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أهداف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على أنواع الخرائط وعناصرها واستعماالتها

  التعرف على مفهوم الصور الجوية، ومجاالت استعمالها

 التعرف على التقنيات الحديثة في تحديد المواقع واالتجاهات

  التعرف على معلومات المساحة وخطواتها
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 الخريطة:
هي وسيلة لتمثيل سطح الكرة األرضية أو جزء منه بظواهره الطبيعية والبشرية على لوحة 
مستوية. ويعد استعمال الخرائط قديماً جداً، وقد تطورت الخرائط مع مرور الزمن في 

أدواتها، وطرائق رسمها حتى أصبحت اليوم رقمية.
وزادت أهمية الخرائط في الوقت الحاضر مع تطور التقنية، وارتباطها بالتطور والتنمية.

الدرس الثالثون

أنواع الخرائطأنواع الخرائط

اسم كتابهتاريخ وفاتهاسم العالم
صورة األرض٢٣٢ هـالُخواَرْزمي
صورة األرضبعد ٣٦٧ هـابن َحْوَقل
أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم٣٨٠ هـالَمْقِدسي
نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق٥٦٠ هـاإِلْدريسي

منذ أكثر من 4٥٠٠ سنة، حاول اإلنسان رسم  خرائط لبعض ظواهر 
المكان، ففي متحف جامعة هارفرد في الواليات المتحــــدة األمـــريكية 
خريطة ترجع إلى عهد البابليين، تمثل نهرًا ومزرعة في شمال العراق.

في  منها  فاستفادوا  الخرائط،  على  حرصوا  الـمـــســلمــيــن  أن  كـما 
الفتوح اإلسالمية، ونشر اإلسالم، كما حرص العلماء منهم على وضع 
الخرائط مختلفة األشكال والمقاصد في مصنفاتهم الجغرافية، ومن 

العلماء: أولئك  أبرز 

لالطالع

خريطة اإلدريسي

الدرس الرقمي

كان اإلنســـان قديمـــًا يعتمـــد فـــي رحالتـــه وتنقالتـــه علـــى مـــا تختزنـــه ذاكرتـــه مـــن صـــور 
ذهنيـــة عـــن معالـــم الطريـــق واالتجاهـــات والمســـافات، وكان يعتمـــد أيضـــًا علـــى النجـــوم 
ليهتدي بها في أثناء ســـفره، ثم اســـتعان اإلنســـان بوصف الظواهر الطبيعية والبشـــرية 

ورســـمها، إلـــى أن تطـــور ذلـــك فظهـــرت لنـــا الخريطـــة، فما هـــي؟ ومـــا أنواعها؟ 
؟؟



213

الهيالاليا 

تتنوع الخرائط وتختلف باختالف المعلومات، والموضوعات، ومدى الحاجة إليها، وتُصنَّف 
الخرائط وفق معايير مختلفة، ويساعد مفتاح الخريطة على تحديد نوعها.

أنواع الخرائط وفق الغرض منها

خرائط طبيعية

الخرائط
التضاريسية

الخرائط
التاريخية

الخرائط
السكانية

الخرائط
السياسية

الخرائط
االقتصادية

الخرائط
المناخية

خرائط
النبات

الطبيعي

خرائط بشرية

الظواهر  عليها  تُمثَّل  التي  الخرائط  هي 
 والتي ال أثر  التي خلقها اهلل  الطبيعية 

لإلنسان في نشأتها، ومن هذه الخرائط:
التي تمثل  وهــي  الــتــضــاريــســيــة:  1- الــخــرائــط 
مرتفعات  من  المختلفة   األرض  أشكال سطح 

ومنخفضات.

أواًل- الخرائط الطبيعية:

أنواع الخرائط:

الوحدة السادسة |  الدرس الثالثون
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ة: وهي التي تمثل الظواهر الُمــناخــية الـمـــختلفة، من رياح وأمطار  ٢- الخرائط الُمناخيَّ
ورطوبة ودرجة حرارة جّو.

حشائش معتدلة 

شجاات البحر املتوسط 

غابات مدارية 

حشائش مدارية 

نباتات صحراوية 

خريطة النباتات الطبيعية في العالم العربي

خريطة مناخية للمملكة العربية السعودية

٣- خرائط النبات الطبيعي: وهي التي تمثل النبات الطبيعي، مثل: تنوعه وتوزيعه.

الوحدة السادسة |  الدرس الثالثون
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)الظواهر  وتُسمى  ونشاطه،  باإلنسان  تتصل  التي  الجوانب  عليها  تُمثَّل  التي  الخرائط  هي 
البشرية(، ومنها:

ّكان، مثل: توزيعهم، وكثافتهم. ّكانية: التي تُظهر ما يتعلق بالسُّ 1- الخرائط السُّ
٢- الخرائط االقتصادية: التي تَُمثِّل النشاطات االقتصادية لإلنسان، مثل: الزراعة والصناعة.

ثانيا ً- الخرائط الَبَشرية:

خريطة اقتصادية للمملكة العربية السعودية خريطة سكانية للمملكة العربية السعودية

الوحدة السادسة |  الدرس الثالثون

خريطة سياسية للمملكة العربية السعودية

٣- الخرائط السياسية: التي تَُمثِّل الظواهر 
السياسية، مثل: الحدود بين الدول.
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خريطة تاريخية

الوحدة السادسة |  الدرس الثالثون

د الدول. 4- الخرائط التاريخية: التي تتناول الجوانب التاريخية، مثل: مواقع المعارك، وتَمدُّ

يحدد الطلبة نوع الخريطة في الجدول اآلتي:

نوع الخريطةالظاهرة
الجبال

توزيع السكان
الزراعة

الحشائش

الرياح

1 نشاط
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يكتب الطلبة تعريفًا لما يأتي:

أ- الخريطة: .................................................................................................................................
ب- الخرائط الطبيعية: ............................................................................................................
ج - الخرائط البشرية: ..............................................................................................................

يربط الطلبة بين القائمة  )أ( والقائمة )ب( بتدوين الرقم المناسب:

)ب()أ( 

1. خرائط النبات الطبيعي    
2. الخرائط المناخية
3. الخرائط السكانية
4. الخرائط التاريخية
5. الخرائط السياسية

     تمثل التوزيع البشري وكثافته في أماكن محددة.
     تمثل الحدود بين الدول.

     تمثل اتجاه الرياح في فصل الصيف.
     تمثل توزيع الغابات المطيرة.

     تمثل مواقع المعارك وامتداد الدول.

ُيكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

تقويم الدرس الثالثني 

1

٢

٣

أنواع الخرائط وفق الغرض منها

..............................................................................................
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ينظر الطلبة إلى الخريطتين، ثم ُيكملون المعلومات المطلوبة:

أ- ظاهرتين طبيعيتين: 
   ............................................   -2  ............................................ -1

ب- ظاهرتين بشريتين: 
   ............................................   -2  ............................................ -1

ج- سبب تنوع الخرائط: 
........................................................................................................................................................................        

4

 تقومي الدرس الثالثني
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الدرس الحادي والثالثون

عناصر الخريطةعناصر الخريطة

 عناصر الخريطة:

الدرس الرقمي

يعتمد رسم الخريطة على عناصر مهّمة ال بد من توافرها فيها.

حتـــى يكتمـــل فهمنـــا للخريطـــة ال بـــد أن تكتمل عناصرهـــا، فما عناصـــر الخريطة؟ وما 
أهميـــة كل عنصـــر فيها؟ ؟؟



220

11- عنوان الخريطة:- عنوان الخريطة:
االســـم الـــذي يحدد موضـــوع الخريطـــة، والمكان الـــذي تمثله. فعلى ســـبيل المثال: 
خريطـــة األقاليـــم الُمناخيـــة فـــي العالـــم يكـــون موضوعهـــا: األقاليـــم الُمناخية، أما 

المـــكان الـــذي تمثله فهـــو: العالم.
٢٢- إطار الخريطة:- إطار الخريطة:

ما يحيط بالخريطة من الخارج.

من أهم فوائد اإلطار ما يأتي:
  تحديد الجزء الذي تمثله الخريطة.

  تسهيل وضع شبكة خطوط الطول، ودوائر العرض.
  تحديد األماكن التي تخصص لبقية عناصر الخريطة.

٣٣-- شبكة اإلحداثيات: شبكة اإلحداثيات:
يقصـــد بهـــا خطوط الطـــول ودوائر الَعْرض، وإذا لم تُرســـم يُكتفى برســـم شـــرطات 
صغيـــرة على حوافِّ اإلطـــار الداخلي للخريطـــة، ومن ثَمَّ كتابة أرقـــام تلك الخطوط 
والدوائـــر؛ بحيـــث تســـهل قراءتهـــا. ومـــن فوائدها أنها تســـتعمل في تحديـــد الوقت 

ومواقـــع األماكـــن تحديـــداً دقيقاً، وتحديد المناخ الســـائد على ســـطح األرض.

الوحدة السادسة | احلادي والثالثون

ما فوائد خطوط الطول ودوائر الَعْرض؟
.................................................................................................................................................................................................

1 نشاط
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44- مفتاح الخريطة- مفتاح الخريطة::
يحتوي على مجموعة من:يحتوي على مجموعة من:

الظواهـــر  تَُمثِّـــل  التـــــي  الرمـــــوز  أ- 
الخريطــــــة. علـــــــى  والَمعالــــــــم 

ـــر مـــا  ب- المصطلحـــــات التــــي تفسِّ
تعنيــــــه الرمـــوز المســـتعملة  فـــي 

الخريطـــة.
ولهـــذا يســـاعد مفتـــاح الخريطـــة على 
قـــراءة المعلومـــات التـــي تُْعـــَرض فيها، 
وفهـــم مدلوالتهـــا. وتختلـــف الرموز من 
خريطـــة إلـــى أخـــرى، وتتنـــوع حســـب 
الظواهـــر الطبيعيـــة والبشـــرية، وحتـــى 
نتمكـــن من معرفـــة معاني هـــذه الرموز 

ال بـــد مـــن قـــراءة مفتـــاح الخريطة.

أ- هل يمكننا فهم الخرائط بال مفتاح؟ 
...............................................................................................................................................................................

ب- ما أهمية مفتاح الخريطة؟ 
...............................................................................................................................................................................

٢ نشاط

وأبرز أنواع الرموز المستعملة في مفتاح الخريطة

القرى

المدن

العواصم

حدود
سياسية

طرق
برية

األنهار

جبال

هضاب

سهول

حقول 
نفط

مناطق 
صناعية

مطارات

رسوممساحيةخطيةنقطية

الخريطــــة  ازدحـــــام  لمنــــع  الرمــــوز  تستعمـــل 
باألسماء والصور واألشكال المرتبطة بشرح 

الظواهر. هذه 

الوحدة السادسة | احلادي والثالثون
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هل يمكنني رسم خريطة لمدرستي بأبعادها الحقيقية؟
يصعب تمثيل األماكن والمواقع واألشياء األخـــرى التي تكون عــلــى األرض  بأحــجـامها وأبعادها 
الحقيقية على الخريطة؛ وذلك لكبر حجمها، لذا ترسم الخريطة وفق مقياس رسم محدد، 

ويوضع في األغلب في أسفل الخريطة.
وعلى هذا فمقياس الرسم هو:

النسبة بين البعد على الخريطة، وما يقابله على الطبيعة.
مثال: إذا كان مقياس رسم خريطة يساوي )1: 100٫000( فهو يعني أن كل سنتيمتر واحد 

على الخريطة يقابله )100٫000( سنتيمتر على الطبيعة.

طرق قياس اطرق قياس المسافات على الخريطة:لمسافات على الخريطة:
هناك عدة طرائق لقياس المسافات على الخريطة، منها:

1- الِمْسَطرة العادية: على سبيل المثال: لو كانت المسافة على الخريطة 10سم ومقياس الرسم 
لهذه الخريطة هو 1: 1000، لكانت المسافة على سطح األرض هي 1000x10=10٫000سم.

2- الخيط: يستعمل في قياس المسافات المتعّرجة.
3- َعَجلة قياس المسافات.

٥٥ - مقياس الرسم: - مقياس الرسم:

من أنواع مقاييس الرسم

مقياس خطي

وهو أفضل أنواع المقاييس؛ 
ألنه يظل صحيحًا عند تصغير 

الخريطة أو تكبيرها عند 
التصوير

٢٠ ٨٠ كم٠4٠٦٠
مقياس كتابي 

كل واحد للسنتيمتر على 
الخريطة مثاًل يقابله 

عشرون  كيلو مترًا على 
الطبيعة

مقياس نسبي
٢٠٠٠,٠٠٠ :1

مقياس َكْسري

٢٠٠٠,٠٠٠
1
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طول الطريق على الخريطة )٦سم( بمقياس رسم )1: ٥٠.٠٠٠(.
أ- ما نوع مقياس الرسم؟

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

 = الطبيعة  على  المسافة  أن  علمًا  الطبيعة،  على  الطريق  هــذا  طــول  الطلبة  يحسب  ب- 
المسافة على الخريطة x مقام مقياس الرسم.

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

٦٦- اتجاه الخريطة:- اتجاه الخريطة:
المؤشـــر الذي يبين اتجـــاه الشـــمال، واالتجاهات األخرى 
علـــى الخريطـــة، وفي األغلب يرمز له بمؤشـــر يشـــير إلى 
الشـــمال فـــي أعلى الخريطة أو أســـفلها. ويرســـم مؤشـــر 
االتجـــاه بعـــدة أشـــكال، ويُعّد توجيـــه الخريطـــة أول عمل 
يقوم بـــه مســـتعملو الخريطة فـــي الدراســـات الميدانية.

٣ نشاط

توجيه الخريطة:
ـــح علـــى الخريطـــة منطبقـــاً علـــى اتجاه الشـــمال في  هـــو أن يكـــون اتجـــاه الشـــمال الموضَّ

الطبيعـــة. ولتوجيـــه الخريطـــة فوائـــد عديـــدة، مـــن أهمها:
 قراءة الخريطة، ومقارنتها بالظواهر الطبيعية أو البشرية التي  على سطح األرض.

