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األنظمة يف اململكة 
العربية السعودية

1



تهدف هذه الوحدة إلى:

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

 التعرف على نظام المناطق

أهداف الوحدة
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الدرس األول

 األنظمة السعودية األنظمة السعودية

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

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

 األنظمة في المملكة العربية السعودية
النظام هو مجموعة من القواعد العامة التي تنظم جانباً محدداً، تُِعّده السلطة التنظيمية،  

وتصدره السلطة التنفيذية.

األنظمة في المملكة العربية السعودية نوعان، هما:
1- األنظمة األساسية: وهي األنظمة المتعلقة بالحكم.

2- األنظمة العامة: وهي األنظمة المتعلقة بالشؤون العامة للدولة.

نظام هيئة البيعةنظام مجلس الوزراء

نظام المناطقنظام مجلس الشورى

النظام األساسي 
للحكم

األنظمة األساسية للحكم في المملكة العربية السعودية

الدرس الرقمي

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

الدين اإلســـامي منهجـــاً وتطبيقاً.
ففـــي عـــام 1345هـ أصـــدر الملك عبدالعزيـــز )التعليمات األساســـية( للمملكـــة قبل إعان 
توحيدهـــا بســـنوات؛ مـــن أجل تنظيم شـــؤونها؛ لقـــرب اكتمـــال التأســـيس.  وتضمنت هذه 
التعليمـــات جوانـــب إدارية عديدة، مثل: تأســـيس مجلس الشـــورى، ومجلـــس الوكاء )الذي 

حـــّل مكانه الحقاً مجلـــس الوزراء(، والشـــؤون الداخليـــة والمالية.

تطور األنظمة في المملكة العربية السعودية:

الوحدة األولى  I الدرس األول

1 نشاط
يقرأ الطلبة النص ثم يجيبون عن السؤالين:

قال الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في عام 
1349هـــ عند افتتاحه مجلس الشورى:  »إنكم تعلمون أن 
في  وأنتم  اإلســالمــي،  الشرع  هو  وُنُظِمنا  أحكامنا  أســاس 
تلك الدائرة أحــرار في َسنِّ كل نظام، وإقــرار العمل الذي 
ترونه موافقًا لصالح البالد، على شرط أال يكون مخالفًا 

للشريعة اإلسالمية«.

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

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

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

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

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

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

والطوافة، والشـــؤون العســـكرية، والخارجيـــة، وغيرها.

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

التطويريـــة للباد، واتباع منهج الدولة القائم على الشـــريعة اإلســـامية.

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

2 www.ncar.gov.saنشاط

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

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

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

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

الوحدة األولى  I الدرس األول
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تقويم الدرس األول

    ما أنواع األنظمة في المملكة العربية السعودية؟

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

     ما األساس الذي َيْحُكم األنظمة السعودية؟

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

     ما األنظمة األساسية في المملكة العربية السعودية؟ 
............................................................. -3    ............................................................. -1

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

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

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

     ما الجهة الوطنية التي ُتعنى بتوثيق األنظمة السعودية؟

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

1

2

3

4

5
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الدرس الثاني

النظام األساسي للحكمالنظام األساسي للحكم

صـــدر النظـــام األساســـي للحكم في عـــام 1412هـ ضمن األنظمة األساســـية، وهـــو امتداد 
لمـــا صدر ســـابقاً مـــن التعليمات األساســـية، وأصبح هو النظـــام الرئيس الـــذي تقوم عليه 
البـــاد. وهـــو مجموعـــة من القواعـــد العامة التـــي تبين شـــكل الدولة، والحكومـــة، وتكوين 

الســـلطات، واختصاصاتهـــا، والعاقـــات بينها، وحقيقـــة العاقة بين الفـــرد والدولة
فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات في ضوء الشريعة اإلسامية.

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

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

الدرس الرقمي

أقسام النظام األساسي للحكم
في المملكة العربية السعودية

مقومات املجتمع 
السعودي

نظام
احلكم

املبادئ األساسية 
للدولة 

أجهزة 
الرقابة

الشؤون 
املالية

سلطات 
الدولة

احلقوق
 والواجبات 

 املبادئ
االقتصادية 

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

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

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

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

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

األعلى.
 نظــــــام الحكــــــم في المملكــــــة العـــــربية الســـعودية َملَكّي، 

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

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

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

الوحدة األولى  I الدرس الثاني

شعار الدولة

علم الدولة
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الوحدة األولى  I الدرس الثاني

2 نشاط

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................
الطلبـــة  يكتـــب  للحكـــم  األساســـي  النظـــام  إلـــى  بالرجـــوع  ب- 

الســـعودي.   المجتمـــع  بمقومـــات  المتعلقـــة  المـــادة 
..................................................................................................................................

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

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

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

شعار الدولةالَعلم

www.boe.gov.sa
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تقويم الدرس الثاني

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

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

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

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

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

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

    يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

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

1

2

3

4
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الدرس الثالث

سلطات الدولةسلطات الدولة

الدرس الرقمي

تتكون السلطات في الدولة من اآلتي:
1- السلطة التنفيذية. 2- السلطة التنظيمية. 3- السلطة القضائية.

وتتعاون هذه الســـلطات فـــي أداء وظائفها وفقاً للنظام األساســـي للحكم واألنظمة األخرى 
ـــلُطات. التـــي تُْصِدرها الدولة، والملك هو َمْرِجع هذه السُّ

السلطة 
التنفيذية

السلطة 
التنظيمية

السلطة 
القضائية

مجلـــــــس الـــــــوزراء، ويرأســـه الملـــك، ويتولـــى ما يتعلق بالشـــؤون 
وتحقيـــق  الحكوميـــة  األجهـــزة  وتنظيـــم  والخارجيـــة  الداخليـــة 

السياســـة العامـــة للدولـــة.

مجلــــــس الشـــــورى، ويختـــص بوضع األنظمـــة واللوائح ومراجعة 
تقارير أداء األجهـــزة الحكومية.

المجلـــس األعلـــى للقضـــاء والمحاكـــم الشـــرعية، وتتولى إصدار 
األحـــكام القضائيـــة وفقاً للشـــريعة اإلســـامية ومـــا يصدره ولي 

األمـــر مـــن أنظمة ال تتعـــارض مع الكتاب والســـنة.

اإلدارة

األنظمة

القرارات

اللوائح

الفصل في المنازعات

مجلس الوزراء

األحكام

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

السلطات؟
؟؟
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أ- مجلس الوزراء

ب- مجلس الشورى

ج- المحاكم

يحّدد الطلبة نوع السلطة لألجهزة الحكومية اآلتية:

يتولى مجلس الوزراء عددًا من األعمال، منها:
. ................................................................................ -1
. ................................................................................ -2
 . ................................................................................ -3
 . ................................................................................ -4

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

سلطة تنفيذية       سلطة قضائية        سلطة تنظيمية

سلطة تنفيذية       سلطة قضائية        سلطة تنظيمية

سلطة تنفيذية       سلطة قضائية        سلطة تنظيمية

www.boe.gov.sa

1 نشاط

2 نشاط

خادم احلرمني الشريفني
يرأس مجلس الوزراء

الوحدة األولى  I الدرس الثالث
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يتولى مجلس الشورى عددًا من األعمال، منها:
. .................................................... -1
. .................................................... -2
. ................................................. -3

www.shura.gov.sa

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

٣ نشاط

مجلس الشورى املجلس األعلى للقضاءمجلس الوزراء

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

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

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

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

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

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

1 نشاط

الدرس الرابع

مجلس الوزراءمجلس الوزراء

 نشأة مجلس الوزراء وتطوره

الدرس الرقمي

أول مجلس وزراء برئاسة امللك سعود بن عبدالعزيز عام 1373هـ

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

المملكة العربية السعودية؟ وما اختصاصاته؟

؟؟
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َّـــنون  يتكـــون مجلس الـــوزراء مـــن األعضاء الذين يَُعيـ
بأمـــــر ملكـــي، وهـــم مســـؤولون عـــن أعمالهـــم أمام 
الملـــك، ومـــدة المجلـــس أربـــع ســـنوات يعـــاد بعدها 
تشـــكيله بأمـــر ملكي، ويتخـــذ المجلس مـــن الرياض 
)العاصمـــة( مقـــراً له، مع جواز عقـــده في أي منطقة 

من مناطـــق المملكـــة العربية الســـعودية.

 اختصاصات مجلس الوزراء
ُيعـــد المجلـــس صاحـــب الســـلطة التنفيذيـــة، ورســـم 

سياســـة الدولـــة واإلشـــراف علـــى تنفيذهـــا، ولـــه عـــدد مـــن االختصاصـــات، منهـــا:
 رســـم السياســـة الداخليـــة، والخارجيـــة، والماليـــة،      واالقتصاديـــة، والتعليميـــة، والدفاعية، 

وجميـــع الشـــؤون العامة.
 اإلشراف على تنفيذ القرارات واللوائح واألنظمة.

