيحة إىل نفسك.
............................................ ....................................

قيم ذاتك
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السؤال األول : اخرت اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالية:
1- وقع الغزو العراقي يف عهد الشيخ :

           الشيخ جابر األحمد            الشيخ سعد العبدالله        الشيخ صباح األحمد           الشيخ عبدالله السالم 

2- القرار الذي طالب القوات العراقية باالنسحاب من دولة الكويت دون رشوط حيمل الرقم :

679                                        678                                      677                                        676           

السؤال الثاين :صنف العبارات التي أمامك بام يناسبها من أرقام :

أنا أخترب معلومايتتطبيق

-
2

-
4

-
2

ادعاءات 
عبدالكرمي قاسم 

) ........... (

عاصفة
الصحراء

) ........... (

احلرب البرية لتحرير 
الكويت

) ........... (

الهجوم على مركز 
الصامتة

) ........... (

20 مارس 1973م

24 فبراير 1991م

25 يونيو 1961

17 يناير 1991م

13

24

السؤال الثالث : دلل عىل عدم تبعية دولة الكويت للعراق .
 - 1
-2

 7 - 85 - 61 - 4

اكتب عبارة تشجيع أو نصيحة إىل نفسك

قيم ذاتك

...................................................................
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2- مشكلة األقليات اإلسالمية
> ما املقصود باألقليات ؟ و األقليات اإلسالمية؟

> كيف تكونت األقليات اإلسالمية؟

> أين تتواجد األقليات اإلسالمية حول العالم؟

> ماهي املشكالت و التحديات التي تعاني منها األقليات اإلسالمية؟

يطلق لفظ األقلية على مجموعة من سكان دولة أو إقليم ما يختلفون عن غالبية 
سكان تلك الدولة بخاصية من اخلاصيات املتمثلة في العرق أو في الثقافة، أو 
في  تذوب  ال  لكي  عليها  يحافظوا  أن  اإلمكانيات  بكل  ويحاولون  الدين،  في 

خاصيات األغلبية. 

غير  دولة  سلطة  حتت  تعيش  املسلمني  من  مجموعة  هي  اإلسالمية:  األقليات 
مسلمة في وسط أغلبية غير مسلمة.

املؤمتر اإلسالمي  العضو مبنظمة  الدول غير  يعيش حوالي450 مليونًا مسلم في 
ويتوزعون على قارات العالم الست أي ما يقارب من ثلث عدد املسلمني.

تساؤالت

تعريف

هل تعلم

     تكونت األقليات اإلسالمية عن طريق :
اعتنق   إذا  بقاع األرض  بقعة من  املسلمة في أي  األقلية  تتشكل  أن  املمكن  فإنه من  1-  اعتناق اإلسالم:  

بعض أهلها اإلسالم.

2-  هجرة بعض املسلمني إىل أرض غري مسلمة:  كأوروبا وأمريكا و استراليا وغيرها بدوافع سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية.

     - أذكر أمثلة:
.........................................................................

3- ابحث عن أسباب أخرى

........................................................................ 
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أين تتواجد األقليات اإلسالمية
أ- أراكان 

تعد قضية مسلمي منطقة  أراكان ) بورما ( في ميامنار  من أكبر 
قامت  وقد  بأسره.  الدولي  املجتمع  تواجه   التي  التحديات 
السلطات امليامنارية  في شن حمالت قمعية ضد  املجموعات 
ضد  واجلــرائــم  اجلماعية   اإلبـــادة  حد  إلــى  وصلت   املسلمة 

اإلنسانية.

مما اضطر أكثر من مليوني  مسلم إلى الفرار من ميامنار  والعيش 
كالجئني في الدول  املجاورة .

ب- شينجيانغ أوريغور
سنوات  مــدى  على  اإلســالمــي  التعاون  منظمة  ظلت 
جمهورية  في  املقيمني  املسلمني  أوضاع  تراقب  عديدة، 
الصني الشعبية وبالتحديد في منطقة شينجيانغ أوريغور 

الواقعة على احلدود الغربية للصني.

عانى املسلمون فيها من محاوالت طمس  هويتهــــم 
الثقافيـــة وحرمانهم من حقوقهم االجتماعية والدينية .

شكل رقم  )38(  توضح منطقة أركان
في ميامنار بورما.

شكل رقم )39(  توضح منطقة شنجيانغ أوريغور الواقعة
في جمهورية الصني الشعبية



114

نشاط

 1-  بعد قراءتك للتحديات التي تواجه العالم اإلسالمي عددها .
2- اختر مع مجموعتك أحد هذه التحديات واطرح حلول لهذه املشكلة .
3- كل مجموعة تستعرض ماتوصلت له من حل للتحدي الذي اختارته .

حتديات تواجه األقليات اإلسالمية حول العامل

مواجهة العديد من 
املسلمني متييزًا في العمل 
منذ أحداث 11 سبتمبر 

2001م.

سوء الظروف االجتماعية 
واملادية التي تعيش فيها معظم 
اجلاليات املسلمة نتيجة تدني 
األجور أو عدم وجود  فرص 

عمل مستقرة. 

احلفاظ على الهوية اإلسالمية 
في ظل عادات وتقاليد 

املجتمعات الغربية ومناهجها 
التعليمية.

انخفاض املستوى التعليمي 
نتيجة سوء األحوال االجتماعية 

واملادية.

فرض بعض الدول بشكل 
تدريجي املزيد من القيود على 
املسلمني في حرية ممارستهم 
لشعائرهم الدينية اإلسالمية.
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الدور التثقيفي للمؤسسات اإلسالمية تفعيل الوجود اإلسالمي

تتحدث  هيئة  مسلمة  جالية  لكل  تكون  >  أن 
بأسمها وترعى مصاحلها.

والسياسية  االجتماعية  املــشــاركــات  >  تفعيل 
واالقتصادية للمسلمني في الغرب.

>      تقوم املؤسسات بدور تثقيفي وتوعوي 

عن كيفية احلفاظ على الهوية اإلسالمية، 

والتمسك بقيم الدين اإلسالمي.

احللول اإلسالمية و الدولية املقرتحة للتحديات التي تواجه األقليات اإلسالمية

السياسية  احلــدود  مشاكل  موضوع  في  درســت  مما  خلص 
كنموذج آخر لدولة عانت من احلروب والدمار.

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

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

3- مشكلة احلروب والدمار )نامذج من دول العامل اإلسالمي(

شكل رقم )40( توضح االنتفاضة الفلسطينية
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أ- البوسنة واهلرسك 

عام  كل  من  والهرسك،  البوسنة  جمهورية  حتيي       
ذكرى إغالق معسكر )أومارسكا(، الذي كان مركزًا 
والــكــروات،  البوسنيني  املدنيني  وتعذيب  العتقال 
بفترة حرب  إبان ما يعرف  الصربية،  القوات  يد  على 
تلك  وتسببت   ،  )1995  -1992 عام  )من  البوسنة 
باعتراف  مسلم  ألف   300 من  أكثر  بإبادة  احلــرب؛ 

األمم املتحدة.

شكل رقم   )41( توضح معاناة شعب البوسنة والهرسك
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 ب - الصومال:
اندلعت  التي  األهلية  احلــرب  أدت 
إلــى  ــال   ــوم ــص ال ــي  ف 1991م   عـــام 
بالشعب  فتكت  كبيرة  مأساة  حدوث 
الصومالي والتي ترتبت عليها موجات 
من اجلفاف واملجاعة اجتاحت البالد و 

أودت بحياة أكثر من مليون نسمة.

من أقوال السكرتير العام لألمم املتحدة أنطونيو 
جوتيريش جتاه أزمة الصومال :

العالم  على  ويــجــب  هــنــا،  متــوت  ــاس  ــن »ال
وجود  واصــًفــا  هـــذا«،  لوقف  اآلن  يتحرك  أن 
امُلناخ واملرض ووباء  الصراعات واجلفاف وتغير 

الكوليرا في مكان واحد بـالكابوس. 

ابحث عن دور منظمة التعاون اإلسالمي
)مؤمتر التعاون اإلسالمي(.

شكل رقم )43( انتشار اجلوع واألمراض

شكل رقم )42( تشرد آالف السكان جراء احلرب األهلية

ارتفاع أعداد املشردين والنازحني في الصومال 
من جراء األزمة التي اندلعت في البالد.

عدة  عبر  مساعداتها  الكويت  ــة  دول تقدم 
جمعية  بينها  من  خيرية  ومؤسسات  مراكز 

الهالل األحمر الكويتي.

