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الفصل الدراسي
الثالث
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مفهوم المواَطَنة.

ِقَيم األمانة والصدق.

أنواع اآلثار في وطني.

مفهوم الضرائب وأنواعها في وطني.

سوف أتعلم في هذه الوحدة
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الدرس الحادي والعشرون

املواَطَنة

 حقوق المواطن:
 حفظ الدين.                          تحقيق األمن.            التعليم والصحة.

 الحياة الكريمة )جودة الحياة(.     العدل والمساواة.

مـــن أقـــوال خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز -يحفظه اهلل-: 
»إن سياســـتنا الداخليـــة تقـــوم علـــى ركائز أساســـية تتمثل فـــي حفظ األمـــن، وتحقيق  
االســـتقرار، والرخـــاء في بالدنـــا .... ورفع إنتاجيـــة المجتمع لتحقيـــق التنمية بما يلبي 

احتياجـــات الحاضـــر  ويحفظ حـــق األجيال«. 
يستخرج الطلبة من النص أبرز حقوق المواطن:

1- العناية بمستقبل المواطن                       3- .................................................... .
. .................................................... -4                  . .................................................... -2

1نشاط

 المواَطَنة:
هي انتمـــــاء اإلنســــان إلى وطنـــــه على أســـس من القيم واألخالق والمبـــادئ مع التمتع 
بالحقـــوق وأداء الواجبـــات، والـــوالء للقيـــادة والفخر بالوطن، في عالقـــة متبادلة تحقق 

األمن واالســـتقرار واالزدهار للوطـــن والمواطن.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ـــة الوطنيـــة جـــزءًا مهمًا مـــن انتماء اإلنســـان لوطنه، فما هـــي المواطنة؟  تعـــد الُهِويَّ
وما أبـــرز مظاهرها؟
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الوحدة السابعة | الدرس احلادي والعشرون

 المواطن المسؤول:
هـــو اإلنســـان ذو الخلـــق الحميـــد الملتـــزم لتعاليـــم دينـــه الســـمحة، والمنتمـــي لوطنه، 
والمجتهـــد في دراســـته وعمله، والمشـــارك بفاعلية في مجتمعه لتحقيـــق رقيِّه ورفعته.

يشرح الطلبة كيف يكون التزام النظام في المدرسة.
..................................................................................................................................................................

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

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

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

2نشاط

نتيجة لجهـــود الدولة والمواطنين وصلت 
شـــركة أرامكو الســـعودية إلى أعلى مستوى 

بين الشركات العالمية. 

مثال

 واجبات المواطن: 
 األمانه والصدق.          التزام المسؤولية.            الفخر بالوطن وتراثه.

 المشاركة المجتمعية.   المحافظة على البيئة.      التزام األنظمة.   

 التميز واإلبداع في الدراسة والعمل   المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
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ب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟           بماذا كان ُيَلقَّ

من مظاهر األمانة 

المحافظة
على الدين 

التزام
 النظام

حفظ 
األسرار

تجنب
 الغش

إتقان
 العمل

حفظ حقوق 
اآلخرين

الدرس الثاني والعشرون

األمانة والصدق

 األمانة:
مــن األخــالق الحميــدة، وتشــمل القيــام بالواجبــات علــى أكمــل وجــه وأداء الحقــوق، وهــي 

ضــد الخيانــة.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

إذا تحققـــت األمانة لـــدى المواطن تحقق 
األمن له ولوطنـــه ولمجتمعه.

أمناألمانة

مثال:
إذا استعرَت شيئًا من شخص آخر، كيف يكون تحقيق األمانة؟
 المحافظة عليه.           إعادته في الوقت المتفق عليه.

مـــن صفـــات المواطـــن الصالـــح التزامـــه القيم األخالقيـــة الفاضلة، ومنهـــا: األمانة 
والصـــدق، فمـــا همـــا؟ وما أبـــرز مظاهرهما؟
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 ماذا يحدث إذا لم تؤدَّ األمانة؟
اإلخالل باألمانة يؤدي إلى الضرر بك وباآلخرين.

الوحدة السابعة | الدرس الثاني والعشرون

 الصدق:
 هو قول الحقيقة دون تغيير، وفعل ما هو صحيح.

الصدق في 
القول

الصدق في 
العمل

 من أنواع الصدق:

 تجنب الكذب والمبالغة
 اإلخالص وإتقان العمل

 تجنب الغش والتزوير
 التأكد من الخبر قبل نقله

 فوائد الصدق:
 تحقيق التزام الدين والقيم.                    كسب ثقة اآلخرين.

 تقوية العالقات بين الناس.                     تعزيز الشخصية المسؤولة.

 ما أثر الصدق في المواَطَنة والوطن؟
الصدق من األخالق الحميدة، يؤدي إلى حسن العمل والتعامل.

أما غياب الصدق واألمانة، فيؤدي إلى انتشار الفساد وضياع األمن.
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أ- يضع الطلبة العبارات اآلتية في مكانها المناسب:
)التـــزام النظـــام - الغـــش - الكـــذب - أخـــذ شـــيء ليـــس مـــن حقنـــا - إتقـــان العمـــل - 

ــن( ــى الديـ ــة علـ ــدق - المحافظـ ــول الصـ ــوة - قـ ْشـ الرِّ

ضد المواَطَنة المواطنة

1نشاط

ب- يستخرج الطلبة النتائج الناشئة عن الفساد من النص اآلتي:
مـــن أعمـــال خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز محاربـــة الفســـاد، 
فقـــد قـــال: »إن الفســـاد بـــكل أنواعـــه وأشـــكاله آفـــة خطيـــرة تقـــّوض المجتمعـــات، وتحـــول 
دون نهضتهـــا وتنميتهـــا، وقـــد عزمنـــا بحـــول اهلل تعالـــى وقوتـــه علـــى مواجهتـــه بعـــدل 

وحـــزم«.
. ................................................................................................................................ -1

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

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

الوحدة السابعة | الدرس الثاني والعشرون
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يهتـــم العلمـــاء فـــي العالـــم بآثـــار وطنـــي، ألنهـــا مـــن أقـــدم المعالـــم فـــي األرض، ويحرصـــون 
علـــى معرفـــة أصـــول البشـــرية وحضاراتهـــا التـــي انطلقـــت مـــن شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، 

ـــه. وهـــذا يجعلنـــي أفخـــر بوطنـــي وتراث

اآلثار سجل حضاري مهم للوطن؛ ألنها تعبر عن امتداد تاريخ الوطن وتراثه.