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

 إقرار المعاهدات واالتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.

يتألف مجلس الوزراء من تشكيل مجلس الوزراء

الرئيس

نائب الرئيس

الوزراء العاملني

الوزراء األعضاء املعينني

املستشارين األعضاء املعينني

الوحدة األولى  I الدرس الرابع

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

بالصـــدق واألمانة واإلخالص.

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

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

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

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

 أجهزة مجلس الوزراء
يتبع مجلس الوزراء األجهزة اآلتية: 

1- مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، ويرأسه صاحب السمو الملكي ولي العهد.
2- مجلس الشؤون السياسية واألمنية، ويرأسه صاحب السمو الملكي ولي العهد.

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

  هيئة الخبراء: تُمثل الجهاَز االستشاري للمجلس.

2 نشاط

الوحدة األولى  I الدرس الرابع
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بالرجـــوع إلـــى مصـــادر التعلـــم يختـــار الطلبـــة وزارة واحـــدة ثـــم يســـجلون ثالثـــاً مـــن الخدمـــات التي 
تقدمهـــا للمواطنيـــن:

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

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

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

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

الوحدة األولى  I الدرس الرابع

الوزارات يف اململكة العربية السعودية

اخلارجية

التعليم

املوارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

البيئة
واملياه والزراعة

احلرس الوطني

الثقافة

السياحة

الداخلية

النقل

اإلعالم الشؤون اإلسالمية 
والدعوة واإلرشاد

التجارة

الطاقة

اإلسكان

املالية الصحة

العدل

الشؤون البلدية 
والقروية

احلج والعمرة

الصناعة والثروة 
املعدنية

الدفاع

االقتصاد والتخطيط

االتصاالت 
وتقنية املعلومات

 الوزارات:
نشـــأت الـــوزارات وتطورت مع تطـــور الجهـــاز اإلداري بالمملكة العربية الســـعودية حتى أصبح 

وزارة.  )24( عددها 

االستثمار
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         ِممَّ يتألف مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية؟

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

       يكمل الطلبة الفراغات اآلتية بما يناسبها:

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

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

       يرسم الطلبة مخططًا إيضاحّياً ألجهزة مجلس الوزراء.

1

2

3

تقويم الدرس الرابع
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إن مبدأ الشـــورى من المبادئ التي حث عليها ديننا ومارســـها نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص في حياته، قال اهلل 
﴿ڳ  ڱ   تعالـــى:﴿...  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ... ﴾ ]آل عمـــران: 159[، وقـــال تعالى:
  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴾]الشـــورى[، كما مارســـها الخلفاء الراشدون

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

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

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

1412هــــ صدر نظـــام جديد لمجلس الشـــورى.

الدرس الخامس

مجلس الشورىمجلس الشورى

الدرس الرقمي

مجلس الشورى

من خطـــاب امللك عبدالعزيـــز يف افتتاح 

: الشـــورى عام 1349هـ   جلســـات مجلس 

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

يحفظ حقـــوق أهله وما يؤمـــن الراحة 

لحجـــاج بيـــت اللـــه الحـــرام؛ ولذلك 

فإنكـــم تتحملون مســـؤولية عظيمة إزاء 

مـــا يعـــرض عليكم مـــن النظـــم التي 

تحفــظ راحتهـــــم واطمئنانهم«.

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

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

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

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

1 نشاط

الوحدة األولى  I الدرس اخلامس

مجلس الشورى

يقـــرأ الطلبـــة كلمـــة خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز عند افتتـــاح أعمال 
مجلس الشـــورى لعام 1440-1441هـ المنشـــورة على موقع مجلس الشـــورى اإللكتروني، ويحددون 

معانيها.  أبرز 

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

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

. ............................................................................................. -3www.shura.gov.sa
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من اختصاصات مجلس الشورى ما يأتي:
للتنميـــــة  العامـــــة  الخطــــة  مناقشـــــة   -1

االقتصاديـــــة واالجتماعيـــة.
2- دراســـة األنظمة واللوائـــح والمعاهدات 

واالتفاقيات الدوليـــة واالمتيازات.
3- مراجعة األنظمة واللوائح.

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

واقتراح مـــا يراه المجلس حيالهـــــا.
 

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

الشـــورى. مجلـــس  تاريـــخ  علـــى  يتعرفـــون 

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

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

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

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

 اختصاصات مجلس الشورى

الوحدة األولى  I الدرس اخلامس

www.shura.gov.sa

إحدى جلسات مجلس الشورى
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وتختص الهيئة بما يأتي:

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

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

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

نظـــام المجلـــس.

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

َت معـــه الرئيـــس. الـــذي َصـــوَّ

 الهيئة العامة ملجلس الشورى

الهيئة العامة ملجلس الشورى

الرئيس

نائب الرئيس

رؤساء اللجان املتخصصة

الوحدة األولى  I الدرس اخلامس

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

مـــا أنُجز.

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

ت   بصدور النظام األساســـي للحكم عـــام 1412هـ نصَّ
المـــادة الرابعـــة واألربعون علـــى وجوب التعـــاون التام 
بيـــن ســـلطات الدولـــة الثـــاث: )الســـلطة التنظيمية، 
والســـلطة التنفيذيـــة، والســـلطة القضائيـــة( فـــي أداء 
وظائفهـــا، بحيـــث يســـهم مجلـــس الشـــورى )الســـلطة 
التنظيميـــة( فـــي الجانـــب التنظيمي، كمـــا أن األجهزة 
الحكوميـــة توفر ما يحتاج إليـــه المجلس من معلومات 
ووثائـــق، إضافةً إلى حضور عدٍد من الوزراء جلســـات 
مجلـــس الشـــورى؛ من أجـــل اإلجابة عن استفســـارات 

األعضاء.

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

. » خلفه

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

الوحدة األولى  I الدرس اخلامس
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يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، و عالمة )O( أمام العبارة غير 
الصحيحة فيما يأتي:

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

ج- عدد أعضاء مجلس الشورى 130 عضواً.         

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

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

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

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

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

1

2

3

4

تقويم الدرس الخامس
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الدرس السادس

نظام املناطقنظام املناطق

الدرس الرقمي

فــــــي عـــــــام 1359هــــ صـــدر 
نظــام األمـــــراء، الذي ُقسمت 
العربيــة  المملكــــــة  بموجبـــــه 
الســـعودية إداريـــاً إلـــى عـــدة 
إمـــــارات، يُْشــــــِرف علــــى كل 
منهــــــا أميــــــر: هـــــو الحاكــم 
اإلداري لها، ويمثـــل الحكومة 

إمارته. منطقـــة  فـــي 

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

نظـــام المقاطعـــات، ثم صدر نظام البلديــــات عــــام 1397هـ الــــذي ينظم المنطقة، واســـتمر 
الوضـــع علـــى ذلـــك مـــع التعديـــات حتـــى صـــدر نظـــام المناطـــق  فـــي عـــام 1412هــــ.

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

الســـعودية، ويعـــزز خدمة المواطن، ويوســـع مـــن صاحيات أمـــراء المناطق.

 التطور التاريخي لنظام املناطق:

يرمي نظام المناطق إلى رفع مستوى العمل اإلداري والتنمية والمحافظة على األمن 
والنظام، وكفالة حقوق المواطنين والمقيمين، فما نظام المناطق في المملكة العربية 

السعودية؟ وما تاريخه؟ وِممَّ يتكون؟
؟؟

مناطق اململكة اإلدارية
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الوحدة األولى  I الدرس السادس

مجلس املنطقة:
في كل منطقة مجلس يتألف من:في كل منطقة مجلس يتألف من:

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

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

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

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

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

يتولـــى األميـــر المحافظـــة علـــى األمن والنظـــام واالســـتقرار، وتنفيـــذ األحكام الشـــرعية، 
والعمـــل لتطويـــر المنطقـــة، وإدارة المحافظـــات  والمراكـــز.

أمير المنطقة

نائب أمير املنطقة

رئيس املركزاحملافظ

التنظيم الرئيسي إلمارة املنطقة
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الوحدة األولى  I الدرس السادس

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

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

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

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

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

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

1

2

3

تقويم الدرس السادس

متى صدر نظام المناطق؟
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................



تقويم
الوحدة
األوىل
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1   يرسم الطلبة مخططًا إيضاحّياً لتكوين الهيئة العامة لمجلس الشورى.

2  ُيعلل الطلبة:
 أ-  إنشاء مجلس الشورى.

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

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

3   ما األنظمة األساسية في المملكة العربية السعودية؟

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

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

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

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

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

تقومي الوحدة األولى
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5   في رأيك لماذا صدر نظام المناطق؟
. ..................................................................................................................................................................................................................................................

6   يحدد الطلبة نوع السلطة التي تتعلق بها األنظمة اآلتية:

أ- نظام المناطق.