شكل رقم  )44( مساعدات دولة الكويت اإلنسانية للصومال
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شخصيات من بالدي
استعن بمحرك البحث Google لتكتب تقريرًا عن نموذج من الشخصيات الكويتية التي بذلت 

العطاء يف مساعدة الدول واملجتمعات التي تعرضت للكوارث واحلروب .

د. معالي العسعوسي

شخصيات مقترحة

نشاط )1(

د. عبدالرحمن السميط
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ج-دولة الكويت

خلفت احلرب على دولة الكويت  الكثير من املآسي وأوجه الدمار الذي المس املجتمع والبيئة 
الطبيعية لدولة الكويت.

نشاط )1(

شكل رقم  )45( توضح فريق مكافحة 
احلرائق الكويتي  في  9 سبتمبر 1991م

شكل رقم  )46( توضح بطلة من أبطال إطفاء 
حرائق النفط الناجمة عن الغزو العراقي الغاشم

اآلثار البيئية:
-   مما درست، اذكر أنواع التلوث الذي أصاب بيئة دولة 

الكويت جراء حرق اآلبار و تدمير املباني واملنشآت.
- من شارك في إطفاء اآلبار

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

-  ما هي النتائج املترتبة للتدمير وحرق اآلبار على البيئة 
الطبيعية والكائنات احلية؟

سارة أكبر
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شكل رقم )48( توضح  ولي العهد الشيخ سعد العبدالله 
- رحمه الله - و وزير النفط الدكتور حمود الرقبة متفقدين 

حقول اآلبار النفطية

شكل رقم )47( توضح فريق األطفاء أثناء بذله وجهوده 
وعطاءه في إطفاء حرائق اآلبار

شكل رقم  )50( توضح الشيخ جابر األحمد شكل رقم  )49( تكاتف جهود الفرق الكويتية واألجنبية في إطفاء آبار النفط
الصباح - رحمه الله-  والشيخ سعد العبدالله 

- رحمه الله-  ولقطة احتفال بإطفاء آخر بئر

1-الغيوم السوداء
•  كانت هناك تقارير تقول إنه إذا اشتعل أكثر 
من 100 بئر، فانسوا شيئًا اسمه الكويت. 
كانت  املشتعلة  ـــار  اآلب ــدد  ع إن  واحلقيقة 

حوالي 737 بئرًا.
ريد آرير، وهو أحد أكبر خبراء مكافحة  •  تنبأ 
حرائق النفط في العالم بأن متتد املدة املطلوبة 
النفط إلى خمس سنوات،  إلخماد حرائق 
كما توقع بعض مسؤولي اإلطفاء األمريكيني 
أن إخماد احلرائق النفطية سيستغرق حوالي 

18 شهرًا.
التنبؤات،  كل  خيبت  التي  املفاجأة  وجــاءت 
عليها  والسيطرة  جميعها،  اآلبــار  إطفاء  وأمكن 
رشيدة  وتوجيهات  قيادة  حتت  يومًا   240 خالل 
حيث بدأ العمل الفعلي في 11 مارس 1991م، 
نوفمبر   6 فــي  نفطي  بئر  آخــر  بإخماد  انتهى  و 

1991م .
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سطر الشعب الكويتي إبان احلرب عىل أرض الكويت احلبيبة أعظم معاين التضحية والوفاء .

}گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ{

ابحث من خالل املصادر املتوفرة عن أسماء 
بعض شهداء بيت القرين.

اكتب فقرة بحدود ثالثة أسطر عن املقاومة 
الكويتية أثناء االحتالل العراقي.

آل عمران : 169

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

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

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

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

2- الوالء واملواطنة 
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3- دور اجليش الكويتي يف 2 أغسطس 1990

عام  في  أغسطس   2 في  حسني  صــدام  الطاغّية  جيوش  اجتاحت  عندما 
قبل  من  فادحة  خسائر  قواتهم  تكبدت  احلبيبة  الكويت  دولة  أراضي   1990
اجليش الكويتي الباسل وذلك خالل عدة معارك متفرقة داخل البالد، وعلى 

حدودها،  وقامت قوات اجليش الكويتي بأروع البطوالت. وكذلك قامت القوة اجلوّية الكويتّية الباسلة 
)صقور اجلو( بتدمير عدد من دبابات النظام العراقي البائد وأكثر من 18 طائرة مقاتلة مما أدى إلى تأخير 

عملياتهم الهجومية. 
     وعندما شنت قوات التحالف حرب »عاصفة الصحراء« في 17 يناير 1991 على قوات النظام 
العراقي البائد، كان من أوائل األشاوس الذين أبدعوا في الدفاع عن وطنهم هم اجليش الكويتي الباسل 
في دحر املعتدي وإضعاف قوتهم وبعدها دخلت قوات التحالف واجليش الكويتي برّيًا للقضاء على 
حترير  ومت  النكراء.  الهزمية  ذيول  جتر  راحت  التي  أملهم  وخيبة  هروبهم  ذلك  آثر  مما  العراقّية  اجليوش 
املواطنني  من  الكثير  منها  وأسروا  احلبيب  وطننا  دمروا  ما  بعد  1991م،  فبراير   26 في  الكويت  دولة 
واملواطنات الذين واجهوا املمارسات الوحشية من التعذيب الال إنساني وفي النهاية قدم أبناء الكويت 

أرواحهم دفاعًا عن حبهم لوطنهم ورزقهم الله بالشهادة. 
دامت الكويت حرة أبّية ، ورحم اهلل شهداءنا األبرار

واآلن لنقدم حتّية لوطننا احلبيب وقواتنا البواسل ... قف، وانشد النشيد الوطني.             

) انظر ملحق كتابك املدريس صفحة 175(

نشاط )1(
شكل رقم  توضح )51( إحدى  العمليات العسكرية للجيش الكويتي 
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شكل رقم  )52( توضح انتصار اجليش الكويتي وفرحة التحرير 

ارشح ملعلمك ولزمالئك كيف كانت أروع البطوالت العسكرّية التي قام 
هبا اجليش الكويتي لصد هجوم جيش الطاغّية .

وقفة حتدث

 يف حديقة الشهيد )جدار الشهداء( حيتوي عىل  أسامء وصور 
الشهداء. اكتب تقريرًا عن أحد شهداء دولة الكويت وقدمه 

ملعلمك .

نشاط )2(

عظامء يف ذاكرة التاريخ
أكمل البطاقات التعريفية التالية بكتابة اسم وتاريخ نشاط )3(

احلدث لشهيد وأسري من دولة الكويت 

االسم
................................

تاريخ االستشهاد
................................

االسم
................................

تاريخ األسر
................................

بطاقة تعريفية
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السؤال األول : أكمل الفراغات يف العبارات التالية : 
1- اندلعت احلرب األهلية في الصومال عام .....................................

2- مت إطفاء آبار النفط املشتعلة في عهد الشيخ ....................................
السؤال الثاين : عدد نامذج لبعض الدول اإلسالمية التي تعرضت للحرب 

و التدمري: 

أنا أخترب معلومايتتطبيق

-
3

-
3

اكتب عبارة تشجيع أو نصيحة إلى نفسك:
...........................................................................

 8 - 105 - 70 - 4

02611

41991

السؤال الثالث : استعن باملعلومات التي أمامك لتكمل اجلمل التالية :

1- مت إطفاء 
اآلبار خالل

..........
يوم .

2- مت إطفاء 
آخر بئر في 

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

قيم ذاتك 
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رابعًا: التحديات االجتامعية والثقافية التي تواجه دول العامل االسالمي 
1- مشكلة إدمان املخدرات

يقول اهلل عز وجل: 

                         البقرة:  اآلية 195

يرشدنا اهلل سبحانه وتعاىل من خالل هذه اآلية إىل اإلنفاق يف سبيله وعدم إضاعة أموالنا يف أشياء تافهة مرضة 
بصحتنا ، وبعدم إلقاء أنفسنا إىل كل ماهو مهلك وحرام كإدمان املخدرات . 

يسبب إدمان املخدرات آثار خطرية عىل اإلنسان واملجتمع حيث تسيطر عىل املتعاطي حالة من هلوسة 
املخدرات  عىل  واإلدمان  وجمتمعه،  نفسه  يرض  مما  عدواين،  وسلوك  زائدة  وعصبّية  وبرصّية  سمعّية 

يصعب عالج متعاطيه مثل : عقاقري الشبو واهلريوين وغريها.  

         
صور )53( 

صور توضح إدمان املخدرات

صور )54( 

{{
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أبحث في االنترنت عن طرق عالج اإلدمان . 