عاِلم اآلثار 

يعتني بالمقَتَنَيات والمعالم
 األثرية ودراستها

يحلل المعلومات و يربطها
 باالمتداد التاريخي

يبحث عن اآلثار
 ويكشف عنها

اآلثار التاريخية الوطنية

أمثلة ألعمال التنقيب األثري في وطني

َبَذةالفاو     الرَّ

العصور اإلسالمية
عصور ما قبل

اإلسالم والعصور 
اإلسالمية

الحضارة العربية
قبل اإلسالم

ُجَرش        

واِسر  في وادي الدَّ
جنوب الرياض

جنوب شرق
المدينة المنورة

جنوب
َخميس مشيط

الدرس الثالث والعشرون
الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

يتميـــز وطنـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بعراقـــة تاريخـــه، وكونـــه مهبـــط الوحـــي 
وأرض الحضـــارات العربيـــة التـــي ال تـــزال بعـــض آثارهـــا باقيـــة إلـــى اليـــوم.

 فما اآلثار التاريخية في وطني؟ وما واجبنا تجاهها؟
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نجد اآلثار في المتاحف والمواقع التاريخية.
  أين نجد اآلثار؟

المتاحف هي األماكن التي تعرض فيها اآلثار وقصصها التاريخية.

1نشاط
تويتـــر  علـــى  الوطنـــي  المتحـــف  موقـــع  إلـــى  الطلبـــــة  يرجــــــع 
باالســـتعانة  ويصفونهـــا  المقتنيـــات  مـــــن  ثالثـــــــًا  ويختـــارون 

التعلـــم. بمصـــادر 
........................................................................................
........................................................................................

  ما المتاحف؟

https://twitter.com/SaudiMuseum

الوحدة السابعة | الدرس الثالث والعشرون
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 اآلثار ثروة وطنية، والمحافظة عليها واجب وطني، ولهذا تهتم هيئة التراث في 
وزارة الثقافة باآلثار في مناطق المملكة العربية السعودية وتعتني بها.

 نظام اآلثار والمتاحف والتراث العمراني يحقق المحافظة على اآلثار، ويعاقب 
 المخالفين لذلك.

 المحافظة على اآلثار الوطنية:

يحـــّدد الطلبـــة أقـــرب ثالثـــة مواقـــع أثريـــة وتاريخيـــة إليهـــم فـــي المملكـــة العربيـــة 
وَيِصفونهـــا: الســـعودية، 

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

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

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

2نشاط

  كيف نحافظ على اآلثار؟
 تجنب العبث بها.                         إبالغ الجهات المختصة عن أماكن وجودها.

 تجنب نقلها أو ترحيلها من مكانها.    توعية اآلخرين بأهميتها.

الوحدة السابعة | الدرس الثالث والعشرون
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16٠

االستيالء على أثر 
من مكانه سواء على 
األرض أو في البحر 

التعدي على أثر
أو موقع أثري أو تراث 

عمراني بإتالفه 
أو تحويره أو إزالته

أو نبشه أو إلحاق الضرر 
به أو تغيير معالمه

أو طمسه

التنقيب عن اآلثار
بال ترخيص

تقليد اآلثار 
وتزييفها 

بعض األعمال المخالفة في التعامل مع  اآلثار الوطنية 

  ماذا يستفيد الوطن من اآلثار؟
 تعزيز االنتماء الوطني.                                       توفير مقتنيات للمتاحف.

 تعزيز الموارد االقتصادية والسياحية.                     تعزيز الجانب الثقافي.
 توثيق التاريخ والتراث الوطني والمحافظة عليه.        

الوحدة السابعة | الدرس الثالث والعشرون
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  أنواع اآلثار:

المباني 

القصور واألبراج
والبيوت وغيرها

المنشآت المائية

القنوات واآلبار 
والسدود والِبَرك

الفّخار

األواني المنتجة 
من الصلصال 

المحروق 

أدوات الصيد

سهام وأدوات
حادة حجرية

الُحِلّي
أدوات الزينة من 

قالئد وأساور 
وخواتم

األسلحة
السيوف والدروع 

والرماح

المسكوكات

النقود
والعمالت

الزجاج 

األواني
الزجاجية

المجامر

المداخن لحرق 
البخور ألجل 

الرائحة

النقوش
الكتابات على 

األحجار ونحت 
الجبال
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الدرس الرابع والعشرون

الضرائب

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ِريبة هي:  الضَّ
المال الذي تَُحّصله الدولة من األشخاص أو 

المؤسسات والشركات؛ لدعم المجتمع وتطوير 
خدماته.

 أنواع الضرائب:
تختلف الضرائب المفروضة في المملكة العربية 

السعودية عن تلك التي تفرض في الدول األخرى، 
فهي ضرائب محددة وغير مرتفعة، ومن أبرز أنواعها: 

ْخل: ضريبة الدَّ
تُفـــَرض علـــى مـــا يحصـــل عليه غيـــر الســـعوديين من 
َدْخـــل غير الرواتب، مثل: االســـتثمار، والبيع، ونســـبتُها 

تصـــل إلى %20.
َلع المنتقاة: ضريبة السِّ

ـــلَع، مثـــل: التبغ ومشـــروبات  تُفـــَرض علـــى بعـــض السِّ
الغازيـــــة  والمشروبــــــات  بنسبــــــــة %100،  الطاقـــــــة 
والمشـــروبات المحـــالة بنســـبة 50%؛ وذلـــك للحد من 
اســـتعمالها والتقليل من أضرارها فترفع أســـعارها من 

خـــالل فـــرض الضريبة.

