


الوحدة اخلامسة

العالم والتحديات )املشكالت( املعاصرة

أواًل : التحديات السياسية.  
ثانيًا : التحديات االقتصادية.  

ثالثًا : التحديات االجتماعية والثقافية. 
رابعًا : التقويم .

١١١
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سنتعرف يف هذه الوحدة عىل اآليت: 
1- أنواع املشكالت التي تواجها دول العامل. 

2-  اقرتاح احللول التي تساهم يف مواجهة التحديات 
السياســية واالقتصادية واالجتامعيــة والثقافية يف 

العامل.
٣- دور دولة الكويت يف مواجهة تلك التحديات. 

4- كيفّية تطبيق املفاهيم املتعّلقة بالوحدة الدراسّية. 
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العامل والتحديات )املشكالت( املعارصة

أواًل: التحديات السياسية

أ - اندالع احلروب بني الدول:
يعاين عاملنا العديد من التحديات واألزمات السياسية 
يف اندالع احلروب التي تؤثــر يف إمكانات الدولة وقوهتا 
باإلضافة إىل هتديد أمن اإلنســان وســالمته واســتقراره 
ومســتوى معيشــته بحيث تؤثر ســلبًا عىل مجيع جوانب 

التنمية وغريها.

أسباب األزمات واملشكالت السياسية:
  أ - أسباب سياسية: يكون الغرض منها بسط النفوذ عىل الدول األخرى. أذكر أمثلة.

ب -  أســباب اقتصادية: حيث تعاين بعض الدول من مشاكل اقتصادية فتلجأ إىل بسط نفوذها 
عــىل دول أخرى أقل قوة منها وذلك هبدف الســيطرة عىل موارد هــذه الدول وثرواهتا. 

أذكر أمثلة؟

اآلثار السلبية لألزمات السياسية:
١ -  ســباق التســلح: إذ يعاين العامل من هذه املشــكلة خاصة الدول الكربى فيام بينها يف تصنيع 
األســلحة املختلفة مثل األســلحة النووية واجلرثومية والتي تؤدي إىل الدمار الشــامل عىل 
الــدول. مثال عىل ذلك ما حــدث يف احلرب العاملية الثانية عندما ألقــت القنبلة الذرية عىل 

هريوشيام ونجازاكي يف اليابان فُدمرت تدمريًا شديدًا.
٢ - ختصيص امليزانيات املالية اهلائلة لإلنفاق عىل رشاء األسلحة.

٣ -  انخفاض املســتوى املعييش للشــعوب وظهور مشــاكل أخرى فيها مثل األمــراض الوبائية 
والتلوث البيئي واملجاعات.

شكل رقم )٩8( انفجار قنبلة هروشيام ونجازاكي
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نشاط ١:

احلروب أبرزت الكثري من اآلثار، منها: آثار اقتصادية، آثار سكانية )ديموغرافية(، آثار سيكولوجية 
)نفسية(، آثار صحية وآثار اجتامعية.

من خالل مصادر التعلم: اكتب عن واحدة فقط منها تقريرًا مناسبًا وقدمه يف النشاط اإلذاعي.
...........................................................................................................................

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

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

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

نشاط ٢:

اقرتح حلواًل للتقليل من احلروب يف العامل.
...........................................................................................................................

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

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

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

نشاط ٣:

صمم شعارًا للسالم العاملي.

أن للحروب خسائر وتكالیف اقتصادیة كبیرة جداً تبدأ من فقدان البالد للبنیة 
التحتیة ، وعدد كبیر من المباني ، وخلق حالة من عدم الیقین لدى المواطنین ، 

وارتفاع الدین العام على الدولة ، باإلضافة إلى الخسائر البشریة التي تتسبب بھا 

السالم - انعدام العنف - المقاومة غیر العنیفة - الحیاد - الدبلوماسیة - الحوار 
التسویات التفاوضیة - العقوبات الدولیة - سیاسة االحتواء - التفھم وحساب التكالیف 

والمخاطر المترتبة على االنخراط في الصراع 
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ب- مشكلة اهلجرة غر املرشوعة ) غر القانونية (:
يقصــد باهلجرة غــر املرشوعه: ) دخول األشــخاص 

لبلد ما بدون القيام باإلجراءات القانونية (.
أسباب اهلجرات غر املرشوعة:

السياســية،  األوضــاع  تــدين  سياســية:  ١-  أســباب 
وانعدام األمن و االستقرار بالدولة، وأيضًا بسبب 

احلروب. اذكر أمثلة ؟
٢-  أســباب اقتصادية: بســبب قلة فرص العمل و انخفاض األجور وتدين املستوى 

املعييش.
٣-  أســباب االجتامعية: أبرز هذه األســباب هي الفقــر وعدم حتقيق الدولــة االحتياجات األولية

لإلنســان، وضعف اخلدمات وتفيش اجلهل مما يؤدي إىل الشــعور باإلحباط واليأس والتفكري 
باهلجرة إىل اخلارج.

حقوق الالجئني وطالبي اللجوء يف املعاهدات الدولية:
1 -  حيــق لالجئــن التمتع بجميــع حقوق اإلنســان 

األساسية.
2 -  حتمــي املعاهدات الدولية حــق التعليم والصحة 

لطالب اللجوء.
٣ - احلصول عىل رشوط عمل عادلة لالجئن.

4 - املساواة أمام القضاء.
٥ - القضاء عىل مجيع أنواع التمييز ضد الالجئن. 

أضف إلى معلوماتك: 

المفوضيــة الســامية )UNHCR( لألمــم المتحدة 
لشؤون الالجئين تأسست في 14 ديسمبر  19٥0م، 
ومقرها جنيــف، تهدف الى حمايــة الالجئين حول 
العالم غير حاملي الجنســية وتســاعدهم في العودة 
إلــى الوطــن أو إعــادة التوطيــن وتقدم المســاعدة 

لجميع المهاجرين في دول العالم.

شكل رقم )٩٩( أنواع اهلجرات 

بحرية

أنواع اهلجرات

برية
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نشاط١:

ناقش زمالءك حول أسباب اهلجرة غري املرشوعة، واقرتح حلواًل مناسبة هلا.
..........................................................................................................................

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

نشاط٢:

انظر إىل األمثلة التالية وناقش زمالءك: من برأيك يستحق اللجوء وملاذا؟

نشاط ٣:

عرف املفهوم التايل:
- )اهلجرة غري املرشوعة( .......................................................................................

نشاط 4:

أكمل جدول التايل كام هو مطلوب منك:

اهلجرة غري املرشوعة

أسباب اقتصاديةأسباب سياسية
............................................................................................

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

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

جامعي ومل جيد فرصة 
عمل يف بالده بسبب تدين 

األوضاع املعيشية

أم لثالثة أطفال هربت 
بسبب احلرب والدمار

فقري أمي جلأ إىل اهلجرة غري املرشوعة 
بسبب عد توافر االحتياجات اإلنسانية 
األساسية يف دولته كاخلدمات التعليمية 

والصحية.

تشجیع الشباب على المشاركة في األمور السیاسیة دون خوف أو تھدید 
توفیر فرص عمل للشباب العاملین والخریجین - القضاء على المحسوبیة والوساطات 

تحقیق مبدأ المساواة والعدل - تحفیز الشباب على التعلق بوطنھم األم وعدم التخلي والتفریط بھ مھما حصل 

أم لثالثة أطفال ھربت بسبب الحرب والدمار : ألن الحروب ال تخلف بعدھا سوى الدمار والخراب 

دخول األشخاص لبلد ما بدون القیام باإلجراءات القانونیة 

تدني األوضاع السیاسیة 
انعدام األمن واالستقرار بالدولة 

الحروب 

قلة فرص العمل 
انخفاض األجور 

تدني المستوى المعیشي 
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 تعلمت من الدرس: 

1 - تندلع احلروب نتيجة للتحديات واألزمات السياسية بن دول العامل.
2 - من اآلثار السلبية لألزمات السياسية انخفاض املستوى املعييش للشعوب.

٣ - تنجم مشكلة اهلجرة غري املرشوعة نتيجة ألسباب سياسية واقتصادية واجتامعية.
................................................................................................................................- 4

نشاط 5:

1 -  من خالل اســتخدام حمركات البحث العلمي اإللكرتوين، اذكر جهود دولة الكويت يف تقديم 
املساعدات للنازحن العرب يف اخلارج.

2 - أرفق صورًا توضح أنواع تلك املساعدات.

۱ - مساعدة دولة الكویت للقضیة الفلسطینیة - مساعدة دولة الكویت 
راق  للع

ف  مساعدة دولة الكویت للصومال نتیجة تعرضھا لموجة جفا
ن  مساعدة دولة الكویت للیمن نتیجة تدھور األوضاع ، إغاثة المنكوبی

مساعدة دولة الكویت لبنغالدش نتیجة تعرضھا إلعصار سیدر ، وإغاثة 
المنكوبین 

تلعب المفوضیة السامیة لألمم المتحدة دور في حمایة الالجئین حول العالم 
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ثانيًا: التحديات االقتصادية

أ- مشكلة األمن الغذائي عاملّيًا:
باتــت مشــكلة الغــذاء هتدد أكثــر من نصف ســكان 
األرض املتمثلــة يف دول العــامل النامــي، أمــا دول العامل 
املتقدمة قد وضعت خطط مستقبلّية هبدف تأمن االكتفاء 

الذايت إلنتاج الغذاء.
مظاهر املشكلة الغذائية:

يمكــن أن نعرف أن هناك مشــكلة غذائيــة عن طريق 
األدلة التالية:

1-  استمرار تراجع مقومات اإلنتاج الزراعي، بسبب
انتشار اجلفاف والتصحر.

2-  اســتمرار انتشــار األمــراض الناجتــة مــن ســوء
التغذّية*.

وأمههــا الطبيعّيــة  الكــوارث  حــدوث  ٣-  تكــرار 
املجاعــات وظاهرة حدوث األمــواج الزلزالية يف 
.Tsunami)أرضّية املحيطات واملعروفة )تسونامي

4-  اســتخدام الدول الكربى الغذاء كسالح لتحقيق بعض املكاسب السياسّية عىل حساب الدول
الفقرية.

أسباب املشكلة الغذائية عامليًا: 
1 -  تزايد عدد السكان بمعدالت تفوق معدالت الزيادة يف اإلنتاج الغذائي.

2 - ارتفاع مستوى املعيشة.

*  يقصــد بســوء التغذيــة هــي النقــص يف الغــذاء مــن حيــث الكــم أو النــوع، فــإذا نقــص الغــذاء كــاًم ترتــب عليــه وجــود أمــراض املصاحبــة للمجاعــة مثــل 
اهلــزال واألنيميــا وغريهــا، وإذا نقــص مــن حيــث النــوع ترتــب عليــه وجــود أمــراض ناجتــة عــن توفــري حاجــة اجلســم مــن الفيتامينــات الرضوريــة .

تعرف منظمة الصحة العالمية األمن الغذائي

عبــارة عن نجــاح جميــع مراحل إنتــاج وتصنيع 
وتوزيع وإعداد الغذاء لضمان أن يكون آمنًا وموثوقًا 

به وصحّيًا ومالئمًا لالستهالك اآلدمي.
مشكلة الغذاء: هي حدوث نقص واضح في كمية 

الغذاء ونوعيته عن المعدالت المطلوبة.

تؤكد إحصائيات األمم املتحدة أن تعرض ما بني ١4٠- ١5٠ يف 
األلف من األطفال إىل املوت بسبب نقص يف الغذاء وسوء التغذّية يف 

السنغال والنيجر وبوركينافاسو.
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٣ -  االنخفاض يف كمية ونوعية املنتجات الزراعية. 
4 -  عــدم وجــود التــوازن بــن دول الشــامل ودول 

اجلنوب يف مقومات إنتاج الغذاء.
٥ - السلوكيات الغذائية وقلة الوعي الغذائي.

٦-  قلة الرقابــة والوعي الزراعي وانتشــار الكوارث
البيئّيــة مثل غــزو اجلراد عــىل املزارع.انظر صورة 

رقم )100(.

نشاط )١(:

ابحث يف مصادر التعلم عن سبل حتقيق األمن الغذائي عامليًا ثم ناقشها مع زمالئك.
..........................................................................................................................

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

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

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

نشاط )٢(:

فقدان الطعام قيمته الغذائّية نتيجة لعمليتي النقل والتخزين وانتشار الوجبات الرسيعة يف العامل.
ما هو مستقبل العامل الغذائي من وجهة نظرك؟ ناقش زمالءك .

صورة رقم )١٠٠( توضح غزو اجلراد عىل املزارع

 تعلمت من الدرس: 

1 - تزايد عدد السكان تفوق معدالت اإلنتاج الزراعي . 
2 - من أسباب حدوث أزمة الغذاء الكوارث البيئية مثل غزو اجلراد. 

٣ - ارتفاع مستوى املعيشة من أسباب املشكلة الغذائية.
................................................................................................................................- 4

إتاحة كمیات كافیة من األغذیة المناسبة 
الحصول على دخل كاف أو موارد أخرى للوصول إلى الغذاء 

وجود كمیة غذائیة كافیة 
قدرة الجسم على امتصاص واستخدام المواد الغذائیة 

أن مستقبل الغذاء سیكون في خطر عام 
۲۰٥۰ وال یمكن للحكومات مواجھة 

التحدیثات التي تھدد مستقبل الغذاء في 
العالم ، أو تتحمل وحدھا المسؤولیة إلطعام 

شعوبھا في العشرین عاماً قادماً 

الدول الكبرى تستخدم الغذاء كسالح لتحقیق مكاسبھا
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ب- مشكلة توفر فرص العمل:
تشــري إحصائيات وتقاريــر املنظامت العاملّيــة إىل أن هنالك حوايل 200 مهنة ستشــهد انخفاضًا يف 
معدالت العاملة يف فرتة أقل من عرشين سنة، وستصبح يف قائمة املهن املهددة باالنقراض ومن املتوقع 
أن تشــهد مهن الزراعة وصيد األســامك والتصنيــع واخلدمات العامة تراجعًا كبــريًا يف عدد الوظائف 
املتاحــة، وذلك نتيجة لســيطرة التكنولوجيا من أبرزها الذكاء االصطناعــي والذي متثل يف الربوتات 

)ربوت( التي حتل حمل األيدي العاملة والتي ستسبب البطالة.

التكنولوجيا: تعني الطرق املادية املستعملة يف صناعة األشياء وعملها.
الذكاء االصطناعي: عبارة عن زحف التكنولوجيا وقدرهتا عىل التفوق يف مواجهة العنرص البرشي. 

البطالة: تطلق عىل األفراد الذين يعيشون بدون عمل.

غسيل السيارات بالنظام اآليل

الربيد اإللكرتوين

شكل رقم )١٠١( غسيل السيارات بالطريقة التقليدية

شكل رقم )١٠٢( الروبوت

شكل رقم )١٠٣(  الربيد التقليدي
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مــن أبرز احللول جيب عليك أهيا املتعلم أن تتســلح بالعلم لكي تتعلم كيف تتعامل مع هذا التطور 
التكنولوجي الرسيع عن طريق اكتسابك ومعرفتك للعديد من املهارات احلاسوبّية والرقمّية.

لذا بادر صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح بوضع رؤية 20٣٥ بتحويل 
دولة الكويت إىل مركز مايل جتاري اســتثامري ملســايرة التطورات العاملية يف االعتامد عىل مصادر دخل 
أخرى غري مصدر النفط تتامشــى مع أهداف التنمية املستدامة والتي تعتمد عىل الطاقات التكنولوجية 

النظيفة والتخصصات العلمّية الدقيقة، والتي تتامشى مع التحوالت الرسيعة يف العامل.

من كلمة صاحب السمو الشيخ صباح 
األمحد اجلابر الصباح أمري دولة الكويت :

»إن ثــروة الكويــت احلقيقّية تكمن يف 
أبنائهــا، وهي ثــروة ال تعادهلا أيــة ثروة، 
فهــم عامد املســتقبل وأمــل الوطن، وعىل 
ســواعدهم تبنــى اإلنجــازات، وتتحقق 

الطموحات«.

الكاشر اآليل شكل رقم )١٠4(    الكاشر التقليدي

self- cashier
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نشاط رقم )١(:

من خالل البحث يف االنرتنت عدد بعض املهن املعرضة لالنقراض.
..........................................................................................................................

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

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

نشاط رقم )٢(:

 تواكب دولة الكويت التحديات العاملية، فغالبية املعامالت التي كانت تنجز بالشكل التقليدي 
القديم أصبحت تنجز بالنظام الكرتوين وهذا ما يسمى بنظام احلكومة اإللكرتونية )احلكومة مول(.
-  ناقــش زمالءك حول أمهّيــة ومزايا حكومة دولة الكويت اإللكرتونيــة )حكومة مول( ومن 

خالل وجهة نظرك هل ستؤثر احلكومة اإللكرتونية عىل توفر فرص العمل؟
-  ما هو نوع التخصصات التي حتتاجها الكويت يف املستقبل؟ هل هي ختصصات علمية دقيقة 

قائمة عىل التكنولوجية أو ختصصات تقليدية قديمة ؟

نشاط رقم )٣(: 

عرف زمالءك عن التخصص الذي تود أن تدرسه يف املستقبل . وملاذا ؟

 تعلمت من الدرس: 

1 -  تواجه دول العامل الكثري من التحديات االقتصادية املختلفة وجيب مواجهتها للتصدي هلا.
2 - هيمنت التكنولوجيا عىل وظائف عديدة للبرش .