ب- نظام مجلس الشورى.              

ج- نظام مجلس الوزراء.    

7   ما تعريف النظام؟

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

8    يذكر الطلبة ست وزارات في وطنهم المملكة العربية السعودية.

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

. ............................................................................... -5    . ............................................................................ -2

. ............................................................................... -6    . ............................................................................ -3

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

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

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

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

السلطة التنفيذية

تقومي الوحدة األولى

السلطة التنظيمية

السلطة القضائية

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

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

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

10   يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

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

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

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

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

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



الوحدة الثانية

 الدرس السابع: أسس اململكة العربية السعودية
 الدرس الثامن: الهوية الوطنية
 الدرس التاسع: العلم الوطني
 الدرس العاشر: اليوم الوطني

 الدرس احلادي عشر: األوسمة السعودية

2



تهدف هذه الوحدة إلى:

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

 التعرف على أهمية اليوم الوطني ومعانيه
 التعرف على العلم الوطني واألوسمة السعودية

أهداف الوحدة
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الدرس السابع

ُأُسس المملكة العربية السعودية

 تقـــوم المملكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى مبـــادئ وأُُســـس تمتـــد جذورها إلـــى تأســـيس الدولة 
 الســـعودية األولـــى فـــي منتصـــف القـــرن الثانـــي عشـــر الهجـــري، ومـــن أبـــرز تلـــك األســـس:

األساس الديني، واألساس التاريخي، واألساس التنموي.

 األساس الديني:
مـــن مصـــادر قـــوة المملكة العربية الســـعودية أنها دولة إســـامية تحكم بالشـــريعة وفـــق القرآن 
الكريـــم والســـنة النبويـــة الشـــريفة، وأنها مهبـــط الوحي، وفيها بيـــت اهلل  في مكـــة المكرمة 
أول بيـــت وضـــع للناس، وفيها المســـجد النبـــوي، ومثوى النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وهو شـــرف تقوم على 

رعايتـــه الدولة قـــادًة ومواطنين.

 ولهـــذا تخـــدم المملكـــة العربية الســـعودية اإلســـام، والحرمين الشـــريفين، ومصادر الشـــريعة، 
والمســـلمين فـــي أنحـــاء األرض، وهـــو دور عظيـــم ال يماثلـــه دور في أي دولـــة أخرى.

الدرس الرقمي

األساس الديني

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

دولة إسالمية دينها 
اإلسالم

حماية الدولة لعقيدة 
اإلسالم والدفاع عنها

َبْيَعة
شرعية

أرضها قبلة المسلمين، 
وفيها الحرمان الشريفان

تحذو الدول بعُضها َحْذَو بعض في بنائها، ووضع أنظمتها، وقد تميزت المملكة العربية 
ُنُظمًا راسخة ومبادئ ثابتة هي أسسها التي  السعودية عن جميع دول العالم بأن لها 

قامت عليها، فما تلك األسس؟
؟؟
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1 نشاط
تقوم المملكة العربية السعودية على اإلسالم، ما أبرز الجوانب التي تدل على ذلك في أعمال 

الدولة؟
. 1ـ 

. 2ـ 

. 3ـ 

 األساس التاريخي:
تتميـــز المملكـــة العربية الســـعودية بـــإرث تاريخي عريق امتـــدت جذوره إلى أكثر من 590 ســـنة، 
ـــة عاصمـــة الدولـــة الســـعودية األولى فـــي عام ٨50 هــــ. ولقـــوة مبادئها  ْرِعيَّ منـــذ بـــدء بنـــاء الدِّ
ورســـوخ أسســـها اســـتمرت الدولة الســـعودية على الرغم من التحديات وهجوم األعداء والُغزاة؛ 
فقـــد تأسســـت الدولـــة الســـعودية األولى، ثـــم قامت بعدهـــا الدولة الســـعودية الثانيـــة، ثم أعاد 

توحيدهـــا  الملـــك عبدالعزيز باســـم المملكة العربية الســـعودية.

الوحدة الثانية  I الدرس السابع

األساس التاريخي

تاريخ أصيل ومتماسك وحدة وطنيةأسرة مالكة تحكم باإلسالم
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وممـــا يميـــز المملكة العربية الســـعودية النظام الَملَكـــّي الذي يقوم على األســـرة المالكة العريقة 
)آل ســـعود(، وعلى تاريخها في إنشـــاء الدولة الســـعودية على أســـس قوية وقويمة، ويُشـــهد لها 

بعمقهـــا االجتماعي، وحرصها الوطنـــي، وأهدافها الخيِّرة.

2 نشاط
يُعـــد تاريـــخ المملكـــة العربيـــة الســـعودية فريـــداً من حيـــث اســـتمراريته وأصالته؛ فقـــد ظهرت 
الدولـــة الســـعودية األولـــى في عـــام 115٧هـ، ثـــم الدولة الســـعودية الثانية في عـــام 12٤0هـ، ثم 

إعـــان توحيـــد المملكـــة العربية الســـعودية على يـــد الملـــك عبدالعزيز في عـــام 1351هـ.

مـــاذا تعنـــي عـــودة تأســـيس الدولـــة الســـعودية وتوحيدهـــا علـــى يـــد الملـــك عبدالعزيـــز دولـــًة قويًة 
وراسخة؟

.

 األساس التنموي:
إن قـــوة المملكـــة العربية الســـعودية في توظيف مواردهـــا الطبيعية وإمكاناتهـــا االقتصادية  لبناء 
اإلنســـان والمـــكان ال يماثلهـــا قـــوة بيـــن دول امتلكت مـــوارد وثـــروات طبيعية أكبـــر؛ ألن المملكة 
ســـخرتها في تنمية الوطن، وخدمة مواطنيها ورفاهيتهم، فقد شـــهدت على َمرِّ عقودها الســـابقة 

منـــذ عهـــد الملـــك عبدالعزيز حتى يومنا هـــذا إنجازات تنمويـــة حقيقية ماثلة أمـــام الجميع.

الوحدة الثانية  I الدرس السابع
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عنـــد النظـــر إلـــى أحـــوال الوطن فـــي أنحائـــه المختلفة منذ مئة ســـنة وإلـــى اليوم ســـوف يتبين 
أن مـــا تحقـــق من إنجاز في البنيـــة التحتية، والطرق، والخدمات، والتوســـع العمرانـــي، والتعليم، 
وتطوير الكفاءات الوطنية، والصحة، في هذه الســـنوات الطويلة، هو دليل على ُحســـن السياســـة، 

وصـــدق المنهج لدى القيادة الرشـــيدة، وعمق المشـــاركة مـــن أبناء الوطن.

الوحدة الثانية  I الدرس السابع

ننظر إلى هذه الصور التي تعرض لنا مجااًل يسيرًا للمقارنة:

وسائل نقل الحجاج قديمًاً

وسائل نقل الحجاج حديثًا

الحياة في المدن قديمًاً

الحياة في المدن حديثًا

األسواق قديمًاً

األسواق حديثًا

األساس التنموي

االستثمار في الموارد 
البشرية

تخطيط مستقبلي شامل 
)خطط التنمية الخمسية(

)رؤية 2030( 

تنمية مستمرة وتطور 
متحقق

إنجازات
تنموية

استغالل الموارد
الطبيعية بحكمة
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3 نشاط
كانـت مدينـة الريـاض فـي نهايـة عهـد الملـك عبدالعزيـز صغيـرة جـداً وذات طـرق ضيقـة، ومحصـورة 
فـي منطقـة ال تتجـاوز مسـاحتها )12كـم2(، ثـم تطورت وأصبحت اليوم مـن المدن العصرية بتخطيطها 
الحديـث، وطرقهـا الواسـعة، ومبانيهـا الشـاهقة؛ بمسـاحة تصـل اليـوم إلـى )1,913 كـم2( وذلـك بزيادة 

بلغـت 155 مرة.

 
الرياض حديثًاالرياض قديمًا

يصف الطلبة تطور مدينة الرياض بتأمل الصورتين.

الوحدة الثانية  I الدرس السابع
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4 نشاط

تزيد  واليوم  )13كم2(،  تتجاوز مساحتها  ال  عبدالعزيز  الملك  عهد  نهاية  في  مدينة جدة   كانت 
مساحتها على )1,٦00 كم2(، وذلك بزيادة بلغت 11٦ مرة.

جدة حديثًاجدة قديمًا

يصف الطلبة في فقرة موجزة أبرز مظاهر التطور في إحدى مدن المملكة العربية السعودية.

الوحدة الثانية  I الدرس السابع
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تقويم الدرس السابع

      على ماذا يقوم األساس الديني في المملكة العربية السعودية؟

.  -1

.  -2

.  -3

.  -٤

      يذكر الطلبة أبرز جوانب األساس التاريخي للمملكة العربية السعودية.

