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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقــدمــــــــــة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصحبه 
أمجعني . وبعد :

الثالث الثانوي والذي يهدف إىل تعزيز انتماء  فهذا مقرر مادة الرتبية الوطنية للصف 
الطالب هلذا الوطن، وتعميق إحساسه بعضويته فيه، وإعداده ليكون لبنًة صاحلًة يف بناء 
جمتمعه، متمسكًا بدينه، مسهمًا يف تنمية وطنه، حمافظًا على منجزاته، عاماًل من أجل 

رفعته والنهوض به.
وقد قسم هذا املقرر إىل سبع وحدات تشتمل كل وحدة على أهداف وجمموعة من الدروس 

واملوضوعات وهي كما يلي :
* مكانة اململكة يف العامل اإلسالمي ودورها الريادي، ومن ثم اجلهاد والدفاع عن الوطن، 
والعمل  وأهميته  العمل  ثم  ومن  الوطين،  واإلنتاج  التنمية  ذلك  يلي  األمر،  والة  ثم 

التطوعي، يلي ذلك كيفية االتصال وتبادل املعلومات وأهميتها يف العصر احلديث .
وقد مت بناء املقرر بصورة تعتمد على التعاون بني املعلم والطالب يف البحث واإلستنتاج، 
الطالب  لدى  االجتاه اإلجيابي  لتعميق  املقرر،  يف  املوجودة  األنشطة  عن  اإلجابة  خالل  من 
حنو دراسة املوضوعات املقررة، بعيداً عن أساليب السرد واحلفظ، ولتعويد الطالب االعتماد 
املراجع  يف  البحث  طريق  عن  مباشرة،  بصورة  اخلربة  واكتساب  ذاته  تعليم  يف  نفسه  على 

واملصادر املختلفة واخلربات السابقة، وذلك لتحقيق أهداف املادة.
الوطنية قد  الوزارة تأليف كتب للرتبية  أنه عند اعتزام  أن نشري إىل  نود  ويف اخلتام 
يف  اإلخوة  مالحظات  ومراعاة  املنهج،  إلعداد  واخلربة  االختصاص  ذوي  من  عدداً  اختارت 
امليدان من مشرفني ومعلمني وأولياء أمور الطالب، ومن جتارب غرينا يف هذا امليدان، ليجيء 

هات السياسة التعليمية يف اململكة. املنهج حمققًا ألهدافه املستمدة من توجُّ



ووزارة الرتبية والتعليم إذ تقدم هذه الكتب إىل األبناء األعزاء تشكر كل من أسهم فيها 
بالرأي أو باجلهد والعمل وتأمل أن ينتفع بها الطالب.

جتاه  منهم  املطلوبة  بالواجبات  الطالب  تبصري  يف  الكتاب  هذا  يسهم  أن  ونتمنى  هذا، 
وطنهم، وأن يشعرهم باملسؤولية اليت تنتظرهم يف مستقبلهم القريب.

واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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فهرس احملتويات
الفصل الدراسي األول

� الوحدة األوىل : مكانة اململكة :   
ـ الدرس األول : الدور الريادي للمملكة.     

ـ الدرس الثاني : جهود اململكة يف تأسيس بعض اهليئات.   
ـ الدرس الثالث : جهود اململكة اإلغاثية وإسهاماتها التنموية.  

� الوحدة الثانية : اجلهاد والدفاع الوطين :       
ـ الدرس الرابع : حب الوطن.     

ـ الدرس اخلامس : تعريف اجلهاد ومراتبه.    
ـ الدرس السادس : اجلهاد وبناء الدولة اإلسالمية.       

ـ الدرس السابع : القوات املسلحة السعودية.           
� الوحدة الثانية  : والة األمر :   

ـ الدرس الثامن : معنى والة األمر .   
ـ الدرس التاسع : آثار طاعة والة األمر .                       

� الوحدة الرابعة : التنمية واإلنتاج الوطين :   
ـ الدرس العاشر : التنمية واإلنتاج الوطين.     

ـ الدرس احلادي عشر : أنواع اإلنتاج الوطين.     
ـ الدرس الثاني عشر : اإلنتاج الصناعي.      

ـ الدرس الثالث عشر : جهود الدولة يف دعم املنتجات الوطنية. 

الصفحة املوضوع

1٠
11
13
16
23
24
26
29
31
35
36
37
4٠
41
43
46
48
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الفصل الدراسي الثاني

� الوحدة اخلامسة : العمل :       
ـ الدرس األول : العمل وأهميته.    

ـ الدرس الثاني : احتياجات سوق العمل يف اململكة.       
ـ الدس الثالث : إحالل القوى العاملة يف اململكة.            

ـ الدرس الرابع : مؤسسات التعليم العالي يف اململكة.                 
ـ الدرس اخلامس : حجم العاملني الوافدين وآثارهم على االقتصاد الوطين.  

� الوحدة السادسة : العمل التطوعي :                                                     
ـ الدرس السادس : العمل التطوعي.           

ـ الدرس السابع : اجلمعيات اخلريية.              
ـ الدرس الثامن : أمناط العمل التطوعي الفردي.               

� الوحدة السابعة : تقنية االتصال :                       
ـ الدرس التاسع : مفهوم االتصال ووسائله.             

ـ الدرس العاشر : تابع وسائل االتصال.           
ـ الدرس احلادي عشر : البث املباشر ) مفهومه ومزاياه وأخطاره(.   

ـ الدرس الثاني عشر : أخطار البث املباشر .           

الصفحة املوضوع

54
55
57
59
61
64
67
68
7٠
72
75
76
79
82
84
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1٠

الوحدة األوىل

مكانة اململكة العربية السعودية يف العامل اإلسالمي

� األهداف :
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن : 

1 ـ يتعرف أبرز اجلوانب اليت جعلت للملكة دوراً ريادًيا يف العامل اإلسالمي.
2 ـ يتعرف جهود اململكة يف تأسيس بعض املنظمات واهليئات.

3 ـ يتعرف بعض املساعدات واملعونات اليت تقدمها اململكة.
4 ـ يظهر وعًيا بأهمية املشاركة يف مواساة املنكوبني.

5 ـ يدرك دور املساعدات يف تكوين اجتاهات االنتماء واحملبة.
6 ـ ميارس بعض األعمال التطوعية اليت فيها مواساة للمنكوبني واملصابني.



11

الــــــــــــــدور الريـــــــــــــــــادي للممـلكــــــــــة

الدرس األول

حتظى اململكة العربية السعودية مبكانة بارزة بني دول العامل اإلسالمي والشعوب اإلسالمية، ملا حباها 
اهلل من نعم كثرية مادية وبشرية سخرت جزءاً منها ملساعدة إخوانها املسلمني املنكوبني يف أحناء متفرقة 

من املعمورة.
وقد اكتسبت اململكة هذه املكانة البارزة من عوامل عدة منها : 

ـ املوقع اجلغرايف املتوسط بني دول العامل اإلسالمي الذي سهل االتصال بني اململكة وهذه الدول كما   1
يَسر الوصول إليها ألداء املناسك.

خريطة العامل اإلسالمي
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2 ـ أن نور اإلســالم شع يف أرض اململكة العربيـــة الســعودية، ففيها مهـبط الوحي وقبـــلة املســــلمني 
)مكة املكرمة (، ومهاجر رسول اهلل ــ صلى اهلل عليه وسلم ) املدينة املنورة(.

ـ اتباع اململكة سياسة االعتدال وحسن التصرف، األمر الذي أكسبها احرتام اجملتـمع الدولي. فهي   3
بعيدة عن اختاذ املواقف االرجتالية وعن املهاترات عرب وسائل اإلعالم املختلفة.

4 ـ قوة االقتصاد السعودي ومنوه املستمر قياًسا بالفرتة الزمنية اليت شهدتها اململكة بعد تأسيسها.
5ـ  أنها حققت جناحًا جيداً يف جمال تنقية األجواء وحتقيق املصاحلات على املستويني العربي واإلسالمي، 

فقد أسهمت يف حتقيق املصاحلة بني عدد من البلدان العربية واإلسالمية.
6 ـ جهودها البارزة على املستويني الرمسي والشعيب يف خدمة القضايا اإلسالمية.

7 ـ النهضة الشاملة اليت تعيشها اململكة يف كافة اجملاالت.
] أخي الطالب أضف إىل هذه اجملاالت ما خترج به من دراسـتك للدرس األخري من هذه الوحـدة »جهود 

اململكة اإلغاثية وإسهاماتها التنموية« [.
8 ـ
9 ـ 
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جهود اململكة يف تأسيس بعض اهليئات واملنظمات

الدرس الثاني

إنشاء  يف  بذلت  اليت  اجلهود  مجيع  باركت  فقد  الدول  بني  والتعاون  التكاتف  بضرورة  اململكة  من  إميانًا 
املنظمات السلمية، اليت تهدف إىل حتقيق التكافل والتعاون بني الدول. وفيما يلي نبذة خمتصرة عن جهودها 

يف تأسيس بعض اهليئات واملنظمات:
أواًل : جملس التعاون لدول اخلليج العربية : 

هـو منظـمة إقليمــية تضــم مجمــوعة من الــدول العربيــة المطـلة عـلى الخلـيج العـربي بهـدف تحقـيق 
التنســـيق والتــكافل، وتعميق العــالقـات والروابط بني شـــعوب املنـطـقة، وتوحــيدالنـظم والقـــوانني يف 

مجيع اجملاالت.

� ويتمثل دور اململكة يف إنشاء اجمللس فيما يلي : 
1 ـ انطلقت الدعوة إىل إنشاء اجمللس من أرض اململكة على لسان أمري الكويت.

2 ـ سارعت اململكة بالتوقيع على ميثاق إنشاء اجمللس يف 14٠1هـ 25 مايو 1981م.
3 ـ مقر األمانة العامة للمجلس يف مدينة الرياض.

أنها  بارز يف دعم مسرية اجمللس وإنهاء اخلالفات اليت ظهرت بني بعض أعضائه، وال سيما  للمملكة دور  ـ   4
أكرب دول اجمللس مساحة، وأكثرها سكانًا، كما أنها ذات ثقل سياسي واقتصادي على كافة املستويات ] العربية، 

اإلسالمية، الدولية[.



14

ثانيًا : جامعة الدول العربية :
الدول  ظروف  وجودها  فرضت  وقد  العربية،  الدول  بني  شاملة  إجياد وحدة  إىل  تسعى  عربية  منظمة  هي 

العربية بعد احلرب العاملية الثانية، وشعورها بضرورة تنسيق جهودها السياسية واالقتصادية.

� ويتمثل دور اململكة يف إنشاء اجلامعة فيما يلي : 
1 ـ دعوة امللك عبد العزيز ـ يرمحه اهلل ـ إىل مجع قوى األمة العربية وتوحيدها وملَّ شتاتها؛ مما جعل 

رئيس وزراء مصر يقدم دعوة رمسية لرؤساء احلكومات العربية لبحث إمكانية إقامة احتاد عربي.
سة للجامعة العربية. 2 ـ اململكة إحدى الدول السبع الرئيسة املؤسِّ

ثالًثا : منظمة املؤمتر اإِلسالمي :
هي منظمة إسالمية دولية متثل 

الدول اإلسالمية يف أحناء املعمورة.