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

المزارعون : سیتم إنجاز الكثیر من المھام التي یتعین القیام بھا بشكل آلي 
عمال التصنیع : أصبح بإمكان اآلالت بناء آالت أخرى مع تفاعل أقل اإلنسان كل عام

السائقون : لن یمر وقت طویل قبل أن تقود السیارات والشاحنات نفسھا 
الناشرون والطابعات : ستختفي ھذه المھن مع نمو النشر عبر االنترنت 

إنجاز معامالت المواطنین والمقیمین تحت سقف واحد وبأسرع 
وقت ممكن - یوفر الوقت والجھد على المراجعین إلنجاز 
معامالتھم بھدوء ویسر - یضم معظم الوزارات والجھات 

الحكومیة ، ویستطیع المراجع من خاللھا أن ینھي معامالتھ في 
وزارة الداخلیة وبلدیة الكویت ووزارة التجارة والصناعة 

دراسة االقتصاد : لھ تأثیر على مستقبل المجتمعات والشعوب والمجال االقتصادي بكافة علومھ یطرأ علیھ دائماً الكثیر من التحدیثات المتالحقة ، وذلك 
یكون نتیجة ما یحدث في العالم من تطورات اقتصادیة ، ویكن ذلك باألكثر في الدول التي یكون فیھا ازدھار اقتصادي ملحوظ ، مما یجعل علم االقتصاد 

من أكثر التخصصات الدراسیة المطلوبة مستقبالً 

بعض المھن معرضة لألنقراض 
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ثالثًا: التحديات االجتامعية والثقافّية

أ - إدمان املخدرات:
يف كل يــوم ال تكاد ختلو األخبار عــن اجلرائم املتعلقة 
بتعاطــي املخدرات؛ وهذا مؤرش خطري جدًا هلذه اآلفة ملا 
هلا من آثار عىل األرسة واملجتمع، فكم من أرسة تفككت 
وكم من شــاب ســجن أو فقد عقلــه أو يعالج يف إحدى 
املستشــفيات بسبب أنه ســلك هذا الطريق والذي دله يف 
كثــري من األحيان رفاق الســوء فعليك عزيزي املتعلم أن 
حترص عىل اختيار األصدقاء الصاحلن واالبتعاد واحلذر 
كل احلذر من أصدقاء الســوء حتــى ال تندم، وتذكر قول 

اهلل تعاىل يف سورة الفرقان )ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  
ڭ   ۓۓ    ے     ے   ھ   ھ   ھ     ھ   ہ  

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ( 
كنــت متعلم متميــز ومتفوق يف الصف التاســع ولقد 
حبــاين اهلل الذكاء والقوة البدنية هلذا تفوقت عىل كثري من 
زمالئي يف الصف سواء علميا أو رياضيا وحققت املركز 
األول ملدرســتي يف ألعــاب القوى)قفــز احلواجز(ولكن 
تغــري مســار حيايت بعــد أن تعرفــت عىل اثنان مــن رفاق 
الســوء حيــث زين يل كل منهــم طريق تدخن الســجائر 
ومن ثم تعاطي املخدرات بأهنا متنحني القوة؛ ولألسف مل 
اكتشف أهنم خدعوين إال بعد فوات األوان بعد أن عقيت 
والداي ودخلت السجن واآلن أنا يف إحدى املستشفيات 
أعالج للتخلــص من هذه املصيبة هلــذا أنصح كل متعلم 

 تعريف اإلدمان:

عرفــت منظمة الصحة العالميــة اإلدمان على أنه: 
»حالــة نفســّية وأحيانًا عضوية تنتج مــن التفاعل مع 

العقار«.

شكل رقم )١٠٧(   تأثر املخدرات

شكل رقم )١٠٦(   الطالب الريايض

شكل رقم )١٠5(   املخدرات وأدواهتا
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بأن ال يسلك طريق الندم وهو طريق املخدرات وأن يبحث عن األصدقاء الصاحلن ولقد رضب نبينا 
حممد اهلل صىل عليه وســلم مثاًل لتأثري الرفقة واملجالســة يف حياة اإلنسان وفكره ومنهجه وسلوكه فيام 
بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّام مَثُل  ِريِّ ريض اهلل عنه، حيث قال: قال النَّ رواه عنه الصحايب اجلليل َأيب موســى اأَلشــعَ
ا َأْن  ِذَيَك، َوإِمَّ ا َأْن حُيْ وِء: َكَحاِمِل املِْسِك، َوَناِفِخ اْلِكرِي، َفحاِمُل املِْسِك إِمَّ الِِح َوَجِليِس السُّ اجلِليس الصَّ
ــا َأْن جَتَِد ِمْنُه ِرحًيا ُمْنتَِنًة((  ِرَق ثِياَبَك، وإمَّ ا َأن حَيْ بــًة، وَناِفُخ الِكرِي إِمَّ ا َأْن جَتَِد ِمْنُه رحًيا طيِّ َتْبَتــاَع ِمْنــُه، َوإِمَّ

متفٌق َعَليِه.
أ-خصائص املدمن وصفاته :

1- الرغبة يف تعاطي العقار املخدر وال يستطيع اإلقالع عنه.
2-زيادة اجلرعات وعددها.

٣- أعراض نفسية وجسمية عىل املدمن.
ب- عالج اإلدمان:

1 - اإلرصار عىل اإلقالع والتخلص منه.
2- العالج اجلامعي والسلوكي.

٣- زيارة املصحات العالجية.
4- تقوية الوازع الديني.

٥- استغالل وقت الفراغ يف األنشطة التالية:

نشاط) ١ (:    أبحث عن أنواع املخدرات ووضح ارضارها عىل اإلنسان.
..........................................................................................................................

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

نشاط )٢(:    بعض املتعلمن ضاع مستقبلهم نتيجة لتعاطي املخدرات والتي تسمى بآفة العرص. 
ابحث يف حمرك البحث عن قصص أخرى هلذه احلاالت وأعرضها عىل زمالئك. 

حفظ القرآن 
وحضور 

دروس دينية

قراءة كتب
وقصص

مفيدة

ممارسة
الرياضة
..........................بأنواعها

الصبر منھ 
یتعلم اإلنسان 

الصبر 
والحكمة 
والھدوء 

المشاركة في دورات تقنیة 
حدیثة مثل التدریب على 

الحاسب اآللي ووسائل التعلیم 
الحدیث 

الماریجوانا - االفیون - الحشیش - الكوكائین - البانجو      أضرارھا : تنھار عالقتھ مع أسرتھ وأصدقائھ 

استنزاف األموال وضیاع موارد األسرة - قلة االنتاج وزیادة معدالت السرقة وانتشار الجرائم بشكل كبیر جداً 

كان یتمیز ( ح ) بالكثیر من النباھة والذكاء والتفوق بین أقرانھ ، مما جعلھ مفضل 
لدى الكثیر من معلمیھ الذین یتابعون دراستھ كل یوم ، ولكن ( ح ) لدیھ عیب وھو " 

الفضول " 
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* يمكنك االستعانة بكتاب الصف الثامن.

أصدقاء
السوء

أسباب
اإلدمان

عىل املخدرات

نشاط )٣( :

مــن خالل حمرك البحث: أبحث عــن آخر إحصائيات ومعلومات عن تعاطــي املخدرات يف دولة 
الكويت، ثم ناقشها مع زمالئك بالفصل.

نشاط )4(:         أبحث عن أسباب اإلدمان عىل املخدرات*. 

نشاط )5(:         ناقش زمالءك حول أبرز احللول للتخلص من آفة املخدرات يف املجتمع. 

هل تعلم

حرصــت دولة الكويــت عىل حماربة املخــدرات ومروجيها فتــم وضع قوانن 
صارمة هلذه اآلفة: 

مادة )٣١(
»يعاقــب باإلعــدام أو احلبــس املؤبد كل من اســتورد أو جلب مواد أو مســتحرضات خمدرة أو 

ساعد يف يشء من ذلك كفاعل أصيل أو رشيك ...«
مادة )٣٢(

»يعاقــب باحلبس املؤبد وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف دينار  وال تزيد عن عرشين ألف دينار، 
كل من حاز أو أحرز أو اشرتى أو باع مواد أو مستحرضات خمدرة سلمها أو تسلمها و نقلها أو 

نزل عنها أو تبادل عليها أو رصفها بأي صفة كانت«

تشیر آخر االحصائیا كشفت عن وجود نحو ۲۰ 
ألف مدمن في الكویت ، منھم ۳۹ % ال یعملون 

و ۲۸ % یعملون بوظائف مدنیة و ۱۹ % 
بوظائف عسكریة و ۱٤ % في القطاع 

الخاص ، و ٦۸% منھم عزاب و %۲٥ 
متزوجون و ۷% مطلقون ، موضحاً أن محافظة 

الجھراء تحتل المركز األول في ھذا الصدد حیث 
تضم ۲۱% من المتعاطین فیما یبلغ عددھم في 

محافظة مبارك الكبیر ۱٦.٤ % وھي نسبة 
مرتفعة في محافظة یتركز فیھا المواطنون 

ن   وتضم نسبة ضئیلة جداً من المقیمی
  " جریدة األنباء " 

الفراغ السفر 

الھروب 
من الواقع 

ل  تقویة الوازع الدیني والتنشئة االجتماعیة السلیمة - القدوة الحسنة والصحبة الطیبة - توفیر فرص العم
الوعي الكافي والمعرفة الكافیة باألخطار التي تسببھا المواد المخدرة - الترابط األسري ومتابعة ورعایة 

اآلباء لألبناء وتقویة العالقة بینھما مع وجود حوار بین أفراد األسرة الواحدة 
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نشاط ) ٦ (:     ابحث عن موقف اإلسالم من إدمان املخدرات.

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

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

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

نشاط ) ٧ (:     هناك الكثري من التحديات االجتامعية يف زمننا احلارض مثل التنمر والعنف. 

ابحث يف حمرك البحث عن ظاهريت العنف والتنمر من حيث )تعريفها - أسباهبا - طرق عالجها( 
وناقش زمالءك. 

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

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

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

 تعلمت من الدرس: 

1- أن تعاطي املخدرات آفة ال يمكن مكافحتها إال بتضافر اجلهود.
2- هناك أنواع كثرية من املخدرات جيب االبتعاد عنها.

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

الدین اإلسالمي وضع نظاماً أخالقیاً یسیر علیھ األفراد و األمر بالمعروف والنھي عن المنكر وقد جاء في قولھ 
تعالى ( ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر أولئك ھم المفلحون ) 

فالشریعة اإلسالمیة تحرم كل ضرر یصیب االنسان في عقلھ أو نفسھ أو دینھ أو مالھ ولذلك یكون تعاطي ھذه 
المخدرات محرماً للضرر الناشئ عن تعاطیھا 

ظاھرة العنف : العنف ھو حالة سلبیة وتعبیر منحرف عن الشعور اإلنساني فاإلنسان قد یغضب وھذا الشعور قد ال یخلو منھ إنسان ولكن 
المشكلة حینما یتحول ھذا الغضب إلى تعبیر عنیف وطابع إجرامي . من أسبابھ : التنشئة الخاطئة لألجیال والفقر والجھل والبطالة التي 

تنتشر في الكثیر من مجتمعاتنا ومن طرق عالجھ توفیر فرص عمل وإیجاد مصادر دخل تمكن الشباب من بناء األسر وترسیخ مفھوم الحوار 
لدى الشباب , ظاھرة التنمر : ھي شكل من أشكال العنف واإلساءة واإلیذاء الذي یكون موجھاً لشخص من أسبابھ : االكتئاب واألمراض 

النفسیة واإلدمان على السلوكیات العدوانیة وطرق عالجھ مثل : تعزیز ثقة الطفل بنفسھ ومراقبة األبناء وسلوكیاتھم منذ الصغر 

المخدرات جریمة في حق نفسك وأسرتك 
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ب - العنف ضد األطفال:
مفهوم العنف ضد األطفال:  

هــو العنف اجلســدي، النفــيس، اللفظــي، العاطفي، 
الذي يامرس عىل الطفل ويؤدي إىل آثار سيئة عىل اجلانب 
النفيس واجلســدي، ممــا يؤثر عليــه يف املســتقبل وأحيانًا 

يؤدي إىل الوفاة.

*  اســتخرج أنــواع العنف ضــد األطفال مــن خالل 
التعريف السابق ؟ 

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

*  وقد كانت للمعاهدات الدولية األساسية دور كبر 
يف محاية حقوق الطفل:

1 - إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام 1924.
2 - إعالن اجلمعية العامة حلقوق الطفل 19٨9.

* احلق يف التعليم يف املعاهد الدولية:
يعترب احلق يف التعليم من احلقوق التي كفلتها مجيع املواثيق واملعاهدات الدولية واألخالقية.

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )املادة ٢٦(:
تنص عىل إن لكل شــخص احلق يف التعليم والتعلم يف مراحله األوىل األساســية باملجان - ويكون 
التعليــم إلزاميًا، وينبغــي أن يعمم التعليم الفنــي واملهني، وأن يكون القبول للتعليــم العايل عىل مبدأ 
املســاواة التامة للجميع وعىل أســاس الكفاءة، مما يتيح للفرد اختيار نوع التعليم الذي يالئمه وإنشــاء 

مؤسسات تعليمية متنوعة.

أضف إلى معلومتك:

إعالن حقوق الطفل يضع في االعتبار »أن الطفل، 
بســبب عدم نضجــه البدنــي والعقلي، يحتــاج إلى 
إجراءات وقاية ورعاية خاصــة، بما في ذلك حماية 

قانونية مناسبة، قبل الوالدة وبعدها«.

شكل رقم )١٠8(    العنف ضد الطفل

شكل رقم )١٠٩(    يمثل شعار التعليم اجليد

العنف الجسدي - العنف النفسي 
العنف اللفظي - العنف العاطفي 
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نشاط رقم )١(

باستخدام موقع أهداف التنمية املستدامة
/https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education

أبحث عن مقاصد اهلدف 4 - التعليم اجليد واذكرها
..........................................................................................................................

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

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

نشاط رقم )٢(

عرف العنف ضد األطفال.
..........................................................................................................................

نشاط رقم )٣(

ابحث عن طريق حمركات البحث اإللكرتونية عن أسباب التمييز ضد املرأة.
  أ  - ..................................................................................................................
ب - ..................................................................................................................
ج - ...................................................................................................................

 تعلمت من الدرس: 

1 - هناك معاهدات دولية أساسية تؤكد حقوق ومحاية الطفل.
2 - التعليم حق مكفول جلميع األفراد بغض النظر عن اجلنس واللون واالنتامء.

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

ضمان أن یتمتع جمیع الفتیات والفتیان بتعلیم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجید ، مما یؤدي إلى تحقیق نتائج 
تعلیمیة مالئمة وفعالة بحلول عام ۲۰۳۰ 

ضمان أن تتاح لجمیع الفتیان والفتیات فرص الحصول على نوعیة جیدة من النماء والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة
والتعلیم قبل االبتدائي حتى یكونوا جاھزین للتعلیم االبتدائي بحلول عام ۲۰۳۰ 

ھو العنف الجسدي - والنفسي - واللفظي - والعاطفي - الذي یمارس على الطفل ویؤدي إلى آثار سیئة على الجانب 
النفسي والجسدي مما یؤثر علیھ في المستقبل وأحیاناً یؤدي إلى الوفاة 

انخفاض مستویات التعلیم 
الصراع والتوتر في العالقة بین الزوجین 

انعدام الفرص االقتصادیة وزیادة نسبة البطالة 

مشكلة استعمال برامج التواصل االجتماعي 
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ج- مشكلة استعامل برامج التواصل االجتامعي: 
لقــد أصبحــت وســائل التواصــل االجتامعــي مــن 
الرضوريات التي ال يمكن ألي شخص االستغناء عنها، 
حيث سهلت احلياة عىل اإلنسان، بسبب قدرهتا عىل ربط 
األشــخاص ببعضهم بعضــًا بالرغم من بعد املســافات، 
وعــىل الرغــم مــن كثــرة إجيابيــات وســائل التواصــل 

االجتامعي إال أن هلا العديد من السلبيات، مثل: 
1-التجارة غري املرشوعة.

2- نقل األخبار الكاذبة وإطالق الشائعات.
٣-  ظاهرة التشهري بالناس والتي تسمى عاملّيا بظاهرة

تسلط البرش إلكرتونيًا cyber bullying انظر صورة 
رقــم )110( ويقــول اهلل عــز وجــل: )ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڄ   ڄ  ڄ(سورة احلجرات، اآلية رقم 12

برامج التواصل االجتماعي: 

وهــي الطرق والوســائل التي تمكن اإلنســان من 
التواصل مع العالم الخارجي.

صورة رقم )١١٠(
توضح إحدى الشعارات ضد ظاهرة التسلط اإللكرتوين

هل تعلم أن: 

دولة الكويت تطبق قانون )الجرائم اإللكترونية( 
ضــد كل مــن يقــوم بإطــالق الشــائعات والســب 
التواصــل  شــبكات  علــى  اإلســاءة  أو  القــذف  أو 

االجتماعي.
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نشاط إثرائي ١:
استعن بقاموس الرتمجة الورقي )عريب - إنجليزي( وترجم الكلامت داخل الشكل رقم )110(. 

اكتب الكلمة باللغة اإلنجليزيةاكتب معناها باللغة العربية
.......................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط ٢:

- كيف توظف وسائل التواصل االجتامعي يف خدمة املجتمع الكويتي ؟
..........................................................................................................................

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

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

نشاط ٣:

- ناقش زمالءك حول أبرز احللول لظاهرة التسلط اإللكرتوين. 

