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هذا الكتاب

وحدات الكتاب وحدات الكتاب 
يتكون هذا الكتاب من ثمان وحدات، هي:

  التاريخ                                               الدولة السعودية األولى                                                                  الدولة السعودية الثانية
  المملكة العربية السعودية                   خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود        رؤية المملكة العربية السعودية

  المواطنة االجتماعية واالقتصادية      الجغرافيا والمجتمع

مفاتيح الكتابمفاتيح الكتاب

مخطط توضيحي

صور ورسومات وخرائط داعمة  محتويات الوحدة 

أهداف الوحدة

تقويم الوحدة 

أنشطة معرفية ومهارية

لالطالع

أسئلة استهاللية تحفيزية

الدرس الرقمي الدرس الرقمي

نشاط

تقوم الدراسات االجتماعية على التخصصات المتعددة، فيُدرس فيها التاريخ إلثراء ذاكرتنا وتعزيزها، والجغرافيا لفهم العمليات التي 
تؤثر في عالمنا، واالقتصاد والحكومة لمعرفة 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. 

لتلخيص المعارف وتسهيلها

لزيادة اإليضاح وتوسيع دائرة فهم المعارف لتوضيح ما بداخلها من مكونات

لتحديد ما يجب تعلمه من أجل توضيحه وتيسير تحقيقه

لقياس مدى استيعاب ما جرى تعلمه في دروس الوحدة

للتوسع في المعارف وتعميق الفهم

لجذب انتباه الطالب لموضوع الدرس

للوصول إلى الدرس والمزيد من المعارف رقمّياً

لتطبيق ما جرى تعلُّمه
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الفصل الدراسي
الثاني
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. جوانب من سيرة الملك عبدالعزيز

مراحل توحيد المملكة العربية السعودية.

جهـــــود القادة الملوك في بناء الوطن.

سوف أتعلم في هذه الوحدة
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8٠

الدرس العاشر

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود

هـــو عبدالعزيز بن عبدالرحمـــن بن فيصل بن تركي 
ابن عبداهلل بن محمد بن ســـعود.

ولد عام 1293هـ في الرياض.
غادر الرياض إلى الكويت وعمره 16 سنة.
كــــان عمــــره 26 سنـــــة عنــــد استــــــرداد 

الرياض.

قضى 32 سنة في توحيد المملكة العربية 
السعودية.

من صفاته 

التدين

العزم

المواَطَنةالشجاعة

الحكمة

الصبر
)رسم تخيلي( للملك عبدالعزيز في تحركه السترداد الرياض

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

 امللك عبدالعزيز

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

أعـــاد الملـــك عبدالعزيـــز تأســـيس الدولة الســـعودية، ووحد أجزاءها باســـم المملكة 
اســـترد  وكيـــف  ومـــا صفاتـــه؟  الملـــك عبدالعزيـــز؟  هـــو  فمـــن  الســـعودية.  العربيـــة 

الريـــاض؟
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 استرداد الرياض

اســـتثمر الملك عبدالعزيز فرصة تحرك الشـــيخ 
مبارك الّصبَاح حاكم الكويت لمواجهة عبدالعزيز 
ابن رشـــيد فـــي القصيم عام 1318هـ، فســـار مع 
والـــده اإلمام عبدالرحمن ضمـــن الحملة قاصداً 
التوجـــه نحـــو الريـــاض، وعنـــد موقع )الّشـــْوِكي( 
اســـتأذن الملـــك عبدالعزيـــز والـــده واتجـــه إلـــى 

الريـــاض، وحاصر قصـــر الَمْصَمك فيها.
وعندمـــا بلـــغ الملـــَك عبدالعزيـــز خبـــُر هزيمـــة 
ريـــف  الشـــيخ مبـــارك الصبـــاح فـــي معركـــة الصَّ
بالقصيـــم؛ اضطـــر الملـــك عبدالعزيـــز إلـــى فك 

الحصـــار والعـــودة إلــــــى الكويت.

ــك(: قصـــر الَمْصَمـــك )أو المَسمَّ
بنـــاه  الســـميك، وقـــد  البنـــاء  هـــو 
اإلمـــام عبـــداهلل بـــن فيصـــل بـــن 
تركـــي، وجعلـــه جـــزءاً مـــن قصـــر 
ل إلى  الحكـــم في الرياض، ثـــم تحوَّ
حصـــن للحمايـــة. والقصـــُر اليـــوم 
َمْعلَـــم مـــن معالـــم الريـــاض ويزوره 

والمواطنـــون. الســـياح 

باب المصمك)رسم تخيلي( الملك عبدالعزيز يقود رجاله في إحدى المعارك

المحاولة األولى:

الوحدة الرابعة | الدرس العاشر
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1319هـــ، عــام  شــوال  شهر  من  الخامس  في  الرياض  اســتــرداد  من  عبدالعزيز  الملك   تمكن 
مع رجاله، وَعتاٍد قليل، بعد كفاح ونضال امتد إلى أكثر من ثالثة أشهر، وكان عددهم 63 رجاًل.

احملاولة الثانية:

الوحدة الرابعة | الدرس العاشر

1

من  والـــده  موافقة  بعد  عبدالعزيز  الملك  تحرك   
الكويت السترداد الرياض.

 لــقــي الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز الــتــشــجــيــع مـــن والـــدتـــه 
ــورة  بنت  األمــيــرة ســـارة الــســديــري وأخــتــه األمــيــرة نــ

عبدالرحمن.

1 من ربيع اآلخر 1319هـ

بـــدأ الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز خــطــتــه بــجــمــع الـــرجـــال من 
حوله وبلغ عدد رجاله 14٠٠ رجل.

2

3
المحتلة لألحساء  العثمانية  الحامية  بعد تضييق 
منهم  كثير  تــفــرق  وأتــبــاعــه  عبدالعزيز  الملك  على 

عنه.

4

والــده يطلب منه  للملك عبدالعزيز من  وصلت رسالة 
طمـــــأن  عبدالعزيز  الملك  أن  إال  عليه،  خوفًا  الــرجــوع 

والـــده  وأبلغـه بخطتـه المحكمة لتحقيق هدفه.

محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود    .1
عبداهلل بن جلوي بن تركي آل سعو د   .2

عبدالعزيز بن جلوي بن تركي آل سعود   .3
فهد بن جلوي بن تركي آل سعود    .4

عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود    .5
عبدالعزيز بن عبداهلل بن تركي آل سعود    .6

عبداهلل بن سعود بن عبداهلل )صنيتان( آل سعود    .7
فهد بن إبراهيم بن مشاري آل سعود    .8

ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود   .9
1٠. سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود 

إبراهيم بن عبدالرحمن بن محيذيف    .11
إبراهيم بن عبدالرحمن النفيسي    .12

13. ثالب العجالين الدوسري 
14. حترش العرجاني 

15. حزام بن خزام العجالين الدوسري 
16. حشاش العرجاني 

 28 من رجب 1319هـ

أسماء الرجال الذين دخلوا الرياض بقيادة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود في 5 شوال 1319هـ الموافق 15 يناير 19٠2م 

5
1 من شعبان - 2٠ من رمضان 1319هـ

قـــرر الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز االخــتــفــاء عــن األنــظــار مع 
من بقي معه من رجاله وعددهم 63 رجاًل، وأقام في 
صــحــراء الــجــافــورة 5٠ يــومــًا دون تــحــرك، وكــان ذلك 

جزءًا من خطته العسكرية.

6
2٠-29 من رمضان

 ســـار الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز مــن الــجــافــورة لــيــاًل في 
وصلوا  القليلين حتى  رجاله  مع  الــريــاض  اتجاه 
إلى )أبو جفان( بالقرب من الرياض حيث وضع 

خطة دخول الرياض. 

7
2 من شوال

تحرك الملك عبدالعزيز ورجاله نحو )الشقيب( 
على مسافة 6 كم من المصمك.

8
4 من شوال

تــحــرك الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز ورجــالــه مــن الشقيب 
اقتحامه  معركة  حدثت  حيث  المصمك  باتجاه 

واسترداد الرياض.

خريطة الحملة الثانية للملك عبدالعزيز من أجل استرداد الرياض 1319هـ

17. خليفة بن عبدالرحمن بن بديع  
زايد البقشي السبيعي    .18
زيد بن محمد بن زيد    .19

2٠. سطام أبا الخيل المطيري  
21. سعد بن بخيت التركي 

22. سعد بن عبدالرحمن بن نجيفان 
23. سعد بن عبداهلل بن عبيد 

24. سعد بن هديب 
25. سعيد بن بيشان الدوسري 

26. سلطان العبدالعزيز 
27. شايع بن شداد السهلي 

28. صالح بن إبراهيم بن سبعان   
29. طالل بن عجرش السبيعي 

عبداللطيف بن حسين المعشوق    .3٠
عبداهلل أبو دريب السبيعي    .31

32. عبداهلل بن حسين بن جريس 

عبداهلل بن شنار الدوسري  .33
عبداهلل بن عثمان الهزاني   .34

عبداهلل بن عسكرالسيد  .35
عبداهلل بن علي بن خنيزان    .36

37. عبداهلل بن محمد الجطيلي  
عبداهلل بن مرعيد السبيعي    .38

عبيد أخو شعوا الدوسري    .39
عبيد بن صالح بن مشخص    .4٠

فالح بن مجالد الفويجح السبيعي   .41
فرحان السعود   .42

فهد بن عبدالعزيز بن معمر    .43
فهد بن علي المعشوق    .44

فيروز العبدالعزيز    .45
ماجد بن مرعيد السبيعي    .46
47. محمد بن حسين المعشوق 
48. محمد بن رشيد بن قماع   

49. محمد بن شعيل الدوسري  
5٠. محمد بن عامر الوبير العجمي 

51. محمد بن هزاع  
52. مسعود المبروك   

53. مسلم بن مجفل السبيعي 
54. مطلق بن جفال السبيعي  

55. مطلق بن محمد بن عجيبان  
56. مطلق المغيربي  

57. معضد بن خرصان الشامري  
مناور العنزي    .58

59. منصور بن فريج 
6٠. منصور بن محمد بن حمزة  

ناصر بن عبداهلل بن شامان المليحي   .61
نافع الحربي    .62

يوسف بن صالح بن مشخص    .63
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قاد الملك عبدالعزيـــز معركة اقتحام 
المصمك الســـترداد الريـــاض، ونجح 
مقتصـــرة  المعركـــة  تكـــون  أن  فـــي 
على من سـيواجـههــــم دون تعـريـــــــض 
الســـكان ألي أخطـــار، وذلـــك حرصاً 

ســـالمتهم. على 
)رسم تخيلي( الملك عبدالعزيز في أثناء اقتحام المصمك

اقتحام الملك عبدالعزيز ورجاله المصمك واسترداد الرياض في شوال 1319هـ

1
ترك الملك عبدالعزيز 22 من رجاله خارج مدينة الرياض في )الشقيب( وقّسم باقي رجاله قسمين:

األول: بقيادته ومعه ستة من رجاله ساروا إلى جهة المصمك لياًل.
الثاني: بقيادة أخيه األمير محمد بن عبدالرحمن ومعه 33 رجاًل عسكروا في مزرعة بالقرب من السور.

 بعد طلوع شمس يوم الخميس 
5 مــــن شـــــــوال 1319هــــــــــ هــجــم 
الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز ورجـــالـــه 
على عجالن بعد خروجه من 

المصمك.

الــمــلــك  بـــيـــن  الـــمـــعـــركـــة  دارت   
عـــبـــدالـــعـــزيـــز وعــــجــــالن الــــذي 
أن  إال  بالحصن  ليحتمي  فــرَّ 
الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز ورجـــالـــه 
تــمــكــنــوا مــنــه وانــتــصــروا عليه  

واقتحموا المصمك.