� وقد كان للمملكة قصب السبق يف الدعوة إىل هذه املنظمة، ويتمثل ذلك فيما يلي : 
أوضاعهم  ملناقشة  املسلمني  يضم  مؤمتر  عقد  إىل  1344هـ  عام  ـ  اهلل  يرمحه  ـ  العزيز  عبد  امللك  ـ دعوة   1

ودعوتهم إىل تطبيق أحكام اهلل تعاىل .
2 ـ جدد امللك فيصل ـ يرمحه اهلل ـ الدعوة إىل إنشاء املنظمة أثناء إنعقاد مؤمتر رابطة العامل اإلسالمي 
يف مكة املكرمة يف عام 1385هـ/ 1965م، وقد وجه الدعوة عرب خطاب االفتتاح فكان مما   قال : » إننا نؤيد 
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الدعوة إىل مؤمتر قمة إسالمي ليكون يف مقدوره أن يبحث قضايا املسلمني ويقرر مصريهم«.
3 ـ مت التوقيع يف جدة على ميثاق منظمة املؤمتر اإلسالمي يف 18 حمرم 1392هـ وأصبحت جدة مقراً هلا 

حتى اآلن.
رابعًا : هيئة األمم املتحدة :

هي منظمة دولية عاملية تهدف إىل توفري األمن والسالم الدوليني.
� وللمملكة دور ريادي يف تأسيس هذه املنظمة، وفيما يلي نقدم لك عرًضا موجزاً هلذا الدور :

ـ كانت اململكة من ضمن الدول املؤسسة هليئة األمم املتحدة، حيث وقع األمري فيصل نيابة عن والده امللك 
عبد العزيز ـ يرمحهما اهلل ـ على ميثاق تأسيسها أثناء عقد مؤمتر ) سان فرانسيسكو( يف عام 1365هـ/ 

1945م.
ـ وقد ألقى يف هذه املناسبة خطابًا باسم اململكة العربية السعودية ونيــابة عن بعـض الدول قال فيــه: 
السلم  مبادئ  بأن  القائل  تصرحيها  يف  املتحدة  األمم  إىل  لتنضم  السعودية،  العربية  اململكة  حكومة  إن   [

والعدالة واحلق جيب أن تسود أحناء العامل، وأن العالقات الدولية جيب أن تقوم على هذه املبادئ.
وإن من دواعي اغتبـاطي العظـيم أن أقــول : إن هـذه املبــادئ تتــوافق مـع تعـاليم الـدين اإلسـالمي الــذي يعتنـقه 
4٠٠مليون يف العـامل ) كم عــدد املسـلمني اآلن؟( وهـي التعــاليم اليت اختـذت الحـكومة الســعودية منـها دستوراً تسري 

على هديه. وال غْرو فإن اإلسالم قد أقام العالقات البشرية على قواعد احلق والعدالة والسلم واإلخاء[.
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جهود اململكة اإلغاثية وإسهاماتها التنموية

الدرس الثالث

النامية خالل السنوات األخرية من كوارث وظروف  الدول اإلسالمية والبلدان  ملا عانت منه بعض  نظراً 
صعبة مرت بها، ونزوح الالجئني يف ظل ضعف املوارد، فقد دعت احلاجة إىل مؤازرة هذه البلدان. وإدراكًا 
االجتماعية  األوضاع  على  السلبية  وألثارها  املشكالت  هذه  ألبعاد  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  من 
واالقتصادية يف هذه البلدان، فقد كانت دائمًا سباقة إىل جندة البلدان املنكوبة، تعزيزاً للعالقات األخوية 
بني البلدان اإلسالمية، واستلهامًا للمبادئ اإلسالمية السامية اليت تدعو إىل التعاون والتضامن بني أبناء 

اإلنسانية مجيعًا.
مؤسسات  يف  السعودية  العربية  اململكة  تقدمها  اليت  اإلنسانية  اإلسهامات  تبني  التالية  واجلداول 

التنمية العربية واإلقليمية والدولية.

إحدى كوارث الفيضانات
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1 ـ إسهامات المملكة العربية الســـعودية في مؤســـسات التنميــة العـربيـة واإلقليمــية والدوليــة ) 
حسب النسبة المئوية من جملة رأس المال ( : 

»الجدول لالطالع فقط«

بنك التنمية اإلسالمي.                                                                                            25.3 ٪
الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي.                                                     22.9 ٪

صندوق النقد العربي.                                                                                             14.5 ٪
صندوق األوبك للتنمية الدولية.                                                                              1.٪3٠

صندوق األوبك للتنمية االقتصادية يف أفريقيا.                                                        ٪24.2
بنك التنمية األفريقي.                                                                                              25.٠٪

البنك الدولي.                                                                                                         ٪3.33
الوكالة الدولية للتنمية.                                                                                            ٪3.5

اهليئة الدولية للتمويل.                                                                                           1.37 ٪
وكالة ضمان االستثمارات املشرتكة.                                                                        ٪3.44

صندوق النقد الدولي.                                                                                              ٪3.6
صندوق التنمية األفريقي.                                                                                         ٪3.4

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.                                                                          ٪14.25
الشركة العربية لضمان االستثمار.                                                                              ٪15

برنامج اخلليج العربي ملؤازرة املنظمة اإلمنائية لألمم املتحدة.                                          ٪76
الصندوق العربي للمعونة الفنية للبلدان العربية واإلفريقية.                                     ٪22.6

برنامج مكافحة اجلفاف يف بلدان الساحل اإلفريقي.                                                    ٪54

املساهمةاملـؤســــــــــــــــسة
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2 ـــ املعونات اليت قدمتها اململكة إىل البلدان األقل منواً من أعضاء منظمة املؤمتر اإلسالمي : 

»الجدول لالطالع فقط«

النسبة )٪( مقدار املعونة )مليون( القطـــــــــــاع

٪ 39.4

٪ 18.2

٪ 9.4

٪ 6

 ٪ 18

النقل 

الزراعة 

التجهيزات األساسية واالجتماعية 

توليد الكهرباء  

رفع مستوى الصناعات األساسية

اإلمجالي 

 2329.4 

  1٠84.4

 562.9

 328.٠2

 1٠73.1

6114.88

3 ــ يف جمال اإلغاثــة :

»الجدول لالطالع فقط«

املبلـــــــــــغ جمـــــــــــــــال اإلغاثـــــــــــة

975 مليون ريال

292.6 مليون ريال

جسر جوي بلغ حوالي 177 طائرة

325 مليون ريال

حفر اآلبار يف غرب أفريقيا 

الالجئون    

فيضانات السودان عام 14٠8هـ   

اإلغاثة الشعبية ملشكلة اجلفاف يف  أفريقيا عام 14٠8هـ   
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املبلـــــــــــغ جمـــــــــــــــال اإلغاثـــــــــــة

15 مليون ريال

2٠٠ مليون ريال

443 مليون ريال

85٠ مليون ريال

التربعات الشعبية عند فيضانات السودان 14٠8هـ 

الالجئني األفغان 

زلزال اليمن 

زلزال وفيضانات أخرى 

نشـــــــاط

أخي الطالب : أنت مدعو إىل وقفة تأمل وتثمني، فادرس اجلداول السابقة، ثم استنتج منها ما 
يلي :

1 ـ أهداف املساعدات واملعونات.
-
-
-
-

2 ـ قدرت هذه املساعدات يف فرتة بـ 6٪ من إمجالي الدخل القومي للمملكة. يف الوقت الذي طلبت 
فيه األمم املتحدة من الدول الصناعية املتقدمة ختصيص ٠.7٪ من الناتج القومي للمساعدات، ومع 

ذلك مل تستطع هذه الدول تقديم النسبة احملددة.
بناء على هذا كيف ترى مكانة اململكة يف هذا اجلانب مقارنة بالدول الصناعية املتقدمة ؟



2٠

)1(  سورة الذاريات : اآلية )19(.

-
-
-
-

3 ـ ضع نفسك مكان مستقبل هذه املعونات واملساعدات. ما انطباعك عند استالمها؟ كيف ترى مكانة 
اململكة العربية السعودية بعد ذلك ؟

-
-
-
-

4 ـ من خالل ما تقدم شارك برأيك يف العبارات التالية ؟

موافق غري موافقالعبــــــــــــــــــــارة م

أنا فخور جداً بكوني مواطنًا سعوديًا.
يزيدني فخراً ما تقدمه دوليت من مساعدات إلخواني املسلمني.

حتملت دوليت عين واجب مساعدة إخواني املسلمني.
سأكون منزعجا لو مل تقدم دوليت هذه املساعدات.

هذه املساعدات واجب ديين يصدق عليه ما جاء يف قوله تعاىل : 
)1( �                                                �                   

سأبادر بتقديم املساعدات إلخواني املسلمني احملتاجني هلا.
أمتنى املشاركة مع األفراد املتطوعني لتوزيع املساعدات واملعونات.

أ
ب
ج
د

هـ 

و
ز
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5 ـ هناك جمموعة من جلان مجع التربعات للمحتاجني من املسلمني يف اململكة. اذكر بعًضا من هذه اللجان :

أ    ـ

ب ـ

ج  ـ

د   ـ

هـ  ـ

منوذج من املساعدات اليت تقدمها اململكة.



22

التقـــــــــــــــويم

س1 : عدد أهم اجلوانب اليت جعلت للمملكة موقفًا رياديًا بني دول العامل اإلسالمي.

س2 : ارسم خارطة للعامل اإلسالمي موضحًا عليها :

أ ـ موقع اململكة.

ب ـ الطرق البحرية اليت تربط اململكة بدول العامل اإلسالمي.

س3 : على ماذا تدل املبادرة السعودية لتأسيس اهليئات واملنظمات ؟

س4 : اكتب أربعة أسطر عن املشاعر املتوقعة ملستقبلي املساعدات واملعونات السعودية.

س5 : أي مما يأتي جيذبك وترغب يف أن تكون أحد العاملني فيه ؟

خارج  واملعونات  املسـاعدات  لتوزيع  الســـعودي  األمحر  اهلــالل  مجعية  يف  متطوعًا  العمل  ـ  أ 
اململكة.

ب ـ العمل متطوعًا جلمع التربعات واملساعدات املادية والعينية.

ج ـ العمل متطوعًا لتوزيع املساعدات والتربعات داخل اململكة.

د ـ العمل بأجر لتوزيع املساعدات واملعونات خارج اململكة.

هـ ـ غري ما ذكر ...........................
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الوحدة الثانية

اجلهاد والدفاع الوطين 

� األهداف :
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن : 

1 ـ يعتز بوطنة واالنتماء إليه.
2 ـ يتعرف مفهوم اجلهاد.
3 ـ يتعرف مراتب اجلهاد.
4 ـ يتعرف أهداف اجلهاد.

5 ـ يتعرف مناذج من اجملاهدين يف اإلسالم.
6 ـ يتعرف دور القوات السعودية يف الدفاع عن الوطن.

7 ـ يدرك خطورة االعتداء على أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم.
8 ـ يقدر دور حكومة اململكة العربية السعودية يف تطبيق الشريعة اإلسالمية.
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حـــــــــب الوطـــــــــن

الدرس الرابع

الوطن : يف اللغة مكان إقامة اإلنسان ومقره وهو الذي يعيش فيه الفرد بني مجاعة تربطه بهم مصاحل 
من  وتنفس  عليها  ودرج  فيها  نشأ  اليت  األرض  حنو  وعاطفته  لوطنه  اإلنسان  حمبة  فإن  ولذلك  مشرتكة؛ 
هوائها هو أمر فطري وشعور أصيل وعاطفة إنسانية تنشأ مع اإلنسان، فاألصل يف اإلنسان أن حيب وطنه 

ويتشبث بالعيش فيه وال يفارقه برضاه أو برغبته.
ولقد سجل القرآن الكريم من فضائل املهاجرين رضي اهلل عنهم أنهم ضحوا بأوطانهم يف سبيل اهلل، 

حيث قال تعاىل : �
.)1( �                                                                                    

ولذلك فإن اإلسالم جيعل إخراج اإلنسان من وطنه بغري حق جرمية، فقال تعاىل :
.)2(�                                                                                                   �

وهنا لعلك تتذكر أيها الطالب ما ثبت عن رسول اهلل غ حني قال خماطبًا مكة املكرمة :
. ولوال أن قومي أخرجوني ما سكنت غريك« )3(، وملا استقر غ يف املدينة  » ما أطيبك من بلد وما أحبك إليَّ

بعد اهلجرة دعا اهلل أن يرزقه حبها فقال : » اللهم حبِّْب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد « )4(.
املأوى واألمن واألمان؛ ولذلك فال تتعارض  الذي يعيش فيه اإلنسان وجيد فيه  املكان  وهكذا يكون حب 

)1( سورة احلشر ـ آية )8(.

)2( سورة احلج ـ آية )39(.
)3( أخرجه الرتمذي واحلاكم.

)4( رواه مسلم.
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العرقية  عن  بعيداً  يكون  أن  ينبغي  كما  الوطن  حب  فهمنا  إذا  وتعاليمه  بالدين  التمسك  مع  الوطن  حمبة 
املذمومة والشعوبية والبغيضة اليت نهى عنها ديننا احلنيف.

وحب الوطن ال يكون بالقول دون العمل، بل هو عاطفة جياشة يف النفوس تتحول يف املواطن الصـاحل إىل 
ســلوك حسن، تبدو آثـاره يف الدفــاع عن الوطن والسمع والطـاعة لوالة األمر فيه، واحلرص الشديد على 

كل ما يفيد أبناء الوطن ويسهم يف رقيهم وسعادتهم.
يف  ويناقشـــهم  الوطــن  حـب  عن  الواقعــية  القصص  بعـض  حيـضروا  أن  الطـالب  مـن  املعـــلم  يطــلب  ـ   1

مضامينها.
2 ـ يدير املعلم حواراً مع الطالب عن السلوك الوطين املطلوب يف خمتلف اجملاالت.