 تعيين موقع الراصد على الخريطة، إذا كان هذا الموقع مجهوالً.
ح في   إضافـــة معلومـــات وتفصيـــالت جديـــدة مثل رســـِم طريـــٍق أُنِْشـــَئ حديثاً، ولـــم يوضَّ

الخريطة.
 استعمالها دلياًل يرشد السّياح والرّحالين إلى االتجاهات الصحيحة لخط سيرهم.

أشكال رسم مؤشر االتجاه

الوحدة السادسة | احلادي والثالثون
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توجيه الخريطة توجيه الخريطة له طريقتان، هما:
أواًل- التوجيه بالظواهر أو امتداد الطريق:

أ ــ نأخذ مكاننا في بقعة محددة على امتداد الطريق.
ب ــ نوضح ما يقابل هذه البقعة على الخريطة.

ـ نجعل الخريطة في وضع أفقي ثم نحركها يمنة ويسرة، وعندما ينطبق امتداد الخط الذي  جـ 
يمثل الطريق في الخريطة على نظيره في الطبيعة، تكون الخريطة قد تحقق توجيهها.

ثانيًا- التوجيه بالَبْوَصَلة.
أ -  وضـــع الخريطـــة بشـــكل أفقـــي 

على ســـطح مســـتٍو.
ب -  وضـــع البوصلـــة فـــوق الخريطة 
فـــي مكان مجـــاور لســـهم اتجاه 
الشمال المرسوم في الخريطة.
ج - إبقـــاء البوصلـــة ثابتة في وضعها 

الســـابق، وتحريك الخريطة يميناً ويســـاراً إلى أن ينطبق محور اإلبرة المغناطيســـية على 
هـــت توجيهاً صحيحاً. امتداد ســـهم الشـــمال، وبذلك تكون الخريطة وُجِّ

الشمال

الشمال المغناطيسيالشمال

االنحراف المغناطيسي 

توجيه الخريطة بالبوصلة

الوحدة السادسة | احلادي والثالثون

يرجع الطلبة إلى خرائط جوجل في الرابط اإللكتروني 
للتعـــرف علـــى أماكـــن فـــي العالـــم باســـتعمال الخرائـــط، 

ويصفـــون المـــكان الـــذي أعجبهم، مع ذكر الســـبب.
...........................................................................................................

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

٤ نشاط

www.google.com
اكتشاف العالم

من خالل خرائط جوجل
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ما عناصر الخريطة؟
................................................... ، .............................................................  ، .............................................................

ما أنواع رموز الخريطة؟ 
................................................... ، .............................................................  ، .............................................................

لتوجيه الخريطة عدة طرائق، ما هي؟
 .....................................................................................................................................................................................

ما أهمية كلٍّ من؟
أ-  عنوان الخريطة: .........................................................................................................
ب- رموز الخريطة:  .........................................................................................................
ج- مقياس الرسم:   .........................................................................................................

ْسبي؟ ما الفرق بين المقياس الَخّطي والمقياس النِّ
...................................................................................................................................................................

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

ينقل الطلبة خريطة المملكة العربية السعودية على ورقة خارجية، ثم:
أ- يســـجلون عليهـــا: العنـــوان، والمفتـــاح، ورمزاً للعاصمـــة الرياض، ورمـــزاً للمدينتين 

المقدســـتين، ومؤشـــر اتجاه الشمال.

ب- يوجهـــون الخريطـــة علـــى الطبيعـــة داخـــل الفصل، ويســـجلون حولها أبـــرز معالم 
الفصل )البـــاب، الســـبورة، النوافذ(.

تقويم الدرس الحادي والثالثني 
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كل واحد سنتيمتر على الخريطة 
يقابله )٢٠٠( كيلومتر على الطبيعة

بعد االطالع على خريطة المملكة العربية السعودية، يجيب الطلبة عن اآلتي:
ن على الخريطة؟ أ- ما مقياس الرسم المدوَّ

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

ب- ما قياس المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة باستعمال المسطرة؟
......................................................................................................................................................................................

ج- ما المسافة بالكيلومترات بين المدينتين على الخريطة؟
......................................................................................................................................................................................

٧

 تقومي الدرس احلادي والثالثني
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الدرس الثاني والثالثون

الصور الجوية واستعماالتهاالصور الجوية واستعماالتها

الدرس الرقمي

بالطائرات، تُلتقط  األرض،  لجزء من سطح   هي صورة 
أو المناطيد المزّودة بآالت تصوير.

والصور الجوية نوعان، هما:
الوضع  حالة  في  تلتقط  الــرأســيــة:  الــجــويــة  الــصــور   -1

الرأسي لعدسات أجهزة التصوير.
٢- الصور الجوية المائلة: تلتقط والعدسات في وضع 

مائل؛ بحيث تغطي مساحات كبيرة.
من  عدد  بالتقاط  الكبيرة  الرأسية  المساحات  ر  تُصوَّ

الصور، ثم توضع إلى جوار بعضها.

الفرق بين الخريطة والصورة الجوية:

الصورة الجويةالخريطة

حقيقة لما على سطح األرضمتثيل ملا على سطح األرض

ال تحتاج إلى مفتاح؛ ألنها توضح الظواهر كما هي في الطبيعةتحتاج إلى مفتاح ورموز

توضح الظواهر المتحركةال توضح الظواهر المتحر كة

تظهر جميع التفاصيل التي تكون أمام عدسة التصويرتوضح مجموعة منتقاة من تفاصيل سطح األرض
توضح خطوط الطول، ودوائر العرض، والحدود 

ال توضح خطوط الطول ودوائر العرض، والحدود السياسية واإلداريةالسياسية واإلدارية

صورة جوية رأسية

صورة جوية مائلة

تقـــدم الصـــور الجويـــة معلومـــات دقيقـــة عـــن الواقـــع الجغرافـــي والمعالـــم المكانيـــة فـــي 
المنطقـــة، فمـــا الصـــور الجويـــة؟ ومـــا اســـتعماالتها؟ ومـــا كيفيـــة التقاطهـــا؟ ومـــا الفرق 

بينهـــا وبيـــن الخريطة؟
؟؟

 الصورة الجوية:
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أ- ماذا يمثل الشكل )1(؟
.................................................................................................................................................................................

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

لت المنطقة في الشكل )٢(؟ ب- كيف ُمثِّ
.................................................................................................................................................................................

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

ج- لماذا ال نحتاج إلى مفتاح للرموز في الشكل )1(؟
.................................................................................................................................................................................

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

د- أي الشكلين يأخذ وقتًا أطول في إعداده؟ مع بيان السبب.
................................................................................................................................................................................

هـ- أي الشكلين يوضح الظواهر المتحركة؟
.................................................................................................................................................................................

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

يتأمل الطلبة الشكلين، ثم يجيبون: 

الشكل )٢(الشكل )1(

الوحدة السادسة | الدرس الثاني والثالثون
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الســـتنباط  مهمـــاً  مصـــدراً  الجويـــة  الصـــور  تعـــّد 
المعلومات الجغرافية، وتستعمل ألغراض متنوعة، 

مـــن أبرزهـــا:
1-التعرف على الظواهر الطبيعية والبشرية.

2- إعداد الخرائط الطبوغرافية.
3- تحديد طرق المواصالت، ودراسة الحركة عليهــا.

4- تصنيف تكوينات الصخور والتربة بأنواعها.
5- التخطيـــط العمرانـــي، مثـــل: تخطيـــط المـــدن، 
والقـــرى، أو األحيـــاء، وتحديـــد مواقـــع الخدمات 
والصناعية. العامـــة المختلفة،  واألماكن التجاريـــة 

6- تحديد المواقع األثرية.
7- رصـــــد حجم التـــغيرات الـــــبيئية، مثل: األضرار 

الناشئة عن الفيــــضانات، والـــــسيول، وغيرها.

لالطالع استعماالت الصور الجوية:

الخريطة الطبوغرافية:
الطبيعية  الظواهر  توضح  دقيقة  خريطة  هي 
والبشرية معاً بدقة عالية، وتوضح هذه الظواهر 
علـــى الخريطــــة باستعمـــــال الرمــــوز النقطيــــة 
التي  األلوان  إلى  إضافًة  والمساحية،  والخطية 

تساعد على قراءة الخريطة.

صورة جوية لميناء رأس تنورة

صورة جوية لمنطقة آثار الدرعية

صورة جوية آلثار السيول صورة جوية للمسجد الحرام

الوحدة السادسة | الدرس الثاني والثالثون
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الصور الفضائية )االستشعار عن ُبْعد(:
المزّودة  الصناعية  باألقمار  المأخوذة  الصور  هي 
معلومات  ُتجمع  وفيها  بعد،  عن  االستشعار  بأجهزة 
أرقام  دقيقة لمساحات واسعة من األرض على شكل 
سطح  على  رادارية  استقبال  محطات  تستقبلها 
األرض، وتحولها بعد ذلك - بالحاسوب - إلى مرئيات 
أو مناظر مصورة لسطح األرض، وتعد أفضل طريقة 
المناطق  خرائط  ورسم  الكبيرة،  المناطق  لمسح 
الحالية. الخرائط  تحديث  في  تسهم  كما   النائية، 

بعد  عن  االستشعار  لتقنية  الوطني  المركز  يتولى 
نقل  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  الملك  بمدينة 
وتوطينها.   وتطويرها  بعد  عن  االستشعار  تقنية 

من فوائد القمر الصناعي:
1- إرسال الصور على شكل إشارات رقمية إلى محطات 

االستقبال  األرضية.
مناظر  إلى  ل  وُتحوَّ بالحاسب،  ُتعاَلج  إشارات  إرسال   -٢

مصورة.

أ- لــمــاذا تــبــادر الـــدول إلــى تصوير الــكــوارث 
التي تحدث فيها من الجو؟

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

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

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

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

العام؟  ب- هل شاهدَت صــورًا للكوارث هذا 
وما نوع تلك الصور؟ 

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

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

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

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

العربية  الــمــمــلــكــة  دور  الــطــلــبــة  يــوضــح  ج- 
من  المتضررين  مساعدة  في  السعودية 

الكوارث.
...........................................................................................

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

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

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

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

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

٢ نشاط
يجيب الطلبة عن األسئلة اآلتية:

الوحدة السادسة | الدرس الثاني والثالثون
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ما المقصود بالصور الجوية؟
..........................................................................................................................................................................................

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

يقارن الطلبة بين:
أ- الخريطة والصورة الجوية من حيث المفتاح، والظاهرة التي تمثلها، وتفاصيل سطح األرض.

الصورة الجويةالخريطةأوجه المقارنة
..........................................................................................المفتاح

..........................................................................................الظاهرة التي تفسرها

..........................................................................................تفاصيل سطح األرض

ب- الصورة الرأسية والصورة المائلة.
.........................................................................................................................................................................................

ُتعـــّد الصـــور الجويـــة مصــدراً مهمـــاً مـــن مصـــادر المعلومــات الجغرافية. في إطار ذلك: 
يوضح الطلبة استعماالت الصور الجوية.

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

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

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

والتقني في  العلمي  التقدم  أثر  الطلبة شفهّيًا وجهة نظرهم في  يبين مجموعة من 
تطوير الخرائط والصور الجوية.
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؟؟  ما دور القمر الصناعي في تحديد المواقع؟
بينما كانت األســـرة في رحلة خرج ابنها ياســـر على ســـيارته 
بعـــد أن أخـــذ إحداثيـــات الموقـــع من جهـــاز والـــده، وتأخر 
فـــي العـــودة، وبينمـــا كان األب قلقـــاً متـــردداً بيـــن االنتظـــار 
والبحـــث عـــن ابنـــه، إذ بســـيارتين مقبلتين إحداهما ســـيارة 
ياســـر واألخـــرى ســـيارة رجـــل أرشـــد ياســـراً إلـــى موقعهم، 

فاســـتضافه األب وشـــكره، ثم ســـأله:
كيف عرفت موقعنا؟

.)GPS( ــ عرفته بجهاز تحديد المواقع العالمي
وكيف يعرف الجهاز ذلك؟

الموقع وإحداثياته )أرقام  يُخّزن فيها مكان  ــ للجهاز ذاكرة 
ــعــرض(، وقــد أخـــذُت مــن ابنكم  خطوط الــطــول ودوائـــر ال
إحداثيات الموقع، فاستدعيته من ذاكرة الجهاز، وهنا أشار 
التي  المسافة  الجهاز  بّين  كما  الموقع،  إلى  االتجاه  سهم 

تفصل بيننا.

الدرس الثالث والثالثون

التقنيات الحديثة؛
)GPS( نظام تحديد المواقع العالمي

قمر صناعي

)GPS( جهاز تحديد المواقع العالمي

الدرس الرقمي

الصحراء
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نظـــام مترابـــط يســـاعد على تحديـــد إحداثيات أي مـــكان على ســـطح األرض بدقة عالية، 
وفق خطـــوط الطول ودوائـــر العرض.

ما العالقة بين جهاز تحديد المواقع، وخطوط الطول ودوائر العرض )اإلحداثيات(؟
..................................................................................................................................................................................................

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

:):)GPSGPS( نظام تحديد المواقع العالمي )نظام تحديد المواقع العالمي 

1 نشاط

:)GPS( مكّونات نظام تحديد المواقع العالمي

11- قسم األقمار الصناعية:- قسم األقمار الصناعية:

٢٢- قسم التحكم:- قسم التحكم:

يتألف هذا القســـم من مجموعـــة من األقمار 
الصناعية التـــي تدور حول األرض.

مهمـــة هـــذا القســـم متابعـــة عمـــل األقمـــار 
ومراقبتهـــا مراقبـــة مســـتمرة، مـــن أجـــل أن 
األقمار  الصناعيةيكـــون حســـاب اإلحداثيـــات حســـاباً دقيقـــاً.

الوحدة السادسة | الدرس الثالث والثالثون

يتكـــون نظـــام تحديـــد المواقـــع العالمـــي من 
ثالثة أقســـام، هي: قســـم األقمار الصناعية، 

قســـم التحكم، قســـم المســـتخِدم.