الملك عبدالعزيز ورجاله 
عددهم 63 رجاًل

عجالن ورجاله
عددهم 8٠ رجاًل

3

المـــــلك  هــــــدف  كـــــــــان   
على  القضاء  عبدالعزيز 
من  الرياض  )حاكم  عجالن 
بيته،  في  رشيد(  ابن  ِقَبل 
كان  ألنه  يجده  لم  ولكنه 
المصمك  بقصر  يحتمي 
حتى  منه  يخرج  وال  لياًل 

طلوع الشمس.

عبدالعزيز  الملك  استدعى   
ورجاله  محمدًا  األمير  أخاه 
إليهم  لالنضمــــام  ليـــــــاًل 
بعد  الهـجوم  خطة  لتنفيذ 
من  الرياض  حاكم  خروج 

المصمك في الصباح.

2

الوحدة الرابعة | الدرس العاشر
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»الحكم هلل ثم لعبدالعزيز«
انتهـــت المواجهـــة بانتصار الملـــك عبدالعزيز، 
قصـــر  أعلـــى  إلـــى  رجاالتـــه  أحـــد  وصعـــد 
المصمـــك ليعلنها في أرجـــاء المدينة، أن حلم 
العـــودة قد تحقـــق:  )الُملُْك هلل ثـــم لعبدالعزيز 

ابـــن عبدالرحمن آل ســـعود(.

يقرأ الطلبة النص ثم يجيبون عن السؤال:
قال الملك عبدالعزيز يصف رحلته الســـترداد الرياض: »أخذنا أرزاقنا وِســـْرنا وســـط الربع 
الخالـــي ولـــم يَـــْدرِ أحـــد عنا أين كنا، فجلســـنا شـــعباَن بطوله إلى عشـــرين مـــن رمضان، ثم 

ســـرنا إلى العارض، كانـــت رواحلنا  رِديَّة«.

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

 وفاة الملك عبدالعزيز
كانـــت حيـــاة الملك عبدالعزيز  حافلـــة بالكفاح والبناء، وقد أثمر ذلك بـــروز المملكة العربية 
  الســـعودية بيـــن دول العالـــم فـــي الجوانـــب السياســـية واالقتصاديـــة والتنموية، وقـــد توفي
بعـــد هـــذا العمل الجـــاد الطويل الخالد، فـــي مدينة الطائف ســـنة 1373هـ، ونقـــل ُجثمانه إلى 
الريـــاض، وُدفـــن في مقبـــرة العود، وَخلََفـــه في الحكم ولي عهده األمير ســـعود بـــن عبدالعزيز.

أ- ما الدروس والِحَكم التي نتعلمها من هذا النص؟
..........................................................................................................................................................................................

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

ب- يصف الطلبة شخصية الملك عبدالعزيز.
..........................................................................................................................................................................................

1نشاط
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بعد انتهاء الدولة السعودية الثانية، كانت األوضاع األمنية تتَّسم بما يأتي:
  كثرة الخالفات، والنزاعات.

  سيطرة الظلم، وشيوع الفقر في المناطق التي تسيطر عليها الدولة العثمانية المعتدية.
اع الطرق والمفسدين في األرض. ْعر والخوف؛ النتشار ُقطَّ   شيوع الذُّ

  سلب أموال الُحّجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقتل بعضهم.
تـــروي الكتـــب التاريخيـــة أن قوافـــل الحجاج نـــادراً ما تصل ســـالمة إلى مكـــة المكرمة؛ حيث 
ـــاع الطـــرق لهـــم بالمرصاد يســـلبونهم ويقتلونهم؛ وهـــو ما جعل الناس آنـــذاك يتخوفون  إن ُقطَّ
مـــن الذهـــاب إلى الحج. وقـــد كان األبناء والبنـــات ينتظرون آباءهم الذاهبيـــن إلى الحج بفارغ 
الصبـــر إلـــى أن يعودوا لهـــم، وكان األبناء والبنات يرددون: )الذاهب للحـــج مفقود، والعائد منه 
مولـــود(، إلـــى أن جاء الملـــك عبدالعزيز فوّحد المملكة العربية الســـعودية، ونشـــر األمن فيها.
  بعـــد أن اســـترد الملـــك عبدالعزيـــز الريـــاض وثّبـــت األمـــن فيهـــا، انطلق لتحقيـــق الوحدة 

الوطنيـــة في جميـــع أرجـــاء الوطن.

  التـــفَّ النـــاس فـــي أنحـــاء المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية تحـــت رايـــة التوحيـــد التـــي قادهـــا 
الملـــك عبدالعزيـــز، فانضمت المناطـــق الواحدة 

األخرى. تلـــــو 

الدرس الحادي عشر

توحيد المملكة العربية السعودية

)رسم تخيلي( قاد الملك عبدالعزيز معظم المعارك بنفسه 
وشارك معه رجاله األوفياء 

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

تمكـــن الملـــك عبدالعزيـــز بـــن عبدالرحمـــن الفيصـــل آل ســـعود من توحيـــد مناطق 
المملكـــة العربية الســـعودية، وســـانده في ذلك رجاله المخلصـــون من أنحاء البالد، 

فكيـــف تحقق ذلك؟
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)رسم تخيلي( اتسم الملك عبدالعزيز بالشجاعة والبسالة في 
معارك التوحيد

)رسم تخيلي( الملك عبدالعزيز وهو يتسلق أسوار حصن  
الكوت في الهفوف في أثناء ضم األحساء

نجد 1319-1340 هـ

القصيم 1322هـ

جنوب نجد 1320هـ

األحساء 1331هـ

عسير والباحة 1338هـ
جازان 1349هـ

مكة المكرمة 1343هـ

المدينة المنورة 1344هـ

جدة 1344هـ

نجران 1338هـ

تبوك 1344هـ

الجوف وشمال البالد 1340هـ

حائل 1340هـ

الطائف 1343هـ

توحيد مناطق المملكة العربية السعودية

���� ������ �������� �������.indd   86���� ������ �������� �������.indd   86 26/04/22   04:37:54 �26/04/22   04:37:54 �



87

الوحدة الرابعة | الدرس احلادي عشر

  بعـــد كفاح طويل اســـتمر 32 ســـنة كان الملك عبدالعزيز فيها قائـــداً للجيوش في مراحل  
توحيد الوطن، اســـتقرت البـــالد وتوحدت جميع 

مناطقها.

  أصـــدر الملـــك عبدالعزيز في عـــام 1351هـ 
مرســـوماً ملكياً بتسمية الوطن باســـم: المملكة 
العربية الســـعودية، وأصبح اليوم الوطني يوافق  

23 ســـبتمبر، اليوم األول مـــن برج الميزان.

 تسمية الوطن بالمملكة العربية السعودية

)رسم تخيلي( الملك عبدالعزيز وهو يتابع تمركز قواته

شــــهدت مكــــة المــكرمة والمدينة المنــورة قــبيـــــل عــهــــد الــمــلك عبدالعزيز أوضــاعــاً مــأســــــاوية؛ لفقدان األمن فيهما وفي 
طرق الحج، ولسياســـة الدولة العثمانية في المنطقــــــة العــــــربية المــــــتسمة باإلهمال وعدم تحقيق االســـتقرار، وعبَّر الشـــاعر 

العربـــي أحمد شـــوقي عـــن ذلك في عـــام 1322هـ بقصيدة جاء فـــي مطلعها: 
ة اأُلمُم ها في مكَّ ضجَّ الحجاز وضجَّ البيُت والحرُم             و استصرَخْت ربَّ
وبدخول الملك عبدالعزيز الحجاز أعاد األمَن لمكة المكرمة والمدينة المنورة وحقق االستقرار فيهما.

يوم التأسيس

االحتفاء بتوحيد المملكة العربية السعودية عام 1351هـ )1932م(االحتفاء بتأسيس الدولة السعودية األولى عام 1139هـ )1727م(

23 سبتمبر22 فبراير

اليوم الوطني
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ســـار الملـــك عبدالعزيـــز على نهج أســـالفه في الدولة الســـعودية األولى والدولة الســـعودية 
الثانيـــة، وهـــو نهـــٌج يقوم على كتاب اهلل عز وجل وســـنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، في إدارتـــه للبالد وتحقيق 

األمـــن للجميع، وذلـــك بما يأتي:
 تطبيـــق شـــرع اهلل عـــز وجـــل وإقامة حدوده، وإنشـــاء المحاكم الشـــرعية، وعـــدم التهاون 

أمـــر المخالفين. في 
 تأسيس وزارة الداخلية عام 1350هـ.

 تأسيس إدارات للشرطة ودعمها برجال األمن المدربين.
 توطين البادية؛ لتحقيق االستقرار لهم، وتعليمهم، وتحسين مستوى معيشتهم.

 إدخـــال البرقيـــة فـــي مناطـــق المملكـــة العربية الســـعودية؛ لمتابعـــة كل ما يحـــدث فيها، 
واالطمئنـــان على أمـــن المواطنين وســـالمتهم.

 إجنازات امللك عبدالعزيز
1- انتشار األمن:

أبراج االتصاالت الالسلكية )البرقية(

البرقية:
يُستعمــــــــــل  اتصـــــــــال  جهــــــــــاز 
إلرســـــــــال النصـــــــوص معتمـــــــداً 
علـــــــــى ترميـــــز الحروف بنبضات 
كهربائية  وإرسالها إلى  جهاز آخر 
يســـتقبل تلك النبضـــات ويطبعها.
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2- توطين البادية )بناء الِهَجر(:
أدرك الملـــك عبدالعزيـــز أن الوحـــدة الوطنية تكتمل باســـتقرار جميـــع المواطنين، ليحصلوا 
علـــى الخدمـــات المختلفـــة، ويســـهموا فـــي تحقيق األمـــن واالســـتقرار، ومن أجل تحســـين 
أحوالهـــم، وتحقيـــق مبـــدأ التعاون والتكافـــل بين المواطنيـــن. ومن هنا جاءت فكرة مشـــروع 
توطيـــن البادية، فخصص الملك عبدالعزيز أماكن في أنحاء البالد لالســـتقرار بها، وســـاعد 

علـــى بنائهـــا، وتعيين من يُعلِّم ســـكانها.

يقرأ الطلبة النص اآلتي ثم يجيبون عن السؤال:
قـــال الملك عبدالعزيز عام 1344هــــ مخاطباً الُحّجاج: 
»تشـــاهدون بأعينكم، وتســـمعون بآذانكم ممن ســـبقكم 
للحـــج والزيارة أن األمن العام فـــي جميع بالد الحجاز، 
وبيـــن الحرميـــن الشـــريفين، بدرجـــة الكمـــال التـــي لم 

يُْعـــَرف مثلها وال مـــا يقرب منها منـــذ قرون«.
لماذا جعل الملك عبدالعزيز األمن في مقدمة أعماله؟

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

كيف  يستنتجون  ثم  الــصــورة،  الطلبة  يتأمل 
ستكون الحياة في الوطن بدون مشروع الملك 

عبدالعزيز لتوطين القبائل.
............................................................................................