الضريبة

المال العام )الميزانية(

خدمات

مشروعات

فوائد اقتصادية

تســـهم المجتمعـــات المتقدمـــة فـــي زيـــادة الخدمـــات العامـــة عـــن طريـــق ضرائـــب 
الضريبـــة؟ فمـــا  بواجباتـــه،  المجتمـــع  التـــزام  عـــن  تعبـــر  وهـــي  الـــدول،   تفرضهـــا 

وما أنواعها في المملكة العربية السعودية؟ وما وظيفتها؟
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وظائف الضرائب

اجتماعية اقتصادية مالية

اإلنفاق على الخدمات 
العامة، والمشروعات 

التنموية التي يستفيد منها 
المواطن والمقيم

الحد من التضخم، وتقليل 
االعتماد على النفط مصدراً 

للدخل، ومواجهة األزمات 
االقتصادية المفاجئة

فوائد صحية
واستقرار اجتماعي

التضخم:
االرتفاع المستمر والدائم في المستوى العام لألسعار، ويعد انخفاض القدرة الشرائية نتيجة من أحد نتائجه.

من المشروعات التنموية: مشروع مستشفى من المشروعات التنموية: مشروع طرق

ضريبة القيمة المضافة:
لَع والِخدمات  وهي غير مباشرة، وتُْفَرض على السِّ
في مراحل البيع والشراء، ونسبتها 15% باستثناء 

التصرفات العقارية فنسبتها %5.

المضافــة  القيمــة  ضريبــة  فــرض  بــدأ 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 

2٠18م. الموافــق  1439هـــ 

الوحدة السابعة | الدرس الرابع والعشرون
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�جر�

���� ا���	 إ� ا��زع �ـــ ١١٥ ر�االً 
	���١٠٠ ر�ال ���	 ا

١٥ ر�االً ر��	 ا ��	 ا��ا�	 (١٥٪)

ا��ز�ع

ا��ر�د

������ا

�اجرا

���� �ــ������ ا���	 إ� ا
١٦١ ر�االً 

	���١٤٠ ر�ال ���	 ا
٢١ ر�االً ر��	 ا ��	 ا��ا�	 (١٥٪)

(١٨ ر�االً ر��	 ���	 ��ا�	) -
( ١٥ ر�االً ر���اً) =

�� ����� ٣ ر�االت � 

( ٢١ ر�االً ر��	 ���	 ��ا�	) -
(١٨ ر�االً ر���اً) =

�� ����� ٣ ر�االت � 

����� ���
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�اجر �ــ ١٣٨ ر�االً ���� ا���	 إ� ا
	���١٢٠ ر�االً ���	 ا

١٨ ر�االً ر��	 ا ��	 ا��ا�	 (١٥٪)

١

٢

٣

٤

  كيف ُتحَتسب القيمة المضافة؟
هناك عدد من الحاالت التي تحتسب فيها القيمة المضافة، ومنها:
1- عند بيع محل تجاري لسلعة أو خدمة، تَُحّصل القيمة المضافة

15% مضافًة إلى السعر النهائي.
مثـــال: إذا دخلـــَت متجـــراً لبيـــع الهواتـــف الجوالـــة، واشـــتريت هاتفـــاً ســـعره 600ريـــال، فـــإن 

القيمـــة المضافـــة هـــي 15% وتحســـب كاآلتـــي:
600 × 15 = 90 رياالً وبهذا تكون قيمة الهاتف 690 رياالً.

100
2- عند شراء أحد المتاجر سلعًة أو خدمة من متجر آخر تُحتَسب القيمة المضافة %15.

الوحدة السابعة | الدرس الرابع والعشرون
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َلع و الِخدمات عدا بعض الخدمات المستثناه، مثل: تشمل ضريبة القيمة المضافة جميع السِّ
 الخدمات المالية من سحب أو إيداع أو تحويل في البنك.

 العقارات السكنية من تأجير وشراء ألغراض سكنية شخصية للمرة األولى.

تصرف موارد الهيئة وفق اآلتي:

ها؟   ما الجهة التي تتولى تحصيل الضرائب في وطني؟ وما مهامُّ

  متى ُأّسست هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟ وأين ُتْصَرف مواردها؟

ـــَط  ـــا، وضب ـــب ومتابعته ـــل الضرائ ـــى تحصي ـــي تتول ـــارك الت ـــة والجم ـــزكاة والضريب ـــة ال هيئ
ـــر مـــن 19 فرعـــاً فـــي أنحـــاء الوطـــن. ـــا فـــي أكث ـــن له المخالفي

من مهام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:
 تحصيل الزكاة الشرعية.

 تحصيل الضرائب المقررة.

