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هذا الكتاب

وحدات الكتاب وحدات الكتاب 

تقوم الدراسات االجتماعية على التخصصات المتعددة، فيُدرس فيها التاريخ إلثراء ذاكرتنا وتعزيزها، والجغرافيا لفهم العمليات التي 
تؤثر في عالمنا، واالقتصاد والحكومة للتعرف على كيفية إدارة الدولة واتخاذ القرارات فيها، وعلم االجتماع والمواطنة والتربية المدنية 

لتعزيز ثقافة المواطن المسؤول وتحقيق المصلحة العامة.
وترمي الدراسات االجتماعية إلى شرح األحداث التاريخية والثقافية واالقتصادية وتفسيرها ومعرفة تأثير الماضي في الحاضر وفي 

بناء المستقبل، وإيجاد شعور عميق يربط المواطنين بوطنهم. 
كما ترمي إلى تعزيز الشخصية الوطنية وبناء الكفاءة المدنية المتمثلة في المعارف والمهارات، وتعلم القيم والمبادئ التي يقوم عليها 
وطننا، ومساعدة الطلبة على تطوير مهارات التفكير العليا، مثل: الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم واإلبداع، وتحديد أوجه التشابه 
واالختالف، وإقامة روابط بين المفاهيم واألفكار والموارد ذات الصلة، وتعزيز الخبرات المناسبة، وفهم الروابط القائمة بين األفكار 

والنظريات وتحليلها وتقويمها، وتنمية القدرات من أجل المشاركة في المجتمع بكفاءة وفاعلية.

ويقوم الكتاب على مجموعة من الغايات التربوية؛ للمحافظة على قيم اإلسالم والمجتمع السعودي، واالستفادة من معطيات الثقافات 
األخرى ومنجزاتها، فيصنع متعلماً يعتز بدينه ومليكه وثقافته ويفخر بانتمائه لوطنه، وينافس اآلخرين في مجاالت التفوق والتميز. 

يتكون هذا الكتاب من تسع وحدات، هي:

مفاتيح الكتابمفاتيح الكتاب

لتلخيص المعارف وتسهيلها
مخطط توضيحي

لزيادة اإليضاح وتوسيع دائرة فهم المعارف
صور ورسومات وخرائط داعمة 

لتوضيح ما بداخلها من مكونات
محتويات الوحدة 

لتحديد ما يجب تعلمه من أجل توضيحه وتيسير تحقيقه
أهداف الوحدة

لقياس مدى استيعاب ما جرى تعلُّمه في الدرس 
تقويم الدرس 

لربط تقويم الدروس بعضه ببعض
تقويم الوحدة 

لتطبيق ما جرى تعلمه
أنشطة معرفية ومهارية

نشاط

للتوسع في المعارف وتعميق الفهم
لالطالع

لجذب انتباه الطالب لموضوع الدرس
أسئلة استهاللية تحفيزية ؟؟

للوصول إلى الدرس والمزيد من المعارف رقمياً
الدرس الرقمي الدرس الرقمي

 جغرافية المملكة العربية السعودية                   موارد المملكة العربية السعودية              التنمية الوطنية     
 األنظمة في المملكة العربية السعودية               الهوية الوطنية                                       الخرائط والتقنيات الحديثة     

 اإلنجاز الذاتي واالقتصاد                                  المسؤولية                                             التطوع
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٣الوحدة الثالثة
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أهداف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على مفهوم التنمية وأهميتها الوطنية
 التعرف على أنواع التنمية الوطنية ومجاالتها وتصنيفها

 استنتاج أثر التنمية في نمو اقتصاد وطني
 التعرف على دور المواطن في تحقيق التنمية الوطنية

 التعرف على أهم جوانب السالمة
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الدرس الرقميالدرس الرقمي

 التنمية

 مجاالت التنمية

هي التحسين المستمر في الوطن على المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي.
وتحرص حكومة وطني المملكة العربية السعودية على استثمار الموارد لخدمة المواطنين 
تحقيقاً  التنمية  لتحقيق   2030 المملكة  رؤية  وجاءت  والتطوير،  التنمية  برامج  من خالل 

فاعاًل ودائماً.

التضخم

الدرس الثالث عشر

مفهوم التنمية ومجاالتها

الدرس الثاني عشر

ُتْعَنى التنمية باإلنسان والمكان واالقتصاد، فما التنمية؟ وما أبرز مجاالتها؟  ؟؟

التنمية
 الزراعية

التنمية 
الصناعية

تنمية البنية 
األساسية الشؤون الصحةالتعليم

االجتماعية

التنمية االقتصاديةالتنمية البشرية

من مجاالت التنمية

هدفها تحقيق االستقرار االجتماعي 
للمواطنين، ورعايتهم والعناية بهم، وإكسابهم 

المعارف والمهارات 

هدفها تشجيع المواطنين على 
العمل واإلنتاج، وابتكار وسائل 

جديدة لتطوير قطاعات االقتصاد
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قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه اهلل -:
»نحن جزء من هذا العالم، نعيش مشاكله والتحديات التي تواجهه، ونشترك جميعًا في هذه المسؤولية، 
وسنسهم بإذن اهلل بفاعلية في وضع الحلول لكثير من قضايا العالم الملّحة، ومن ذلك قضايا البيئة وتعزيز 

التنمية المستدامة«.

لالطالع

1 نشاط
مـــن أعمال مجلس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنمية 
رؤيـــة  ضمـــن  الوطنـــي  التحـــول  برنامـــج  تحقيـــق 

:٢٠٣٠ المملكـــة 
لبرنامـــج  أساســـية  عناصـــر  ثالثـــة  الطلبـــة  يحـــدد 
التحـــول الوطنـــي، مـــع كتابـــة وصـــف لـــكل منهـــا فـــي 

ســـطرين. حـــدود 

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

............................................................................................................................................  -٢
.................................................................................................................................................

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

vision2030.gov.sa
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إعادة
تدوير 

بيئي معاجلة
املياه

لنحافظ
على املاء 

لنحافظ
على األرض 

نقل
مستدام 

إعادة تدوير
العلب املعدنية 

إعادة تدوير
البالستيك 

إعادة تدوير
الزجاج 

إعادة تدوير
الورق 

توفير
الطاقة 

من مجاالت التنمية المستدامة

تلبية احتياجات 
الناس بانتظام

ترشيد استهالك 
الموارد والثروات 
الطبيعية؛ لتلبية 
احتياجات األجيال 

القادمة

المحافظة على 
البيئة وتنميتها

تطوير االقتصاد 
برؤية مستقبلية

تنمية الموارد 
والثروات الطبيعية 

الستثمارها في 
المستقبل

خدمة المجتمع 
وحماية أفراده 

وتأهيلهم 
للمستقبل

 التنمية الُمْسَتدامة
هي تنفيذ التنمية األساسية، من تطوير واستثمار للموارد، مع مراعاة احتياجات األجيال 

المستقبلية، والمحافظة على تلك الموارد وتجنُّب اإلسراف في استغاللها.

لالطالع

يــــــرأس ولــــــــــي العهـــــــــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع صاحـــــــب 
السمو الملكي األمـيـــــــــر محمـــــــــــد بن سلمـان بن عبدالعزيز مجلـَس الشؤون 

االقتصــــــادية والتنمــية.
من أهداف هذا المجلس:

العنايـــة باألمـــور االقتصاديـــة والتنمويـــة للوطـــن عنايـــًة تحقـــق التكامـــل 
التوجهـــات. ووحـــدة  والفائـــدة 

لالطالع

رموز بيئية
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 ما مفهوم التنمية؟
 

1

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

٢  يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غير    
        الصحيحة فيما يأتي:

أ- التنمية تطور شامل وغير مستمر.                                                                 
ب - من مجاالت التنمية التعليم والصحة.                                                            
ج - تلبي التنميُة المستدامُة احتياجات الناس الحالية فقط.                                      
د - تُْسِهم التنمية في ارتقاء المجتمع ورفاهيته.                                                     
هـ- وجود األمن واالستقرار يهيِّئ لتحقيق التنمية.                                                  

 ما دور المواطن في تحقيق التنمية المستدامة؟
 

٣

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

 ما دور التنمية المستدامة في تلبية احتياجات األجيال القادمة؟
 

4

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

تقويم الدرس الثاني عشر
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التضخم

الدرس الثالث عشر

التنمية الصحية

الدرس الثالث عشر
الدرس الرقميالدرس الرقمي

م حكومة  من محاور التنمية المستدامة العناية بصحة أفراد المجتمع، وألهمية ذلك تُقدِّ
وطني المملكة العربية السعودية الخدمَة الصحية الفائقة من خالل مجموعة من البرامج 

والمشروعات والمبادرات التي تنّفذها وزارة الصحة، وعدد من الجهات األخرى.

وسائل تحقيق التنمية الصحية:
1- المستشفيات والمدن الطبية:

ويتمثــــــل هــــــذا فــــــي بنـــــاء المـــدن الطبيـــة 
والمستشفيــــــــات المركزيـــــــــة والجامعيـــــــة 
المواطنيــــن،  بصحـــة  للعنايـــة  والعســـكرية؛ 
مثـــل: مدينـــة الملك فهد الطبية، ومستشـــفى 
ومستشـــفى  التخصصـــي،  فيصـــل  الملـــك 
النـــور التخصصي، ومستشـــفى قـــوى األمن، 
ومستشـــفى القوات المسلحة، والمستشفيات 
العامـــة بمناطـــق المملكة العربية الســـعودية.

والوقائية  العالجية  الصحية  الــخــدمــات   -٢
للحجاج: 

م للحجاج خدمات متكاملة في أثناء موسم  تُقدَّ
واألطــبــاء  المستشفيات  لهم  وتــوفــر  الــحــج، 

والخدمات العالجية.

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض

جهود وزارة الصحة في الحج

العربية  المملكة  حــرصــت  لـــذا  التنمية؛  أســـس  مــن  المجتمع  فــي  الــصــحــة  تــعــد 
السعودية على العناية بها،  فما أبرز جوانب تلك العناية بالتنمية الصحية؟ ؟؟
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٣- مراكــــــــــــــــــــــــــــــــز الرعايــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الصحيــــــــــــــــــــــة األوليـــــــــــــــــــــة: 

أنشـــــــأت وزارة الصحـــة عدداً 
مـــن مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 
األوليـــة لتقديم خدمات الرعاية 
الصحية الوقائيــــة والعالجيــــــة 
والتأهيليـــــــة بالمســـتوى األول، 
األمومــــــــــة  رعايـــــة  وتشمـــــل: 
وتشخيـــــــــــص  والطفولــــــــــــــة، 
الربــــــو وعالجــــــه، ومكافحـــــة 
األمــــــــراض التنفســـية، ورعاية 

مرضـــى األمـــراض المزمنة.

4- التحصينـــات الالزمـــــــة ضـــد 
الُمْعِدَيـــة: األمـــراض 

انتشـــار  مـــن  للحمايـــة  وذلـــك 
وغيرهــــــا. األوبئــــــة 

٥- زراعــــــــــة األعضـــــــــــاء والتنقيـــــة الدمويـــــــــــــة:
تقـــدم وزارة الصحـــة من خـــالل المركز الســـعودي 
الصحيـــة  الخدمـــات  األعضــــــــاء  لزراعـــــــــــــــة 
للمحتاجيـــن إلـــى زراعـــة األعضـــاء، مثـــل: القلـــب 
َـّــة واألمعـــاء، وكذلـــك  والكبـــد والبنكريـــاس والَقَرِني
الكلـــى، إضافـــة  مركـــز الملـــك ســـلمان ألمـــراض 
 إلـــى تقديـــم خدمـــة التنقيـــة الدموية فـــي كثير من

الجهات الصحيـة.

لالطالع
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 القصيم

الرياض

جنران
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املدينة املنورة

جازان
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الــصــحــة  وزارة  مـــوقـــع  الـــطـــلـــبـــة  يــــــزور  أ- 
اإللكتروني، ثم يستكشفون دليل الخدمات 
المقدمة، ويسجلون ثالث خدمات رئيسة.
..........................................................................

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

ب- ما الفرق بين مراكز الرعاية الصحية 
األولية والمستشفيات؟

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

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

1 نشاط

الخدمات التطويرية
)البحوث والتجارب(

الخدمات الوقائية
)نشر الوعي - التحصينات(

الخدمات التأهيلية
)المستشفيات(

الخدمات العالجية
)مراكز الرعاية األولية والمستشفيات(

أبرز مجاالت الخدمات الصحية

 من أنواع المستشفيات في بالدنا:
المستشفيـــــــات التخصصيــــــة والعامــــــة، والـــوالدة 
ورعايـــــــة األمومـــــة واألطفال، والعيـــون، واألمـراض 

الصدريـــة، والصحـــة النفسيــــــــة، وغيرها. 

المركـــز  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  أنشـــأت   
الوطنـــي للوقايـــة من األمـــراض ومكافحتهـــا، لرصد 
األمـــراض المعديـــة وغيـــر المعدية وتعزيـــز الصحة 

الســـعودية. العربية  بالمملكـــة 

لالطالع

٦- الخدمات اإلسعافية والطوارئ:
توفــــــر الدولـــــــة الخدمـــــات اإلســـعافية علـــى مـــدار الســـاعة في أنحـــاء المملكـــة العربية 
الســـعودية مـــن خـــالل هيئة الهـــالل األحمر الســـعودي، وأقســـام الطوارئ بالمستشـــفيات.

٧- الصحة اإللكترونية وخدمة االتصال:
توفـــر وزارة الصحـــة عديد مـــن الخدمات عبر تطبيـــق )صحتي(، مثـــل: فحوصات فيروس 
)كورونـــا( المســـتجد، وحجـــز المواعيد، والبحث عـــن الدواء، واالطالع علـــى قائمة األدوية، 
واإلجـــازات المرضية، والوصفـــة اإللكترونية، والوقاية ومكافحة العـــدوى، وخدمة التابعين، 

والمؤشـــرات الحيوية، والفحص المدرسي..

covid19.cdc.gov.sa
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 ما أبرز الخدمات الصحية العالجية المقدمة للمواطن في بالدنا؟
 

1
..................................................................................................................................................................

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

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

٢  ما أبرز وسائل التنمية الصحية؟
..................................................................................................................................................................

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

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

٣  ما الجهود الصحية الوقائية في بالدنا؟
...................................................................................................................................................................

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

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

4 ما أبرز مهام مراكز الرعاية الصحية األولية؟
. ...............................................................................................................................................................
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الدرس الرقمي

التنمية التعليمية

الدرس الرابع عشر
الدرس الرقمي

 تطوير التعليم
يَّة في تأخر األمم وانتشار الفوضى،  أدركت حكومة وطني المملكة العربية السعودية آثار األُمِّ
فسعت إلى نشر التعليم وإنشاء مؤسساته، فكان الملك عبدالعزيز  يرسل العلماء إلى 
بعض المناطق والمدن والقرى للتعليم، ثم شرع في إدخال التعليم النظامي المجاني بفتح 
المدارس في مناطق الوطن لتعليم المواطنين وتثقيفهم، ومحاولة القضاء على األمية التي 

كانت سائدة آنذاك.

وقد تواصلت الجهود في سبيل تطور التعليم في بالدنا، فانتشرت مدارس التعليم االبتدائي 
التي تضم  الجامعات  افتتحت  ثم  والقرى،  المدن  والبنات في  للبنين  والثانوي  والمتوسط 
ج أعداداً من َحَملة البكالوريوس  أعداداً كبيرة من الكليات ذات التخصصات المتنوعة، وتُخرِّ

والماجستير والدكتوراه.

أ- كم عدد الجامعات الحكومية في بالدنا؟
..................................................................................................................................................................

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

ب- يذكر الطلبة اسم الجامعة أو الجامعات التي في منطقتهم؟
..................................................................................................................................................................