 تعلمت من الدرس: 

1- هناك إجيابيات كثرية متوفرة يف برامج التواصل االجتامعي يمكن استغالهلا.
2-  اختيــار املوضوعــات اإلجيابية عرب وســائل التواصل االجتامعي تكون أفضل وســيلة

للمحافظة عىل قيم جمتمعنا اإلسالمي. 
................................................................................................................................- ٣

RUMORSالشائعات 

Gossipingالنمیمة 

Insultsالشتائم 
GYBERBULLYINGالتنمر االلكتروني 

Threatsالتھدیدات 

إمكانیة التواصل مع العالم الخارجي ، وطرح األفكار وتبادلھا 
القیام باألنشطة المختلفة التي تساھم في التقرب من اآلخرین والتواصل معھم 

عرض المشاریع ، واالبداعات التي تساعد على نمو المجتمع وازدھاره 
نشاط ۳ : عدم نشر تفاصیل شخصیة مثل 

رقم الھاتف الخاص أو العنوان - عدم تمریر 
رسائل البرید اإللكتروني السیئة - إعطاء 
رقم الھاتف النقال إلى األصدقاء المقربین 
فقط - تعلیم كیفیة حظر الرسائل الفوري 

وسائل التواصل االجتماعي أصبحت من الضروریات والتي ال یمكن االستغناء عنھا 
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تقويم الوحدة اخلامسة

السؤال األول: عرف املفاهيم واملصطلحات التالية: 

التعريفاملفهوم
....................................................................................................العنف ضد األطفال

....................................................................................................األمن الغذائي

....................................................................................................اإلدمان

....................................................................................................الذكاء االصطناعي

....................................................................................................البطالة

السؤال الثاين: أكمل ما ييل: 
1 -  مــن القائل: »إن ثــروة الكويت احلقيقّية تكمــن يف أبنائها، وهي ثروة ال تعادهلــا أية ثروة، فهم 
عامد املســتقبل وأمل الوطن، وعىل ســواعدهم تبنى اإلنجازات، وتتحقــق الطموحات«. هو: 

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

2 - الطرق املادية املستعملة يف صناعة األشياء وعملها تسمى..............................
٣ - حدوث نقص واضح يف كمّية الغذاء ونوعيته عن املعدالت املعقولة يسمى......................

السؤال الثالث: أجب عام ييل: 
1 - اذكر أسباب قلة فرص العمل.

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

جـ- ...................................................................................................................
2 - اذكر أسباب األزمات واملشكالت السياسية.

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

ھو العنف الجسدي والنفسي الذي یمارس على الطفل ویؤدي إلى آثار سیئة على الجانب النفسي 
عبارة عن نجاح جمیع مراحل إنتاج وتصنیع وتوزیع الغذاء لضمان أن یكون آمناً 

حالة نفسیة وأحیاناً عضویة تنتج من التفاعل مع العقار 
عبارة عن زحف التكنولوجیا وقدرتھا علة التفوق في مواجھة العنصر البشري 

تطلق على األفراد الذین یعیشون بدون عمل 

صباح األحمد الصباح 
التكنولوجیا 

مشكلة الغذاء 

سیطرة التكنولوجیا من أبرزھا الذكاء االصطناعي الذي تمثل في 
الروبوتات التي تحل محل األیدي العاملة والتي ستسبب البطالة

أسباب سیاسیة : یكون الغرض منھا بسط النفوذ على الدول األخرى 
أسباب اقتصادیة : معاناة بعض الدول من مشاكل اقتصادیة 

الھدف السیطرة على موارد ھذه الدول وثرواتھا 
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٣ - عدد األسباب االقتصادية للهجرات غري املرشوعة.
  أ - ...................................................................................................................
ب- ..................................................................................................................

جـ- ...................................................................................................................
4- اذكر خصائص املدمن .

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

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

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

٥- ماهو السبب الرئييس املتوقع النقراض العديد من الوظائف يف املستقبل القريب ؟
........................................................................................................................

٦- اذكر أسباب املشكلة الغذائية عامليًا؟
  أ - ...................................................................................................................
ب- ..................................................................................................................

جـ- ...................................................................................................................

 د - ...................................................................................................................

هـ - ...................................................................................................................

 و - ...................................................................................................................
٧- ما هي اآلثار السلبية لألزمات واملشكالت السياسية؟

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

جـ- ...................................................................................................................
السؤال الرابع: اذكر أسباب اهلجرة يف اجلدول اآليت:

أسباب اهلجرة

االقتصاديةاالجتامعيةالسياسية

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

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

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

قلة فرص العمل 
انخفاض األجور 

تدني المستوى المعیشي 

الرغبة في تعاطي العقار المخدر وال یستطیع اإلقالع عنھ 
زیادة الجرعات وعددھا 

أعراض نفسیة وجسمیة على المدمن 

سیطرة الكنولوجیا ومن أبرزھا الذكاء االصطناعي والذي تمثل في الروبوتات " روبوت " التي تحل محل األیدي 
العاملة والتي ستسبب البطاللة

تزاید عدد السكان بمعدالت تفوق معدالت الزیادة في اإلنتاج الغذائي 
ارتفاع مستوى المعیشة 

االنخفاض في كمیة ونوعیة المنتجات الزراعیة 
عدم وجود التوازن بین دول الشمال ودول الجنوب في مقومات إنتاج الغذاء 

السلوكیات الغذائیة وقلة الوعي الغذائي 
قلة الرقابة والوعي الزراعي وانتشار الكوارث البیئیة مثل غزو الجراد على المزارع 

سباق التسلح : یعاني العالم من ھذه المشكلة خاصة الدول الكبرى فیما بینھا في تصنیع 
األسلحة المختلفة مثل " األسلحة النوویة والجرثومیة " والتي تؤدي إلى الدمار الشامل 

على الدول مثل ما حدث في الحرب العالمیة الثانیة  

الحروب 
تدني األوضاع 

السیاسیة 

الفقر 
تفشي الجھل 

انخفاض األجور 
قلة فرص العمل 
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السؤال اخلامس: اقرتح حلواًل مناسبة يف املخطط السهمي التايل:

السؤال السادس : اكتب ما تعرفه عن:
1- عالج اإلدمان .

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

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

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

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

2- مظاهر املشكلة الغذائية .
...........................................................................................................................

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

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

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

السؤال السابع: اكتب مقرتحاتك: -
- احللول الدولية ملواجهة اهلجرة غري املرشوعة.

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

جـ- ...................................................................................................................

طرق مكافحة الجرائم اإللكترونية

تفعیل أحدث التقنیات والوسائل 
للكشف عن ھویة مرتكبي الجرائم 

فرض سیاسات دولیة وعقوبات 
كبیرة على مرتكبي ھذه الجرائم 

توجیھ التشریعات والقوانین 
وتحدیثھا بما یتماشى مع التطورات 

التكنولوجیة لفرض قوانین جدیدة 
فیما یستجد من ھذه الجرائم 

اإلصرار على اإلقالع والتخلص منھ - العالج الجماعي والسلوكي 
زیادة المصحات العالجیة - تقویة الوازع الدیني 

استغالل وقت الفراغ مثل حفظ القرآن وحضور دروس دینیة 
ممارسة الریاضة بأنواعھا 

استمرار تراجع مقومات اإلنتاج الزراعي بسبب انتشار الجفاف والتصحر 
استمرار انتشار األمراض الناتجة من سوء التغذیة 

تكرار حدوث الكوارث الطبیعیة ، وأھمھا : المجاعات - حدوث األمواج الزلزالیة في 
أرضیة المحیطات والمعروفة " تسونامي " 

فتح أماكن الستثمار كافة مؤھالت الشباب 
تحفیز الشباب على التعلق بوطنھم 

توفیر فرص عمل للشباب العاملین والخّریجین 
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مرشوع الوحدة اخلامسة

املرشوع األول:
قيــام املجموعــة بعمل لوحــة جداريــة عن خماطــر العنف يف 

املجتمع املدريس.

املرشوع الثاين:
يتعــاون املتعلــم مــع زمالئــه بتصميــم لوحة جداريــة توضح 

انقراض بعض املهن التقليدية يف املستقبل القريب.

املرشوع الثالث:
بــإرشاف املعلــم: صمــم صفحــة إلكرتونية يف إحــدى برامج 
التواصل االجتامعي مع زمالئك تعرض فيها اآلداب واألخالقيات 
التي يفرتض أن يطبقها اإلنســان املســلم عند اســتعامله لوســائل 

التواصل احلديثة معززًا ذلك بالصور.



الوحدة السادسة

القيم اإلنسانية

أواًل : مفهوم القيم 
ثانيًا: مصادر اكتساب القيم في حياتنا

ثالثًا: أنواع القيم
رابعًا: خصائص القيم

خامسًا: أثر القيم في حياة الفرد والمجتمع 
التقويم.

١٣5
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سنتعرف يف هذه الوحدة عىل االيت:
1- مفهوم القيم اإلنسانية. 

2- أمهية القيم اإلنسانية بالنسبة للفرد واملجتمع. 
٣- كيفّية نرش القيم اإلنسانية يف املجتمع. 

4-  االستشــهاد باآليات القرآنية و االحاديث النبوية 
الرشيفة عن القيم االسالمية.
٥- كيفية تطبيق مفاهيم الدرس.
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القيم اإلنسانية

تعرفنا يف الفصل السابق عىل موضوع العامل والتحديات 
املعارصة، والتي تتطلب يف مواجهتها مواطن مسلم يتحىل 
بثوابــت الدين واإليامن واملواطنة الصاحلة يف حفاظه عىل 
ممتلكات الدولة والدفاع عنها واستثامر مواردها ملصلحة 
الوطن كي يتصدى هلذه التحديات بأنواعها املختلفة، لذا 
جيب عىل املواطن أن يسّلح نفسه بالقيم اإلنسانّية وحياول 
أن ينرشها يف جمتمعه وفق العادات والترصفات احلميدة.  

أواًل - مفهوم القيم : 
القيــم عبارة عن جمموعة الصفــات األخالقية كالعادات 
واملبــادئ واالجتاهات حول ما هــو مرغوب وغري مرغوب 

اجتامعّيًا، والتي يامرسها أفراد املجتمع الواحد.
وهلــذا فالقيم تعكس ثقافة املجتمــع وطريقة تفكري أبنائه 

وأهدافهم البعيدة املشرتكة. 
فعــىل ســبيل املثال، قــام الشــعب الكويتــي ببنــاء دولة 
الكويــت عىل أســاس التســامح واملحبــة والود ومســاعدة 
املحتاجن يف الوقت نفســه انعكس ذلك عىل بناء املســاجد 
واملتاحــف واملســارح واإلبــداع يف الفنــون التــي ازدهرت 

بأنواعها املختلفة. وعكس ذلك متامًا :
تعــرض الشــعب الكويتي الحتالل من قبل نظــام عراقي بائد يف يوم اخلميس املوافــق ٢ - 8 - ١٩٩٠ 
للعديد من املامرســات الوحشّية والتعذيب الالإنساين وتدمري املنشــآت ومؤسسات الدولة وتدمري مظاهر 

البيئة البحرية والربية واجلوّية، فمثل هذا النظام الوحيش ال يتمتع بأي قيم إنسانّية أو 
أخالقّية. انظر الصور )112(

شكل رقم )١١١(
أبراج الكويت تعرب عن قيمة مجالية وتارخيية يف دولة الكويت

شكل رقم )١١٢( صورة تعرب عن مظاهر عدوان النظام العراقي 
لدولة الكويت ومطالبة الشعب للرشعية الكويتية
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ثانيًا: مصادر اكتساب القيم يف حياتنا

نكتسب القيم يف حياتنا من مصادر عديدة وكثرية ال تعد وال حتىص ومن أبرزها: 

بعض األمثلة على مصادر اكتساب القيم : 

اكتساب القيممصادر القيم

يقول الله عز وجل )پ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ  
ٺ  ٿ( ســورة األعراف 

اآلية ٣1 

ترشـــيد  أهمّيـــة  نتعلـــم: 
ــوى  ــرورة قصـ ــتهالك ضـ االسـ
وعـــدم اإلســـراف  فـــي حياتنـــا .

حديث شريف:
قال رســول الله -صلى الله 
عليه وســلم-: »ال فضل لعربي 
على أعجمــي، وال أحمر على 

أسود إال بالتقوى«

نتعلــم: أهمية المســاواة بين 
البشــر، فــال تتكبــر أو يصيبك 
الغــرور بيــن زمالئــك وأعلــم 

قول الله تعالى)ېئ  ېئ     ىئ  
حئ   یجئ   ی   ی   ی   ىئ     ىئ  

مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب( 

سورة لقمان اآلية 1٨

مقــاالت منشــورة ومقاطــع 
فيديــو فــي وســائل التواصــل 
الرياضة  أهمية  االجتماعي عن 
فــي حيــاة اإلنســان والتغذيــة 

الصحية السليمة.

نتعلــم منهــا كيــف نمــارس 
الرياضــة الصحيحة فــي حياتنا 

وكيف ننمي الوعي الغذائي.

صورة رقم )١١٣(
تعرب عن القيم اجلاملية للمجتمع اإلسالمي القديم

وسائل
اإلعالم 
بأشكاهلا 
املختلفة

املساجد 
ودور
العبادة

املدرسة

األرسة

خطابات
وأقوال 

ألصحاب 
السمو

القرآن
الكريم

األحاديث
النبوية 
الرشيفة

أقوال 
الصاحلني
واحلكامء

وسائل 
التواصل

االجتامعي

العمل
التطوعي

املسارح
والفنون

مصادر القيم
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ثالثًا: أنواع القيم:

للقيم أنواع وفروع كثرية نذكر منها اآليت: 

على سبيل المثالأنواع القيمم

اإليمــان بالله - اإلخالص- الصــدق - الرفق - الطاعة - الشــكر - التقدير- البر القيم الدينية1
- الوسطية - حسن الظن - الصبر - احترام األديان - مساعدة اآلخرين - المساواة

تقدير العلم واحترام العلماء - الطموح - التفكير - التفوق - اإلبداع - حب المطالعةالقيم النظرية والعلمية2

القيم االجتماعية ٣
واإلنسانية

 تقبل الرأي اآلخر - نبذ العنف - التعاون - الرعاية - المحبة -التطوع - الصداقة 
- استغالل وقت الفراغ - احترام الشعوب

المواطنة - العدل - المساواة - الحرية - الشورى - التضحية - السالمالقيم الديمقراطية4

ترشــيد االســتهالك - العمل - الكســب المشروع - االســتثمار - المحافظة على القيم االقتصادية ٥
ثروات الدولة وحماية ممتلكاتها

القيم الحضارية ٦
والثقافية

حرية التعبير - احترام الحريات - االعتزاز باللغة العربية - المحافظة على العادات 
والتقاليد - تقبل حضارات الشعوب األخرى 

التذوق الفني - فن التعامل - األناقة - الحفاظ على جمال البيئة القيم الجمالية٧

النظافة - التغذية السليمة - الرياضة - الوقاية - السالمة - الوعي الصحي القيم الصحية ٨

نشاط 

من خالل مصادر التعلم :  
اكتب تقريرًا موجزًا عن أمهية دور وسائل اإلعالم يف غرس القيم .

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

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

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

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

لھا دور كبیر فر غرس القیم والتأثیر على السلوك من خالل أسالیب مباشرة وغیر مباشرة مثل دور 
البرامج اإلعالمیة التعلیمیة الموجھة لألطفال التي تسعى إلى تعلیمھم مھارات حیاتیة وترسیخ 

مجموعة من القیم الحمیدة ، فالوسائل اإلعالمیة تؤدي وظیفة ھامة للمجتمع ولغرس القیم في سلوك
األفراد ، وتنمیة الوعي لدى الشعوب ، وتعزیز الحوار بین الثقافات ، وتحفیز الشباب على تنمیة 

المجتمع والتعاون ألجل نھضة البالد ومواجھة كل العوائق ، والمساھمة في صنع القرار 
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رابعًا: خصائص القيم

نشاط رقم ) ١ (

عرف مفهوم القيم:  ................................................................................................
...........................................................................................................................

نشاط رقم ) ٢ ( 

عدد بعض مصادر اكتساب القيم يف املربعات التالّية:

مكتسبة 
وغري 
وراثية

إنسانية

نسبية

ذاتية

مصادر اكتساب القيم

مجموعة من الصفات األخالقیة كالعادات والمبادئ واالتجاھات 
حول ما ھو مرغوب وغیر مرغوب اجتماعیاً ، والتي یمارسھا أفراد المجتمع الواحد

األحادیث النبویة الشریفةالقرآن الكریم 

العمل التطوعي المساجد ودور العباد
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نشاط ) ٣ (:

من خالل درس مصادر القيم وأنواعها اقرأ العبارات يف اجلداول التالية، ثم نفذ ما هو مطلوب منك: 
أ-

أمثلة عليها أنواع القيممصادرهاالعبارات

حديث رشيف: عن عبد اهلل بن سالم -ريض اهلل عنه- قال -صىل 
اهلل عليه وسلم-:  )يا أهيا الناس أفشوا السالم أطعموا الطعام 

وصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم(.
رواه الرتمذي.

قال لقامن احلكيم البنه: » يا بني إذا امتألت املعدة نامت الفكرة 
وخرست احلكمة وقعدت األعضاء عن العبادة«.

ب-
أمثلة عليها أنواع القيممصادرهاالعبارات

من كلامت أمري دولة الكويت الراحل املغفور له الشيخ صباح السامل 
الصباح: »أنا وشعبي كِلِّبونا مجاعة.. الدين واحد واهلدف أخدم 

الشعب«.

»إن الكويت عرفت منذ القدم بإيامهنا املطلق باملبادئ اإلنسانّية 
واأليادي املمدودة دائاًم باخلر، وانتهجت سياسة تؤكد هذا النهج، 

وحتث عىل تقديم املساعدات اإلنسانّية للشعوب والدول املحتاجة«.