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

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

2نشاط

1نشاط

حياة البادية قديماً

وهـــي  ِهْجـــرة،  جمـــع  الِهَجـــر: 
مكان اســـتقرار من أجـــل إنهاء 

الترحـــال.
عهد  فــي  أقــيــمــت  هــجــرة  أول 
هجرة  هــي  عبدالعزيز  الملك 
األرطاوية بمنطقة الـرياض سنة 
انتشرت  ذلــك  وبعد  1330هــــ، 

الهجر في أنحاء البالد.
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أول بئر اكتشفت في  المملكة  بئر الدمام

أ- لماذا حرص الملك عبدالعزيز على جلب الخبراء والمهندسين للبحث عن النفط؟

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

ب- ما أثر اكتشاف النفط في نهضة المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز؟ 

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

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

3نشاط

ْفط: 3- اكتشاف النِّ
كان الملـــك عبدالعزيـــز ذا رؤيـــة ثاقبـــة عندمـــا 
اســـتقدم الخبراء والمهندسين للبحث عن المياه، 

والثـــروات المعدنيـــة في األراضي الســـعودية. 
وكان النفـــط مـــن أهم الثـــروات المكتَشـــفة التي 

أحدثـــت نهضة فـــي البالد.
كان بـــدء النجـــاح في حفـــر أول بئـــر منتجة )بئر 

الدمام( عـــام 1357هـ.
ـــر المملكـــة  وأدى اكتشـــاف النفـــط  إلـــى تحضُّ
العربيـــة الســـعودية وتطورهـــا؛ حيـــث انطلقـــت 
مشـــروعات التنميـــة مـــن أجـــل رفـــع المســـتوى 

المعيشـــي للمواطنيـــن.
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ِجمال

سيارات

المدرسة األميرية باألحساء عام 136٠هـ

المدرسة التذكارية بالرياض عام 1349هـ

4- التعليم:
قبـــل تأســـيس المملكـــة العربية الســـعودية لم 
يكـــن هنـــاك مـــدارس تعليميـــة حديثـــة؛ لـــذا 
حـــرص الملـــك عبدالعزيـــز  علـــى إنشـــاء 
المـــدارس لتعليـــم أبنـــاء الوطن ليُْســـِهموا في 
بنائـــه، واتخـــذ عدداً مـــن الخطـــوات لتحقيق 

مثل: ذلـــك، 
1- إنشاء مديرية المعارف عام 1344هـ. 

2- افتتـــاح المعهـــد العلمـــي الســـعودي عـــام 
1345هــــ فـــي مكـــة المكرمة. 

3- ابتعاث الطالب للدراسة في الخارج.
4- إنشـاء كلية الشـريعة في مكة المكرمة عام 

1369هــ، فكانـت نواة للتعليم الجامعي في 
المملكة العربية السعودية.

5- المواصالت:
كانـــت اإلبـــل والخيل هـــي وســـائل التنقل  في 
أول عهد الملـــك عبدالعزيز، حتى اســـتُوردت 
ت بعـــض الطـــرق؛ لتســـهيل  الســـيارات، وُشـــقَّ

المواطنين. حركـــة 
واعتنى الملك عبدالعزيز بوسائل المواصالت 

الحديثة، مثل: الطائرات والقطارات.
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دة الطرق المعبَّ
أنشأ أول طريق معبد 

بين مكة المكرمة 
وجدة، وذلك من أجل 
تخفيف المتاعب التي 
كان يالقيها حجاج 

بيت اهلل الحرام

َمدَّ خط سكة حديد 
بين الرياض والدمام، 
وذلك لتسهيل وصول 
المسافرين والبضائع

أنشأ إدارة الخطوط  
الجوية السعودية وعدداً 
 من المطارات، منها: 
مطار الرياض، ومطار 
جدة، ومطار الظهران

أنشأ المؤسسة العامة 
للموانئ السعودية؛ لتطوير 
الموانئ وتحسينها، ومن 
أهم الموانئ في عهده 

ميناء الدمام، وميناء جدة 
اإلسالمي

السكك الحديدية

إنجازات الملك عبدالعزيز في 
النقل والمواصالت

المالحة البحريةالمالحة الجوية

القطار بين الدمام والرياضالبواكير األولى لوصول السيارات إلى البالد

ميناء جدة اإلسالمي الملك عبدالعزيز لدى نزوله من الطائرة
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6- االتصاالت:
مديريـــة  عبدالعزيـــز  الملـــك  أنشـــأ 
البـــرق والبريد والهاتـــف؛ لتتولى ربط 
أجزاء المملكـــــة العـربـيــــة السعوديـــــة 
الســـلكية  االتصـــاالت  مـــن  بشبكـــــة 
وغير الســـلكية، الداخليـــة والخارجية، 
فأســـهمت في تطوير البـــالد وتنميتها، 
وتحقيـــق األمـــن، وخدمـــة المواطنين.

7- الرعاية الصحّية:
بوســـائل  عبدالعزيـــز  الملـــك  اعتنـــى 
الخدمـــات  أفضـــل  وتوفيـــر  العـــالج، 
إدارة  فأنشـــــأ  الطبيــــــة،  واألجهــــــزة 
فـــي مكـــة  العامـــة ومقرهـــا  الصحـــة 
مـــن  عـــدد  ببنـــاء  وأمـــر  المكرمـــة، 
الخدمـــات  وتقديـــم  المستشفـــــيات، 
للمواطنيـــــــــن  مجانــــــــاً  الصحيــــــــــة 

والحجـــــاج. والمقيميــــــن 

8- الزراعة والمياه:
حـــرص الملك عبدالعزيـــز على تطوير 
الزراعـــة،  مديريـــة  فأنشـــأ  الزراعـــة؛ 
واســـتورد اآلالت الحديثـــة الســـتخراج 

الميـــاه، ووزعهـــا علـــى المزارعين.

ربط مناطق المملكة بشبكة من االتصاالت غير السلكية ألول مرة 

مستشفى اإلسعاف بالطائف عام 1357هـ

مزارع الخرج في عهد الملك عبدالعزيز
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9- توسعة الحرمين الشريفين:
كان الملك عــبـدالعزيـــــز يتطلع إلى تـوسعــــة الحرميــــن الشريفيــــن، فحقق ذلك حين أمـــــر 

بتوسعتهـــــما. ومـــن المنجـــزات األخرى التي قــــّدمها للحرمين الشـــريفين:
1- إنشاء مظالت للمسجد الحرام والمسعى.

2- تصنيع باب جديد للكعبة من الذهب.
3- تأســـيس مصنـــع لكســـوة الكعبـــة فـــي مكـــة 

المكرمـــة.
النبـــوي  المســـجد  فـــي  إصالحـــات  إجـــراء   -4

الشـــريف.
5- رصف المسعى وتبليط أرضيته.

الملك عبدالعزيز في أثناء الطواف بالمسجد الحرام

المسجد النبوي في المدينة المنورة المسجد الحرام في مكة المكرمة في أول عهد الملك عبدالعزيز

سبيل الملك عبدالعزيز لمياه الشرب  بالمسجد الحرام المسجد الحرام في مكة المكرمة بعد إنشاء المظالت
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الدرس الثاني عشر

ملوك اململكة العربية السعودية
)امللك سعود - امللك فيصل(

ـــس الملك عبدالعزيز  تولى أبناؤه الُحْكَم من بعده، فحملوا المســـــــؤولية،  بعد وفاة المؤسِّ
وواصلـــوا مســـيرة العطاء والتقدم التي بدأها الملك المؤســـس، مســـتنيرين بمنهج الشـــريعة 
اإلســــــالمية، وملتزميـــن بقيمهـــا ومبادئهـــا، وتعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة، والحفـــاظ على أمن 

البالد واســـتقرارها ورخـــاء مواطنيها.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
تولى الحكم

تولى الحكم في المدة

تولى الحكم في المدة

تولى الحكم في المدة

تولى الحكم في المدة

تولى الحكم في المدة

1436هـ

14٠2 - 1426هـ

1384 - 1395هـ

1426 - 1436هـ

1395 - 14٠2هـ

1373 - 1384هـ

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز

الملك فهد بن عبدالعزيز

الملك خالد بن عبدالعزيز

الملك فيصل بن عبدالعزيز

الملك سعود بن عبدالعزيز

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

تتميز المملكة العربية الســـعودية بأن فيها األســـرة المالكة )آل سعود(، التي تحكم 
ها، وخدمة اإلســـالم والمســـلمين  بالشـــريعة اإلســـالمية، وتعمـــل لتنمية البـــالد وُرِقيِّ
والحرميـــن الشـــريفين، فَمـــن الملـــوك الذين تولـــوا الحكم بعد الملـــك عبدالعزيز؟ 

وما أبـــرز إنجازاتهم؟
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ُولـــد في الكويت عام 1319هــــ، وتربى في بيت والده، 
وتعلم القـراءة والكتــــابة، وبعض العلوم الشرعية على 

العلماء. بعض  يد 

مولده ونشأته:

أبرز إنجازاته: 
ازدهرت المملكـــة العربيــة السعـوديــة فـي عهـــد الملك 
ســـعود بن عبدالعزيز، وتطـــورت حتى أصبحت تضاهي 

أقطـــار العالم العربي في التقـــدم، ومن إنجازاته:

 تحويـــل مديريـــة المعـــارف إلـــى وزارة المعـــارف عام 
1373هــــ، فـــزاد عدد المـــدارس والمعاهـــد والكليات.

 إنشاء أول جامعة في المملكــــــة العربيــة السعـوديــة، 
وهـــي جامعـــة الملـــك ســـعود فـــي الريـــاض، وإنشـــاء 

الجامعـــة اإلســـالمية فـــي المدينـــة المنورة.
 إنشـــاء عدد مـــن الـــوزارات، مثـــل: وزارات: الزراعة، 

والتجـــارة، والمواصـــالت، والصحة. 
الحـــرام  )المســـجد  الشـــريفين  الحرميـــن  توســـعة   

النبـــوي(. والمســـجد 
 تأسيس الرئاسة العامة لتعليم البنات.

 امللك سعود بن عبدالعزيز 

بعـــــــض المهـــــــــــــــــــام والمناصــــــــب 
الــــــتي تـــــــوالها الملك سعــــود بـن 

عبدالعزيـــز قبـــل توليـــه الحكم:
 قـــاد الحملـــة المتجهـــة إلـــى 
حائل فـــي أثناء توحيـــد البالد.

 كانـــت لـــه رحـــالت زار فيهـــا   
معظـــم مناطـــق المملكـــة، كمـــا   
زار بعـــــــض الـــــــدول العربيـــــة 

واألجنبيــــــة. واإلسالميـــــــة 
 بويـــــــع بواليــــــة العهــــــد عام 

. 1352هــ
المنطقـــة  شـــؤون  إدارة  تولـــى   
الوســـطى مـــن البـــالد مـــدة غياب 
الملك عبدالعزيز  في الحجاز.
 تولـــى القيـــادة العليـــا للقوات 
عـــــام  السعوديـــــــة  المسلحــــــة 

. 1372هـ

الوحدة الرابعة | الدرس الثاني عشر
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وفاته: 
توفـــي الملـــك ســـعود بن عبدالعزيز  ســـنة 1388هــــ في دولـــة اليونان، ونُقـــل جثمانه إلى 
ــي عليـــه في المســـجد الحرام، ثـــم نقل إلـــى الرياض، ودفن فـــي مقبرة  مكـــة المكرمـــة وُصلِـّ

العود.

تنازله عن الحكم: 
 تنـــازل الملـــك ســـعود بـــن عبدالعزيـــز عـــن الحكم عـــام 1384هــــ وبويـــع ولي عهـــده األمير

فيصل بن عبدالعزيز ملكاً على البالد.

أ- تزامن مولد الملك سعود بن عبدالعزيز مع حدث تاريخي وطني مهم، فما هو؟
.......................................................................................................................................................................................

ب- يصف الطلبة شخصية الملك سعود بن عبدالعزيز في جملة واحدة بما يتوافق مع إنجازاته؟
...........................................................................................................................................................................................

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

1نشاط
 مبنى جامعة الملك سعود قديمًا مبنى جامعة الملك سعود حديثاً
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ُولـــد الملـــك فيصـــل بـــن عبدالعزيـــز فـــي الريـــاض عام 
1324هــــ، وتعلـــم علـــى يـــد جـــده ألمـــه الشـــيخ عبداهلل 
ابـــن عبداللطيـــف آل الشـــيخ القـــراءةَ والكتابـــة، والعلوَم 
الشـــرعية، وكان يحضـــر مجالس أبيه، فاكتســـب مهارات 

وعســـكرية. وسياســـية  إدارية 

 امللك فيصل بن عبدالعزيز
مولده ونشأته:

أبرز إنجازاته: 
  فتـــح كثيـــراً من المـــدارس للبنيـــن والبنات، وأنشـــأ 
جامعـــة اإلمـــام محمد بن ســـعود اإلســـالمية، وجامعة 

عبدالعزيز. الملـــك 
ْرف في  ّي والصَّ ر الزراعــــة، وأنشـأ مشروع الــــرَّ  طــــوَّ

األحســـاء، ومشـــروع َحَرض للتنميـــة الحيوانية.
 افتتح ميناء جدة اإلسالمي.