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

1 نشاط

ترتكز التنمية على التعليم الذي يسهم في ُرقي معارف الموارد البشرية وقدراتها، 
فما جهود المملكة العربية السعودية في التنمية التعليمية؟ ؟؟
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فنيـة  معاهـد  ففتحـت  والمهنـي،  الفنـي  بالتعليـم  السـعودية  العربيـة  المملكـة  واعتنـت حكومـة 
بالتعليـم  عنايـة  الدولـة  وأَْولَـت  متعـددة.  وفنيـة  تقنيـة  وكليـات  التخصصـات،  مختلفـة  وِمْهِنيَّـة 
الِمْهنـّي والتقنـي. وأنشـأت كليـات ومراكـز ومعاهد تُعنَى بالتدريب المهنـي، وأخرى تُعنَى بالتعليم 

واألمنـي. العسـكري 
ورغبـًة فـي إكسـاب المزيـد مـن المعـارف والخبـرات العلميـة النـادرة؛ ابتعثـت الدولـة أعـداداً 

كبيـرة مـن أبنـاء البـالد للدراسـة فـي الخـارج.

 أهداف تنمية التعليم
تحـرص حكومـة وطنـي المملكـة العربيـة السـعودية علـى نشـر التعليـم بيـن أبنائهـا؛ إيمانـاً منهـا 
بـأن التعليـم أسـاس التنميـة، وتحقيقـاً لمبـدأ العـدل والمسـاواة فـي إتاحـة الفـرص التعليميـة لـكل 

مواطـن ومواطنـة، مـن أجـل:
  تنمية قدرات الطلبة ومواهبهم.

  توفير الفرص التعليمية الحديثة وفق أحدث المناهج والوسائل.
  تطوير مخرجات التعليم. 

  رفـع مسـتويات ترتيـب المؤسسـات التعليميـة وتصنيفهـا، وذلـك بمقارنـة جامعاتنـا بالجامعـات 
العالمية.

  توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية.

مبنى مدرسي حديث الكتاتيب قديمًا
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لالطالع

جامعة الملك سعود مبنى وزارة التعليم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

تعليم تقليدي، مثل: الكتاتيب، وحلقات التعليم الصغيرة في بدء توحيد الوطن 
وتأسيسه

الــمــدارس  إنــشــاء  وبـــدء  عبدالعزيز،  الملك  عهد  فــي  الــمــعــارف  مديرية  تأسيس 
الحديثة

تحويل مديرية المعارف إلى وزارة المعارف، وتوسع التعليم الحديث

إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات لإلشراف على تعليم الفتاة السعودية

دمج وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات باسم وزارة التربية والتعليم

دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم باسم وزارة التعليم

إنشاء وزارة التعليم العالي

أبرز مراحل التطور اإلداري للتعليم في وطني

1٣1٩-1٣44هـ

1٣44هـ

1٣٧٣هـ

1٣٨٠هـ

1٣٩٥هـ

14٢٣هـ

14٣٦هـ
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التعليم األهلياالبتعاثالتعليم الجامعيالتعليم العام

 معلمون ومعلمات
 مدارس

 إشراف تربوي
 إدارات تعليم

 مناهج
 أنشطة

 أعضاء هيئة تدريس
ــعــــات وكـــلـــيـــات  ــامــ  جــ

ومعاهد
 مستشفيات جامعية

 مراكز بحوث

 خــــــارجــــــي )بـــرنـــامـــج 
الشريفين  الحرمين  خادم 

لالبتعاث(.
)يــــكــــون  داخـــــــــــلـــــــــــي   
ــجــامــعــات الــحــكــومــيــة  ــل ل

واألهلية(.

 إصدار تراخيص
 إشراف

 ضبط الرسوم

عدد مدارس التعليم العام 14٣٩/14٣٨هـ

عدد طلبة التعليم العام 14٣٨/14٣٧هـ

عدد طلبة الجامعات والكليات 14٣٨/14٣٧هـ

٣٧.44٧ مدرسة

٥.٥٢٢.٩٠٦ طالب/طالبات

1.٦٨٠.٩1٣ طالبًا/طالبة

 وظيفتك بعثتك

 مجاالت خدمات التعليم

وفرت الدولة خدمة جديدة لتنمية المجاالت التعليمية في الوطن، من خالل شراكة بين وزارة 
التعليم والمؤسسات الحكومية؛ لدعم ابتعاث الطلبة إلى الخارج للدراسة في التخصصات 
التي تحتاج إليها المؤسسات، بحيث تتولى الجهة الحكومية توظيف الطلبة بعد تخرجهم، 

وتتولى الوزارة اإلشراف على سير الطلبة الدراسي.

لالطالع
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  ما أبرز أهداف التنمية التعليمية في المملكة العربية السعودية؟
 

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

٢   لماذا حرص الملك عبدالعزيز  على افتتاح المدارس؟
..................................................................................................................................................................

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

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

٣  يذكر الطلبة أنواع التعليم في المملكة العربية السعودية.

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

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

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

4  ما الهدف من برنامج )وظيفتك بعثتك(؟

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

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

 . ...............................................................................................................................................................
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التنمية االجتماعية

الدرس الخامس عشر
الدرس الرقمي

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

تحرص حكومة وطني المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على العناية بالمجتمع وتوفير 
إلى  يؤديان  تنميته وتطويره  المجتمع فإن  اإلنسان أساس  المالئمة ألفراده، وألن  التنمية 

مجتمع مزدهر وفاعل ومؤثر.

تتولـــى وزارة المـــوارد البشـــرية والتــنمـــــية االجــتمــاعيـــــة 
مســؤولــيــــة تنميـــة الجوانب االجتماعيـــة من خالل عدد من 

البرامـــج والخدمـــات، مـــن أبرزها مـــا يأتي:
مانية: 1- الَمعاشات الضَّ

وهي ُمَرتَّبات شــهــرية تُْصَرف للمستفيدين وفق أحكام نظام الضــمان االجتماعي، وتشمل 
األيتام، وكبار السن، والعاجزين عن العمل ألسباب صحية، وتشمل أيضاً المرأة أو األسرة 

التي ال عائل لها.

العناية بأفراد المجتمع حمايًة، ورعايًة، ودعمًا، جزء أساس من التنمية الوطنية، 
فما أبرز مجاالت التنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية؟ ؟؟

 تقديـــم مساعـــدات ماليــة لذوي 
األزمـات الطارئـــة، مثل: 

المرضــــى والسجناء وغيرهم

تقديم مساعدات مالية لمن يرغب 
فــــي إنشاء مشــروع صغيـــــــــــر خــــــاص، 
 وتستمــــر حتــــــــى يحقـــــــق المشــــــــروع

الدخل المناسب لصاحبه

تقديـم معاشـــــــات دائمــــــــة لأليتــــــام 
واألرامـــــل والمطلقـــــــات والعاجزين 
ٍم  عن العمل بسبب صحي أو تقدُّ

في السن

نشاطات الضمان االجتماعي
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٢- الِحماية االجتماعية: 
ُعْرَضًة لإليذاء والعنف األسري.  الذين يكونون  للمرأة والطفل  تُقدم الحماية االجتماعية 
لتلقي  مركزاً  وأنشأت  المملكة،  مناطق  في  اجتماعية  لجنة حماية   )17( الــوزارة  وشّكلت 

بالغات اإليذاء والعنف. 
٣- رعاية األحداث:

الذين  سنة(،  و18  سنة،   12 بين  أعمارهم  تتراوح  )الذين  األحــداث  رعاية  الــوزارة  تتولى 
يخضعون لعقوبات بسبب أعمالهم المخالفة، وذلك بتوفير )17( داَر مالحظٍة اجتماعية، 
وخمس ُدور توجيه اجتماعية، ومؤسسة رعاية الفتيات )ممن تقل أعمارهن عن 30 سنة( 

وعليهن عقوبات، أو عليهن احتجاز َرْهَن التحقيق والمحاكمة.
4- رعاية ذوي اإلعاقة:

التأهيل  إدارات  اإلعاقة من خالل  لرعاية األشخاص ذوي  الــوزارة خدمات متعددة  تقدم 
االجتماعي والمهني، ومراكز التأهيل الشامل، ومراكز الرعاية النهارية.

٥- رعاية األيتام: 
الكاملة،  األَُسر  برنامج  من خالل  وكفالتهم  األيتام  رعاية  االجتماعية  التنمية  جوانب  من 

واألُْسرة الصديقة، وُدور الحضانة االجتماعية. 
٦- اإلرشاد اأُلسري:

س مركز اإلرشاد األسري لتقديم االستشارات المجانية عبر الهاتف لمعالجة المشكالت  أُسِّ
االجتماعية والنفسية التي يعانيها بعض أفراد األَُسر.

ين: ٧- رعاية المسنِّ
توفر الدولة للمسنين الذين ال عائَل لهم خدماِت الرعاية االجتماعية والمنزلية والطبية.

٨- الجمعيات الخيرية:
تعتني حكومة وطني المملكة العربية السعودية بجانب التنمية في مجال المؤسسات غير الربحية 
لتحفيز العمل االجتماعي، وتنشر وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية الوعَي االجتماعي، 

وتقدم تراخيص للجمعيات الخيرية وتتابعها.
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  بنك التنمية االجتماعية
االجتماعي  التمويل  منتجات  من  يقدم عدداً  بنك حكومي 
الموجهة إلى ذوي الدخل المنخفض، ويتيح فرصة الحصول 
االلتزامات  بعض  مواجهة  من  يمّكنهم  ميسر  تمويل  على 

الناشئة عن احتياجاتهم األساسية سواء للفرد أو األسرة.

ومن خدمات بنك التنمية االجتماعية:
م لمسانـــدة األسر التي تزايدت عليـــــهـا المسؤوليات األسرية.  آهل: وهو مــنتَــج تمـويــلــي اجتماعــي يُقدَّ

 َكَنف: برنامج ُصمم للفئات التي هي أشـــّد حاجة من األرامل والمطلقات وذلك بمنحهن تمويالً لمســـاعدتهن 
علـــى تحمل تكاليف الحياة وأعبائها.

ومن الخدمات األخرى أيضًا، تمويل األسرة، وتمويل الزواج، وتمويل الترميم لمنازل المحتاجين.

لالطالع

أ- يسجل الطلبة ثالثة برامج خدمية في قطاع التنمية االجتماعية 
باالستعانة بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

1 نشاط

www.mlsd.gov.sa

 . ........................................................ -٢      . ........................................................ -1
   . ........................................................ -٣

ن. ر الطلبة في ثالثة أسطر عن الواجب نحو كبار السِّ  ب- يعبِّ
...................................................................................................................................................................
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  ما المجاالت التي ُتْعَنى بها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في التنمية
1

       االجتماعية؟
...................................................................................................................................................................

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

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

وتوفير  بالمجتمع  العناية  على  السعودية  العربية  المملكة  حكومة  تحرص 
 
لماذا

  
٢

التنمية المالئمة ألفراده؟
...................................................................................................................................................................

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

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

 

يذكر الطلبة ثالثة من أنشطة الضمان االجتماعي.
  

٣
. ........................................................................................................................................................... -1
. ........................................................................................................................................................... -2

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

ما بنك التنمية االجتماعية؟
  

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

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

 . ................................................................................................................................................................
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التضخم

الدرس الثالث عشر

تنمية الِبْنَيِة األساسية

الدرس السادس عشر
الدرس الرقميالدرس الرقمي

 الِبْنَيُة األساسية
هـــي األعمـــال الرئيســـة التـــي تُنَجـــز فـــي 
المرافـــــــق العامـــــــة والخدمـــــــات، مثـــــــل: 
الطـــرق، والشـــبكات المائيـــة، والكهربائية، 
واالتصاالت، واألنفاق، والجســـور؛ من أجل 
تيســـير الحيـــاة العامـــة وخدمـــة المجتمع، 

واالقتصـــاد.

ُرق: 1- الطُّ
تـعــــد الطــــرق الرئيســــة والثانوية والفرعية 
والدائريـــة، وطرق العقبـــات، والطرق داخل 
المدن، والجسور، واألنفــــــــاق، من جوانـــــب 
البنيـــــــة األساسيــــة المهمـة التي اعتنت بها 
حكومـــة وطني المملكة العربية الســـعودية.

لالطالع

أنفاق داخل الجبال

جسور

تمثل الطرق، ووسائل النقل البري والبحري والجوي، والسدود، واالتصاالت، جزءًا 
رئيسًا من البنية األساسية التي تعنى بها المملكة العربية السعودية، فما أبرز مجاالت 

تلك العناية في تنمية البنية األساسية؟ ؟؟

تشـــرف علـــى الطـــرق بيـــن المناطق في بالدنا وزارة النقل، وتشـــرف على الطرق داخل المدن وزارة الشـــؤون البلدية والقروية 
واإلسكان.

نفـــذت وزارة النقـــل عـــددًا مـــن العقبـــات )الطـــرق المنفـــذة فـــي الجبـــال بجســـور معلقـــة وأنفـــاق طويلـــة( للربط بيـــن مناطق 
مختلفـــة فـــي الوطـــن، وأبرز هـــذه العقبـــات هي:

1- عقبة شعار )14.٢ كم( في عسير.   ٢- عقبة ضلع )11.4 كم( في عسير.   ٣- عقبة الباحة )4٦ كم( في الباحة.
4- عقبة الجوة )٣1 كم( في عسير.     ٥- عقبة طريق التوحيد )٩.٥ كم( في عسير.     ٦- عقبة الهدا )1٢ كم( في الطائف.
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يصف الطلبة معالم عقبة شعار في منطقة عسير بالرجوع إلى أحد مصادر التعّلم.
...................................................................................................................................................................

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

1 نشاط

ي:  ٢- النقل البرِّ
َكك  للسِّ السعوديةخطوطاً  العربية  المملكة  حكومة  أقامت  البري  النقل  خدمات  مجال  وفي 
الحديدية بين الرياض، واألحساء، والدمام، لنقل الركاب والبضائع. واعتُِمَدت ِسَكك حديدية 

ذ عدد منها. أخرى على أحدث المواصفات العالمية لتربط بين بعض مناطق المملكة، ونُفِّ

الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية

يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة قطار الحرمين
ومدينة الملك عبداهلل االقتصادية في رابغ

يربط بين الرياض والَحديثة في القَرّيات مروراً بالمجمعة 
والقصيم وحائل والجوف والقريات

يربط بين الرياض والدمام مروراً باألحساء

يربط بين عرفات ومزدلفة ومنى في مكة المكرمة

طوله 450 كم

طوله 44٩ كم

طوله 18٫1 كم

طوله 2750 كم

قطار المشاعر المقدسة

قطار الرياض - الدمام

قطار الشمال

مسار قطار الشمال قطار الشمال
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٣- النقل البحري والجوي: 
وفي مجال المواصالت البحرية والجوية اعتنت حكومة المملكة بالموانئ على البحر األحمر 
المطارات  وأنشأت  البحرية،  السفن  من  العمالقة  األساطيل  وامتلكت  العربي،  والخليج 
التي  الجوية  الدولية واإلقليمية والمحلية في مناطقها اإلدارية ومدنها، وزودت خطوطها 

تُعد من أقدم مؤسسات الطيران في العالم العربي بأحدث الطائرات.

مطار داخيل 

املطارات الجوية واملوانئ البحرية يف اململكة العربية السعودية  
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 يحدد الطلبة أربعة موانئ رئيسة في المملكة العربية السعودية.
 . ........................................................ -٢      . ........................................................ -1
 . ........................................................ -4      . ........................................................ -٣

٢ نشاط

اعتنت الحكومة أيضاً بالنقل العام داخل المدن من خالل بعض أمانات المناطق، وبُدئ بمدينة 
الرياض بمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام الذي يتضمن شبكة قطار الرياض والنقل 

العام بالحافالت، لتغطي معظم األحياء داخل المدينة، بما يخدم المواطنين والمقيمين.