تأسســـت فـــي عهـــد الملـــك عبدالعزيـــز فـــي عـــام 1355هــــ، وتطـــورت اليـــوم لتصبـــح هيئـــة 
ـــا. ـــة متقدمـــة فـــي أعماله وطني

الزكاة

الضرائب

تصرف لمستحقي الضمان االجتماعي )مثل: اأُلَسر المحتاجة(

تصرف على نفقات الخدمات والتنمية لمصلحة الوطن والمواطن

الوحدة السابعة | الدرس الرابع والعشرون
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يطالـــع الطلبـــة األمثلـــة اآلتيـــة للمقارنـــة بيـــن ضريبـــة القيمـــة المضافـــة فـــي المملكـــة العربيـــة 
ــة  ــات اآلتيـ ــون الـــدول فـــي الفراغـ ــة فـــي دول أخـــرى، ويرتبـ ــة المضافـ ــة القيمـ الســـعودية وضريبـ

حســـب أعالهـــا فـــي ضريبـــة القيمـــة المضافـــة:

ألمانيا 19%فرنسا 2٠%إيطاليا 22%السعودية 15%إسبانيا 21%الدنمارك %25

1نشاط

ـــاء  ـــف األعب ـــادرات الدعـــم؛ لتخفي ـــج ومب ـــى المواطـــن، ووضـــع البرام ـــي الحـــرص عل ـــن سياســـة حكومت م
االقتصاديـــة عنـــه، وخصوصـــاً األســـرة التـــي تتكـــون مـــن عـــدد كبيـــر مـــن األفـــراد وذات الدخـــل الضعيـــف.

الوحدة السابعة | الدرس الرابع والعشرون
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الدرس اخلامسالوحدة األولى

 تقويـم الوحدة
السابعة
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تقومي الوحدة السابعة

لها الدولة؟ أين ُتْصَرف الضرائب التي تحصِّ

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

ما أبرز مهام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

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

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

يذكر الطلبة ثالثةً من مظاهر الصدق.

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

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

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

من القيم الوطنية واألخالق اإلسالمية )األمانة(، يذكر الطلبة ثالث حاالت مخالفة لها.

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

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

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

يمأل الطلبة الفراغات اآلتية بالكلمة المناسبة:

     الفساد              األمن            االستقرار             الغالء  

األمانة تحقق .............................  للوطن، وتحافظ على الدين، وتمنع ................................
وتؤدي إلى...............................................

1

2

3

4

5

���� ������ �������� �������.indd   168���� ������ �������� �������.indd   168 26/04/22   04:39:14 �26/04/22   04:39:14 �



169

7

6

تقومي الوحدة السابعة

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

أ- من األمانة الحفاظ على أسرار الناس. 

ب- إهمال األمانة يقود إلى عقاب في الدنيا وعقاب في اآلخرة.  

ج- خيانة الوطن مخالفة لألمانة.

د- ضريبة القيمة المضافة في وطني )%25(.

هـ- عندما أجد آثاراً قديمة أبلغ الجهات المختصة عنها.

و- التعليم والصحة من حقوق المواطن. 

يصل الطلبة عبارات المجموعة )أ( بما يناسبها في المجموعة )ب( باستعمال األرقام.

1-من واجبات المواطن

2- من حقوق المواطن

3- ُتعَرض فيه المقتنيات التاريخية

4-العلم الذي ُيعنى بالمواقع التاريخية 

5- تتولى تحصيل الضرائب

اآلثار

المتحف

التعليم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

التزام األنظمة

)ب()أ(
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الدرس الخامس والعشرون: خطوط الطول ودوائر العرض

الدرس السادس والعشرون: موقع وطني

الدرس السابع والعشرون: ُمناخ وطني 

الدرس الثامن والعشرون: ُسّكان وطني

الدرس التاسع والعشرون: المشاركة المجتمعية

الوحدة الثامنة
اجلغرافيا واملجتمع
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الموقع الجغرافي.

رسم خريطة الوطن.

فوائد مشاركة المجتمع.

سوف أتعلم في هذه الوحدة
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الدرس الخامس والعشرون

خطوط الطول ودوائر الَعْرض

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

طــول المســافة الفاصلــة بيــن خــط طــول وآخــر )111٫3 كــم( عنــد خــط االســتواء، وتصغــر 
ــكان  ــن )م ــد القطبي ــر عن ــغ الصف ــى تبل ــاً حت ــا شــماالً أو جنوب ــا اتجهن هــذه المســافة كلم

التقــاء خطــوط الطــول(.

 خطوط الطول ودوائر العرض
ـــمات  هـــي خطـــوط ودوائـــر َوْهِمّيـــة تُرَســـُم علـــى الخرائـــط، ومجَسّ

ـــة. الكـــرة األرضيَّ

نتيجـــة لضخامـــة مســـاحة األرض التـــي نعيش عليها ُرســـمت خطـــوط ودوائر أفقية 
وعموديـــة لتســـهيل دراســـة الكرة األرضيـــة، فما تلك الخطـــوط والدوائر؟

خطهـــا الرئيــــس هو خط جرينتش، 
ودرجتـــه )ِصْفــر(

ننـــا خطــوط الطــول من تحديــد  تمكِّ
المواقع

عـــدد خطوط الطول 360 خطاً: 180 
شرقاً، و180 غرباً

خطوط الطول

هي أنصاف دوائر وهمية متساوية تتقاطع عند القطبين )الُقْطب الشمالي والُقْطب الجنوبي(.

مات المزاياالسِّ

ننــا خطــوط الطـــول من تحديــــد  تمكِّ
التوقيـــت
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الوحدة الثامنة | الدرس اخلامس والعشرون

املحيط املتجمد الجنويب
المناطق الزمنية في العالم

 المناطق الزمنية

 تـــدور األرض حـــول ِمْحورهـــا مـــن الغـــرب إلـــى 
الشـــرق مـــرة كل 24 ســـاعة،  وهـــذا يعنـــي أنها 

تقطـــع خطـــاً واحـــداً كل 4 دقائـــق.

ـــم الوقت إلـــى أربع وعشـــرين منطقة زمنية،   ُقسِّ
)ســـاعة  تعـــادل 15 خطـــاً طولّيـــاً  كل منطقـــة 

. زمنية(

 يـــزداد التوقيـــت ســـاعة واحـــدة كلمـــا اتجهنـــا 
شـــرق خط جرينتـــش بمقدار 15 خطـــاً طولّياً، وينقـــص التوقيت كلمـــا اتجهنا غرب خط 

جرينتـــش  بمقـــدار 15 خطـــاً طولياً.