 افتتح محطة التلفزيون بالرياض.
 خـــدم الحرميـــن الشـــريفين، وقدم كل عـــون لقضايا 
العالـــم اإلســـالمي؛ خصوصـــاً القضيـــة الفلســـطينية، 

كمـــا تبنـــى الدعوة إلـــى التضامن اإلســـالمي.
ـــَكك  السِّ خدمـــات  مـــن  ـــن  فحسَّ بالطـــرق  اعتنـــى   
الحديديـــة، وباالتصـــاالت الســـلكية وغيـــر الســـلكية.

والمناصـــــــــــب  المهــــــــــــــــــام  بعـــــــــــض 
بـــن  الملـــك فيصـــل  التـــــــي توالهــــا 

الحكـــم: توليـــه  قبـــل  عبدالعزيـــز 
العربيـــة  المملكـــة  وفـــد  رأََس   
لنـــدن؛  مؤتمـــر  إلـــى  الســـعودية 
الفلسطينيــــة،  القضيـــة  لمناقشـــة 
كمــا رأَس وفــــد المملكـة العــربيــة 
السعــوديـــــة للتـوقيــــع على ميثـــاق 

المتحدة.  األمـــــم  هــــيئة 
  قـــاد الحملـــة العســـكرية لضـــم 

عسير. منطقة
 ُعّين في عهــــد والـــده نائباً على 
الحجاز ورئيســـاً لمجلس الشـــورى 

ووزيـــراً للخارجية.
  ُعّين ولياً للعهد ورئيســـاً لمجلس 
الوزراء ووزيـــراً للخارجية في عهد 

الملك سعود. أخيه 
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أ- كم سنًة دام حكم الملك فيصل بن عبدالعزيز؟
.........................................................................................................................................................................................

ب-يصف الطلبة شخصية الملك فيصل بن عبدالعزيز بما يتوافق مع إنجازاته؟
...........................................................................................................................................................................................

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

وفاته: 
استُشـــهد الملـــك فيصـــل بـــن عبدالعزيز   عـــام 1395هـ فـــي الرياض، ودفـــن في مقبرة 

العـــود، وتولـــى الحكـــم من بعده ولـــي عهده األميـــر خالد بـــن عبدالعزيز.

2نشاط

 مشروع الري والصرف باألحساء 
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1٠٠

ملوك اململكة العربية السعودية
)امللك خالد - امللك فهد - امللك عبداهلل(

ُولـــد الملـــك خالد بـــن عبدالعزيز فـــي الرياض عـــام 1331هـ، 
ونشـــأ فـــي رعاية والده، وتعلـــم القراءة والكتابـــة، وختََم القرآن 
الكريـــم فـــي طفولته، وَدَرَس العلوَم الشـــرعية علـــى أيدي عدد 

مـــن العلمــاء. 

 امللك خالد بن عبدالعزيز
مولده ونشأته:

أبرز إنجازاته: 
فـــي  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  واصلـــت 
عهده مسيرة التقــــــدم واالزدهـــــار، وشهــــدت 
تطـــوراً حضارّيـــاً كبيراً في مجـــاالت متنوعة، 
ذ كثير من المشـــروعات  لخـــــدمة الوطن  ونُفِّ

منهــــا:  والمواطنين، 
 إنشـــاء عـــدد مـــن الـــوزارات، حيـــث وصلت 

الـــوزارات فـــي عهده إلـــى عشـــرين وزارة. 
 افتتـــاح جامعة أم القرى فـــي مكة المكرمة، 

وجامعة الملك فيصل في األحســـاء.
 تطوير شـــبكات الطرق والجســـور واألنفاق، 

وشبكـة االتصــاالت.

بعـــــــــــــــض المهـــــــــــــــــــام والمناصـــــــــــــــــــب  التــــــــــــي 
توالهـــــــا الملك خالـــــــد بن عبدالعزيـــــــز قبــــــل 

توليــــــه الحكــم:
 شـــارك في بعض حمـــالت توحيد المملكة 

فـــي عهد والده.
 شـــارك أخـــاه الملـــك فيصـــاًل فـــي عـــدة 

رحـــالت خـــارج البـــالد.
 عمـــل مستشـــاراً ألخيـــه الملـــك فيصـــل 
عندمـــا كان نائبـــاً عـــن والـــده فـــي الحجاز. 
بيـــن  المفـــاوض  الســـعودي  الوفـــد   رأََس 
المملكـــــة العربيـــة الســـعودية واليمن فــــــي 

الطائــــــف عـــــام 1353هـ.
  ُعّيـــن ولّياً للعهـــــد ونائــــباً لرئيس مجلس 
الـــوزراء بعـــد مبايعـــة أخيـــه الملـــك فيصل 

. لحكم با

الدرس الثالث عشر

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

تتميز المملكة العربية الســـعودية بأن فيها األســـرة المالكة )آل سعود(، التي تحكم 
ها، وخدمة اإلســـالم والمســـلمين  بالشـــريعة اإلســـالمية، وتعمـــل لتنمية البـــالد وُرِقيِّ
والحرميـــن الشـــريفين، فَمـــن الملـــوك الذين تولـــوا الحكم بعد الملـــك عبدالعزيز؟ 

وما أبـــرز إنجازاتهم؟
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 جامعة الملك فيصل باألحساء

أ- ما أبرز مهام الهيئة الملكية للجبيل وينبع باالستعانة 
بموقعها اإللكتروني؟

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

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

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

ب-يصف الطلبة شخصية الملك خالد بن عبدالعزيز بما يتوافق مع إنجازاته؟
...........................................................................................................................................................................................

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

وفاته: 
تـوفــي الملك خالد بن عبدالعزيز  فــي الطــائف عــام 1402هـ، ونقل جثمانه إلى مدينة 
الرياض، ودفن في مقبرة العود. وتولى الحكم من بعده ولي عهده األمير فهد بن عبدالعزيز.

1نشاط

www.rcjy.gov.sa
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 تأســـيس الهيئة الملكية لمدينتَي 
الجبيل وينبـــع الصناعيتَين.

الفلســـطينية  مســـاندة القضيـــة   
خاصةً، والقضايــــــــا اإلسالميـــــــــة 

مــةً. عا
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ُولـــد الملـــك فهـــد بـــن عبدالعزيـــز فـــي الريـــاض عام 
1340هــــ، واعتنى والده بتربيتــــه، فحـــرص على تعليمه 
العلــــوم الشـــرعية واالجتماعيـــة، وَدَرَس فـــي المعهـــد 

العلمـــي الســـعودي بمكـــة المكرمة. 

 امللك فهد بن عبدالعزيز 
مولده ونشأته:

أبرز إنجازاته: 
شهدت المملكة العربية السعوديــــة فــــي عـهـــده تقـدمـاً 
حضارّياً كبيراً فــــي جميع الميادين، وتحســـناً ملموســـاً 
فـــي المســـتوى االقتصـــادي، واالجتماعـــي، والتعليمي، 

فكان مـــن أعماله:
  تطويـــر التعليم في جميع المراحل )للبنين وللبنات(، 
ويَُعـــدُّ رائـــَد النهضـــة التعليميـــة الحديثـــة؛ فقـــد افتُتح 
في عهــــــده عــدد مــــن المدارس والكليـــــات والمعــاهد 

والجامعات.
 تطوير الزراعة؛ إذ وصلت المملكة العربية الســـعودية 
فـــي عهده إلـــى االكتفاء الذاتيِّ في كثيـــٍر من المنتجات   

الزراعيَّة.
 إصدار عدد من األنظمة اإلدارية.

  توسعة الحرمين الشريفيــن وعمارتهما وتطويرهما، 
إذ شـــهدا في عهده أكبر توســـعة تاريخية لهما.

المصحـــف  لطباعـــة  فهـــد  الملـــك  إنشـــاء مجمـــع   
المنـــورة. بالمدينـــة  الشـــريف 

التـــي  والمناصـــب  المهــــــــام  بعـــض 
توالهـــا الملـــك فهد بـــن عبدالعزيز  

قبـــل توليـــه الحكـــم:
 مثَّل المملكــــة العربية السعودية 
فـــي عـــدد مـــن مؤتمـــرات القمــــة 

العربيـة.
  ُعّيـــن وزيراً للمعـــارف في عهد 
الملك ســـعود ســـنة 1373هـ، فكان 
أوَل وزيـــر لها، ثم وزيراً للداخليــــة.
  ُعّيـــن نائبـــاً أوَل لرئيس مجلس 

الوزراء. 
  ُعّيـــن ولّياً للعهـــد، ونائباً لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء فـــي عهـــد الملك 

لد. خا
 اتخـــذ لقـــب )خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين( بدالً مـــن لقب صاحب 

الجاللـــة فـــي 1407/2/27هـ. 

الوحدة الرابعة | الدرس الثالث عشر
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األنظمة التي صدرت في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز

نظام مجلس الشورىالنظام األساسي للحكم نظام  المناطقنظام مجلس الوزراء

ف الطلبة إنجازات الملك فهد بن عبدالعزيز اآلتية في الجدول: ُيصنِّ

توسعة المسجد النبوي  توسعة المسجد الحرام 

المواصالتالصحةالتعليم

وفاته: 
توفـــي الملـــك فهد بـــن عبدالعزيـــز  بالرياض ســـنة 1426هــــ، ودفن في مقبـــرة العود. 

وتولـــى الحكـــم من بعـــده ولي عهـــده األمير عبـــداهلل بـــن عبدالعزيز.

2نشاط

افتتاح مدينة الملك فهد الطبية

تجديد محطات سكة الحديد

افتتاح مدارس محو األمية

إنشــاء المطــارات الحديثة

افتتاح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

افتتاح معاهد التــدريب المهني
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1٠4

ُولـــد الملـــك عبـــداهلل بـــن عبدالعزيز فـــي الريـــاض عام  
1343هـ، ونشـــأ تحت رعايـــة والده الذي اعتنـــى بتربيته؛ 
وقـــد اســـتفاد مـــن مدرســـة والـــده وتجاربـــه، كمـــا تلقـــى 

تعليمـــه على أيـــدي بعـــض العلماء.

 امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
مولده ونشأته:

أبرز إنجازاته: 
 مـــا إن تولـــى مقاليـــد الحكـــم حتـــى شـــرع يســـتثمر 
ُجـــلَّ وقتـــه مـــن أجـــل خدمـــة المواطـــن الســـعودي، 
وحل مشـــكالته، ومســـاعدته على تحقيـــق طموحاته، 

وتوفيـــر حاجاتـــه؛ فـــكان مـــن أعماله: 
  الشـــروع في إنشـــاء عدد من المشـــروعات الكبيرة 

التعليم.  لتطوير 
 التوســـع في إنشـــاء الجامعات، ومن أبرزها جامعة 

األميرة نورة بنـــت عبدالرحمن للبنات.
 توســـعة الحرميـــن الشـــريفين، وتطويـــر المشـــاعر 
المقدســـــة، مثـــل:  ُمنشــــــأة الَجَمـــــرات، وقطـــــــار 

. عر لمشا ا
  الشـــروع في إنشـــاء ِســـَكك حديدية جديدة؛ لربط 

شـــمال المملكة العربية الســـعودية بجنوبها. 

بعـــض المهـــام والمناصـــب التـــي توالها 
الملـــك عبـــداهلل بـــن عبدالعزيز

قبل توليه الحكم:
  رئاســـة الحـــرس الوطنـــي ابتـــداًء من عهد 

أخيـــه الملـــك فيصل بـــن عبدالعزيز.
 تعيينه نائبـــاً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء 

في عهد الملك خالـــد بن عبدالعزيز. 
 اختيـــاره ولياً  للعهد في عهـــد أخيه الملك 
لرئيـــس  أوَل  ونائبـــاً  عبدالعزيـــز،  بـــن  فهـــد 
مجلـــس الـــوزراء، ورئيســـاً للحـــرس الوطني.