قطـــار الريـــاض: يتضمـــن 6 محـــاور رئيســـة بمســـافة تصل إلـــى 176 كم، و85 محطـــة حديثة جـــداً، وللقطار 
هي: ستة مســـارات،

 المسار األزرق )محور العلّيا - البطحاء( 38 كم.
 المسار األحمر )محور طريق الملك عبداهلل(  25٫3 كم.

 المسار البرتقالي: )محور طريق المدينة المنورة - طريق األمير سعد بن عبدالرحمن األول( 40٫7 كم.
 المسار األصفر )محور طريق مطار الملك خالد الدولي( 2٩٫6 كم.

 المسار األخضر )محور طريق الملك عبدالعزيز( 12٫٩ كم.
 المسار البنفسجي )محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي( 30 كم.

لالطالع



125

الوحدة الثالثة | الدرس السادس عشر

تشكل تنمية االتصاالت جانباً رئيساً في البنية األساسية من َمّد خطوط الهاتف وخطوط 
االتصاالت الرقمية، وتقدم هذه الخطوط التواصل الضروري للمواطنين والمقيمين، ولِقطاع 
األعمال، وتتولى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مسؤولية البنية األساسية لهذا الجانب 

التنموي المهم، وتنظيم االتصاالت، وتحسين أداء الخدمات، وتمكين خدمات االتصاالت.

قامـــــــت حكومـــــة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية ببنـــاء عـــدد كبير من الســـدود 
مـــن أجل تخزيـــن الميـــاه، وتوليـــد الطاقة 

الكهربائيـــة.
وفـــي المملكـــة العربية الســـعودية أكثر من 
500 ســـّد، ومـــن أبرزهـــا ســـّد الملك فهد 
فـــي ِبيَْشـــة، وســـد وادي بيش فـــي جازان، 

وســـّد المضيق فـــي نجران.

أبرز إحصاءات االتصاالت لعام 14٣٩هـ في المملكة العربية السعودية

عدد خطوط الهاتف الثابت

نسبة انتشار اإلنترنت لعدد السكان

عدد خطوط الهاتف المتنقل

٥,٣٩٠,٠٠٠ خط

٪ ٩٣

41,٣1٠,٠٠٠ خط

4- االتصاالت وتقنية المعلومات

٥- السدود
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 يمثل الطلبة لمنجزات الدولة في المرافق العامة في المدينة التي يعيشون فيها.
 

1
..................................................................................................................................................................

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

ي الطلبة ثالثة مطارات دولية في المملكة العربية السعودية.   ُيسمِّ
 

٢
. .......................................................................................................................................................... -1
. .......................................................................................................................................................... -2
. .......................................................................................................................................................... -3

 ما اإلنجازات التي قامت بها حكومة المملكة لمعالجة ُشّح المياه وقلتها؟
 

٣
..................................................................................................................................................................

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

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

4 يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غير الصحيحة 
فيما يأتي:

أ- ترتبط البنية األساسية بإنجاز المرافق العامة والخدمات.                             
ب - من واجبنا أن نحافظ على المرافق العامة.                                              
ج - تربط سكة الخطوط الحديدية بين الرياض والحديثة في منطقة الجوف.          
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والحوادث  األخطار  وقوع  من  للوقاية  تُتََّخذ  التي  والوسائل  اإلجــراءات  من  مجموعة  هي 
واإلصابات في األرواح والممتلكات. وهناك مجاالت متعددة للسالمة، منها:

1- السالمة المنزلية:
المنزل  داخــل  حدوثها  يُحتَمل  التي  باألخطار  الوعي  هي 

والوقاية منها.
وهناك عدد من الحوادث المنزلية تحدث حدوثاً دورّياً داخل 
الغاز،  وحـــوادث  الحرائق،  أكثرها:  ومــن  منازلنا،  من  كثير 
وحوادث  والتسمم،  االختناق  وحوادث  الكهربائية،  والحوادث 

الغرق، وغيرها.
تلك  مصادر  بعض  مع  الصحيح  التعامل  على  األمثلة  ومــن 

الحوادث ما يأتي:
أ- سالمة التعامل مع إسطوانات الغاز:

السالمة

الدرس السابع عشر

السالمة ومجاالتها

لالطالع

علــــــــى  دائمـــــــًا  الحـــــــــرص  علينـــــــا 
الصيانة الدورية لجميع األجهزة 
ومن  منازلنا،  داخل  الكهربائية 
ذلك سخانـــــات الميــــــاه، وضبــــط 
حرارتهــــا علــى الدرجة المناسبة، 
وينبغـــــــي أن نعتنــــــي بالتمديدات 

الكهربائية وأن نتأكد أنها آمنة.

وعي المواطن والمقيم بالسالمة أساس مهم للمحافظة على األرواح والممتلكات، 
فما أبرز مجاالت السالمة؟   ؟؟

الدرس الرقميالدرس الرقمي

التعامل مع الخطرالوقاية

 إغالقها بإحكام.
 حفظها في مكان مظلل في وضع رأسي.

 التحقق من سالمة التمديدات.
 تجنُّـــب وضعهـــا بالقـــرب مـــن مـــواد قابلـــة 

لالشـــتعال.

َبُع اآلتي: عند وقوع تسريب غاز داخل البيت ُيتَّ
 االتصال بالدفاع المدني ٩٩8.

 إخراج جميع األشخاص من المنزل.
 تجنُّب إشعال أعواد الثقاب أو أي مصدر للنار.

  تجنُّب فتح اإلنارة أو أي مصدر للكهرباء.
  فتح النوافذ واألبواب للتهوية.
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ما الواجب علينا حتى نتحقق من السالمة عند شراء إسطوانة غاز جديدة؟
..................................................................................................................................................................

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

1 نشاط

التعامل مع الخطرالوقاية

 تأمين التوصيالت الكهربائية وتجنُّب تركها مكشوفة.
 تجنُّب تحميل التوصيالت أكثر من طاقتها.

 تجنُّب لمس األجهزة الكهربائية بأيٍد مبتلـــة.
 استعمال توصيالت وأسالك جيدة.

 فصل التيار عن األجهزة عند االنتهاء من استعمالها.

عند وقوع صعق كهربائي ألحد أفراد األسرة يلزم اتباع 
اآلتي:

 فصل التيار الكهربائي من مصدره.
 تجنُّـــب مالمســـة المصـــاب أو ســـحبه مـــن مصـــدر التيار 

الكهربائـــي مـــن دون وقاية.
 عمـــل اإلســـعافات األوليـــة واالتصـــال بالهـــالل األحمـــر 
أقــــرب  إلـــى  المصـــاب  نقـــل  أو   )٩٩7( علـــى  الســـعودي 

مستشفــــــى.

ب- سالمة التعامل مع الصعق الكهربائي:
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يذكر الطلبة تعليمات وقائية أخرى لتجنب حدوث الصعق الكهربائي في المنزل أو المدرسة.
. ............................................................................................................................................................-1
. ............................................................................................................................................................-2

٢ نشاط

ج - سالمة التعامل مع أجهزة التدفئة:
الناس في مجتمعنا يختلفون في استعماالتهم للتدفئة، فهناك من يستعمل لذلك الغاز، 
التدفئة  يستعمل  من  ومنهم  الحطب،  أو  الفحم،  أو  الَكيُْروِسين،  يستعمل  من  ومنهم 

الكهربائية، ومنهم من يستعمل المدفأة الكهربائية التي تعمل بالزيت.
وترجع أسباب حوادث هذه الوسائل في فصل الشتاء إلى سوء استعمالها، أو غياب الوعي 

بشروط السالمة الخاصة بها.
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٣ نشاط

من أبرز شروط السالمة في التعامل مع أجهزة التدفئة ما يأتي:
  التأكد من سالمة توصيل جهاز التدفئة بالكهرباء.

  تجنُّب إغالق األبواب أو النوافذ عند استعمال التدفئة بالفحم أو الحطب.
  الحرص على إبعاد األطفال عن هذه األجهزة.

  استعمال أجهزة التدفئة وفق ما تنص عليه التعليمات عند شرائها.
صت له.   استعمال أجهزة التدفئة لما ُخصِّ

هناك طفل يغرق في أحد المسابح، وحوله أناس لكنهم لم ينتبهوا له.

أ- ما الذي يجب علينا فعله؟
.................................................................................................................................................................

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

ب- يحدد الطلبة األشياء التي نحتاج إليها إلنقاذه.
...................................................................................................................................................................

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

ج- يكتب الطلبة قائمة بالشروط التي ينبغي توافرها في مثل هذه المسابح.
...................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................
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لالطالع

الوقاية في مجال التدفئة المنزلية

 توصيلها بمصدر كهرباء وحيد وجيد.
 وضعها في مكان مستقر ومنع سقوطها.

 إشعال الفحم والحطب خارج الغرف حتى يحترق تمامًا قبل إدخاله.
ب غلق األبواب والنوافذ لمنع االختناق.  تجنُّ

ب وضعها بالقرب من األثاث .  تجنُّ
 التخلص من بقاياها جيدًا.

 توصيلها بأسالك قوية.
ب وضع توصيالتها تحت األثاث.  تجنُّ

ب وضعها في الممرات.  تجنُّ
ب استعمالها لإلشعال أو التسخين.  تجنُّ

ب تركها عند الصغار دون مراقبة.  تجنُّ
 إطفاء المدفأة عند ترك المكان.

ب استعمال المدفأة لغير أغراض التدفئة.  تجنُّ

تعليمات عامة

نوع المدفأة

مدفأة كهربائية

مدفأة الفحم أو الحطب

مدفأة الزيت الكهربائية
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د- وسائل السالمة العامة:
يعـــد المنـــزل مـــن المواقـــع المهمة التـــي تتطلب عنايـــة أكثر بالســـالمة، ومن أبـــرز جوانب تلك 

الســـالمة ما يأتي:
  إزالة مصادر التلوث داخل المنزل.

  التهوية المستمرة للمنزل.
 الصيانة الدائمة لألدوات واألجهزة المستعملة داخل المنزل.

 االمتناع عن التدخين تماماً، وخصوصاً داخل المنازل واألماكن المغلقة.
 مراعاة االستعمال المنضبط للمواد الكيميائية داخل المنزل.

 تركيب أجهزة كشف الدخان في المطبخ والممرات.
  توفير حقيبة اإلسعافات األولية في المنزل.

 تعريف أفراد األسرة برقم هاتف الدفاع المدني.

الدفاع المدني
٩٩٨

الهالل األحمر
٩٩٧

أصبحت الحوادث المرورية واحدة من أكبر المشكالت التي تواجه ُسّكان المملكة العربية 
بين مدة وأخرى عن  إنسانية، وكم نسمع  الحوادث من مآٍس  السعودية، فكم خلَّفت هذه 
قصص وأحداث اجتماعية محزنة كانت الحوادث المرورية هي السبب الرئيس فيها، إضافة 

إلى الخسائر المادية الباهظة.

هناك أسباب كثيرة، من أهمها:
  تجاوز اإلشارة الحمراء.

  السرعة الزائدة.
  التفحيط.

  الحيوانات السائبة.
  اإلطارات المهترئة.  

  استعمال الهواتف الجوالة في أثناء القيادة.

٢- السالمة المرورية:

أسباب الحوادث في المملكة:
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إن ترسيخ مبدأ السالمة المرورية ونشر ثقافتها واجب شرعي، ومطلب وطني وإنساني، لذلك 
م الجهات المختصة في بالدنا حمالت مرورية تتنوع في موضوعاتها ووسائلها، وترمي هذه  تنظِّ

الحمالت إلى زيادة وعي األفراد بأنظمة المرور وقواعده لضمان سالمة المجتمع بإذن اهلل.

التوعية المرورية:

اتباع تعليمات المرور صورة حضاريةمن حوادث السيارات

جريمة التفحيط:
تعـــد ظاهـــرة التفحيـــط ظاهـــرة اجتماعيـــة خطيـــرة، ومخالَفـــًة مروريـــة يُعاقـــب النظـــام 
مرتكبيهـــا، ومـــع هـــذا ال يـــزال في المجتمـــع َمـــْن يرتكبها، وهو ما يُســـبب إزعاجـــاً للناس 

ويُعـــرِّض أرواحهـــم وممتلكاتهـــم للخطر.
نَها نظـــام المرور فـــي المملكة العربية الســـعودية  وهنـــاك عـــدد من العقوبـــات التـــي تضمَّ

ضد مـــن يمـــارس التفحيط.
ومن الممارسات الخاطئة، والخطيرة على سالمة السائق واآلخرين، ما يأتي:

- السرعة الزائدة.                  - إهمال التقيد بتعليمات ربط حزام األمان.
- التهور في القيادة.                - استعمال الهاتف الجوال في أثناء القيادة.   



134

الوحدة الثالثة | الدرس السابع عشر

لالطالع

ذات  لإلفتاء  الدائمة  اللجنة  فتوى  في  جاء   
نصه: ما  14٢٧/٧/٢٧هـ  في   )٢٢٠٣٦( الرقم 

»التفحيط ظاهرة سيئة يقوم بارتكابها بعض الشباب 
الهابطين في تفكيرهم وسلوكهم.

على  يترتب  لما  نظراً  شرعاً،  محرم  الفعل  وهذا 
وإزعاج  لألموال  وإتالف  لألنفس  قتل  من  ارتكابه 

السير«. لحركة  وتعطيل  لآلخرين 
 ومن عقوبات مخالفة التفحيط:

عشر  خمسة  المركبة  حجز  األولى:  المرة  في   -1
يوماً، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، وإحالة 
تطبيق  في  للنظر  المختصة  المحكمة  إلى  مرتكبها 

السجن. عقوبة 
شهـــر،  لمـــدة  المركبة  حجز  الثانية:  المرة  في   -2
وغرامة مالية قدرهــــا أربعــــون ألـــف ريـــال،  وإحالة 
مرتكبهـــا إلـــى المحكمـــة المختصة للنظر في تطبيق 

عقوبـــة السجــــن.
مالية  وغرامة  المركبة،  الثالثة: حجز  المرة  في   -3
قدرها ستون ألف ريال،  وإحالة مرتكبها إلى المحكمة 

المختصة للنظر في مصادرة المركبة وسجنه.

التدخين من مصادر التلوث:
التدخيـــن مـــن العادات الســـيئة التي تنتشـــر بين فئـــات المجتمع، ودخـــان الّتبْـــغ يحتوي على 
عشـــرات المـــواد الكيميائيـــة التـــي تصـــل إلى أكثر مـــن )400( مـــادة، وكلها مواد تؤثـــر تأثيراً 
ســـّيئاً فـــي صحـــة المدخن، وفـــي صحة كل من يجـــاوره ويعيش معـــه، ويُْعَرف هـــذا بالتدخين 

لْبي. لسَّ ا

أمونيا
(منظف أرضيات)

يوريثني

تولوين
(مذيب صناعي)

الزرنيخ
(سم النمل األبيض)

دايبنزاكريدين

مادة تسبب السرطان

بيوتني
(غاز الوالعات)

 بولونيوم

د . د . ت
(مبيد حشري)

سياند الهيدروجني
سم يستعمل يف غرفة اإلعدام بالغاز

توليدين

أسيتون
(مزيل الصبغ)

نافثايل أمني

ميثانول
(وقود صواريخ)

بايرين

دامييثايل نتروسامني

نافثالني
(قاتل العث)

نيكوتني
(مبيد حشرات، مبيد أعشاب، عقار مخدر)

كادميوم
(يستعمل يف بطاريات السيارات)

أول أوكسيد الكاربون
(غاز سام يف عوادم السيارات)

بينزبايرين
كلوريد الفينايل
(صناعة اللدائن)

تولوين
(مذيب صناعي)

مكونات السيجارة القاتلة

لالطالع
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 يذكر الطلبة ثالثة من متطلبات السالمة في المنزل.
 