؟؟ ما طريقة عمل جهاز )GPS(؟
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٣٣- قسم المستخدم:- قسم المستخدم:
أجهـــزة اســـتقبال )GPS(، وهـــي فـــي الطائرات، و فـــي الســـفن، وبعض الســـيارات وأجهزة 
االتصـــال وغيرهـــا، وقد تكـــون أجهزة فرديـــة في متناول أي شـــخص، وتتفـــاوت دّقتها بين 

جهـــاز وآخر.
ويعمـــل هـــذا النظام  بأن ترســـل األقمـــار الصناعيـــة إشـــارات تلتقطها محطـــات المتابعة 
األرضيـــة؛ لتحديـــد موقـــع القمـــر، ومقـــدار بُعده عـــن المحطة، ثـــم تعيد هـــذه المعلومات 
للقمـــر الصناعـــي الذي يبثها مرة أخرى؛ لتســـتقبلها أجهزة اســـتقبال مخصصة، يظهر على 
شاشـــاتها الموقـــُع اإلحداثـــي لها، واالرتفاُع عن ســـطح البحر، وســـرعُة حركة المســـتخدم، 

إضافـــًة إلى وجود ســـهم يشـــير إلـــى جهة المـــكان المراد الوصـــول إليه.

نظام تحديد المواقع العالمي البحري

نظام تحديد المواقع العالمي الجوي

لالطالع

 األحــــرف الثالثـــــة )GPS( هـــــي اختصـــــار للكلمــــات اإلنجليزية )Global Positioning System(، أي: نظام  تحديد المواقع العالمي.
 عدد األقمار المخصصة لهذا النظام )٢4( قمرًا صناعيــــًا تــــدور حــــــول األرض فــــــي ستـــــــة مــــــدارات، ومحطة التحكم الرئيسة للنظام 

في والية كلورادو األمريكية، وتتبعها خمس محطات أخرى في العالم.

)GPS( مكونات نظام تحديد المواقع العالمي
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مثال: 
إذا أردنا الوصول إلى موقع ما، فنحن بحاجة إلى:

 .)GPS( أوالً: جهاز تحديد المواقع
ثانياً: معرفة إحداثيات الموقع.

ثالثاً: اتصال الجهاز باألقمار الصناعية.
بالتوجه إلى ذلك الموقع؛ عند ذلك  رابعاً: إدخال إحداثيات الموقع، وإعطاء الجهاز أمراً 

ستظهر على الشاشة معلومات، أهمها:
1ــ سهم يُشير إلى جهة الموقع.

2ــ مقدار المسافة الفاصلة بين مكاننا والموقع.
3ــ ارتفاع المكان الذي نسير فيه عن سطح البحر.

4- سرعة المركبة.

د المواقع أجهزة تحدِّ

الوحدة السادسة | الدرس الثالث والثالثون
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يستعمل الطلبة خرائط )جوجل( للسفر من الرياض إلى مكة المكرمة، ويصفون اآلتي: 

1- المسافة بين الرياض ومكة المكرمة: ............................................................................................................ .

٢- الزمن الذي تستغرقه الرحلة بالسيارة بين الرياض ومكة المكرمة:  .............................................. .

٣- أقصر الطرق المقترحة بين الرياض ومكة المكرمة:

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

 فوائد نظام تحديد المواقع العالمي:

تحديد
 المواقع تحديدًا دقيقًا

متابعة حركات
 المركبات على الطرق 

البّرية

توجيه األعمال
 العسكرية

الين إرشاد الرحَّ
 إلى األماكن التي يريدون 

الوصول إليها

إرشاد سائقي المركبات إلى 
األماكن التي يقصدونها داخل 

المدن

تحديد
 اتجاه القبلة

توجيه
فرق الطوارئ

إرشاد 
السفن والطائرات

عرض الخرائط 
والمخططات

٢ نشاط

الوحدة السادسة | الدرس الثالث والثالثون
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        يكمل الطلبة الشكل اإليضاحي اآلتي:

     ما المقصود بنظام تحديد المواقع العالمي؟

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

     ما فوائد نظام تحديد المواقع العالمي؟

..............................................................................- ٣                 ............................................................................. - 1
............................................................................. - 4                  .............................................................................- ٢

         يصمم الطلبة شكاًل يبّين مسار المعلومات بين مكونات نظام تحديد المواقع العالمي:

)GPS( مكونات نظام تحديد المواقع العالمي

تقويم الدرس الثالث والثالثني

1

٣

4

٢

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



238

الدرس الرابع والثالثون

الدرس الرقمي

وما عليه من مظاهر  األرض،  لتمثيل سطح  المختلفة  الطرائق  يبحث في  الذي  الِعلْم  هو 
طبيعية أو بشرية، وتوقيعها على خرائط بمقياس رسم محدد يوافق الغرض الذي أنشئت 

الخريطة من أجله.

 المعالم الطبيعية، مثل: األنهار، والهضاب، والجبال، والبحار، والقارات.
 المعالم الصناعية، مثل: المباني، والقرى، والطرق، والسكك الحديدية، وحدود الدول، 

والملكيات الخاصة والعامة.
 المنشآت الهندسية، مثل: السدود، واستصالح األراضي، واألنفاق.

ينقسم العمل المساحي إلى قسمين:

ِعْلم المساحة

األول: الرفع:األول: الرفع:
وهو نقل المعالم التي في الطبيعةوهو نقل المعالم التي في الطبيعة

إلى الخريطة.إلى الخريطة.

الثاني: التوقيع:الثاني: التوقيع:
وهو نقل المعلومات من الخريطةوهو نقل المعلومات من الخريطة

إلى الطبيعة.إلى الطبيعة.

العمل المساحي

الرفع

التوقيع

؟؟ ما أبرز المعالم التي تساعد المساحة على تمثيلها على الخرائط؟

يتكامل علم المساحة مع ِعْلم الجغرافيا والجيولوجيا والتعدين والزراعة، فما علم 
المساحة؟ وما أهميته؟ وما أقسامه؟ ؟؟

ِعْلم الِمساحةِعْلم الِمساحة
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؟؟  لماذا ِعْلم الِمساحة؟

؟؟  ماذا نستفيد من ِعْلم الِمساحة؟

 ألنه أساس مهم في معظم المشروعات الهندسية.
 للحاجة إليه في مجاالت الحياة المختلفة، مثل: تقسيم األراضي، وتحديد المواقع.

 ألنه أساس في عمل الخرائط في مختلف األغراض.

1- دراسة شكل األرض العام، وتحديد تفاصيلها الداخلية وحدودها.
2- حساب مسطحات األراضي أياً كانت أشكالها بهدف استثمارها أو تحديد الِملْكيات فيها.
3- معرفة ارتفاعات النَُّقط المختلفة على سطح األرض وانخفاضاتها مقارنة ببعض أو 

بأي مستوى أفقي معلوم.
4- تمثيل سطح األرض وما عليه من ظواهر طبيعية وبشرية، وتعيين مواقع المشروعات 

الهندسية المختلفة على الخرائط.
)الخرائط(  المشروعات  تنفيذ رسومات  أي  وتنفيذها،  الهندسية  المشروعات  توقيع   -5

على الطبيعة. 
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أواًل: المساحة الجيوديسية:
وتعني تحديد نَُقط على سطح األرض للمساحات الشاسعة، مع األخذ في الحسبان كروية 

األرض، وهو األعلى دقة من حيث القياسات واألجهزة المستعملة.  

أقسام المساحة:

ثانيًا: المساحة المستوية:
وتعني األعمال المساحية التي تغطي جزءاً صغيراً من سطح األرض دون االهتمام بكروية 

األرض، وذلك لمحدودية المساحات المغطاة بالعمل المساحي.

الوحدة السادسة | الدرس الرابع والثالثون
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وتنقسم المساحة المستوية إلى قسمين:
1- المساحة الطبوغرافية:

والغرض منها رسم الخرائط التفصيلية من أجل بيان ما تحويه األرض من معالم طبيعية 
على  مرفوعًة  األرض  في  واالنخفاضات  االرتفاعات  تمثل  إنشاء خرائط  وكذلك  وبَشرية، 

هيئة خطوط ُكنْتُور، وتستعمل في اإلنشاءات المختلفة.

٢- المساحة التفصيلية:
والغرض منها إنشاء خرائط تفصيلية، وبيان المعالم وبعض التفاصيل، مثل: تحديد ِملِْكيات 

األراضي؛ سواء أكانت مباني أم أراضي زراعية. 

يــــزور الــطــلــبــة الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي للهيئة الــعــامــة 
للمساحة والمعلومات الجيومكانية ثم يجيبون عن 

اآلتي:

أ- ما أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة؟

ب- يذكر الطلبة أبرز المنتجات التي تصدرها الهيئة.
 

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

............................................................................. - 4                          .............................................................................- ٢

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

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

1 نشاط

www.gcs.gov.sa
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حسب طبيعة العمل

المساحة الفلكيةالمساحة األرضية

المساحة المالحية

المساحة العامة

المساحة العسكرية

المساحة المعدنية

المساحة الجيولوجية

المساحة األثرية

حسب الهدف

1- المساحة األرضية:
عليها  ويطلق  األرض،  سطح  على  المباشر  بالقياس  الِمساحية  المعلومات  تُجمع  وفيها 

المساحة التقليدية.

٢- المساحة الِمالحية:
مثل:  البحرية،  للمالحة  القابلة  لألجزاء  الطبيعية  للخصائص  والوصف  القياس  تتناول 
عة  المحيطات، والبحار، والسواحل، والبحيرات، واألنهار، إضافةً إلى دراسة التغيرات المتوقَّ
على مدار الزمن، على أن يكون الغرض األساس من ذلك هو سالمة المالحة البحرية، ودعم 
العلمي،  والبحث  التنمية االقتصادية، واألمن،  البحرية األخرى، ومن ذلك  جميع األنشطة 

وحماية البيئة.
٣- المساحة الَفَلكية:

وتكون لمعرفة الحسابات الفلكية؛ لتحديد الزمن والمواقع على سطح الكرة األرضية، مثل: 
معرفة الشهور، وأوقات الصالة، وتحديد الِقبْلة.

تتنوع أعمال المساحة حسب طبيعة العمل والهدف، وذلك وفق اآلتي:

الوحدة السادسة | الدرس الرابع والثالثون

أنواع  المساحة:
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مـــا مهـــام المســـح البحـــري الـــذي ُتجريـــه الهيئـــة العامة للمســـاحة من خـــالل زيـــارة موقعها 
اإللكتروني؟

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

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

٢ نشاط

لالطالع

من أجهزة المساحة:

الحامل الثالثي:
أداة لحمل جهاز القياس مزودة بميزان 

تسوية للدقة.

التحكم  ذو  اإللكتروني  القياس  جهاز 
عن بعد:

يُســـتعمل في المســـح بكاميرا مرتبطة 
بطائـــرة تحكم.

جهاز الثيودواليت:
يُستعمل لقياس الزوايا قياساً دقيقاً.

الوحدة السادسة | الدرس الرابع والثالثون



244

       ما الفرق بين المساحة الجيوديسية والمساحة المستوية؟
................................................................................................................................................................................................

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

       ما الغرض من المساحة الطبوغرافية؟

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

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

       يذكر الطلبة ثالثة أمثلة الستعماالت المساحة.
........................................................................................................................................................................................ -1
........................................................................................................................................................................................ -٢

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

       يذكر الطلبة ثالثًا من فوائد علم المساحة.
........................................................................................................................................................................................ -1
........................................................................................................................................................................................ -٢
........................................................................................................................................................................................ -٣

تقويم الدرس الرابع والثالثني

1

٣

4

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

د إطار الخريطة بعد االنتهاء من رسمها.   أ- يُحدَّ
ب- يفيد مقياس الرسم في معرفة المسافة الحقيقية بين مكان وآخر على الطبيعة

     من خالل الخريطة. 
ج- تتشابه الرموز في كل مفاتيح الخرائط.

د- تساعد المساحة على تمثيل مواقع الظواهر الطبيعية.
هـ- اختالف المعلومات التي تقدمها الخرائط أدى إلى تنوعها.
د أجهزة )GPS( األماكَن على سطح األرض بدقة عالية. و- تحدِّ

تقومي الوحدة السادسة

له كل جملة مما يأتي؟ ما المفهوم الذي تمثِّ

أ- النسبة بين البُعد على الخريطة، وما يقابله على الطبيعة.

ب- يبين موضوع الخريطة والمكان الذي تمثله.

ج- يحيط بالخريطة من الخارج.

د- سهم أو نحوه يشير إلى جهة الشمال.

الظواهر  تمثل  والــرمــوز  المصطلحات  من  مجموعة  هـــ- 
والمعالم التي على الخريطة.

و- تقاطع خطوط الطول مع دوائر العرض.

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

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

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

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

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

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

1

٢
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تقومي الوحدة السادسة








































ما نوع الخريطة حسب المفاتيح اآلتية؟

ون الطلبة إشارة )√( في المربع الدال على  من خالل االطالع على مفتاح الخريطة يدِّ
الخيار الصحيح:

أ- يمثل هذا المفتاح خريطة:          
ب- تعّبر األلوان في المفتاح عن ظواهر:          

ج- األلوان المستعملة في المفتاح هي:        

تضاريسيةسكانيةسياسية

خطية ومساحيةمساحيةخطية
طبيعية وبشريةبشريةطبيعية

)أ( ...................................

)د( ...................................)جـ( ...................................)ب( ...................................

٣

4
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٥

٦

يكمل الطلبة معلومات الخريطة:

)أ(  القائمة  فــي  الخريطة  لــنــوع  )ب(  القائمة  فــي  المناسبة  الجملة  الطلبة  يــحــدد 
باستعمال األرقام:

أ- عنوان الخريطة:
....................................................................

ب- نوع الخريطة:
....................................................................

ج- نوع الرموز المستعملة في المفتاح:
....................................................................

)ب()أ(

1. خريطة تاريخية  
٢. خريطة ُسّكانية

٣. خريطة اقتصادية
4. خريطة ُمناخية
٥. خريطة سياسية

        تُْظِهر الغابات المدارية في قارة إفريقيا.
        تَْحِوي حقول النفط في منطقة الخليج العربي.