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

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

قدم كلمة في إذاعة املدرسة حول خطورة اإلدمان على الفرد واملجتمع . 

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

نشاط )1(

نشاط )2(

أسباب اإلدمان : 
1- ضعف الوازع الديني وانحدار القيم األخالقّية . 

2- ضعف الرقابة من األرسة عىل الفرد.

3- رفاق السوء ، وتأمل حديث الرسول صىل عليه وسلم » الرجل عىل دين خليله، فالينظر أحدكم 
إىل من خيالل «.

4- التقليد األعمى واسترياد قيم جديدة غريبة عىل جمتمعاتنا تتناىف مع مبادئ ديننا احلنيف. 

5- انتشار التدخني بني املتعلمني يف املدارس. 

6- قضاء أوقات الفراغ في أمور تافهة ال تعود على الشباب بالنفع.

ما هي أهم األسباب يف رأيك؟  أرشح 0
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نشاط )3(

نشاط )4(

كيف تساهم في بناء مجتمع إيجابي، أكمل الشكل التالي : 

فردي / جماعي: 
صمم شعارًا  ال  للمخدرات.

الشباب 
وهنضة 
املجتمع

اعلم أن حب 
الوطن أفعاٌل ال 

أقواٌل

خصص جزًءا 
من وقتك للعمل 

االجتامعي والتطوعي 
من خالل املؤسسات 

اخلريية
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2 - مشكلة األمية

البلدان  مختلف  و  واإلسالمي  العالم   دول  معظم  في  متفشية  سلبية  ثقافية  ظاهرة  هي 
البلدان  ففي  أخرى  إلى  دولة  من  األمية  مفهوم  ويختلف  منها.  النامية  البلدان  وبخاصة 
اإلسالمية مثاًل نقصد باألمية اإلنسان الذي بلغ الثانية عشرة من عمره ولم يتعلم مبادئ 
القراءة والكتابة واحلساب بلغة ما. أما في البلدان املتقدمة كاليابان فنقصد باألمية الشخص الذي لم يصل 

إلى املستوى التعليمي الذي يجعله يفهم التعليمات الكتابية في موضوعات التقنية في عمله.

  1- اذكر أمثلة على العبارة التي حتتها خط في الفقرة السابقة.......................

  2- عرف األمية حسب مفهوم الدول اإلسالمية . ...............................

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ
ما داللة هذه اآلية الكرمية؟  

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

ما املقصود باألمية؟ األمية

ملنظمة االجتماعية  و  االقتصادية  اللجنة  إحصائيات   حسب 
 )اإلسكوا ( التابعة لألمم املتحدة لعام 2015م،  سجلت قطر أعلى 
معدل في إملام البالغني بالقراءة و الكتابة حيث بلغ 97% من اجمالي 

السكان .

سورة العلق
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العامل اإلسالمي يف مواجهة األمية.
لوحظ في دول العالم اإلسالمي تقدم في مجال محو األمية »القضاء على األمية«،  فخالل عامي 

1990م و 2013م  انتقلت نسب محو أمية الكبار من 55%  إلى 78 % .

املجموع البلدان

48.09 سيراليون
99.97 كازاخستان
93.88 إندونيسيا
95.01 تركيا
95.57 سورينام
19.13 النيجر
70.07 اليمن
99.82 أذربيجان

شكل )55( يوضح مجموع معدالت محو األمية  في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لعام 2015م.

نشاط

استخرج أعىل، و أقل دولة يف معدل حمو األمية
...........................................................



 ثانيًا:
أ-  أكمل الفراغات في العبارات التالية : 

1- تم االعتداء على مركز الصامتة الحدودي في عام ......................................
2- أدعى عبدالكريم قاسم بتبعية دولة الكويت للعراق في عهد حاكم دولة الكويت  ...................

3- الغاز األول المسؤول عن االحتباس الحراري يسمى ................................... .
4- قرار األمم المتحدة الذي طالب القوات العراقية باالنسحاب من دولة الكويت دون شروط يحمل الرقم. 

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

5- تم إطفاء آخر بئر نفطي في تاريخ ...................................................
6- عملية إعادة استخدام المخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من المنتج األصلي  تسمى. ..
..............................................................................

7- أعلى الدول اإلسالمية في معدل محو األمية دولة تسمى  ................................
ب- ضع خطًا تحت العبارات الصحيحة التالية بما يناسبها : 

1- من ملوثات الهواء الجوي ) تكثيف الزراعة  –  عوادم السيارات  –  طاقة الرياح(.
2- تم إنشاء شرطة البيئة في دولة الكويت عام )2013- 2014 -2015( .

3- أي مواد زائدة وغير مرغوبة من مخلفات البيئة أو الفضالت ) النفايات  –  التدوير  –  الضوضاء( .

أواًل :   أ - ظلل العبارة التي ال تنتمي للمجموعة في كل مما يلي:
اإلرساف يف استخدام 

املبيد احلرشي

دخان عوادم السيارات

حادثة ناقالت النفط

حرق الغابات

التأثري السلبي عىل صحة 
اإلنسان

التأثري السلبي عىل سمع 
اإلنسان

القضاء عىل احلياة 
احليوانية والنباتية

فقد الشواطئ لقيمتها 
االقتصادية والسياحية

ب- شاهد الشعار الذي أمامك،  ثم أجب:
ماذا يمثل الشعار الذي أمامك؟ 

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

آثار تلوث املاءأسباب تلوث اهلواء
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ثالثًا:
أ- أكتب نقطتين في كل مما يلي:

     1-موقف الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - من القضية الفلسطينية .
أ-.................................ب ......................................

2-التحديات التي تواجه األقليات اإلسالمية في الدول غير اإلسالمية . 
أ-.................................ب ......................................

3- الغيوم السوداء التي حلت بسماء دولة الكويت نتيجة العدوان العراقي الغاشم.
أ-.................................ب ......................................

4- أسباب الفقر في دول العالم اإلسالمي.
أ-.................................ب ......................................

5-دور الجيش والمقاومة الكويتية أثناء االجتياح العراقي. 
أ-.................................ب ......................................

ب- صحح ما تحته خط:
1-الفرق بين قيمة الصادرات، وقيمة الواردات بالدولة يسمى بالعولمة.   )                                    (.

2-  االكتفاء الذاتي: هو أدنى مستوى من الدخل يحتاجه المرء أو األسرة حتى يكون باإلمكان توفير 
مستوى معيشة مالئم في بلد ما.        )                                    (.

3-  الدخل القومي: هو عملية اقتصادية واجتماعية يتم بموجبها إزالة جميع الحواجز بين الوحدات 
المختلفة لتحقيق تكافؤ الفرص.      )                                    (.

ج-عرف المفاهيم التالية: 
1- العولمة:...............................................................

2- الحدود السياسية:.......................................................
3- األقليات اإلسالمية:......................................................
4- االنفجار السكاني:.......................................................
5- النظام البيئي:...........................................................
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د - اكتب ما تعرفه عن تلوث الماء:
1- نموذج من دول العالم اإلسالمي. ...........................................
2- أسبابه. ...............................................................

3- آثاره. ................................................................. 

رابعًا: صل بين المجموعة ) أ ( وما يناسبها من المجموعة ) ب ( بوضع الرقم المناسب:

املجموعة )ب(الرقماملجموعة ) أ (م

أول أكسيد الكربون)                (إنشاء مدن صحية . 1

األكسجني)                (ارتفاع درجات حرارة األرض عن معدهلا الطبيعي.2

التدوير)                (من ملوثات اهلواء اجلوي.3

إعادة استخدام املخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل 4
أهداف التنمية املستدامة)                (جودة من املنتج األصيل.

االحتباس احلراري)                (

خامسًا: قارن بين المشكالت البيئية التي أمامك من حيث الجدول التالي:

تلوث الرتبة النفايات  املقارنة

األسباب/املصادر

اآلثار

احللول املقرتحة
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سادسًا: مواقف وسلوكيات، اقرأ،  ثم أجب :
1-  شاهدت أحد المارة في األماكن العامة يرمي مخلفات غذائية على األرض على الرغم من وجود سلة 

مهمالت بالقرب منه.

- ما نوع المشكلة البيئية التي أحدثها هذا الفرد ؟ ........................................

- ما أثر هذا الفعل على البيئة  ؟ .....................................................

-ما هو الموقف أو السلوك الذي ستتخذه ؟ ............................................