نشـــــــاط
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تعريـــــف اجلهـــــــاد ومراتبــــــه

الدرس اخلامس

� متهيد :
قال اهلل تعاىل :�

)1( �                                                                                                                               

عقائد  تصحيح  إىل  يهدف  وهو  األليم،  العذاب  من  واملنجية  الراحبة  التجارة  من  اهلل  سبيل  يف  اجلهاد 
الناس وتوجيههم حنو عبادته عز وجل. كما يهدف إىل منع الظلم والفساد، واجتثاث أصله من األرض.

� مفهوم اجلهاد :
للجهاد مفهومان أحدهما عام ونعين به : االجتهاد يف حصول ما حيب اهلل من اإلميان والعمل الصاحل، 
              �  : تعاىل  اهلل  قول   : منها  كثرية  ذلك  على  واألدلة  والعصيان.  والفسوق  الكفر  من  اهلل  يبغضه  ما  ودفع 

.)2( �                                                                                    

ومعنى خاص وهو : بذل اجلهد والطاقة بالقتال يف سبيل اهلل تعاىل، والدليل على ذلك قول اهلل تعــاىل 
� :

.)3( �                                                               

)1( سورة الصف ـ اآلية )1٠ ـ 11(.
)2( سورة العنكبوت ـ اآلية )69(.

)3( سورة التوبة ـ اآلية )41(.
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مراتب اجلهاد : 
ملراتب  بيان  وهذا  اإلسالم.  أعداء  وجهاد  الشيطان،  وجهاد  النفس،  جهاد   : وهي  مراتب  ثالث  للجهاد 

اجلهاد :
املرتبة األوىل : جهاد النفس :

أي كبح شهواتها، وتتم جماهدة تلك الشهوات باألمور التالية :
أ ـ تعلم اهلدي ودين احلق من كتاب اهلل وسنة نبيه غ وسرية أصحابه رضوان اهلل عليهم.

ب ـ التطبيق العملي للعلم الذي تعلمه اإلنسان.
ج ـ النصح والدعوة لآلخرين يف حدود العلم واالستطاعة.

د ـ الصرب وحتمل مشاق الدعوة إىل اإلسالم.
املرتبة الثانية : جهاد الشيطان :

الشيطان عدو اإلنسان منذ األزل، وقد أخذ على نفسه إغواء بين آدم إال املخلصني، وللشيطان أساليب 
للغواية جيب احلذر منها، ومن هذه األساليب :

أ ـ إدخال الشكوك والشبهات يف إميان اإلنسان وعقيدته حول خالقه، وكتابه وسنة رسوله غ  ، وما أخرب 
به عن اليوم اآلخر ومن الغيبيات وغريها.

يف  وتعـــاىل  ســبحانه  عظمته  دالئل  واســـتحضار  اهلل،  ذكر  مبـداومة  األمر  ذلك  مواجهة  وتتم 
ومنها  الصـــادقة،  والرباهني  الواضـــحة  واحلجــج  البينـــات،  اآليــــات  خـــالل  من  خمــلوقـــاته، 

نبــوة حممد غ .
ب ـ تزيني الشهوات الدنيوية الكثرية واألماني والغرور واملكاسب العاجلة. 
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املرتبة الثالثة : جهاد أعداء اإلسالم :
لتمكني الدين، ومحايته، ورفع راية اإلسالم قال تعاىل : �

. * �                                                                      

* سورة البقرة : آية )193(.

1 ـ امأل الفراغات التالية، مبا يناسبها مما بني األقواس :
أ ـ جهاد ........................ لتمكني الدين، ومحايته، ورفع راية اإلسالم.

                                              ) الشياطني ـ املنافقني ـ أعداء اإلسالم(
ب ـ جهاد ........................ يكون بأمرهم باملعروف ونهيهم عن املنكر باللسان واليد وكره ماهم عليه.

                                           ) النفس ـ املنافقني ـ أهل املنكر والفسق(.
2 ـ

أ ـ مثل لشهوات النفس، وكيف تواجهها ؟
 ............................................................................................................

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

ب ـ مثل ملكايد الشيطان، وبنيِّ كيف تواجهها؟
 ............................................................................................................

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

نشـــــــاط



29

اجلهاد وبناء الدولة اإلسالمية

الدرس السادس

� متهيد :
فانتـشر  والجيوش  الرســل  بعـث  ومنـها  المنــورة،  بالمدينــة  اإلســالمية  الدولــة  نــواة  غ  الرسـول  وضـع 

اإلسالم في جزيرة العرب، وكان جهاده غوأصحابه ألهداف :
1 ـ محاية الدعوة اإلسالمية، ودولة اإلسالم الناشئة.

2 ـ تعريف الناس بالتصور الصحيح عن اخلالق والكون واحلياة.
3 ـ ختليص الناس من عبودية العباد إىل عبادة اهلل وحده.

4 ـ محاية الناس من الطغاة املستبدين.
5 ـ نشر العدل والرخاء والسعادة بني املسلمني.

أحناء  يف  اإلسالم  انتشر  حتى  اجلهاد،  يف  غ  نهجه  بعدهم  واملسلمون  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة  وتابع 
العامل، وأصبحت الدولة اإلسالمية ذات شأن وقوة يهابها األعداء.

� مناذج من اجلهاد اإلسالمي :
ِإن النموذج والقدوة للمسلمني يف اجلهاد هو نـبـيـنـا حممد غ، فقد جاهد يف اللـه حـق جهـاده، وكان مجيع 

وقته موقوفًا على اجلهاد، فنال أرفع منزلة وأعظم قدر عند اهلل سبحانه وتعاىل.
ويأتي أصحابه رضوان اهلل عليهم كنموذج ثان في الجهاد في سبيل الدعوة اإلسالمية بأموالهم وأنفسهم، 
ومنهم أبوبكر الصديق، وعمر بن الخطـاب، وعثمـان بن عفـان، وعلي بن أبي طـالب، وخـالد بن الوليد وغيرهم 

رضي اهلل عنهم أجمعين.
كما شهد التاريخ اإلسالمي مناذج خمتلفة من اجملاهدين أمثال صالح الدين األيوبي ـ يرمحه اهلل ـ الذي حرر 
القدس من الصليبيني. ويف عصرنا احلديث برز يف اجلزيرة العربية اجملاهدان حممد بن سعود والشيخ حممد بن 
عبد الوهابـ  رمحهما اهللـ  اللـذان اتفـقا على نصرة التوحـيد وجمـاهدة أعــدائه، فكان من مثار ذلك قيام دولة 
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التوحيد ) اململكة العربية السعودية ( . وال ننسى دور امللك اجملاهد عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود ـ 
يرمحه اهلل ـ يف توحيد هذه البالد املرتامية األطراف، وإقامة شرع اهلل فيها وتوطيد األمن واالستقرار.

1 ـ كان جلهاد النيب غ وأصحابه أهداف سامية ذكرنا بعض منها. حاول إضافة أهداف أخرى :

أ ـ ............................................................................................................
ب ـ  .........................................................................................................

ج ـ ...........................................................................................................
د ـ ...........................................................................................................

2 ـ خاض الرسول غ وأصحابه كثرياً من املعارك. ناقش مع معلمك أبرز املعارك اليت قادها الرسول غ، مع 
ذكر بعض القصص ملواقف الرسول غالبطولية يف هذه املعارك.

3 ـ امأل الفراغات التالية بالعبارات املناسبة : 
أ ـ قائد جيش املسلمني يف معركة القادسية ..............................................
ويف معركة الريموك ........................................................................

الجـــزيــرة  فـــــي  المجــــــــاهــــــــديـن  أمـثــــــلـة  مــن  ـ  ب 
اإلمــــــــــام  الحـــــديث  الــعـصـــــــر  فـــي  العــربيـــة 
................................................... والشيخ   .................................................

نشـــــــاط
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القـــــوات املسلحــة الســعوديــــة

الدرس السابع

حرص مؤسس اململكة العربية السعودية امللك عبد العزيزـ  يرمحه اهللـ  على إعداد جيش سعودي نظامي 
ـ بعد اهلل ـ حلماية الوطن واملقدسات. فعمل على تطويره وتنظيمه وتزويده بالسالح  يكون درعًا واقيًا 
والعتاد، ثم أمر بإنشاء إدارة لألمور العسكرية، ثم وكالة الدفاع، اليت تطورت فيما بعد لتصبح وزارة 

للدفاع والطريان.
مهمة  واجلوية  والبحرية  الربية  املختلفة  بقواتهما  والطريان  الدفاع  ووزارة  الوطين  احلرس  ويتوىل 
والتقنيات  املتنوعة  األسلحة  بأحدث  القوات  هذه  جتهيز  مت  وقد  مقدساته،  ومحاية  الوطن  عن  الدفاع 
املتطورة من خمتلف دول العامل املتقدمة. ويف سبيل رفع كفاءة اجلنود وقدراتهم وتأهيلهم التأهيل العلمي 
والعملي ُأنشئت الكليات العسكرية مثل:كلية امللك عبد العزيز احلربية، وكلية امللك فيصل اجلوية، وكلية 

امللك فهد البحرية، وكلية امللك خالد العسكرية باحلرس الوطين.
والقوات السعودية تنطلق يف تصورها للمحافظة على السالم من منطلق إسالمي يستوجب أن تكون لدى 
املسلمني قوة يستطيعون الدفاع بها عن أراضيهم وشعوبهم، وحيمون أعراضهم وأمواهلم، دومنا عدوان أو 

تعدٍّ على أحد، لقوله تعاىل : �
.)1(�                                  

كما تنطلق يف حتقيقها األمن العسكري من مفهوم اجلهاد يف سبيل إعالء لكلمة اهلل تعاىل، قال اهلل 
تعالي :  �                  

.)2(�                 

)1( سورة األنفال ـ اآلية )61(.

)2( سورة األنفال ـ اآلية )6٠(.
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يف  واإلسهام  بها،  اإِللتحاق  ألجل  السعودي  الشباب  من  متزايداً  إقبااًل  العسكرية  القطاعات  وتلقى 
القوات املسلحة مبختلف فروعها يف بالدنا باحرتام كبري من والة األمر  خدمة الوطن، كما حيظى رجال 

واملواطنني، تقديراً جلهودهم وتضحياتهم يف الدفاع عن الوطن ومقدساته.
�  خطورة االعتداء على أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم :

ملا ظهر اإلسالم أبطل عادات اجلاهلية الذميمة، ومنها التعصب األعمى للقبيلة، كما أزال عوامل قيام 
النزاعات بني تلك القبائل، ويف الوقت نفسه حرم االعتداء على اآلخرين قال رسول اهلل غ : ] كل املسلم 

على املسلم حرام دمه وماله وعرضه [ )1(.
�  مناذج للعقوبات اليت قررها اإلسالم :

قرر اإلسالم عقوبة لالعتداء على األعراض، بقوله تعاىل �
.)2( �                                                    

كما حدد  جزاء لالعتداء على األموال، بقوله تعاىل :�
.)3( �                                                                   

كما حدد اإلسـالم عقوبـة اإلفسـاد يف األرض بقـوله تعـاىل :�

)4(�                                                                                                                                   
اململكة العربية السعودية بفضل اهلل تقيم حدود اهلل وتطبق الشريعة اإلسالمية؛ وهلذا ينعم جمتمعها 
باألمن والطمأنينة، وتصان فيه األعراض، وحتفظ دماء املواطن من أن تسفك بغري حق، وحتارب املفسدين 
وتطبق أحكام اهلل فيهم؛ مما قلل من حدوث اجلرمية يف اململكة العربية السعودية، وجعلها آمنة مطمئنة 

ينعم املواطنون واملقيمون فيها باحلرية واالستقرار، مما ساعد على نهضتها ومنوها يف شتى اجملاالت.
1 ـ وضع اإلسالم العقوبات الرادعة للمعتدين، اذكر أمام كل جرمية عقوبتها :

)1( رواه مسلم .                                         )3( سورة املائدة ـ اآلية )38(.
)2( سورة النور ـ اآلية )2(.                         )4( سورة املائدة ـ اآلية )33( .
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أ ـ القاتل عمداً عقوبته .......................................................................
ب ـ السارق من احلرز عقوبته ...............................................................

جـ ـ مهرب املخدرات عقوبته ................................................................

2 ـ علل ما يأتي :
أ ـ انتشار األمن واالستقرار يف اململكة، واخنفاض معدالت اجلرمية.