صفر
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دوائر الَعْرض

هي دوائر َوْهِميَّة كاملة موازية لخط االستواء ودرجته )ِصْفر(، وتضيق تدريجّياً عند القطبين

مات المزاياالسِّ

خطها الرئيس هو خط االستواء، ودرجته 
)ِصْفر( 

يقع مدار الَجْدي في جنوب خط االستواء

ننا دوائر الَعْرض من  تمكِّ
تحديد الموقع

عدد دوائر الَعْرض 180 دائرة 

َرطان في شمال خط  يقع َمدار السَّ
االستواء

ننا دوائر  العرض من تحديد الُمناخ تمكِّ

أ- يستنتج الطلبة سبب اختالف التوقيت بين مدينَتي الدمام وجدة.
 . ............................................................................................................................................................................

ب- ما المقصود بأن خطوط الطول ودوائر العرض وهمية؟
 . ............................................................................................................................................................................

1نشاط

الوحدة الثامنة | الدرس اخلامس والعشرون

���� ������ �������� �������.indd   174���� ������ �������� �������.indd   174 26/04/22   04:39:17 �26/04/22   04:39:17 �



175

أ- يذكر الطلبة المنطقتين المعتدلتين في المناطق الحارة والباردة.

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

ب- في أي منطقة ُمناخية يقع وطني المملكة العربية السعودية؟

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

 النطاقات الحرارية
ُكَرِويَّة  النطاقات الحرارية على سطح األرض بين حارة ومعتدلة وباردة؛ وذلك بسبب  تتنوع 

األرض.

2نشاط

املحيط املتجمد الجنويب

الوحدة الثامنة | الدرس اخلامس والعشرون
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الدرس السادس والعشرون

موقع وطني

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

 الموقع الَفَلكي

ـــْرض،  ـــر الَع ـــة الســـعودية بالنســـبة لخطـــوط الطـــول ودوائ ـــة العربي ـــي المملك ـــع وطن ـــه موق ـــد ب يُْقَص
ـــى مـــدار  ـــاً شـــمال خـــط االســـتواء عل ـــي العـــرض 16 درجـــة و32 درجـــة تقريب ـــن دائرتَ وهـــي تقـــع بي
ـــاً شـــرق خـــط جرينتـــش،  ـــي الطـــول 34 و55 درجـــة تقريب ـــة، وبيـــن خطَّ ـــر مـــن 16 درجـــة عرضي أكث

ـــة الحـــارة. ـــي أن المملكـــة فـــي العـــروض المداري وهـــذا يعن

تتميـــز المملكـــة العربيـــة الســـعودية بموقعهـــا الجغرافـــي الذي يربط بيـــن عدد من 
القـــارات، فما أبرز ِســـمات هـــذا الموقع؟

اإلمارات 
العربية املتحدة 

المملكة العربية السعودية
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 الموقع الجغرافي
موقــــــــع  بــــــــه  يُْقَصـــــــــد 
وطنـــي المملكـــة العربيـــــة 
الســـعودية بالنســـبة للعالـــم 
المجــــــــــاورة  والــــــــــــدول 
المائيـــة؛  حــــــــات  والمسطَّ
المملكـــــة  تقــــــع  حيـــــــــث 
فـــــي  الســـعودية  العربيـــة 

ـــاً البحـــر األحمـــر، وشـــرقاً الخليـــج العربـــي  أقصـــى الجنـــوب الغربـــي مـــن قـــارة آســـيا؛ يحدهـــا غرب
واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ومملكـــة البحريـــن ودولـــة قطـــر، وشـــماالً دولـــة الكويـــت وجمهوريـــة 

الجمهوريـــة اليمنيـــة وســـلطنة عمـــان. العـــراق والمملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، وجنوبـــاً 
ـــرة العربيـــة، وتمتـــد علـــى مســـاحة  ـــي مســـاحة شـــبه الجزي  وتشـــغل المملكـــة العربيـــة الســـعودية ثُلُثَ
تبلـــغ 2٫000٫000  )مليونـــي( كيلومتـــر مربـــع، وتأتـــي فـــي  المركـــز الثالـــث عشـــر بيـــن ُدول العالـــم 

مـــن حيـــث المســـاحة، والثانـــي بيـــن الـــدول العربيـــة بعـــد الجزائـــر.

مات السياسية واالقتصادية: أواًل: السِّ

قلب قارات العالم الثالث: 
آسيا وأوروبا وإفريقيا

فيها العديد من المنافذ 
البحرية المهمة

تطـــل علـــى أكثـــر المعابـــر المائيـــة 
أهميـــة )البحـــر األحمـــر والخليـــج العربـــي(

تقع شرق المعبر المائي الفاصل تحيط بها ثماني دول عربية
بين قارتي آسيا وإفريقيا 

 تتوسط شبه الجزيرة العربية 
ودول الخليج العربي

 ِسمات الموقع الجغرافي

تحوي ثروات
طبيعية ضخمة؛ ففيها 
ثاني أكبر احتياط نفط 
في العالم، وهي من أكثر 

الدول إنتاجاً للنفط، 
وللغاز الطبيعي

الوحدة الثامنة | الدرس السادس والعشرون

املحيط املتجمد الجنويب
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مهد الحضارات؛ حيث شهدت 
أكثر من 30 حضارة

فيها أول بيت 
ُوضع للناس

تتوسط حضارات الصين، 
والهند، والحبشة، وبابل 

في العراق، والفراعنة في 
مصر

فيها بيت اهلل الحرام قبلة 
المسلمين

فيها مسجد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص،
 وقبره الشريف

المسجد النبويالمسجد الحرام

تعـــد كازاخســـتان أكبـــر دول العالـــم اإلســـالمي مســـاحة، تليهـــا الجزائـــر، فمـــا مرتبـــة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية بيـــن دول العالـــم اإلســـالمي مســـاحة بالرجـــوع إلـــى مصـــادر التعلـــم؟

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

1نشاط

مات الدينية والثقافية: ثانيًا: السِّ

مات الحضارية والتاريخية: ثالثًا: السِّ

الوحدة الثامنة | الدرس السادس والعشرون
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يتأمل الطلبة الخريطة اآلتية ثم يجيبون عن السؤالين:

أ- يستنتج الطلبة الحضارات الواقعة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

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

ب- يستنتج الطلبة الحضارات المشتركة بين المملكة العربية السعودية والدول المجاورة.