2-  شاهدت في التلفاز برنامجًا وثائقيًا عن ظاهرة االحتباس الحراري، وبعض آراء العلماء عن أثر هذه 
الظاهرة على تغير الُمناخ ، وبعض الكوارث البيئية كاألعاصير والفيضانات .

- اكتب في نقطتين ماتعرفه عن موضوع االحتباس الحراري

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

سابعًا: ماذا تفعل أو تجيب في المواقف التالية:

االستجابة التي ستقدمهااملوقفالرقم
طلب منك اقرتاح حل للتحديات التي تواجه 1

األقليات اإلسالمية.

املشاركة يف محلة توعوية يف مدرستك عن إحدى 2
املشكالت االجتامعية.

سمعت أن إحدى الدول اإلسالمية تعرضت 3
ملوجة من املجاعة والفقر الشديد.
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ثامنًا :  أكتب مصدر التلوث الذي متثله له كل صورة من الصور التالية: 

حلول   - آثار   - أسباب   ( االقتصادية  املشكالت  ألحد  ذهنية  خريطة  مجموعتك  مع  صمم 
ومقترحات (.

مما  مستفيدًا  الكويت  دولة  بيئة  على  نحافظ  كيف  عنوان:  حتت  الكترونية  مجلة  صمم 
درست من أنواع التلوث  وغيره. - معززًا ذلك بالصور .

نظم مع فريقك مجموعه من املعلومات واحلقائق, عن أحد الدول التي تعرضت للحروب 
أو  املنظمات  املجتمع - دور إحدى  املترتبة على  – اآلثار  احلقائق  ) بعض  والدمار موضحًا 

الدول اإلسالمية(,  ثم قم بعرضها بطريقة مناسبة.
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منظمة التعاون اإلسالمي، واألجهزة التابعة هلا. أواًل
1 - الدعوة إلنشاء منظمة جتمع الدول اإلسالمية.

2 - نشأة منظمة التعاون اإلسالمي.
3 - أهداف ومبادئ منظمة التعاون اإلسالمي.

4 -  أجهزة منظمة التعاون اإلسالمي : )القمة اإلسالمية - مجلس وزراء اخلارجية - األمانة العامة - 
محكمة العدل اإلسالمية الدولية(.

5 -  نبذه عن بعض املؤمترات املنعقدة )املؤمتر األول - املؤمتر اخلامس - املؤمتر الثالث عشر(.

دور املنظامت واملؤسسات اإلسالمية يف مواجهة التحديات التي متر 
بالعامل اإلسالمي.

         ثانيًا

1 - املنظمات واملؤسسات اإلسالمية )سنة التأسيس - املقر - األهداف(.
2 - دور املنظمات واملؤسسات اإلسالمية في مواجهة التحديات.

أ- البنك اإلسالمي للتنمية .
ب - وكالة األنباء اإلسالمية الدولية )إينا(.

جـ - املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(.
د - مجمع الفقه اإلسالمي.

هـ - اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي.
     التقومي
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1
العالم  مشكالت  حل  في  اإلسالمية  ــدول  ال بني  التعاون  وأشــكــال  ــواع  أن

اإلسالمي.

وطرق  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  اإلسالمي  العالم  مشكالت 
عالجها.

 كيفية تقدمي وجهة نظرك بأسباب علمية مناسبة جتاه التحديات التي تواجه 
عاملنا اإلسالمي.

ستتعرف يف هذه الوحدة عىل ما ييل:

2

3

كيفية تطبيق املعارف واملعلومات املتعلقة بالوحدة الدراسية.4
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أواًل: منظمة التعاون اإلسالمي واألجهزة التابعة هلا
1 - الدعوة إلنشاء منظمة جتمع الدول اإلسالمية :

دعا عاهل اململكة العربية السعودية امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود  
في مؤمتر القمة العربيـة الثالثـة فـي عــام 1965م إلى إنشـاء جتـمع يضم 
الدول اإلسالمية، ولكن هذه الدعوة لم َتَر النور إال بعد إحراق املسجد 

األقصى في عام 1969م. 

الــــدولــــة  تــــعــــريــــف:   
اإلسالمية هي التي يكون 
فيها نسبة املسلمني 50 % 
أو أكثر من نسبة مجموع 
سكانها ويحكمها حاكم 

مسلم*. 

نشاط )1(
انسب الدول  اإلسالمية التالية للقارة التي تقع فيها:

) ألبانيا - كازاخستان - السنغال - سورينام(

قارة أمريكا اجلنوبية قارة أوروبا قارة إفريقيا قارة آسيا

ميكن االستعانة بخريطة دول العالم االسالمي ص 51

شكل رقم )56( إحراق املسجد األقصى
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املؤمتر اإلسالمي(،  ومت  التعاون اإلسالمي تسمى سابقًا ) منظمة  أن منظمة 
تغيير مسماها إلى املسمى احلالي في عام 2011 م 

املسجد  إلحـــراق  رفضك  عــن  فيها  تعبر  مختصرة  رســالــة  اكتب   -1
األقصى:

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

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

نشاط )1(

2 - نشأة منظمة التعاون اإلسالمي :
»وقف اجلد يومًا مع حفيده عبد الله ملتابعة نشرة 
األخبار وعند سماعها لتلك النشرة أعلــن املذيع 
عــن انعقاد مؤمتر التعاون اإلسالمي. هنا تساءل 

عبد الله ودار بينهما احلوار التالي«:

ما املقصود مبنظمة التعاون اإلسالمي يا جدي؟
مقرها  مستقلة  إسالمية  دولة   57 عضويتها  في  تضم  منظمة  هي  اإلسالمي  التعاون  منظمة 

مدينة جدة باململكة العربية السعودية.
ومتى مت إنشاء هذه املنظمة يا جدي؟ وأين؟

أنشأت املنظمة في 25 /9/ 1969م مبدينة الرباط باملغرب.

وما سبب إنشاء منظمة التعاون اإلسالمي يا جدي؟

سبب إنشائها يا عبد الله هو قيام احملتل االسرائيلي بإحراق املسجد األقصى في فلسطني  في 
1969/8/21م والذي يعد أحد مقدسات املسلمني.

هل تعلم
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3 - أهداف ومبادئ منظمة التعاون اإلسالمي :
ملنظمة  اإللكتروني  املوقع  في  أكثر  للبحث  جدي  مع  احلديث  شوقني  لقد 
أصدقائي  يا  نتعرف  هيا  ومبادئ.  أهدافًا  لها  أن  ووجدت  اإلسالمي  التعاون 

عليها من خالل نشاط ) 1( و) 2(.

أواًل
اجلانب 
السيايس

- تعزيز التضامن بني الدول األعضاء. 
- املصالح املشتركة بني لدول األعضاء. 

دعم ............................

الحظ الصورة ، ثم استنتج  اهلدف الثالث لكل جانب من نشاط )1(
جوانب أهداف منظمة التعاون اإلسالمي

ثانيًا
اجلانب 

االقتصادي

ــادي بني  ــص ــت ــاون االق ــع ــت -   تــعــزيــز ال
األعضاء. 

-  بذل اجلهود لتحقيق التنمية البشرية 
املستدامة والشاملة .

تقدمي الدعم.........................................
...................................................

ثالثًا
اجلانب الثقايف 

واالجتامعي

- الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها،
    والتعاون الثقافي بني الدول األعضاء. 

- تعزيز دور األسرة وحماية حقوق اإلنسان
    وصيانة احلريات.

محاربة ...........................................
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نشاط )2(

سعت منظمة التعاون اإلسالمي إلى تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األســاسية واحلـكـم الــرشيد 
وسيــادة الـقـانـــون والدميقراطية من خالل دعم احترام حق تقرير املصير،  وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول األعضاء .

من خالل قراءة الفقرة التالية استخلص املبدأ الثالث ملنظمة 

مبادئ

منظمة التعاون 
اإلسالمي

املساواة بني الدول األعضاء

الدول  بني  السلمية  بالطرق  املنازعات  تسوية 
األعضاء.

1

1

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

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

التعاون اإلسالمي  .
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)www.oic-oci.org( اكمل املخطط السهمي التايل: 

أجهزة
منظمة التعاون 

اإلسالمي )الهيكل 
التنظيمي(

القمة 
اإلسالمية

ــوك  ــل هــــو مـــؤمتـــر م
وأمراء ورؤساء الدول 
واحلكومات يعقد مرة 

كل ثالث سنوات.