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

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

ب ـ سعي حكومة اململكة العربية السعودية بصفة مستمرة إىل تطوير قدراتها العسكرية.
......................................................................................................

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

س1 : عرف اجلهاد .

نشـــــــاط
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س2 : للجهاد ثالث مراتب . اذكرها.
س3 ضع عالمة ][[ أمام العبارة الصحيحة وعالمة ]*[ أمام العبارة اخلاطئة فيما يلي : 

جهاد املنافقني يتم من خالل القتال بالسيف.
يواجه املؤمن وساوس الشيطان باستحضار دالئل عظمة اهلل يف خملوقاته.

للملك عبد العزيز فضل كبري ــ بعد اهلل ــ يف توحيد أرجاء اململكة واستقرارها.
على  االعتداء  وليس  الوطن  عن  الدفـاع  أجل  من  أفرادها  بإعداد  السعودية  القوات  تهتم 

اآلخرين.
تعاني القوات السعودية من قلة إقبال الشباب على االلتحاق بها.

يعد الصرب وحتمل املشاق يف اإلسالم من جهاد النفس.
س4 : امأل الفراغات التالية مبا يناسبها :

ـ من أمثلة اجملاهدين يف اجلزيرة العربية يف العصر احلديث اإلمام ........................ 
والشيخ ........................

ـ تطبق اململكة العربية السعودية حدود اهلل ومن ذلك حد السرقة، وهو ..................
س5 : علل ما يأتي :

ـ تطبيق حكومة اململكة حكم اإلعدام على مهربي املخدرات.

التقـــــــــــــــويم
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الوحدة الثالثة

والة األمــــــــــر

� األهداف :
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن : 

1 ـ يتعرف معنى والة األمر .
2 ـ يتعرف حكم طاعة والة األمر.

3 ـ يقدر آثار الطاعة.
4 ـ يستنتج آثار العصيان.

5 ـ يظهر وعيًا بأهمية طاعة والة األمر.
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والة األمــــــــــر

الدرس الثامن

� معنى والة األمر : 
هم أصحاب التصرف يف شأن األمة، الذين ميلكون زمام األمور وبيدهم قيادة األمة وقد جاء ذكر والة 

األمـر يف القرآن يف قوله تعاىل : �
.)1( �     

ذكر أهل العلم من املفسرين وغريهم أقوااًل عدة يف معنى )أولي األمر( يف اآلية ولعل أشهرها ما ذكره 
والعلماء  األمراء  هنا  األمر  بوالة  واملقصود  والعلماء«.  األمراء  من  األمر  أولي  كل  يف  عامة  »أنها  كثري  ابن 

بالدرجة األوىل، إضافة إىل كل من ولي أمراً من أمور املسلمني ابتداء من األب ومن يف حكمه.
� لزوم طاعة والة األمر :

للطاعة أحكام وتفصيالت عدة، ومن الصعب إدراجها مجيعها ضمن هذا املوضوع. لذا سوف نركز هنا 
اللـه،  على الطـاعة باملعروف ملن أمجعت األمة عـلى واليتـه، وأقـرت له بالطـاعة ما مل يأمر مبعصـية 
لقوله غ: ] على املرء املسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكره، إال أن يؤمر مبعصية، فإن أمر مبعصية فال 

مسع وال طاعة [ )2(.
ميتة  مـات  شـرباً  السـلطان  مـن  خـرج  مـن  فـإنـه  فليصـرب،  شــيئًا  أمـريه  من  كــره  مـن   [  : غ  وقــوله 

جـاهـلية [ )3(.
ولعل قوله تعاىل يف اآلية الكرمية اليت أوردناها يف بداية درسنا هذا داللة صرحية على وجوب طاعة والة 

األمر وأهميتها، بدليل أنه سبحانه وتعاىل قرن طاعة والة األمر بطاعته وطاعة رسول اهلل غ .

)1( سورة النساء ـ آية )59(.                 )2( رواه مسلم .
)3( رواه البخاري.
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نشـــــــاط

آثـــــــــــار طـــاعة والة األمــــــــــر

الدرس التاسع

من النصوص السابقة ميكن استخالص جمموعة من آثار طاعة والة األمر منها : 
1 ـ أن طاعتهم امتثال ألمر اهلل تعاىل كما ورد يف اآلية الكرمية السابقة. وملا ثبت عنه غ أنه قال : ] 
من أطاعين فقد أطاع اهلل، ومن عصاني فقد عصى اهلل، ومن أطاع أمريي فقد أطاعين، ومن عصى أمريي 

فقد عصاني[ )1(.
2 ـ أنها سبب يف متاسك األمة وترابطها.

3 ـ أنها تؤدي إىل انتظام أمور الدولة وأحواهلا.
4 ـ أنها تسهم يف ظهور األمة مبظهر اهليبة والقوة والرهبة أمام األعداء.

5 ـ أنها سبب للنصر على العدو.
6 ـ أن فيها تربية على الطاعة واالنقياد ملن شرع اهلل طاعته.

1 ـ من النصوص السابقة استنتج حكم طاعة والة األمر يف غري معصية اهلل.
2 ـ اذكر بعضًا من أولي األمر غري األب واألمري :

أ (

)1( رواه البخاري.
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ب(
جـ (

3 ـ قال اهلل تعاىل :�
)1( �                                     

ما آثار الطاعة اليت ميكن االستدالل عليها باآلية الكرمية ؟
4 ـ بعد أن عرفت آثار الطاعة استنتج آثار العصيان :

-
-
-
-
-

5 ـ ميكن عقد ندوة مصغرة من طالب الصف ملناقشة موضوع » دور الطالب يف إبراز مظاهر طاعة والة األمر 
.»

)1( سورة األنفال : اآلية )46(.
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التقـــــــــــــــويم

س1 : ما املقصود بوالة األمر ؟
س2 : ما حكم طاعة والة األمر ؟

س3 : اكتب عن واجبك بصفتك مواطنًا سعودًيا جتاه والة األمر .
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الوحدة الرابعة

التنمية واإلنتاج الوطين

� األهداف :
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن : 

1 ـ يتعرف مفهوم كل من التنمية واإلنتاج.
2 ـ حيدد أهداف خطط التنمية يف اململكة.

3 ـ يستنتج أهم املنتجات الوطنية.
4 ـ يدرك أثر اإلنتاج الوطين يف عملية التنمية.

5 ـ يشجع عملية اإلنتاج الوطين.
6 ـ يقدر جهود الدولة يف دعم اإلنتاج الوطين.
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� مفهوم التنمية :
هــي جهـود منظـمـة تهـدف إلـى تحسـين مســتوى المعيشــة، والنهـــوض بالمجـتمع في المجــاالت 

االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، والسياسية، وفق خطط مرسومة.

� مفهوم اإلنتاج :
هو العملية اليت يتم عن طريقها حتويل كثري من املواد األولية )اخلام( إىل سلع وأدوات وآالت يستخدمها 

اإلنسان يف شؤون حياته.

� خطط التنمية :
ذلك  بعد  وتوالت  1391هـ،  ـــ   139٠ عام  تنموية  خطة  أول  بصدور  اململكة  يف  التنموي  التخطيط  بدأ 

خطط التنمية األخرى، ومدة كل خطة مخس سنوات.

� من أهداف خطط التنمية يف اململكة ما يلي :
ـ تنويع اإلنتاج وعدم االعتماد على النفط.

ـ تنمية املوارد البشرية وتطوير قدراتها.
ـ زيادة مصادر دخل الدولة.

ـ رفع املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع.
ـ توفري املزيد من فرص العمل.

ـ تعزيز فاعلية القطاع اخلاص.

التنـمـية واإلنتـاج الوطـين

الدرس العاشر
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نشـــــــاط

ناقش مع معلمك ما يأتي :
1 ـ الفرق بني التنمية واإِلنتاج :

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

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

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

2 ـ حاول أن تستنتج رقم اخلطة اخلمسية اليت يتم تطبيقها حالًيا.
ـ الخطة الخمســــــية المطبـــقة حــالًيـــــا هي الخطة ...................................... وقد بدأت عام 

............................هـ وتنتهي عام................................. هـ

3 ـ حاول أن حتصل على أهم أهداف خطة التنمية احلالية، وناقشها مع معلمك وزمالئك.



43

أنواع اإلنتاج االوطين

الدرس احلادي عشر

الـنـفـط،   : هي  رئيســـــــة  جمــــاالت  ثـالثـــة  يف  الوطـنى  اإلنتــاج  حنــــــصر  أن  املمــكن  مـــــن 
والــزراعة، والصناعة.

أواًل : النفط :
يعتمد االقتصاد الوطين يف اململكة العربية السعودية على إنتاج النفط بدرجة كبرية. ومتتلك اململكة 
بفضل اهلل احتياطات ضخمة من النفط حيث تقدر احتياطاتها بنحو ربع إمجالي احتياطات العامل، مما 
جيعلها متتلك أكرب احتياطات النفط يف العامل. وال زالت احلكومة تبذل جهوداً كبرية يف حماولة البحث 

والتنقيب عن املزيد من الثروات املعدنية إىل جانب النفط الستغالهلا يف تنمية البالد.

ثانيًا ـ اإلنتاج الزراعي :
حيظى اإلنتاج الزراعي بعناية الدولة واهتمامها؛ ألنها متثل دعامة من دعائم االقتصاد الوطين، 
الذي يقلل من االعتماد على االسترياد من اخلارج، وقد منا القطاع الزراعي يف اململكة بصورة كبرية جداً 
بعض  يف  اخلارج  إىل  التصدير  ثم  ومن  الذاتي،  االكتفاء  مراحل  إىل  اململكة  وصلت  حتى  العامل،  أذهلت 

املنتجات األساسية.
اإلنتاج  تشجيع  يف  الدولة  بذلتها  اليت  الكبرية  اجلهود  إىل  اململكة  يف  الزراعي  القطاع  منو  ويعود 

الزراعي، ومن أبرز هذه اجلهود :
1 ـ توزيع األراضي الزراعية على املواطنني جمانًا.

2 ـ تقديم اإلعانات والقروض امليسرة طويلة األجل.
اآلفات  من  املزروعات  وقاية  يف  واملشاركة  املناسب،  احملصول  إنتاج  يف  الالزمة  اإلرشادات  تقديم  ـ   3
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واحلشرات.
بدأت  وقد  واخلضراوات.  والتمور  والشعري  القمح   : مثل  الزراعية  احملاصيل  بعض  تسويق  ضمان  ـ   4
اململكة مؤخراً يف حتديد املساحات املزروعة لبعض املنتجات اليت وصلت فيها إىل مرحلة االكتفاء الذاتي، 
وذلك للحد من استهالك كميات كبرية من املياه، إلنتاج حماصيل أخرى. كما شجعت الدولة مشاريع تربية 

احليوان والدواجن، فانتشرت يف مناطق اململكة حتى أصبحت أسواق اململكة مليئة بهذه املنتجات.
1 ـ اذكر أبرز احملاصيل الزراعية يف اململكة.

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

إنتاج النفط وتكريرهالّري احملوري
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..........................................................................................................................

2 ـ ناقش مع معلمك منتجات مشاريع تربية احليوان والدواجن يف اململكة، ودوِّنها يف السطور التالية 
:

)1
)2
)3
)4

3ـ  حترص الدولة على احلد من استهالك كميات كبرية من املياه بطريقة عشوائية إلنتاج بعض احملاصيل 
الزراعية. ما الطرق املناسبة اليت تقرتحها على املزارع للحد من استهالك املياه؟

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

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

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

نشـــــــاط
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اإلنتـــــــاج الصناعي

الدرس الثاني عشر

يعد قطاع الصناعة من أهم اجملاالت اليت تعتمد عليها اقتصاديات الدول. ويقاس مدى التقدم فيها 
بكمية وجود إنتاجها الصناعي، ملا له من دور يف زيادة اإلنتاج وتنويع مصادر الدخل وتوفري فرص العمل 

.
التجهيزات  القطاع  هلذا  وفرت  فقد  التنمية،  خطط  حتقيق  يف  الصناعة  بأهمية  الدولة  من  وإدراًكا 
األساسية، ومنحت العديد من املستثمرين القروض امليسرة واحلوافز التشجيعية، مما أدى إىل زيادة عدد 

املصانع يف اململكة.
دعم  يف  الزراعية  أو  الصناعية،  أو  النفطية،  سواء  املختلفة،  بقطاعاته  الوطين  اإلنتاج  أسهم  وقد 
مسرية التنمية وحتقيق أهدافها، حيث تشهد اململكة العربية السعودية حاليًا منوًّا مضطرًدا يف قطاعات 
الوطين  االقتصاد  منو  إىل  أدى  مما  والبناء  والتشييد،  واخلدمات،  والشباب،  واملواصالت،  التعليم، 

وإزدهاره.
وهناك عالقة كبرية بني زيادة اإلنتاج الوطين وتنويعه، وتوفر فرص العمل، فكلما زاد عدد املصانع، 
زادت حاجتها إىل مزيد من العمالة. وتتوقع اخلطة التنموية أن يرتفع جمموع العمالة  من حوالي )6.8( 
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مليون نسمة عام 1415هـ إىل )7.٠5( مليون نسمة عام 142٠هـ . ومن املتوقع أن يستوعب القطاع اخلاص 
حوالي )95٪( من إمجالي هذه الزيادة وتبذل الدولة جهوداً كبرية يف توفري فرص العمل للشباب السعودي 
وإحالله حمل العاملني غري السعوديني، وتعقد اآلن الندوات واملؤمترات ملناقشة موضوع السعودة يف القطاع 

اخلاص وإسراع خطواته.