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

2نشاط

الوحدة الثامنة | الدرس السادس والعشرون

مواقع الحضارات في شبه الجزيرة العربية
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18٠

 الُمناخ
ــار فـــي فصـــل  ــتاًء، وتهطـــل األمطـ ــاً وبـــارد شـ منـــاخ المملكـــة العربيـــة الســـعودية حـــار صيفـ
الشـــتاء، كمـــا يتصـــف بالتغيـــر مـــن منطقـــة ألخـــرى؛ الختـــالف التضاريـــس، علـــى التفصيـــل 

اآلتـــي:

تقـــع أجـــزاء واســـعة مـــن المملكـــة العربيـــة 
ــراوي  ــزام الصحـــــ ــن الحــــ ــة ضمــــ السعوديــــ

المــــداري.

مناخ معتدل
)شبه جاف(

حار جداً صيفاً وبارد شتاًء
)شديد الجفاف(

حار صيفاً معتدل شتاًء
)ترتفع فيها الرطوبة(

حار صيفاً وبارد
شتاًء )جاف(

حار صيفاً وبارد
شتاًء )جاف(

الدرس السابع والعشرون

ُمناخ وطني

المرتفعات الغربية 
والجنوبية الغربية

الربع الخالي

السواحل المناطق الوسطى

المناطق الشمالية

صحراء الدهناء

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

يتأثـــر الُمنـــاخ فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بعـــدد مـــن العوامـــل، فما أبـــرز تلك 
العوامل؟
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 العوامل المؤثرة في مناخ وطني

املوقع الفلكي:
يؤثِّر الموقع الفلكي في وطني المملكة العربية السعودية؛ لما يأتي:

ــا فـــي مواجهـــة  1- وقوعهـــا ضمـــن اإلقليـــم الصحـــراوي الَمـــداري الجـــاف؛ وهـــو مـــا جعلهـ
الريـــاح التجاريـــة الجافـــة شـــتاًء، والريـــاح القاّرّيـــة الجافـــة صيفـــاً؛ لـــذا يتَِّســـم منـــاخ المملكـــة 

ـــا. ـــى مـــدار الســـنة باســـتثناء بعـــض مناطقه ـــاف عل بالجف
ـــَرطان الـــذي يمـــر بـــأرض المملكـــة باتجـــاٍه شـــرقيٍّ غربـــيٍّ  2- تَعاُمـــد الشـــمس علـــى َمـــدار السَّ

ـــمها إلـــى نصفيـــن تقريبـــاً. يقسِّ

الموقع الجغرافي:
وهو يؤثر في وطني المملكة العربية السعودية؛ لما يأتي:

حات المائيـــة، مثـــل: األنهـــار والبحيـــرات؛ حيـــث  1- اتســـاع مســـاحة وطنـــي وُخلــُـوُّه مـــن الُمَســـطَّ
ســـاعد ذلـــك علـــى ســـيادة الجفـــاف فـــي معظـــم أجزائـــه.

2- اقتصـــار تأثيـــر الخليـــج العربـــي والبحـــر األحمـــر علـــى الســـواحل المجـــاورة لهمـــا؛ لصغـــر 
مســـطحهما المائـــي.

ــرات  ــع المؤثـ ــى منـ ــة أدى إلـ ــة الضخمـ ــاري الرمليـ ــة والصحـ ــات الغربيـ ــداد المرتفعـ 3- امتـ
ــا.  المناخيـــة مـــن التوغـــل إلـــى داخلهـ

4- انخفاض درجات الحرارة على المرتفعات الجبلية في غرب المملكة نتيجة لالرتفاع.
5- ارتفـــاع معـــدالت درجـــات الحـــرارة نســـبّياً علـــى طـــول الســـاحل الجنوبـــي الغربـــي للمملكـــة؛ 
النخفـــاض ســـطحه ووقوعـــه بمحـــاذاة البحـــر األحمـــر، وهبـــوب الريـــاح الموســـمية الجنوبيـــة 

الغربيـــة الدفيئـــة عليـــه أحيانـــاً.

الوحدة الثامنة | الدرس السابع والعشرون
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 األمطار 
ــة، إال فـــي جنوبهـــا الغربـــي، ويســـقط  تهطـــل األمطـــار فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بِقلَـّ
معظمهـــا فـــي فصـــل الشـــتاء وأوائـــل الربيـــع وأواخـــر الخريـــف، أمـــا فـــي الجنـــوب الغربـــي مـــن 
المملكـــة فتســـقط األمطـــار فـــي جميـــع فصـــول الســـنة تقريبـــاً، ويتفـــاوت مقدارهـــا مـــن فصـــل 

ـــى آخـــر.  إل

يعلل الطلبة ما يأتي:

أ- ارتفاع درجة الرطوبة في المناطق الساحلية الغربية والشرقية.
. ........................................................................................................................

ب- تفاوت نزول األمطار في مناطق المملكة.
. ........................................................................................................................

ج- جفاف مناخ المنطقة الوسطى في المملكة.
. .........................................................................................................................

د- اعتدال المناخ في المناطق الجنوبية الغربية.
   . .........................................................................................................................