األحادیث 
النبویة 
الشریفة 

الدینیة 
الدیمقراطیة 

الصحیة 

البر            
السالم     

التغذیة السلیمة 

أقوال 
الصالحین 
والحكماء

النظریة 
والعلمیة 

تقدیر العلم واحترام 
العلماء 

خطابات 
وأقوال 

ألصحاب 
الدیمقراطیة السمو 

المساواة         
العدل          

المواطنة            
الحریة 

خطابات 
وأقوال 

ألصحاب 
السمو 

االجتماعیة 
واالنسانیة 

التعاون        
التطوع             

الصداقة          
تقبل رأي اآلخر
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خامسًا: أثر القيم يف حياة الفرد واملجتمع

فدائــاًم  املجتمعــات،  كبــري يف متاســك  أثــر  للقيــم 
املجتمعــات اإلســالمية مــا تســتمد من دينهــا احلنيف 
واألحاديث النبوّية الرشيفة واألرسة واملدرسة وغريها 
قياًم كثرية تســاعدنا عىل احلياة الكريمة التي ترســخ قيم 
االعتدال والوســطّية والتوازن والرتشــيد واالســتقرار 
وحب وتقدير العلــم والعلامء واإلبــداع واحرتام كبار 
الســن وبــر الوالديــن والصرب وحســن الظــن، لذلك 
احرتامنــا لوالدينــا ومعلمينــا وكبار الســن أمر واجب 
علينــا، كذلك تســاعدنا هــذه القيم عــىل املحافظة عىل 

تراث املجتمع ونقله من جيل إىل جيل.

أثر القيم يف حياة الفرد واملجتمع: 
1-  تعزيــز مبــادئ الدين اإلســالمي احلنيــف، مثل
قيــام الفرد بإحياء شــعائر الصــالة وإيتاء الزكاة 

ومساعدة الفقراء املحتاجن.
2-  احرتام وتقدير الوالدين وكبار السن واملعلمن.

٣-  املحافظة عىل ممتلكات الدولة والدفاع عنها.
4-  حســن استعامل وســائل التواصل االجتامعي بام

ينفع الفرد نفسه وجمتمعه.
٥-  استخدام التفكري العلمي يف حل املشكالت والتحديات التي تواجه الفرد واجلامعة.

من الشخصيات الكويتية التي نرشت الدين 
اإلسالمي بقيمه السمحة يف القارة األفريقية

نشاط ) ١ (:  

االسم: عبد الرمحن محود السميط.

أ - أبحث عن: 

ما هي األعامل التي قدمها يف القارة أفريقيا.

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

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

ب - كم تتوقع عدد الذين أسلموا عىل يديه؟ 
................... انظر 1٨1

وختامًا ال تنسى الدعاء هلذا املحسن الكريم.

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

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

دعم ۹٥۰۰ من األیتام 
أنشأ ٤ جامعات 

۱۱ ملیون شخص 

اللھم اغفر لھ وارحمھ واعف عنھ وعافھ وأكرم 
مدخلھ واغسلھ بالثلج والماء والبرد 
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نشاط ) ١ (:

لقد تزايدت ظاهرة الغش يف االمتحانات بني املتعلمني 
قدم فقرة إذاعية موضحًا فيها أمهية التحيل بالقيم اإلسالمية واألخالقية لإلنسان املسلم جتاه الدراسة 

والعمل. 

نشاط ) ٢ (:

اكتب مقرتحاتك حول: كيف ننرش القيم بأنواعها يف املجتمع ؟
...........................................................................................................................

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

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

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

 تعلمت من الدرس: 

1 - تعددت مصادر اكتساب القيم اإلنسانّية  
2 -  هناك أنواع عديدة من القيم االنســانية مثل: )االجتامعية واإلنســانية - االقتصادية - 

اجلاملية - الدينية - الشخصية(.
٣ - للقيم اإلنسانّية أمهّية كربى للفرد واملجتمع. 

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

تساعد القیم اإلسالمیة في المحافظة على تماسك المجتمع ووحدتھ واستقراره ، باإلضافة إلى دورھا 
الفعال في تمكین المجتمع من مواجھة التغیرات التي قد یتعرض لھا بین حین وآخر 

التنشئة األسریة السویة حیث تنغرس القیم واألخالق في األبناء ویمثل األبوان األسوة الحسنة للطفل ، فإذا 
صلحا صلح الطفل وإذا فسدا فسد الطفل - اإلعالم وذلك یجعل القیم میداناً من میادینھ وھدفاً من أھدافھ - القدوة

الحسنة وال سیما في المدرسة والبیت من قبل المدرسین لطالبھم ومن قبل أولیاء األمور ألبنائھم 

للقیم أثر كبیر في تماسك المجتمعات 
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تقويم الوحدة السادسة

السؤال األول : اذكر مخسة من مصادر اكتساب القيم يف حياتنا .
..................................................................................................................... -1
..................................................................................................................... -2
..................................................................................................................... -٣
..................................................................................................................... -4
..................................................................................................................... -٥

السؤال الثاين: أكمل العبارات التالية بام ينساهبا: 
1-  تعــرض الشــعب الكويتــي الحتــالل مــن قبــل نظــام عراقي بائــد يف يــوم اخلميــس املوافق

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

2-  من الشخصيات الكويتّية التي نرشت الدين اإلسالمي بقيمه السمحة يف القارة اإلفريقية اسمه
..............................

٣-  عبارة عــن جمموعة الصفات األخالقية كالعادات واملبــادئ واالجتاهات حول ما هو مرغوب
وغري مرغوب اجتامعّيًا، والتي يامرسها أفراد املجتمع الواحد تسمى ..............................

السؤال الثالث: عدد أثر القيم يف حياة الفرد واملجتمع.
...........................................................................................................................

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

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

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

القرآن الكریم واألحادیث النبویة الشریفة 
المساجد ودور العباد 

األسرة 
المدرسة 

العمل التطوعي 

۱۹۹۰ م

عبد الرحمن حمود السمیط 

القیم 

تعزیز مبادئ الدین اإلسالمي الحنیف مثل إیتاء الزكاة ومساعدة الفقراء والمحتاجین 
احترام وتقدیر الوالدین وكبار السن والمعلمین 
المحافظة على ممتلكات الدولة والدفاع عنھا 

حسن استعمال وسائل التواصل االجتماعي بما ینفع الفرد نفسھ ومجتمعھ 
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السؤال الرابع: اكتب أنواع القيم يف الدوائر التالية: 

السؤال اخلامس: عدد خصائص القيم.
...........................................................................................................................

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

القيم
االقتصادية

القیم 
الدینیة 

القیم 
النظریة 
والعلمیة 

القیم 
االجتماعیة 
واالنسانیة 

القیم 
الدیمقراطیة

القیم 
الحضاریة 
والثقافیة 

القیم 
القیم الصحیة الجمالیة 

ذاتیة - نسبیة - إنسانیة - مكتسبة وغیر وراثیة 
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مرشوع الوحدة السادسة

املرشوع األول:
بتعاون املتعلم مــع زمالئه بعمل مطويــات توضح أمهية القيم

الدينية واألخالقية واإلنسانية يف ازدهار حياتنا.

املرشوع الثاين:
تقوم املجموعة بإعداد وسيلة مصورة توضح فيها الشخصيات

الكويتية التي سامهت يف نرش القيم.

املرشوع الثالث:
حتــاول كل جمموعة بمشــاركة املعلــم أن تصمم شــعارًا حلملة

تطوعيــة ألعامل اخلري يمكن أن ينتفع هبــا املجتمع الكويتي، ويتم 
التصويــت مــن قبل املجموعــات األخرى عىل أفضل شــعار، ثم 

ينرش عىل إحدى مواقع التواصل االجتامعي التابعة للمدرسة.



الوحدة السابعة

التنوع الثقافي واحلضاري في العالم

أواًل: مفهوم الثقافة والحضارة.
ثانيًا: عناصر الثقافة وخصائصها.

ثالثًا: التنوع الثقافي وأثره على السلوك اإلنساني.
التقويم

١4٧
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سنتعرف يف هذه الوحدة عىل اآليت:
1 - تفسري التنوع الثقايف واحلضاري يف العامل

2 -  اســتنتاج أمهية التنوع الثقــايف واحلضاري يف نرش 
السالم والتعاون الدويل ونبذ التفرقة العنرصية.
٣ - تعزيز االحرتام للتنوع الديني والثقايف يف العامل.

4 - كيفية تطبيق مفاهيم الدرس.
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أواًل: مفهوم الثقافة واحلضارة

تتداخــل )الثقافة( و)احلضــارة( ويتقاربان ويتباعدان 
من حيث مفهوم كل منهام ومدى شمول أحدمها لآلخر، 
حيث يرى بعضهم أن املفهومن يعربان عن اليشء نفسه، 
بينــام يرى علــامء آخــرون أن احلضارة هي أحد أشــكال 
الثقافــة، وأن احلضارة تشــمل يف داخلهــا الثقافة كجزء 

منها.
الثقافــة: يعترب تعريــف إدوارد تايلور أقــدم تعريفات 
الثقافة وأكثرها شــيوعًا، حيث عّرف الثقافة بأهّنا ) الكّل 
املعقد الذي يتضمن املعرفة، والفن، والعقائد، والقانون، 
والعادات، والتقاليد وغريها من القدرات املكتسبة لدى 

اإلنسان أّلنه عضو من أعضاء املجتمع(.
الثقافة عند اليونســكو*: هي»مجيع الســامت الروحية 
واملاديــة والفكرية والعاطفية التــي متيز جمتمعًا عن غريه، 
وتشــمل الفنــون واآلداب وطرائــق احلياة،كــام تشــمل 

احلقوق األساســية لإلنســان ونظم القيم والتقاليد واملعتقدات والثقافة هي التي متنح اإلنســان قدرته 
عىل التفكري يف ذاته وجتعل منه كائنًا يتميز باإلنســانية املتمثلــة بالعقالنية والقدرة عىل النقد، وااللتزام 
األخالقــي وعن طريقها هيتدي إىل القيم ويامرس االختيار، وهي وســيلة اإلنســان للتعبري عن نفســه 
والتعــرف إىل ذاتــه كمرشوع غــري مكتمل وإعادة النظــر يف إنجازاته والبحث عــن مدلوالت جديدة 

وإبداع أعامل يتفوق فيها عىل نفسه«.

* وهــي املنظمــة العامليــة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة ) التابعــة هليئــة األمــم املتحــدة والتــي بذلــت جهــودًا يف جمــال تعريــف الثقافــة كان أمههــا عقــد مؤمتــر عاملــي 
خــاص بالثقافــة عــام 19٨2م(، يف املكســيك لتعريــف الثقافة.وصــدر عنــه »إعــالن مكســكو للثقافــة «

اختــارت المنظمــة اإلســالمية للتربيــة والعلــوم 
والثقافة )إيسيســكو( مدينة الكويت لتكون عاصمة 
للثقافة اإلســالمية لعام 201٦ وذلك ضمن برنامج 

عاصمة الثقافة اإلسالمية.

شكل رقم )١١4(
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تتكون الثقافة من ثالثة مكونات رئيسة:
<  مكونات مادية : وهي املكونات املستخدمة بشكل يومي) كاملأكل واملرشب وامللبس واملسكن 

وغريها(.
< مكونات فكرية : مثل الفن واللغة والعلم والدين وغريها.

< مكونات اجتامعية : وهي تلك املكونات التي تشمل البناء االجتامعي.

نشاط )١(
ابحث يف مصادر التعلم عن األسباب التي جعلت منظمة )إيسيسكو( ختتار دولة الكويت عاصمة 

الثقافة اإلسالمية سنة 201٦.
...........................................................................................................................

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

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

احلضــارة : هي مجلة مظاهر الرقي العلمــي والفني واألديب 
واالجتامعي يف جمتمع من املجتمعات ، أويف جمتمعات متشاهبة 

وهي مرحلة سامية من مراحل التطور اإلنساين .

نالحــظ أن مفهــوم احلضارة أشــمل من مفهــوم الثقافة، ألن احلضــارة هي جممل اإلنجــاز املادي 
واملعنــوي بينام يقترص مفهوم الثقافة عىل اجلانب املعنوي ومن الســهل عىل أمة أن تنقل حضارة علمية 
وتكنولوجية ولكن عليها أن تصوغ الثقافة التي ترتبط هبا والتي تنعكس يف القيم األخالقية وأساليب 

احلياة ونوع املشاعر والوجدانيات يف الشكل الذي يناسبها.

أضف إلى معلوماتك:

عبد الرحمن بن خلدون ) مكتشــف علم 
االجتمــاع ( وهــو أول مــن اســتخدم فكرة 

الحضارة كفكرة مستقلة لها مفهومها.

شروط ظهور الحضارة:

األفكارالبيئة المناسبةاالستقراراإلنسان
)االستمرار والثبات(

مساھمتھا المتمیزة في إغناء الثقافة اإلسالمیة وفي ازدھار الثقافة االنسانیة عموماً 
تحتوي العاصمة الثقافیة على معالم حضاریة ومؤسسات ثقافیة وفنیة 

تنظیم المھرجانات والمواسم الثقافیة وإقامة المعارض للكتب والفنون التشكیلیة 



١5١

نشاط )١(

 الحظ الصورة يف الشــكل املقابل ثم ضع عنوانًا مناسبًا 
هلا.

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

نشاط )٢(

باالستعانة بمكتبة املدرسة ابحث عن تعريف  ابن خلدون للحضارة وما هي أشهر مؤلفاته؟
...........................................................................................................................

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

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

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

نشاط )٣(

باستخدام حمركات البحث العلمي اإللكرتونية اكتشف احلضارة التي استوطنت جزيرة فيلكا؟
...........................................................................................................................

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

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

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

شكل رقم )١١5(

الحیاة ملتقى جمیع الشعوب على اختالف ألوانھم ودیانتھم 
وأعراقھم 

عرف ابن خلدون الحضارة بأنھا تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوھھ ومذاھبھ من المطابخ 
والمالبس والمباني والفرش واألبنیة وسائر عوائد المنزل وأحوالھ كما أن عرفھا ضمن اإلطار االجتماعي

والتاریخي بأنھا الوصول إلى قمة العمران والتطور الثقافي والشخصي للمجتمع والدخول للرقي االجتماعي 
الثابت 

مقدمة ابن خلدون 
لباب المحصل في أصول الدین 

شفاء السائل وتھذیب المسائل ، نشره وعلق علیھ أغناطیوس عبده الیسوعي 
التعریف بابن خلدون ورحالتھ شرقاً وغرباً " مذكراتھ "
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أنشطة الدرس:
نظر إىل الصور ثم استخدم حمرك البحث العلمي ونفذ املطلوب:

الدولة:
امَلْعلم:

الدولة:
امَلْعلم:

الدولة:
امَلْعلم:

الھند
تاج محل 

مصر 
االھرامات 

الوالیات المتحدة األمریكیة 

تمثال الحریة 
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ثانيًا: عنارص الثقافة وخصائصها

كل جمتمع برشي له ثقافة خاصة به متيزه عن باقي املجتمعات فبالرغم من أن عنارص الثقافة تتشابه 
بن املجتمعات لكنها ال تصل إىل حد التطابق يف الشبه.

عنارص الثقافة:
١ - العنــارص املادية : ويقصد به كل ما أنتجه وصنعه واخرتعه اإلنســان ويمكن اختباره باحلواس

مثل )املسكن واآلالت ووسائل املواصالت ...(.
٢ - العنارص غر املادية : ويقصد هبا قواعد الســلوك واألخالق والقيم والعادات والتقاليد واللغة 

واألساليب الفنية التي تســتعملها اجلامعة وكل العنارص 
السيكولوجية )النفسية( التي تنتج عن احلياة االجتامعية .
وللكويــت دور بــارز يف االهتامم بالثقافــة ومتثل ذلك 
بتأســيس الكثري من املؤسسات الثقافية وعىل سبيل املثال 
املجلــس الوطني للثقافة والفنــون واآلداب ومركز جابر 

الثقايف ومركز عبداهلل السامل الثقايف.

نشاط )١(

تعرف عىل الشــعار املقابل يف الشــكل )11٧( ثم ابحث باســتخدام حمركات البحث العلمي ســنة 
التأسيس وأهم أهدافه.

االسم

سنة التأسيس

اهلدف

نشاط )٢(      تعرف الصورة يف الشكل رقم )11٦( ثم صنفها حسب عنارص الثقافة.

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

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

شكل رقم )١١٦(   صورة توضح مركز عبداهلل السامل الثقايف

شكل رقم )١١٧(

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
۱۷ یولیو ۱۹۷۳ م 

وضع خطة ثقافیة تستند إلى الدراسات 
الموضوعیة الحتیاجات البالد 

العناصر غیر المادیة 
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خصائص الثقافة :
١ -  إنسانية: أي إهنا خاصة باإلنسان وحدة دون سائر 

احليوانات.
٢ - مكتسبة: يكتسبها الفرد بحكم انتامئه للجامعة 

٣ -  قابلة لالنتشــار والنقل: حيث تنتقــل عرب التعلم 
واللغة ووسائل االتصال احلديثة.

4 -  تراكمية: يبدأ اإلنســان دائاًم من حيث انتهت األجيال الســابقة ومــا تركته من تراث، وبرتاكم 
اجلوانب املختلفة تتطور بعض جوانب الثقافة إىل األفضل.

5 -  ثابتة ومتغرة: الثقافة شاملة ومستقرة وأحيانًا معرضة للتغيري، وذلك عن طريق:
أ- التجديد واالبتكار.   ب- احلذف واالستبدال.   ج -االنتشار الثقايف .   د- االستعامر.  

وختتلف درجة التغيري وأسلوبه من ثقافة إىل أخرى.