التنفيذية  الــهــيــئــة  هــي 
تقوم  ــي  ــت وال للمنظمة 
املوكلة  الشؤون  مبباشرة 
يرأسها  املؤمتر،  إليها من 
سنتني  ـــدة  مل ـــام  ع ـــني  أم
ملدة  تعيينه  إعادة  ويجوز 

سنتني أخرتني فقط.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مجلس 
وزراء 

اخلارجية

األمانة
العامة

محكمة 
العدل 

اإلسالمية 
الدولية

من خالل زيارتك ملوقع منظمة التعاون اإلسالمي 
نشاط )1(

نشاط )2(
ابحث ودون:

1 - اسم األمني العام احلالي: ..........................................................

2 - اسم الدولة التي ينتمي إليها األمني العام: .............................................

3 - العام الذي تقلد فيه األمني العام منصبه: ..............................................

4- أجهزة منظمة التعاون اإلسالمي
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    5-نبذة عن بعض مؤمترات منظمة التعاون اإلسالمي

املؤمتر اإلسالمي األول

1969م.العام

مقر
اإلنعقاد

سبب
اإلنعقاد

مدينة الرباط عاصمة اململكة املغربية.

إحراق احملتل الصهيوني اإلسرائيلي  املسجد األقصى.

أهم

القرارات

1 - رفض أي حل للقضية الفلسطينية ال يكفل ملدينة القدس وضعها الّسابق 
ألحداث يونيو 1967م.

2 - متسك املسلمني بالقدس،  وعزم حكوماتها على حتريرها.

3 - بذل اجلهود املشتركة لتحقيق اإلنسحاب السريع للقوات اإلسرائيلية من 
كافة األراضي الفلسطينية التي احتلتها بعد حرب يونيو 1967م.



143

املؤمتر اإلسالمي اخلامس

1987مالعام

مقر
اإلنعقاد

سبب
اإلنعقاد

دولة الكويت

الصباح  اجلابر  األحمد  جابر   / الشيخ  الراحل  الكويت  دولة  أمير  لدعوة  تلبية 
إلستضافة املؤمتر اخلامس في دولة الكويت.

أهم

القرارات

1 - دعم القضية الفلسطينية.
االحتالل  ورفض  أراضيه،  ووحدة  لبنان،  استقالل  على  التام  2 -  احلرص 

اإلسرائيلي للجزء اجلنوبي منه.
العراقية  اجلمهورية  بني  احلربية  عمليات  لكل  الفوري  الوقف  3 -  ضرورة 

وجمهورية إيران اإلسالمية.
4 - املوافقة على مشروع النظام األساسي حملكمة العدل اإلسالمية الدولية.

دعا سمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ /جابر األحمد اجلابر الصباح 

من مدينة الدار البيضاء في نهاية اجللسة اخلتامية ملؤمتر القمة اإلسالمي الرابع 

الكويت في عام 1987م، وانتخب  املقبلة في  القمة  لعقد  عام 1984م 

سمو األمير رئيسًا للمؤمتر بحضور 44 دولة، حيث استعرض سموه عدة 

قضايا تواجه أمتنا اإلسالمية، واعتبر خطابه من الوثائق الرسمية للمؤمتر ملا 

فيه من أهمية للعالم اإلسالمي، والدول األعضاء في املنظمة.
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.........................................................................

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

     لو كنت أحد احلضور يف مؤمتر القمة الثالث عرش ماذا 
تقدم من مقرتحات؟

نشاط )2(

اجلابر  األمحد  جابر   / الشيخ  الراحل  ألمرينا  دعاء  اكتب    
الصباح تقديرًاوعرفانًا جلهوده، وخدماته جتاه العامل اإلسالمي.

نشاط )2(

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

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

املؤمتر اإلسالمي الثالث عرش

فلسطني  قضية  مركزية  على  للتأكيد  2016م  سنة  التركية  إسطنبول  مدينة  في  عقد 
والقدس الشريف بالنسبة لألمة اإلسالمية، ودعم الشعب الفلسطيني في حق تقرير مصيره 
وإنشاء الدولة الفلسطينية املستقلة، والتأكد على دعم لبنان في استكمال حترير أراضيه من 
اإلحتالل اإلسرائيلي لها،  واإلنسحاب من األراضي اللبنانية احملتلة، كما  أكد على أهمية أن تكون عالقات 
التعاون بني الدول اإلسالمية واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية قائمة على مبدأ حسن اجلوار، وعدم التدخل 

في الشئون الداخلية للدول،  واحترام استقالل وسيادة ووحدة أراضيها.

نشاط )1(
ابقة أجب عن التايل: من خالل قراءتك الفقرة السَّ

1 - اذكر اسم املدينة التي عقد فيها املؤمتر..........................................
2 - خلص أهم قرارات املؤمتر...................................................
.........................................................................
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ثانيًا:   دور املنظامت واملؤسسات اإلسالمية يف مواجهة التحديات التي يُِمرُّ  هبا العامل اإلسالمي .
1 - املنظامت واملؤسسات اإلسالمية:

ابحث عن الشعار الناقص، ثم ألصقه يف مكانه املناسب

نشاط )1(
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2- دور املنظامت واملؤسسات اإلسالمية يف مواجهة التحديات :
أ - البنك اإلسالمي للتنمية:

يقوم البنك اإلسالمي للتنمية بدعم اجلوانب املختلفة من احتياجات الدول اإلسالمية كافة، 
وتعزيز مكانتها بني دول العالم املتقدمة.

الحظ الشكل، ثم نفذ املطلوب منك.
نشاط )1(

1 -  استخرج نسبة دعم البنك اإلسالمي للتنمية 
والتعليم في الدول اإلسالمية.

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

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

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

2 - حول النسب املوجودة في الدائرة البيانية إلى أعمده بيانية.

الزراعة 
٪11٫1

أخرى
٪0٫4 

التربية والتعليم
٪8٫4 

الطاقة 
٪24٫6

التمويل 
٪4٫5

الصحة
٪5٫4 

الصناعة والتعدين
٪8٫5 

املعلومات واالتصاالت
٪1٫2 

النقل ٪23٫2

املاء والصرف الصحي
 واخلدمات احلضرية ٪12٫8
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ب- وكالة األنباء اإلسالمية الدولية )إينا(:

الشعائر  بتغطية  املتمثل  اإلعالمي  اجلانب  في  حثيثة  خطوات  اإلسالمية  األنباء  وكالة  تخطو 
الدينية، والتواصل بني الشعوب اإلسالمية كافة،  وكذلك حتسني الرأي العام العاملي في عدالة 

اإلسالم ومنهجيته املعتدلة، في ظل حمالت التشويه املوجهة نحو اإلسالم.

جـ- املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( :

األمية كما درسناها تعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
والقضاء  األمية  حملاربة  اإلسالمية،  الدول  داخل  العلمية  املؤسسات  بدعم  تقوم  لهذا  والثقافة، 

عليها باعتبارها عائقًا أمام التقدم والتطور.

التواصل  وسائل  عىل  توعوية  محلة  جمموعتك  مع  صمم 
االجتامعي تربز فيها دور اإلسالم يف حماربة التطرف.

نشاط
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إذا حرضك أحد )ما( عىل رضب أحد زمالئك بالصف، 
هل تقبل هبذا األمر؟ وملاذا؟

نشاط 

الرد :  ..........................................
السبب :  ........................................

- ارتفاع األمية يؤدي إلى :
...................................................................

- القضاء على األمية ينتج عنه :
...................................................................

نشاط 

لو كنت أنت املسئول عن جتهيز إحدى احلمالت اخلاصة 
بإغاثة الجئي إحدى الدول اإلسالمية.                                 

نشاط

برأيك ما أهم االحتياجات التي يجب توفيرها لالجئني: 
...................................................................

هـ- اللجنة اإلسالمية للهالل الدويل :
من أبرز مهام اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي مساعدة الدول اإلسالمية في أوقات الكوارث 

والنكبات، بتقدمي الدعم املالي والصحي واالجتماعي لتلك الدول املنكوبة.

د- جممع الفقه اإلسالمي :
التطرف  على  والقضاء  الفقهي،   االجتهاد  إلى  حثيثة  بخطى  اإلسالمي  الفقه  مجمع  يسعى 

الفكري والتعصب الطائفي،  وحتقيق الوسطية الدينية بني عامة املسلمني.

استعن بدرس األمية يف الوحدة الثالثة، ثم أكمل الفراغات 
يف العبارات التالية :



 أواًل : اكمل القارات التي توجد هبا دول إسالمية.

ثانيًا : من خالل مالحظة الصورة استنتج 

1- السبب املبارش لقيام منظمة التعاون اإلسالمي  . 