         توّضح طريق هجرة نبينا محمد  من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.
         تُبيِّن الحدود بين المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية.

        تمثل مناطق نزول األمطار صيفاً في شبه الجزيرة العربية.
        توّضح الهجرات البشرية في العالم.

ف الطلبة المصطلحات اآلتية: يعرِّ
المساحة الجيوديسية:

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

المساحة المستوية:
.  ...................................................................................................................................................................................

٧

تقومي الوحدة السادسة
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بــيــان نــوع الظاهرة  ُيــرســم رمــز لكل ظــاهــرة، مــع   يستعين الطلبة باألطلس الــجــغــرافــي، ثــم 
والخريطة اللتين تمثالنه:

نوع الخريطةنوع الظاهرةرمزهااسم الظاهرة
بحيرة

عاصمة
نهر

حقل نفط
ميناء

 ما استعماالت الصور الجوية اآلتية؟

يحدد الطلبة مثااًل واحدًا لكل من:

أ- مقياس الرسم الخطي:  .................................................................................................................. .

ب- مقياس الرسم الَكْسري: ............................................................................................................... .

ج- مقياس الرسم الكتابي: .................................................................................................................. .

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

٨

٩

1٠

تقومي الوحدة السادسة



الوحدة السابعة

اإلنجاز الذاتي و االقتصاد

7

 الدرس الخامس والثالثون: اإلنجاز الذاتي   

 الدرس السادس والثالثون: العمل واإلنتاج       

 الدرس السابع والثالثون: االقتصاد الوطني 

 الدرس الثامن والثالثون: المشكالت االقتصادية

دروس الوحدة



أهداف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى:

الذاتي اإلنجاز  بأهمية   الوعي 
 التعرف على جوانب االقتصاد الوطني

 التعرف على أبرز المشكالت االقتصادية الوطنية
      التعرف على جهود الحكومة في حل المشكالت االقتصادية 
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الدرس الرقمي

والتعلُم من األخطاء، في تحقيق  الجهد،  وبــذُل  وتنظيُم األعمال،  التخطيُط،  يؤثر 
النجاح واإلنجاز، فما اإلنجاز الذاتي؟ وما عوامل تحقيقه؟ ؟؟

 اإلنجاز الذاتي

هه نحو التخطيط  هو حالة داخلية مستمرة مرتبطة بمشاعر الفرد )نشاط وحماس(، تَُوجِّ
للعمل بما يحقق مستوًى عالياً من النجاح والتفوق، ومن ثَمَّ الشعور بالرضا واالرتياح بما 

حققه من نتائج، وبما تغلََّب عليه من تحديات وصعوبات.

هل الوقوع في األخطاء يعيق تحقيق اإلنجاز الذاتي؟ ولماذا؟
.........................................................................................................................................................

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

1 نشاط

اإلنجاز الذاتي

الدرس الخامس والثالثون

اإلجناز الذاتي

إبداع رؤية حافز تخطيط تطور تعلم تدريب أهداف
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أهمية اإلنجاز الذاتي

والسعوديات في  السعوديين  الطلبة عن قصص نجاح  التعلم يبحث  باالستعانة بمصادر 
أبــرز محطات اإلنجاز التي  أحد المنجزات، ويكتبون عن إحــدى تلك القصص من حيث 

قادت إلى النجاح.
...................................................................................................................................................................

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

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

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

٢ نشاط

العوامل التي تساعد على تحقيق اإلنجاز الذاتي

التزود بالمعارف 
والمهارات

الثقة الطموح
بالنفس

االستفادة من 
األخطاء من 
أجل أاّل تتكرر

المثابرة 
والمواظبة

تحمل 
المسؤوليات

تعـــد ثقافـــة المبـــادرة مـــن أســـس اإلنجـــاز 
الذاتـــي، ومـــن دعائـــم االقتصـــاد الوطنـــي، 
صغيـــرة  لمشـــاريع  أفـــكار  بإبـــداع  وذلـــك 

ذاتيـــة تصبـــح كبيـــرة فـــي المســـتقبل.

لالطالع

ز ثقة اإلنسان بنفسه وثقَة اآلخرين به يُعزِّ

يُْشِعر اإلنسان بالرضا عن نفسه

يكون مصدر اعتزاز وفخر للشخص ولوطنه
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٢٤ ٣ ١

تحديد األهداف 
التي نريد الوصول 
إليها تحديداً دقيقاً 

وواضحاً

التخطيط 
لألعمال التي 

نؤديها
بذل الجهد

والعمل الدؤوب
التعاون مع 
اآلخرين 

واالستفادة من 
خبراتهم

خطوات تحقيق اإلنجاز الذاتي

يؤدي واجباته بانتظام

  يلتزم مواعيده
وينظم وقته

 يسعى إلى أداء متميز 
في الدراسة

 يميل إلى عمل األشياء 
الصعبة، وينجز األعمال بإتقان

 يؤدي ما يكلف به 
على أكمل وجه

يتغلب على العوائق 
مهما كانت

 يثابر ويصمد 
لتحقيق الهدف

يبذل جهوده إلنجاز 
العمل وفق المطلوب

صفات
الفرد المنجز

حتى يكون الفرد منجزاً إنجازاً ذاتّياً ال بد أن يتوافر فيه عدد من الصفات، منها أن:
 خصائص الفرد الُمْنِجز
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1  ما اإلنجاز الذاتي؟

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

٢  ما أهمية اإلنجاز الذاتي في حياتك؟

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

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

٣  ما عالقة المثابرة والمواظبة باإلنجاز الذاتي؟

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

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

أ- االستقالل في أداء األعمال الدراسية، واالعتماد على النفس.
ب- تجنُّب مناقشة المعلومات التي يقدمها المعلِّم وترك البحث عن المعلومة الصحيحة.

ج- العناية بحفظ المعلومات، وترك تطبيقها في حياتنا اليومية.
د- تفضيل من يكلفنا بعمل، ويترك لنا مجاالً لإلبداع.

هـ- مراجعة أداء المهام، وتنظيمها في أولويات.
و- العناية بفهم المادة المدروسة، والسعي للنجاح والتفوق.

ف ضمن اإلنجاز الذاتي: 4  يحدد الطلبة األعمال التي ُتصنَّ
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الدرس الرقمي

 العمل واإلنتاج

يرتبط العمل واإلنتاج باالقتصاد ارتباطًا وثيقًا، ويؤثران فيه سلبًا أو إيجابًا، فما 
العمل؟ وما اإلنتاج؟  ؟؟

 العمل
إلنتاج  اإلنــســان  يــؤديــه  إراديٌّ  مجهوٌد 
سلعة، أو تقديم خدمة، ُمقابَل الحصول 
 على أجر، وقد حث اإلسالم على العمل، 

 قال اهلل تعالى: ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  

ڄ    ڄ﴾ ]الملك[.
تتنوع األعمال والِمَهن وفقاً لحاجات المجتمع، وألّن الفرد ال يستطيع أن ينتج كل ما يحتاج 
إليه من سلع وخدمات، فإنه ال بد من التخصص في اإلنتاج، وحتى يكون هذا اإلنتاج ناجحاً 

بة. فال بد من الجودة واإلتقان فيه بَأْن تتواله األيدي الماهرة والمدرَّ

الدرس السادس والثالثون

شباب سعوديون يتدربون في المعهد التقني لأللبان واألغذيِةِ

ل الطلبة لصناعة ترتبط بها عدة اختصاصات. يمثِّ
..................................................................................................................................................................

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

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

1 نشاط
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العمل

جودةوظيفة حكومية قوةمعارف

إنجازتجارة تنافسيةمهارات

إبداعوظيفة قطاع خاص

مسؤولية

عوائد للفرد 
والمجتمع
 والدولة

اإلنتاج )سلعة - خدمة( االقتصادالكفاءة

 اإلنتاج
 هو ما ينجزه النشاط اإلنساني من سلع أو خدمات منتَجة من المواد الخام أو المعارف

أو المهارات.
يحقق اإلنتاج فوائد كثيرة، من أبرزها:

1- تلبية احتياجات اإلنسان المادية وغير المادية.
2- توفير فرص عمل ألفراد المجتمع.

3- رفع مستويات االقتصاد الوطني.
4- دعم اإلبداع واالبتكار.

لالطالع

عالقة العمل باإلنتاج واالقتصاد
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 تطور قطاعات العمل واإلنتاج
مع التقدم العلمي والتطور التقني تطورت قطاعات العمل معتِمدًة على التقنيات الحديثة 
التي جعلت اإلنتاج سريعاً وذا جودة عالية، وقد قلل التطور التقني من االعتماد على األيدي 

العاملة.

َلع اآلتية: يحدد الطلبة الِمَهَن التي شاركت في إنجاز السِّ
رغيف الخبز: .........................................................................................................................................
الكتب المدرسية: .................................................................................................................................
الكرسي والطاولة: ...............................................................................................................................

٢ نشاط

لالطالع

من أبرز أسس العمل وعوامل نجاحه ما يأتي:
1- اإلتقان: هو حسن العمل ودقته وبذل الجهد للوصول إليه، قال النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل 

نَه األلباني[.  يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه« ]حسَّ
الجديد  ومواكبة  العمل،  في  والمهارات  المعارف  من  المزيد  عن  البحث  هو  التطوير:   -٢

ومعالجة أوجه الضعف.
التوكل على اهلل، والتزام الصدق  فالدين اإلسالمي يحثنا على  ٣- التزام القيم واألخــالق: 
واألمانة وحسن التعامل، وتجنب الغش والتقصير وإفشاء أسرار العمل. وأنظمة المملكة 

العربية السعودية تحث على هذا كله.
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دائماً نفكر ما المهنة التي سوف نعمل بها مستقباًل؟
ولكـــي نحـــدد ذلك فال بـــد من تجنُّب تقليد اآلخريـــن في ميولهم، فمهنة اآلبـــاء أو األمهات 
ليـــس لزامـــاً أن تكـــون ضمن ميـــول األبناء وقدراتهـــم، ولهذا يخضـــع اختيارنـــا للمهنة إلى 

عوامـــل ومعايير متعددة. 

موظف سعودي في شركة أرامكو السعودية قديمًاموظف سعودي في شركة أرامكو السعودية اليوم

ما المهنة المناسبة لي؟  ؟؟

معايير اختيار المهنة

التخصص 
حاجات الميول والقدراتوالمستوى العلمي

سوق العمل
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 ما أبرز عوامل نجاح العمل؟
 

1

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

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

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

٢  يذكر الطلبة ثالثة من أسباب أهمية العمل.

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

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

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

٣  هل يمكن أن ُيماِرس العاَلُم بأجمعه مهنة واحدة؟ ولماذا؟

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

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

4  ما أثر التطوير العلمي في بعض الِمَهن الحديثة؟

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

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

تقويم الدرس السادس والثالثني
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هنــــــاك عوامــــــل متعددة تتحكم في اقتصاد أي 
دولة، مـــن أبرزها:

1- االستقرار:
 فالمملكة العربية السعودية تنعم - وهلل الحمد - 
باستقرار سياســـي وأمني بفضل اهلل، ثم نتيجًة 
لسياســـة الحكومـــة، ونظامها السياســـي القائم 
علـــى العـــدل، والمشـــاركة الوطنيـــة الفاعلة في 
الخطـــط والبرامـــج؛ وهـــذا يحقـــق لألنشـــطة 
االقتصاديـــــــة الحركــــــَة واإلنتـــــــاج المستمــــــر 

واالزدهار.

الدرس الرقمي

االقتصاد الوطني

الدرس  السابع والثالثون

 االقتصاد الوطني
هو األنشطة البشرية ألفراد المجتمع في مجال اإلنتاج، والخدمات، واالستهالك.

 العوامل المؤثرة في االقتصاد الوطني

مجاالت االقتصاد الوطني

الخدماتالنقلالصناعةالتعدينالزراعةالبناء

أثر االزدهار االقتصادي في مدينة الرياض

معمل لتكرير النفط

تتأثر مجاالت االقتصاد الوطني بكثير من العوامل والمتطلبات، فما االقتصاد 
الوطني؟ وما أبرز المؤثرات في مجاالته؟  ؟؟
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٢- الَمِوارد:
يقوم االقتصاد على توافر الموارد، مثل: الموارد 
وغيرهـا،  والمعـادن  النفـط  ومنهـا  الطبيعيـة، 
ـّكان القادريـن علـى  والمـوارد البشـرية مـن السُّ

العمـل.
٣- التخطيط السليم:

وضعت المملكة العربية الســـعودية منذ تأسيسها 
الُخَطَط االقتصادية الالزمـــة لتطوير االقتصاد، 
ففـــي عهد الملـــك عبدالعزيز تمكنـــت البالد من 
اســـتغالل النفـــط، وبعـــض المعـــادن، وأصـــدرت 
عـــدداً من األنظمـــة والمبـــادرات االقتصادية، ثم 
فـــي عهـــد الملـــك فيصل بـــن عبدالعزيـــز بدأت 

للتنمية. الَخْمســـية  الخطط 
واليوم وُمواَكبًة للتطـــورات االقتصادية والعالمية 

 أقـــرَّ مجلـــس الـــوزراء برئاســـة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز
آل ســـعود خطة جديدة لإلصالح االقتصادي، وهي رؤية 2030، التي أشـــرف على إعدادها 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيـــز، ولي العهـــد نائب رئيس 

مجلس الـــوزراء وزير الدفاع. 
4- اإلجراءات:

 يقـــوم االقتصـــاد على عـــدد من اإلجـــراءات واألنظمـــة، فإذا كانـــت تلك اإلجـــراءات معقدة
أو غير حديثة فإن االقتصاد يتضرر بذلك.
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٥- السوق:
بالســـوق  االقتصـــاد  يرتبـــط 
الداخلي والسوق العالمي الذي 
يســـتقبل النشـــاط أو الُمنتَـــج، 
ســـواء كان ســـلعة أم خدمـــة. 
الســـوق  مفهـــوم  علـــى  وبنـــاء 
فـــإن االقتصـــاد يواجـــه كثيراً 
والتطـــورات  التغيـــرات  مـــن 
ســـلباً وإيجابـــاً، ومـــن أبرزها 

والطلـــب. الَعـــْرض 

٦- المشكالت االقتصادية:
يعـد االقتصـاد السـعودي مـن 

أقــوى االقتصــادات في العالم، إْذ تَُعدُّ المملكـــة العربية السعودية من الدول العشرين التي 
ـّكانية  هي أقوى اقتصاداً في العالم، وذلك لقوتها العالمية بالنفــط والمعادن، وعواملها السُّ
والجغرافيـة واإلسـالمية وغيرهـا، وبرغـم ذلـك يواجـه االقتصـاد الوطنـي بعـض المشـكالت 

التـي تعمـل الحكومـة لمعالجتهـا وفـق أسـس سـليمة وفاعلـة. ومـن أبـرز تلك المشـكالت:
1- االعتماد على النفط َموِرداً للدخل.