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

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

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

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

       يمثل الطلبة للجوانب التنموية اآلتية:

مثالاألساس التنموي

استثمار الدولة لمواردها الطبيعية

استثمار الدولة للموارد البشرية

إنجازات تنموية في النقل

التخطيط المستقبلي

1

2

3
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الدرس الثامن

ة الوطنية الُهِويَّ

تعتمـــد ُهِويَّتُنـــا المملكة العربية الســـعودية على عـــدد من المقومات التي ترتبـــط بالدين، واللغة، 
والمـــكان، والتاريـــخ، والثقافة،  والمســـتقبل المشـــترك، وما نشـــعر به في وجداننـــا من عاطفة، 

وفخـــر، ومحبة، وما نمارســـه من ســـلوك وعمل تجـــاه الوطن.

الدرس الرقمي

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

داتها؟ ومـــا ُمَهدِّ
؟؟

إرث فكري عريق

تنوع الفنون

رموز وطنية 
مبدعة

الثقافة
ٌّ

 مقومات الهوية الوطنية:
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ومما يميز هويتنا السعودية عن غيرها اآلتي:

  المملكة العربية السعودية مهبط الوحي، وقبلــــــة المسلميـــــن، وفيهــــا الحرمــان الشريفان، ومثوى 
خاتم األنبياء محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ومنبع اللغة العربية.

  الوحدة الوطنية منذ عصر الدولة السعودية األولى، مروراً بالدولة السعودية الثانية، ثم عهد 
الوحدة في شبه الجزيرة  الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود؛ حيث لم تتحقق هذه 
ملسو هيلع هللا ىلص، والخافة الراشدة؛ فهي وحدة تكاتََف فيها  النبي محمد  العربية قبل ذلك إال في عهد 
المواطنون والقيادة، وظلت مضرب المثل في األمن والعدل واالستقرار، وتحقيق اإلنجازات 

النافعة لجميع أفراد الوطن.

  الحكم الَملَكي القائم على األسرة المالكة العريقة )آل سعود( ذات التواضع واالرتباط الوثيق 
والقريب من المجتمع، والحكم المعتِمد على كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى البيعة 

الشرعية.

الوحدة الثانية  I الدرس الثامن
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ثم  باهلل  سلطتي  تحت  هي  التي  الباد  هذه  ملكُت  »لقد  1352هـ:  عام  عبدالعزيز  الملك  قال 
بالشيمة العربية. وكل فرد من شعبي هو جندي وشرطي، وأنا أسير وإياهم كفرد واحد، ال أفّضل 
نفسي عليهم، وال أتبع في حكمهم غير ما هو صالح لهم حسب ما جاء في كتاب اهلل وسنة رسوله«.

أ- يستنتج الطلبة مقومات الهوية الوطنية في هذا النص.
. 1ـ 
. 2ـ 
. 3ـ 

ب-  يحدد الطلبة نص المادة في النظام األساسي للحكم الذي يطابق العبارة التي تحتها خط 
باالطالع على مواد النظام في الرابط اآلتي:

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

. ..........................................................................................................
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1 نشاط

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

أو  التعاطف معها.
2- الفساد المالي واإلداري: مثل الرشوة والغش وعدم األمانة في أداء المسؤولية وعدم المساواة.
3- التصنيف الطائفي واالجتماعي واإلقليمي: مثل االنتقاص من اآلخرين بسبب مناطقهم أو 

وضعهم االجتماعي أو ارتباطهم األسري.
4- الجرائم اإللكترونية: اإلساءة لآلخرين أو ابتزازهم أو نشر معلومات غير صحيحة في وسائل 

التواصل االجتماعي.
5- التطرف: مثل اعتناق األفكار الضالة المخالفة للمبادئ اإلسامية واألنظمة المقررة والخروج 

عن القواعد الفكرية والقيم والسلوكيات المستندة إلى الدين اإلسامي وثقافة المجتمع.

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

نــــورة: أنا أفخر بوطني عندما أرى الَعلَم السعودي مرفوعاً بأيدي المواطنين.
 - اهلل  يحفظه   - الشريفين  الحرمين  خادم  مليكي  أرى  عندما  بوطني  أفخر  أيضاً  خالد:  وأنا 

يشارك المواطنين في العرضة السعودية، ويتفاعل معها.
نــــورة: ما األعمال التي تعبر عن وجدانك تجاه وحدة الوطن؟

ر العمل، أحترم  خالد:  أنا أشارك في المهرجانات، ألتزم النظام، أتطوع في أعمال الخير، أقدِّ
أدافع عن بادي ورموزها، ال أسمح بأن يعبث  اآلخرين، أحافظ على مكتسبات وطني، 

أحد بأمن وطني.
نــــورة:  لم تترك لي شيئاً ولكن: سأعزز الصورة المشرقة لوطني بالتزام الفضيلة والخلق القويم، 
وسأكون أفضل امرأة تنافس في العلم عندما أتخرج في الجامعة وأرفع راية بادي عالياً.

أ- يصف الطلبة الوحدة الوطنية.

.

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

.

الوحدة الثانية  I الدرس الثامن
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1 يعدد الطلبة أشهر ثالثة معالم حضارية تاريخية في المملكة العربية السعودية.

. 1ـ 

. 2ـ 

. 3ـ 

2  يوضح الطلبة أهمية الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية. 

. 1ـ 

. 2ـ 

. 3ـ 

3  يذكر الطلبة ثالثة من أبرز إنجازات الوطن لهذا العام.

. 1ـ 

. 2ـ 

. 3ـ 

تقويم الدرس الثامن
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الدرس التاسع

العَلم الوطني

الدرس الرقمي

ر العلَم السعودي منذ عهد الدولة السعودية األولى في القرن الثاني عشر الهجري، حيث كان  تطوَّ
لونه أخضر وعلى يمينه لون أبيض وتتوسطه الشهادتان. وفي عهد الملك عبدالعزيز أُِقّر الشكل 
األخير للعلم السعودي بمواصفاته التي حددها النظام الخاص به دون تغيير كبير على شكل العلم 

الذي كان في عهد الدولة السعودية األولى والدولة السعودية الثانية.
وللعلم السعودي مواصفات محددة من حيث الحجم، واللون، والتصميم، والكتابة، والمقاس.

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

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

ساِرعي للَمْجِد والَعلْياءْ      َمّجدي لخالِق الّسامْء

وارفعي الَخّفاَق أْخـَرض      يَْحِمُل النُّوَر الـُمَسطَّْر

دي اللـــُه أكْـــــبـــَر      يـــــا َمـــــوطــــِني َردِّ

أسماء العلم 

النشيد الوطني

لواءالَبْيَرق الِّ اَية الرَّ

موطني عْشَت َفْخَر الُْمسلِِمني

َعاَش امللك لِلَْعلَْم َوالَوطَْن
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الشهادتان بلون 
أبيض وبخط 

الثلث

السارية

مستطيل الشكل 
عرضه يساوي 

ثلَثي طوله

سيف مسلول 
بلون أبيض 

وطوله يساوي 
ثالثة أرباع رسم 

الشهادة

لونه أخضر 
زاٍه وزمردي

علم المملكة
 العربية

السعودية

 علم االستعراض : X 150 100 سم
 علم السارية : X 120 80 سم

 علم السيارة : X 30 20 سم
 علم المكتب : X 16 8 سم

 ال ينكس
 ال يالمس األرض أو الماء

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

بالسجن أو غرامة مالية

 مواصفات العلم الوطني وتعليماته:
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1 نشاط

أ- يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غير الصحيحة:
لو وجدُت علَم المملكة العربية السعودية مامساً األرض، فإني:

ح الوضع بسرعة فأرفعه عن األرض.             1 - أصحِّ

2- أُنّظفه إذا كان متسخاً.                                           

3- أطلب من الجهة المسؤولة استبداله بجديد إذا كان باهتاً.          

٤- أفعل جميع ما سبق.       

ب-العَلـــم الســـعودي هـــو رمـــز الهويـــة الوطنيـــة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، ويدل علـــى اإليمان، 
والسالم، والحق، والعدل، يصف الطلبة مشاعرهم وهم يرفعون علم المملكة العربية السعودية.

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

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

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

 واجباتي تجاه العلم الوطني:
  أحافظ عليه وألتزم نظاَمه.

  أستعمله في مناسباتي، ومناسبات الوطن، وفي التعبير عن فرحتي وتضامني مع وطني.
  أقف احتراماً عند االستماع إلى النشيد الوطني السعودي، وأؤدي تحية العلَم.

الوحدة الثانية  I الدرس التاسع
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2 نشاط

تُنـــزل الـــدول علََمهـــا الوطنـــي إلى الثلـــث األخير من الســـارية الحاملة له؛ بســـبب وفاة رئيـــس الدولة، 
أو رئيـــس دولـــة صديقـــة، أو وقوع كارثة توفي فيها أشـــخاص كثيـــرون، أما المملكة العربية الســـعودية 

فا تســـمح بحـــدوث ذلك لعلَمهـــا الوطني.
س.  وينص نظام العلَم على أنه ال يُنَكَّ

يبين الطلبة سبب منع تنكيس العَلم السعودي.