السبب املباشر : ..............................................................
...........................................................................
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ثالثًا: أكمل الشكل التايل بام يناسبه  . 
- األجهزة التي تتكون منها منظمة التعاون اإلسالمي )الهيكل التنظيمي (   .

2- حل لغز املتاهة التايل : 

- مدينة عربية عقد فيها املؤمتر اإلسالمي األول: 

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

...................................
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رابعًا : فرق بني أهداف منظمة املؤمتر اإلسالمي من خالل اجلوانب التالية : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اجلانب اإلقتصادي: اجلانب السيايس: 

خامسًا: صل بني املجموعات الثالث حسب ماهو مناسب  لكل منها. 
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سادسًا: أكمل املخطط السهمي التايل.

152
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مرشوع الوحدة 
- يقسم طالب الفصل إىل جمموعتني تكلف كل جمموعة بمهمة إرشادية.

املجموعة األوىل:
عمل برنامج إذاعي في طابور الصباح يحث على الوسطية كسمة من سمات اإلسالمة.

املجموعة الثانية:
عمل مشهد متثيلي في طابور الصباح يدين التطرف واإلرهاب. 
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التنوع اللغوي والتعايش احلضاري. أواًل:
- التنوع اللغوي والتعايش احلضاري .

- التعايش بني العالم االسالمي والديانات والثقافات املختلفة  .

دور الكويت يف مساعدة دول العامل اإلسالمي . ثانيًا:

دور دولة الكويت يف التعاي�ش االن�ساين
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االعتزاز والتقدير جلهود دولة الكويت في مساعدة دول العالم .1

كيفية تطبيق املعارف واملعلومات املتعلقة بالوحدة الدراسية.

ستتعرف يف هذه الوحدة عىل ما ييل:

2
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أواًل : التنوع اللغوي والتعايش احلضاري:
* التنوع اللغوي :

نظراً التساع رقعة العالم اإلسالمي،  وتنوع األعراق والثقافات التي جتمع بني شعوبه فإن اللغات الواسعة 
االنتشار في العالم اإلسالمي تزيد على عشرين )20( لغة أصلية تتفرع عنها لغات ولهجات محلية كثيرة، 
ويتكلم اللغة العربية في العالم اإلسالمي من20 – 30 % من املسلمني تليها لغات أخرى يتكلم بها شعوب 

العالم اإلسالمي غير اللغة العربية.

* التعايش بني العامل اإلسالمي والديانات والثقافات املختلفة:
ساهم  وقد  والثقافات  اللغات  وتنوع  الدينية  املعتقدات  تعدد  على  اإلسالمية  الشعوب  التعايش  يسود 
املسلمون مع أهل األديان وامللل الذين يعيشون معهم عبر األحقاب التاريخية في بناء احلضارة اإلسالمية التي 
تالحقت مع احلضارات اإلنسانية القدمية فأصبحت الوعاء اجلامع لتلك احلضارات من حيث استيعابها للقيم 
اإلنسانية الراسخة  وملكارم األخالق وللعطاءات الفكرية والعلمية ولإلبداعات األدبية والفنية ولآلثار العمرانية 

ولطرائق تعمير األرض والسعي لضمان العيش الكرمي  الذي يليق باإلنسان الذي عرفه الله تعالى:
} ک  ک    ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ{ سورة اإلسراء اآلية )70(.

نشاط إثرائي

العبارة

انسخ العبارة اللغة العربية شكرًا

اللغة الفرنسية Merci
اللغة التركّية Teşekkür ederim

اللغة اإلندونيسّية Terima kasih
اللغة اإلجنليزية Thank you
اللغة األسبانّية Gracias

كي تتعامل مع شعوب ،  وأقليات إسالمية غري عربية انسخ العبارات التالية:
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ثانيًا : دور دولة الكويت يف مساعدة دول العامل االسالمي

} ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ  ڳ {  سورة البقرة آية )184( 
حرصت دولة الكويت منذ استقاللها وعبر تاريخها احلافل بالعطاء على تقدمي املساعدات 
للفئات  متعددة  قطاعات  في  متميزة  وإسهامات  نشاطات  عبر  العالم  دول  لكافة  اإلنسانية 
املتضررة من جراء الكوارث واألزمات الطبيعية، وغير الطبيعية، وذلك دون متييز لدين أو 
لون أو عرق حتى اعتبر العمل اإلنساني سمة من سماتها ورافدًا من روافد العمل السياسي 
واالقتصادي اخلارجي لها، وقامت دولة الكويت عبر تاريخها احلافل بالعطاءات اإلنسانية 
بالعديد من املبادرات واملواقف اإلنسانية في مجاالت البناء والتنمية واالستثمار ودعم البحث 
العلمي مما شكل منوذجًا إنسانيًا فريدًا يقوم على تسويق سياسة السلم واألمن الدوليني من 
خالل تقدمي املساعدات اإلمنائية واإلغاثية، حيث اعتمدت منذ استقاللها عام 1961 على 

عدة قنوات حكومية وأهلية مت إنشاؤها على مدى خمسني عامًا.

نشاط

من خالل اخلريطة اكتب أسامء الدول التي تلقت مساعدات من دولة الكويت
..........................................................................

البانيا

مصر

سوريا

باكستان

الصومال

خريطة )57(  توضح  مساعدات دولة الكويت اإلنسانية لبعض الدول اإلسالمية
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القطاع احلكومي

غرفة جتارة وصناعة الكويتوزارة املالية

اجلمعيات واللجان اخلريية
ومؤسسات املجتمع املدين

الصندوق الكويتي 1961 

مجعية اهلالل األمحر1966

اهليئة اخلريية اإلسالمية 
العاملية 1984

بيت الزكاة 1982

القطاع األهيل

ديسمبر   31 في  تأسس  كويتي  مالي  صندوق  هو 

ملبادرة  جتسيداً  واألهداف  الفكرة  كانت  حيث   ،1961

املغفور له الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح عندما كان 

وزيراً للمالية في عهد املغفور له الشيخ عبدالله السالم، 

ويعد هذا الصندوق أول مؤسسة تنموية في املنطقة .

اهلدف من الصندوق :
ــلــدول  ــرة ل ــس ــي ـــروض امل ـــق 1 -  تــقــدمي ال

احملتاجة.
2 -  تقدمي املنح، على سبيل املثال املعونات 

الفنية .
3 - اإلسهام في برامج التنمية.

نطاق عمل  الصندوق :
1 - املساعدات الزراعية.

2 - املساعدات الصناعية .
3 - املساعدات الصحية

4 - املساعدات التعليمية.

نشاط
من خالل املوقع اإللكرتوين لصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

ابحث عن أسامء الدول التي استفادت من املساعدات. 
........................................................................

الصندوق الكويتي للتنمية

اجلهات احلكومية واألهلية التي ترشف عىل املساعدات اخلارجية
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1966م  عــام  تأسست   -
للسلطات  مــســاعــدة  كهيئة 
الرسمية في اجلانب اإلنساني. 
إلى  ــادًا  ــن اســت عملها  متـــارس 
ــــع  ــيــف األرب اتــفــاقــيــات جــن
الدولية  واملعاهدات  والقوانني 
الدولي  القانون  تشكل  التي 

اإلنساني.

م   1984 عــام  تأسست   -
املغفور  أصدره  أميري  مبرسوم 
له الشيخ جابر األحمد الصباح 

)رحمه الله(.
املؤسسات  أكبر  من  هي   -
اإلنساني.  املجال  في  العاملية 
متعددة  مستقلة  هيئة  تعتبر 
في  خدمتها  وتقدم  األنشطة 
جميع أنحاء العام دون متييز أو 

تعصب.

- تأسس عام 1982 م
ميزانية  ذات  عامة  كهيئة 
الشخصية  لها  تكون  مستقلة 
االعتبارية تخضع إلشراف وزير 
اإلسالمية  والشئون  األوقــاف 
ــدة  رائ خــطــوة  تأسيسه  وكـــان 
إلحياء ركن من أركان اإلسالم 
على  والــعــمــل  أدائـــه  وتيسير 
بأفضل  الــزكــاة  وتــوزيــع  جمع 

وأجود الطرق املشروعة.