1نشاط

الوحدة الثامنة | الدرس السابع والعشرون
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ّكان  السُّ
هم المواطنون والمقيمون في الوطن من ذكور وإناث.

ّكاني: ْعداد السُّ التَّ
هو حصر شامل لكل األفراد في الوطن، وجمع معلومات عن خصائصهم.

 فــي عــام 1394هـــ أُْجــرَي التَّْعــداد الســكاني الشــامل األول، ثــم أُْجــرَي التعــداد الثانــي فــي 
عــام 1413هـــ. 

 فــي عــام 1425هـــ أُجــرَي التعــداد الثالــث، ثــم أُجــرَي بعــده التعــداد الســكاني الرابــع فــي عــام 
1431هـــ، وفــي عــام 1441هـــ أُجــرَي التعداد الســكاني الخامس.

 لتوفير معلومات إحصائية عن السكان.          لتحديد التوزيع الجغرافي.
 لإلفادة من البيانات في تنمية المجاالت الصحية والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية.

 لماذا ُيجَرى التعداد السكاني؟

سكان اململكة العربية السعودية حسب تقديرات عام 1439هـ  

السعوديون

إناث إناث

ذكور
وإناث

ذكورإناث ذكورذكور

1٠575895 8665٠611٠192732
3979972

1924٠956
141727٠4

3341366٠

غير السعوديين اإلجمالي

الدرس الثامن والعشرون

ُسّكان وطني

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

يتـــوزع الســـكان فـــي المملكـــة العربية الســـعودية وفق عدد مـــن العوامـــل والمؤثرات، 
فمـــا أبرز تلـــك العوامل؟
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ِز السكان في المناطق الساحلية والمرتفعات الجنوبية الغربية. أ- أسباب تََركُّ
.................................................................................................................................................................

ب- أسباب انخفاض عدد السكان في المناطق الصحراوية.
.................................................................................................................................................................

يتأمل الطلبة الخريطة والجدول ويستنتجون المعلومات اآلتية:

الوحدة الثامنة | الدرس الثامن والعشرون

  1نشاط

 توزيع السكان في مناطق وطني
يتــوزع الســكان فــي جميــع مناطــق وطنــي، وتختلــف أعدادهــم حســب المــكان وخصائصــه 
الطبيعيــة واالقتصاديــة، ويكثــر الســكان فــي المــدن لوجــود خدمــات وُفــَرص للعمــل أكثــر.

ااذج لبعض مناطق السكان يف اململكة العربية السعودية وفق إحصائية عام ١٤٣١هـ 

٣٠٠

٣٠٠ ٣٠
أبو  عريش ٣٠

الخرج 

عدد 
السعوديين المنطقة

4٫296٫٧45 الــرياض

4٫116٫065 مكة المكرمة

1٫262٫512 المدينة المنورة

928٫491 القصيم

2٫891٫115 الشرقـيـة

1٫590٫84٧ عـسـيــر

661٫153 تـبــوك

48٧,204 حــائــل

268٫1٧٧ الحـدود الشـمالـية

1٫105٫095 جــازان

402٫424 نــجــران

348٫636 الـبــاحــة
349٫112 الــجــوف
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ْعداَد الســـكاني  في وطني المملكة العربية  ـــذ الهيئـــة العامة لإلحصاء التَّ تنفِّ
الســـعودية، وهي الجهة الرســـمية الوحيدة المكلفة بذلك.

ْعـــداد الوطنـــي الخامـــس لعـــام 1441هـ وشـــمل الســـكان  ـــذ التَّ وقـــد ُنفِّ
والمنشـــآت فـــي أنحـــاء الوطن.

الوحدة الثامنة | الدرس الثامن والعشرون

يتأمل الطلبة الجدول ويستنتجون اآلتي:
1- أكثر سكان وطني هم من: .................................................................................
2- تقدير عدد سكان الوطن في عام 1442هـ:  .................................................

2نشاط
أعداد السكان في المملكة العربية السعودية

المجموع اإلناث الذكور تاريخ التعداد

7.٠٠9.476 3.287.261 3.722.215 1394هـ

16.948.388 7.468.415 9.479.973 1413هـ

22.673.538 1٠.116.278 12.557.26٠ 1425هـ

33.413.66٠ 14.172.7٠4 19.24٠.956 1439هـ )تقديري(
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الدرس التاسع والعشرون

املشاركة املجتمعية

يحتاج المجتمع إلى مشـــاركة مواطنيه ومؤسســـاته في خدمته، واإلســـهام بما يستطيعون 
لخدمة اآلخرين ومساعدتهم.

  فوائد المشاركة في المجتمع
 تعزيز انتماء المواطنين لوطنهم.

 تعزيـــز الثقـــة وتحمـــل المســـؤولية بيـــن 
أفـــراد المجتمـــع.

 تقوية التعاون بين الناس.
ـــن خـــالل  ـــم م ـــى التعل ـــرد عل  مســـاعدة الف

الممارســـة العمليـــة وبنـــاء شـــخصيته.
 دعم المحتاجين.

ملسو هيلع هللا ىلص: »أََحــبُّ النــاِس إلــى اهلل  قــال النبــي 
أنَفُعهــم، و أحــب األعمــال إلــى اهلل ُســرور 
ُتْدِخله على مســلم، أو تكشــف عنه ُكْربة، 
أو تقضــي عنــه َدينــًا، أو تطــرد عنــه جوعــًا، 
وأَلَْن أمشــَي مــع أخ لــي فــي حاجــٍة أََحــبُّ 
إلــيَّ مــن أن أعتكــف فــي هــذا المســجد«. 

]أخرجــه الطبرانــي[

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

يحدد الطلبة أعمال بعض المؤسسات المجتمعية، وكيف تكون المشاركة معها.
أ- الجمعية السعودية لمساندة كبار السن )وقار(:

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

ب- وحدة ارتقاء للمشاركة المجتمعية بمدرستي:
.................................................................................................................................................................