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

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

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

شعار المملكة العربية السعودية الرسمي هو سيفان 
متقاطعان وسطهما نخلة.

السيفان: رمز الحق |  النخلــة: رمز النماء

الوحدة الثانية  I الدرس التاسع
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     يحدد الطلبة حالة العَلم غير المناسبة والسبب: 

     بماذا يتميز عَلم المملكة العربية السعودية عن غيره من أعالم الدول األخرى؟
   

   

.    

     ما أبرز الواجبات تجاه العَلم الوطني؟
. 1ـ 

. 2ـ 

. 3ـ 

1

2

3

تقويم الدرس التاسع

السبب: .....................

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

السبب: .....................

..............................
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الدرس العاشر

اليوم الوطني

تحتفـــل المملكة العربية الســـعودية باليـــوم الوطني لتوحيدها في 23 ســـبتمبر )األول من الميزان( 
مـــن كل عـــام، وهـــذا التاريـــخ يرجع إلـــى المرســـوم الملكي الـــذي أصـــدره الملـــك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمـــن آل ســـعود عند إعان توحيد الباد باســـم المملكة العربية الســـعودية عام 1351هـ.
وأصبحـــت مناســـبة اليـــوم الوطنـــي موعـــداً ســـنوياً للمواطنيـــن لاحتفـــاء بما تحقق مـــن وحدة 

البـــاد وإنجازاتهـــا والفخـــر بذلك.

الدرس الرقمي

احتفاالت اليوم الوطني

علـــى مـــدى ثالثيـــن عامـــًا قـــاد الملـــك عبدالعزيـــز ومعـــه رجالـــه ملحمـــًة مـــن البطولـــة 
وّحـــدوا فيهـــا المملكـــَة العربية الســـعودية، وتأسســـت دولة لهـــا قوتها وهيبتهـــا ومكانتها 
بيـــن دول العالـــم، ومـــن حـــق هـــذا الوطن أن نحتفل بيومـــه الوطني؛ تعبيـــرًا عن الوحدة 

والتآخـــي، وعـــن مـــدى حبنـــا لقيادتنـــا، فما اليـــوم الوطنـــي؟ وكيـــف نحتفل به؟
؟؟

إعالن توحيد المملكة العربية السعودية
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1 نشاط
يوضـح الطلبـة جوانـب التطلـع الـذي ورد فـي نـص تغريدة 
خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبدالعزيز.

. 1ـ 

. 2ـ 

. 3ـ 

؟؟   لماذا نحتفل باليوم الوطني؟
اليـــوم الوطني مناســـبة يشـــترك فيهـــا المواطنـــون، والمقيمون، واألجهـــزة الحكوميـــة، والقطاع 
الخـــاص، وتتنـــوع الفعاليـــات من حيـــث المضمون والمكان، وهـــي فرصة ليشـــارك الجميع فيها، 

وهنـــاك أســـباب كثيـــرة تدعونـــا لاحتفـــال 
باليـــوم الوطنـــي، منها:

  تقديـــر الجهـــود التـــي قـــام بها المؤســـس 
الملـــك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســـعود 
- طّيـــب اهلل ثـــراه - ورجالـــه المخلصـــون، 
وأبنـــاؤه البررة من بعده، فـــي توحيد المملكة 

العربيـــة الســـعودية وتأسيســـها وبنائها.

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

واستقراره.  أمنه 

الوحدة الثانية  I الدرس العاشر

خادم الحرمين الشريفين وسط أبنائه الجنود البواسل

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

  تعميق االنتماء للوطن والوالء للملك.

  اســـتذكار جوانـــب التاريـــخ، والتـــراث الوطني، واألســـس والمبـــادئ التي تقوم عليهـــا المملكة 
العربية الســـعودية. 

  التعبيـــر عـــن مشـــاعر الحـــب والـــوالء للوطـــن ولقيادته الرشـــيدة وفق ســـلوك حضـــاري يبرز 
مكانـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ويُظهر قيمها اإلســـامية.

 إبـــراز المنجــــزات الحضاريــة، واالقتصادية، واالجتماعية للوطن.

 تعزيز التاحم والتكاتف بين فئات المجتمع.

 ممارسات سلبية:

فـــي مثـــل هذه المناســـبة الوطنيـــة تحدث بعض الممارســـات التـــي تخالف الســـلوك الحضاري، 
منها مـــا يأتي:

  سوء استعمال العلَم الوطني.

  مخالفة أنظمة المرور. 

  استعمال منبهات السيارات استعماالً مزعجاً.

  التعدي على الممتلكات العامة والخاصة. 

  رمي النفايات في الطرق والمتنزهات والساحات المعدة لاحتفال.

الوحدة الثانية  I الدرس العاشر
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2 نشاط
يبّين الطلبة الطريقة المثلى لالحتفال باليوم الوطني، مع ذكر بعض النواحي السلبية التي 

ينبغي االبتعاد عنها:

الطريقة غير السليمةالطريقة السليمة

.  .  

.  .  

.  .

.  .  

الوحدة الثانية  I الدرس العاشر

ممارسات غير سليمة ممارسات سليمة
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تقويم الدرس العاشر

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

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

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

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

  يذكر الطلبة أبرز ثالثة أسباب تدعونا لالحتفال باليوم الوطني. 
. ........................................................................................................................................................................................................ -1
. ......................................................................................................................................................................................................... -2
. ........................................................................................................................................................................................................ -3

 يذكر الطلبة ثالث ممارسات سلبية تحدث في اليوم الوطني غير ما ذكر في الدرس، مع توضيح 
طريقة معالجتها:

.  ............................................................................................................................................................ السلبية:  الممارسة  1ـ 

. ............................................................................................................................................................ معـالجـتهــا:     طريقة 

.  ........................................................................................................................................................ السلبية:  الممارسة  2ـ 

.  ......................................................................................................................................................... معـالجـتهــا:  طريقة    

.  ......................................................................................................................................................... السلبية:  الممارسة  3ـ 

.  ......................................................................................................................................................... معـالجـتهــا:  طريقة    

 1

 2

 3
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الدرس الحادي عشر

اأَلْوِسَمة السعودية

الدرس الرقمي

  تُمنـــح األوســـمة الســـعودية بأوامر ملكيـــة؛ تكريماً 
وتقديـــراً لمـــن قام بأعمال جليلـــة أو لتخليد وقائع 

مهمـــة، أو لتســـجيل مناســـبات ذات قيمة وطنية.

وسام امللك عبدالعزيز

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

الملـــك عبدالعزيـــز -رحمه اهلل- فما األوســـمة الســـعودية؟ وما درجاتهـــا؟ ولمن ُتمَنح؟ ؟؟
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هناك أوسمة ُتمنح بمناسبة اليوم الوطني وفاًء وتقديرًا لمن حققوا إنجازات كبيرة أو قاموا بعمل استثنائي مميز، 
وهذه األوسمة هي:

الوحدة الثانية  I الدرس احلادي عشر

   وسام الملك سعود
يمنح للمتميزين في الخدمة المدنية، والمتميزين في القضاء، والمتميزين في االقتصاد والمال، والمتميزين 

في الِمَهن الحرة، ومن قام بعمل بطولي نبيل.

   وسام الملك خالد
يمنـح للمتميزيـن فـي مجـال خدمـة اللغـة العربيـة، والمتميزيـن فـي التـراث الوطنـي، والمتميزيـن فـي حمايـة 

البيئـة والتطويـر الحَضـري.

   وسام الملك عبداهلل
يمنح للمتميزين في مجال المبادرات اإلنسانية العالمية، والمتميزين في التنمية االجتماعية، والمتميزين في 
مجاالت الوحدة العربية واإلسامية وإرساء مبادئ العدالة والتسامح، والمتميزين في التقنية واالتصاالت، 

والمتميزين في التطوير اإلداري.

   وسام الملك سلمان
وخدمة  المكتبات،  في  والمتميزين  واإلسامي،  والعربي  الوطني  التاريخ  مجاالت  في  للمتميزين  يمنح 
المخطوطات، والوثائق التاريخية، والمتميزين في اإلعام والثقافة، والمتميزين في تنمية السياحة الوطنية، 

وأصحاب المبادرات البارزة في األعمال الخيرية واإلغاثية.

   وسام الملك فيصل
يمنح للمتميزين في مجال خدمة اإلسام، والمتميزين في المجال الدبلوماسي، والمتميزين في المجاالت 

العسكرية واألمنية.