1
. ........................................................................................................................................................... -1
. ........................................................................................................................................................... -٢
. ........................................................................................................................................................... -٣

٢  ما أبرز ضوابط استعمال جهاز التدفئة يف املنزل؟
. ........................................................................................................................................................... -1
. ........................................................................................................................................................... -٢
. ........................................................................................................................................................... -٣

 يذكر الطلبة ثالثة أسباب للحوادث المرورية.
 ٣

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

. ........................................................................................................................................................... -٢

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

4  ما أبرز ثالث ممارسات خاطئة يف قيادة السيارة؟

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

. ........................................................................................................................................................... -٢

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



1٣٦1٣٦1٣٦

تقويم
الوحدة
الثالثة
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1 ما مجاالت التنمية؟ وما هدف كل مجال؟  
...................................................................................................................................................................

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

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

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

         ما الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية األولية؟
...................................................................................................................................................................

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

٣ يذكر الطلبة أبرز مجاالت خدمات التعليم في المملكة العربية السعودية.

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

..........................................................................-4   .......................................................................-3

4 يكتب الطلبة فقرة موجزة عن أضرار جريمة التفحيط على الفرد والمجتمع.

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

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

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

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

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

٢
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٥  يعدد الطلبة أضرار التدخين على الفرد والمجتمع. 

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

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

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

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

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

٦ يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غير 
الصحيحة فيما يأتي:

أ- جاءت رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية تحقيقاً فاعاًل ودائماً.                                                   
ب- التنمية الزراعية تندرج ضمن مجاالت التنمية االقتصادية في المملكة.                                   
ج- ال عالقة للتنمية الصحية بالتنمية المستدامة.                                                                          
د- تقدم حكومة المملكة خدمات طبية متكاملة للحجاج.                                                                       
هـ- ال تشمل معاشات  الضمان األَُسر التي ال عائل لها.                                                                       

و- تعد الخطوط الجوية السعودية من أقدم مؤسسات الطيران في العالم العربي.                             

٧ يبين الطلبة أهمية مجاالت السالمة والوقاية من الحوادث المنزلية. 

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

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

..................................................................................................................................................................
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٨ ماذا توفر الخدمات اآلتية: 

أ- تطبيق صحتي: ...................................................................................................................................

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

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

ج- دار المالحظات الجتماعية: .............................................................................................................

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

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

د- مؤسسة رعاية الفتيات: .....................................................................................................................

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

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

٩ يعدد الطلبة ثالث خطوط حديدية تربط مدن المملكة ببعضها.

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

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

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



الوحدة الرابعة

 الدرس الثامن عشر: األنظمة السعودية
 الدرس التاسع عشر: النظام األساسي للحكم

الدرس العشرون: سلطات الدولة
 الدرس الحادي والعشرون: مجلس الوزراء 
 الدرس الثاني والعشرون: مجلس الشورى
 الدرس الثالث والعشرون: نظام المناطق

األنظمة يف اململكة 
العربية السعودية

٤



تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على األنظمة األساسية في المملكة العربية السعودية
 التعرف على مجلس الوزراء وأعماله
 التعرف على مجلس الشورى ومهامه

 التعرف على نظام المناطق

أهداف الوحدة
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الدرس الثامن عشر

 األنظمة السعودية األنظمة السعودية

أن  أو خــاصــة  عــامــة  أو سلطة  فــرد  أو  يــجــوز ألي هيئة  أنظمة تحكمها، وال  دولـــة  لكل 
تقوم بتصرف يخالفها، وهذا المبدأ يفرض على الجميع احترامه، ويطلق عليه سيادة 

الدولة، فما النظام؟ وما األنظمة في المملكة العربية السعودية؟ وكيف تطورت؟

 األنظمة في المملكة العربية السعودية
النظام هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم جانباً محدداً تعده السلطة التنظيمية وتقوم 

على انفاذه السلطة التنفيذية بعد استكمال مراحل صدوره.

األنظمة في المملكة العربية السعودية نوعان، هما:
1- األنظمة األساسية: هي األنظمة المتعلقة بالحكم، وإدارة الدولة، وتنظيم وترتيب العالقات 

بين السلطات فيها، وتحديد اختصاصاتها، وبيان الحقوق الرئيسة لألفراد فيها.
2- األنظمة العامة: هي األنظمة المتعلقة ببيان مباشرة أجهزة الدولة لمهامها وخدماتها، 
وتحديد القواعد التي تنظم عالقات أفراد المجتمع فيما يكون بينهم من أنشطة وأعمال 

مختلفة. 

نظام هيئة البيعةنظام مجلس الوزراء

نظام المناطقنظام مجلس الشورى

النظام األساسي 
للحكم

األنظمة األساسية للحكم في المملكة العربية السعودية

الدرس الرقمي

؟؟
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ـ عند تأســـيس  ـ رحمـــه اهللـ  اعتنـــى الملـــك عبدالعزيـــز بـــن عبدالرحمـــن الفيصـــل آل ســـعودـ 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بتنظيـــم شـــؤون الدولة معتمـــداً على األســـس التي قامـــت عليها 
الدولـــة الســـعودية منذ تأسيســـها في منتصف القرن الثاني عشـــر الهجـــري، والتي اتخذت من 

الدين اإلســـالمي منهجـــاً وتطبيقاً.
ففـــي عـــام 1345هـ أصـــدر الملك عبدالعزيـــز )التعليمات األساســـية( للمملكـــة قبل إعالن 
توحيدهـــا بســـت ســـنوات؛ من أجـــل تنظيم شـــؤونها؛ لقرب اكتمـــال التأســـيس.  وتضمنت 
هـــذه التعليمـــات جوانب إداريـــة عديدة، مثل: تأســـيس مجلس الشـــورى، ومجلـــس الوكالء 

)الـــذي حّل مكانـــه الحقاً مجلـــس الوزراء(، والشـــؤون الداخليـــة والمالية.

تطور األنظمة في المملكة العربية السعودية:

الوحدة الرابعة  I الدرس الثامن عشر

1 نشاط
يقرأ الطلبة النص ثم يجيبون عن السؤالين:

قال الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في عام 
أن  تعلمون  »إنكم  الشورى:  افتتاحه مجلس  134٩هـ عند 
في  وأنتم  اإلسالمي،  الشرع  هو  ونُُظِمنا  أحكامنا  أساس 
تلك الدائرة أحرار في َسنِّ كل نظام، وإقرار العمل الذي 
ترونه موافقاً لصالح البالد، على شرط أال يكون مخالفاً 

للشريعة اإلسالمية«.

أ- ما معايير َسّن األنظمة التي دعا إليها الملك عبدالعزيز؟
.................................................................................................................................................................................................

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

المملكة  في  األنظمة  َســّن  في  المواطنين  من  والخبراء  العلماء  إشــراك  ر  ُيفسَّ بماذا  ب- 
العربية السعودية؟

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

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

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
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صـــدر فـــي عهد الملـــك عبدالعزيز أكثر مـــن 250 نظاماً إداريـــاً تتعلق بالجوانـــب التنفيذية 
والتنظيميـــة للدولـــة، والشـــؤون الداخليـــة، والصحية، والتعليميـــة، والمالية، وشـــؤون الحج 

والطوافة، والشـــؤون العســـكرية، والخارجيـــة، وغيرها.

تعـــد هذه األنظمة مـــن إنجازات الملك عبدالعزيـــز الذي وضع األســـس التنظيمية للمملكة 
العربية الســـعودية، وال تزال إلى يومنا هذا؛ وذلك بســـبب حســـن اإلدارة، والحكمة، والرؤية 

التطويريـــة للبالد، واتباع منهج الدولة القائم على الشـــريعة اإلســـالمية.

يتولـــى المركـــز الوطني للوثائق والمحفوظـــات توثيق األنظمة الســـعودية وحفظها وإتاحتها، 
وذلك ضمن اختصاصاته األساســـية.

٢ www.ncar.gov.saنشاط

يصـــف الطلبـــة نظامـــًا واحدًا من األنظمة الســـعودية الصادرة، وذلك باالطـــالع على الموقع 
اإللكترونـــي للمركز الوطنـــي للوثائق والمحفوظات.

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

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

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

الوحدة الرابعة  I الدرس الثامن عشر
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تقويم الدرس الثامن عشر

    ما أنواع األنظمة في المملكة العربية السعودية؟

   ............................................................. -1
............................................................. -٢

     ما األساس الذي َيْحُكم األنظمة السعودية؟

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

     ما األنظمة األساسية في المملكة العربية السعودية؟ 
............................................................. -٣    ............................................................. -1

............................................................. -٢

     لماذا حرصت المملكة العربية السعودية عند تأسيسها على وضع األنظمة؟ 
................................................................................................................................................................................................

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

     ما الجهة الوطنية التي ُتعنى بتوثيق األنظمة السعودية؟

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

1

٢

٣

4

٥
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الدرس التاسع عشر

النظام األساسي للحكمالنظام األساسي للحكم

صـــدر النظـــام األساســـي للحكم في عـــام 1412هـ ضمن األنظمة األساســـية، وهـــو امتداد 
لمـــا صدر ســـابقاً مـــن التعليمات األساســـية، وأصبح هو النظـــام الرئيس الـــذي تقوم عليه 
البـــالد. وهـــو مجموعـــة من القواعـــد العامة التـــي تبين شـــكل الدولة، والحكومـــة، وتكوين 
الســـلطات، واختصاصاتهـــا، والعالقـــات بينهـــا، وحقيقة العالقـــة بين الفـــرد والدولة فيما 

يتعلـــق بالحقـــوق والواجبات والحريات في ضوء الشـــريعة اإلســـالمية.

1 نشاط
في رأيك، ما أهمية إصدار النظام األساسي للحكم؟

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

الدرس الرقمي

أقسام النظام األساسي للحكم
في المملكة العربية السعودية

مقومات املجتمع 
السعودي

نظام
احلكم

املبادئ األساسية 
للدولة 

أجهزة 
الرقابة

الشؤون 
املالية

سلطات 
الدولة

احلقوق
 والواجبات 

 املبادئ
االقتصادية 

المملكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية تقوم على أساسين متينين هما كتاب 
اهلل  وسنة نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وهما مصدران لألحكام والقضاء في النظام في المملكة 

العربية السعودية، فما النظام األساسي للحكم؟
؟؟
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أبرز مضامني النظام األساسي للحكم: 

عربيـــة  دولـــة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة   
اإلســـالم،  دينهـــا  تامـــة،  إســـالمية ذات ســـيادة 
ودســـتورها كتـــاب اهلل تعالى وســـنة رســـوله ملسو هيلع هللا ىلص، 
ولغتها هـــي العربية، وعاصمتهـــا مدينة الرياض.
  تتكـــون الســـلطات فـــي الدولة من: الســـلطة 
التنظيميـــة )التشـــريعية(، والســـلطة التنفيذية، 
والســـلطة القضائيـــة، والَمِلـــُك هـــو مرجع هذه 

لسلطات.  ا
 َعلَـــم الدولـــة لونـــه أخضـــر، َعْرضـــه يســـاوي ثُلُثَـــي طوله، 
تتوســـطه كلمـــة )ال إلـــه إال اهلل محمـــد رســـول اهلل( تحتهـــا 

ـــس َعلَُمهـــا أبـــداً. ســـيف، وال يُنكَّ
 شـــعار الدولـــة ســـيفان متقاطعـــان، ونخلة وســـط فراغهما 

األعلى.
 نظــــــام الحكــــــم في المملكــــــة العـــــربية الســـعودية َملَكّي، 

ــــس وأبنــــاء األبنـاء، ويُبايَع األصلــــح منهم للحكـم على  ويكون الحكم في أبناء الملــــك المؤسِّ
كتــــاب اهلل  وســـنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 

 يســـتمد الحكم في المملكة العربية الســـعودية ســـلطته من كتاب اهلل تعالى وســـنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، 
وهما الحاكمان على النظام األساســـي للحكـــم وجميع أنظمة الدولة.

 يقـــوم الحكم في المملكة العربية الســـعودية على أســـاس العدل، والشـــورى، والمســـاواة، 
وفق الشـــريعة اإلسالمية.

الوحدة الرابعة  I الدرس التاسع عشر

شعار الدولة

علم الدولة
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الوحدة الرابعة  I الدرس التاسع عشر

٢ نشاط

نظـــام الحكـــم فـــي المملكـــة العربية الســـعودية يســـعى لتحقيق الثبات واالســـتقرار فـــي البالد، 
ويهيئ ســـبل التنميـــة والرخاء.

أ- يشرح الطلبة العالقة بين نظام الحكم وتحقيق االستقرار.
..................................................................................................................................................................................................

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

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

الطلبـــة  يكتـــب  للحكـــم  األساســـي  النظـــام  إلـــى  بالرجـــوع  ب- 
الســـعودي.   المجتمـــع  بمقومـــات  المتعلقـــة  المـــادة 

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

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

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

ج- يرسم الطلبة – في المستطيل اآلتي - شعار الدولة وعَلمها.

شعار الدولةالَعلم

www.boe.gov.sa
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تقويم الدرس التاسع عشر

    ما النظام األساسي للحكم؟
...............................................................................................................................................................................................

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

    ما الذي يرمز إليه شعار الدولة في المملكة العربية السعودية؟
...............................................................................................................................................................................................

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

    ما الذي يستند إليه الحكم في المملكة العربية السعودية؟
...............................................................................................................................................................................................

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

    يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

َعلَم الدولة لونه ................................ عرضه يساوي ............................... طوله.
تتوسطه كلمة ...........................................................................................................................................

1

٢

٣

4
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الدرس العشرون

سلطات الدولةسلطات الدولة

الدرس الرقمي

تتكون السلطات في الدولة من اآلتي:
1- السلطة التنفيذية. ٢- السلطة التنظيمية. ٣- السلطة القضائية.

وتتعـــاون هذه الســـلطات فـــي أداء وظائفها وفقًا للنظام األساســـي للحكم واألنظمة األخرى 
ـــُلطات. التـــي ُتْصِدرهـــا الدولة، والملك هو َمْرِجع هذه السُّ

السلطة 
التنفيذية

السلطة 
التنظيمية

السلطة 
القضائية

مجلـــــــس الـــــــوزراء، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء أو نائبه، ويتولى 
األجهـــزة  وتنظيـــم  والخارجيـــة  الداخليـــة  بالشـــؤون  يتعلـــق  مـــا 

الحكوميـــة وتحقيـــق السياســـة العامـــة للدولـــة.

مجلس الشـــورى، ويختص بدراســـة مشـــروعات األنظمة واقتراح 
التعديـــالت على األنظمة النافـــذة ومراجعة تقارير أداء األجهزة 

الحكومية.

وكافـــة  اإلداري،  القضـــاء  ومجلـــس  للقضـــاء،  األعلـــى  المجلـــس 
األحـــكام  إصـــدار  وتتولـــى  المجلســـين،  تتبـــع  التـــي  المحاكـــم 
القضائيـــة وفقــــــًا للشـــريعة اإلســـالمية وما يصدره ولـــي األمر من 

أنظمـــة ال تتعـــارض مـــع الكتـــاب والســـنة.