1نشاط

تعد مشـــاركة األفراد والمؤسســـات في المجتمع من المسؤولية االجتماعية، وتمثل 
ركيـــزة للتنميـــة والتفاعـــل المتبـــادل بيـــن أفـــراد المجتمـــع، فمـــا فوائـــد المشـــاركة 

المجتمعية؟
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تساعد الَمْدَرسُة الطلبَة على تنفيذ مشروع مدرسي لتحقيق المشاركة المجتمعية.

م الطلبة إلى مجموعتين: يُقسَّ
أ- المجموعـــة األولـــى تُنفـــذ مشـــاركة مجتمعيـــة مـــع أحـــد المستشـــفيات أو المراكـــز 
الصحيـــة القريبة من المدرســـة بعد التنســـيق مع إدارتـــه، ليؤدَي الطلبـــة بعَض األعمال 

المجتمعيـــة، مثـــل: اإلرشـــاد والتأكد من الســـالمة، ومســـاعدة كبار الســـن.
ب - المجموعـــة الثانيـــة تُنفـــذ مشـــاركة مجتمعيـــة داخـــل المدرســـة للتوعيـــة بأضرار 

المشـــروبات الغازيـــة علـــى صحة اإلنســـان.

2نشاط

الوحدة الثامنة | الدرس التاسع والعشرون

 العالقة
المشتركة
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عندما أكبر سأساعد ضيوف 
الرحمن من الُحجاج والمعتمرين 

في وطني مع برنامج  )كن عوناً(

  ضوابط المشاركة المجتمعية
للمشاركة المجتمعية ضوابط مهمة لحماية الطلبة وتحقيق أثر أكبر، ومنها:
 أن تكون المشاركة خالية من المخالفات الشرعية، وتتوافق مع األنظمة.

 أن تتوافق المشاركة مع العادات والتقاليد.
 أن تكون المشاركة مناسبة للفئة المقصودة.

 أن توافق إدارة المدرسة على المشاركة وتشرف على التنظيم والتنسيق.
 أن يتم التنسيق المسبق مع أطراف المشاركة.

مبادرة ارتقاء:
إحدى مبادرات وزارة التعليم ضمن مبادرات التحول 

الوطني وفق رؤية المملكة 2030 لتعزيز مشاركة المدرسة 
مع األسرة والمجتمع في الشأن التربوي والتعليمي.

الوحدة الثامنة | الدرس التاسع والعشرون

تطبيق مبادرة ارتقاء
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الدرس الخامسالوحدة األولى

تقومي
الوحدة الثامنة

���� ������ �������� �������.indd   189���� ������ �������� �������.indd   189 26/04/22   04:39:43 �26/04/22   04:39:43 �



19٠

يكمل الطلبة الفراغات بالكلمات المناسبة اآلتية: 1

تتصـــف خطـــوط الطـــول بأنهـــا  ..........................................، وعددهـــا ...................... خطـــاً، 
وخطها الرئيـــس هـــو................................................، ودرجتـــه ................................................، 

وتلتقـــي جميع خطـــوط الطـــول عنـــد.................................................

تتصـــف دوائر العرض بأنها................................، و ......................................... لخط االســـتواء، 
وعددها.................................. دائرة، وخطهـــا الرئيس هو.............................

)الُقْطَبين - خط االستواء -36٠ - َوْهِمّية - ِصْفر - متساوية - 18٠ - خط جرينتش - موازية( 

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

أ- يمكننـــا رســـم دائرة على الكرة األرضية من الشـــمال إلى الجنـــوب يكون محيطها 
أكبر من محيط خط االســـتواء.

ةَ األرضية من الشمال إلى الجنوب. ب- يقطع خط جرينتش الُكَرَ

ج- خطوط الطول دوائر كاملة.

د- ينقص التوقيت ساعة واحدة كلما ابتعدنا 15 درجة غرب خط جرينتش. 

هـ- تساعدنا دوائر العرض على معرفة التوقيت.

تقومي الوحدة الثامنة
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يحدد الطلبة الموقع الفلكي للمملكة العربية السعودية.

يذكر الطلبة حدود المملكة العربية السعودية البرية والبحرية.

3

4

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

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

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

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

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

يبين الطلبة مستشِهِديَن باألمثلة أهميَة موقع وطني المملكة العربية السعودية. 5

األهمية السياسية

األهمية الدينية

األهمية الحضارية والتاريخية

تقومي الوحدة الثامنة

يحدد الطلبة المناخ في المواقع اآلتية من وطني المملكة العربية السعودية. 6

المنطقة الوسطى

المنطقة الشمالية

المناخالموقع

السواحل

المرتفعات الغربية
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ّكاني؟ ماذا نقصد بالتعداد السُّ 8

9

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

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

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

رة في ُمناخ وطني المملكة العربية السعودية. يذكر الطلبة ثالثة عوامل مؤثِّ 7

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

تقومي الوحدة الثامنة

ّكاني. يعلل الطلبة إجراء الدولة للتعداد السُّ

يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي: 
أ- ينتقل الناس من البلدات الصغيرة لإلقامة في المدن الكبيرة بسب:

  الوظائف                   الزراعة                              الرعي
ب- توزيع السكان في جميع مناطق وطني:

 متساٍو                         متغير باستمرار               متفاوت
ج - أكثر فئة من السكان في وطني:

 صغار السن                  متوسطو السن                    كبار السن
د- واجبنا تجاه موظف اإلحصاء وَتْعداد السكان هو:

 تجنب اإلجابة عن األسئلة    التعاون معه وتزويده بالمعلومات   إعطاؤه إجابات غير صحيحة

1٠
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تقومي الوحدة الثامنة
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