    وسام الملك فهد
مجاالت  في  والمتميزين  الطب،  في  والمتميزين  واآلداب،  والفنون  العلوم  مجاالت  في  للمتميزين  يمنح 
خدمة  مجاالت  في  البارزة  المبادرات  وأصحاب  المستدامة،  والتنمية  العلمي،  والبحث  والتعليم  التربية 
المسلمين والعناية بكتاب اهلل والسنة النبوية، وخدمة التضامن العربي، وتوطيد األمن واالستقرار الدوليين، 

والمحافظة على األمن الوطني.
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1 نشاط

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

يحـــدد الطلبـــة التخصـــص الدراســـي المأمـــول - فـــي المســـتقبل - ونـــوع الوســـام المأمـــول الحصـــول 
: عليه

أ- التخصص: .

ب- اإلنجاز المتوقع تحقيقه:  .

ج - الوسام المأمول الحصول عليه:  .

2 نشاط

ـــح الطلبة أســـماء أربع شخصيات في  ُيَرشِّ
المناطـــق التـــي يعيشـــون فيهـــا ويحـــددون 
الوســـام المناســـب لكل شخصية حسب ما 

ورد في الصفحة الســـابقة.

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

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

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

. ....................................................................................-٤

الوحدة الثانية  I الدرس احلادي عشر

تكريم املواطنني واملواطنات من سياسة حكومة وطني
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تقويم الدرس الحادي عشر

لماذا ُتمنح األوسمة السعودية؟
. ...................................................................................................................................................................................................-1
. ...................................................................................................................................................................................................-2
. ...................................................................................................................................................................................................-3

يذكر الطلبة أربعة أوسمة من الدرجة الرابعة.
. ...................................................................................................................................................................................................-1
. ...................................................................................................................................................................................................-2
. ...................................................................................................................................................................................................-3
. ...................................................................................................................................................................................................-٤

يذكر الطلبة ثالث شخصيات ضمن المستحقين لمنح األوسمة السعودية.
. ...................................................................................................................................................................................................-1
. ...................................................................................................................................................................................................-2
. ...................................................................................................................................................................................................-3

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

2

3

4

1



تقويم
الوحدة
الثانية
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تقومي الوحدة الثانية

1

2

3

4

5

ما أبرز األسس التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية؟

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

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

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

متى ُأعلن توحيد المملكة العربية السعودية؟
....................................................................................................................................................................................................

ما أعلى وسام في المملكة العربية السعودية؟
....................................................................................................................................................................................................

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

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

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

ب- تُمنَح األوسمة السعودية للملوك ورؤساء الدول.

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

د- استمرار تاريخ الدولة السعودية منذ عام 115٧هـ دليل على عمق تاريخنا الوطني وقوته.
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ر الطلبة ما يأتي: يفسِّ
س. أ- أن العلم السعودي ال يُنكَّ

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

........................................................................................................................................................................................
ج- منح األوسمة الَملَكية في مجاالت مختلفة.

 .........................................................................................................................................................................................
يستنج الطلبة من النص اآلتي أحد األسس التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية، 

مع توضيح ذلك:
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود عند افتتاح مستشفى 
اإليمان في مدينة الرياض: »كان هنا )جنوب مدينة الرياض( بعض أبراج قديمة، وأذكر 
أننا في الطفولة كنا نركب الخيل في هذا المكان الذي فيه اآلن مستشفيات وفيه مرافق 
عامة ومهمة، إذن عندما نرجع للوراء ونرى ما نحن فيه من أربعين سنة أو من خمسين 

سنة وما نحن فيه اآلن فإننا نجد الفارق الكبير والحمد هلل«.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

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

يكتب الطلبة فقرة موجزة عن العالقة بين اإلنجاز التنموي واألسس التي تقوم عليها 
المملكة العربية السعودية.

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

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

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

تقومي الوحدة الثانية

6

7

8
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يذكر الطلبة ثالث ممارسات إيجابية يمارسها المواطنون في اليوم الوطني.

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

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

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

ما أبرز الواجبات ُتاه الَعَلم الوطني؟
.........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

تقومي الوحدة الثانية

9

10

11



املسؤولية

 الدرس الثاني عشر: مفهوم املسؤولية
 الدرس الثالث عشر: املواَطنة املسؤولة

 الدرس الرابع عشر: الذوق العام

3الوحدة الثالثة



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 الثاني عشر

مفهوم المسؤولية

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

مثـــل: أن يَتوقـــع منـــك والـــُدك الذهـــاَب للمدرســـة، والحصـــوَل علـــى درجات عاليـــة، فمن 
مســـؤوليتك الذهاُب للمدرســـة كلَّ يوم، واالجتهاُد في الدراســـة؛ للحصول على نتائج عالية.
مثال آخر: أن يتوقع منك والُدك معاملَة إخوتك الصغار بلطف، واســـتعمال جهاز الحاســـب 
الخـــاص بـــك فـــي الوقـــت المناســـب وبالطريقـــة المثلـــى، والتـــزام ضوابط الدخـــول على 
المواقـــع، وتجنـــب المبالغة في تجاوز األوقـــات المحددة 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 المسؤولية ووسائل تحملها

تـــؤدي المســـؤولية إلى مزيـــد من الثقة بالنفـــس، وثقة اآلخرين بـــك ألداء األعمال الموكولة 
إليـــك وتحمل نتائجها. 

مثـــال: إن اســـتعمالنا لشـــبكة المعلومـــات العالميـــة )اإلنترنـــت( اســـتعماالً آمناً يعنـــي أننا ال 
نعـــرِّض أنفســـنا للخطر؛ ألننا مســـؤولون عن ســـامتنا الشـــخصية؛ لهذا الســـبب يثـــق أولياء 
أمورنـــا بأننـــا نســـتعمل اإلنترنـــت بمســـؤولية؛ مـــن هنا ال بـــد من معرفـــة الطريقة الســـليمة 
لتصفـــح المواقـــع واختيـــار اآلمـــن منهـــا فقـــط، واالبتعـــاد عـــن المحتويـــات غير المناســـبة، 

واســـتعمال )اإلنترنـــت( فـــي فتـــرات زمنيـــة محـــددة دون اإلفراط فـــي ذلك.

الوحدة الثالثة | الدرس الثاني عشر
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لكي تتحمل المسؤولية فإن عليك اتباع ما يأتي:
  االعتماد على اهلل ثم على النفس.

 . التزام األخاق والقيم ومراقبة اهلل   
  االستعداد الذهني والنفسي والجسدي لتحمل المسؤولية.

   العمل بجد واجتهاد إلنجاز األعمال.
   قبول النقد الموضوعي الصادق، والحذر من التأثر بالتعثُّر؛ ألنه طريق للنجاح.

عندمـــا خـــرج الملـــك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســـعود مـــع والده وأســـرته من الرياض 
بعد نهاية الدولة الســـعودية الثانية كان عمره آنذاك ســـتة عشـــر عاماً، ومنذ لحظة خروجه 
وهـــو يفكـــر في إعـــادة بناء الدولة الســـعودية، وفـــي أثناء إقامتـــه المؤقتة فـــي الكويت كان 
يخـــرج إلـــى منطقـــة بعيدة عـــن المدينـــة، ويتأمل فيما ســـيخطط لـــه لتحقيق مـــا فكر به، 
وبعد تســـع ســـنوات حين أصبح عمره خمســـة وعشـــرين عاماً حاول اســـترداد الرياض ولم 
يتمكـــن مـــن ذلـــك، وبعـــد أقل من عـــام حاول مـــرة أخـــرى فتمكن مـــن اســـتردادها، وابتدأ 

تأســـيس المملكة العربية الســـعودية وتوحيـــد أجزائها.
لها الملك عبدالعزيز؟ مع بيان السبب.  أ - ما نوع المسؤوليات التي تحمَّ

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

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

ى بها الملك عبدالعزيز - على الرغم من صغر سنه -   ب - يشرح الطلبة الصفات التي تحلَّ
في تحمله مسؤولية الوطن.

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

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

الوحدة الثالثة | الدرس الثاني عشر

2 نشاط
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ل المسؤولية؟          ما الفوائد التي تجنيها من تحمُّ
.  -٣        .   -١

.  -٢

       ما الفائدة التي يجنيها الوطن من كون المجتمع مسؤواًل؟
.  -٣        .   -١

.  -٢

       ما أنواع المسؤولية؟
.  -٣        .   -١

.  -٢

       ما المسؤولية في الحاالت اآلتية؟

المسؤوليةالحالة

 مساعدة رجل كبير في السن ال يستطيع حمل 
.أمتعته.

. االحتفال باليوم الوطني.

.المشاركة في برامج تطوير القدرات.

.اإلبالغ عما يضر بالدين والوطن.