مؤمتر املانحني يف ضيافة الكويت؟

جاءت استضافة الكويت للمؤمترات األول والثاني والثالث للمانحني لدعم الوضع اإلنساني 
في سوريا تأكيداً على الدور اإلنساني الذي مييز السياسة اخلارجية الكويتية، فقد أعلن سمو 
أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح  خالل القمة اخلليجية الثالثة والثالثني 

التي عقدت في املنامة في ديسمبر 2012 عن استضافة دولة الكويت للمؤمتر األول.
وفي 30 يناير 2013 افتتح سموه أعمال املؤمتر مبشاركة 59 دولة على مستوى قادة ورؤساء 
الدول وممثليهم ورؤساء احلكومات ووزراء وعدد من كبار املسؤولي ثالث عشر منظمة ووكالة 

وهيئة متخصصة تابعة لألمم املتحدة ومعنية بالشؤون اإلنسانية واإلغاثية والالجئني.

- اجلمعيات واهليئات اخلريية يف دولة الكويت 
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الــشــيــخ  اخـــتـــيـــار  مت 
دولة  أمير  األحمد  صباح 

الكويت حفظه الله 
ــــد لــلــعــمــل  ــــائ ــــق ك

اإلنساني.

»اعتزازي وافتخاري بدولة الكويت«

نشاط إذاعي
)فردي أو مجاعي (

جتاه  الكويت  دولة  جلهود  وتقدير  شكر  فقرة  قدم  الدراسي:  العام  ووداع  كختام 
ومعلميك  املدرسية،  إلدارتــك  كذلك  والشكر  بأسره،  للعالم  اإلنسانية  مساعداتها 
وزمالئك موضحًا لهم أن »دولة الكويت أمانة في أعناقنا« مستعينًا بآيات قرآنية أو قصائد 

شعرية أو كليهما.
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أواًل : اكمل الفراغات يف العبارات التالية :
جنيف  اتفاقيات  وفق  أسست  اإلنساني  اجلانب  في  الرسمية  للسلطات  مساعدة  1-  هيئة 

واملعاهدات الدولية عام 1966 تسمى .........................................

2 -  هيئة أسست عام 1982 ذات ميزانية مستقلة خاضعة إلشراف وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية تسمى ...........................................................

3 - عقد أول مؤمتر للدول املانحة عام :
2014                     2013                         2012                      2011

ثالثًا : أجب عن التايل : 
1 - اذكر اجلهات احلكومية التي تشرف على تقدمي املساعدات اخلارجية اإلنسانية.

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

2. ما الهدف من انشاء بيت الزكاة الكويتي؟: 

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

ثانيًا : اكمل اخلريطة الذهنية التالية عن الصندوق الكويتي للتنمية :

صاحب الفكرة واملبادرة
................................

سنة اإلنشاء
................................

األهداف
................................
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مرشوع الوحدة 
للدول  املساعدات  تقديم  يف  الكويت  دولة  دور  عن  تعرب  إلكرتونية  أو  ورقية  جملة  عمل   -

مدعمة بالصور واحلقائق .
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قائمة املفاهيم واملصطلحات -  الوحدة األوىل
املفاهيم واملصطلحات واملالحق

واجتماعي  وأدبي  وثقافي  علمي  وتقدم  تطور  من  املجتمع  على  طرأ  ما  كل  1-  احلضارة :  هي 
... إلخ .

العالم  على  انعكست  التي  واألدبية  والفكرية  العلمية  النهضة  2 - احلضارة اإلسالمية :  متثل 
والفلسفة  واللغة  كالترجمة  املجاالت  بكافة  زودتــه  حيث  أجمع، 
والفلك  واجلبر  واحلساب  والكيمياء  النبات  وعلم  والصيدلة  والطب 

والهندسة والفيزياء والتاريخ واجلغرافيا وغيرها من العلوم.
نظير  السالح   القادرين على حمل  من   ) والنصارى  اليهود   ( الذمة  أهل  يدفعه  ما   : 3-  اجلزية 

حماية الدولة لهم. 
الفقراء ،  أركان اإلسالم يخرجها املسلمون األغنياء للمستحقني من  4- الزكاة :  هي ركن من 

وجتب الزكاة في األموال النقدية 5 ، 2 % كما جتب على الثروات األخرى .
5- اخلراج :كل ما يفرض على األراضي الزراعية .

6 - الوقف اإلسالمي :   عبارة عن صدقة جارية يوقفها املرء في حياته لوجوه اخلير والبر، فيستمر 
أجرها ونفعها ما دامت باقية. وتوقف لسد حاجات الفقراء واملساكني 

واملرضى ونشر العلم النافع وبناء املدارس ودور األيتام.
بهذا  وسميت  العرب،  فيها  برع  مميز  طراز  ذات  خشبية  7 - األرابيسك : Arabisk  صناعات 

االسم نسبة إلى العرب.
امللون، والشفاف، وقطع من احلجر األبيض  الزجاج  8 - الُفَسْيِفساء :  مجموعة من مكعبات 
واألسود وكذلك القطع اخلزفية تثبت فوق طبقة من اجلص أو اإلسمنت بشكل 
في  واضحة  هي  كما  والشكل  اللون  في  متناسقًا  جمياًل  منظرًا  لتعطي  منظم 

مسجد قبة الصخرة واجلامع األموي والقصور آنذاك .
9 - أهل الذمة : وهم النصارى واليهود الذين ظلوا على دينهم مع دفع اجلزية.
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قائمة املفاهيم واملصطلحات - الوحدة الثانية

1-إقليم ُمناخي: هو مساحة من األرض تتصف بعناصر ُمناخية متشابهة.

2- هضبة : أرض مرتفعة سطحها مستٍو، ومتتد ملساحة كبيرة.

ارتفاُعه عن  تقريبًا. وإذا قلَّ  ارتفاعه عن 1000 متر  يقل  له قمة ال  هو كل مرتفع  3- جبل: 

1000 متر يسمى تاًل، ) جمعها تالل(.

4-  سهول : مفردها )سهل(: وهي أجزاء فسيحة من سطح األرض تتميز باستوائها،  وقلة 

ارتفاعها.

5-وادي : حوض أو منخفض طبيعي على سطح األرض.

6-التل :  يشبه اجلبل،  ولكن ارتفاعه أقل من 1000 متر .

7- ُمناخ :عبارة عن األحوال اجلوّية وتغّيراتها خالل فترة زمنّية طويلة ال تقل في العادة عن 

30 سنة.

8- التضاريس : هي عبارة عن أشكال سطح األرض.

9- يورانيوم: معدن خام يستخدم في محطات الطاقة النووية .

10- احتياطي النفط : هي كمية النفط املخزونة في باطن األرض ولم تستخرج بعد.

11-اجلوت :   نبات ينمو في املناطق االستوائية واملوسمية، تؤخذ أغصانه وتوضع حتت املاء 

واألحذية  احلبال  منها  ويصنع  وتغزل،  تستخرج،  أيام  وبعد  بالطني،  وتطمر 

واحلقائب واألقمشة اخلشبية.
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1. االحتباس احلراري: هو ارتفاع درجات حرارة األرض عن معدلها الطبيعي.

2. التدوير: إعادة استخدام املخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من املنتج األصلي.

3. التصحر : زحف الرمال الصحراء على املناطق اجلافة وشبه اجلافة.

4.  التلوث الضوضائي:  بأنها جملة أصوات غير منتظمة حتدث تأثيرًا بالضيق والقلق، مثيرة للعصبّية وغير 
مريحة لألذن، وتقاس بوحدة تسمى بالديسيبل. 

تأثيرًا سلبيًا وضارًا على  5.  التلوث املائي :  هو عبارة عن أي تغير باخلصائص الكيميائّية للماء مما يجعل له 
الكائنات احلّية .

6.  التنمية املستدامة: عبارة عن برامج حتسني نوعية احلياة، وال تتحقق إال مبشاركة جميع املواطنني .

املفاهيم واملصطلحات للتكامل االقتصادي
البلدان النامية: هي الدول التي مازالت أقل تقدمًا في ميادين االقتصاد،  والعلم والتكنولوجيا.

على  للحصول  الكافي  الدخل  إلى  الفرد  فيها  يفتقد  التي  االقتصادية  احلالة  تعريف الفقر:  »أنه 
املستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء وامللبس والتعليم، وكل ما ُيعد من 

االحتياجات الضرورية لتأمني مستوى الئق في احلياة«.

التكامل االقتصادي:  عملية اقتصادية واجتماعية يتم مبوجبها إزالة جميع احلواجز بني الوحدات 
املختلفة،  وتؤدي إلى حتقيق تكافؤ الفرص أمام جميع عناصر اإلنتاج في 

دول التكامل.

توفير  باإلمكان  يكون  األسرة حتى  أو  املرء  يحتاجه  الدخل  من  أدنى مستوى  خـط الفـقـر:  هو 
مستوى معيشة مالئم في بلٍد ما.