اإلدارة

األنظمة

القرارات

مراجعة تقارير آداء األجهزة الحكومية

الفصل في المنازعات

مجلس الوزراء

األحكام

في أغلب دول العالم تتكون الدولة من ثالث سلطات لتنظيم شؤون الدولة والمجتمع، ويكون 
هنالك فصل بين هذه السلطات، فهل لدينا في المملكة سلطات ثالث؟ وما العالقة بين هذه 

السلطات؟
؟؟
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أ- مجلس الوزراء

ب- مجلس الشورى

ج- المحاكم

يحّدد الطلبة نوع السلطة لألجهزة الحكومية اآلتية:

يتولى مجلس الوزراء عددًا من األعمال، منها:
. ................................................................................ -1
. ................................................................................ -٢

 . ................................................................................ -٣
 . ................................................................................ -4

يقرأ الطلبة نظام مجلس الوزراء بالدخول من الرابط، ثم يملؤون الفراغات اآلتية:

سلطة تنفيذية       سلطة قضائية        سلطة تنظيمية

سلطة تنفيذية       سلطة قضائية        سلطة تنظيمية

سلطة تنفيذية       سلطة قضائية        سلطة تنظيمية

www.boe.gov.sa

1 نشاط

٢ نشاط

خادم احلرمني الشريفني
يرأس مجلس الوزراء

الوحدة الرابعة  I الدرس العشرون
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يتولى مجلس الشورى عددًا من األعمال، منها:
. .................................................... -1
. .................................................... -٢
. ................................................. -٣

www.shura.gov.sa

يقرأ الطلبة نظام مجلس الشورى بالدخول من الرابط، ثم يملؤون الفراغات اآلتية:

٣ نشاط

مجلس الشورى املجلس األعلى للقضاءمجلس الوزراء

الوحدة الرابعة  I الدرس العشرون
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تعـــود نشـــأة مجلـــس الوزراء إلـــى عهد الملـــك عبدالعزيز بـــن عبدالرحمن آل ســـعود عندما 
أســـس )مجلـــس الـــوكالء( عـــام 1351هــــ؛ حيـــث كان يتكون مـــن المســـؤولين عـــن الجهات 

األساســـية، مثل: الماليـــة، والداخليـــة، والخارجيـــة، وغيرها.
فـــي عام 1373هــــ أصدر الملـــك عبدالعزيز أمراً ملكياً ينص على إنشـــاء )مجلـــس الوزراء( 
تحت رئاســـة ولي العهد األمير ســـعود بن عبدالعزيز، وعضوية جميع وزراء الدولة المكلفين، 

ثـــم ُعرض على الملـــك للمصادقة عليه.
وفي عهد الملك سعود بن عبدالعزيز صدر نظام خاص لمجلس الوزراء في 1373/7/12هـ، 

وفي عام 1414هـ، صدر نظام جديد لمجلس الوزراء، بناء على النظام األساسي للحكم.

يصف الطلبة أهمية مجلس الوزراء في إدارة شؤون الدولة.
..................................................................................................................................................................................................

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

1 نشاط

الدرس الحادي والعشرون

مجلس الوزراءمجلس الوزراء

 نشأة مجلس الوزراء وتطوره

الدرس الرقمي

أول جلسة ملجلس الوزراء برئاسة امللك سعود بن عبدالعزيز عام 1٣٧٣هـ

يعد مجلس الـــوزراء أحــد سلطات الــدولــة التي 
دورًا  ويـــؤدي  للحكم،  األســاســي  النظام  حــددهــا 
وتنظيمه  الرسمي  الحكومي  العمل  في  فاعاًل 
ومتابعته واالرتقاء به من خالل وضع السياسات 
واتخاذ القرارات، فما تاريخ مجلس الــوزراء في 

المملكة العربية السعودية؟ وما اختصاصاته؟

؟؟
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يتكـــون مجلـــس الـــوزراء من رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
ووزراء  والـــوزراء،  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  ونـــواب 
الدولـــة المعينيـــن بأمـــر ملكـــي، ومستشـــاري الملك 
المعينيـــن أعضـــاء فـــي مجلس الـــوزراء بأمـــر ملكي. 
ومـــدة المجلـــس أربـــع ســـنوات يعـــاد بعدها تشـــكيله 
بأمر ملكي، ويتخـــذ المجلس من الرياض (العاصمة) 
مقـــراً له، مع جـــواز عقده في أي منطقـــة من مناطق 

المملكـــة العربية الســـعودية.

اختصاصات مجلس الوزراء
ُيعـــد المجلس صاحب الســـلطة التنفيذية، ورســـم سياســـة الدولة واإلشـــراف علـــى تنفيذها، 

وله عـــدد من االختصاصـــات، منها:
رســـم السياســـة الداخليـــة، والخارجيـــة، والماليـــة،      واالقتصاديـــة، والتعليميـــة، والدفاعية، 

وجميـــع الشـــؤون العامة.
 اإلشراف على تنفيذ القرارات واللوائح واألنظمة.

 إحداث المصالح العامة وترتيبها، وإنشاء لجان لمتابعة سير أعمال الوزارات.
 إقرار الميزانية العامة للدولة.

 إقرار المعاهدات واالتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.

يتألف مجلس الوزراء من تشكيل مجلس الوزراء

الرئيس

نواب الرئيس

الوزراء

وزراء الدولة

املستشارون املعينون
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مجلس الوزراء برئاسة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه اهللا -
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األعضاء المعينون في مجلس الــوزراء يقومون قبل أن يباشروا أعمالهم بــأداء الَقَسم اآلتي أمام امللك: أقسم باهللا العظيم أن 
أكون مخلصًا لديني ثم ملليكي وبالدي، وأّال أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصاحلها وأنظمتــهــا، وأن أؤدي أعمــالي 

بالصـــدق واألمانة واإلخالص.

دت مدة مجلس الوزراء بأربع سنوات؟  أ- في رأيك، لماذا ُحدِّ
.................................................................................................................................................................................................

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

 ب- في رأيك، ما أهمية اختصاصات مجلس الوزراء؟
..................................................................................................................................................................................................

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

أجهزة مجلس الوزراء

يتبع مجلس الوزراء األجهزة اآلتية: 
١- مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، ويرأسه صاحب السمو الملكي ولي العهد.
٢- مجلس الشؤون السياسية واألمنية، ويرأسه صاحب السمو الملكي ولي العهد.

٣- ديوان مجلس الوزراء، ويتكون من اإلدارات المساندة للمجلس، ومنها:
 األمانة العامة لمجلس الوزراء: تتولى تحضير جداول أعمال مجلس الوزراء واجتماعاته.

  هيئة الخبراء: تُمثل الجهاَز االستشاري للمجلس.

٢ نشاط
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بالرجـــوع إلـــى مصـــادر التعلـــم يختـــار الطلبـــة وزارة واحـــدة ثـــم يســـجلون ثالثـــاً مـــن الخدمـــات التي 
تقدمهـــا للمواطنيـــن:

الوزارة: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
الخدمات التي تقدمها للمواطنين:

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................................................. -3
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الوزارات يف اململكة العربية السعودية

اخلارجية

التعليم

املوارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

احلرس الوطني الداخلية

وزارة النقل
 واخلدمات اللوجستية

اإلعالم الشؤون اإلسالمية 
والدعوة واإلرشاد

التجارة

الطاقة

املالية الصحة

العدل احلج والعمرة

الدفاع

البيئة
الثقافةواملياه والزراعة الشؤون البلدية 

والقروية واالسكان االتصاالت االقتصاد والتخطيط
وتقنية املعلومات

 الوزارات:
نشـــأت الـــوزارات وتطـــورت مـــع تطـــور الجهـــاز اإلداري للمملكة العربيـــة الســـعودية، وتختلف 
أعدادهـــا مـــن مرحلة زمنية إلى أخـــرى تبعاً للظروف والتغيرات التي تســـتلزم مراجعة أعمالها 

واختصاصاتهـــا للقيام بالمهـــام المطلوبة منها.

الصناعة والثروة السياحةالرياضة
االستثماراملعدنية
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         ِممَّ يتألف مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية؟

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

       يكمل الطلبة الفراغات اآلتية بما يناسبها:

يُعد مجلس الوزراء صاحب السلطة................................................................................ المختص برسم سياسة الدولة
......................................................................، و ....................................................................  ومن اختصاصاته: ....................................................................،

و .................................................................................................... 

       يرسم الطلبة مخططًا إيضاحّياً ألجهزة مجلس الوزراء.

1

٢

٣

تقويم الدرس الحادي والعشرين
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إن مبدأ الشـــورى من المبادئ التي حث عليها ديننا ومارســـها نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص في حياته، قال اهلل 
﴿ڳ  ڱ   تعالـــى:﴿...  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ... ﴾ ]آل عمـــران: 15٩[، وقـــال تعالى:
  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴾]الشـــورى[، كما مارســـها الخلفاء الراشدون

بعده. من 
وبـــرز مبدأ الشـــورى فـــي الدولة الســـعودية منذ نشـــأتها؛ 
حيث كان أئمة الدولة الســـعودية األولى والدولة الســـعودية 

الثانية يطلبون مشـــورة عـــدد من العلمـــاء وذوي الخبرة. 
 نشأة مجلس الشورىنشأة مجلس الشورى

اتخـــذ مجلـــس الشـــورى فـــي عهـــد الملـــك عبدالعزيز عدة 
َل المجلس  أشـــكال، فكان ابتداؤه  بالمجلس األهلي، ثم تشكَّ
االستشـــاري بتنظيـــم رســـمي وبأعضـــاء غيـــر متفرغيـــن، 
ومـــع زيـــادة األعبـــاء علـــى الدولة صـــدر األمـــر الملكي في 
عـــام 1346هـ بتشـــكيل أول مجلس للشـــورى يضـــم أعضاء 
مفرغيـــن، برئاســـة النائـــب العام للملـــك وثمانيـــة أعضاء، 
وحـــددت اختصاصـــات المجلـــس وصالحياتـــه وعالقتـــه 
بالملك والحكومة، واســـتمر العمـــل به مع بعض التعديالت، 
حتـــى أعيد تكوينه في عـــام 1355هـ، وأصبـــح يضم رئيس 
المجلـــس ونائبـــه والنائب الثاني وعشـــرة أعضاء، وفي عام 

1412هــــ صدر نظـــام جديد لمجلس الشـــورى.

الدرس الثاني والعشرون

مجلس الشورىمجلس الشورى

الدرس الرقمي

مجلس الشورى

من خطـــاب امللك عبدالعزيـــز يف افتتاح 

: الشـــورى عام 1349هـ   جلســـات مجلس 

»ال أحتاج يف هـــذا املوقف بأن أذكركم بأن 
هذا البلـــد املقدس يتطلـــب النظر فيام 

يحفظ حقـــوق أهله وما يؤمـــن الراحة 

لحجـــاج بيـــت اللـــه الحـــرام؛ ولذلك 

فإنكـــم تتحملون مســـؤولية عظيمة إزاء 

مـــا يعـــرض عليكم مـــن النظـــم التي 

تحفــظ راحتهـــــم واطمئنانهم«.

يعد مجلس الشورى أحد سلطات الدولة التي حددها النظام األساسي للحكم، ويقوم 
على خدمة المصلحة العامة، ودراسة األنظمة واللوائح والمعاهدات، فما أهمية مجلس 
ل؟ وما اختصاصاته؟ الشورى؟ وما تاريخ نشأته في المملكة العربية السعودية؟ وِممَّ ُيَشكَّ

؟؟
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 تشكيل مجلس الشورى
باختيـــار أعضـــاء  الملكـــي  األمـــر  صـــدر 
األولـــى  دورتـــه  فـــي  الشـــورى  مجلـــس 
)1414-1418هــــ(، وكان يتألـــف مـــن رئيـــس 
وســـتين عضـــواً، ثـــم زيـــَد عـــدد األعضـــاء إلى 
مئـــة وعشـــرين عضـــواً، ثـــم أصبحـــوا مئـــة 
ـــس  ـــت مـــدة المجل وخمســـين عضـــواً، وُجعل
أربـــع ســـنوات يعـــاد بعدهـــا تشـــكيله بأمـــر 

ملكـــي.
ويتخـــذ المجلس من الريـــاض )العاصمة( 
مقـــراً له، مع جـــواز عقده فـــي أي منطقة 

مـــن مناطـــق المملكـــة العربية الســـعودية. وفي عـــام 1434هـ صـــدر األمر الملكـــي باختيار 
ثالثيـــن امـــرأة ســـعودية لعضوية المجلس ضمـــن أعضائه المئة والخمســـين.

1 نشاط
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مجلس الشورى

يقـــرأ الطلبـــة كلمـــة خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز عند افتتـــاح أعمال 
مجلس الشـــورى لعام 144٠-1441هـ المنشـــورة على موقع مجلس الشـــورى اإللكتروني، ويحددون 

مضامينها.  أبرز 

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

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

. ............................................................................................. -3www.shura.gov.sa



160

من اختصاصات مجلس الشورى ما يأتي:
للتنميـــــة  العامـــــة  الخطــــة  مناقشـــــة   -1

االقتصاديـــــة واالجتماعيـــة.
٢- دراســـة األنظمة واللوائـــح والمعاهدات 

واالتفاقيات الدوليـــة واالمتيازات.
٣- مراجعة األنظمة واللوائح.

4- مناقشـــة التقارير السنوية التي تقدمها 
الـــوزارات واألجهـــزة الحكوميـــة األخـــرى، 

واقتراح مـــا يراه المجلس حيالهـــــا.
 

٢ نشاط
ثـــم  اإللكترونـــي،  الشـــورى  موقـــع مجلـــس  إلـــى  الطلبـــة  يرجـــع  أ- 

الشـــورى. مجلـــس  تاريـــخ  علـــى  يتعرفـــون 

ب - يكتـــب الطلبـــة مقترحـــًا افتراضيـــًا لتقديمـــه لمجلـــس 
الشـــورى في برنامج اســـتقبال عرائض المواطنين بالموقع 

اإللكتروني.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

 اختصاصات مجلس الشورى
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إحدى جلسات مجلس الشورى
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وتختص الهيئة بما يأتي:

أ- وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه.
ب- وضع جدول أعمال جلسات المجلس.

ج- الفصـــل فيما يحيله إليها رئيس المجلس 
أو أعضاء المجلس.

د- إصـــــدار القواعـــــد الالزمـــة لتنظيــــم 
أعمـــال المجلـــس ولجانـــه بمـــا ال يُعاِرض 

نظـــام المجلـــس.

يكـــــــون اجتمــــــاع الهيئـــــة العامـــــة 
إذا  نظاميــــــــًا  الشـــــــورى  ملجلــــــــس 
حضــــــره ثلثـــــــا أعضائهـــــــا علـــــــى 
األقـــل، وتصدر قراراتهـــا مبوافقة 
أغلبيـــــة  األعضـــــــاء احلاضريـــــن، 
ح اجلانـــب  وعنــــد التــــساوي ُيــــَرجَّ

َت معـــه الرئيـــس. الـــذي َصـــوَّ

 الهيئة العامة ملجلس الشورى

الهيئة العامة ملجلس الشورى

الرئيس

نائب الرئيس

رؤساء اللجان املتخصصة
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إحدى جلسات الهيئة العامة ملجلس الشورى
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جلسات املجلس: 
يعقـــد مجلـــس الشـــورى جلســـة دوريـــة كل أســـبوعين 
علـــى األقـــل، ويحـــدد يـــوم الجلســـة وموعدهـــا بقرار 
مـــن الرئيـــس، ثـــم يوزع جـــدول أعمـــال الجلســـة على 
األعضـــاء  قبـــل انعقادها، ويحرر لكل جلســـة محضر 
يوقـــع عليـــه الرئيـــس أو مـــن ينوب عنـــه. وقبـــل نهاية 
العـــام يرفع الرئيس تقريراً ســـنوّياً للملـــك يطلعه على 

مـــا أنُجز.

 العالقة بني )الشورى( السلطة التنظيمية
     و)مجلس الوزراء( السلطة التنفيذية

ـــت المادة الرابعة واألربعون من النظام األساســـي   نصَّ
للحكـــم عـــام 1412هــــ علـــى وجـــوب التعـــاون التـــام 
بيـــن ســـلطات الدولـــة الثـــالث: )الســـلطة التنظيمية، 
والســـلطة التنفيذيـــة، والســـلطة القضائيـــة( فـــي أداء 
وظائفهـــا، بحيـــث يســـهم مجلـــس الشـــورى )الســـلطة 
التنظيميـــة( فـــي الجانـــب التنظيمي، كمـــا أن األجهزة 
الحكوميـــة توفر ما يحتاج إليـــه المجلس من معلومات 
ووثائـــق، إضافةً إلى حضور عدٍد من الوزراء جلســـات 
مجلـــس الشـــورى؛ من أجـــل اإلجابة عن استفســـارات 

األعضاء.