1 ـ اذكر أهداف إقامة معارض للصناعات الوطنية :
..........................................................................................................................

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

2 ـ اذكر بعضًا من أهم الصناعات السعودية :
)1
)2
)3
)4

3 ـ أكمل الفراغني التاليني :
أنشأت الدولة بعض املدن الصناعية يف اململكة ومن أهمها ما يلي :

مدينة ....................................... الصناعية، ومدينة ...................................... الصناعية .

نشـــــــاط
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جهود الدولة يف دعم املنتجات الوطنية

الدرس الثالث عشر

أخي الطالب :
لقد قدمت الدولة الكثري لدعم وتشجيع اإلنتاج الوطين، ولذا جيب علينا أن نسهم يف زيادة هذا اإلنتاج 

من خالل بعض املشاركات ومنها : 
ـ اإللتحاق مبجاالت العمل يف املصانع الوطنية، واملشاريع الزراعية، وقطاعات اخلدمات.

ـ استغالل أوقات الفراغ يف اإلجازات باإللتحاق بهذه املصانع، لزيادة اإلنتاج واكتساب اخلربة الالزمة.
ـ اإلخالص دائمًا يف العمل وإتقانه، ألن ذلك يعود مبردود كبري على زيادة اإلنتاج الوطين.

ـ حماولة اقتناء املنتجات الوطنية، ألن ذلك دعم لإلنتاج الوطين وتعدد املصانع، وبالتالي تتهيأ فرص 
العمل .. وهكذا.

أخرى ميكن إضافتها :
-
-

�  جهود الدولة يف دعم ومحاية املنتجات الوطنية :
مل تقتصر جهود الدولة على دعم هذه املنتجات ماديًا من خالل القروض واالمتيازات، ومنح األراضي، بل 

تعدى ذلك إىل محاية هذه املنتجات يف األسواق، ومن أبرز ما تقدمه الدولة يف هذا اجملال ما يلي :
ـ اعتماد القطاعات احلكومية على شراء املنتجات الوطنية.

ـ إعفاء املواد اخلام األولية الالزمة لعملية التصنيع غري املتوفرة يف اململكة من الرسوم اجلمركية.
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ـ زيادة الرسوم اجلمركية على املستوردات األجنبية املماثلة ملنتجات وطنية، وحتديد كميتها.
ـ إعفاء بعض املنتجات املعدة للتصدير من رسوم التصدير.

بعض املنتجات الزراعية



5٠

نشـــــــاط

1 ـ ناقش مع معلمك ما يأتي :
أ ـ املمارسات اإلجيابية حنو اإلنتاج الوطين.

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

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

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

ب ـ سبب دعم حكومة اململكة العربية السعودية للمنتجات الوطنية.
..........................................................................................................................

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

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

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

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

2 ـ أثناء جتولك يف السوق لشـــراء بعض احتياجاتك وجدت عدد من املنتــــجات املســــتوردة، وعدد من 
املنتجات الوطنية اليت ال تقل عن املستورد يف جودتها، ما التصرف الذي تراه مناسبًا وملاذا ؟

س1 : ما املقصود باإلنتاج ؟



51

س2 : ما أبرز أهداف خطط التنمية يف اململكة ؟
س3 : ضع عالمة ][[ أمام ما تراه صحيحًا وعالمة ]×[ أمام ما تراه خاطئًا للعبارات التالية :

متتلك اململكة بفضل اهلل نصف احتياطي العامل من النفط.
تقدم الدولة القروض امليسرة واإلعانات للمزارعني.

حترص الدولة على تنويع إنتاجها وعدم االعتماد على النفط وحده.
إتفاق وإخالص العمل يزيد من إنتاج الوطن.

س4 : امأل الفراغات التالية مبا يناسبها :
أ ـ تعيش اململكة العربية السعودية حالًيا يف خطة التنمية........................................ اليت بدأت عام 

.............................................  هـ وتنتهي عام .......................................... هـ.

و     ......................................................  : هي  جماالت  ثالثة  بني  الرئيسي  اململكة  إنتاج  يتنوع  ـ  ب 
............................................................. و ..........................................................

ج ـ التنمية هي جهود منظمة تهدف إىل ..........................................................النهوض باجملتمع يف 
اجملاالت املختلفة وفق خطط مرسومة.

د ـ من املنتجات الزراعية اليت وصلت اململكة فيها إىل االكتفاء الذاتي.
............................................................ و ..............................................................

س5 : ما الذي ميكن أن تقوم به بصفتك مواطنًا سعوديًا يف زيادة اإلنتاج الوطين ؟

التقـــــــــــــــويم
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الوحدة اخلامسة

الــــعـــمـــــــــــــــــــــل

� األهداف :
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن : 

1 ـ يتعرف أهمية العمل يف حياة الفرد .
2 ـ يتعرف احتياجات سوق العمل يف اململكة.

3 ـ يتعرف فرص التعليم العالي املتاحة.
4 ـ يتكون لدية اجتاه إجيابي حنو العمل الفين.

5 ـ  يتعرف حجم العاملني الوافدين وآثارهم على اإلنتاج الوطين.
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� تعريف العمل :
العمل قدرة وإرادة، وحركة ونشاط، سواء أكان ذلك ذهنيًا أم جسميًا ميارسه الشخص يف حياته بقصد 

التفاعل واإلنتاج.
الرتبية  حددتها  اليت  للعالقات  األكمل  والتطبيق  العملية  الرتمجة   « بأنه  الصاحل  العمل  ويعّرف 

اإلسالمية بني اإلنسان وخالقه وبني الكون واحلياة «.
� أهمية العمل يف حياة الفرد املسلم : 

للعمل أهمية كبرية يف حياة اإلنسان بشكل عام، واملسلم بوجه خاص؛ ألنه يعد مصدراً لطلب الرزق، 
واإلنتاج يف هذه احلياة. وقد دعا اإلسالم املسلمني إىل العمل النافع، وحثهم على الكسب املشروع، فغاية 

احلياة يف نظر اإلسالم هي إحسان العمل وإتقانه، يقول اهلل تبارك وتعاىل :
)1( �                                                                                                      �

وقال تعاىل : �                                                                                             � )2(
وقال تعاىل : �                                                                                                           �)3(
ويقول النيب غ: ] إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه [ )4(.

واآليات اليت حتث على العمل كثرية، ولكن ما العمل الذي حيث عليه اإلسالم ؟ إنه العمل الصاحل الذي 
تزكو به النفس، وتقوم به األخالق، وتقوى به العالقات اإلنسانية ويصان به الدين والعرض واملال، وهو 

الذي ينمي اإلنتاج ويزيد الثروة، وحيفظ كرامة الفرد. وحيرص اإلسالم على 

العمــــــــل وأهمـيـتـــــــه

الدرس األول

)1( سورة امللك : آية )2(.                          )2( سورة الكهف : آية )7(.
)3( سورة الزلزلة : آية ) 7 ـ 8 (.                  )4( رواه البيهقي وأبو يعلي .
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تقدير العمل وبذل اجلهد، وجيعلهما أساسًا لعمارة األرض، يقول تعاىل :
)*( �                                                                                                                      �

هذه  يف  األساسي  املنطلق  ألنه  اإلسالمي؛  الدين  اهتمامات  مقدمة  يف  يأتي  العمل  أن  يتضح  هنا  ومن 
النافعة،  الدنيوية  العبد وربه، أم األعمال  العبادات اخلاصة بني  كانت تلك األعمال هي  احلياة، سواءاً 
ولذا ينبغي احلرص على استغالل الوقت يف األعمال النافعة واملفيدة اليت تعود على الفرد واجملتمع باخلري 

والنماء، وتسهم يف رقي األمة وتطورها.

1 ـ تعتمد التنمية االقتصادية ألية دولة على املهارات والكفاءات الفنية، ومدى إتقانها للعمل أكثر من 
اعتمادها على رأس املال واملوارد الطبيعية فيها.

ـ ناقش مع معلمك هذه الفكرة.
2 ـ إن الشباب والفراغ واجلدة                 مفسدة للمرء أي مفسدة

ـ هل توافق الشاعر يف مقولته ؟ وملاذا ؟
..........................................................................................................................

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

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

ـ بني األضرار النفسية اليت حتصل للعاطل عن العمل .
..........................................................................................................................

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

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

ـ بني الصفات النفسية اإلجيابية اليت حتصل للشباب العامل املنتج.
..........................................................................................................................

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

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

نشـــــــاط

)*( سورة امللك : آية )15(.
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اجملاالت  كافة  يف  شاملة  نهضة  السابقة  اخلمسية  اخلطط  خالل  السعودية  العربية  اململكة  عاشت 
التعليمية والصحية، واالجتماعية، والزراعية، والصناعية، والتجارية، وقطاع اخلدمات املختلفة، مما 
ى بالبنية  استدعى احلاجة ِإىل استقدام العاملني املطلوبني من خارج اململكة لإلسهام يف تشييد ما ُيسمَّ

األساسية للنهضة املباركة اليت نعيشها يف الوقت الراهن، رغبًة يف حتقيق طموحات التنمية.

احتياجات سوق العمل يف اململكة

الدرس الثاني

نشـــــــاط

ناقش مع معلمك األسباب اليت أدت إىل استقدام األيدي العاملة غري السعودية يف السنوات املاضية.
1 ـ
2ـ

3 ـ
4 ـ

ولكن مع تزايد أعداد اخلرجيني من اجلامعات واملعاهد السعودية، وعودة املبتعثني من خارج اململكة، 
الشــــــباب  أصبح  حتى  واملكتبية،  اإلدارية،  األعمال  يف  فشيًئا  شيئًا  تقل  الوافدين  العاملني  أعداد  بدأت 
الســعودي ـ بفضل اللـه، ثم بفضـل حكومة خـادم احلرمني الشــريفني يشــــغل غالبية الوظائف اإلدارية 

وبعضًا من الوظائف الفنية، سواء ذلك يف القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص.
حمل  وإحالهلم  السعوديني،  للعاملني  العمل  فرص  إجياد  يف  التوسع  على  التنموية  اجلهود  ركزت  وقد 
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غريهم. وهذا التوجة يتم دعمه وتوطيده يف اخلطة اخلمسية احلالية ) كم رقمها ؟( خصوصًا أن أعداد 
اخلرجيني السعوديني من خمتلف التخصصات آخذة يف النمو والزيادة بصفة مستمرة.

� ومن أهداف خطة التنمية السادسة للقوة العاملة ما يلي : 
1 ـ إحالل القوى العاملة السعودية الراغبة يف العمل واملؤهلة بصفة تدرجيية.

2 ـ ترشيد منو العاملني غري السعوديني يف القطاعات واملهن املختلفة.
4 ـ زيادة جماالت فرص العمل للمرأة مبا يتفق والشريعة اإلسالمية.