 رئاسة المجلس االقتصادي األعلى.
 رئاســـة مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز للحـــوار

الوطني. 
 رئاســــة مجلــــس األمنـــــاء بمؤسسة الملك 

عبدالعزيـــز ورجالـــه لرعاية الموهـــوبـــــين.
  رئاسة  مؤسســـة الملك عبداهلل  بن عبدالعزيز 

لوالديه لإلسكان التنموي.

الوحدة الرابعة | الدرس الثالث عشر
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منشأة الجمرات في منى

»أُعاِهـــُد اهلل ثم أعاهدكم أن أتَِّخَذ القرآن دســـتوري، واإلســـالَم منهجي، وأن يكون شـــغلي 
الشـــاغل إحقـــاق الحـــق، وإرســـاء العـــدل، وخدمـــة المواطنين كافـــة بال تفرقة، ثـــم أتوجه 
إليكـــم طالبـــاً منكـــم أن تشـــّدوا أَْزري، وأن تعينونـــي علـــى حمـــل األمانـــة، وأاّل تبخلوا عليَّ 

بالنصـــح والدعاء«.
أ- يكتب الطلبة عنوانًا مناسبًا للنص السابق.

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

ب- يوضح الطلبة بعض حقوق الراعي  )الملك( على رعيته.
. ...............................................................................................................................................................................

يقـــرأ الطلبـــة  نـــص خطـــاب الملـــك عبـــداهلل بـــن عبدالعزيـــز للشـــعب الســـعودي عنـــد توليـــه 
الحكـــم، ثـــم يجيبـــون عـــن األســـئلة.

وفاته: 
تـوفي الملك عبداهلل بن عبدالعزيز  سنة 1436هـ في الرياض، ودفن في مقبرة العود،

وتولى الحكم من بعده ولي عهده األمير سلمان بن عبدالعزيز.

3نشاط
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الدرس الثاني الدرس الخامسالوحدة األولى

تقويــم
الوحدة الرابعة
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1٠7

يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:  
أ- دام حكم الملك سعود بن عبدالعزيز: 

  إحدى عشرة سنة    اثنتي عشرة سنة       خمس عشرة سنة
ب- ُوِلَد الملك فيصل بن عبدالعزيز في مدينة: 

 جدة      المدينة المنورة               الرياض
ج- ُأنشئت جامعة أم القرى في عهد الملك: 

 سعود بن عبدالعزيز     فهد بن عبدالعزيز       خالد بن عبدالعزيز 

   يضع الطلبة الكلمات المناسبة في الفراغات اآلتية:
 النفط        1351هـ        1357هـ         الملك عبدالعزيز           الحجاز

........................................................................... عام  السعودية  العربية  بالمملكة  وطني  ي  ُسمِّ أ- 

.......................................................................... عهد  في  الشريفين  الحرمين  توسعة  بدأت   - ب 

................................................................................ اكتشاف  بعد  اقتصادّياً  البالد  تطورت   - ج 

....................................................................... عام  وطني  في  للنفط  منِتجة  بئر  أول  اكتُشفت  د- 

................................................................................................ في  المعارف  مديرية  مقر  كان   - هـ 

   يعلل الطلبة ما يأتي:
أ- توطين البادية في عهد الملك عبدالعزيز.

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

ب - َمّد ِسّكة حديد بين الرياض والدمام.
. .....................................................................................................................................................................

 1

2

3
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1٠8

يضع  الطلبة الكلمات اآلتية في مكانها المناسب وفق الخط الزمني لتوحيد 
الملك عبدالعزيز بعَض مناطق المملكة العربية السعودية:  

األحساءحائلعسير    الحجاز جازان

يقارن الطلبة بين حال الوطن قبل توحيد مناطقه وبعده في الجدول اآلتي:

4

5

عناصر
المقارنة

وطني قبل توحيد 
مناطقه

وطني بعد توحيد 
مناطقه

األمن

المواصالت

الصحة

1343-1344هـ134٠ هـ1331 هـ 1349 هـ1338 هـ

تقويم الوحدة الرابعة
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يضع الطلبة  أسماء الملوك مرتبة في الجدول اآلتي حسب سنوات الحكم: 6

1

2

3

4

5

6

مدة حكمه نهاية توليه الحكم ابتداء توليه الحكم اسم الملك

الملك عبدالعزيز

الملك عبداهلل بن 
عبدالعزيز

م

  يــربــط الطلبة اســـم كــل مــلــك مــن مــلــوك وطــنــي، بــالــمــشــروع الـــذي ُأنــجــز فــي عهده7
 باستعمال األرقام:

إنشاء مجمع لطباعة المصحف الشريف 1- الملك سعود بن عبدالعزيز

إنشاء ُمنشأة الجمرات 2- الملك خالد  بن عبدالعزيز

تأسيس الهيئة الملكية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين 3- الملك فهد بن عبدالعزيز

إنشاء مشروع الري والصرف 4- الملك فيصل بن عبدالعزيز

إنشاء أول جامعة في المملكة العربية السعودية 5- الملك عبداهلل بن عبدالعزيز

تقويم الوحدة الرابعة
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11٠

أ- ُتكتب أسماء المدن اآلتية في مواضعها على الخريطة:
  

ب - ُيرَسم:
- خّط يمثل امتداد سكة الحديد بين الرياض والدمام.

- مثلث يمثل موقع ميناء على ساحل البحر األحمر.

8 يتأمل الطلبة خريطة المملكة العربية السعودية، ثم:

الدمامالمدينة المنورةمكة المكرمةجدة الرياض

تقويم الوحدة الرابعة
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ف الطلبة إنجازات الملوك اآلتية في الجدول:  9        ُيَصنِّ

خدمة
المقدسات اإلسالمية

المجاالت
التعليمالزراعة والتطور االجتماعيواإلنجازات

الملك عبدالعزيز

الملك سعود بن عبدالعزيز

الملك فيصل بن عبدالعزيز

الملك خالد بن عبدالعزيز

الملك  فهد بن عبدالعزيز

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز

إنشاء مشروع الري والصرف

إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

تحويل مديرية المعارف إلى وزارة

توطين الباديةتطوير منطقة الجمرات

 افتتاح جامعة الملك فيصل في األحساء 

تقويم الوحدة الرابعة
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الدرس الرابع عشر: نشأته

الدرس الخامس عشر: شخصيته ومواقفه

الدرس السادس عشر: إنجازاته

الوحدة اخلامسة
خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

���� ������ �������� �������.indd   112���� ������ �������� �������.indd   112 26/04/22   04:38:23 �26/04/22   04:38:23 �



113

بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  نشأة 
وشخصيته. سعود  آل  عبدالعزيز 

صفات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ومواقفه.

أبــــرز إنجــــازات خــــادم الحرميــــن الشريفيـــــن المــــلك 
سلمــــان بــن عبــدالعزيــــز آل سعود.

سوف أتعلم في هذه الوحدة
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الدرس الرابع عشر

نشأته

خـــادُم الحرميـــن الشـــريفين وملُك المملكـــِة العربية الســـعودية  
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز بـــن عبدالرحمن بـــن فيصل بن 

تركي آل ســـعود.
ُولـــد في مدينـــة الرياض عام 1354هــــ، وتربى على يـــد والديه 
تربية إســـالمية عربية أصيلة، تلقى تعليمه المبكر في مدرســـة 
األمـــراء بالريـــاض، حيث درس العلوم الدينيـــة والعلوم الحديثة، 

وَختَـــَم قـــراءة القرآن كاماًل في هذه المدرســـة.

1نشاط
يقرأ الطلبة النص اآلتي ثم يجيبون عن السؤال:

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود:
»أذُكـــُر عندمـــا كنـــُت صغيـــراً، أن الملك عبدالعزيـــز كان يتابعنـــا دائماً 
فـــي جميـــع األمـــور، خاصـــة الصـــالة والدراســـة، إذ كنا نصلـــي جميع 
ـــص  غرفة فـــي قصـــر المربع ليحجـــز فيها  الفـــروض معـــه، وخصَّ

كل مـــن يتخلـــف عـــن الصالة معـــه بما فـــي ذلك صـــالة الفجر«.

ما الدروس والِحَكم المستفادة من هذا النص؟
.................................................................................................................................................

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

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الملك سلمان بن عبدالعزيز بجوار والده
الملك عبدالعزيز وعمره سنتان ونصف

خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز 

يـــد والديـــه ليصبـــح حاكمـــًا متميـــزًا فـــي عنايتـــه بالوطـــن ومصلحـــة  تربـــى علـــى 
المواطنيـــن وحقـــوق المقيميـــن، وفـــي التزامـــه الديـــَن وقيَمـــه، فكيـــف نشـــأ خـــادم 

ســـعود؟  آل  بـــن عبدالعزيـــز  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن 
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خادم احلرمني الشريفني
 امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

12
عدد األوالد

٧
الملك السابع االبن الخامس والعشرون 

للملك عبدالعزيز

25٧12

1374 - 1432هـ

1432 - 1433هـ

1433 - 1436هـ

1436هـ

  التوسع الحديث أميٌر لمنطقة الرياض
والتطور الشامل

  تأسيس الدفاع 
الحديث

سنٌد ألعمال الملك

عهد اإلصالح والتطور

 وزيٌر للدفاع  

وليٌّ للعهد ، نائٌب لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيٌر للدفاع

 ملٌك للمملكة العربية السعودية، 
ورئيٌس لمجلس الوزراء

ُبويع خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود بالحكم 

فـــي 3 مـــن ربيع اآلخر ســـنة 1436هـ )23 يناير 2٠15م(  
لتبدأ مرحلـــة جديدة للوطن

الوحدة اخلامسة | الدرس الرابع عشر
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يقرأ الطلبة النص اآلتي ثم يجيبون عن السؤالين:
من أقوال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز :

»تاريخ الرياض جزء من حياتي، عايْشتُها بلدًة صغيرة، يسكنها بضعة آالف من السكان الذين 
يمتهنون الزراعة، والتجارة المحلية، وعاصرتُها حاضرًة عالمية كبرى، تسجل حضورها في 

كل المحافل الدولية«.
أ- ماذا نستنتج من هذا النص؟

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

ب- كم سنًة قضاها الملك سلمان بن عبدالعزيز أميرًا على منطقة الرياض؟
. ...................................................................................................................................................................

حظـــي خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز آل ســـعود بالعناية 
الخاصـــة مـــن والـــده الملـــك عبدالعزيـــز، 
الـــذي أتـــاح لـــه االطالع علـــى ما تقـــوم به 
الحكومـــة من أعمال وهو في ِســـنٍّ صغيرة.
واعتنـــت بـــه والدتـــه األميـــرة حصـــة بنت 
أحمـــد الســـديري المعروفـــة بشـــخصيتها 
ومكانتهـــا واهتمامهـــا بتربيـــة أبنائها تربية 

. لـحة صا

2نشاط

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في شبابه

الوحدة اخلامسة | الدرس الرابع عشر

���� ������ �������� �������.indd   116���� ������ �������� �������.indd   116 26/04/22   04:38:26 �26/04/22   04:38:26 �



117

تميزت شـــخصية خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز بكثير من الصفات 
التي اجتمعت فيها القيـــم واألخالق والحكمة والقيادة.
ومن أبرز  تلك الصفات واألعمال التي تدل عليها:

الدرس الخامس عشر

شخصيته ومواقفه

 شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

محبته للمجتمع:
اعتنى بالمجتمع الســـعودي، وحرص على مقابلة المواطنين 
والســـؤال عن أحوالهـــم، ويتفاجأ النـــاس عندما يعرض لهم 
تاريَخ أَُســـرهم وأماكنهم أكثر مما يعرفون عن أنفســـهم، كما 

كان يزور العلماء واألعيان، ويحضر مناســـباتهم الخاصة.
إنسانيته:

عطـــف خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز على الجميع امتد إلى األيتام، فقد اعتنى - وما 
يـــزال - بدعـــم الجمعية الخيريـــة لرعاية األيتام )إنســـان(، 
ومرضـــى الكلى، وله عدد من المواقف اإلنســـانية األخرى.