2- البطالة.

قمة العشرين في اليابان 144٠هـ

الَعْرض: هو الكمية المعروضة في السوق من سلعة أو خدمة وبسعر 
معين في زمن محدد.

الطلب: الرغبة مع القدرة على شراء سلعة أو خدمة في زمن محدد.

لالطالع

يستنتج الطلبة أسبابًا أخرى تجعل من غير المناسب االعتماد على النفط مصدرًا رئيسًا 
للدخل الوطني.

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

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

1 نشاط
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االعتماد على النفط:
تعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر دولة في العالم تمتلك احتياطات نفطية، وتعد أيضاً 
ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، ومنذ اكتشاف النفط عام 1357هـ حتى اليوم وهو يمثل 

المورد األساس للوطن.
النفط مثل أي ســـلعة اقتصادية أخرى تتأثر بالســـوق العالمي والتطورات الحديثة، وشـــهدت 
أســـعار النفـــط فـــي العقـــود الماضيـــة ارتفاعـــاً وانخفاضاً أثَّـــَر تأثيـــراً كبيراً فـــي االقتصاد 

السعودي.
ُهها الحكومة نحـــو التطوير  فعنـــد ارتفاع أســـعار النفط تـــزداد موارد الدولـــة الماليـــة، وتوجِّ
م أفضـــل الخدمات في مجـــاالت التعليم  وخدمـــة المواطنيـــن وإنشـــاء البنيـــة التحتيـــة، وتقدِّ
والصحـــة وغيرهـــا. وعنـــد انخفاض أســـعار النفط تتأثـــر مـــوارد الدولة فيتقلـــص اإلنفاق؛ 

وهـــذا يؤثر ســـلباً فـــي اقتصاد الوطـــن والخدمـــات المقدمة للمواطـــن عموماً.
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 ما االقتصاد الوطني؟
 

1

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

د الطلبة ثالثة من العوامل التي تؤّثر في اقتصادات الدول.  يعدِّ
 ٢

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

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

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

ن الطلبة أثر األمن الذي يعيشونه في ازدهار اقتصاد وطنهم. ٣  يبيِّ
...................................................................................................................................................................

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

4  لماذا ُيَعدُّ االعتماد على النفط مصدرًا رئيسًا للدخل الوطني مشكلًة اقتصادية؟
...................................................................................................................................................................

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

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

. ................................................................................................................................................................
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الدرس الثامن والثالثون

الدرس الرقمي

 الَبطالة
العمل،  الباحثين عن  العمل لألفراد  ُفَرص  تتهّيأ  أالَّ  تعني  اقتصادية، واجتماعية،  مشكلة 

والراغبين فيه، والقادرين عليه.
أسباب البطالة:

هناك أسباب اقتصادية، واجتــماعــية:
أ- األسباب االقتصادية، من أبرزها:

1- ضعف االستثمارات التي تزيد من فرص العمل.
2- الركود االقتصادي بسبب كثرة الَعْرض وقلة الطلب، وارتفاع األجور.

3- التطور التقني واالستغناء عن األيدي العاملة.
4- االستعانة باأليدي العاملة الوافدة بسبب كونها رخيصة.

5- ضعف التدريب والتأهيل، وعدم مناسبة بعض ُمخرجات التعليم لفرص العمل المتاحة.
ب- األسباب االجتماعية، من أبرزها:

1- النظرة االجتماعية السلبية تجاه بعض فرص العمل.
2- زيادة أعداد السكان على فرص العمل.

3- بحث طالبي العمل عن مستويات أجور أعلى.

يعاني االقتصاد الوطني بعَض المشكالت االقتصادية الطبيعية مثل االقتصادات األخرى 
في العالم، ومن أبرزها ما يأتي:

يواجه أي اقتصاد وطني عددًا من المشكالت والتحديات التي تتطلب المعالجة 
والمتابعة، فما أبرز تلك المشكالت؟  ؟؟
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 آثار البطالة:

 أنواع البطالة:

للبطالة آثار متعددة في االقتصاد الوطني والمجتمع:
أ- اآلثار االقتصادية، من أبرزها:

1- ضعف اإلنتاج.
2- ضعف االستهالك.

3- هدر الموارد البشرية.

ب- اآلثار االجتماعية، من أبرزها:
1- انتشـــار المشكــــالت االجتماعيـــة، مثل: الجريمة والمخدرات.

2- ضعف الوضع االجتماعي لألسرة.
3- زيادة حاالت األمراض النفسية والعصبية.

ل والرغبة، ومن أنواعها  ل عن العمل والمؤهِّ للبطالة أنواع متعددة  بناء على حالة المتعطِّ
ما يأتي:

1- البطالة الهيكلية:
يوَصُف بها َمْن تتوافر لديهم مهارات، وال تتوافر لهم فرص عمل.

ما عالقة المشكالت االجتماعية بالبطالة في رأيك؟
..................................................................................................................................................................

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

1 نشاط

صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(
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 قياس البطالة:

٢- البطالة االختيارية:
وال  العمل،  على  يقدر  َمْن  بها  يوَصُف 
يرغب فيه، على الرغم من توافر فرص 

العمل.

٣- البطالة الوظيفية:
يوَصُف بها َمْن يترك وظيفًة بحثاً عن 
وظيفة أفضل، أو ينتظر إلى حين توافر 

فرص عمل مناسبة له حسب رؤيته.

عة: 4- البطالة الُمَقنَّ
تشمل العاملين  دون إنجاز، والعاملين 
مؤهالتهم،  دون  أعماالً  يــؤدون  الذين 
يمكن  أعماالً  يــؤدون  الذين  والعاملين 

إنجازها بعدد أقل منهم.

يقاس معدل البطالة في العالم بتحديد 
النسبة وفق اآلتي:

نسبة البطالة = عدد العاطلين القادرين ÷ 
إجمالي قوة العمل × 100.

وطني  فــي  البطالة  نسبة  بلغت  وقــد 
الربع  في  السعودية  العربية  المملكة 
الــمــالــي 2018م،  ــام  ــع ال مــن  ــر  األخــي

.)٪12٫7(

اليابان ٢٫٣

٣٫٣

٣٫٤

٤٫٢

١٠٫١

١٢٫٧

١٤٫٩

١٨٫٩

املكسيك

أملانيا

كوريا

إيطاليا

السعودية

إسبانيا

اليونان

نسبة البطالة في بعض الدول مقارنة بالمملكة العربية السعودية عام 14٣٩هـ

برنامج جدارة للتوظيف الحكومي بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
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أساليب العالج التي اتخذتها حكومة وطني لحل مشكلة البطالة

جذب المستثمر 
المحلي واألجنبي

- إنشاء )تيسير( 
اللجنة الحكومية 

لدعم القطاع 
الخاص.

- إنشاء )مراس( 
البرنامج الوطني 
لتقديم الخدمات 

الحكومية والخاصة 
لمساعدة المواطن 
لبدء عمل تجاري.

إنشاء )حافز( 
البرنامج الوطني 

لتقديم إعانات مالية 
شهرية لمدة سنة،

وتوطين الوظائف 
في القطاع الخاص، 

وتأهيل القوى 
العاملة الوطنية، 
ودعم الباحثين 
بجدية عن عمل.

اشتراط توظيف 
سعوديين مقابل 
حوافز للقطاع 

الخاص، وتوطين 
الوظائف في 

األجهزة الحكومية، 
وزيادة الرسوم على 

األيدي العاملة 
الوافدة

إنشاء وكالة 
توظيف 

للسعوديين 
بوزارة الموارد 

البشرية والتنمية 
االجتماعية

تقليص األيدي  
العاملة الوافدة

إنشاء صندوق تنمية 
الموارد البشرية 

)هدف(

إنشاء الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة 
)منشآت(

لتطوير رواد األعمال 
والمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

تطوير التعليم 
للحصول على 
مخرجات جيدة 
تلبي احتياجات 

سوق العمل

برنامج َجْودة الحياة:
مـــن برامج رؤية المملكـــة 2030 برنامج جودة الحياة 
الذي يخدم عدة جوانـــب، منها: الجانب االقتصادي، 
ويُْســـِهم في خفض البطالـــة بتوفير فرص عمل كثيرة 
فـــي عدد مـــن األنشـــطة الترفيهيــــة، والِخْدمّيـــــــــة، 
والترويجيــة، والرعايـــة الصحية، واإلسكان، والنقل.

معالجة البطالة:
اتخـــذت المملكـــة العربية الســـعودية عدداً من اإلجـــراءات والسياســـات لتحفيز االقتصاد 

الوطنـــي، وتقليـــص نســـبة البطالة، ومن أبـــرز  تلك اإلجـــراءات ما يأتي:

1

٧٨٩

2٣4٥٦
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باالستعانة بالموقع اإللكتروني لرؤية المملكة ٢٠٣٠ يوضح الطلبة 
كيف يحقق برنامج جودة الحياة تقليص معدل البطالة؟

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

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

٢ نشاط

 التضخم
هو من المشكالت االقتصادية الناتجة عن حركة العرض والطلب، وهو يعني زيادة األسعار تصاعدياً 
بسبب الطلب الذي يزيد على قدرة العرض، وزيادة الدخل من األجور واألرباح، وارتفاع التكاليف.

التضخم

طلب السلع والخدمات أكبر من 
انخفاض قيمة العملة النقديةالمعروض ارتفاع في األسعار

1440هـ1420هـ1400هـ

مثال لمفهوم التضخم:

vision2030.gov.sa
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 معالجة التضخم:

 أسباب التضخم:

 آثار التضخم:

تبذل الحكومة جهوداً من أجل السيطرة على التضخم، برغم أنه ينشأ من الحركة االقتصادية 
الُحّرة. ومن أبرز سياسات الدولة لتقليص التضخم ما يأتي:

1- التركيز في حماية المستهلك ومراقبة األسعار.
2- توعية المواطنين بترشيد االستهالك والحرص على االدخار.

3- تنظيم القروض البنكية وضبطها.
تخفيض  إلى  يــؤدي  هذا  ألن  األساسية؛  غير  المنتجات  بعض  على  الضرائب  زيــادة   -4
الطلب لها، وفي الوقت نفسه يزيد من إيرادات ميزانية الدولة، مثل: زيادة الضرائب على 

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

مثال:
إذا كان لديـك عشـرة ريـاالت اليـوم فإنـه يمكنـك أن تشـتري بهـا أداة مكتبيـة واحـدة مـن 
المكتبـة، فـي حيـن أنـك كنـت تشـتري بهـا قبـل عشـر سـنوات مضـت ثـالَث أدوات مكتبية من 
المكتبة، وهذا يعني أن قيمة الرياالت العشـرة أصبحت أقل منها في عشـر سـنوات مضت؛ 

الرتفـاع األسـعار وأسـباب أخـرى.

1- الطلب المستمر على السلع والِخْدمات مع قلة العرض؛ وهذا يؤدي إلى ارتفاع األسعار.
2- ارتفاع أجور العاملين في المؤسسات والشركات المنِتَجة.

1- ارتفاع نسبة البطالة.
ل الفقر. 2- ارتفاع ُمَعدَّ

3- التأثير السلبي على أصحاب الدخل الثابت والمحدود.
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د الطلبة األسباب االقتصادية للبطالة.  ُيَعدِّ
 

1

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

الــعــبــارة غير  ــام  أمـ  )( الــعــبــارة الصحيحة، وعــالمــة ــام  أمـ  )( ٢  يــضــع الطلبة عــالمــة
الصحيحة فيما يأتي:

أ- تتحقق البطالة لدى األفراد الذين ال يرغبون في العمل.                                         
لين.    ب- تحدث البطالة لدى األفراد الذين يبحثون عن عمل ولم يجدوه، برغم كونهم مؤهَّ
ج- البطالة الهيكلية تكون لمن تتوافر لديهم المهارات، وال يجدون عماًل.                       
د- التضخم غير مضّر باالقتصاد.                                                                    
هـ- تنتشر المخدرات والجرائم في المجتمعات التي تكثر فيها البطالة.                        

المملكة  البطالة في وطننا  تقلل من  أن  التي يمكن  واالقتراحات  الحلول  ما  برأيك    ٣
العربية السعودية؟

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

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

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

واقــع حياتهم عند  مــن  ويــكــون  التضخم،  لكيفية معالجة  واحــد  بمثال  الطلبة  يمثل   
 4

شرائهم من المتاجر.
. .......................................................................................................................................................... 



تقويم
الوحدة
السابعة
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 هل يمكن أن أكون منِتجًا دون أن يكون عملي ذا َجْودة؟ ولماذا؟
 

1

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

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

 ما أهم الشروط التي ينبغي أن تتوافر لدى الخريج من الجامعة لاللتحاق بمهنة مناسبة؟
 

٢

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

. ...................................................................................................................... -2
 . ...................................................................................................................... -3
. ...................................................................................................................... -4

 ما أبرز فوائد اإلنتاج؟
 

٣

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

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

 يستنتج الطلبة أهمية توافر الموارد الطبيعية لنمّو االقتصاد وازدهاره.
 

4

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

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

ما آثار البطالة في االقتصاد الوطني؟
 

٥

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

. ................................................................................................................................................................
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ما الفرق بين البطالة الهيكلية واالختيارية؟
 

٦

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

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

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

 يذكر الطلبة ثالثة أساليب اتخذتها حكومة وطني لحل مشكلة البطالة.
 