-رحمـــه  فهـــد  الملـــك  مـــن خطـــاب 
اهلل- فـــي افتتـــاح مجلـــس الشـــورى: 
»نحـــن اليـــوم، إذ نواصل هـــذا النهج 
اإلســـالمي الـــذي ســـار عليـــه الملك 
عبدالعزيـــــــــــز إنمــــــــا نرســـــخ بـــــــذلك 
دعائم الشـــورى بأســـلوب يقـــوم على 
أســـس واضحـــة واختصاصـــات بينة، 
العميـــق  مفهومنـــا  مـــن  منطلقيـــن 
لهـــــــــــذا النهـــــــج اإلســــــــالمي الثابـــت 
الـــذي جاء فـــي كتاب عزيـــز ال يأتيه 
مـــن  وال  يديـــه  بيـــن  مـــن  الباطـــل 

. » خلفه

مــــــــــــــــن خطــــــــــاب خـــــــــــادم الحرميــــــــــــن 
بـــــــــــن  سلمــــــــــان  المـــــــلك  الشريفيـــــــن 
عبدالعزيــــــــــز- يحفظـــــــــــه اهلل - فــــــــــــي 
االفتتـــاح الســـنوي لمجلس الشـــورى: 
البـــالد وتبنـــت الشـــورى  »ســـارت هـــذه 
وإنـــه  الدولـــة،  شـــؤون  إلدارة  نهجـــًا 
لمـــن دواعـــي ســـروري فـــي هـــذا اللقاء 
أهـــم  أعـــرض  أن  المتجـــدد  الســـنوي 
مـــا تـــم إنجازه علـــى الصعيـــد الداخلي 
ومـــا  وأمنيـــة،  تنمويـــة  مكتســـبات  مـــن 
تبنتـــه الدولـــة مـــن سياســـات ومواقـــف 
خارجيـــة كان لها األثـــر الملموس في 
الوطنيـــة  المصلحـــة  علـــى  الحفـــاظ 
والســـالم واالســـتقرار  األمـــن  وتعزيـــز 
على الصعيديـــن اإلقليمي والدولي«. 

الوحدة الرابعة  I الدرس الثاني والعشرون
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يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، و عالمة )O( أمام العبارة غير 
الصحيحة فيما يأتي:

أ- من اختصاصات مجلس الشورى مناقشة الخطة العامة للتنمية.     
ب- يتخذ مجلس الشورى من مدينة جدة مقراً له.                        

ج- عدد أعضاء مجلس الشورى 130 عضواً.         

كيف ُتعقد جلسات مجلس الشورى؟
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

يذكر الطلبة اثنين من اختصاصات الهيئة العامة لمجلس الشورى.   
                   .............................................................................................................................................................................................................................................................  -1
...............................................................................................................................................................................................................................................................  -2

يذكر الطلبة ثالثة من اختصاصات مجلس الشورى.   
                   .............................................................................................................................................................................................................................................................  -1
...............................................................................................................................................................................................................................................................  -2

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

1

٢

٣

4

تقويم الدرس الثاني والعشرين
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الدرس الثالث والعشرون

نظام املناطقنظام املناطق

الدرس الرقمي

فــــــي عـــــــام 135٩هــــ صـــدر 
نظــام األمـــــراء، الذي ُقسمت 
العربيــة  المملكــــــة  بموجبـــــه 
الســـعودية إداريـــاً إلـــى عـــدة 
إمـــــارات، يُْشــــــِرف علــــى كل 
منهــــــا أميــــــر: هـــــو الحاكــم 
اإلداري لها، ويمثـــل الحكومة 

إمارته. منطقـــة  فـــي 

ثم تطور األمر فأصبحت وزارة 
الداخليــــــــة تشــــــرف علــــــى 
جميـــــــــع إمـــــــــارات مناطـــق 
الســـعودية. العربية   المملكـــة 
صـــدر  1383هــــ  عـــام  وفـــي 

نظـــام المقاطعـــات، ثم صدر نظام البلديــــات عــــام 13٩7هـ الــــذي ينظم المنطقة، واســـتمر 
الوضـــع علـــى ذلـــك مـــع التعديـــالت حتـــى صـــدر نظـــام المناطـــق  فـــي عـــام 1412هــــ.

 نظام املناطق:
يتكـــون نظـــام المناطـــق مـــن إحـــدى وأربعين مادة شـــملت ما يخـــدم مناطق المملكـــة العربية 

الســـعودية، ويعـــزز خدمـــة أفراد المجتمع، ويوســـع مـــن صالحيات أمـــراء المناطق.

 التطور التاريخي لنظام املناطق:

يرمي نظام المناطق إلى رفع مستوى العمل اإلداري والتنمية والمحافظة على األمن 
العربية  المملكة  فــي  المناطق  نــظــام  فما  المجتمع،  أفـــراد  حــقــوق  وكــفــالــة  والــنــظــام، 

السعودية؟ وما تاريخه؟ وِممَّ يتكون؟
؟؟

مناطق اململكة اإلدارية
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مجلس املنطقة:
في كل منطقة مجلس يتألف من:في كل منطقة مجلس يتألف من:

أ- أمير المنطقة، رئيساً.  
ب - نائب األمير، ويكون نائباً للرئيس.  

ج - عضويـــة وكيـــل اإلمارة، والمحافظين، ورؤســـاء األجهزة الحكومية فـــي المنطقة، وعدد 
من األهالـــي ممن يتصفون بالعلم والخبـــرة واالختصاص.

وللمجلـــس اختصاصـــات، منهـــا: دراســـة احتياجات المنطقـــة واقتراح إدراجهـــا في خطط 
الدولـــة التنموية.

 المناطق اإلدارية في المملكة العربية السعودية:
مت المملكة العربية السعودية إلى )13( منطقة إدارية، وكل منطقة إدارية يتبعها عدد من  ُقسِّ
ّكانية، وأوضاع البيئة،  المحافظات والمراكز، وُروِعَي في التقسيم الجوانب الجغرافية، والسُّ

وطرق المواصالت.
ويعّين الملُك أميراً ونائَب أمير لكل منطقة، واألمير مسؤول أمام وزير الداخلية. 

يتولـــى األمير المحافظة على األمن والنظام واالســـتقرار، والعمل لتطويـــر المنطقة، وإدارة 
والمراكز. المحافظات 

أمير المنطقة

نائب أمير املنطقة

رئيس املركزاحملافظ

التنظيم الرئيسي إلمارة املنطقة
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1 نشاط
 يرجع الطلبة لمصادر التعلم، ثم يعّدون رسمًا بيانيًا ترتب فيه المناطق بدءًا بأكبرها مساحًة.

مناطق اململكة العربية السعودية
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 يضـــع الطلبـــة عالمـــة )( أمـــام العبـــارة الصحيحـــة، و عالمـــة )O( أمـــام العبـــارة غيـــر 
يأتـــي: الصحيحـــة فيمـــا 

مت المملكة العربية السعودية إدارياً إلى 16 منطقة.                             أ-  ُقسِّ
ب- مـــن اختصاصات مجلس المنطقة اقتراح المخططات التنظيمية                              

     لمدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها.                                                                      
ج - يكون لكل منطقة أمير ونائب أمير.                                                                        
د - صدر نظام المناطق في عام 1436هـ.                                                        
هـ- من مسؤوليات أمير المنطقة العمل لتطوير المنطقة.                                              
و - يتبع كلَّ منطقة إدارية محافظاٌت ومراكز.                                            
ّكانية فقط.      ز - راعى التقسيم اإلداري للمملكة العربية السعودية الجوانب السُّ

ن يتكون مجلس المنطقة؟ ِممَّ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

1

٢

٣

تقويم الدرس الثالث والعشرين

متى صدر نظام المناطق؟
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1   يرسم الطلبة مخططًا إيضاحّياً لتكوين الهيئة العامة لمجلس الشورى.

٢  ُيعلل الطلبة:
 أ-  إنشاء مجلس الشورى.

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

ب- زيادة أعضاء مجلس الشورى في دورته الثانية.
. ...................................................................................................................................................................................................................

٣   ما األنظمة األساسية في المملكة العربية السعودية؟

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

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

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

4    في أي عام جرى اختيار المرأة السعودية لعضوية مجلس الشورى؟

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

تقومي الوحدة الرابعة
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٥   في رأيك لماذا صدر نظام المناطق؟
. ..................................................................................................................................................................................................................................................

٦   يحدد الطلبة نوع السلطة التي تتعلق بها األنظمة اآلتية:

أ- نظام المناطق.

ب- نظام مجلس الشورى.              

ج- نظام مجلس الوزراء.    

٧   ما تعريف النظام؟

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

٨    يذكر الطلبة ست وزارات في وطنهم المملكة العربية السعودية.

. ............................................................................... -4    . ............................................................................ -1

. ............................................................................... -٢- ............................................................................ .    ٥

. ............................................................................... -٣- ............................................................................ .    ٦

السلطة .......................................................................................................... .

السلطة .......................................................................................................... .

السلطة .......................................................................................................... .

تقومي الوحدة الرابعة
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٩  يكمل الطلبة الفراغ بذكر األجهزة التي تمثل سلطات الدولة في المملكة العربية  
        السعودية:

السلطة التنفيذية

تقومي الوحدة الرابعة

السلطة التنظيمية

السلطة القضائية

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

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

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

1٠   يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

  أ- يتكـــون مجلـــس المنطقـــة مـــن  ...............................................................  رئيســـاً،

  و .............................. نائبـــاً للرئيـــس، وعضويـــة وكيـــل اإلمـــارة، و..............................   

  و ................................ األجهـــزة الحكوميـــة فـــي المنطقـــة، وعـــدد مـــن األهالي ممن  

 يتصفون  .......................... و ...................................... و ...................................... .

ب-  يُعد مجلس الوزراء صاحب السلطة  ................................... .



الوحدة الخامسة

 الدرس الرابع والعشرون: أسس اململكة العربية السعودية
 الدرس اخلامس والعشرون: الهوية الوطنية

 الدرس السادس والعشرون: العلم الوطني
 الدرس السابع والعشرون: يوم التأسيس
 الدرس الثامن والعشرون: اليوم الوطني

 الدرس التاسع والعشرون: األوسمة السعودية

5



تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على أسس المملكة العربية السعودية ومبادئها
 التعرف على مقومات الهوية الوطنية

 التعرف على أهمية اليوم الوطني ويوم التأسيس ومعانيهما
 التعرف على العلم الوطني واألوسمة السعودية

أهداف الوحدة
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الدرس الرابع والعشرون

ُأُسس المملكة العربية السعودية

 تقـــوم اململكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى مبـــادئ وأُُســـس متتـــد جذورهـــا إلـــى تأســـيس الدولة 
 الســـعودية األولـــى يف منتصـــف القـــرن الثانـــي عشـــر الهجـــري، ومـــن أبـــرز تلـــك األســـس:

األساس الديني، واألساس التاريخي، واألساس التنموي.

 األساس الديني:
مـــن مصـــادر قـــوة اململكـــة العربية الســـعودية أنها دولة إســـالمية حتكم بالشـــريعة وفـــق القرآن 
الكـــرمي والســـنة النبوية الشـــريفة، وأنها مهبط الوحـــي، وفيها بيت اهلل  يف مكـــة املكرمة أول 
بيـــت وضـــع للنـــاس، وفيهـــا املســـجد النبـــوي، ومثوى النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وهو شـــرف تقـــوم على 

رعايتـــه الدولة قـــادًة ومواطنني.

 ولهـــذا تخـــدم اململكـــة العربية الســـعودية اإلســـالم، واحلرمـــني الشـــريفني، ومصادر الشـــريعة، 
واملســـلمني يف أنحـــاء األرض، وهـــو دور عظيـــم ال مياثلـــه دور يف أي دولـــة أخـــرى.

الدرس الرقمي

األساس الديني

لغتها العربية   دستورها كتاب اهلل
وسنة نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص

دولة إسالمية دينها 
اإلسالم

حماية الدولة لعقيدة 
اإلسالم والدفاع عنها

َبْيَعة
شرعية

أرضها قبلة المسلمين، 
وفيها الحرمان الشريفان

تميزت المملكة العربية السعودية بأن لها ُنُظمًا راسخة ومبادئ ثابتة هي أسسها التي 
قامت عليها، فما تلك األسس؟ ؟؟
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1 نشاط
أعمال  ذلك يف  على  تدل  التي  اجلوانب  أبرز  ما  اإلسالم،  على  السعودية  العربية  اململكة  تقوم 

الدولة؟
. 1ـ 

. ٢ـ 

. ٣ـ 

 األساس التاريخي:
تتميـــز اململكـــة العربية الســـعودية بإرث تاريخـــي عريق امتدت جـــذوره إلى أكثر من 5٩0 ســـنة، 
ْرِعيَّة عاصمة الدولة الســـعودية األولى يف عام 850 هـ. ولقوة مبادئها ورســـوخ  منـــذ بدء بنـــاء الدِّ
أسســـها اســـتمرت الدولـــة الســـعودية على الرغم مـــن التحديات وهجـــوم األعداء والُغـــزاة؛ فقد 
تأسســـت الدولة الســـعودية األولى، ثم قامت بعدها الدولة الســـعودية الثانية، ثم أعاد توحيدها  

امللك عبدالعزيز باســـم اململكة العربية الســـعودية.

الوحدة اخلامسة  I الدرس الرابع والعشرون

األساس التاريخي

تاريخ أصيل ومتجذر وحدة وطنيةأسرة مالكة تحكم باإلسالم
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 وممـــا مييـــز اململكـــة العربية الســـعودية النظـــام املَلَكـــّي الذي يقوم على األســـرة املالكـــة العريقة
)آل ســـعود(، وعلـــى تاريخهـــا يف إنشـــاء الدولة الســـعودية على أســـس قوية وقومية، ويُشـــهد لها 

بعمقهـــا االجتماعي، وحرصهـــا الوطنـــي، وأهدافها اخليِّرة.

٢ نشاط
يُعـــد تاريخ اململكة العربية الســـعودية فريداً من حيث اســـتمراريته وأصالتـــه؛ فقد ظهرت الدولة 
الســـعودية األولـــى يف عـــام 113٩هــــ، ثـــم الدولة الســـعودية الثانيـــة يف عام 1240هــــ، ثم إعالن 

توحيـــد اململكـــة العربية الســـعودية على يـــد امللك عبدالعزيز يف عـــام 1351هـ.

مـــاذا تعنـــي عـــودة تأســـيس الدولـــة الســـعودية وتوحيدهـــا علـــى يـــد امللـــك عبدالعزيـــز دولـــًة قويـــًة 
وراســـخة؟

.

 األساس التنموي:
إن قـــوة اململكـــة العربية الســـعودية يف توظيـــف مواردها الطبيعيـــة وإمكاناتهـــا االقتصادية  لبناء 
اإلنســـان واملـــكان ال مياثلهـــا قـــوة بـــني دول امتلكـــت مـــوارد وثـــروات طبيعيـــة أكبـــر؛ ألن اململكة 
ســـخرتها يف تنمية الوطن، وخدمة مواطنيها ورفاهيتهم، فقد شـــهدت على َمرِّ عقودها الســـابقة 

منـــذ عهـــد امللك عبدالعزيـــز حتى يومنـــا هذا إجنـــازات تنموية حقيقيـــة ماثلة أمـــام اجلميع.

الوحدة اخلامسة  I الدرس الرابع والعشرون
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عنـــد النظـــر إلـــى أحوال الوطـــن يف أنحائه املختلفة منذ مئة ســـنة وإلى اليوم ســـوف يتبني أن ما 
حتقـــق من إجنـــاز يف البنية التحتية، والطرق، واخلدمات، والتوســـع العمرانـــي، والتعليم، وتطوير 
الكفاءات الوطنية، والصحة، يف هذه الســـنوات الطويلة، هو دليل على ُحســـن السياســـة، وصدق 

املنهج لدى القيادة الرشـــيدة، وعمق املشـــاركة مـــن أبناء الوطن.