ثقافته:
يحـــرص خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز علـــى الثقافة والقـــراءة، وخصوصـــاً في مجال 

التاريخ، كما أن مجالســـه دائماً مشـــغولة بالنقاش العلمــــي، ويداوم على القراءة يومياً، ولديه 
بالكتب. غنيـــة  مكتبة 

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

عنايته بالتاريخ والتراث

عنايته بأبناء الوطن الصغار

شـــخصية خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود مؤثرة 
وفاعلة، ولها نتائجها العظيمة على إنجازاته ومواقفه، فما أبرز سمات شخصيته؟
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سعيه للخير:
يدعم خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز أعمـــال الخيـــر، 
فقد ســـاعد على جمع التبرعات لمنكوبي 
الســـويس عـــام 1375هــــ، وســـاعد أَُســـر 
شـــهداء األردن في عام 1387هـ، وســـاعد 
الفلســـطينيين وأَُسرهم، وساند منكوبـــــي 
الـــزالزل فـــي دول العالـــم ومـــن ضمنهـــا 

باكســـتان، ومتضـــــرري السيول في الســـودان، والمسلمين في البوســـنة والهرسك والصومال 
وبنجالديـــش وغيِرهـــا، بالدعـــم واإلغاثة.

ِفْكُرُه التطويري:
شـــهدت مدينـــة الرياض تطوراً كبيراً عندما كان أميـــراً لها، حيث كان يحرص على التخطيط 

واستشـــارة ذوي الخبرة، ويســـعى إلى الهدف الواضح، ويحرص على المتابعة الدائمة.
الدقة و االنضباط:

يعـــد خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز فـــي دقتـــه وانضباطه مثالً 
للجميع وقدوة لهم، فهو يقوم بأعباء مســـؤولياته، ويزور المرضى في المستشـــفى، ويتواصل 

مع أَُســـِرهم، ويحضر المناســـبات الثقافية واالقتصاديـــة واالجتماعية.
العناية بتاريخ الوطن:

يعتني خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود بالتاريخ الوطني؛ ألنه ذاكرة 
الوطن، ومنه يســـتلهم المواطـــن الفخر واالعتزاز، 
ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك أنه يشـــجع الدراســـات 
التاريخيـــة الوطنية ويعتني بمؤسســـاتها، ويحرص 

على العناية بالتـــراث الوطني.

عنايته بالصغار جيل المستقبل

مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض

الوحدة اخلامسة | الدرس اخلامس عشر
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 جوانب من
عناية خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان 
ابن عبدالعزيز  آل سعود 

بالتاريخ والتراث
1419هـ

1431هـ

تطوير الدرعية التاريخية وتسجيلها 
باليونسكو وتسجيل عدد من المواقع 

الوطنية الحقًا
1417هـ

رئاسة مجلس إدارة دارة الملك 
عبدالعزيز

1419هـ

اإلشراف على مناسبة مرور مئة عام 
على تأسيس المملكة

إنشاء مركز الملك عبدالعزيز 
التاريخي بالرياض

1436هـ و144٠هـ

افتتاح حي الطريف وحي البجيري
في الدرعية

1438هـ

إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية 
والهيئة الملكية لمحافظة العال

حي الطريف بالدرعية

قصر المربع بالرياض
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ـــة  ـــز الهيئ ـــن عبدالعزي ـــك ســـلمان ب ـــإدارة المل ـــراً ب ـــرت كثي ـــي تأث ـــة الت ـــن المؤسســـات الوطني م
الَملَكيـــة لمدينـــة الريـــاض التـــي عملـــت للتطويـــر والتخطيـــط تحـــت عنايتـــه المباشـــرة.

ن الطلبـــة أبـــرز ثالثـــة مشـــاريع قامـــت  باالســـتعانة بموقـــع الهيئـــة الملكيـــة لمدينـــة الريـــاض ُيـــَدوِّ
بهـــا؟

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

1نشاط

الهيئـة الملكيـة لمدينـة الريـاض
R o y a l  C o m m i s s i o n  f o r  R i y a d h

مدينة الرياض حديثًا مدينة الرياض قديمًا
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 المئة يوم األولى من توليه الحكم
جاءت قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في المئة يوم 
األولى دلياًل على سياسة تؤسس للمستقبل، وتعتمد على مكانة الوطن وشبابه رجاالً ونساًء، 

وعلى رسالته ومبادئه السامية.

ومن تلك القرارات:
 تطوير إدارة الدولة بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين أعضاء جدد من الشباب، وإدماج 
عدد من المجالس في مجلَسي الشؤون االقتصادية والتنمية، والشؤون السياسية واألمنية.

 إدماج وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم في وزارة التعليم.
 تخصيص 20 مليار ريال لبرنامج اإلسكان.

 رفع معاشات الضمان االجتماعي، وصرف إعانة شهرين للمستفيدين.

الدرس السادس عشر

إجنازاته

قـــال خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك 
كلمتــــــــه  فــــــي  عبـــدالعزيـــــــز  بـــن  سلمــــــان 
للشعب السعودي عندما تولـــــــى الحكـــــم: 
»سنظــــــــل بحـــــــول اهلل وقوتـــــه متمسكيــــن 
بالنهـــج القويـــم الـــذي ســـارت عليـــه هـــذه 
الدولـــة منـــذ تأسيســـها علـــى يـــد الملـــك 
المؤســـس عبدالعزيز وأبنائـــه من بعده«.

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مترئساً مجلس الوزراء

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

منـــذ اليـــوم األول لتوليه الحكم عمل لتحقيق عدد من اإلنجازات المهمة والمؤثرة 
للوطن، فما أبرز إنجازات خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود؟

���� ������ �������� �������.indd   121���� ������ �������� �������.indd   121 26/04/22   04:38:36 �26/04/22   04:38:36 �



122

إقرار رؤية المملكة 2٠3٠:
من اإلنجـــازات المهمة لخادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز إقرار رؤيـــة المملكـــة 2030 التي 
قدمهـــا ولي العهد صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد 
ابن ســـلمان بـــن عبدالعزيز بعد أن أشـــرف على إعدادها،  
وانطـــالق العمـــل لتحقيقهـــا، وهي تتضمـــن برامج عديدة 
لتطويـــر االقتصـــاد والمجتمـــع واإلدارة والثقافـــة وغيرها 

مـــن الجوانب الوطنيـــة األخرى.

عاصفة الحزم:
موقـــف سياســـي وإنســـاني لخـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، فقد 
لبـــى طلـــب رئيـــس الجمهوريـــة اليمنية في عـــام 1436هــــ للمســـاعدة على إعادة الشـــرعية 
للدولة الشـــقيقة، وحماية مؤسســـاتها وشـــعبها، وقيـــادة تحالف دولي لتحقيـــق ذلك، وإطالق 

مرحلـــة إعـــادة األمل مـــن المنظور السياســـي وفق القـــرارات الدولية.

مواجهة اإلرهاب:
واجـــه خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز اإلرهـــاب بسياســـة التحالـــف، فقـــد أنشـــأ 
التحالف اإلســـالمي العســـكري لمكافحة اإلرهاب، ومقر 
أمانتـــه فـــي مدينة الرياض، ولـــه مركٌز خـــاص للعمليات 
تحـــت إشـــراف وزارة الدفـــاع، وكذلـــك أنشـــأ المركـــز 

العالمـــي لمكافحـــة الفكـــر المتطـــرف )اعتدال(.

 أبرز إنجازات خادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن عبدالعزيز

www.etidal.org

الوحدة اخلامسة | الدرس السادس عشر
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رئاسة المملكة لمجموعة العشرين:
تـــرأس خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود قمـــة مجموعة 
العشـــرين خـــالل رئاســـة المملكـــة العربيـــة الســـعودية لـــدورة مجموعـــة العشـــرين في عام 
2020م، التـــي عقـــدت في المملكـــة افتراضياً، نتيجة لظـــروف جائحة كورونـــا، تحت عنوان 

)نحـــو اغتنام فـــرص القرن الحـــادي والعشـــرين للجميع(.

دعم القضية الفلسطينية:
واصـــل خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز تنفيذ سياســـة المملكة 
العربيـــة الســـعودية الداعمـــة للموقف الفلســـطيني والوقوف مع شـــعبه وحكومته، وتســـخير 

جميـــع اإلمكانـــات الماديـــة والسياســـية وغيرهـــا لتحقيق ذلك.
وأســـهم خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شـــخصياً منذ وقت مبّكر في 
إعداد برنامج وطني وتنفيذه تحت شـــعار )ادفع رياالً تُنِْقْذ عربياً( لمســـاعدة الفلســـطينيين، 

وكان مـــن البرامج المؤثرة والنافعة.

امللك سلمان بن عبدالعزيز مترئسًا قمة قادة مجموعة العشرين 2020م

صندوق التبرعات لفلسطين المسجد األقصى
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تمكين المرأة السعودية:
أصدر خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
ابـــن عبدالعزيز عـــدداً مـــن القـــرارات؛ لتمكين 
المـــرأة الســـعودية وزيـــادة الفـــرص الوظيفيـــة 
لهـــا فـــي مجـــاالت عديـــدة، وجعلها فـــي مواقع 
المســـؤولية والقيادة اإلدارية، وكذلك مشاركتها 
فـــي االنتخابـــات البلديـــة، ومنحها حق الترشـــح 
والتصويـــت؛ لتقوم بواجبها الوطني، وتُســـهم في 

بنـــاء وطنها وخدمـــة مجتمعها.

مواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(:
اتخذ خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود عدداً من اإلجراءات 
لمواجهـــة فيـــروس كورونا )كوفيد 19( الـــذي اجتاح العالم أجمع وهدد حيـــاة المواطنين؛ من 
أجـــل الحفاظ على صحـــة المواطنين والمقيميـــن والزائرين في المملكة العربية الســـعودية، 

ومن تلك اإلجـــراءات ما يأتي:
 تكوين لجنة عليا برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز لإلشراف على إدارة مواجهة األزمة.
  تكوين لجنة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في وزارة الصحة، بعضوية عدد من األجهزة 
الخدمات  جميع  بتوفير  المحلية  الطبية  والمؤسسات  الصحة  وزارة  وتكليف  الحكومية، 

واإلمكانات لمواجهة األزمة.
  تحمل الدولة جميع تكاليف عالج المواطنين والمقيمين الذين يصيبهم الفيروس، وتقديم 

الدعم المالي الكبير لالقتصاد الوطني وحماية موظفي القطاع الخاص.
  دعم جهود منظمة الصحة العالمية، ودعم الشعبين الفلسطيني واليمني لمواجهة األزمة.

  ترتيب أوضاع المواطنين خارج البالد، ونقلهم على نفقة الدولة إلى وطنهم، وتقديم كل 
التسهيالت لهم.     

أّكـــــــدت رؤيـــــــــة المملكـــة 2٠3٠ أهميـــــــــة دور 
المـــــــرأة السعوديـــــــة، وجــــــاء فيهــــا:

مـــن  مهـــم  عنصـــر  الســـعودية  »المـــرأة 
تنميـــة  فـــي  سنســـتمر  قوتنـــا،  عناصـــر 
مواهبهـــا، واســـتثمار طاقاتهـــا، وتمكينها 
مـــن الحصـــول علـــى الفـــرص المناســـبة، 
تنميـــة  فـــي  واإلســـهام  مســـتقبلها  لبنـــاء 

مجتمعنـــا واقتصادنــــــا«.