٧

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

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

العبـــارة غيـــر  أمـــام   )( العبـــارة الصحيحـــة، وعالمـــة أمـــام   )( ٨ يضـــع الطلبـــة عالمـــة
يأتـــي: فيمـــا  الصحيحـــة 

أ- عندما يكون اإلنسان منِجزاً فإنه يشعر بالرضا.                                                 
ب- الثقة بالنفس من عوامل اإلنجاز الذاتي.                                                       
ج- من خطوات اإلنجاز الذاتي التخطيط لألعمال.                                                 
د- من صفات الفرد المنجز أن يقوم بأعماله على حسب الفراغ.                                    

هـ- حث اإلسالم على العمل واإلنجاز.                                                                 

و- التطور التقني لم يقلل من االعتماد على األيدي العاملة.                                        

ز- لألمن واالستقرار أثر في نمو االقتصاد الوطني.                                                 

ح- من أسباب البطالة: ضعف التدريب والتأهيل.                                                    

ط- من اآلثار االجتماعية للبطالة: قلة الجرائم.                                                       
ي- التضخم من المشكالت االقتصادية الناتجة عن حركة العرض فــقــط.                    



املسؤولية

 الدرس التاسع والثالثون: مفهوم املسؤولية
 الدرس األربعون: املواَطنة املسؤولة

 الدرس احلادي واألربعون: الذوق العام

8الوحدة الثامنة

دروس الوحدة



تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على المسؤولية وأهميتها
 التعرف على أنواع المسؤولية

 التعرف على المواطنة المسؤولة
 التعرف على آداب الذوق العام

أهداف الوحدة
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الدرس التاسع والثالثون

مفهوم المسؤولية

 املسؤولية:
هي قدرة الشخص على أداء واجباته، و حتمل نتائج أقواله وأفعاله وما ينتج عنها.

مثـــل: أن يَتوقـــع منـــك والـــُدك الذهـــاَب للمدرســـة، واحلصـــوَل علـــى درجات عاليـــة، فمن 
مســـؤوليتك الذهاُب للمدرســـة كلَّ يوم، واالجتهاُد يف الدراســـة؛ للحصول على نتائج عالية.
مثال آخر: أن يتوقع منك والُدك معاملَة إخوتك الصغار بلطف، واســـتعمال جهاز احلاســـب 
اخلـــاص بـــك يف الوقت املناســـب وبالطريقة املثلى، والتـــزام ضوابط الدخـــول على املواقع، 

وجتنـــب املبالغـــة يف جتاوز األوقـــات احملددة لك، فيكون ذلك من مســـؤولياتك.

أنـواع المسـؤوليـة

مسؤولية ذاتية 
)شخصية(

مسؤولية 
اجتماعية

مسؤولية 
وطنية

 المحافظة على الصلوات 
المفروضة.

  التزام أداء الواجبات المدرسية.
 تطوير المهارات الذاتية.

 االلتزام تجاه األسرة.
 التطوع في المجتمع.

 تحقيق االنتماء والوالء.
 التزام األنظمة.

مثال:مثال:مثال:

الدرس الرقمي

من الجوانب الشـــخصية المهمة لإلنســـان تحّمل المسؤولية، وبقدر نجاحنا في تحمل 
المســـؤولية تكون النتائج مؤثرة ومثمرة، فما المســـؤولية؟ وما أنواعها وفوائدها للفرد 

والوطن؟
؟؟
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1 نشاط

م الطلبة إلى مجموعات، وُيطلب من كل مجموعة اختيار نوع المسؤولية، وكتابة  ُيقسَّ
أمثلة لها وفق الجدول اآلتي: 

مثالنوع املسؤولية

.  .  

.  .  

..  

فوائد املسؤولية ووسائل حتملها

تـــؤدي املســـؤولية إلـــى مزيد مـــن الثقة بالنفـــس، وثقة اآلخريـــن بك ألداء األعمـــال املوكولة 
إليك وحتمـــل نتائجها. 

مثال: إن اســـتعمالنا لشـــبكة املعلومات العاملية )اإلنترنت( اســـتعماالً آمناً يعني أننا ال نعرِّض 
أنفســـنا للخطر؛ ألننا مســـؤولون عن سالمتنا الشـــخصية؛ لهذا السبب يثق أولياء أمورنا بأننا 
نســـتعمل اإلنترنـــت مبســـؤولية؛ مـــن هنا ال بد مـــن معرفة الطريقة الســـليمة لتصفـــح املواقع 
واختيـــار اآلمن منهـــا فقط، واالبتعاد عن احملتويات غير املناســـبة، واســـتعمال )اإلنترنت( يف 

فتـــرات زمنية محـــددة دون اإلفراط يف ذلك.

الوحدة الثامنة | الدرس التاسع والثالثون
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لكي تتحمل املسؤولية فإن عليك اتباع ما يأتي:
  االعتماد على اهلل ثم على النفس.

 . التزام األخالق والقيم ومراقبة اهلل   
  االستعداد الذهني والنفسي واجلسدي لتحمل املسؤولية.

   العمل بجد واجتهاد إلجناز األعمال.
   قبول النقد املوضوعي الصادق، واحلذر من التأثر بالتعثُّر؛ ألنه طريق للنجاح.

عندمـــا خـــرج امللـــك عبدالعزيز بـــن عبدالرحمن آل ســـعود مع والده وأســـرته مـــن الرياض 
بعـــد نهايـــة الدولـــة الســـعودية الثانيـــة كان عمـــره آنـــذاك ســـتة عشـــر عامـــاً، ومنذ حلظة 
خروجـــه وهـــو يفكـــر يف إعـــادة بناء الدولة الســـعودية، ويف أثنـــاء إقامته املؤقتـــة يف الكويت 
كان يخـــرج إلـــى منطقـــة بعيدة عـــن املدينة، ويتأمل فيما ســـيخطط له لتحقيـــق ما فكر به، 
وبعد تســـع ســـنوات حني أصبح عمره خمســـة وعشـــرين عاماً حاول اســـترداد الرياض ولم 
يتمكـــن مـــن ذلـــك، وبعـــد أقل من عـــام حاول مـــرة أخـــرى فتمكن مـــن اســـتردادها، وابتدأ 

تأســـيس اململكة العربية الســـعودية وتوحيـــد أجزائها.

لها امللك عبدالعزيز؟ مع بيان السبب.  أ - ما نوع املسؤوليات التي حتمَّ
..............................................................................................................................................................................

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

ى بها امللك عبدالعزيز - على الرغم من صغر ســـنه -   ب - يشـــرح الطلبـــة الصفـــات التـــي حتلَّ
يف حتمله مسؤولية الوطن.

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

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

الوحدة الثامنة | الدرس التاسع والثالثون
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ل املسؤولية؟          ما الفوائد التي جتنيها من حتمُّ
 . ................................................................. -٣        . .................................................................  -1

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

       ما الفائدة التي يجنيها الوطن من كون املجتمع مسؤواًل؟
 . ................................................................. -٣        . .................................................................  -1

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

       ما أنواع املسؤولية؟
 . ................................................................. -٣        . .................................................................  -1

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

       ما املسؤولية يف احلاالت اآلتية؟

املسؤوليةاحلالة

 مساعدة رجل كبير يف السن ال يستطيع حمل 
.أمتعته.

. االحتفال باليوم الوطني.

.املشاركة يف برامج تطوير القدرات.

.اإلبالغ عما يضر بالدين والوطن.

1

٢

٣

4

تقويم الدرس التاسع والثالثني
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الدرس األربعون

الُمواَطَنة المسؤولة

الدرس الرقمي

  المواطن الصالح:
هـــو المواطن المســـؤول الذي يـــدرك انتماَءه للوطن، ويـــؤدي واجباته تجاهـــه، ويلتزم النظام، 
ويكـــون فاعاًل في مجتمعه طوال ســـنوات حياته، له حقوق يتمتع بهـــا وعليه واجبات يلتزمها.

واجبات المواطن السعودي:

1ـ االنتماء والوالء للوطن:
هـــو إحســـاس فطـــري يرتبط فيـــه املواطـــن بوطنه، وبكل مـــا يرمز إليـــه من قيـــم، وثقافة، 
وتاريـــخ، مـــع اإلخالص يف خدمته، واحلرص على ســـالمته وأمنه، وحتقيـــق تقدمه وتطوره، 

وذلك من اجلوانـــب اآلتية:
  الوالء لولي األمر )امللك(، ويكون بطاعته وتقديره، والوفاء له بالعهد، قال اهلل تعالى: 

﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴾ ]النساء:٩5[.

  االنتمـــاء للوطـــن، ويكـــون مبحبتـــه، وإعمـــاره، والدفـــاع عنـــه، وعـــن منجزاتـــه، وبيئتـــه، 
وحتقيـــق التعـــاون والتكافـــل بـــني أفـــراد مجتمعـــه، ونبـــذ مـــا يؤثـــر يف وحدتـــه الوطنيـــة؛ 
الوطـــن بأمـــن  اإلضـــرار  أو  فكريـــاً  انحرافـــاً  أو  تعصبـــاً  أو  متييـــزاً  ذلـــك  أكان   ســـواء 

أو بسمعته. 

ترتبـــط المســـؤولية بالمواطنة الصالحـــة التي تتضمن حقوقًا وواجبـــات، وترتقي األمم 
بوعـــي مواطنيهـــا بمســـؤولياتهم ليكونـــوا مواطنيـــن فاعلين، فمـــا المواطنة المســـؤولة؟ 

ومـــا واجباتنـــا وحقوقنا بوصفنـــا مواطنين؟ 
؟؟
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٢- أداء الواجبات واملسؤوليات الوطنية:
ويكـــون باحتـــرام األنظمـــة، واحملافظـــة علـــى ســـالمة املنشـــآت واملرافق العامـــة واخلاصة 
ـــسُّ أمن الدولـــة وعالقاتهـــا العامة،  ونظافتهـــا، واالبتعـــاد عـــن الفـــن واالنقســـام أو ما مَيَ

أو يُسيء إلى كرامة اإلنسان وحقوقه.
٣-  االعتزاز بالوطن واالفتخار به:

هو شعور وجداني يعزز القيم اإلنسانية، ويثري الشخصية الوطنية، وذلك مبا يأتي:
   االعتزاز بالدين اإلسالمي، وبخدمة احلرمني الشريفني واملسلمني.

   االعتزاز بالوحدة الوطنية، وَمن أسهم يف حتقيقها من رموز الوطن ومن املواطنني.
  االعتزاز بلغة الوطن اللغة العربية.

  االعتزاز بتراث الوطن، وثقافته، وإرثه احلضاري.
   االفتخار مبنجزات الوطن، واحملافظة عليها، وأاّل يسمح ألي إنسان أن يضر بها.

  االفتخار بأداء أبناء الوطن.

1 نشاط
قال امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1355هـ: 

»إن علـــى الشـــعب واجبـــات، وعلى والة األمور واجبات، أما واجبات الشـــعب فهي االســـتقامة ومراعاة ما يرضي 
اهلل  ورســـوله ملسو هيلع هللا ىلص ويصلـــح حالهـــم، والتآلف والتآزر مع حكومتهـــم للعمل فيما فيه ُرقـــيُّ بالدهم وأمتهم«.

 أ ـ  يوضح الطلبة معنى الوالء الوطني، وكيف يكون حتقيقه.
. ....................................................................................................................................................................

ب ـ   يعد االعتزاز بالوطن واالفتخار به واجبًا وطنيًا، فما أبرز مظاهر االعتزاز؟
......................................................................................................................................................................

. ....................................................................................................................................................................
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حقوق املواطن السعودي:

لـــكل مواطـــن يف بالدنا حقوق يتمتع بها تْكَفلُها له الدولة وفق الشـــريعة والنظـــام، ويبينها النظام 
منها:  للحكم،  األساسي 

  احلكم بالعدل والشورى واملساواة وفق الشريعة اإلسالمية.
  حماية حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية.

    مســـاعدة املواطن وأســـرته يف حالـــة الطوارئ، واملـــرض، والعجز، والشـــيخوخة، ودعم 
النظـــام االجتماعي.

  توفير التعليم العام، ومكافحة األمية، وتهيئة مجاالت التعليم اجلامعي والفني وغيره.
  توفير الرعاية الصحية لكل مواطن.

  تيسير مجاالت العمل ووضع األنظمة التي حتمي العامل وصاحب العمل.
   توفيـــر األمـــن للجميـــع، ومنـــع تقييـــد تصرفات أحـــد أو توقيفـــه أو حبســـه إال مبوجب 

النظام. أحـــكام 
   منع التجرمي أو العقاب إال بناء على نص شرعي أو نظامي.

   التعبيـــر بالكلمـــة الطيبـــة وفق أنظمـــة الدولة؛ وهو ما يُْســـهم يف التثقيـــف ودعم الوحدة 
الوطنية.

لالطالع

  يلتـــزم املقيمـــون يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية قيـــم الدولـــة، وعليهـــم مراعاة قيـــم املجتمع 
الســـعودي واحتـــرام تقاليده ومشـــاعره.

  حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمني يف اململكة العربية السعودية.
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 فوائد االنتماء للوطن:

مـــن ســـمات املواطـــن الصالح قوة والئـــه وانتمائه؛ بحيث يكـــون قادراً علـــى الوعي بأحوال 
وطنـــه وقضايـــاه والتحديـــات التي تواجهـــه، كما يكون قـــادراً على مقاومة الشـــائعات التي 

راً جلهود الدولة ومنجزاتها يف خدمة الدين والفـــــرد واملجتمــــع. تضـــر بوطنه، ومقـــدِّ

 ومن أبرز فوائد االنتماء للوطن ما يأتي: 

  حتقيق أَْمٍر شرعي أََمَر اهلل به يف القرآن الكرمي، وأمَر به نبيُّه محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 

  تعزيز الوحدة الوطنية، واستقرار الوطن، ومتاسكه.

  حتقيق االستقرار النفسي املؤدي إلى التفاعل اإليجابي، واملواَطنة الصاحلة.

  دفع مسيرة التقدم والتطور يف البالد، سياسّياً واقتصادّياً.