نشاط )١( 

-  الحظ الشكل رقم )11٨( ثم استخرج اليوم العاملي للغة العربية ووضح أمهيتها يف حفظ الثقافة
العربية واإلسالمية.

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

نشاط )٢(

-  متثل الصورة التي أمامك عادة كويتية متوارثة، ما هي؟ ومتى تقام؟
...............................................................

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

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

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

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

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

شكل رقم )١١8(

شكل رقم )١١٩(

۱۸ دیسمبر من كل عام 

القرقیعان : منتصف شھر رمضان وتكون عادة لیلتي ۱٤ و 
۱٥ من الشھر وذلك بسبب اكتمال القمر وسھولة المشي لیالً 

حیث یتجمع األطفال من ذكور وإناث على شكل مجموعات 
ویكون لكا مجموعة رئیس وتطوف تلك المجموعات بالحي 

واألحیاء المجاورة 
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نشاط )٣(

1 -  بمشاركة زمالئك ومساعدة معلمي اللغة العربية اعمل برناجمًا إذاعيًا مدرسيًا عن أمهية وتعزيز 
اللغة العربية يف حياتنا.

2 - من خالل مكتبة املدرسة ابحث عن أهم العنارص الثقافية املادية لكٍل من:

بريطانيااليابان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٣ -  طلب صديقك - من خارج دولة الكويت عرب وسائل التواصل االجتامعي أن ترسل له تقريرًا 
عن الثقافة يف بلدك )الكويت(

اكتب التقرير ثم ناقشه مع زمالئك.
...........................................................................................................................

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

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

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

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

التكنولوجیا 
الھندسة المعماریة 

الفن 

العلوم 
التكنولوجیا 
الریاضة 

تعد الثقافة في الكویت امتداداً للثقافة اإلسالمیة والعربیة بشكل عام وثقافة شبھ الجزیرة العربیة بشكل خاص كما أن طبیعة الموقع الجغرافي 
الخاص بدولة الكویت كان لھ األثر األكبر بجعل المجتمع الكویتي مجتمعاً متقبالً للثقافات المحیطة بھ كما أن مبدأ التشاور والحوار بین الكویتیین

قیام الدولة جعل من ثقافة الدیمقراطیة وحریة التعبیر أساساً ھاماً للثقافة الكویتیة ، وبینما أدى اكتشاف النفط إلى تحول في نمطوالحكان منذ 
الحیاة عن ما كان علیھ قبل اكتشاف النفط أال أنھ لم یتغیر من ھویة الشعب الكویتي 
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ثالثًا: التنوع الثقايف وأثره عىل السلوك اإلنساين

إن التنــوع الثقــايف يوســع نطــاق اخليــارات املتاحــة 
لــكل فرد وهو أحــد مصــادر التنمية، ال بمعنــى التنمية 
االقتصادية فحســب وإنام أيضًا وسيلة لبلوغ حياة فكرية 

وعاطفية وأخالقية ُمرضية.
التنــوع الثقــايف: هو عبــارة عــن مزيج مــن الثقافات 
املتنوعــة واملختلفة والتي تعود إىل مناطق عديدة يف العامل 
وجيمع من ثقافة كل دولة شيئًا مميزًا مما يضفي عىل املشهد 

الثقايف الكثري من العمق والتنوع ويعطيه صفة العاملية.
أمهية التنوع الثقايف:

1 - يعترب املحرك الرئييس للمجتمعات وأساس التنمية املستمرة.
2 - يساهم يف تنوع التعليم وتبادل اخلربات والثقافات بن املجتمعات.

٣ - يزيد من تنوع اخليارات الثقافية لألشخاص.
4 - يعطي لألفراد حرية التعبري عن أفكارهم ونرش ثقافتهم.

٥ - يزيد من اإلبداع يف خمتلف جماالت احلياة.

نشاط )١(

الحظ الصورة يف الشكل املقابل ثم حدد اسم املسجد 
وبعضًا من األنشطة الدينية التي تقام يف هذا املسجد.
...............................................................

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

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

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

هل تعلم:

أن الدســتور الكويتــي رســم المالمح الرئيســية 
للهويــة الكويتيــة وحــدد مكوناتهــا ورموزهــا التي 

تتشكل منها وفقَا لآلتي :
1 - الدين

2 - الوطن
٣ - اللغة العربية

4 - الثقافة

المسجد الكبیر : یقوم بنقل مباشر لصالة القیام 

وصالة الجمعة من المسجد الكبیر مباشرة 

ویقوم بالعدید من البرامج الثقافیة واألنشطة 
االجتماعیة المختلفة التي تربط جمیع فئات المجتمع ویعمل على إبراز دور المسجد الثقافي واإلجتماعي
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نشاط )٢(

باستخدم مصادر التعلم اطلع عىل الدستور الكويتي ثم اذكر املادة الدستورية التي تنص عىل اهلوية 
الكويتية من حيث ) الدين - اللغة - الثقافة (

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

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

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

نشاط )٣(

الحظ الصورة يف الشــكل املقابل ثم شــارك زمالءك 
بكتابة تقرير موجز عن اليوم العاملي للتنوع الثقايف .

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

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

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

نشاط )4 (

باســتخدام حمركات البحث العلمي و املصادر املعتمدة ابحث عن ) عدد بعض من اجلنسيات التي 
تعيش يف الكويت ( ثم وضح دورك كمواطن يف كيفية التعايش السلمي مع هذه اجلنسيات؟

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

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

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

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

المادة ۲ : دین الدولة اإلسالم والشریعة اإلسالمیة مصدر رئیسي للتشریع 
المادة ۳ : لغة الدولة الرسمیة ھي اللغة العربیة 

المادة ۱۳ : التعلیم ركن أساسي لتقدم المجتمع ، تكفلھ الدولة وترعاه 
المادة ۱٤ : ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي 

یشكل التنوع الثقافي قوة محركة للتنمیة ، لیس على مستوى النمو
االقتصادي فحسب بل أیضاً كوسیلة لعیش حیاة فكریة وعاطفیة 

ومعنویة وروحیة أكثر اكتماالً وھو ما تنص علیھ اتفاقیات الثقافة 
السبع التي توفر ركیزة صلبة لتعزیز التنوع الثقافي 
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إن ممارســة التنــوع الثقــايف ال تتم إال مــن خالل نرش 
احلوار وتطويره لرتسيخ قيم ) التوافق، التعايش املشرتك، 

االحرتام املتبادل(.
التعايش : هو القبول بالتنوع بام يضمن وجود عالقات 

إجيابية مع اآلخرين.
إن التعايش الســليم مع التنوع الثقايف يتطلب جمموعة 
من املامرســات منهــا: )احلــوار، القبــول بالتعددية ونبذ 
العنرصيــة، التســامح، املحبة، التعــاون ، نبــذ الكراهية 

والعنف(.
إن االعــرتاف باآلخر هو األســاس الذي يرتتب علية 
مبادئ التســامح والقبول بالتعدديــة والعكس صحيح، 
وإنــكار اآلخر ينطلق من مفاهيم االســتعالء العنرصي، 

والشك بأن القبول باآلخر هو رشط رضوري للحوار.
والسؤال هنا :

من هو اآلخر؟ وما هو التسامح؟
واملقصــود باآلخر: هو كل مــن خيتلف معنا من ناحية 

)الدين، العرق، األصل(.
أما التســامح : فهو االعــرتاف والقبــول بحقوق كل 

األفراد واجلامعات التي لدهيا أفكار وآراء وسلوك ومواقف خمتلفة ومتنوعة.
فقــد بــدأ نبينا حممد -صىل اهلل عليه وســلم- دعوته باحلكمة واملوعظة احلســنة، ومل يتخَل يومًا عن 

الرفق واللن يف القول والعمل، عماًل بقول اهلل تعاىل:
)ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( )النحل : 12٥( 
فاإلسالم يدعو إىل السالم وينكر العنف بالقول قبل العمل.

شكل رقم )١٢٠(
منحت األمم املتحدة سمو الشيخ صباح األمحد اجلابر أمر دولة 

الكويت لقب قائد العمل اإلنساين عام ٢٠١4م.

هل تعلم

هناك مفهوم مرتبط بمفهوم التعايش المشترك 
وال ينفصــل عنــه بل هو مكمــل له وهــو )التعاطف 

العرقي(.
ويشمل على عنصري:

- التفاعل 
- التعاطف الوجداني



١5٩

نشاط )١(

الحظ الصورة يف الشــكل ) 120 ( وباســتخدام وســائل البحث العلمي حدد السنة التي كرم فيها 
سمو األمري بلقب قائد العمل اإلنساين، ثم وضح الدور اإلنساين لألمري يف نرش املحبة والسالم.

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

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

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

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

نشاط )٢(

باالســتعانة بالقرآن الكريم استخرج اآليات التي تدل عىل مفهوم التعاطف العرقي موضحًا رأيك 
يف هذا املجال.

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

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

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

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

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

نشاط )٣(

اكتب تقريرًا إذاعيًا عن التعامل باحرتام مع الثقافات والديانات األخرى.
...........................................................................................................................

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

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

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

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

۹ سبتمبر ۲۰۱٤ م 
للدور البارز الذي یقوم بھ سمو األمیر في مجال العمل اإلنساني وحل النزاعات والخالفات والعمل على تحقیق السالم ونشر

ثقافة المحبة بین شعوب ودول العالم ، وإعانة الالجئین ونصرة المظلومین واحترام الجوار وتحقیق االستقرار والعیش 
الكریم لشعوب العالم ومسیرتھ الحافلة بالعطاء ومد ید العون إلغاثة المنكوبین ونصرة المظلومین والالجئین حتى غدت 

الكویت نموذجاً یحتذى بھ في العمل اإلنساني والخیري وحظیت بمكانة مرموقة جعلتھا محل تقدیر واحترام كل األمم 

قال تعالى : ( یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا 
أتقاكم إن هللا علیم خبیر ) 

إن التعاطف مع اآلخرین والشعور بھم وتحقیق رفاھیة العیش لھم یجعل الوصول لألھداف أسھل ، ویحقق 
فاعلیة العمل وصوالً إلى ازدھار المجتمع بأكملھ 

التركیز على فضیلة احترام األدیان ، منعاً للدخول في تجاذبات من ھنا أو تناحرات من ھناك وتأكید على احترام 
اآلخر ، ألن التقلیل من شأن دین بعینھ یؤدي إلى مشكالت كبیرة كما أن اإلشادة بدین وتحقیر ثان تفضى إلى

تعقیدات دقیقة في العالقات اإلنسانیة ، وبالتالي على كل من یتقدم صفوف الدعوة مراعاة الحساسیات 
المتراكمة  ، خاصة أن حالة االستنفار بدأت تتزاید عند الشعوب بمختلف ألوانھا 
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األمم املتحدة وثقافة السالم
أعلنــت األمم املتحدة يف عام 19٨1 عن إعالن اليوم 
العاملي للسالم وتعزيز املثل العليا للسالم بن الشعوب.

عنارص ثقافة السالم:
1 -  احرتام احلياة وإهنــاء العنف من خالل احلوار 

والتعاون.
2 -  االحــرتام الكامــل جلميــع حقــوق اإلنســان 

واحلريات األساسية وتعزيزها .
٣ - احرتام وتعزيز احلق يف التنمية .

4 -  االعرتاف الكامل بحق كل فرد يف حرية التعبري 
والرأي .

٥ -  التمســك بمبادئ احلرية والعدل والديمقراطية والتســامح والتضامن والتعاون والتعددية 
والتنوع الثقايف واحلوار عىل املستوين املجتمعي والدويل.

نشاط )١(
الحظ الصورة يف الشكل )121( ثم ضع عنوانًا مناسبًا هلا.

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

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

نشاط )٢(
باستخدام حمركات البحث العلمي اكتب نص مفهوم السالم بالنسبة إلعالن األمم املتحدة ؟

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

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

شكل رقم )١٢١(

هل تعلم:

أن الســالم ليس فقط لحــل النزاعات والحروب 
بين الــدول ، فهو أيضًا مهم في الدول المســتقرة أو 

في المدرسة أوفي البيت أو في الشارع.

السالم یقدم أفضل ما بداخلھ ، ویقرب بین الناس ویجمعھم على المحبة والتعایش 

الجھود الرامیة من خالل مساعدة البلدان والمناطق في االنتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة السالم والحد 
من مخاطر انزالق أي بلد في العودة إلى الصراع من خالل تعزیز القدرات الوطنیة إلدارة الصراع ، 

وإرساء أسس السالم والتنمیة المستدامة 
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نشاط )٣(

- بمساعدة معلمي الرتبية اإلسالمية، اكتب تقريرًا عن دور اإلسالم يف املساواة ونبذ العنرصية.
..........................................................................................................................

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

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

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

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

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

نشاط )4(

- شارك مع زمالئك يف عمل برنامج إذاعي عن أمهية السالم لكل من: 
)األرسة - املدرسة - املجتمع(.

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

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

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

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

نشاط )5(

- اكتب رسالة توجهها ملبتعثي دولة الكويت يف أنحاء العامل عن أمهية التعايش السلمي.

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

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

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

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

الدین اإلسالمي حارب ھذا الداء بشتى أنواعھ وأشكالھ ودعا إلى المساواة والتسامح والعدل بین 
الناس وجعل میزان التفاضل بین البشر میزان التقوى قال هللا تعالى :( یا أیھا الناس إنا خلقناكم من
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا علیم خبیر ) كما جعل 

االختالف في طبیعة الجنس البشري بتعدد صوره وأشكالھ آیة من آیاتھ في ھذا الكون قال سبحانھ : 
( ومن آیاتھ خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آلیات للعالمین )  

األسرة : یحمي السالم األسر ویعمل على حمایة األسرة ألن الحروب تؤثر على جمیع أفراد األسرة بسبب 
رار  غیاب األمن واالستق

المدرسة : یؤمن السالم مستقبل الشباب بشكل كبیر ألنھ یزید من قدرة الشباب على تحدید اختیاراتھم وبذلك 
ر  یساعد الشباب على بناء المجتمعات والعمل على تطورھا بشكل كبی

المجتمع : وفر السالم للمجتمع نظاماً سلمیاً ومستقراً باإلضافة إلى أنھ یعد شرطاً ضروریاً الستمراریة 
البشریة 
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تقويم الوحدة السابعة

١ - عرف املفاهيم واملصطلحات التالية:

الثقافة

احلضارة

التعايش

التسامح

٢ - أكمل اجلدول التايل:

غري ماديةماديةعنارص الثقافة

1-أمثلة

-2

-1

-2

٣ - عدد رشوط ظهور احلضارة.
........................................................................................................................ -
........................................................................................................................ -

ھي التي تمنح االنسان قدرتھ على التفكیر في ذاتھ وتجعل منھ كائناً یتمیز باإلنسانیة 

ھي جملة مظاھر الرقي العلمي والفني واألدبي واالجتماعي في مجتمع من المجتمعات أو في 
مجتمعات متشابھة وھي مرحلة سامیة من مراحل التطور اإلنساني 

ھو القبول بالتنوع بما یضمن وجود عالقة ایجابیة مع اآلخرین 

ھو االعتراف والقبول بحقوق كل األفراد والجماعات التي لدیھا أفكار ومواقف متنوعة

المسكن 

اآلالت 

مركز 
جابر الثقافي 

مركز 
عبدهللا السالم الثقافي 

اإلنسان - االستقرار 
البیئة المناسبة - األفكار " االستمرار والثبات " 
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4 - عدد بعضًا من خصائص الثقافة.
........................................................................................................................ -
........................................................................................................................ -

5 - اقرأ وأجب عن التايل:
حتقق دولة الكويت معنى التنوع الثقايف املثمر بام جتمعه عىل أرضها من جنســيات تعود يف أساســها 
إىل ثقافــات متعــددة، تعيش يف أمن وســالم ومتارس نوعًا مــن التواصل الثقايف فيــام بينها وحتمل كل 

جنسية ثقافتها بام يشمل هذا املفهوم من ممارسات حياتية ويومية وأنامط السلوك والتفكري والتعبري.
  أ - عرف ما حتته خط.

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

..................................................................................................................... -
ب - التعايش السليم مع التنوع الثقايف يتطلب جمموعة من املامرسات... ارشح ذلك.

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

..................................................................................................................... -
ج - عدد بعضا من الثقافات واجلنسيات التي تعيش عىل أرض الكويت.

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

..................................................................................................................... -
د - وضح دورك كمواطن يف التعايش السليم مع هذه اجلنسيات.

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

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

إنسانیة : أي أنھا خاصة باالنسان وحده دون سائر الحیوانات 
مكتسبة : یكتسبھا الفرد بحكم انتمائھ للجماعة 

ھو عبارة عن مزیج من الثقافات المتنوعة والمختلفة والتي تعود إلى مناطق عدیدة في العالم ویجمع من ثقافة
كل دولة شیئاً ممیزاً مما یضفي على المشھد الثقافي الكثیر من العمق والتنوع ویعطیھ صفھ العالمیة 

التعایش السلیم مع التنوع الثقافي یتطلب مجموعة من الممارسات منھا : الحوار - القبول بالتعدیة - نبذ
العنصریة - والتسامح - والمحبة - والتعاون - ونبذ الكراھیة - والعنف 

تستوعب الكویت على أرضھا كل الثقافات ، كما أن لدیھا القدرة على أن تدعمھا وتقدم لھا كل ما یساعد على 
نشرھا والمحافظة على خصوصیتھا 

نقدر ونحترم كل وافد على أرض الكویت ، وأال نجعلھ یحس بالغربة أكثر مما ینبغي ، فھو لم 
یأتي الكویت من فراغ ولكنھ أتى لتحسین أوضاعھ المعیشیة وبالتالي علینا أن نعینھ على ذلك 

وأال نزید من أعبائھ فعلى أرض الكویت من الوافدین  الطبیب والمدرس والمحاسب 
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مرشوع الوحدة السابعة

املرشوع األول:
بالتعــاون مع زمالئك اكتب بحثــًا قصريًا حول ما قدمــه املؤرخ ابن 

خلدون حول مفهوم احلضارة.