1

2

3

4

تقويم الدرس الثاني عشر
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الُمواَطَنة المسؤولة

الدرس الرقمي

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

واجبات المواطن السعودي:

1ـ االنتماء والوالء للوطن:
هـــو إحســـاس فطـــري يرتبط فيـــه المواطن بوطنه، وبـــكل ما يرمـــز إليه من قيـــم، وثقافة، 
وتاريـــخ، مع اإلخاص في خدمته، والحرص على ســـامته وأمنـــه، وتحقيق تقدمه وتطوره، 

وذلك مـــن الجوانب اآلتية:
  الوالء لولي األمر )الملك(، ويكون بطاعته وتقديره، والوفاء له بالعهد، قال اهلل تعالى: 

﴿ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی﴾ ]النساء:٩٥[.

  االنتمـــاء للوطـــن، ويكـــون بمحبتـــه، وإعمـــاره، والدفـــاع عنـــه، وعـــن منجزاتـــه، وبيئتـــه، 
وتحقيـــق التعـــاون والتكافـــل بيـــن أفـــراد مجتمعـــه، ونبـــذ مـــا يؤثـــر فـــي وحدتـــه الوطنية؛ 
الوطـــن بأمـــن  اإلضـــرار  أو  فكريـــاً  انحرافـــاً  أو  تعصبـــاً  أو  تمييـــزاً  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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2- أداء الواجبات والمسؤوليات الوطنية:
ويكـــون باحتـــرام األنظمة، والمحافظة على ســـامة المنشـــآت والمرافـــق العامة والخاصة 
 ونظافتهـــا، واالبتعـــاد عـــن الفتـــن واالنقســـام أو ما يََمـــسُّ أمن الدولـــة وعاقاتهـــا العامة،

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

هو شعور وجداني يعزز القيم اإلنسانية، ويثري الشخصية الوطنية، وذلك بما يأتي:
   االعتزاز بالدين اإلسامي، وبخدمة الحرمين الشريفين والمسلمين.

   االعتزاز بالوحدة الوطنية، وَمن أسهم في تحقيقها من رموز الوطن ومن المواطنين.
  االعتزاز بلغة الوطن اللغة العربية.

  االعتزاز بتراث الوطن، وثقافته، وإرثه الحضاري.
   االفتخار بمنجزات الوطن، والمحافظة عليها، وأاّل يسمح ألي إنسان أن يضر بها.

  االفتخار بأداء أبناء الوطن.

1 نشاط
قال الملك 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 بادهم وأمتهم«.

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

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

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

الوحدة الثالثة | الدرس الثالث عشر
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حقوق المواطن السعودي:
لـــكل مواطـــن فـــي بالدنـــا حقـــوق يتمتـــع بهـــا تْكَفُلهـــا لـــه الدولـــة وفـــق الشـــريعة والنظـــام، ويبينهـــا 

النظـــام األساســـي للحكـــم، منهـــا: 

  الحكم بالعدل والشورى والمساواة وفق الشريعة اإلسامية.
  حماية حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسامية.

    مســـاعدة المواطن وأســـرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشـــيخوخة، ودعم 
االجتماعي. النظام 

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

  تيسير مجاالت العمل ووضع األنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
   توفيـــر األمـــن للجميع، ومنع تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبســـه إال بموجب أحكام 

النظام.
   منع التجريم أو العقاب إال بناء على نص شرعي أو نظامي.

   التعبيـــر بالكلمـــة الطيبة وفـــق أنظمة الدولة؛ وهو ما يُْســـهم في التثقيـــف ودعم الوحدة 
الوطنية.

لالطالع

  يلتـــزم المقيمون في المملكة العربية الســـعودية قيم الدولـــة، وعليهم مراعاة قيم المجتمع 
السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

  حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
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 فوائد االنتماء للوطن:

مـــن ســـمات المواطن الصالـــح قوة والئه وانتمائـــه؛ بحيث يكون قادراً علـــى الوعي بأحوال 
وطنـــه وقضايـــاه والتحديـــات التي تواجهـــه، كما يكون قـــادراً على مقاومة الشـــائعات التي 

راً لجهود الدولة ومنجزاتها في خدمة الدين والفـــــرد والمجتمــــع. تضـــر بوطنـــه، ومقدِّ

 ومن أبرز فوائد االنتماء للوطن ما يأتي: 

  تحقيق أَْمٍر شرعي أََمَر اهلل به في القرآن الكريم، وأمَر به نبيُّه محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 

  تعزيز الوحدة الوطنية، واستقرار الوطن، وتماسكه.

  تحقيق االستقرار النفسي المؤدي إلى التفاعل اإليجابي، والمواَطنة الصالحة.

  دفع مسيرة التقدم والتطور في الباد، سياسّياً واقتصادّياً.

  حماية الوطن ومكتسباته.

  تأمين االستقرار المجتمعي الخالي من العنف واإلرهاب واالنحال.

2 نشاط
كيف يتحقق االســـتقرار المجتمعي الخالي من العنف واإلرهاب بالوالء واالنتماء للوطن 

في رأيك؟

 

.  

الوحدة الثالثة | الدرس الثالث عشر
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3 نشاط

قـــال خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز عـــام 1428هــــ: »إن االهتمام 
بتنميـــة قـــدرات اإلنســـان الســـعودي يقـــع في ســـلم األولويات للمملكـــة، وكان هدفهـــا وال يزال 

هـــو العمـــل علـــى بنـــاء عقـــول أبنائنـــا وتزويدهـــم بالعلم الحديـــث وأدواتـــه المعاصرة«.

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

.  

ب ـ  يرجـــع الطلبـــة للنظـــام األساســـي للحكم بالدخـــول إلى 
الرابـــط اإللكترونـــي، ثـــم يحـــددون رقـــم المـــادة والنـــص 

الكامـــل لهـــا فيمـــا يتعلـــق باآلتي: 

ْشء. غرس العقيدة اإلسالمية في نفوس النَّ
ـ رقم المادة:  . 
ـ نص المادة:  .

 توثيق أواصر األسرة والحفاظ على قيمها العربية واإلسالمية.
ـ رقم المادة:  . 
ـ نص المادة:  .

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

الوحدة الثالثة | الدرس الثالث عشر

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

الوحدة الثالثة | الدرس الثالث عشر

حقوق المواطنواجبات المواطن

الحصول على التعليم العامالوالء واالنتماء للوطن

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

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

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

............................................................................................................
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 يذكر الطلبة ثالث فوائد من االنتماء للوطن.
. ١ـ 
. ٢ـ 
. ٣ـ 

 ما الفرق  بين الواجبات والحقوق من خالل ما درست؟
 

. 

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

 أ ـ  مـــن واجبـــات المواطـــن الســـعودي توفيـــر التعليـــم.                                  
ب ـ  االفتخار بمنجزات الوطن ليس من أسس المواطنة.                      

ج ـ  االنتمـــاء للوطـــن يعيـــق مســـيرة التقـــدم.                                                                                                                    
دـ   مـــن ســـمات المواطـــن الصالـــح أاّل يكـــون منتميـــاً لوطنـــه.                          

  ما أبرز مهام وزارة الداخلية بالرجوع إلى موقع الوزارة اإللكتروني؟

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

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

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

1

2

3

4
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الدرس الرابع عشر

الذوق العام

الدرس الرقمي

 الذوق العام:
هـــو جميـــع القيـــم والضوابـــط واآلداب التـــي تحكم ســـلوك اإلنســـان فـــي المجتمـــع. ومن 
أســـس الهويـــة الســـعودية قيـــام المجتمـــع الســـعودي علـــى قيم أصيلـــة، وُمثُـــٍل عليـــا تُبرز 
 ثقافتـــه العريقـــة المبنية على الدين اإلســـامي أوالً ثم على إرثه الحضـــاري، اقتداًء بالنبي

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 السام.       االبتسامة.
  خفض الصوت.      النظافة العامة.

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

. ١ـ 

. ٢ـ 

. ٣ـ 

. 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 المظاهر السلبية المخالفة للذوق العام.
. ........................................................................................................................................................ -١
. ........................................................................................................................................................ -٢
. ........................................................................................................................................................ -٣

2 نشاط

نـــصَّ النظـــام األساســـي للحكـــم فـــي المملكة العربية الســـعودية علـــى أن األســـرة هي نواة 
المجتمـــع، وأن الدولـــة تحـــرص علـــى توثيـــق أواصرهـــا، والحفـــاظ علـــى قيمهـــا العربيـــة 

واإلسامية. 

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

. ........................................................................................................................................................ -١

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

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

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

. ........................................................................................................................................................ -5
ب ـ يكتب الطلبة فقرة موجزة عن األخالق العربية واإلسالمية.