قائمة املفاهيم واملصطلحات - الوحدة الثالثة
قائمة املفاهيم واملصطلحات للتحديات البيئية
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الدخل القومي:  مجموع الدخل املكتسب في بلد ما خالل فترة زمنية معينة، عادًة ما تكون سنًة 
واحدة.

والتكنولوجي  التقني،  والتطور  العلمي،  اإلبــداع  على  يقوم  جديد  عاملي  نظام  العوملة :  هي 
وثورة االتصاالت بحيث تزول احلدود بني الشعوب بالعالم ويصبح العالم قرية كونية 

صغيرة.

املشكالت السياسية:
احلدود السياسية:  بأنها خطوط حددت بواسطة اإلنسان،  و رسمت حتى تفصل بني سيادة دولة 

و دولة أخرى. 

األقلية:  هي  مجموعة من سكان دولة أو إقليم أو قطر ما يختلفون عن غالبية سكان تلك الدولة 
بكل  ويحاولون  الدين  في  أو   ، الثقافة  أو  العرق  في  املتمثلة  اخلاصيات  من  بخاصية 

اإلمكانيات أن يحافظوا، عليها لكي ال تذوب في خاصيات األغلبية. 

املسلمني تعيش حتت سلطة دولة غير مسلمة في وسط  األقليات اإلسالمية:  هي مجموعة من 
أغلبية غير مسلمة.

األمية:  اإلنسان الذي بلغ الثانية عشرة من عمره، ولم يتعلم مبادئ القراءة والكتابة واحلساب 
بلغة ما.

 األمية يف البلدان املتقدمة كاليابان:   فنقصد باألمية الشخص الذي لم يصل إلى املستوى التعليمي 
الذي يجعله يفهم التعليمات الكتابية في موضوعات التقنية 

في عمله.
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ومقرها  1979م  عام  أنشئت  والثقافة،  والعلوم  للتربية  اإلسالمية  املنظمة  1-  اإليسيسكو:  هي 
الرباط في اململكة املغربية .

2-  البنك اإلسالمي للتنمية: وهو من املؤسسات املتخصصة ملنظمة التعاون اإلسالمي ، كان إنشاء 
البنك في عام  1975م ، مقره الرئيسي في مدينة جدة باململكة العربية السعودية

3-  التطرف الفكري : هو امليل ألفكار معينة واعتناقها رغم أنها تخالف ما اتفق عليه من قوانني. 
4-  الدولة اإلسالمية : هي التي يكون فيها نسبة املسلمني 50 % أو أكثر من نسبة مجموع سكانها 

ويحكمها حاكم مسلم.
هو اتفاق مجموعة من األفراد  أول الدول كلها أو غالبيتها من رأي إزاء  5-  الرأي العام العاملي : 

مشكلة معينة أو موضوع معني من املوضوعات اجلدلية التي حتتمل وجهات نظر مختلفة. 
6-  الوسطية : وهي مبعناها الشامل االعتدال في كّل أمور احلياة.

7-  حق تقرير املصري : يعني منح الشعب أو السكان احملليني إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي 
يريدونها.

8-  جملس وزراء اخلارجية للدول اإلسالمية : وهو مجلس يضم وزراء خارجية الدول اإلسالمية 
تنفيذ  سبل  ويدرس  سنة،  كل  مرة  دورية  بصفة  ويجتمع  اإلسالمي  التعاون  مبنظمة  األعضاء 

السياسة العامة للمنظمة.
يتكون  اإلسالمي   التعاون  ملنظمة  املتخصصة  املؤسسات  من  وهو   : اإلسالمي  الفقه  9 -  جممع 

أعضاؤه من الفقهاء والعلماء واملفكرين.

10-  حمكمة العدل اإلسالمية الدولية : هي جهاز قضائي رئيسي ملنظمة التعاون اإلسالمي. وتتكون 
من سبعة أعضاء ينتخبهم مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية.

التعاون اإلسالمي: هي منظمة تضم في عضويتها 57 دولة إسالمية مستقلة مقرها  12-  منظمة 
مدينة جدة. 

األعضاء  الدول  في  واحلكومات  الدول  ورؤساء  ملوك  مؤمتر  وهو   : اإلسالمية  القمة  13-  مؤمتر 

قائمة املفاهيم واملصطلحات الوحدة الرابعة
منظمة التعاون اإلسالمي ودور دولة الكويت يف التعاون اإلنساين
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في منظمة التعاون اإلسالمي ، وهي أعلى هيئة في املنظمة، وجتتمع مرة كل ثالث سنوات 
للتداول واتخاذ القرارات.

14-  وكالة األنباء إينا : هي وكالة األنباء اإلسالمية الدولية،  وهي اجلهاز اإلعالمي ملنظمة التعاون 
اإلسالمي تأسست في عام 1972م مقرها جدة  باململكة العربية السعودية.

15- الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.

هو صندوق مالي كويتي تأسس في 31 ديسمبر 1961 حيث كانت الفكرة واألهداف جتسيدًا 
املغفور له  الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح عندما كان وزيرًا للمالية في عهد  له  املغفور  ملبادرة 

الشيخ عبدالله السالم ويعد هذا الصندوق أول مؤسسة تنموية في املنطقة .

خريطة بأهم املواضع التاريخية على أرض الكويت في العصور اإلسالمية

* تل تياس منطقة دفن فيها صحابي جليل وهو فاحت إقليم البحرين، اسمه : العالء بن احلضرمي. 
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للمجد سلمت  الكويت  وطني 

كتبوا األوىل  ــي  ــائ آب ــد  جم ــا  ي

عـــرب ـــــم  إهن ـــــرب  أك اهلل 

للمجد سلمت  الكويت  وطني 

لنا الكويت  وطني  يا  بوركت 

بنى ـــاك  مح يف  ــر  ح يــفــديــك 

للمجد سلمت  الكويت  وطني 

وشاهدنا وطني  يــا  نحميك 

ــا ــدن ــائ ــز ق ــع ــل وأمــــرينــــا ل

للمجد سلمت  الكويت  وطني 

الّسعد طــالــع  جبينك  ــىل  وع

الشهب فــنــادت  اخلــلــود  سفر 

اخللد جّنة  كــواكــب  طلعت 

الّسعد طــالــع  جبينك  ــىل  وع

وطنا املدى  عىل  وعشت  سكنا 

ــدي األي ــأكــرم  ب ــاة  احلــي رصح 

الّسعد طــالــع  جبينك  ــىل  وع

ــا رائــدن ـــق  واحل ـــدى  اهل رشع 

الوعد ـــادق  ص احلــّمــيــة  رب 

الّسعد طــالــع  جبينك  ــىل  وع
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خريطة توضح توسع احملتل الصهيوني في األراضي الفلسطينية
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الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

الدولةم
تاريخ 

االنضمام
الدولةم

تاريخ 
االنضمام

الدولةم
تاريخ 

االنضمام

1976مالعراق196939مالسنغال196920مأفغانستان1

1976مجزر املالديف196940مالسودان196921ماجلزائر2

1978مجيبوتي196941متونس196922متشاد3

1982مبنني196942ماليمن196923مغينيا4

1984مبروناي197043مالصومال196924متركيا5

1986منيجيريا196944ممصر196925مإندونيسيا6

1991مأذربيجان197045مالبحرين196926مإيران7

1992مألبانيا197046مسلطنة ُعمان196927ماألردن8

1992مقرغيزستان197047مقطر196928مالكويت9

1992مطاجيكستان197248ماإلمارات العربية املتحدة196929ملبنان10

1992متركمانستان197249مسيراليون196930مليبيا11

1994مموزمبيق197450مبنغالديش196931مماليزيا12

1995مكازاخستان197451مالغابون196932ممالي13

1995مأوزبكستان197452مغامبيا196933مموريتانيا14

1996مسورينام  *197453مغينيابيساو196934مالنيجر15

1997متوغو197454مأوغندا196935مباكستان16

1998مغوبانا197555مبوكينافاسو196936مفلسطني17

2001مساحل العاج197556مالكاميرون196937مالسعودية18

1976مجزر القمر196938ماملغرب19

*  اجلمهورية العربية السورية : علقت عضويتها في 14 اغسطس 2012م.

نظرَا لثقل التواجد  اإلسالمي في جمهورية سورينام - الذي ميثل أكبر تركز للمسلمني في األمريكتني - مت قبولها
 في منظمة التعاون اإلسالمي على الرغم من عدم توفر شروط الدولة اإلسالمية بها . 

*
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