املرشوع الثاين:
تعد املجموعة وسيلة حتتوي عىل صور قديمة ونبذة تارخيية إلنجازات

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب يف دولة الكويت.

املرشوع الثالث:
بــإرشاف املعلــم: حاول أن تصمــم لوحة جدارية جتمــع فيها صورًا 

ومعلومات عن املعامل الثقافية يف دولة الكويت.



الوحدة الثامنة
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املنظمات العاملية

أواًل: األمم المتحدة.
ثانيًا:  دور األمم المتحدة في مواجهة التحديات المختلفة في 

العالم.
ثالثًا:  دور دولة الكويت في مواجهة التحديات على الصعيد 

العالمي.
رابعًا:  مساهمة المؤسسات والجمعيات الخيرية في دولة الكويت 

في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المجتمعات.
التقويم
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سنتعرف يف هذه الوحدة عىل اآليت:
1 -  دور املنظــامت العامليــة يف مواجهــة التحديات 

العاملية.
2 -  أمهية دور دولة الكويت يف تقديم املســاعدات 

لدول العامل ومواجهة التحديات العاملية.
تقديــم  يف  اخلرييــة  الكويتيــة  اجلهــات  ٣ -  دور 

املساعدات للعامل.
4 - كيفية تطبيق مفاهيم الدرس.
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املنظامت العاملية

أواًل: األمم املتحدة

شــهد العامل يف القرن العرشين حربن عامليتن أدتيا إىل 
خسائر فادحة نتيجة التطور اهلائل يف صناعة األسلحة، كام 
تزايد اإليامن برضورة البحث عن وسائل حلل املنازعات 
بــن الدول بطرق ســلمية، ومن أهم هذه الوســائل التي 
جلأت إليها الــدول املنظامت الدوليــة ومنها عصبة األمم 
عــام 1919م التي فشــلت يف حفظ الســالم واألمن بن 

الدول، ثم هيئة األمم املتحدة عام 194٥م.

سعت جمموعة من الدول الكربى واملنترصة يف احلرب 
العامليــة الثانيــة ) 19٣9 - 194٥م ( والتي لعبت دورًا 
قياديًا يف ارســاء قواعد ميثاق منظمة جديدة تسعى حلفظ 
الســالم واألمن يف العامل، فقد اجتمعــت الدول الثالث 
الكربى )الواليات املتحــدة األمريكية - اململكة املتحدة 
- االحتاد السوفييتي ســابقًا( يف مؤمتر يالطا، حيث أعلن 
عــن إنشــاء هيئة األمــم املتحــدة يف 194٥/10/24م، 

وضمت آنذاك ٥0 دولة.

أضف إلى معلوماتك ....

منظمــات دولية : هي هيئة يشــترك فيهــا عدد من 
الــدول للقيام بمجموعة من األعمــال ذات األهمية 

المشتركة .

شكل رقم )١٢٣(   شعار هيئة األمم املتحدة

شكل رقم )١٢4(    مؤمتر سان فرانسيسكو عام ١٩45م 

شكل رقم )١٢٢(   شعار عصبة األمم املتحدة
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 تعلمت من الدرس: 

1 - أنشئت هيئة األمم املتحدة عام 194٥ م .
2 - هليئة األمم املتحدة العديد من األهداف والرشوط .

٣ - املقر الدائم هليئة األمم املتحدة مدينة نيويورك .
4 - تعددت األجهزة التابعة هليئة األمم املتحدة .

................................................................................................................................- ٥

- تسعى هيئة األمم املتحدة لتحقيق أهداف منها :
- املحافظة عىل السالم واألمن يف العامل.

- تنمية العالقات الودية بن الدول.
- تعزيز احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

- رشوط االنضامم لألمم املتحدة :-
- استقالل الدولة.

- تتعهد الدولة بتنفيذ قوانن هيئة األمم املتحدة.
- حترص الدولة عىل حفظ السالم بن الدول.

- مؤمتر سان فرانسيسكو عام ١٩45م :
يعتــرب مــن املؤمتــرات املهمة لتأســيس منظمــة األمم 
املتحدة حيث اجتمعت )٥0 دولة ( مســتقلة وقعت عىل 
امليثــاق منها ) مخــس دول عربية ( يف 2٥ من يونيو ســنة 
194٥م، ويتكــون ميثاق األمم املتحدة من )111( مادة 
مقســمة عىل عدة فصــول، وبدأ العمل رســميًا يف األمم 

املتحدة يف 24 من أكتوبر سنة 194٥م.
اختذت منظمة األمــم املتحدة من مدينة نيويورك مقرًا 
دائاًم هلا، وتضم ٦ أجهزة رئيســية تم إنشاؤها عىل فرتات 
زمنيــة خمتلفة، وكل واحدة منها هلا أهداف وبرنامج حمدد 

للعمل عليه.

صورة رقم )١٢5(    توضح صاحب السمو الشيخ صباح األمحد
عام ١٩٦٣ يف األمم املتحدة

شكل رقم )١٢٦(    صور األمم املتحدة

هل تعلم

انضمت دولة الكويت لألمم المتحدة في 14من 
مايــو ســنة 19٦٣م ، ورفع حضرة صاحب الســمو 
أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد الصبــاح علم 

الكويت على سارية األمم المتحدة .

صدقت على إنشاء ھیئة األمم المتحدة ٥۰ دولة 
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نشاط رقم )١(:

عرف املصطلح التايل: 
- منظامت دولية: 

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

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

نشاط رقم )٢(:

- أكمل اجلدول التايل: -

رشوط االنضامم لعضوية األمم املتحدةأهداف هيئة األمم املتحدة

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

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

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

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

نشاط رقم )٣(: 

-  شارك زمالءك يف كتابة تقرير خمترص عن الدول العربية التي وقعت عىل ميثاق هيئة األمم املتحدة 
من خالل حمركات البحث اإللكرتوين.

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

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

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

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

ھي ھیئة یشترك فیھا عدد من الدول للقیام بمجموعة من األعمال ذات األھمیة 

المشتركة 

المحافظة على السالم واألمن في العالم 

تنمیة العالقات الودیة بین الدول 

استقالل الدولة 

تتعھد الدولة بتنفیذ قوانین ھیئة األمم 
المتحدة 

دة  وقعت كل من العراق - مصر - السعودیة - سوریا - لبنان على میثاق األمم المتح
- األمم المتحدة لیست حكومة عالمیة وھي ال تضع قوانین ، ولكنھا توفر سبل المساعدة على حل
النزاعات الدولیة وصیاغة السیاسات المتعلقة بالمسائل التي تمسنا جمیعاً ، وكل الدول األعضاء 

كبیرھا وصغیرھا ، غنیھا وفقیرھا ، بما لھا من آراء سیاسیة ونظم اجتماعیة متباینة ، لھا في األمم 
المتحدة أن تعرب عن آرائھا وتدلي بأصواتھا في ھذه العملیة 
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اختصاصات األجهزة الرئيسية التابعة لألمم املتحدة

١- اجلمعية العامة :
هي اهليئة الرئيســّية لألمم املتحدة والوحيدة التي متثل 
فيها مجيع الدول األعضــاء وعىل نحو متساٍو، حيث لكل 

دولة صوت واحـــد للتصويت عىل القرارات.
جيتمــع أعضاء اجلمعية مرة واحدة سنويـــــًا، ويمكن 
للجمعيــة أن تعقــــــد اجتامعــات اســتثنائية أو طارئــة 
خـــــــالل 24 ساعة بناء عىل طلب من جملس األمــن أو 
من أغلبيـــة الــدول األعضاء أو بطلب مـــن عضو واحد 

تؤيــــُده أغلبيــة الدول األعضاء. 

٢ - جملس األمن :
يتكون جملس األمن من مخسة عرش مقعدًا، منها مخسة دائـــمة تشغلها الدول التالية ) الصـن، فرنسا، 
روسيــــا، بريطانيــــا، أمريكا (، أما املقاعد العرشة األخرى فهي غري دائمة يتم شغلها باالنتخاب من 
جانب اجلمعية العامة ملدة ســنتن، ويتعن عىل اجلمعيـــــــة العامة عند اختيارها للدول األعضاء غري 

الدائمة أن تراعي اعتبارين مها :
مدى مسامهة الدول األعضاء يف حفظ السلم واألمن الدولين وعدالة التوزيع اجلغرايف.

أضف إلى معلوماتك....

تولت دولــة الكويت عضوية مجلس األمن للمرة 
األولى عامي 19٧٨-19٧9م

والمرة الثانية عامي 201٨ م - 2019م
صــدرت عدة قرارات من مجلس األمن أثناء فترة 
الغــزو العراقــي على دولــة الكويت ومــن هذه أهم 

القرارات:
- القرار ٦٦0صدر في 12أغسطس 1990م .
- القرار  ٦٧٨ صدر في 29 نوفمبر 1990 م .

- اختصاصات اجلمعية العامة :
1 - التعاون الدويل يف امليادين املختلفة.

2 - حتقيق حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع.
٣ - إقرار التوصيات السلمية بعد أي حدث.

4 - تعين السكرتري العام لألمم املتحدة بناء عىل توصية جملس األمن.
٥ - النظر يف قبول دول جديدة يف عضوية املنظمة، بناء عىل توصية من جملس األمن.
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٣ - األمانة العامة :
اجلهــاز اإلداري والفني الذي يقوم بتويل كافة األعامل 
اإلدارية بالنســبة جلميــع فروع األمم املتحــدة وأجهزهتا 
الرئيســّية والفرعية،وتتكون من األمن العام وعدد كاٍف 

من املوظفن للقيام باألعامل اإلدارية املطلوبة.

4 - حمكمة العدل الدولية :
اجلهاز القضائي الرئييس لألمم املتحدة، يبلغ عدد أعضاء املحكمة 1٥ قاضيًا يتم انتخاهبم ملدة تسع 
سنوات قابلة للتجديد، وهم قضاة يتم اختيارهم لكفاءهتم املهنية، ومركزها الدائم يف مدينة الهاي يف 

هولندا.

شكل رقم )١٢٧(
األمني العام احلايل هليئة األمم املتحدة  السيد أنطونيو غوتريس

شكل رقم )١٢8(
قرص السالم املقر الدائم ملحكمة العدل الدولية يف مدينة الهاي

اختصاصات جملس األمن :
1-  املحافظة عىل السالم واألمن الدولين.

2-  التحقيق يف أي خالف دويل.
٣-  التوصيات بشأن املنازعات الدولية.

4-  التوصية بقبول األعضاء اجلدد.

اختصاصات األمانة العامة :
1 -  تنبيه جملس األمن إىل أي مســألة يرى أهنا قد 

هتدد السلم العاملي.
2 -  اقــرتاح قضايا عىل اجلمعية العامة أو أي هيئة 

أخرى من هيئات األمم املتحدة ملناقشتها.
٣ -  تعين ممثل لألمم املتحدة حلل النـزاعات بن 

الدول األعضاء.
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5 - املجلس االقتصادي واالجتامعي :
اجلهاز املفوض من اجلمعية العامة لألمم املتحدة للقيام بعدد ضخم من األنشطة.

٦- جملس الوصاية:
ل للقيام بوظيفة حمددة وهي اإلرشاف عىل إدارة األقاليم التي خضعت لنظام الوصاية والذي  ُشــكِّ
حــل حمل نظام االنتداب الذي كانت عصبــة األمم قد ابتدعته لتحديد الوضع الدويل للمســتعمرات 

التي كانت خاضعة للدول املهزومة يف احلرب العاملية األوىل.
هــذا وقد حقق النظام أهدافه بالكامل تقريبًا ومَل تعد هناك أقاليم مشــمولة بالوصاية، حيث أصبح 

هذا املجلس عضوًا ضامرًا يف بنية األمم املتحدة ومَل تعد له وظيفة تذكر.

 تعلمت من الدرس: 

1 - يتبع هيئة األمم املتحدة عدة أجهزة .
2 - اجلمعية العامة هي اهليئة الرئيسية لألمم املتحدة .

٣ -  أصدر جملس األمن عدة قرارات ضد النظام العراقي أثناء فرتة الغزو العراقي عىل دولة 
الكويت.

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

اختصاصات حمكمة العدل الدولية :
1 - النظر يف اخلالفات القانونية التي ترفعها الدول.

2 - إصدار الفتاوي القانونية.

اختصاصات املجلس االقتصادي واالجتامعي :
1 -  وضع التقارير عن املسائل الدولية يف أمور االقتصاد واالجتامع والثقافة والتعليم والصحة 

وما يتصل هبا.
2 - العمل عىل نرش احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

الكویت تولت عضویة مجلس األمن مرتین 
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نشاط رقم )١(: 

- مقر حمكمة العدل الدولية تقع يف مدينة ........................................................

نشاط رقم )٢(: 

صمم خريطة ذهنية لألجهزة الرئيسية التابعة هليئة األمم املتحدة واختصاصاهتا.

الھاي 
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ثانيًا: دور األمم املتحدة يف مواجهة التحديات املختلفة يف العامل

شــهدت معظــم دول العــامل حتديــات عديــدة يف مجيــع 
املجاالت، ومنهــا ال يزال يواجه هــذه التحديات والعقبات 
التي تقف أمام عجلة التنميــة. لذلك كان دور األمم املتحدة 
واضحًا يف مواجهة بعض هذه التحديات يف بعض دول العامل.

١- الفقر :
عىل الرغم من انخفاض معدالت الفقر إىل أكثر من النصف

منــذ عــام 200٨ م إال أن 0٫1 من ســكان املناطــق النامية ال 
يزالون يعيشون وأرسهم عىل أقل من )2( دوالر يوميًا.

إن الفقر أكثر من جمرد االفتقار إىل الدخل واملوارد ضامنًا ملصدر 
رزق مســتدام، حيــث إن مظاهره تشــمل اجلوع وســوء التغذية 

وضآلة إمكانية احلصول عىل التعليم واخلدمات األساسية.
دور جلنة حقوق اإلنسان :

تســعى جلنة حقــوق اإلنســان التابعــة هليئة األمــم املتحدة 
للقضاء عىل الفقر بجميع صوره وأبعاده من خالل اهلدف )1( 
من أهداف خطة التنمية املســتدامة لعــام 20٣0م، حيث يعترب 
أحد أكرب التحديات العاملية وأولوية رئيسية من أولويات األمم 

املتحدة. 
وقامت األمم املتحدة بالتايل :

1 -  تأمن نظم احلامية االجتامعية للمســاعدة يف ختفيف 
معاناة البلدان املعرضة ملخاطر الكوارث. 

2 - تقديم الدعم يف مواجهة املخاطر االقتصادية.
٣ -  تعزيــز اســتجابة املترضرين للخســائر االقتصادية 

أثناء الكوارث. 
4 - التشجيع عىل وجود التكافؤ يف احلياة مثل:

شكل رقم )١٢٩(

شكل رقم )١٣٠(

شكل رقم )١٣١(

شكل رقم )١٣٢(

عدد الناس الذين يعيشون يف فقر مدقع
انخفض انخفاضًا كبريًا

1999

1٫٧ بليون

201٣

٧٦٧ مليون
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أ - رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة:

نشاط: 

ابحــث يف مصادر التعلــم عن دور دولــة الكويت يف 
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة .

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

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

.................................................................
-  كيف نتعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة؟ ارشح لزمالءك.

ب - التمييز ضد املرأة:
أي القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد النساء ومحاية املرأة بالنواحي التالية:

نشاط :
ابحث يف حمركات البحث عن »اليوم العاملي للمرأة« وما اهلدف 

الرئييس منه؟
............................................................................

صورة رقم )١٣٣( ذوي االحتياجات اخلاصة

شكل رقم ) ١٣4 ( يمثل املساواة بني الرجل واملرأة يف العمل

قد حرصت الكویت على االھتمام برعایة األطفال ذوي 
االحتیاجات الخاصة صحیاً واجتماعیاً ونفسیاً 

م  ھو احتفال عالمي یحدث في الیوم الثامن من شھر مارس / آذار من كل عا
الھدف منھ : احتفال العالم كل عام بانجازات المرأة وإسھاماتھا العظیمة في كافة مناحي الحیاة ، 
وقد أقر یوما رسمیاً مكرساً للتنویھ إلى دور المرأة في المجتمع وأھمیتھ ، باإلضافة إلى االقرار 

بحقوقھا والتأكید على أھمیة تعزیز قیم المساواة بین الجنسین 
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 تعلمت من الدرس: 

1 - غالبية دول العامل تواجه حتديات ومشاكل عديدة يف مجيع املجاالت  .
2 - عرش سكان املناطق النامية يعيشون يف فقر مدقع .

٣ - هيئة األمم املتحدة متكنت من مواجهة الكثري من املشاكل  .
4 - هيئة األمم املتحدة سامهت يف حل مشكلة احلدود بن دولة الكويت والعراق .