5 ـ زيادة أعداد اخلرجيني يف املهارات والتخصصات اليت تتالءم ومتطلبات االقتصاد الوطين.
6ـ  ختفيض أعداد السعوديني غري املهرة الذين يدخلون إىل سوق العمل قبل استكمال مناهجهم التعليمية 

والتدريبية.
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إحالل القوى العاملة السعودية

الدرس الثالث

أظهر نتائج البحث الدميوجرايف الذي أجرته مصلحة اإلحصاءات العامة سنة 1421هـ أن حجم السكان 
السعوديني بلغ )15.588.8٠5( نسمة منهم )8.5( ماليني نسمة يف سن 12 سنة فأكثر، وهم ميثلون حجم 

السكان يف سن العمل.
وهذا مؤشر على زيادة نسبة السكان الذين هم يف سن العمل، مما يؤكد على أن عدد العاملني السعوديني 

آخٌذ يف النمو واالزدياد، وأن فرص العاملني غري السعوديني آخذة يف االحنسار.
وال تزال هناك فرص قائمة إلحالل السعوديني يف القطاع احلكومي، ويتوفر اآلن الكثري من فرص العمل 
والراغب  املؤهل  املواطن  وجد  ما  متى  إحالهلا  وميكن  سعوديني،  بغري  مشغولة  الوظائف  أنواع  خمتلف  يف 

فيها، وترتكز معظم هذه الفرص يف األعمال الفنية والتقنية والطبية.
أما فيما يتعلق بالقطاع اخلاص فال تزال الفرصة متاحة وبشكل كبري جداً للتوظيف، حيث إن معظم 
العالقة  ذات  أجهزتها  خالل  من  الدولة  وتسعى  السعوديني،  غري  من  هم  اخلاص  القطاع  يف  العاملني 
بتوظيف  الكفيلة  السبل  لبحث  واملؤمترات  الندوات  عقد  يف  اخلاص  القطاع  مع  التعاون  إىل  بالتوظيف 
الشباب السعودي يف القطاع اخلاص، نظراً الكتفاء عدد كبري من األجهزة احلكومية باملوظفني، وخاصة يف 
األعمال اإلدارية، واملكتبية وال تزال ندرة اخلرجيني يف التخصصات العلمية والتقنية والفنية بشكل عام 
والطبية بأنواعها املختلفة بشكل خاص قائمة، إذ إن هناك زيادة وفائض من التخصصات النظرية بشكل 

عام ويف املدن الرئيسية بشكل خاص.
وبهذا نستطيع أن نقول : إن التخصصات النظرية أصبحت ال تتفق مع حاجة سوق العمل يف اململكة.

وهلذا عليك أخي الطالب أن تدرك متامًا أن الفرص الوظيفية للتخصصات النظرية ضيئلة جدًا، فبادر 
من اآلن بالتخطيط ملستقبلك باختيار التخصص الذي حيقق لك فرصة التوظيف مستقباًل ويتناسب مع 

احتياجات سوق العمل يف اململكة.
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1 ـ ناقش مع معلمك ما يلي :

أ ـ التخصصات اليت تتالءم مع حاجة سوق العمل يف اململكة :

-

-

-

-

ب ـ الفرق بني القطاع احلكومي والقطاع اخلاص : 

ج ـ املميزات الوظيفية اليت تقدمها الشركات الكربى ملوظفيها :

2 ـ ناقش مع معلمك األسباب اليت جتعل الشباب السعودي يقبل على األعمال املهنية دون تردد.

نشـــــــاط
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مؤسسات التعليم العالي يف اململكة

الدرس الرابع

فقد  والعالي،  العامل  مستوياتها،  كافة  يف  شاملة  تعليمية  نهضة  السعودية  العربية  اململكة  تعيش 
انتشرت املدارس واملعاهد والكليات واجلامعات يف مدن اململكة العربية السعودية للبنني والبنات، وأصبح 
ـ إىل ما تقدمة حكومة اململكة  ـ بعد اهللـ  االلتحاق بهذه املؤسسات ميسراً ملعظم أبناء اململكة، ويعود الفضلـ 
العربية السعودية من دعم وتشجيع للمؤسسات التعليمية، وانتشارها وتطوير براجمها لتواكب النهضة 

الشاملة اليت تعيشها اململكة العربية السعودية وحتقق تطلعات والة األمر واملسؤولني فيها.
1 ـ اجلامعات السعودية :

عدد بعض اجلامعات يف اململكة.
)1
)2
)3
)4
)5

)6
)7
)8

ولبعض هذه اجلامعات فروع يف بعض مدن اململكة.
وتضم كل جامعة عدداً من الكليات العلمية والنظرية.

كلياتها  على  وتعرف  مستقباًل،  بها  الدراسة  تنوي  اليت  اجلامعة  مراسلة  أو  بزيارة  الطالب  أخي  بادر 
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والتخصصات املتوفرة بها.
2 ـ الكليات العسكرية :

هناك مخس كليات عسكرية متنح درجة البكالوريوس يف العلوم العسكرية، تؤهل خرجييها للعمل يف 
قطاعات الشؤون العسكرية واألمنية والدفاعية.

اذكر هذه الكليات.
1 ـــ
2 ـــ
3 ـــ
4 ـــ
5 ـــ

3 ـ كليات املعلمني :
هناك حوالي )18( كلية تابعة لوزارة الرتبية والتعليم متنح درجة البكالوريوس يف التعليم االبتدائي، 
ـ  وتضم كل كلـية عـدداً من التخصـصات اليت حيـتاج إليها قطاع التعليم العام ومنها ) الدراسات القرآنيـةـ 
الدراســــات اإلســالمية ــ اللــــغة العربية ــ العــــلوم االجتماعية ــ الرياضيات ــ الرتبية الفنية ــ الرتبية 

الرياضية ــ اللغة اإلجنليزية ــ احلاسب اآللي (.
4 ـ كليات التقنية :

نشـــــــاط
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العامة  للمؤسسة  تابعة  تقنية  كليات  أنشئت  التقين،  بالتعليم  اململكة  حكومة  اهتمام  من  انطالقًا 
اململكة.  مناطق  على  موزعة  تقنية  كليات  من  عدد  اململكة  يف  ويوجد  املهين،  والتدريب  الفين،  للتعليم 
وهناك دراسات قائمة حاليًا لزيادة عدد هذه الكليات وتوزيعها على مدن اململكة الرئيسية، وهذه الكليات 
موجودة يف املدن التالية : ) الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ بريدة ـ أبها ـ األحساء( وتضم هذه الكليات ختصصات 

فنية وتقنية وجتارية.
أخي الطالب : حاول احلصول على دليل هلذه الكليات ملعرفة التخصصات اليت حتتويها كل كلية. وتقدم 

الدولة جمموعة من احلوافز واملزايا للراغبني يف االلتحاق بهذه الكليات التقنية ومنها : 
ـــ مكافأة شهرية.

ـــ تأمني السكن واإلعاشة والعالج.
ـــ تعيينهم بالدرجة الرابعة من املرتبة السادسة من نظام اخلدمة املدنية.

ـــ منح قروض للراغبني يف االستثمار يف اجملاالت الفنية واملهنية.
ـــ إتاحة الفرصة للمتفوقني ملواصلة الدراسة فيما بعد.

ناقش معلمك حول الكليات وشروط القبول فيها، والتخصصات املتوفرة فيها واملعدالت املطلوبة هلا، ثم 

حدد رغباتك فيما يلي :
ـــ الكلية اليت ترغب يف االلتحاق بها :

ـــ التخصص املطلوب :
ـــ فرص التوظيف املستقبلية هلذا التخصص :

ـــ مدى توافق قدراتك ورغباتك مع هذا التخصص :
ـــ 
ـــ 

نشـــــــاط
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ال تتوفر إحصائية دقيقة لعدد العاملني الوافدين يف اململكة، نظراً لتغريها بصفة مستمرة، ولكنها ال 
تزال عالية. حيث بلغ عدد العاملني غري السعوديني عام 1425هـ ما يقارب ) 6.144.236( عامل. وتسعى 
الوافدين وإحالل اخلرجيني السعوديني بداًل عنهما، سواء  العاملني  التقليل من حجم  التنمية إىل  خطط 

أكان ذلك يف القطاع احلكومي أم القطاع اخلاص.
وال خيفى عليك اآلثار اليت يرتكها هؤالء العاملون يف اجملاالت املختلفة.

حجم العاملني الوافدين وآثارهم على االقتصاد الوطين

الدرس اخلامس

نشـــــــاط
1 ـ ما األعمال اليت يعمل بها غري السعوديني ؟

-
-
-
-

2ـ  ما التخصصات اليت جيب علينا االلتحاق بها لسد احتياجات سوق العمل يف اململكة، وعدم االعتماد 
على العاملني غري السعوديني ؟

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

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

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

..........................................................................................................................
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3 ـ ما اآلثار اإلجيابية للعاملني غري السعوديني يف عملية التنمية ؟
..........................................................................................................................

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

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

4 ـ ما اآلثار السلبية لوجود العاملني غري السعوديني على االقتصاد الوطين ؟
..........................................................................................................................

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

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

5 ـ ضع عالمة ][[ أمام العبارات الصحيحة، وعالمة ]×[ أمام العبارات اخلاطئة فيما يأتي :
أسهم العاملون غري السعوديني إسهامًا فاعاًل يف عملية التنمية.

يعد امليل إىل الرتف واالتكالية أحيانًا سببًا يف وجود بعض من هؤالء العاملني.
تشكل احلواالت املالية اليومية للخارج هلؤالء العاملني أثراً سلبيًا على اقتصادنا الوطين.

البد من الشعور باملسؤولية يف االلتحاق بالتخصصات اليت يعمل بها غري السعوديني
تتوفر بالقطاع اخلاص حوافز ومزايا مشجعة على االلتحاق به.

6 ـ ما السبل اليت تراها كفيلة مبعاجلة ظاهرة األعداد اهلائلة من العاملني غري السعوديني.
1 ـ
2 ـ
3ـ
4ـ
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التقـــــــــــــــويم

س1 : صف أهمية العمل للفرد املسلم ؟
س2 : ضع عالمة ][[ أمام ما تراه صحيحًا، وعالمة ]×[ أمام ما تراه خاطئًا للعبارات التالية :

احلياة بدون عمل فراغ وملل.
تعتمد التنمية االقتصادية ألية دولة على مهارات وكفاءة العاملني فيها.

اإلخالص يف العمل الدنيوي املشروع، له أجره وثوابه عند اهلل.
إتقان العمل من صفات املسلم.

مل يسهم العاملون األجانب يف عملية التنمية يف اململكة العربية السعودية.
ال زالت احلاجة قائمة بشكل كبري للتخصصات النظرية والعلمية.

إعادة النظر يف التخصص املطلوب دراسته مستقباًل مهمة ملعرفة فرص العمل.
التشكل احلواالت املالية اليومية إىل اخلارج من العاملني األجانب أثراً على االقتصاد الوطين.

س3 : ما أهداف خطة التنمية السادسة اليت نعيشها حاليًا للقوى العاملة يف اململكة ؟
س4 : علل ما يأتي :

ـ توجه حكومة اململكة العربية السعودية إىل التوسع يف التعليم التقين.
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الوحدة السادسة

العمـل التطـوعي

� األهداف :
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن : 

1 ـ يتعرف أهمية العمل التطوعي يف التكافل االجتماعي.
2 ـ يتعرف أمناط األعمال التطوعية.

3 ـ يشارك اجلمعيات واملؤسسات املختلفة يف األعمال التطوعية.
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الـعـمـــــــــل التـــــــطوعـي

الدرس السادس

� متهيد :
عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  بينهم،  فيمنا  وتكاتف  تعاون  يف  املسلمون  يعيش  أن  إىل  اإلسالم  يدعو 
املنكر، إذ إن من األمور املسلم بها أن أي جمتمع من اجملتمعات اإلنسانية يوجد به الضعيف والقوي، والفقري 
والغين، واحملتاج، واملعاق .. إخل. ولذلك حرص اإلسالم على تنظيم العالقة بني أفراد اجملتمع على أساس 

من التكافل والتعاون فيما بينهم، قال اهلل تعالي :

�                                                                                          � )1(. وثبت عن النيب غ قوله : ] مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم 
وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى[ )2(.

ويطلق العمل التطوعي على أي عمل صاحل ميارسه املسلم جتاه اآلخرين دون مقابل؛ رغبة يف الثواب 
واألجر من اهلل سبحانه وتعاىل، سواء أكان ذلك العمل جبهده أم ماله.

بينهم،  فيما  والتكافل  والرتاحم  والتعاون  واأللفة  احملبة  حيقق  الناس  بني  التطوعي  العمل  وإشاعة 
فيقضي على الضغائن واألحقاد اليت قد تتولد نتيجة احلرمان.