  حماية الوطن ومكتسباته.

  تأمني االستقرار املجتمعي اخلالي من العنف واإلرهاب واالنحالل.

٢ نشاط
كيـــف يتحقـــق االســـتقرار املجتمعي اخلالي مـــن العنف واإلرهاب بالـــوالء واالنتماء للوطن 

يف رأيك؟

 

.  
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٣ نشاط

قـــال خـــادم احلرمني الشـــريفني امللك ســـلمان بـــن عبدالعزيز عـــام 1428هــــ: »إن االهتمام 
بتنمية قدرات اإلنســـان الســـعودي يقع يف ســـلم األولويـــات للمملكـــة، وكان هدفها وال يزال 

هـــو العمـــل على بناء عقـــول أبنائنـــا وتزويدهم بالعلـــم احلديث وأدواتـــه املعاصرة«.

ر الطلبة حرص الدولة على حق التعليم للمواطنني. أ ـ يفسِّ
 
 

.  

ب ـ  يرجـــع الطلبـــة للنظـــام األساســـي للحكـــم بالدخـــول إلى 
والنـــص  املـــادة  رقـــم  يحـــددون  ثـــم  اإللكترونـــي،  الرابـــط 

الكامـــل لهـــا فيمـــا يتعلـــق باآلتـــي: 

ْشء. غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس النَّ
ـ رقم املادة:  . 
ـ نص املادة:  .

 توثيق أواصر األسرة واحلفاظ على قيمها العربية واإلسالمية.
ـ رقم املادة:  . 
ـ نص املادة:  .

تيسير مجاالت العمل لكل قادر عليه.
ـ رقم املادة:  . 
ـ نص املادة:  .

الوحدة الثامنة | الدرس األربعون

www.boe.gov.sa
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ج- ُيكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

الوحدة الثامنة | الدرس األربعون

حقوق املواطنواجبات املواطن

احلصول على التعليم العامالوالء واالنتماء للوطن

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

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

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

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



288

 يذكر الطلبة ثالث فوائد من االنتماء للوطن.
. 1ـ 
. ٢ـ 
. ٣ـ 

 ما الفرق  بني الواجبات واحلقوق من خالل ما درست؟
 

. 

يضـــع الطلبـــة عالمـــة )( أمـــام العبـــارة الصحيحـــة، وعالمـــة )O( أمـــام العبـــارة غيـــر 
الصحيحـــة:

 أ ـ  مـــن واجبـــات املواطـــن الســـعودي توفيـــر التعليـــم.                                  
ب ـ  االفتخار مبنجزات الوطن ليس من أسس املواطنة.                      

ج ـ  االنتمـــاء للوطـــن يعيـــق مســـيرة التقـــدم.                                                                                                                    
د ـ  مـــن ســـمات املواطـــن الصالـــح أاّل يكـــون منتميـــاً لوطنـــه.                          

  ما أبرز مهام وزارة الداخلية بالرجوع إلى موقع الوزارة اإللكتروني؟

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

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

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

1

٢

٣

4

تقويم الدرس األربعني
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الدرس الحادي واألربعون

الذوق العام

الدرس الرقمي

 الذوق العام:
هـــو جميـــع القيـــم والضوابط واآلداب التي حتكم ســـلوك اإلنســـان يف املجتمع. ومن أســـس 
الهويـــة الســـعودية قيـــام املجتمـــع الســـعودي علـــى قيـــم أصيلـــة، وُمثُـــٍل عليـــا تُبـــرز ثقافته 
 العريقـــة املبنيـــة علـــى الديـــن اإلســـالمي أوالً ثـــم علـــى إرثـــه احلضـــاري، اقتـــداًء بالنبـــي

محمد ملسو هيلع هللا ىلص الذي قال عنه اهلل تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں  ﴾ ]القلم: 4[.

1 نشاط
هناك كثير من مظاهر الذوق العام، مثل:

  إفشاء السالم.       االبتسامة.
  خفض الصوت.      النظافة العامة.

  تقدير اآلخرين.                         احترام أسبقية اآلخرين وجتنب جتاوزها.
 أ ـ  يكتب الطلبة أربعة مظاهر أخرى للذوق العام غير ما ذكر:

. 1ـ 

. 2ـ 

. 3ـ 

. 4ـ 

احتـــرام الـــذوق العـــام أمـــر ضـــروري فـــي أي مجتمـــع، وهـــو ُيبـــرز مـــدى التطـــور الثقافـــي 
والفكـــري، ويعبـــر عـــن قيـــم المجتمـــع ومبادئـــه وهويتـــه، فما الـــذوق العام؟ وما ُأُسســـه؟ 

نلتزمه؟ وكيـــف 
؟؟
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ب ـ  يكتب الطلبة ثالثة من املظاهر السلبية املخالفة للذوق العام.
. ........................................................................................................................................................ -1
. ........................................................................................................................................................ -٢
. ........................................................................................................................................................ -٣

٢ نشاط

نصَّ النظام األساســـي للحكم يف اململكة العربية الســـعودية على أن األسرة هي نواة املجتمع، 
وأن الدولة حترص على توثيق أواصرها، واحلفاظ على قيمها العربية واإلســـالمية. 

 أ ـ يكتب الطلبة خمس قيم أخالقية يتمتع بها أفراد املجتمع السعودي.

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

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

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

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

. ........................................................................................................................................................ -٥
ب ـ يكتب الطلبة فقرة موجزة عن األخالق العربية واإلسالمية.

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

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

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

الوحدة الثامنة | الدرس احلادي واألربعون
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الوحدة الثامنة | الدرس احلادي واألربعون

للمحافظة على الذوق العام أسس، من أبرزها: 

  احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة يف الوطن.
  جتنـــب الظهـــور يف مـــكان عام بزي أو لباس غير محتشـــم، أو ارتـــداء زي أو لباس يحمل 

صوراً، أو أشـــكاالً، أو عالمات، أو عبارات مســـيئة.
  جتنـــب الكتابـــة أو الرســـم على اجلدران، ووســـائل النقل، إذا لم يكـــن مرخصاً بذلك من 

املعنية. اجلهة 
  جتنـــب التلفـــظ يف األماكـــن العامة بأي قـــول أو فعل فيه إيذاء ملرتاديهـــا، أو إضرار بهم، 

أو يـــؤدي إلى إخافتهـــم أو تعريضهم للخطر.

٣ نشاط
أصـــدر مجلـــس الـــوزراء يف وطننـــا الئحـــة احملافظـــة على الـــذوق العـــام حلمايـــة املجتمع 
الســـعودي مـــن أي ســـلوك مخالف لـــآلداب العامة، والقيـــم واألخالق العربية واإلســـالمية.

يرجع الطلبة إلى الرابط اإللكتروني لالئحة لتحديد ما يأتي:

ت عليها  الالئحة  أ ـ مقدار  الغرامة املالية التي نصَّ
ملن يخالف آداب  الذوق  العام.

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

ت عليها الالئحة. ب ـ األماكن العامة التي نصَّ

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

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

www.ncar.gov.sa



292

يَّ الوطني،  املالبس مظهر حضاري جلميع األمم واملجتمعات، وارتداء الرجل الزِّ
 واملرأة اللباَس احملتشم ُيبرز الوجه الصحيح للمجتمع السعودي.

ما املمارسات غير السليمة يف احلاالت اآلتية؟
  ارتداء ثياب النوم يف املسجد أو املناسبات العامة.

  ارتداء الثوب السعودي النظيف.
  ارتداء املرأة مالبس محتشمة.

  ارتداء قميص عليه كتابة مسيئة.

يضـــع الطلبـــة عالمـــة )( أمـــام العبـــارة الصحيحـــة، وعالمـــة )O( أمـــام العبـــارة غيـــر 
الصحيحـــة:

أ- التعبير عن املشاعر بهدوء ووضوح من آداب الذوق العام.                                             

ب- االهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة املكان ليست من آداب الذوق العام.     

ج- اجللوس أو الوقوف يف األماكن املخصصة لكبار السن وذوي االحتياجات 

اخلاصة من آداب الذوق العام.                                                   

د- تشويه املرافق العامة واملتنزهات ليس من آداب الذوق العام.                              

1

٢

تقويم الدرس الحادي واألربعني
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٣

4

٥

يذكر الطلبة أربعًا من املمارسات املخالفة آلداب الذوق العام يف األماكن العامة.
. .....................................................................................................................-1
. .....................................................................................................................-2
. .....................................................................................................................-3
. .....................................................................................................................-4

ألهميـــة حمايـــة الـــذوق العـــام وتوعيـــة النـــاس بذلـــك، يقتـــرح الطلبـــة ثـــالث عبـــارات 
مناســـبة للتغريـــد بهـــا يف )تويتـــر(.

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

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

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

يصف الطلبة أثر السلوك اخَلَطأ يف اآلخرين.
.............................................................................................................................

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

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

تقومي الدرس احلادي واألربعني
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1

٢

٣

ميأل الطلبة الفراغات اآلتية:

التعريف 

املسؤولية

القيم والضوابط واآلداب التي حتكم سلوك اإلنسان يف املجتمع...........................................

يشرح الطلبة كيف تؤدي املسؤولية إلى مزيد من الثقة.

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

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

تقومي الوحدة الثامنة

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

باملسؤولية.                                         مرتبطة  غير  العام  الذوق  آداب  أ- 

املواَطنَة الصاحلة.                                           العام يؤدي إلى  التزام آداب الذوق  ب- 

للجميع. األمن  توفير  الدولة  واجبات  من  ج- 

والسنة.  القرآن  ومصدرها  نواهيه،  واجتناب  اهلل  أوامر  التزام طاعة  الدينية هي  املسؤولية  د- 
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تقومي الوحدة الثامنة

ُيكمل الطلبة الفراغات اآلتية:4

من حقوق املواطن

من واجبات املواطن

من آداب الذوق 
العام

من أمثلة املسؤولية 
الذاتية

من أمثلة  املسؤولية 
الوطنية

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

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

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

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

	 .........................................
	 ..........................................
	 ..........................................
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٥

٦

٧

يعّدد الطلبة أهم أسس الذوق العام.

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

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

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

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

يبنّي الطلبة أسباب إصدار الئحة الذوق العام.

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

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

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

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

يعّدد الطلبة أربعة أمور يتطلبها حتمل املسؤولية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢ـ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ـ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ـ .

تقومي الوحدة الثامنة



التطوع

 الدرس الثاني واألربعون: مفهوم التطوع وأهميته
 الدرس الثالث واألربعون: أشكال التطوع وبرامجه

9الوحدة التاسعة

دروس الوحدة



تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على التطوع وأنواعه
 التعرف على أهمية التطوع

 التعرف على أبرز برامج التطوع الوطنية
 التعرف على العالقة بين التطوع والمسؤولية

أهداف الوحدة
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الدرس الثاني واألربعون

ع وأهميته َطوُّ مفهوم التَّ

الدرس الرقمي

 التطوع
هـــو بـــذل اجلهـــد والوقـــت أو املـــال أو الثالثـــة معاً عـــن رغبة واختيـــار بغـــرض أداء خدمة 

اجتماعيـــة، أو مبـــادرة ذاتيـــة دون توقع أجـــر مالي.

.]184 ]البقـــرة:  ڑ﴾  ڑ    ژ      ژ   ڈ   ڈ     ﴿ تعالـــى:  اهلل  قـــال  ـــْوع،  الطَّ مـــن   مأخـــوذ 
 والتطـــوع تقـــدمي اخليـــر لآلخريـــن، فـــاهلل تعالـــى ال يضيـــع أجـــر احملســـنني، قـــال تعالى:

﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ﴾. ]الزلزلة: 7[. 

العمل التطوعي: ممارســـة إنســـانية ارتبطـــت ارتباطاً وثيقاً بكل معانـــي اخلير واحلب عند 
املجموعات البشـــرية منذ الِقَدم.

املتطوع: من يُسّخر نفسه ووقته وجهده أو ماله بطواعية ملساعدة اآلخرين مبا ال يلزمــه.

● دعم فردي● بدني ● محدود
● دعم مؤسسي● عقلي ● غير محدود

المالالجهد الوقت

التطوع

يســـهم العمـــل التطوعـــي فـــي ترســـيخ قيـــم المواَطَنـــة، وفـــي تدعيـــم تالحـــم المجتمـــع، 
وقـــد اعتنـــت رؤيـــة المملكـــة ٢٠٣٠ بتشـــجيع العمل التطوعـــي، فما مفهـــوم التطوع؟ وما 

أهميتــه؟
؟؟



301

ع:    صفات املتطوِّ
املتطوع هو قدوة للمجتمع، وميثل دينه ووطنه، ومن صفاته:

  اإلخالص يف العمل.

م الشخص مصالح اآلخرين دون اإلضرار بنفسه.    اإليثار، وهو عكس األنانية؛ حيث يقدِّ

   األمانة، فال بد أن يكون املتطوع أميناً مبا أُسند إليه من عمل، سواء أكان العمل التطوعي 
يف مدرسته أم يف املؤسسات احلكومية أم األهلية املرخص لها.

  القدرة على حتمل املسؤولية، وضغوط العمل. 

  القدرة على العمل بروح الفريق الواحد. 

  احترام قوانني العمل التطوعي والتزام آدابه. 

باملّن يُتْبع عمله  تعامله، وال  املتطوع لطيفاً يف  بأن يكون     حسن معاملة اآلخرين، وذلك 
ى       ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۅۉۉ  تعالى:  اهلل  قال  واألذى، 

ائ  ائ ەئ ەئ﴾ ]البقرة: 264[.

الوحدة التاسعة  |  الدرس الثاني واألربعون

نماذج ألعمال التطوع في مكة المكرمة



302

1 نشاط
  مع ابنتَي شعيب  ورد يف القرآن الكرمي أمثلة كثيرة للتطوع، منها قصة نبينا موسى

م لهما املساعدة تطوعًا منه. حيث قدَّ

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ      ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ڀ   تعالى:  قال 
ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  ﴾ ]القصص: 24-23[.
أمة من الناس يسقون: أي يسقون مواشيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرة.