الوحدة اخلامسة  I الدرس الرابع والعشرون

ننظر إلى هذه الصور التي تعرض لنا مجااًل يسيرًا للمقارنة:

وسائل نقل الحجاج قديمًاً

وسائل نقل الحجاج حديثًا

الحياة في المدن قديمًاً

الحياة في المدن حديثًا

األسواق قديمًاً

األسواق حديثًا

األساس التنموي

االستثمار في الموارد 
البشرية

تخطيط مستقبلي شامل 
)خطط التنمية الخمسية(

)رؤية ٢٠٣٠( 

تنمية مستمرة وتطور 
متحقق

إنجازات
تنموية

استغالل الموارد
الطبيعية بحكمة
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٣ نشاط
كانـت مدينـة الريـاض يف نهايـة عهـد امللـك عبدالعزيـز صغيـرة جـداً وذات طـرق ضيقـة، ومحصـورة يف 
منطقـة ال تتجـاوز مسـاحتها )12كـم2(، ثـم تطـورت وأصبحـت اليـوم مـن املـدن العصريـة بتخطيطهـا 
احلديـث، وطرقهـا الواسـعة، ومبانيهـا الشـاهقة؛ مبسـاحة تصـل اليـوم إلـى )1,٩13 كـم2( وذلـك بزيادة 

بلغـت 155 مـرة.

 
الرياض حديثًاالرياض قديمًا

يصف الطلبة تطور مدينة الرياض بتأمل الصورتني.

الوحدة اخلامسة  I الدرس الرابع والعشرون
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٤ نشاط

تزيد  واليوم  )13كم2(،  مساحتها  تتجاوز  ال  عبدالعزيز  امللك  عهد  نهاية  يف  جدة  مدينة   كانت 
مساحتها على )1,600 كم2(، وذلك بزيادة بلغت 116 مرة.

جدة حديثًاجدة قديمًا

يصف الطلبة يف فقرة موجزة أبرز مظاهر التطور يف إحدى مدن اململكة العربية السعودية.

الوحدة اخلامسة  I الدرس الرابع والعشرون



180

تقويم الدرس الرابع والعشرين

      على ماذا يقوم األساس الديني يف اململكة العربية السعودية؟

.  -1

.  -٢

.  -٣

.  -4

      يذكر الطلبة أبرز جوانب األساس التاريخي للمملكة العربية السعودية.

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

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

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

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

       ميثل الطلبة للجوانب التنموية اآلتية:

مثالاألساس التنموي

استثمار الدولة ملواردها الطبيعية

استثمار الدولة للموارد البشرية

إجنازات تنموية يف النقل

التخطيط املستقبلي

1

٢

٣
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الدرس الخامس والعشرون

ة الوطنية الُهِويَّ

ُتنـــا اململكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى عدد مـــن املقومات التـــي ترتبط بالديـــن، واللغة،  تعتمـــد ُهِويَّ
واملـــكان، والتاريـــخ، والثقافـــة،  واملســـتقبل املشـــترك، وما نشـــعر بـــه يف وجداننا من عاطفـــة، وفخر، 

ومحبـــة، ومـــا منارســـه من ســـلوك وعمل جتـــاه الوطن.

الدرس الرقمي

تتميـــز الهويـــة الوطنيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بخصائـــص وســـمات تبـــرز فـــي 
انتمـــاء المواطنيـــن ووالئهم لوطنهـــم وقيادته، فما مقومات الهوية الوطنية الســـعودية؟ 

داتها؟ ومـــا ُمَهدِّ
؟؟

إرث فكري عريق

تنوع الفنون

رموز وطنية 
مبدعة

الثقافة
ٌّ

 مقومات الهوية الوطنية:



182

ومما يميز هويتنا السعودية عن غيرها اآلتي:

  اململكة العربية السعودية مهبط الوحي، وقبلــــــة املسلميـــــن، وفيهــــا احلرمــان الشريفان، ومثوى خامت 
األنبياء محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ومنبع اللغة العربية.

  الوحدة الوطنية منذ عصر الدولة السعودية األولى، مروراً بالدولة السعودية الثانية، ثم عهد 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود؛ حيث لم تتحقق هذه الوحدة يف شبه اجلزيرة العربية 
قبل ذلك إال يف عهد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، واخلالفة الراشدة؛ فهي وحدة تكاتََف فيها املواطنون 
والقيادة، وظلت مضرب املثل يف األمن والعدل واالستقرار، وحتقيق اإلجنازات النافعة جلميع 

أفراد الوطن.

الوثيق  التواضع واالرتباط  العريقة )آل سعود( ذات  املالكة  القائم على األسرة  املَلَكي    احلكم 
البيعة  وعلى  ملسو هيلع هللا ىلص،  رسوله  وسنة  تعالى  اهلل  كتاب  على  املعتِمد  واحلكم  املجتمع،  من  والقريب 

الشرعية.

الوحدة اخلامسة  I الدرس اخلامس والعشرون
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قال امللك عبدالعزيز عام 1352هـ: »لقد ملكُت هذه البالد التي هي حتت سلطتي باهلل ثم بالشيمة 
العربية. وكل فرد من شعبي هو جندي وشرطي، وأنا أسير وإياهم كفرد واحد، ال أفّضل نفسي 

عليهم، وال أتبع يف حكمهم غير ما هو صالح لهم حسب ما جاء يف كتاب اهلل وسنة رسوله«.

أ- يستنتج الطلبة مقومات الهوية الوطنية يف هذا النص.
. 1ـ 
. ٢ـ 
. ٣ـ 

ب-  يحدد الطلبة نص املادة يف النظام األساسي للحكم الذي يطابق العبارة التي حتتها خط 
باالطالع على مواد النظام يف الرابط اآلتي:

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

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

الوحدة اخلامسة  I الدرس اخلامس والعشرون

www.boe.gov.sa

1 نشاط

دات الهوية الوطنية:  ُمَهدِّ
1- خيانة الوطن: مثل التعامل مع جهات مشبوهة ضد مصالح الوطن، وتقدمي معلومات داخلية 
غير مرخص بنشرها ألطراف داخلية أو خارجية تعمل حلسابها، ومساعدة اجلماعات اإلرهابية 

أو  التعاطف معها.
2- الفساد املالي واإلداري: مثل الرشوة والغش وعدم األمانة يف أداء املسؤولية وعدم املساواة.

3- التصنيف الطائفي واالجتماعي واإلقليمي: مثل االنتقاص من اآلخرين بسبب مناطقهم أو 
وضعهم االجتماعي أو ارتباطهم األسري.

4- اجلرائم اإللكترونية: اإلساءة لآلخرين أو ابتزازهم أو نشر معلومات غير صحيحة يف وسائل 
التواصل االجتماعي.

5- التطرف: مثل اعتناق األفكار الضالة املخالفة للمبادئ اإلسالمية واألنظمة املقررة واخلروج 
عن القواعد الفكرية والقيم والسلوكيات املستندة إلى الدين اإلسالمي وثقافة املجتمع.

6- سلبيات العوملة: مثل ذوبان جوانب مهمة من الثقافة الوطنية، وتهميش اللغة العربية.
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٢ نشاط
دار حوار بني نورة وأخيها خالد بعد نهاية إجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية:

نــــورة: أنا أفخر بوطني عندما أرى الَعلَم السعودي مرفوعاً بأيدي املواطنني.
خالد:  وأنا أيضاً أفخر بوطني عندما أرى مليكي خادم احلرمني الشريفني - يحفظه اهلل - يشارك 

املواطنني يف العرضة السعودية، ويتفاعل معها.
نــــورة: ما األعمال التي تعبر عن وجدانك جتاه وحدة الوطن؟

أحترم  العمل،  ر  أقدِّ اخلير،  أعمال  يف  أتطوع  النظام،  ألتزم  املهرجانات،  يف  أشارك  خالد:  أنا 
أدافع عن بالدي ورموزها، ال أسمح بأن يعبث  اآلخرين، أحافظ على مكتسبات وطني، 

أحد بأمن وطني.
نــــورة:  لم تترك لي شيئاً ولكن: سأعزز الصورة املشرقة لوطني بالتزام الفضيلة واخللق القومي، 
وسأكون أفضل امرأة تنافس يف العلم عندما أتخرج يف اجلامعة وأرفع راية بالدي عالياً.

أ- يصف الطلبة الوحدة الوطنية.

.

ب -   يشرح الطلبة معنى: )االنتماء للوطن سلوك وفعل(.

.

الوحدة اخلامسة  I الدرس اخلامس والعشرون



185

1 يعدد الطلبة أشهر ثالثة معالم حضارية تاريخية يف اململكة العربية السعودية.

. 1ـ 

. ٢ـ 

. ٣ـ 

٢  يوضح الطلبة أهمية املوقع اجلغرايف للمملكة العربية السعودية. 

. 1ـ 

. ٢ـ 

. ٣ـ 

٣  يذكر الطلبة ثالثة من أبرز إجنازات الوطن لهذا العام.

. 1ـ 

. ٢ـ 

. ٣ـ 

تقويم الدرس الخامس والعشرين
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الدرس السادس والعشرون

العَلم الوطني

الدرس الرقمي

ر العلَم السعودي منذ عهد الدولة السعودية األولى يف القرن الثاني عشر الهجري، حيث كان  تطوَّ
لونه أخضر وعلى ميينه لون أبيض وتتوسطه الشهادتان. ويف عهد امللك عبدالعزيز أُِقّر الشكل 
األخير للعلم السعودي مبواصفاته التي حددها النظام اخلاص به دون تغيير كبير على شكل العلم 

الذي كان يف عهد الدولة السعودية األولى والدولة السعودية الثانية.
وللعلم السعودي مواصفات محددة من حيث احلجم، واللون، والتصميم، والكتابة، واملقاس.

لـــكل دولـــة َعَلـــم تفتخـــر بـــه يكـــون رمـــزًا لســـيادتها وأصالتهـــا ومكانتهـــا، ويرمـــز لهويـــة 
مواطنيهـــا داخـــل الوطـــن وخارجـــه، فمـــا ســـمات العلـــم الوطنـــي الســـعودي؟ ومـــا تاريـــخ 

تطـــوره؟ وبمـــاذا يتميـــز عـــن غيـــره مـــن أعـــالم دول العالـــم؟
؟؟

ساِرعي للَمْجِد والَعلْياءْ      َمّجدي لخالِق الّسامْء

وارفعي الَخّفاَق أْخـَرض      يَْحِمُل النُّوَر الـُمَسطَّْر

دي اللـــُه أكْـــــبـــَر      يـــــا َمـــــوطــــِني َردِّ

أسماء العلم 

النشيد الوطني

لواءالَبْيَرق الِّ اَية الرَّ

موطني عْشَت َفْخَر الُْمسلِِمني

َعاَش امللك لِلَْعلَْم َوالَوطَْن
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الشهادتان بلون 
أبيض وبخط 

الثلث

السارية

مستطيل الشكل 
عرضه يساوي 

ثلَثي طوله

سيف مسلول 
بلون أبيض 

وطوله يساوي 
ثالثة أرباع رسم 

الشهادة

لونه أخضر 
زاٍه وزمردي

علم المملكة
 العربية

السعودية

 علم االستعراض : X 1٥٠ 1٠٠ سم
 علم السارية : X 1٢٠ ٨٠ سم

 علم السيارة : ٣٠ X ٢٠ سم
 علم المكتب : X 1٦ ٨ سم

 ال ينكس
 ال يالمس األرض أو الماء

 ال يرفع وهو باهت اللون أو في حالة سيئة
 يعاقب من أسقطه أو أهانه بأي طريقة كانت 

بالسجن أو غرامة مالية

 مواصفات العلم الوطني وتعليماته:



188

1 نشاط

أ- يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )O( أمام العبارة غير الصحيحة:
لو وجدُت عَلم اململكة العربية السعودية مالمسًا األرض، فإني:

ح الوضع بسرعة فأرفعه عن األرض.            1 - أصحِّ

2- أُنّظفه إذا كان متسخاً.                                          

3- أطلب من اجلهة املسؤولة استبداله بجديد إذا كان باهتاً.                  

4- أفعل جميع ما سبق.                 

ب-العَلـــم الســـعودي هـــو رمـــز الهويـــة الوطنيـــة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، ويدل علـــى اإلميان، 
والســـالم، واحلق، والعدل، يصف الطلبة مشـــاعرهم وهم يرفعون علم اململكة العربية الســـعودية.

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

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

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

 واجباتي جتاه العلم الوطني:
  أحافظ عليه وألتزم نظاَمه.

  أستعمله يف مناسباتي، ومناسبات الوطن، ويف التعبير عن فرحتي وتضامني مع وطني.
  أقف احتراماً عند االستماع إلى النشيد الوطني السعودي، وأؤدي حتية العلَم.

الوحدة اخلامسة  I الدرس السادس والعشرون
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٢ نشاط

تُنـــزل الـــدول علََمهـــا الوطني إلى الثلث األخير من الســـارية احلاملة له؛ بســـبب وفاة رئيـــس الدولة، أو 
رئيـــس دولـــة صديقة، أو وقـــوع كارثة تويف فيها أشـــخاص كثيرون، أمـــا اململكة العربية الســـعودية فال 

تســـمح بحدوث ذلـــك لعلَمها الوطني.
س.  وينص نظام العلَم على أنه ال يُنَكَّ

يبني الطلبة سبب منع تنكيس العَلم السعودي.

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

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

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

شعار اململكة العربية السعودية الرسمي هو سيفان متقاطعان 
وسطهما نخلة.

السيفان: رمز احلق |  النخلــة: رمز النماء

الوحدة اخلامسة  I الدرس السادس والعشرون
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     يحدد الطلبة حالة العَلم غير املناسبة والسبب: 

     مباذا يتميز عَلم اململكة العربية السعودية عن غيره من أعالم الدول األخرى؟

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

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

     ما أبرز الواجبات جتاه العَلم الوطني؟
.  -1    

.  -٢    

.  -٣         

1

٢

٣

تقويم الدرس السادس والعشرين

السبب: .....................

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

السبب: .....................

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



191

الدرس السابع والعشرون

يوم التأسيس

الدرس الرقمي

علـــى مـــدى ثالثمئـــة عـــام اســـتمرت الدولـــة الســـعودية فـــي توحيـــد معظـــم أراضـــي شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة وخدمة الحرمين الشـــريفين وتحقيـــق التنمية والرخاء واالســـتقرار، 
ولذلـــك خصصـــت المملكة العربية الســـعودية يومًا للتأســـيس. فما يوم التأســـيس؟ وما 

أبـــرز دالالته؟

؟؟

حتتفل اململكة العربية السعودية بيوم التأسيس يف 22 فبراير من كل عام، وهذا التاريخ يرجع إلى 
بداية تأسيس الدولة السعودية األولى على يد اإلمام محمد بن سعود يف عام 113٩هـ )1727م(.

وأصبحت مناسبة يوم التأسيس حدثاً سنوياً للمواطنني لالحتفاء بعراقة الدولة السعودية وإرثها 
التاريخي الكبير. بعد صدور األمر امللكي الكرمي خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود بإعالن يوم التأسيس وذلك يف عام 1443هـ )2022م(.

تاريخ الدولة السعودية

 الدولة
  السعودية األولى 

املؤسس
اإلمام محمد بن سعود

املؤسس
اإلمام تركي بن عبداهلل بن محمد بن سعود

املؤسس
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود

11٣٩هـ   -  1٢٣٣هـ      

1٧٢٧م -  1٨1٨م

1٢4٠هـ  - 1٣٠٩هـ 

 1٨٢4م - 1٨٩1م
1٣1٩هـ  

1٩٠٢م

 الدولة 
 السعودية الثانية 

الدولة السعودية الثالثة
 اململكة العربية السعودية
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 أسباب االحتفاء بيوم التأسيس:
  االعتزاز باجلذور الراسخة للدولة السعودية.