� أمناط العمل التطوعي :
مستوى  على  أم  الفرد،  مستوى  على  ذلك  أكان  سواء  متعددة  بطرق  التطوعي  العمل  ممارسة  ميكن 

اجلماعة، أم على مستوى الدولة.
الرعاية  جماالت  يف  جداً  كبرية  جبهود  السـعودية  العربية  اململكة  حكومة  فتقوم  الدولة  مستوى  على  أما 

االجتماعية لفئات اجملتمع اليت حتتاج إىل العون والدعم واملساندة، منطلقة يف ذلك من تعاليم
)1( سورة املائدة : آية )2(.

)2( رواه مسلم.
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الدين اإلسالمي احلنيف الذي حيث على التكافل االجتماعي بني فئات اجملتمع. فقامت بإنشاء الدور 
االجتماعية املختلفة لتقديم اخلدمات املتعددة لذوي احلاجة من أبناء اجملتمع من ] األيتام ـ واألحداث 
إدارية وفنية  الدور من جتهيزات  إليها هذه  املستلزمات اليت حتتاج  واملعاقني[ ووفرت مجيع  ـ  ـ واملسنني 

وطبية، لتقوم بدورها على الوجه األكمل يف حتقيق أهدافها اليت أنشئت من أجلها.
ماليًا  واألفراد  والشركات  احلكومية  املؤسسات  من  دعمًا  أيضًا  االجتماعية  املؤسسات  هذه  وتتلقى 
ومعنويًا؛ لتسهم يف تقديم خدماتها االجتماعية والتعليمية والصحية واملالية، يف سبيل حتقيق راحة 

ورفاهية املواطن يف هذا البلد الكريم.

توزيع املواد الغذائية على األيتام
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اجلمعيات اخلريية يف اململكة

الدرس السابع

ديننا  عليه  حث  وتكافل  تالحم  من  املسلم  جمتمعنا  به  يتمتع  ما  على  مثااًل  اخلريية  اجلمعيات  تعد 
اإلسالمي احلنيف، فقد انتشرت اجلمعيات اخلريية يف معظم مدن اململكة، حيث بلغ عدد هذه اجلمعيات 

يف اململكة حتى عام 1419ـ 142٠هـ حوالي )286( مجعية )*(.
بنائها  يف  املواطن  يسهم  حيث  واملواطن،  الدولة  بني  التعاون  صور  من  صورة  اجلمعيات  هذه  ومتثل 

وتأسيسها، ومن ثم تقوم الدولة ممثلة يف وزارة الشؤون االجتماعية بدعمها مالًيا وإدارًيا.

ومن اخلدمات واملساعدات اليت تقدمها هذه اجلمعيات ما يلي :
1 ـ تقديم املساعدات العينية املالية للفقراء واحملتاجني .

2 ـ إقامة حلقات حتفيظ القرآن الكريم ودعمها 
واإلشراف عليها.

3 ـ تقديم إعانات مالية للشباب الراغبني يف الزواج.
4 ـ مساعدة املرضى واملعاقني، بشراء األدوية، وبعض

 املعدات الطبية هلم.

)*( الكتاب اإلحصائي السنوي 1424 ـ 1425هـ » وزارة التخطيط« العدد األربعون.
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5 ــ تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والتعليم للمعوقني مبختلف أعمارهم.
6 ــ إقامة املعسكرات واملراكز الصيفية للشباب.

7 ــ إقامة مشاريع إلفطار الصائمني يف شهر رمضان املبارك.
خدمات أخرى ميكن إضافتها : 

8 ــ
9 ــ 

1 ـ يكلف املعلم طالبه بعمل حبث خمتصر عن أقرب مجعية خريية إىل منازهلم.
2 ـ ناقش مع معلمك :

مصادر اإليرادات يف هذه اجلمعيات :
أ   -

ب - 
جـ  -

3 ـ ما الدور الذي ميكنك أن تقوم به يف خدمة أهداف اجلمعيات اخلريية ؟

نشـــــــاط
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أمناط العمل التطوعي الفردي

الدرس الثامن

 التطوع بالنسبة للفرد يأخذ أشكااًل متعددة منها :
ــ التعاون مع اهليئات الرمسية يف خدمة ضيوف الرمحن أثناء مواسم احلج.

ــ املشاركة يف محالت التوعية والدعوة اإلسالمية.
ــ التطوع للدفاع عن الوطن.

ــ التدريس يف حلقات حتفيظ القرآن الكريم.
ــ االشرتاك يف مجعيات الكشافة.

ــ مشاركة الدفاع املدني يف عمليات اإلطفاء، واهلالل األمحر يف عمليات اإلنفاذ.
ــ العمل يف اجلمعيات اخلريية.

ــ املشاركة يف محالت التوعية العامة مثل : )أسبوع املساجد، والنظافة، والشجرة، ومحالت التوعية 
خبطورة املخدرات ... وغري ذلك (.
ــ مساعدة احملتاجني واملعاقني.

ــ التربع بالدم.
ــ التربعات العينية أو املالية لألفراد ذوي احلاجة من الفقراء واحملتاجني.

مثل  ذلك  شابه  ما  أو  صيانتها  أو  إقامتها  يف  سواء  املختلفة  للمؤسسات  املالية  أو  العينية  التربعات  ــ 
)املساجد ـ املدارس ـ املستشفيات ـ دور اإلعاقة ـ مراكز التأهيل . إخل (.

أخرى ميكن إضافتها : ...........................................................................................

.........................................................................................................................
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والعمل التطوعي ال يقتصر على ما هو داخل اململكة العربية السعودية، بل هناك أعمال تطوعية تقوم 
احلروب  أثناء  احملتاجني  مساعدة  أو  املنكوبني  بإغاثة  منها  يتعلق  ما  سواء  اخلارج،  يف  واملواطن  الدولة  بها 
والكوارث الطبيعية، ومن أمثلة ذلك ما تقدمه اململكة حكومة وشعًبا جلمهورية البوسنة واهلرسك، والشيشان، 
والصومال، والسودان وغريها من البلدان األخرى، حيث أصبحت هناك جلان دائمة، وهيئات خمتلفة تتلقى 

الدعم املالي والعيين على مدار العام ملساعدة املسلمني يف كل مكان.

يف  املسلمني  لدعم  التربعات  جبمع  اخلاصة  واللجان  اهليئات  بعض  أمساء  معلمك  مع  ناقش  ــ   1
اخلارج.

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

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

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

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

ليؤديها  املدرسة  يف  التطوعية  األعمال  لبعض  بالتخطيط  املدرسة  مدير  مع  بالتعاون  املعلم  يقوم  ـ   2
الطالب بإشراف املعلم مثل :

ــ القيام حبملة نظافة للمدرسة.
ــ إجراء بعض أعمال الصيانة اخلفيفة.

ــ استغالل املناسبات العامة للقيام بأعمال تطوعية.

نشـــــــاط
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س1 : ما املقصود بالعمل التطوعي ؟
س2 : للعمل التطوعي أهمية يف التكافل االجتماعي، وضح ذلك باختصار.

تقدم  اليت  االجتماعية  الدور  بعض  أمساء  اذكر  احملتاجني،  رعاية  يف  كبرية  جبهود  الدولة  تقوم   : س3 
خدماتها هلذه الفئات.

س4 : العمل التطوعي له صور متعددة، فما األعمال التطوعية اليت ميكنك القيام بها يف املدرسة ؟
س5 : ضع عالمة ][[ أمام ما تراه صحيحًا، وعالمة ]×[ أمام ما تراه خاطئًا للعبارات التالية :

ال يقتصر نطاق العمل التطوعي على ما هو قائم داخل اململكة بل ميتد إىل اخلارج.
عندما أقوم بعمل تطوعي أحاول أن يراني اآلخرون.

تتعاون الدولة واملواطن يف القيام بأعمال تطوعية متعددة.
من مصادر إيرادات اجلمعيات اخلريية رسوم تأسيس أعضائها.

تكثر األعمال التطوعية يف شهر رمضان.

التقـــــــــــــــويم
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الوحدة السابعة

تقنية االتصـــــــال

� األهداف :
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن : 

1 ـ يتعرف مفهوم االتصال.
2 ـ يتعرف بعض وسائل االتصال ] اإلذاعة، التلفزيون ـ اإلنرتنت [.

3 ـ يقدر دور وسائل االتصال يف التعليم الذاتي .
4 ـ يتعرف مفهوم البث املباشر.

5 ـ مييز بني مزايا البث املباشر وآثاره السلبية.
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مفهوم االتصال ووسائله

الدرس التاسع

� متهيد :
العامل  يشهده  الذي  التقين  التطور  ظل  يف  وخاصة  الدول  بناء  هيكل  يف  كبرية  مكانة  االتصال  حيتل 

اليوم.
االتصال  أغراض  هلا  حيقق  لالتصاالت  فّعال  نظام  عرب  شعوبها  أمور  بتسيري  تقوم  أن  الدول  وحتاول 
والتوجيه والتحكم. ويف هذه الوحدة سوف نتحدث بإجياز عن تقنية االتصال من حيث : مفهومها، وسائل 

االتصاالت احلديثة، اآلثار اإلجيابية والسلبية هلا. ودورها يف التعليم الذاتي.
� مفهوم االتصال :

باستخدام  آخر  إىل  مكان  من  أرقاًما،  أم  بيانات،  أم  صورة،  أم  صوًتا،  أكانت  سواء  املعلومات  نقل  هو 
اإلشارات الكهربائية أو املوجات الكهرومغناطيسية.

يضاف إىل هذا املطبوعات ) الكتب، الصحف اليومية، اجملالت(.
� وسائل االتصاالت :

هي كل وسيط يقوم بنقل املعلومات من مكان إىل آخر. وتتمثل يف : 
1 ـ املطبوعات : ) الكتب، الصحف اليومية، اجملالت(.

التيارات  املعلومات فيها عرب كوابل باستخدام  السلكية : وهي االتصاالت اليت يتم نقل  ـ االتصاالت   2
الكهربائية أو املوجات الكهرومغناطيسية. مثل:) شبكة اهلاتف، شبكة اتصاالت احلاسبات(.

3 ــ االتصاالت الالسلكية : وهي اليت تنقل املعلومات عن طريق موجات كهرومغناطيسية تبث يف الفراغ 



77

 « اهلاتف  الرادار،  التلفزيون،  اإلذاعة،   (  : مثل   . لالستقبال  وأخرى  إرسال  هوائيات  بواسطة  احمليط 
اجلوال، النداء« ... إخل(.

1 ـ يصدر يف اململكة عدد من الصحف اليومية واجملالت. سجل ما يلي :
أ ـ الصحف اليومية العربية واإلجنليزية :

-
-
-

ب ـ اجملالت :
-
-

نشـــــــاط
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-
2 ـ حتتوي الصحف اليومية على صفحات متعددة تتناول موضوعات شتى :

ضع عالمة ][[ يف املربع الذي يدل على جمال قراءتك :
األخبار احمللية                            األخبار اخلارجية                               ساحة حوار

األخبار الثقافية                          علوم وبيئة                                      االقتصاد
استشارات                                 السياسة                                          الرياضة

الرتاث الشعيب                          الشؤون اإلسالمية
3 ـ ناقش مع معلمك النقاط التالية :

أ ـ اإلذاعة السعودية من حيث :
1( عدد حمطات البث احلالي.

2( تأثريها النوعي.
ب ـ التلفزيون السعودي من حيث :

1( بداية البث التلفزيوني.
2( عدد القنوات.
3( أهم الربامج .

4 ـ ناقش مع معلمك أهم أهداف وسائل االتصال :
أ ـ أهداف التوجيه :

ب ـ أهداف التثقيف :



79

� اإلنرتنت :
يرتدد على مسامع الكثريين اآلن مصطلح » اإلنرتنت« الذي قد يشوبه شيء من الغموض، فما املقصود 

باإلنرتنت؟
اهلاتفية،  واخلطوط  الكابالت  من  بأميال  مرتابطة  وحاسبات  ناس،  قوامها  معلوماتية  شبكة  إنها 

يتواصلون عرب لغة مشرتكة.
ـ حملة تارخيية :

من  أكثر  إىل  توسعت  ثم  األمريكية،  الدفاع  وزارة  يف  1969م  1389هـ/  عام  اإلنرتنت  شبكة  نشأت 
17٠ دولة وأكثر من 45 مليون مستخدم، ويتوقع أن يصل العدد يف األعوام القادمة إىل مئات املاليني من 

املستخدمني.
ـ اخلدمات اليت تقدمها اإلنرتنت :

هناك خدمات عديدة تقدمها شبكة اإلنرتنت من أهمها :
1 ـ خدمة الربيد اإللكرتوني.
2 ـ خدمة القوائم الربيدية.