ووجد من دونهم: أي دون مجموعة الرعاة.امرأتني تذودان: أي متنعان املاشية عن الناس؛ 
لعجزهما عن مزاحمتهم، ولم يبادر أحد منهم للسقي لهما.

ما خطبكما: أي ما شأنكما؟
قالتا ال نسقي حتى يصدر الرعاء: أي ال نستطيع أن نسقي ماشيتنا إال بعد انتهاء الرجال. 

وأبونا شيخ كبير: أي ال قوة له على السقي لنا.
فسقى لهما: أي تطوع لسقاية ماشية املرأتني.

أ -  أين تقع َمْدَين يف وطننا اململكة العربية السعودية؟
.

ب -  يستنتج الطلبة معاني التطوع وأخالق املتطوع يف هذه القصة.

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

 ........................................................................................................................................
. .....................................................................................................................................
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303

حترص املجتمعات املتطورة واحلضارية على أن يقدم أفرادها أعماالً تطوعية؛ حيث يقاس 
األفراد  وعدد  التطوعية،  املنظمات  بحجم  أخرى  عوامل  بني  من  وتقدمها  الدول  تطور 
املتطوعني فيها. وتبرز أهمية العمل التطوعي يف كونه يحقق أهدافاً خاصة باملتطوع نفسه، 

وأهدافاً خاصة باملجتمع والوطن.

كما أن للتطوع فوائد أخرى تعود على املجتمع، مثل: 
 مساندة اجلهود احلكومية، وتوسيع املشاركة املجتمعية.

  تعزيز الترابط االجتماعي، وتعلم العمل اجلماعي.
  اإلسهام يف سد احتياجات املجتمع. 

على  والتشجيع  املجتمع  الصاحلة يف  القيم    غرس 
حب العمل.

  حتقيق األمن الشامل، واحلد من السلوك املنحرف.

الوحدة التاسعة  |  الدرس الثاني واألربعون

أعمال تطوعية لزراعة األشجار

١

٢

٣

٤

٦

٥

٧

حتـمــل املسـؤولـيــة

 من فوائـد
التطـوع على

الفـرد

استثمـار وقـت الفراغالثـواب واألجــر

التـواصل

املـهـارات واخلـبرات

املواَطَنة واالنتماء

الثـقـة بالنفـــس

 أهمية التطوع
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٢ نشاط

ميأل الطلبة الفراغات اآلتية مبا يناسبها:

فائدته مجالهنوعه العمل التطوعي 
توزيع الورود على املرضى يف 

املستشفيات
خدمة املجتمعمؤسسي

إدخال السرور على 
املرضى

فردي

مؤسسي

فردي

لكي حتقق األعمال التطوعية أهدافها فإنه ينبغي التزام عدد من الضوابط، منها:
  أن يكون العمل التطوعي مناسباً لعمر املتطوع.

   أن تكـــون األعمـــال التطوعيـــة املؤسســـية واجلماعيـــة حتـــت إشـــراف جهـــات حكوميـــة
أو مؤسسات مرخص لها.

  أن تكون األعمال التطوعية الفردية موافقًة ألنظمة الدولة وتعليماتها.
  أن يكون املتطوع أميناً، وعلى خلق حسن.
  أن يكون العمل التطوعي مفيداً للمجتمع.

هنــاك مــن يســتغل عاطفــة التطــوع بجمــع التبرعــات دون علــم اآلخريــن بأهدافــه، 
ولذا نصَّ نظام جرائم اإلرهاب وتمويله على العقوبة بالســجن لمن دعا إلى تبرعٍ 

أو جمع أموال بقصد استعمالها الرتكاب جرائم اإلرهاب.
ولقد خصصت الدولة منصة للتبرعات لألعمال اإلنسانية وهي منصة إحسان.

الوحدة التاسعة  |  الدرس الثاني واألربعون
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1 يكتب الطلبة وصفًا موجزًا ملعاني التطوع.
........................................................................................................................................

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

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

٢ يذكر الطلبة ثالثًا من صفات املتطوع.
. ................................................................................................................................. -1
. ................................................................................................................................. -2
. ................................................................................................................................. -3

٣ إذا شاركت يف عمل تنظيم الكتب يف مكتبة املدرسة ضمن برنامج تطوعي، فما نوعه؟   
        وما الفوائد املتوقعة منه؟

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

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

4 ما أبرز فوائد التطوع العائدة على املجتمع؟
. ................................................................................................................................. -1
. ................................................................................................................................. -2
. ................................................................................................................................. -3

تقويم الدرس الثاني واألربعني
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الدرس الثالث واألربعون

أشكال التطوع وبرامجه

الدرس الرقمي

   تطوع فردي: عمل محّدد يقوم على مبادرة ذاتية بدوافع دينية أو قيمية.
   تطـــوع مؤسســـي: عمـــل منظـــم عن طريق مؤسســـات حكوميـــة أو مؤسســـات غير ربحية

أو أهلية مرخص لها؛ من أجل حتقيق نفع عام للمجتمع.
ويتميز التطوع املؤسسي بأنه يجمع جهود األفراد وطاقاتهم ويجعلها متآزرة وذات أثر كبير 

وفعال، ويكون حتت إشراف واضح ومنضبط.

1 نشاط
التطـــوع مبـــدأ أخالقـــي عظيم، يســـتغله بعض النـــاس ألغراض غيـــر دينية، وتنـــايف مبادئ 
وطننـــا، مثـــل: جمع أمـــوال دون ترخيص ألهداف تبدو أنها إنســـانية دون معرفة املســـتفيد 

احلقيقـــي منها.  

ميّثل الطلبة ألعمال تبدو أنها تطوعية وهي ليست كذلك.

.

 أنواع التطوع:

تتنـــوع أشـــكال التطـــوع ومجاالته وفق الشـــخص المتطوع والعمل التطوعـــي، فما أنواع 
التطـــوع؟ ومـــا أبرز برامج التطـــوع في وطني؟ ؟؟
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مجاالت التطوع:

من مجــاالت التطــوع

خدمات إغاثية خدمة التعليم خدمة المجتمعخدمة الدين

خدمة التراث خدمة الصحة خدمة البيئة

الوحدة التاسعة  |  الدرس الثالث واألربعون

التبرع بالدمتحفيظ القرآن الكريم

اإلنســـانية  األعمـــال  مـــن  لتشـــمل مجموعـــة  واملؤسســـي  الفـــردي  التطـــوع  تتنـــوع مجـــاالت 
أبرزهـــا: مـــن  واخليريـــة، 

  حتفيظ القرآن الكرمي، وتعليم مبادئ الدين وقيمه.

  مساعدة كبار السن، وذوي االحتياجات اخلاصة، واأليتام.

  التبرع بالدم، واألعمال الطبية واإلسعافية.

  املشاركة يف تنظيف املتنزهات البرية، واحلدائق العامة، وزراعة األشجار.

  املشاركة يف برامج حفظ النعمة بتوزيع الفائض من الطعام والوالئم على احملتاجني.



308

٢ نشاط
مـــن مجـــاالت خدمـــة املجتمـــع مشـــاركة بعـــض 
املواطنـــني يف برامـــج وزارة البيئة وامليـــاه والزراعة 
العربيـــة  اململكـــة  يف  املناطـــق  بعـــض  لتشـــجير 
النباتـــي يف  الغطـــاء  لتعزيـــز  وذلـــك  الســـعودية؛ 
وطننـــا. وقد بـــادرت مؤسســـات حكوميـــة وأهلية 
بتنظيـــم هذا العمـــل، مثل: مبـــادرة )اغرســـها وال 
تقطعهـــا(، ومبـــادرة )نزرعها لننعم بهـــا(، ومبادرة 
)ســـدير اخلضراء(، ومبادرة )تشجير مدينة أبها(، 
ومبـــادرة )تأهيل وادي عرعـــر(، ومبادرة )إظالل(.  

 ما عالقة هذه األعمال التطوعية بخدمة الوطن والبيئة يف رأيك؟

.

الوحدة التاسعة  |  الدرس الثالث واألربعون

مؤشر أعداد املتطوعني املستهدفة االجتماعيـــة  والتنميـــة  البشـــرية  المـــوارد  وزارة  برامـــج  أبـــرز  مـــن 
ومبادراتهـــا فـــي مجـــال العمـــل التطوعـــي مـــا يأتـــي:

1- البوابـــة الوطنية للتطوع: التي توفر بيئـــة آمنة لتنظيم العالقة 
بني اجلهات املوفـــرة لفرص التطوع واملتطوعني.

2- حتفيـــز العمـــل التطوعـــي: بإعـــداد نظام تســـجل فيـــه نقاط 
ســـاعات التطـــوع التـــي ينفذهـــا املتطوع.

3- متابعـــة أعمـــال التطوع وقياس مؤشـــراتها؛ مــــن أجــــل تنظيم 
العمل التطوعي، ومتكينه فـــــي املؤسســات احلكـوميــة واألهليـــة.

أعدادالسنة
املتطوعني

1٢٠.٠٠٠ متطوع144٠هـ )٢٠1٨م(

٣٠٠.٠٠٠ متطوع144٢هـ  )٢٠٢٠م(

1.٠٠٠.٠٠٠ متطوع14٥٢هـ  )٢٠٣٠م(
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تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية تنظيم العمل التطوعي وتمكينه ونشر 
ثقافته، ومن أبرز برامج التطوع الوطني ما يأتي:

برنامج )ُكْن َعونًا(
اجلهة املسؤولة: وزارة احلج والعمرة. 

هدفه: خدمة ضيوف الرحمن.

من مجاالته: 
   استقبال ضيوف الرحمن يف املنافذ البرية واجلوية والبحرية وتوديعهم.

  إرشاد ضيوف الرحمن.
  الترجمة للحجاج واملعتمرين.

  مساعدة املسنني وذوي االحتياجات اخلاصة من احلجاج واملعتمرين.
  تقدمي خدمات طبية لضيوف الرحمن.

برنامج )َتكاُتف(
اجلهة املسؤولة: اجلمعية السعودية للعمل التطوعي. 
هدفه: تنظيم العمل التطوعي بالشراكة مع األفراد 

واملؤسسات.
من مجاالته: 

   التدريب والتوعية يف مجال العمل التطوعي.
  التنسيق بني مؤسسات العمل التطوعي واملتطوعني.

   تنظيم الندوات والفعاليات يف مجال العمل التطوعي.
www.sv.org.sa

 برامج التطوع:
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برنامج )وقار(
اجلهة املسؤولة: اجلمعية السعودية ملساندة كبار السن. 

 هدفه: مساعدة كبار السن، ودعم حقوقهم. 
من مجاالته: 

   توفير الرعاية واخلدمات الصحية اخلاصة التي تلبي 
احتياجات كبار السن.

   التوعية والتثقيف يف مجال رفع مستوى وعي املجتمع بحقوق 
كبار السن واحترامهم.

   السعي ملنح كبار السن االمتيازات والتسهيالت الضرورية.

برنامج )إطعام(
اجلهة املسؤولة: اجلمعية اخليرية للطعام. 

هدفه: جمع فائض الطعام،  وتوزيعه على احملتاجني، وتوعية املجتمع 
بأهمية حفظ النعمة.

من مجاالته: 
   تعبئة فائض الطعام وتغليفه، وتوزيعه على املستفيدين.

  توعية املجتمع بأهمية حفظ النعمة.
  حفز املجتمع للعمل التطوعي.

www.waqar.org.sa

عمل تطوعي للدفاع المدنيعمل تطوعي لتجهيز فائض الطعام للتوزيع

www.saudifoodbank.com

الوحدة التاسعة  |  الدرس الثالث واألربعون
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1  يكتب الطلبة فقرة موجزة عن أعمال التطوع الفردي، وأهميتها للمجتمع، مع 
التمثيل بثالثة أمثلة.

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

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

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

٢ يذكر الطلبة ثالثة برامج وطنية للتطوع.

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

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

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

٣  ما اجلهة احلكومية التي تتولى تنظيم شؤون التطوع يف اململكة العربية السعودية؟

.
 

4  يذكر الطلبة بعض مجاالت برنامج )كن عونًا(.

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

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

تقويم الدرس الثالث واألربعني
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تقومي الوحدة التاسعة

1  ما أهمية التطوع؟

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

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

٢  ميأل الطلبة الفراغات اآلتية:

أ-  من مجاالت التطوع ............................... ، و..................................، و..................................... .

ب -  من فوائد التطوع ...................................، و...................................، و......................................
ج - تتولى وزارة .................................................................................  برنامج )كن عوناً( التطوعي.
د- من ضوابط العمل التطوعي أن يكون ............................................................ لعمر املتطوع.

غير  العبارة  أمام   )O( وعالمة  الصحيحة،  العبارة  أمام   )( عالمة  الطلبة  يضع   ٣
الصحيحة:

أ- األعمال التطوعية تكون حتت إشراف جهة مرخص لها.                              

ب- من أعمال التطوع أداء الواجبات املدرسية.                                            

ج- التبرع بالدم للمستشفيات من أعمال التطوع.                                          

د- حفظ النعمة وجمع الفائض من الطعام عمل تطوعي ال يخدم الوطن.                    

4  ما أبرز البرامج التطوعية الوطنية؟

.  -1

.  -٢

.  -٣
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٥  يكتب الطلبة فقرة موجزة عن عمل تطوعي يخدم الوطن مع بيان أهميته وفائدته   
للمجتمع.

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

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

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

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

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

٦  ما الضوابط التي ينبغي التزامها عند ممارسة التطوع؟

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

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

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

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

٧  يكتب الطلبة أمثلة للتطوع ومجاالته:

مجالهالعمل التطوعي

.  .  

.  .  

.  .  
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٨  يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

التطوع هو

ع هو املتطوِّ

من صفات 
املتطوع

أنواع 
التطوع

من فوائد 
التطوع

 بذل اجلهد والوقت أو ............................................................. أو .........................................................
عن رغبة واختيار بغرض أداء واجب ...................................................................................... .

ر ............................................... و............................................... و ............................................... من يسخِّ

أو .............................................................. بطواعية .................................................................................. .

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

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

- تطوع فردي.
- تطوع ............................................

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

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