................................................................................................................................- ٥

٢-مشكالت احلدود السياسية بني الدول :
- تعد مشــكلة احلدود السياســية بن دولــة الكويت 
والعراق من ضمن مشكالت قديمة ، ولكن تفاقمت بعد 
الغــزو العراقي لدولة الكويت عام 1990 م ، ولكن بعد 
حتريــر دولة الكويت من العــدوان العراقي يف ٢٦ فرباير 
عــام ١٩٩١م . رأت األمــم املتحــدة بــرضورة حل هذه 
املشــكلة والتي تســبب بأزمة بن البلدين . فقد أصدرت 

عدة قرارات هبذا الشأن .
أ -  قرار رقــم ٦٨٧ عام 1991 طالــب جملس األمن 
برتســيم احلدود بن الكويــت والعراق من خالل 

تشكيل جلنة خاصة بذلك .
ب-  قرار رقم٧٧٣ عام 1992 تشــكيل جلنة لرتسيم 

احلدود بن البلدين .
ج -  قرار رقم ٨٣٣ عام 199٣م املوافقة عىل ترســيم 
احلدود بالشكل الذي وضعته جلنة األمم املتحدة 

لرتسيم احلدود .

شكل رقم )١٣5(    خريطة دولة الكويت السياسية

هل تعلم

يمتــد الحاجز الحــدودي بين الكويــت والعراق 
بطول )190 كم( مقســمة بين )10 كم( في الجانب 

العراقي و )٥ كم( في الجانب الكويتي .

اھتمام دولة الكویت بذوي االحتیاجات الخاصة 
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ثالثًا: دور دولة الكويت يف مواجهة التحديات عىل الصعيد العاملي

لعبــت دولــة الكويــت منــذ اســتقالهلا دورًا كبريًا يف 
املســامهة يف حل املشــاكل التي تواجه بعض دول العامل، 
نتيجــة للمركــز املايل الــذي حتتلــه دولة الكويــت بعدما 
أنعــم اهلل عليها بالثروة الناجتة مــن عائدات النفط، وألن 
الكويت دولة حمبة للســالم فقــد وقفت إىل جانب الدول 

النامية بتقديم املساعدات عن طريق عدة مؤسسات.
١- الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية :

»ســاعد الناس لكي يســاعدوا أنفســهم« شعار اختذه 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية ملساعدة الدول يف 

حتقيق تقدمها، يف بداية إنشــاء الصندوق 19٦1م اقترصت املســاعدات عــىل الدول العربية حتى عام 
19٧4م، ثم توسع عمل ومساعدات الصندوق إىل سائر الدول النامية.

شكل رقم )١٣٦(

شكل رقم )١٣٧(

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

مؤسســة اقتصاديــة أنشــأتها دولة الكويــت في عام 
19٦1م لتوزيــع المعونــات الماليــة والفنيــة للــدول 

النامية. 
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شكل رقم )١٣8(

- أهداف الصندوق:-
1 - القروض والضامنات املالية للدول النامية.

2 - املنح عىل سبيل املعونة الفنية.
- القطاعات التي يموهلا الصندوق 

النقــل، الطاقــة، الزراعــة، الصناعة، امليــاه، الرصف 
الصحي، االتصاالت، بنوك التنمية واملدارس.

٢ - حماربة األمية : 
بذلت دولة الكويت جهــودَا كبرية يف جمال حمو األمية 

وتعليم الكبار سواء عىل املستوى املحيل أو العاملي .
أ -املستوى املحيل : - 

1 -  جعلــت التعليــم إلزاميًا وجمانيــًا حتى املرحلة 
املتوسطة .

جلميــع  مدارســها  يف  بالتعليــم  2 -  ســمحت 
اجلنسيات. 

ب - املستوى العاملي :-
1 - بناء مراكز للتعليم يف الدول النامية .

2 -  نــرش تعاليــم الدين اإلســالمي التي حتث عىل 
حب العلم واملعرفة .

شكل رقم )١٣٩(

شكل رقم )١4٠(

شكل رقم )١4١(

أشــادت منظمة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلوم 
والثقافة 

) اليونسكو ( يف أكثر من اجتامع هلا أن نسبة األمية 
يف دولة الكويت يف انخفاض مستمر . 
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 تعلمت من الدرس: 

1 - دولة الكويت سامهت يف مواجهة بعض التحديات التي تعاين منها بعض دول العامل .
2 - الصندوق الكويتي يساهم يف تقديم القروض للدول النامية واملحتاجة .

٣ - التعليم إلزامي يف دولة الكويت .
.......................................................................................................... - 4

نشاط رقم )١(:

- الحظ شكل رقم )1٣٧( ثم أجب عىل التايل: -
1 - رتب ترتيبًا تنازليًا القطاعات التي يموهلا الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية.

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

................................................................................................................. -
2 - اكتب عن أكرب القطاعات التي يموهلا الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية.

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

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

نشاط رقم )٢(: 

- ماذا جنت دولة الكويت من تقديمها املساعدات للدول املحتاجة؟
..................................................................................................................... -
..................................................................................................................... -

إشادة منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة بانخفاض نسبة األمیة في الكویت

النقل - المیاه والصرف الصحي - االجتماعي - أخرى - الطاقة - الزراعة

النقل
المیاه والصرف الصحي

Reda
Textbox
زادت المساعاد التي تقدمها الكويت الى حد كبير في عطاء العمل الانساني العالمي زخماً كبيراً عبر تقديم المساعدات لجميع انحاء العالم بعيداً عن العرق والدين واللغة
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رابعًا: مسامهة املؤسسات واجلمعيات اخلرية يف دولة الكويت يف مواجهة 
التحديات التي تتعرض هلا املجتمعات

للكويت دور كبري يف أعامل اخلري وتقديم املســاعدات 
ملــن حيتاجهــا، حيــث أنشــئت العديــد من املؤسســات 
واجلمعيــات اخلريية هبدف مســاعدة الفقراء واملحتاجن 
يف مجيــع أنحاء العامل. وتعد الكويت أحد النجوم الالمعة 

يف سامء النشاط اخلريي منذ القدم. 
١- مجعية اهلالل األمحر الكويتي:

مجعية إنســانية تطوعية تأسست يف عام 19٦٦م تقدم 
املســاعدات والعون ســواء كان لوضع اجتامعي ضعيف 
أو يف وضــع حروب أو كوارث طبيعيــة دون التفرقة بن 
ديــن أو مذهــب أو جنــس أو لــون. ودون االلتفات إىل 

املعتقدات السياسية والفكرية.
< رسالة اجلمعية : 

صون ومحاية كرامة اإلنســان من خالل بناء القدرات 
والعمل اإلنساين والتطوعي.

<�املبادئ األساسية للجمعية : 
اإلنســانية - عــدم التحيــز - احلياد - االســتقالل - 

اخلدمة التطوعية - الوحدة - العاملية. 
<�أهداف اجلمعية :

1- ضامن الرعاية االجتامعية والصحية للفئات املحتاجة.
2 - معاونة منكويب الكوارث الطبيعية.

٣ - تقديم املساعدة واحلامية للجرحى واألرسى واملنكوبن فرتة احلرب. 

شكل رقم )١4٢(

شكل رقم )١4٣(

شكل رقم )١44(
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٢- مجعية العون املبارش :
مؤسســة تطوعية غــري حكوميــة، مهتمــة بالتنمية يف 
األماكــن األكثر احتياجــًا يف قارة إفريقيا، تأسســت عام 
19٨1م، عرفــت قديــاًم بإســم )جلنــة مســلمي إفريقيا( 
مؤسسها الدكتور عبد الرمحن محود السميط - رمحه اهلل.

< رسالة اجلمعية : 
تقديــم خدمات متميــزة يف جمــال التعليــم واإلغاثة، 
وتنمية قــدرات ودخــل املجتمعات الفقــرية والرقي هبا 

لدرجة االعتامد عىل الذات واملصادر املحلية.
< أهداف اجلمعية :

1 - الرتكيز عىل جانبي التعليم والتنمية للفرد.
2 - العناية باخلدمات الصحية وتطويرها.

٣ - حماربة الفقر.
4 - تطوير الكفاءات البرشية. 

شكل رقم )١45(

شكل رقم )١4٦(

شكل رقم )١4٧(

هل تعلم

عدد المســلمين الذين أســلموا على يد الدكتور 
عبدالرحمن الســميط أكثر من 11 مليون شــخص، 
بعــد أن قضى أكثر من 29 ســنة ينشــر اإلســالم في 

القارة السمراء ) قارة أفريقيا (.



١8٢

٣ - اهليئة اخلرية اإلسالمية العاملية :-
هيئة خريية مستقلة، تقدم خدمات إنسانية للمحتاجن 

يف العامل بدون متييز أو تعصب، تأسست عام 19٨4م.
< رسالة اجلمعية : 

هيئة خريية عاملية متميزة تســاهم يف متكن املجتمعات 
املستهدفة من خالل مشاريع وبرامج تنموية.

< شعار اهليئة :
) معًا ال يعود السائل للسؤال (.

< أهداف اهليئة :
1 - تقديم املساعدات للمحتاجن.

2 -  ابتكار حلــول جذرية للقضاء عىل الفقر عماًل 
بالقيم اإلسالمية.

٣ -  القضــاء عىل األميــة واجلهل ونــرش العلم من 
خالل بناء مراكز التعليم والتدريب. 

4 -  تقويــة روابط الوحدة واألخوة بن الشــعوب 
اإلسالمية. 

شكل رقم )١48(   شعار اهليئة

شكل رقم )١4٩(

شكل رقم )١5٠(

هل تعلم 

أصدر الشــيخ جابــر األحمــد الصباح مرســومًا 
أميريــًا بنشــأة الهيئــة الخيريــة حمل رقم ٦4 لســنة 
19٨4م. ونص على أن تكون الهيئة ذات شــخصية 

اعتبارية تتخذ من الكويت مقرًا لها . 
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 تعلمت من الدرس: 

1 - مسامهة الفرد يف دولة الكويت يف مواجهة التحديات التي يعاين منها بعض سكان العامل.
2 - دولة الكويت أحد النجوم الالمعة يف سامء النشاط اخلريي .

٣ -  من أشهر الشخصيات الكويتية التي سامهت يف تقديم املساعدات الدكتور عبد الرمحن 
محود السميط .

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

نشاط :

-  الحظ الشعارات يف اجلدول التايل ثم نفذ املطلوب منك:

الشعار

..................................................................................................................اسم اجلمعية

..................................................................................................................سنة التأسيس

أهم األهداف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الشیخ جابر الصباح یصدر مرسوماً أمیریاً بنشئة الھیئة الخیریة 

جمعیة الھالل األحمر 
الكویتي 

جمعیة العون 
المباشر

الھیئة الخیریة 
اإلسالمیة العالمیة 

۱۹۸٤ م ۱۹۸٦ م ۱۹٦٦ م 

۱ - ضمان الرعایة 
االجتماعیة والصحیة 

للفئات المحتاجة 
۲- معاونة منكوبي 
الكوارث الطبیعیة 
۳- تقدیم المساعدة 
والحمایة للجرحى 

۱- التركیز على 
جانبي التعلیم 

رد  والتنمیة للف
۲- العنایة بالخدمات 

الصحیة وتطویرھا
ر ۳- محاربة الفق

٤- تطویر الكفاءات 
البشریة 

۱- تقدیم المساعدات للمحتاجین 
۲- ابتكار حلول جذریة للقضاء 

على الفقر عمالً بالقیم اإلسالمیة 
۳- تقویة روابط الوحدة ، 

واألخوة بین الشعوب اإلسالمیة   
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تقويم الوحدة الثامنة

السؤال االول: أكمل العبارات التالية بام يناسبها: -
1 -أعلن عن إنشاء هيئة األمم املتحدة عام ........................... م 

2 - انضمت دولة الكويت لألمم املتحدة عام ........................... م 
٣ - املقر الدائم هليئة األمم املتحدة يف مدينه تسمى ...........................

4 - يبلغ عدد الدول دائمة العضوية يف جملس األمن ........................... 
٥ - يبلغ عدد القضاة يف حمكمة العدل الدولية ...........................

٦ - املقر الدائم ملحكمة العدل الدولية مدينة تسمى ........................... 
٧ - تأسست مجعية اهلالل األمحر الكويتي عام ........................... 

٨ - مؤسس مجعية العون املبارش الدكتور ...........................
9 - املقر الدائم للهيئة اخلريية اإلسالمية العاملية يف دولة تسمى ...........................

10 -تأسست اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية عام ...........................

السؤال الثاين: أكمل املخططات السهمية التالية بام يناسبها: - 

٢ - القطاعات التي يمولها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية

١ - المبادئ األساسية لجمعية الهالل األحمر الكويتي

۱۹٤٥
۱۹٦۱

نیویورك
٥
۱٥ قاضیاً 

الھاي 
۱۹٦٦ م 

عبد الرحمن حمود السمیط 
الكویت

۱۹۸٤ م 

الوحدة االستقالل الحیاد عدم التحیز اإلنسانیة 

بنوك التنمیة المدارس االتصاالت الصناعة الزراعة الطاقة النقل 
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ف املفاهيم واملصطلحات التالية:  السؤال الثالث: عرِّ
1- منظامت دولية.

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

2- مجعية اهلالل األمحر الكويتي.
..........................................................................................................................

٣- مجعية العون املبارش.
..........................................................................................................................

4- اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية.
..........................................................................................................................

السؤال الرابع: اكتب ما تعرفه عن: 
1 - أهم اختصاصات اجلمعية العامة.

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

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

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

2 - أهم اختصاصات جملس األمن.  
..........................................................................................................................

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

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

٣ - أهم اختصاصات األمانة العامة.
..........................................................................................................................

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

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

ھي ھیئة یشترك فیھا عدد من الدول للقیام بمجموعة من األعمال ذات األھمیة المشتركة 

جمعیة إنسانیة تطوعیة تأسست في عام ۱۹٦٦ م تقدم المساعدات ، والعون سواء كان لوضع اجتماعي ضعیف 
أو في وضع حروب

مؤسسة تطوعیة غیر حكومیة مھتمة بالتنمیة في األماكن األكثر احتیاجاً في قارة أفریقیا 

ھیئة خیریة مستقلة ، تقدم خدمات انسانیة للمحتاجین في العالم بدون تمییز أو تعصب تأسست عام ۱۹۸٤ م 

التعاون الدولي في المیادین المختلفة 
إقرار التوصیات السلمیة بعد أي حدث 

تحقیق حقوق اإلنسان والحریات األساسیة للمجتمع 

المحافظة على السالم واألمن الدولیین 
التحقیق في أي خالف دولي 

التوصیة بقبول األعضاء الجدد 

تنبیھ مجلس األمن إلى أي مسألة یرى أنھا قد تھدد السلم العالمي 
اقتراح قضایا على الجمعیة العامة أو أي من ھیئات األمم المتحدة لمناقشتھا 

تعیین ممثل لألمم المتحدة لحل النزاعات بین الدول األعضاء 
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4 - دور األمم املتحدة يف حماربة الفقر.
..........................................................................................................................

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

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

٥ - جهود دولة الكويت يف جمال حمو األمية.
  أ - املستوى املحيل: - ........................................................................................
ب - املستوى العاملي: - .....................................................................................

٦ - أهداف مجعية اهلالل األمحر الكويتي.
..........................................................................................................................

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

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

السؤال اخلامس: - علل ملا ييل. 
1 - إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.

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

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

1 - إنشاء مجعية العون املبارش.
..........................................................................................................................

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

٣ - إنشاء اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية.
..........................................................................................................................

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

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

تقدیم الدعم في مواجھة المخاطر االقتصادیة 
تعزیز استجابة المتضررین للخسائر االقتصادیة أثناء الكوارث 

تأمین نظم الحمایة االجتماعیة للمساعدة في تخفیف معاناة البلدان المعرضة لمخاطر الكوارث

سمحت بالتعلیم في مدارسھا لجمیع الجنسیات
بناء مراكز للتعلیم في الدول النامیة 

ضمان الرعایة االجتماعیة والصحیة للفئات المحتاجة 
معاونة منكوبي الكوارث الطبیعیة 

تقدیم المساعدة والحمایة للجرحى واألسرى والمنكوبین فترة الحرب 

مساعدة الدول في تحقیق تقدمھا - القروض والضمانات المالیة للدول النامیة 
المنح على سبیل المعونة الفنیة 

التركیز على جانبي التعلیم والتنمیة للفرد - محاربة الفقر 
تطویر الكفائات البشریة - العنایة بالخدمات الصحیة وتطویرھا 

تقدیم المساعدات للمحتاجین 
ابتكار حلول جذریة للقضاء على الفقر عمالً بالقیم اإلسالمیة 

تقویة روابط الوحدة ، واألخوة بین الشعوب اإلسالمیة 
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السؤال السادس: - أكمل اجلدول التايل بام يناسبه: - 

رشوط االنضامم هليئة األمم املتحدةأهداف هيئة األمم املتحدة

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

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

مرشوع الوحدة الثامنة

املرشوع األول:
قيــام املجموعــة بإعــداد بحث قصري حــول التطور التارخيــي لدولة

الكويت يف األمم املتحدة إىل ما وصلت إليه اليوم.

املرشوع الثاين:
بــإرشاف معلمك صمم لوحة جداريــة مدعمة بالصور حول الدول 

التي استفادت من مساعدات دولة الكويت وقدموا الشكر هلا.

املرشوع الثالث:
بالتعاون مع زمالئك صمم جمســاًم يوضح أهداف التنمية املستدامة،

مع توضيح كل هدف ومدى أمهيته للفرد واجلامعة.

تنمیة العالقات الودیة بین الدول 

المحافظة على السالم واألمن في العالم 

استقالل الدولة 

تحرص الدولة على حفظ السالم بین الدول 
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املصادر واملراجع

الوحدة األوىل
الكتب

1 -  أمحــد اجلالد. ) 2001 م (، التنمية والبيئة يف مرص. صـ 92 وما بعدها، القاهرة، اهليئة املرصية 
العامة للكتاب.

2 -  أ.د. عبدالقادر عابد - أ.د. غازي ســفاريني. أساسيات علم البيئة، رام اهلل، عامن، وائل للنرش 
والتوزيع.