3 ـ خدمة البحث املباشر يف الشبكات األخرى.
4 ـ خدمة نقل امللفات والبحث عنها.

5 ـ خدمة البحث يف القوائم.
6 ـ املناقشات اجلماعية.

تابع : وسائل االتصــال

الدرس العاشر
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7 ـ احملادثات املباشرة.
8 ـ االستعالم عن املستخدمني وقواعد املعلومات.

ــ كيف تصبح من مستخدمي شبكة اإلنرتنت ؟
انضمت اململكة إىل شبكة املعلومات ) اإلنرتنت( يف ظل ضوابط تهدف إىل االستفادة الرشيدة من الشبكة؛ 

لذا فيمكنك االستفادة منها يف ظل التعليمات والضوابط املنظمة لذلك، ثم عليك توفري ما يلي :
1 ـ فتح حساب على اإلنرتنت يدعم أوامر نظام التشغيل )UNIX( عرب موّردي اخلدمات احملليني.

2 ـ توفري حاسب، خط تلفون، بطاقة وسيط، برنامج لالتصاالت.

ــ التعليم الذاتي :
عندما توفرت مصادر املعلومات وإمكانية احلصول عليها بشكل أيسر مما كان سابقًا فإن فرصة تنمية 
القدرات الذاتية لألفراد أصبحت أكثر من ذي قبل، حبيث يقوم الفرد بتحصيل املادة العلمية بنفسه، ومجع 

املصادر واختبار نفسه وتصحيح االختبار وحتديد مستواه بنفسه. وهذا ما يطلق عليه التعلم الذاتي.
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1 ـ تعرفت يف الدرس السابق على بعضًا من أهداف االتصال. رتب الوسائل التالية حسب أكثرها فائدة 
يف جمال التعلم الذاتي : 

1( الكتب                                    2( التلفزيون                                3( الدوريات
4( اإلنرتنت                                 5( اإلذاعة

السلبية  اآلثار  تاليف  ميكن  وكيف  اإلنرتنت،  الستخدام  السلبية  واآلثار  اإلجيابية  اآلثار  ناقش  ـ   2
هلا؟

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

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

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

نشـــــــاط
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البث املباشر مفهومه ومزاياه وأخطاره

الدرس احلادي عشر

عوامل  من  عامل  الثقافة  لراغب  فهي  استخدامها،  طبيعة  حبسب  حدين  ذا  سالحًا  االتصال  وسائل  ُتعدُّ 
تنمية ثقافته. كل حسب توجهه واهتماماته ففيها الطيب النافع وفيها اخلبيث الضار. وبعضها عم خبثها 
وزاد على منفعتها. بل إن هذا اخلبث موجه حنو العامل اإلسالمي والعربي عامة واململكة خاصة للقضاء على 

القيم اإلسالمية اليت يتمسك بها شعب اململكة. وهنا البد لنا من وقفة حول ما يسمى بالبث املباشر.
�  ماهية البث املباشر :

هو قيام األقمار الصناعية بالتقاط البث التلفزيوني يف بلد من البلدان وبثه مباشرة إىل أماكن أخرى 
تبتعد عن مكان البث األصلى مسافات كبرية حتول دون التقاط البث دون وسيط.

�  مزايا البث املباشر :

1 ـ احلصول على معلومات من مناطق يصعب الوصول إليها ونقل املعلومات عنها.
2 ـ تطوير التبادل العلمي والثقايف.

3 ـ إتاحة الفرصة للتعرف على الثقافات العاملية.
4 ـ متابعة األحداث بالصوت والصورة.
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5 ـ اإلسهام يف حتقيق التعلم الذاتي.
6 ـ تداول األنباء بسرعة. وتوسيع رقعة التغطية احلية املهمة لألنباء.

7 ـ التوسع يف إمكانات املواصالت السلكية والالسلكية.
�  أخطار البث املباشر :

اآلثار اخلطرة للبث املباشر بدأت تناقش بعالنية يف جمتمعات عدة. ففي أوروبا ظهر خوف شديد على 
املباشر من مفاهيم  البث  احلضارة األوروبية وما ميكن أن حيدث هلا من إندثار أو حتول نتيجة ملا حيمله 

وحضارات وعقائد.. إخل.
وإذا كانت أوروبا على مافيها من كفر وإباحية تدرس بعناية آثار البث املباشر، فكيف حنن املسلمني؟

إن للبث املباشر أخطاراً كثرية نذكر منها ما يلي : 
1 ـ األثر العقدي : ويتمثل يف :

أ ـ حماولة خلخلة عقيدة املسلمني، والتشكيك فيها.
ب ـ العمل على إضعاف عقيدة الوالء هلل.

ـ تقليد األعداء يف عقيدتهم وسلوكهم وأخالقهم، وذلك باكتساب كثري من أفكارهم احملرمة اليت  جـ 
تقدح يف عقيدة املسلم، وذلك باستمرار مشاهدة احلياة الغربية .

د ـ إظهار بالد الكفار بأنها بالد احلرية والدميقراطية والعدالة واملساواة.
أخرى ميكن إضافتها :

-
-
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يتبع أخطار البث املباشر

الدرس الثاني عشر

ذكرنا يف الدرس السابق بعضًا من خماطر البث املباشر، ونستكمل يف هذا الدرس أهم السلبيات النامجة 
عنه :

2 ـ األثر الثقايف والعلمي :
أ ـ إضعاف مستوى التعليم لدى أفراد األمة.

الدراسة عند عرض برامج  أيام  التلفزيوني يف  ـ شيوع اخلمول والكسل وعدم اجلدية، نظراً لإلغراء  ب 
مشوقة أو مباريات رياضية عاملية.

3 ـ األثر السياسي :
ويتمثل يف تغلغل نفوذ الدول الكربى وهيمنتها على الدول الصغرية من خالل استعمار عقول األمة.

4 ـ األثر األمين :
أ ـ التأثري السيء على عادات وتقاليد اجملتمعات.

العنف  أفكار  اكتسبوا  املنحرفني  أحداث  من  كثريا  أن  على  اإلحصائيات  دلت  حيث  اجلرمية،  انتشار  ـ  ب 
واجلرمية من مشاهدة األفالم والربامج العدوانية.

5 ـ األثر األخالقي : 
أ ـ شيوع الفحش والرذيلة.

ب ـ إثارة الغرائز والبحث عن سبل غري شرعية إلشباعها.

ج ـ تعويد الناس على عادات حمرمة كاخللوة واالختالط.
د ـ بث األفالم الدعائية اليت تشد املشاهد وحتبب إليه السفر إىل اخلارج.

هـ ـ الدعوة إىل تعاطي املخدرات واملسكرات بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.
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6 ـ األثر االجتماعي :
أ ـ تأخري الزواج، وتفشي الطالق، وحماربة تعدد الزوجات.

ب ـ الدعوة إىل التقاء الفتى بالفتاة بعد اخلطبة وقبل العقد برضا األهل.
ج ـ انصراف املرأة لألزياء العاملية، وتقليد املرأة الغربية.

د ـ دخول كثري من العادات الغربية إىل بيوت املسلمني واإلعجاب بها.
هـ ـ ضعف القيام حبقوق الوالدين، وقطع األرحام، وإهمال حقوق األسرة.

ـ اكتب سطرين تعرب فيهما عن رأيك يف كيفية مواجهة اآلثار السيئة للبث املباشر يف التشكيك يف عقيدة 
املسلمني:

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

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

نشـــــــاط
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التقـــــــــــــــويم

س1 : ما املقصود باالتصال ؟
س2 : اذكر بعض وسائل االتصال املتوفرة يف اململكة. مع ترتيب أكثرها استخدامًا.

س3 : اكتب خطة مقرتحة تستطيع من خالهلا استخدام بعض وسائل االتصال يف تعلمك الذاتي.
س4 : سجل انطباعك عما وفرته اململكة من وسائل تسهم يف التعليم الذاتي.

س5 : ما املقصود بالبث املباشر ؟
س6 : اذكر بعًضا من اآلثار السلبية للبث املباشر وخاصة املتعلقة بالتأثري على درجة املواطنة الصاحلة.
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1 ـ القرآن الكريم.

2 ـ السنة النبوية.
الرسالة  مؤسسة  األرنؤوط،  القادر  عبد  شعيب  حتقيق  ـ  العباد  خري  هدي  يف  املعاد  زاد  ـ  اجلوزية  قيم  ابن  ـ   3

الطبعة 14 عام 1417هـ ـ 1986م.
4 ـ د . سليمان احلقيل ـ الوطنية ومتطلباتها يف ضوء تعاليم اإلسالم ـ الطبعة الثالثة 1417هـ ـ 1991م.

5 ـ د . علي أمحد مذكور ـ منهج الرتبية اإلسالمية أصوله وتطبيقاته ـ الطبعة األوىل، 14٠7هـ ـ 1987م.
األردن،  عمان،  للطباعة،  األوسط  الشرق  ـ  السعودية  االسرتاتيجية  على  أضواء  ـ  سلطان  الرمحن  عبد  ـ   6

الطبعة األوىل، 141٠هـ .
7 ـ عبد اهلل إبراهيم الطريقي ـ طاعة أولي األمر ـ دار املسلم، الرياض، الطبعة األوىل 1414هـ.

8 ـ عبد اهلل بن إبراهيم الطريقي ـ مفهوم الطاعة والعصيان ـ دار مسلم، الرياض، الطبعة األوىل، 1416هـ.
9 ـ عبد اهلل بن صاحل احلديثي ـ السياسة الشرعية ـ دار املسلم، الرياض، الطبعة األوىل 1416هـ.

1٠ ـ عبد اهلل سعود القباع ـ اململكة العربية السعودية واملنظمات الدولية ـ شركة عكاظ، جدة.
11 ـ عبد اهلل علي السنيدي ـ املنظمات الدولية واإلقليمية وأثرها على العامل اإلسالمي ـ دار املنار، القاهرة، 

الطبعة األوىل 1412هـ .
12 ـ فؤاد عبد السالم الفارسي ـ األصالة واملعاصرة » املعادلة السعودية « ـ دار األصفهاني، جدة.

13 ـ ماجد عرسان ـ أهداف الرتبية اإلسالمية، دراسة مقارنة بني أهداف الرتبية اإلسالمية واألهداف الرتبوية 
املعاصرة ـ مكتبة دار الرتاث، املدينة املنورة، الطبعة الثانية 14٠8هـ.

14 ـ ماريتيا تريز ـ كيف تستعمل اإلنرتنت ـ ترمجة مكتب التعريب والرتمجة.
الرياض،  الشبل،  دار  ـ  السعودية  العربية  اململكة  يف  وتطبيقاتها  املواطنة  ـ  احلسان  إبراهيم  بن  حممد  ـ   15

الطبعة األوىل 1416هـ .

مراجع الصف الثالث الثانوي 



16 ـ حممد قربان نيازمال ـ الرتبية الوطنية ـ دار املنارة، مكة املكرمة، جدة.
17 ـ حممد نعيم ياسني ـ حقيقة اجلهاد يف اإلسالم ـ الطبعة األوىل، دار األرقم 14٠4هـ / 1484م.
18 ـ منصور فهد العييد ـ اإلنرتنت استثمار املستقبل ـ العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل 1416هـ.

19 ـ التقرير اإلحصائي ـ املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين عام 1416هـ.

2٠ ـ التقرير السنوي الثاني والثالثون ـ مؤسسة النقد العربي السعودي ، عام 1417هـ.

21 ـ التميز السعودي يف التنمية الدولية ـ الوكالة األهلية لإلعالم، الرياض، 141٠هـ.
إبراهيم   . د  تأليف  املطور،  الثانوي  التعليم  مقررات  من  ـ  والتعليم  الرتبية  وزارة  األمنية،  الثقافة  ـ   22

الطخيس، علي احلارثي.
23 ـ حقائق وأرقام الشؤون االجتماعية، وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 1415هـ.

24 ـ خطة التنمية السادسة، وزارة التخطيط 1415هـ.
25 ـ جملة العلوم والتقنية مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، العدد السابع، رجب 14٠9هـ.

26 ـ املسلمون يف مواجهة البث املباشر، دار طويق للنشر والتوزيع.
27 ـ ندوة امللك فيصل مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، الطبعة الثانية، 1414هـ.

28 ـ نظام محاية وتشجيع الصناعات الوطنية »نشرة« ، وزارة الصناعة والكهرباء.
29 ـ الكتاب  اإلحصائي السنوي 1424 ـــ 1425هـ » وزارة التخطيط « العدد األربعون.