الوثيق  السعوديني  املواطنني  بارتباط  االعتزاز    

بقادة الدولة السعودية منذ عهد اإلمام محمد بن 
سعود قبل ثالثة قرون، وبداية تأسيسه يف منتصف عام 113٩هـ )1727م( للدولة السعودية األولى 
التي استمرت إلى عام 1233هـ )1818م(، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكرمي وسنة رسوله 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص.
  االعتزاز مبا أرسته الدولة السعودية من الوحدة واألمن يف اجلزيرة العربية، بعد قرون من التشتت 
والفرقة وعدم االستقرار، وصمودها أمام محاوالت القضاء عليها، إذ لم ميض سوى سبع سنوات 
على انتهائها حتى متكن اإلمام تركي بن عبداهلل بن محمد بن سعود عام 1240هـ )1824م(، من 
استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 130٩هـ )18٩1م(، وبعد انتهائها 
بعشر سنوات، قيض اهلل امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 131٩هـ )1٩02م( 
ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم اململكة العربية السعودية، وسار أبناؤه امللوك من 

بعده على نهجه يف تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.

الوحدة اخلامسة  I الدرس السابع والعشرون
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النخلة

العلم السعودي الصقر

الخيل العربيةالسوق

 عناصر شعار يوم التأسيس:
العربية  اململكة  بإرث  التاريخي  االرتباط  عناصر متثل  التأسيس من خمسة  يوم  يتكون شعار 

السعودية منذ تأسيس الدولة السعودية األولى، وهي:
 العلم السعودي.           النخلة.          الصقر.            اخليل العربية.            السوق.
وتعكس هذه العناصر اجلوانب الثقافية والتراثية للدولة السعودية التي تعد ركائز أساسية يف 

االحتفاء مبناسبة يوم التأسيس من خالل البرامج والفعاليات.

الوحدة اخلامسة  I الدرس السابع والعشرون
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     يوضح الطلبة ارتباط هذه العناصر الثالثة يف شعار يوم التأسيس بثقافة اململكة:

.................................................................................................................................................... أ- اخليل: 

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

ب- الَعَلم: ....................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................... النخلة:  ج- 

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

      يذكر الطلبة سببني من أسباب االحتفاء بيوم التأسيس:

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

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

      متى تأسست الدولة السعودية األولى؟ وماذا يعني االحتفاء بتأسيسها؟

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

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

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

1

٢

٣

تقويم الدرس السابع والعشرين
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الدرس الثامن والعشرون

اليوم الوطني

حتتفل اململكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيدها يف 23 سبتمبر )األول من امليزان( من 
بن عبدالرحمن امللك عبدالعزيز  الذي أصدره  امللكي  املرسوم  إلى  يرجع  التاريخ   كل عام، وهذا 

 آل سعود عند إعالن توحيد البالد باسم اململكة العربية السعودية عام 1351هـ.
وأصبحـــت مناســـبة اليـــوم الوطنـــي موعـــداً ســـنوياً للمواطنـــني لالحتفـــاء مبا حتقق مـــن وحدة 

البـــالد وإجنازاتهـــا والفخـــر بذلك.

الدرس الرقمي

احتفاالت اليوم الوطني

علـــى مـــدى ثالثين عامًا قاد الملك عبدالعزيز ومعـــه رجاله ملحمًة من البطولة وّحدوا 
فيهـــا المملكَة العربية الســـعودية، وتأسســـت دولـــة لها قوتها وهيبتهـــا ومكانتها بين دول 
العالـــم، ومـــن حـــق هذا الوطـــن أن نحتفل بيومه الوطنـــي؛ تعبيرًا عن الوحـــدة والتآخي، 

وعـــن مـــدى حبنا لقيادتنـــا، فما اليوم الوطنـــي؟ وكيف نحتفل به؟
؟؟

إعالن توحيد المملكة العربية السعودية
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1 نشاط
يوضـح الطلبـة جوانـب التطلـع الـذي ورد يف نـص تغريـدة 

خـادم احلرمـني الشـريفني امللـك سـلمان بـن عبدالعزيـز.

. 1ـ 

. ٢ـ 

. ٣ـ 

؟؟   ملاذا نحتفل باليوم الوطني؟
اليـــوم الوطنـــي مناســـبة يشـــترك فيهـــا املواطنـــون، واملقيمـــون، واألجهـــزة احلكوميـــة، والقطاع 
اخلـــاص، وتتنـــوع الفعاليـــات من حيـــث املضمون واملـــكان، وهي فرصة ليشـــارك اجلميـــع فيها، 

وهنـــاك أســـباب كثيـــرة تدعونـــا لالحتفـــال 
باليـــوم الوطنـــي، منها:

  تقديـــر اجلهـــود التـــي قـــام بهـــا املؤســـس 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســـعود - 
طّيـــب اهلل ثراه - ورجالـــه املخلصون، وأبناؤه 
البـــررة من بعـــده، يف توحيد اململكـــة العربية 

الســـعودية وتأسيســـها وبنائها.

 الوفاء لشـــهداء الواجب وجلنودنا البواســـل 
الذيـــن يحمون حـــدود وطننا، ويســـهرون على 

واستقراره.  أمنه 

الوحدة اخلامسة  I الدرس الثامن والعشرون

خادم الحرمين الشريفين وسط أبنائه الجنود البواسل

لوحة الشرف لشهداء الواجب -رحمهم اهلل-
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مـــوا لـــه خدمات جليلـــة، ورفعوا اســـمه يف مجـــاالت كثيرة   االعتـــزاز بأبنـــاء الوطـــن الذيـــن قدَّ
ومتنوعة.  

  تعميق االنتماء للوطن والوالء للملك.

  اســـتذكار جوانـــب التاريـــخ، والتـــراث الوطنـــي، واألســـس واملبـــادئ التـــي تقوم عليهـــا اململكة 
الســـعودية.  العربية 

  التعبيـــر عـــن مشـــاعر احلـــب والـــوالء للوطـــن ولقيادته الرشـــيدة وفق ســـلوك حضـــاري يبرز 
مكانـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية، ويُظهر قيمها اإلســـالمية.

 إبـــراز املنجــــزات احلضاريــة، واالقتصادية، واالجتماعية للوطن.

 تعزيز التالحم والتكاتف بني فئات املجتمع.

 ممارسات سلبية:

يف مثـــل هـــذه املناســـبة الوطنيـــة حتـــدث بعض املمارســـات التـــي تخالف الســـلوك احلضـــاري، منها 
مـــا يأتي:

  سوء استعمال العلَم الوطني.

  مخالفة أنظمة املرور. 

  استعمال منبهات السيارات استعماالً مزعجاً.

  التعدي على املمتلكات العامة واخلاصة. 

  رمي النفايات يف الطرق واملتنزهات والساحات املعدة لالحتفال.

الوحدة اخلامسة  I الدرس الثامن والعشرون
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٢ نشاط
التي  السلبية  النواحي  بعض  ذكر  مع  الوطني،  باليوم  لالحتفال  املثلى  الطريقة  الطلبة  يبنّي 

ينبغي االبتعاد عنها:

الطريقة غير السليمةالطريقة السليمة

.  .  

.  .  

.  .

.  .  

الوحدة اخلامسة  I الدرس الثامن والعشرون

ممارسات غير سليمة ممارسات سليمة
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تقويم الدرس الثامن والعشرين

متيز اليوم الوطني السعودي بأنه بني على حدث تاريخي اختلف عن بقية دول العالم.
يوضح الطلبة نوع التفرد واالختالف.

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

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

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

  يذكر الطلبة أبرز ثالثة أسباب تدعونا لالحتفال باليوم الوطني. 

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

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

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

 ما الفرق بني مناسبة يوم التأسيس ومناسبة اليوم الوطني؟

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

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

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

من املمارسات غير السليمة أثناء االحتفال باليوم الوطني سوء استعمال العلم الوطني، فكيف يتم 
توعية من يقوم بذلك؟

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

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

 1

 ٢

 ٣

 4
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الدرس التاسع والعشرون

اأَلْوِسَمة السعودية

الدرس الرقمي

  مُتنـــح األوســـمة الســـعودية بأوامر ملكيـــة؛ تكرمياً 
وتقديـــراً ملـــن قام بأعمـــال جليلـــة أو لتخليد وقائع 
مهمة، أو لتســـجيل مناســـبات ذات قيمـــة وطنية.

وسام امللك عبدالعزيز

كل عمـــل يســـتحق التقديـــر ينـــال صاحبـــه تكريمـــًا وطنيًا يكـــون حافزًا للعطـــاء والبذل، 
وقـــد بـــدأ في المملكة العربية الســـعودية منح األوســـمة منذ وقت مبكـــر يرجع إلى عهد 

الملـــك عبدالعزيـــز -رحمه اهلل- فما األوســـمة الســـعودية؟ وما درجاتهـــا؟ ولمن ُتمَنح؟ ؟؟
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هناك أوسمة مُتنح مبناسبة اليوم الوطني وفاًء وتقديرًا ملن حققوا إجنازات كبيرة أو قاموا بعمل استثنائي مميز، 
وهذه األوسمة هي:

الوحدة اخلامسة  I الدرس التاسع والعشرون

   وسام امللك سعود
مينح للمتميزين يف اخلدمة املدنية، واملتميزين يف القضاء، واملتميزين يف االقتصاد واملال، واملتميزين يف امِلَهن 

احلرة، ومن قام بعمل بطولي نبيل.

   وسام امللك خالد
مينح للمتميزين يف مجال خدمة اللغة العربية، واملتميزين يف التراث الوطني، واملتميزين يف حماية البيئة 

والتطوير احلَضري.

   وسام امللك عبداهلل
يف  واملتميزين  االجتماعية،  التنمية  يف  واملتميزين  العاملية،  اإلنسانية  املبادرات  مجال  للمتميزين يف  مينح 
مجاالت الوحدة العربية واإلسالمية وإرساء مبادئ العدالة والتسامح، واملتميزين يف التقنية واالتصاالت، 

واملتميزين يف التطوير اإلداري.

   وسام امللك سلمان
وخدمة  املكتبات،  يف  واملتميزين  واإلسالمي،  والعربي  الوطني  التاريخ  مجاالت  يف  للمتميزين  مينح 
الوطنية،  السياحة  تنمية  واملتميزين يف  والثقافة،  واملتميزين يف اإلعالم  التاريخية،  والوثائق  املخطوطات، 

وأصحاب املبادرات البارزة يف األعمال اخليرية واإلغاثية.

   وسام امللك فيصل
املجاالت  يف  واملتميزين  الدبلوماسي،  املجال  يف  واملتميزين  اإلسالم،  خدمة  مجال  يف  للمتميزين  مينح 

العسكرية واألمنية.

    وسام امللك فهد
مينح للمتميزين يف مجاالت العلوم والفنون واآلداب، واملتميزين يف الطب، واملتميزين يف مجاالت التربية 
والتعليم والبحث العلمي، والتنمية املستدامة، وأصحاب املبادرات البارزة يف مجاالت خدمة املسلمني والعناية 
بكتاب اهلل والسنة النبوية، وخدمة التضامن العربي، وتوطيد األمن واالستقرار الدوليني، واحملافظة على 

األمن الوطني.
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1 نشاط

لنـــا طمـــوح نخطط مـــن أجله، ونعمـــل لتحقيقه والوصول إليه مســـتقباًل، وهي جهـــود نبذلها من 
أجـــل الوطـــن، ومن حقنـــا أن نحلم بالوصول إلى تلك األوســـمة.  

يحدد الطلبة التخصص الدراسي املأمول - يف املستقبل - ونوع الوسام املأمول احلصول عليه:
أ- التخصص: .

ب- اإلجناز املتوقع حتقيقه:  .

ج - الوسام املأمول احلصول عليه:  .

٢ نشاط

ـــح الطلبة أســـماء أربع شـــخصيات يف  ُيَرشِّ
التـــي يعيشـــون فيهـــا ويحـــددون  املناطـــق 
الوســـام املناســـب لكل شـــخصية حســـب ما 

ورد يف الصفحـــة الســـابقة.

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

......................................................................................-٢

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

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

الوحدة اخلامسة  I الدرس التاسع والعشرون

تكريم املواطنني واملواطنات من سياسة حكومة وطني
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تقويم الدرس التاسع والعشرين

ملاذا مُتنح األوسمة السعودية؟
. ...................................................................................................................................................................................................-1
. ...................................................................................................................................................................................................-2
. ...................................................................................................................................................................................................-3

يذكر الطلبة أربعة أوسمة من الدرجة الرابعة.
. ...................................................................................................................................................................................................-1
. ...................................................................................................................................................................................................-2
. ...................................................................................................................................................................................................-3
. ...................................................................................................................................................................................................-4

يذكر الطلبة ثالث شخصيات ضمن املستحقني ملنح األوسمة السعودية.
. ...................................................................................................................................................................................................-1
. ...................................................................................................................................................................................................-2
. ...................................................................................................................................................................................................-3

ما أوسمة الدرجة األولى؟
. .........................................................................................................................................................................................................

٢

٣

4

1



تقويم
الوحدة

الخامسة
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تقومي الوحدة اخلامسة

1

٢

٣

4

٥

ما أبرز األسس التي تقوم عليها اململكة العربية السعودية؟

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

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

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

متى ُأعلن توحيد اململكة العربية السعودية؟
....................................................................................................................................................................................................

ما أعلى وسام يف اململكة العربية السعودية؟
....................................................................................................................................................................................................

 ما اخلاّصّية التي يتميز بها الَعَلم الوطني السعودي عن بقية أعالم الدول األخرى؟
....................................................................................................................................................................................................

يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )O( أمام العبارة غير الصحيحة:

أ- الوقوف عند أداء النشيد الوطني السعودي جزء من هويتي. 

ب- مُتنَح األوسمة السعودية للملوك ورؤساء الدول.

ج- كون وطني متفرداً بأنه مهبط الوحي وقبلة املسلمني يزيدني فخراً واعتزازاً.

د- استمرار تاريخ الدولة السعودية منذ عام 1157هـ دليل على عمق تاريخنا الوطني وقوته.



206

ر الطلبة ما يأتي: يفسِّ
س. أ- أن العلم السعودي ال يُنكَّ

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

ب- عودة تأسيس الدولة السعودية.
........................................................................................................................................................................................

ج- منح األوسمة املَلَكية يف مجاالت مختلفة.
 .........................................................................................................................................................................................

يستنج الطلبة من النص اآلتي أحد األسس التي تقوم عليها اململكة العربية السعودية، 
مع توضيح ذلك:

قال خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود عند افتتاح مستشفى 
اإلميان يف مدينة الرياض: »كان هنا )جنوب مدينة الرياض( بعض أبراج قدمية، وأذكر 
أننا يف الطفولة كنا نركب اخليل يف هذا املكان الذي فيه اآلن مستشفيات وفيه مرافق 
عامة ومهمة، إذن عندما نرجع للوراء ونرى ما نحن فيه من أربعني سنة أو من خمسني 

سنة وما نحن فيه اآلن فإننا جند الفارق الكبير واحلمد هلل«.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

     .   .......................................................................................................................................
يكتب الطلبة فقرة موجزة عن العالقة بني اإلجناز التنموي واألسس التي تقوم عليها 

اململكة العربية السعودية.

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

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

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

تقومي الوحدة اخلامسة

٦

٧

٨
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يذكر الطلبة ثالث ممارسات إيجابية ميارسها املواطنون يف اليوم الوطني.

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

.  .................................................................................................................................. -٢

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

ما أبرز الواجبات جُتاه الَعَلم الوطني؟
.........................................................................................................................................

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

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

تتميز الُهِوّية السعودية بعدد من امليزات، يذكر الطلبة ثالثًا منها:

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

.  .................................................................................................................................. -٢

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

تقومي الوحدة اخلامسة

٩

1٠
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