الوحدة اخلامسة | الدرس السادس عشر
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عندمـــا أطلـــق خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز مشـــروع )نيـــوم( تولـــى 
بـــن  الملكـــي األميـــر محمـــد  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع، اإلشـــراف علـــى 

ــروع. ــذ للمشـ ــط والتنفيـ التخطيـ

ماذا يتوقع الطلبة أن تكون نيوم؟
...........................................................................................................................................

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

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

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

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

مكافحة الفساد
وتعزيز النزاهة

تأسيس مدينة
الملك سلمان للطاقة

توسعة الحرمين الشريفين ورفع 
الطاقة االستيعابية للمطاف

1نشاط

إجنازات أخرى

خلادم احلرمني الشريفني

امللك سلمان بن عبدالعزيز

إطالق مشروع
 مدينة نيوم

تأسيس مركز الملك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

إطالق برنامج 
التحول الوطني

الوحدة اخلامسة | الدرس السادس عشر
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الدرس الخامسالوحدة األولى

تقومي
الوحدة اخلامسة 
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تقويم الوحدة الخامسة

بـــن  الملـــك ســـلمان  الشـــريفين  ذاتيـــة مختصـــرة لخـــادم الحرميـــن  الطلبـــة ســـيرة  يكتـــب   1
اآلتيـــة: العناصـــر  وفـــق  ســـعود،  آل  عبدالعزيـــز 

نشأته: .......................................................................................................................... .
شخصيته: .................................................................................................................... .
إنجازاته: ...................................................................................................................... .

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

3  حقق خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز إنجازات كثيرة، فما اإلنجاز 
الذي يخدم الشـــباب في رأيك؟

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

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

4 مـــا المناســـبة الوطنيـــة التـــي اقتـــرح فكرتهـــا خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز وأشـــرف عليهـــا، وعـــززت التاريـــخ الوطنـــي في عـــام 1419هـ؟

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

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

أ- تولـــى  خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود الحكـــم َخلَفاً 
ألخيـــه الملك فهد بـــن عبدالعزيز.                    

ب - حصلت المرأة السعودية على حق التصويت في االنتخابات البلدية في عهد
       خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ج- أطلـــق خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز مشـــروع )نيوم( في 
شـــرق المملكة العربية الســـعودية.           

د- ُعـــرف عـــن خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز االنضباط في 
الوقـــت والدقة فـــي العمل.                    

���� ������ �������� �������.indd   127���� ������ �������� �������.indd   127 26/04/22   04:38:39 �26/04/22   04:38:39 �



128

ما هدف برنامج )ادفع ريااًل تنقذ عربيًا(؟

مــن اإلنجــازات الوطنيــة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمــان بن عبدالعزيز في 

خدمة اإلغاثة العالمية تأسيس مركز ....................................................................... ، 

وفي محاربة اإلرهاب والتطرف إنشاؤه التحالف ........................................................، 

والمركز العالمي.............................

      متى تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم؟
. ...................................................................

        ما أبرز صفات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؟ 

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

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

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

5

6

7

8

تقويم الوحدة الخامسة

 لمكافحة الفكر المتطرف      الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية       اإلسالمي العسكري لمكافحة اإلرهاب

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

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

يضع الطلبة الكلمات اآلتية في مكانها المناسب من النص اآلتي:
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ما أبرز قضية عربية اعتنى بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؟ 
.....................................................................................................................................

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

ماذا تعني قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في المئة يوم 
األولى من حكمه؟

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

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

يكتب الطلبة فقرة موجزة يصفون فيها إنجازات خادم الحرمين الشريفن الملك سلمان 
ابن عبدالعزيز.

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

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

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

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

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

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

9

1٠

11

تقويم الوحدة الخامسة
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13٠

الدرس السابع عشر: رؤية المملكة 2٠3٠

الدرس الثامن عشر: برامج تحقيق رؤية المملكة 2٠3٠

الدرس التاسع عشر: برنامج جودة الحياة 

الدرس العشرون: برنامج تنمية القدرات البشرية

الوحدة السادسة
رؤية المملكة العربية السعودية 
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محاور رؤية المملكة 2٠3٠ وركائزها.

برنامج تنمية القدرات البشرية.

برنامج جودة الحياة.

مشروعات رؤية المملكة 2٠3٠ المستقبلية.

سوف أتعلم في هذه الوحدة
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الدرس السابع عشر

رؤية اململكة 2030

 الرؤية
 هـــــي خطـــــة مستقبليـــــة للطموحــــات واألهـــداف التـــي

نريد تحقيقهــا.
وفـــي عـــام 1437 هــــ )2016م( أطلـــق خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود )رؤية  

المملكـــة 2030( لتطويـــر المملكـــة العربية الســـعودية.
وانطلقـــت برامـــج الرؤية بتخطيط ســـليم، ومتابعة دقيقة؛ 

لكـــي تحقق األهداف ومؤشـــرات اإلنجـــاز المتوقعة لها.

أطلق الملك عبدالعزيز مشروع توطين البادية وإنشاء الهجر في أول تأسيس المملكة.
باالســـتعانة بمصـــادر التعلـــم يوضـــح الطلبـــة مـــاذا حققـــت رؤيـــة الملـــك عبدالعزيـــز مـــن وراء هـــذا 

المشـــروع.
.........................................................................................................................................

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

1نشاط

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

اإلدارة  مجـــاالت  فـــي  المســـتمر  التطويـــر  علـــى  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  تســـير 
واالقتصاد وغيرها، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود ُأطلقت رؤية جديدة أشـــرف على إعدادها ولي العهد صاحب الســـمو الملكي 

األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز، فما أبـــرز جوانب تلـــك الرؤية؟

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع  يعلن انطالق رؤية المملكة 2٠3٠
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 ركائز  رؤية  اململكة2030 ) مكامن القوة(

1- العمق اإلسالمي والعربي:
الشـــريفين،  الحرميـــن  فيهـــا  ألن 
أطهـــر بقـــاع األرض، وألن الكعبـــة 
المشـــرفة في مكـــة المكرمـــة قبلة 

أكثـــر مـــن مليار مســـلم.

تقـــوم )رؤيـــة المملكـــة 2030( علـــى التخطيـــط الســـليم، وحكمـــة القيادة الســـعودية 
وعنايتهـــا، ومـــن أبـــرز ركائزها مـــا يأتي:

2- قوة استثمارية:
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  المتـــالك 
قدرات استثماريـــــة ضخمـــة، تَُعدُّ داعمة 

لالقتصـــاد ومـــورداً إضافيـــاً للبالد.

3- محور ربط القارات الثالث:
مكانة الموقع الجغرافي اإلســـتراتيجي للمملكة 
العربيـــة الســـعودية، فهـــي مركز ربـــط للقارات 
الثـــالث )آســـيا- إفريقيـــا - أوروبـــا(،  وتحيط 

بها أكثـــر المعابر المائيـــة أهمية.

الوحدة السادسة | الدرس السابع عشر
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صاحب السمو الملكي ولي العهد يشجع عدداً من الشباب السعوديين الذين قاموا  بتجميع أول 
طائرة عسكرية وتصنيع عدد من أجزائها عام 1440هـ

الوحدة السادسة | الدرس السابع عشر

»هدفـــي األول أن تكـــون بالدنـــا نموذجـــًا ناجحـــًا ورائدًا فـــي العالم على كافـــة األصعدة ، 
وســـأعمل معكم علـــى تحقيق ذلك«.

سلمان بن عبدالعزيز

َؤى هي تلك التـــي ُتبنى على مكامن  »دائمـــًا مـــا تبـــدأ قصـــص النجاح برؤية، وأنجُح الـــرُّ
القوة«.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

2نشاط
أ- يطلـــع الطلبـــة علـــى الصـــورة ويصفـــون  
اإلنجـــاز الذي حققه الشبــــــاب السعـــــودي 

وعالقتـــه برؤيـــة المملكـــة 2٠3٠.

ب- كيف نتفاعل مع رؤية المملكة 2٠3٠، ولماذا؟
........................................................................................................................................

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

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

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

. ...........................................................
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برامج حتقيق رؤية اململكة 2030

 برامج تحقيق رؤية المملكة 2030
هـــي برامـــج مصممـــة لتحقيـــق تطلعـــات رؤيـــة المملكـــة 2030 وأهدافهـــا، وتتضمـــن مجموعـــة من 
المبـــادرات. وهـــذه المبـــادرات هـــي مجموعة من األنشـــطة والمشـــروعات لهـــا زمن محـــدد ونتائج 
متوقعـــة. وبلـــغ عـــدد برامـــج تحقيـــق رؤيـــة المملكـــة  2030 ثالثة عشـــر برنامجـــاً، منها مـــا يأتي:  

1- برنامج َجْودة الحياة: 
يُعنى بتحسين نمط حياة الفرد واألسرة، وبناء مجتمع ينعم بحياة متوازنة.

2- برنامج اإلسكان:
يُعنى بتقديم حلول سكنية تلبي احتياجات وتطلعات األسرة السعودية.

3- برنامج التحول الوطني:
يرمي إلى تحقيق التميز في األداء الحكومي، واالرتقاء بمستوى الخدمات المعيشية.

4- برنامج تطوير القطاع المالي:
يعنى بتحسين الجوانب المالية واالستثمارية، وزيادة كفاءة اإلنفاق واإليراد.

5- برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية:
يرمـــي إلـــى تحويـــل المملكـــة إلـــى قـــوة صناعية رائـــدة ومنصـــة لوجســـتية دولية، فـــي عدد من 

الواعدة. المجـــاالت 
6- برنامج التخصيص:

يعنى بتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
7- برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

لزيـــادة خدمـــات حجـــاج بيـــت اهلل الحـــرام والمســـجد النبـــوي، وُزّوارهمـــا، والعنايـــة بالتاريـــخ 
اإلســـالمي.

8- برنامج تنمية القدرات البشرية:
لتحســـين مخرجـــات التعليم بجميع مراحلـــه، واالرتقاء بمســـتوى التدريب والمهـــارات والقدرات 

للطلبـــة في أثناء دراســـتهم وبعـــد توليهم مســـؤوليات عملية.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

تقـــوم رؤيـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 2٠3٠ على عدد مـــن البرامج والمشـــروعات 
التـــي تخـــدم أهدافها، فمـــا أبرز تلـــك البرامج؟
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مشروع نيوم:
مشروع اســـتثماري من أكبر المشروعات 
طموحـــاً، ويقـــع شـــمال غـــرب المملكـــة 
)نيـــوم(  واســـم  الســـعودية،  العربيـــة 
هـــو مجمـــوع كلمتيـــن، همـــا: )جديـــد( 
و)مســـتقبل(، وتعني المســـتقبل الجديد.
ويرمي مشــــــروع )نيوم( إلــــــى:  تنويـــــــع 
االقتصــــــاد فــــــــي المملكــــــــة العربيـــــة 
السعوديـــــة، واالعتمـــــــاد علــــى مصادر 
الطاقــــــــة المتجـــــــددة، وجمـــــع أفضــل 
العقول البشـــرية، وجـــذب رؤوس األموال 
واالســـتثمارات العالمية إليـــه، وتقديم ما 

يحلـــم بـــه المواطنـــون مســـتقباًل مـــن تنميـــة اإلنســـان، وتوفير مســـتقبل آمن للشـــباب.

يتخيـــل الطلبـــة مـــاذا ســـيكون عليـــه الوطـــن بعـــد تحقيـــق )رؤيـــة المملكـــة 2٠3٠( مـــن خـــالل 
اإلجابـــة علـــى األســـئلة اآلتيـــة:

1نشاط

الوحدة السادسة | الدرس الثامن عشر

 مشروعات رؤية المملكة 2030
 أشـــرف صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز ولـــي العهد على 
عـــدد من المشـــروعات التي أطلقها خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 

ضمـــن رؤية المملكـــة العربية الســـعودية 2030، ومن أبرزها:

أ- ما المواقع الجديدة التي ستكون جاذبة للمواطنين والسّياح؟
. ............................................................................................................................................................................