٣ -  عــيل زيــن العابدين - حممد بن عبداملريض عرفــات. ) 1991م(، تلوث البيئــة ثمن للمدينة، 
صـ٦0 وما بعدها، القاهرة، املكتبة األكاديمية.

4 -  د. هاين عبيد. ) 2000م(، اإلنسان والبيئة.
٥ -  د.يعقوب أمحد الرشاح. )200٦م(، البيئة والبرش رصاع بال حدود. ط1.

املؤسسات والكتب واملوسوعات
1 -  كتاب الصف التاسع. ) 2011- 2012م (، جمموعة مؤلفن، وزارة الرتبية، ط 1، الكويت.

2 -  موسوعة عامل املعرفة. )201٦م(، بريوت، لبنان، أكاديميا إنرتناشيونال.
٣ -  موســوعة عــامل املعرفــة. )201٦م(،ترمجة / إيلن نور منســى، حترير / حممد حســان ملص، 

مراجعة وإرشاف / حممد دبس بريوت، لبنان، أكاديميا إنرتناشيونال.

الوحدة الثانية
1-  د.جابــر عوض ســيد حســن. )2001م(،اإلنســان والبيئــة من منظــور اخلدمــة االجتامعية،

اإلسكندرية، املكتبة اجلامعية - األزاريط.
2-  د.حسن طه نجم، د.عيل عيل البنا، د.عبداإلله أبوعياش. ) 19٨4م(، البيئة واإلنسان،الطبعة

الثانية، وكالة املطبوعات الكويت.
٣-  الدراسات االجتامعية.)201٥-201٦ م (،الكويت والعامل - الصف التاسع - الطبعة األوىل.
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4-  د.ســمري حممد عىل حســن الردييس.د.عبــد املحمود عىل أمحــد جهينــة.)201٨م(، مقدمة يف
اجلغرافيا البرشية قسم اجلغرافيا، كلية الرتبية. ط1 جامعة اخلرطوم.

٥-  ســتيفن ســميث - ترمجة إنجي بنــداري.) 19٨٦م (،االقتصاد البيئي.الطبعــة األوىل، مرص،
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.

٦-  د. ضــاري نــارص العجمــي. ) 19٨٧م (، حممد عزو صفر- مدخل إىل علــم املناخ واجلغرافيا
املناخية، الكويت، مكتبة الفالح.

٧-  د.عبدالعزيــز طريح رشف.)2000م(،التلوث البيئي حارضه ومســتقبله. مركز اإلســكندرية
للكتاب.

٨-  د. عيل عســكر ود حممــد األنصاري.)2004م(،علم النفس البيئــي البعد النفيس والعالقة بن
البيئة والسلوك، القاهرة، دار الكتاب احلديث.

9-  جمموعة مؤلفن. )2011م(، اإلنسان والبيئة - دار املؤمون.
10-  د.حممد العودات. ) 2000م (، النظام البيئي والتلوث. مدينة عبدالعزيز للعلوم التقنية.

الوحدة الثالثة
الكتب

1-  مجال املوسى. ) 200٧م (،االحتباس احلراري،Global warming، دائرة األرصاد اجلوية.
2-  دملولينو، ألكسندر. وآخرون)200٦(.اإلنسان والبيئة. بريوت : دار عويدات للنرش والطباعة.
٣-  د. ســامر صــالح الدين خميمر، وخالد مجــال الدين حجازي. ) مايــو 199٦م (، أزمة املياه يف
املنطقة العربية: احلقائق والبدائل املمكنة، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

ضمن سلسلة عامل املعرفة.
4-  أ.د.شحاذة نعامن، )199٨م(، علم املناخ املعارص، ديب، دار القلم للنرش والتوزيع )ص21٦-

)21٧
٥-  عبد العزيز، فتحي عبدا هلل أبورىض )200٦(،األصول العامة يف اجلغرافية املناخية، مرص، دار

املعرفة اجلامعية،)ص299(.
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٦-  د.فريد مصعب مهدي الدليمي. ) 2014م(،الطاقة الشمســية االشعاعية احلرارية واالحتباس
احلراري.الطبعة األوىل،جامعة االنبار - كلية الرتبية للعلوم الرصفة - قسم الفيزياء.

٧-  حممود حممــد حممود خليل.)199٨م(، أزمة املياه يف الرشق األوســط واألمــن القومي العريب
واملرصي، الطبعة األويل، القاهرة، مرص، املكتبة األكاديمية.

٨-  أ.د. وليــد خليــل الزباري.،)201٦م(، حتديــات وقضايا األمن املائــي يف دول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية.

 مملكة البحرين، كلية الدراســات العليــا، جامعة اخلليج العريب، جملــس التعاون لدول اخلليج 
العربيــة - األمانــة العامــة - الكتاب اإلحصائي للميــاه يف دول جملس التعــاون لدول اخلليج 

العربية.
9-  د يعقوب أمحد الرشاح. )2011م(، املناخ واالحتباس احلراري مشكلة العرص، الكويت.

املؤسسات والكتب واملوسوعات
-  منظمــة األرصــاد اجلويــة العاملية : البيــان العلمي والفني ملؤمتــر املناخ العاملي الثــاين الذي عقد 
 يف مدينــة جنيــف يف الفــرتة 10/29-1990/11/٧)جنيــف، 1990، بيــان غــري منشــور(

بالك، ريتشارد )200٧(، االحتباس احلراري »يغري العامل فعاًل«.
-  ســيف )2009(.بــوادر مشــجعة لوقــف تصاعــد ظاهــرة االحتباس احلــراري. جملة ســاينس 

العلمية.1٥/إبريل/2009م.

الوحدة الرابعة
مراجع الكتب:

1-  أمحد أبوســيدو. )2014(. قائد اإلنســانية الدويل حرضة صاحب السمو الشيخ صباح األمحد
اجلابر الصباح. دولة الكويت املركز اإلنساين العاملي، مربة حممد رفيع حسن معريف اخلريية.

2-  بــول ويلكينســون. )201٣(. العالقــات الدولية. الطبعــة األوىل. القاهرة- مرص. مؤسســة
هنداوي للتعليم والثقافة.

٣-  حســن نافعة. )201٣(. مبادئ علم السياســة. الطبعة األوىل.. عــامن- األردن. مكتبة الفالح
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للنرش والتوزيع.
4-  سعد حقي توفيق. )2010(. مبادئ العالقات الدولية. الطبعة اخلامسة. القاهرة- مرص. رشكة 

العاتك لصناعة الكتب 
٥-  عــيل حاتــم القــريش. )2014(. العالقــات االقتصادية الدوليــة. الطبعــة األوىل. دار الضياء 

للطباعة.
٦-  غسان أمحد الصبيح. )200٦(. التلوث البيئي الصناعي مصادره وأسبابه. الطبعة األوىل. 

 I.B..»٧-  مايــكل ماكيتون. )199٧(. التعاون من أجل التنمية: الصندوق الكويتي يف العامل النامي
.1٨٦0٦420٣9:ISBN .لندن .Tauris & Co. Ltd. Victoria House

٨-  هادي الشــيب ورضوان حييى. )201٦(. مقدمة يف علم السياسة والعالقات الدولية. برلن- 
أملانيا. املركز الديمقراطي العريب للنرش.

مراجع املؤسسات والكتب واملوسوعات:
9-  األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء. ) 201٨(. كلامت صاحب ســمو أمري البــالد. مبنى وزارة 

 https://www.cmgs.gov.kw/Electronic-Services/Words.aspx .اخلارجية الكويت
Billo Savastano   -10. )201٧(. التعــاون الدويل وهيئاته: Giv. Jaica. Usaid. املوســوعة اجلزائرية   
https://www.politics-dz.com/community/threads/ .للدراســات السياسية واإلســرتاتيجية

 /10051.altyaun-alduli-uxi-atx-giz-jaica-usaid

https:// .11-  » تقريــر أهــداف التنميــة املســتدامة 201٧«. )201٧(. نيويورك، األمم املتحــدة
_TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017/2017/unstats.un.org/sdgs/files/report

Arabic.pdf

12-  طارق عيل مجاز. )2010(. العالقات الدولية. األكادمية العربية املفتوحة يف الدنيامرك- كلية 
1_gmail_https://archive.org/details/Fatheddine02 .القانون والعلوم السياسية

1٣-  مطهــر الُصفــاري. )201٨(. الدبلوماســية الكويتيــة: املقومــات واألدوار. مركــز الفكــر 
https://fikercenter.com/political-analysis/الدبلوماســية- للدراســات.  االســرتاتيجي 

الكويتية-املقومات-واألدوار
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14-  هايل عبد املوىل طشــطوش. )2010(. مقدمة يف العالقات الدولية. قســم العلوم السياسية. 
/8-fichier-sans-nom/13/03/2015/https://www.fichier-pdf.fr األردن.  الريمــوك.   جامعــة 

fichier-sans-nom.pdf

الوحدة اخلامسة
1-  أ. أســامة حممد الرشكيس د. حممد بن عيســى - 201٧ م - عامن/ األردن آب رسالة املاجستري 

يف العلوم السياسية جامعة الرشق االوسط.
2 -  إصدار خاص بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة والثالثون للمجلس األعىل ملجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية - ديسمرب 201٣م - الكويت - وكالة األنباء الكويتية )كونا(.
٣ -  د. كامل رسور 199٧م - اسرتاتيجية اإلدارة املالية وحتديات السياسات االقتصادية املعارصة 

- مكتبة عن شمس. 
4 -  أ. ثروة شمسن- إرشاف الدكتور عبد الغني عامد - دور وسائل االعالم يف العملية الرتبوية. 
٥-  د. عبد املنعم حممد بدر 19٨٥ - مرص - »مشكالتنا االجتامعية أسس نظرية ونامذج خليجية«، 

ك1 )املكتب اجلامعي احلديث(.
٦-  د. نبيل الساملوطي - 200٥م - جدة - بناء املجتمع اإلسالمي ونظمه - )دار الرشوق(.

٧-  املشــكالت االقتصادية املعارصة ومستقبل التنمية العربية -٦-٨ فرباير 19٨٨م - الكويت - 
احتــاد االقتصادين العرب - اجلامعة االقتصادية الكويتية - بحوث ومناقشــات املؤمتر العارش 

الحتاد االقتصادين العرب - اجلزء الثاين -البحوث املساعدة - نرش دار الرازي.
٨-  د. عــيل عيد راغب - 199٣م - الكويــت - التنمية االجتامعية يف املجتمع الكويتي املعارص - 

دراسة ميزانية للقوى العاملة يف الكويت - مكتبة اآلداب - بنن.
9-  إدوارد س. كاســيدي - بيــرت زغروســامن - ترمجــة صباح صديــق الدملوجــي - مراجعة د. 
حممد الشــيخيل - مدخل إىل الطاقة )املصادر والتكنولوجيا واملجتمع( سلســلة كتب التقنيات 

االسرتاتيجية واملتقدمة - توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.
10-  د. مصطفى النشار- 1990م - القاهرة - أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب - جامعة القاهرة - يف 
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فلسفة الثقافة - دار فياء للطباعة والنرش والتوزيع - الطبعة األوىل.
11-  د. ســامل حممد الصالــح الرومــي - 2001م - الكويت - الثقافة اإلســالمية يف الكويت بن

النظرية والتطبيق - الطبعة االوىل. 
12-  ا. د. حممد حممود اجلوهري - ا. د. عديل حممود الســمري - 201٨م - القاهرة - املشكالت

االجتامعية - دار املسرية للنرش والتوزيع - الطبعة الثانية.
1٣-  د. إبراهيم جابر السيد )رئيس قسم العلوم السلوكية والرتبوية( - 2014م - املشكالت االجتامعية

داخل املجتمع العريب - دار التعليم اجلامعي للطباعة والنرش والتوزيع - الطبعة االوىل. 
14-  د. عــادل عامر - 201٥م - املوقع اإللكرتوين دنيا الوطــن - التحديات االقتصادية للوطن

html.363491/https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print  .العريب
1٥-  إ. كرستن الغارد - 2011م - واشنطن - حتديات االقتصاد العاملي واحللول العاملية.

1٦-  د. هنــاد املوســى - 200٨م - األردن - عــامن - اللغــة العربية وأبناؤهــا - أبحاث يف قضية
اخلطأ وضعف الطلبة يف اللغة العربية - األردن - عامن - الطبعة األوىل - دار املســرية للنرش 

والتوزيع والطباعة.

الوحدة السادسة
1 - أ. د صــالح الديــن عرفــة د / فوزي عيل بوفرســن ) 1429 هــ 200٨م( مــرص - يف تدريس

الدراسات االجتامعية الطبعة األويل اجلزء األول مكتبة الدار األكاديمية للنرش والتوزيع.
2 - د. نجيب اســكندر ابراهيم د. حممد عامد الدين اســامعيل د. رشــدي فام منصور- )19٦2م ( 
مــرص قيمنا االجتامعية وأثرها يف تكوين الشــخصية الطبعة األويل اجلــزء األول مكتبة النهضة 

املرصية. 
٣-  أرمــان ماتالر )200٨م ( دولــة اإلمارات العربية املتحدة التنوع الثقــايف والعوملة األوىل اجلزء

األول دار الفارايب للنرش والتوزيع.
4-  أ. د وهبــة الزحييل )2004 م( القيم اإلنســانية يف القرآن الكريم الطبعة الثانية اجلزء األول دار

املكتبي. 
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٥-  د. ماجــد الزيــود )200٧ م ( الكويــت - الشــباب والقيم يف عــامل متغري الطبعــة الثانية مكتبة 
الكويت الوطنية. 

٦-  د. غانم عبداهلل الشــاهن )2009 م ( - الكويت اتســاق القيم يف تطــور الفكر الرتبوي مكتبة 
الكويت الوطنية - قسم األصول واإلدارة الرتبوية - كلية الرتبية األساسية.

٧ -  أ. د. ســامي حممد نصار اتســاق القيم يف تطور الفكر الرتبوي عميد معهد الدراسات الرتبوية 
جامعة القاهرة.

الوحدة السابعة
1 -  أمــرية حلمي مطــر.) 200٦م(.عن القيــم والعقل يف الفلســفة واحلضارة، عن للدراســات 

والبحوث اإلنسانية،جامعة القاهرة.
2 -  بيخو باريخ. ) 200٧م (. إعادة النظر يف التعددية الثقافية)التنوع الثقايف والنظرة السياســية(، 

ترمجة: جماب االمام، منشورات اهليئة العامه السورية للكتاب، وزارة الثقافة - دمشق.
٣ -  حسن الصفار. ) 200٥(. التنوع والتعايش ) بحث يف تأصيل الوحدة اإلجتامعية والوطنية(، 

دار الساقي، لبنان.
4 -  حســن مؤنس. ) 19٧٨م(. احلضارة)دراســة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها(، املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، الكويت.
٥ -  دالل ملحس استيتة. ) 200٨م(. التغري اإلجتامعي والثقايف، دار وائل للطباعة والنرش، الطبعة 

الثانية، األردن. 
٦ -  زراري حبيبة. ) 2014م(.احلق يف التنوع الثقايف،جامعة سطيف، اجلزائر. رسالة ماجستري.

٧ -  ســعد البازعي. ) 200٨م(. االختالف الثقايف وثقافة االختالف، املركز الثقايف العريب، الدار 
البيضاء، املغرب.

٨ -  عصامين نورية.) 2014م(.أثر احلضارة العربية اإلســالمية يف األدب األوريب )ألف ليلة وليلة 
نموذجًا(جامعة تلسامن، اجلزائر، رسالة ماجستري.

9 -  فــوزي خليــل وفــؤاد الســعيد.)200٨م(. الثقافــة واحلضارة)مقاربــة بن الفكريــن الغريب 
واإلسالمي(، دار الفكر،دمشق.
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10 -  حممد اجلوهري. ) 200٨م(.الثقافات واحلضارات )اختالف النشأة واملفهوم(، الدار املرصية 
اللبنانية،القاهرة.

11 -  حممد رفعت أبوزيد. ) 199٨م(.الواقع الثقايف يف املجتمع الكويتي )دراســة اســتطالعية(، 
الصندوق الوقفي للثقافة والفكر، الكويت.

12 -  نرسيــن عبدالعزيــز. ) 201٦م(. ثقافة الســالم )الدرامــا وثقافة الالعنــف(، العريب للنرش 
والتوزيع، القاهرة.

الوحدة الثامنة
الكتب 

1 -  أمحد ســعيد الدويســان. ) 200٦ م(، قراءة يف قرارات جملس األمن بشــأن العراق والكويت. 
الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية.

2 -  د. حسن نافعة. ) 199٥م (، األمم املتحدة يف نصف قرن. الكويت، عامل املعرفة. 
٣ -  د. عبــد الرضا عىل أســريي. ) 201٧م (، سياســة الكويــت اخلارجيــة )1991-201٦م(. 

الكويت، فهرسة مكتبة الكويت الوطنية.
4 -  د. عبد الرضا عىل أسريي. ) 199٣م (، الكويت يف السياسة الدولية املعارصة. ط 2، الكويت.
٥ -  د.هشــام حممــود األقدامــي. ) 2010م (، األمــم املتحــدة واســرتاتيجيات القــوى الكربى. 

اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة. 
املؤسسات والكتب واملوسوعات

1 -  إصدارات مجعية اهلالل األمحر الكويتي. ) 201٨ م (، بذل وعطاء، الكويت.
2 -  الكويت تسجل انخفاضًا يف األمية. ) 201٣م (، وكالة األنباء الكويتية )كونا(، الكويت.

٣ -  كتاب الصف التاسع. ) 2011- 2012م (، جمموعة مؤلفن، وزارة الرتبية، ط 1، الكويت.