ُع أن يستعملها الطلبة في دراستهم مستقباًل؟ ب- ما التقنيات التي ُيَتَوقَّ
. ............................................................................................................................................................................
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أ- ما مواهبك ومهاراتك التي تريد أن تطورها لخدمة وطنك مستقباًل؟
. ...........................................................................................................................................................................

ب- ما طموحاتك في تنمية وطنك؟
..............................................................................................................................................................................

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

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

ُعها في المستقبل: يكمل الطلبة الجدول الزمني لألحداث التي يمكن توقُّ

يجيب الطلبة عن األسئلة اآلتية باالستعانة بخيالهم:

أحداث الوطنأحداث شخصية العام

2٠2٠

2٠3٠
2٠25

2٠4٠
2٠5٠

2نشاط

3نشاط

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

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

افتتاح المرحلة األولى لمشروع نيومدراسة تخصص األمن السيبراني في الجامعة

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

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

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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مجتمع حيوي

قيم راسخة
 اإلسالم          الوحدة الوطنية

بيئة عامرة              
 ثقافة وترفيه    حياة صحية           

 بيئة مستدامة

بنيان متين                             
 األســـــــرة        الشخصية

 المجتمع

حكومة فاعلة           
 شفافية      كفاءة إنفاق

 مخزونات إستراتيجية
 تعزيز خدمة المواطن

مواطن مسؤول              
 مسؤولية في الحياة
 مسؤولية في العمل 

 مسؤولية في المجتمع

استغالل الموقع         
 خدمات       تكامل

تنافس جاذب                          
 بيئة عمل    طاقة

 مدن اقتصادية 

استثمار فاعل                              
 تخصيص     قدرات استثمارية

 قطاعات واعدة     

فرص مثمرة                                         
 كفاءات        أسر منتجة

 منشآت        تعليم وتدريب        

وطن َطموحاقتصاد مزدهر

أسس )محاور( رؤية المملكة 2٠3٠

الوحدة السادسة | الدرس الثامن عشر
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الدرس التاسع عشر

برنامج  جودة  احلياة

ـــاة  ـــة المملكـــة 2030، لتحســـين حي ـــاة فـــي رؤي ُخصـــص برنامـــج جـــودة الحي
الفـــرد واألســـرة، ولبنـــاء مجتمـــع تتحقـــق فيـــه مســـتويات عاليـــة فـــي أســـلوب 

الحيـــاة.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

مـــن ضمـــن أعمـــال برنامـــج جـــودة الحيـــاة بنـــاء أماكـــن جديـــدة لتحســـين نمـــط الحيـــاة ومســـتوى 
العيـــش فـــي الوطـــن، مثـــل:

 المتاحف.                 المالعب.                              مراكز للفنون والثقافة. 
 المطاعم.                 قاعات السينما والمسارح.           المدن الترفيهية.

جودة الحياة

مستوى العيش

الترفيهالتعليم

الترويحالفنونالثقافة

الرياضةالتراث

الصحة

اإلسكان

البيئة

االقتصاد

الخدمات 
والنقل

األمن

المدن

توفير وتحسينتوفير وتحسين
نمط الحياة

االرتقاء بمستوى حياة الفرد والمجتمع وأسلوب الحياة

اعتنـــت رؤيـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 2٠3٠ بحيـــاة الناس في المملكـــة العربية 
الســـعودية وجودتهـــا، لالرتقـــاء بمســـتوياتها مـــن خـــالل أحـــد برامجها وهـــو برنامج 

جـــودة الحيـــاة، فمـــا أبـــرز جوانب هـــذا البرنامج ؟
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1نشاط
برأيك ما الخيارات المناسبة التي ستسهم في تحقيق حياة أفضل من العناصر اآلتية؟

 صالة ألعاب إلكترونية.    مهرجان ترفيهي.              قاعة سينما.
 مسرح مفتوح.                  ناٍد رياضي.              متحف.

 مالعب رياضية.     مسابقات وطنية.              حدائق نباتات طبيعية.
 برنامج تطوعي بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

 خيارات أخرى، مثل: ............................................................................................ .

الوحدة السادسة | الدرس التاسع عشر

���� ������ �������� �������.indd   140���� ������ �������� �������.indd   140 26/04/22   04:38:53 �26/04/22   04:38:53 �



141

الوحدة السادسة | الدرس التاسع عشر

مـــن أهـــداف برنامـــج جـــودة الحيـــاة تحســـين المـــدن الســـعودية، لكـــي تنضـــم 3 مـــدن منهـــا إلـــى 
قائمـــة أفضـــل 100 مدينـــة فـــي العالـــم.

ما المدن التي في رأيك ستكون بإذن اهلل في القائمة قبل نهاية عام 2٠3٠؟
 ....................................................-3    ...................................................-2   ...................................................-1

2نشاط

تطمح رؤية المملكة العربية السعودية 2٠3٠ لتحقيق عدد من المستهدفات، ومنها:

زيادة استقبال الضيوف 
المعتمرين

 8 ماليين
معتمر  سنوّيًا                

ال يوجد

%22

%16

%13

11٠٠٠ متطوع

 3٠ مليون
معتمر  سنوّيًا                 

3 مدن

%3٠

%5٠

%4٠

مليون متطوع

الصادرات
غير النفطية                            

متطوع في القطاع
 غير الربحي

تصنيف مدن سعودية من أفضل 
1٠٠ مدينة في العالم

نسبة مشاركة
 المرأة في العمل                     

نسبة ممارسة الرياضة مرة 
واحدة على األقل أسبوعياً

اليوم

اليوم

اليوم

اليوم

اليوم

اليوم

2٠3٠

2٠3٠

2٠3٠

2٠3٠

2٠3٠

2٠3٠
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الدرس العشرون

برنامج تنمية القدرات البشرية

ُخصـــص برنامـــج تنميـــة القـــدرات البشـــرية فـــي رؤيـــة المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية 2030، لتزويـــد المواطنيـــن بالقيـــم، والمعـــارف، 
ــين  ــالل تحسـ ــن خـ ــل، مـ ــوق العمـ ــم لسـ لهـ ــي تؤهِّ ــارات، التـ والمهـ

التعليـــم ومخرجاتـــه، ومجـــاالت أخـــرى.

من أبرز مجاالت البرنامج ما يأتي:
 تحضير الطلبة لِمَهِن المستقبل، وبناء قدراتهم على اإلبداع والتشغيل الذاتي. 

 بناء قدرات المعلمين، وقيادات المدارس والمشرفين من الرجال والنساء. 
 توسيع المراحل األولى في التعليم، مثل: رياض األطفال. 

 توفيـــر بيئـــة تعليميـــة جاذبـــة، مـــن حيـــث المبانـــي المدرســـية، والتقنيـــات الحديثـــة، والبرامـــج 
المســـتقبلية.

ـــة،  ـــة المســـتجدات المعرفي ـــم؛ لمواكب  تطويـــر مجـــاالت التدريـــب، وتحقيـــق االســـتدامة فـــي التعل
وتوســـيع  ذلـــك؛ لتوفيـــر احتياجـــات ســـوق العمـــل.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ُيَعـــّد التعليـــُم المنَطَلـــَق األســـاَس لتطوير قـــدرات المواطنيـــن، وتنميـــة مهاراتهم؛ ألجل  
التأهيـــل والمنافســـة والريـــادة  وتحقيـــق االبتـــكار واإلبـــداع، فمـــا أبـــرز جوانـــب برنامـــج 

تنميـــة القـــدرات البشـــرية لتحقيـــق ذلك؟

 مجاالت البرنامج
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يرمـــي برنامـــج تنميـــة القـــدرات البشـــرية إلـــى تعزيـــز عـــدد مـــن القيـــم التـــي تســـهم فـــي تحقيـــق 
أهدافـــه. يرجـــع الطلبـــة إلـــى مصـــادر التعلـــم ويضيفـــون أبـــرز القيـــم التـــي يســـتهدفها هـــذا 

البرنامـــج فـــي الفراغـــات اآلتيـــة:
1- العزيمة.                        2- المثابرة.                         3- ............................. . 
 . ............................. -6               . ............................. -5             . ............................. -4

1نشاط

منظومة التعليم والتدريب في برنامج تنمية القدرات البشرية

سوق العمل والتعليم مدى الحياة ) أكبر من 23 سنة(

مرحلة تعليم
الطفولة المبكرة

التعليم
ما بعد الثانوي

التعليم العام
من االبتدائية حتى الثانوية

التعليم العاليرياض األطفال
)أكاديمي(

التعليم العالي
)التدريب المهني والتقني(

الحضانة
)3-٠(
سنوات

المرحلة االبتدائية

الثانوية )أكاديمي(

المرحلة المتوسطة

الثانوية )تدريب تقني ومهني(

18-23 سنة3-6 سنوات

18-23 سنة

11-15 سنة6-11 سنة

15-18 سنة 15-18 سنة
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برأيـــك، كيـــف يحقـــق برنامـــج تنميـــة القـــدرات البشـــرية تعزيـــز مكانـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
عالميـــًا؟

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

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

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

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

2نشاط

يعتنـــي برنامـــج تنميـــة القـــدرات البشـــرية بالطلبـــة 
وهـــذا  المبكـــرة،  تعليمهـــم  مراحـــل  بـــدء  منـــذ 
ـــدؤوب  ـــرة والعمـــل ال ـــذل الجهـــد والمثاب ـــب ب يتطل
ــة  ــراز مكانـ ــه، وإبـ ــق أهدافـ ــم؛ لتحقيـ ــن جانبهـ مـ

ــاً. ــاً وعالميـ ــعودية محليـ ــة السـ ــة العربيـ المملكـ

 الطلبة أساس البرنامج

أحد الفصول الدراسية في المملكة العربية السعودية
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الدرس الخامسالوحدة األولى

تقومي
الوحدة السادسة
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يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غير الصحيحة:
أ- أُعلنت رؤية المملكة 2030 في عام 1430هـ.

ب- الموقع الجغرافي لوطني محور مهم في رؤية المملكة 2030. 

ج- التخصيص ليس استثماراً فاعاًل.

د- العمق اإلسالمي والعربي لوطني هو أن فيه الحرمين الشريفين. 

هـ- تقع مدينة نيوم المستقبلية شرق المملكة العربية السعودية. 

و- تحسين مستوى العيش ونمط الحياة من أسس برنامج جودة الحياة. 

يذكر الطلبة ثالثًا من ركائز رؤية المملكة 2٠3٠.

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

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

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

ما أبرز التوقعات لنتائج )رؤية المملكة 2٠3٠( في رأيك؟
..............................................................................................................................................................................

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

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

1

2

3

تقويم الوحدة السادسة

المجموعة )ب(المجموعة )أ(

         من ركائز رؤية المملكة 12030- من أهداف برنامج جودة الحياة 

         رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل2- برنامج تنمية القدرات البشرية 

         أحد برامج رؤية المملكة 32030- من أهداف رؤية المملكة 2030

         تحسين المدن السعودية4- العمق اإلسالمي والعربي
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المجموعة )ب(المجموعة )أ(

         من ركائز رؤية المملكة 12030- من أهداف برنامج جودة الحياة 

         رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل2- برنامج تنمية القدرات البشرية 

         أحد برامج رؤية المملكة 32030- من أهداف رؤية المملكة 2030

         تحسين المدن السعودية4- العمق اإلسالمي والعربي

يكمل الطلبة الفراغات اآلتية: 4

5

تقويم الوحدة السادسة

يصل الطلبة ما في المجموعة )أ( بما يناسبها في المجموعة )ب( باستعمال األرقام:

أ- أُطلقت رؤية المملكة 2030 في عام  .............................................. .

ب- مـــن عوامل نجاح رؤية المملكة 2030  ................................................................................................. . 
 ج- ُخصص برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030 لتحســـين حياة ......................................،

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

د- برنامـــج .......................................................... ســـيجعل بالدنـــا مـــن أفضـــل 10 دول ترحيبـــاً في 
العالـــم قبل عـــام 2030. 
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