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

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

. ..............................................................................................................................................................
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للمحافظة على الذوق العام أسس، من أبرزها: 

  احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في الوطن.
  تجنـــب الظهـــور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشـــم، أو ارتـــداء زي أو لباس يحمل 

صوراً، أو أشـــكاالً، أو عامات، أو عبارات مسيئة.
  تجنـــب الكتابـــة أو الرســـم على الجدران، ووســـائل النقل، إذا لم يكـــن مرخصاً بذلك من 

المعنية. الجهة 
  تجنـــب التلفـــظ فـــي األماكـــن العامة بأي قـــول أو فعل فيه إيـــذاء لمرتاديهـــا، أو إضرار 

بهـــم، أو يؤدي إلـــى إخافتهم أو تعريضهـــم للخطر.

3 نشاط
أصـــدر مجلـــس الـــوزراء في وطننـــا الئحة المحافظـــة على الـــذوق العام لحمايـــة المجتمع 
الســـعودي مـــن أي ســـلوك مخالف لـــآداب العامة، والقيـــم واألخاق العربية واإلســـامية.

يرجع الطلبة إلى الرابط اإللكتروني لالئحة لتحديد ما يأتي:
ت عليها  الالئحة  أ ـ مقدار  الغرامة المالية التي نصَّ

لمن يخالف آداب  الذوق  العام.

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

ت عليها الالئحة. ب ـ األماكن العامة التي نصَّ

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

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

www.ncar.gov.sa
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يَّ الوطني،  المالبس مظهر حضاري لجميع األمم والمجتمعات، وارتداء الرجل الزِّ
 والمرأة اللباَس المحتشم ُيبرز الوجه الصحيح للمجتمع السعودي.

ما الممارسات غير السليمة في الحاالت اآلتية؟
  ارتداء ثياب النوم في المسجد أو المناسبات العامة.

  ارتداء الثوب السعودي النظيف.
  ارتداء المرأة مابس محتشمة.

  ارتداء قميص عليه كتابة مسيئة.

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

أ- التعبيـــر عـــن المشـــاعر بهـــدوء ووضوح من آداب الـــذوق العام.                      

ب- االهتمام بالنظافة الشـــخصية ونظافة المكان ليســـت من آداب الذوق العام.   

ج- الجلوس أو الوقوف في األماكن المخصصة لكبار السن وذوي االحتياجات 

الخاصـــة مـــن آداب الـــذوق العـــام.                                           

د- تشـــويه المرافـــق العامـــة والمتنزهـــات ليس من آداب الذوق العـــام.               

1

2

تقويم الدرس الرابع عشر
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3

4

5

يذكر الطلبة أربعًا من الممارسات المخالفة آلداب الذوق العام في األماكن العامة.
. .....................................................................................................................-١
. .....................................................................................................................-٢
. .....................................................................................................................-٣
. .....................................................................................................................-4

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

. .....................................................................................................................-١

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

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

يصف الطلبة أثر السلوك الَخَطأ في اآلخرين.
.............................................................................................................................

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

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

تقومي الدرس الرابع عشر
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1

2

3

يمأل الطلبة الفراغات اآلتية:

التعريف 

المسؤولية

القيم والضوابط واآلداب التي تحكم سلوك اإلنسان في المجتمع...........................................

يشرح الطلبة كيف تؤدي المسؤولية إلى مزيد من الثقة.
..........................................................................................................................

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

تقومي الوحدة الثالثة

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

أ- آداب الذوق العام غير مرتبطة بالمسؤولية.                                                             

والسنة.   القرآن  نواهيه، ومصدرها  أوامر اهلل واجتناب  التزام طاعة  الدينية هي  المسؤولية  ب- 

ج-  التزام آداب الذوق العام يؤدي إلى المواَطنَة الصالحة.                                           

د- من واجبات الدولة توفير األمن للجميع.                                                  
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تقومي الوحدة الثالثة

ُيكمل الطلبة الفراغات اآلتية:4

من حقوق المواطن

من واجبات المواطن

من آداب الذوق 
العام

من أمثلة 
المسؤولية الذاتية

من أمثلة  
المسؤولية الوطنية

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

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

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

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

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



97

5

6

7

يعّدد الطلبة أهم أسس الذوق العام.

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

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

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

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

يبّين الطلبة أسباب إصدار الئحة الذوق العام.

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

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

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

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

يعّدد الطلبة أربعة أمور يتطلبها تحمل المسؤولية.

١ـ ......................................................................................................................

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

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

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

تقومي الوحدة الثالثة



التطوع

 الدرس اخلامس عشر: مفهوم التطوع وأهميته
 الدرس السادس عشر: أشكال التطوع وبرامجه

٤الوحدة الرابعة



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 الخامس عشر

ع وأهميته َطوُّ مفهوم التَّ

الدرس الرقمي

 التطوع
هـــو بـــذل الجهـــد والوقـــت أو المـــال أو الثالثة معـــاً عن رغبـــة واختيار بغـــرض أداء خدمة 

اجتماعيـــة، أو مبـــادرة ذاتيـــة دون توقـــع أجر مالي.

.]184 ]البقـــرة:  ڑ﴾  ڑ    ژ      ژ   ڈ   ڈ     ﴿ تعالـــى:  اهلل  قـــال  ـــْوع،  الطَّ مـــن   مأخـــوذ 
والتطـــوع تقديـــم الخيـــر لآلخريـــن، فـــاهلل تعالـــى ال يضيـــع أجر المحســـنين، قـــال تعالى: 

 .]7 ]الزلزلـــة:  ڑ﴾.  ژ    ژ   ڈ   ڈ   ﴿ڎ  

العمل التطوعي: ممارســـة إنســـانية ارتبطـــت ارتباطاً وثيقاً بكل معانـــي الخير والحب عند 
المجموعات البشـــرية منذ الِقَدم.

المتطـــوع: مـــن يُســـّخر نفســـه ووقتـــه وجهده أو مالـــه بطواعية لمســـاعدة اآلخريـــن بما 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 2030 بتشـــجيع العمل التطوعـــي، فما مفهـــوم التطوع؟ وما 

أهميتــه؟
؟؟
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ع:    صفات المتطوِّ
المتطوع هو قدوة للمجتمع، ويمثل دينه ووطنه، ومن صفاته:

  اإلخالص في العمل.

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

   األمانة، فال بد أن يكون المتطوع أميناً بما أُسند إليه من عمل، سواء أكان العمل التطوعي 
في مدرسته أم في المؤسسات الحكومية أم األهلية المرخص لها.

  القدرة على تحمل المسؤولية، وضغوط العمل. 

  القدرة على العمل بروح الفريق الواحد. 

  احترام قوانين العمل التطوعي والتزام آدابه. 

   حسن معاملة اآلخرين، وذلك بأن يكون المتطوع لطيفاً في تعامله، وال يُتْبع عمله بالمّن
واألذى، قال اهلل تعالى: ﴿ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ائ   

ائ  ەئ  ەئ﴾ ]البقرة: ٢٦4[.

الوحدة الرابعة  |  الدرس اخلامس عشر

نماذج ألعمال التطوع في مكة المكرمة
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1 نشاط
  مع ابنَتي شعيب  ورد في القرآن الكريم أمثلة كثيرة للتطوع، منها قصة نبينا موسى

م لهما المساعدة تطوعاً 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: ٢٣-٢4[.
أمة من الناس يسقون: أي يسقون مواشيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرة.

 ووجد من دونهم: أي دون مجموعة الرعاة.
امرأتين تذودان: أي تمنعان الماشية 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 المرأتين.

أ -  أين تقع َمْدَين في وطننا المملكة العربية السعودية؟

.

ب -  يستنتج الطلبة معاني التطوع وأخالق المتطوع في هذه القصة.

.

الوحدة الرابعة  |  الدرس اخلامس عشر
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حيث  تطوعية؛  أعماالً  أفرادها  يقدم  أن  على  والحضارية  المتطورة  المجتمعات  تحرص 
يقاس تطور الدول وتقدمها من بين عوامل أخرى بحجم المنظمات التطوعية، وعدد األفراد 
بالمتطوع  خاصة  أهدافاً  يحقق  كونه  في  التطوعي  العمل  أهمية  وتبرز  فيها.  المتطوعين 

نفسه، وأهدافاً خاصة بالمجتمع والوطن.

كما أن للتطوع فوائد أخرى تعود على المجتمع، مثل: 
 مساندة الجهود الحكومية، وتوسيع المشاركة المجتمعية.
  تعزيز الترابط االجتماعي، وتعلم العمل الجماعي.

  اإلسهام في سد احتياجات المجتمع. 
  غرس القيم الصالحة في المجتمع والتشجيع على 

حب العمل.
  تحقيق األمن الشامل، والحد من السلوك المنحرف.

الوحدة الرابعة  |  الدرس اخلامس عشر

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

يمأل الطلبة الفراغات اآلتية بما يناسبها:

فائدته مجالهنوعه العمل التطوعي 
توزيع الورود على المرضى في 

إدخال السرور على خدمة المجتمعمؤسسيالمستشفيات
المرضى

فردي

مؤسسي

فردي

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

   أن تكـــون األعمـــال التطوعيـــة المؤسســـية والجماعيـــة تحـــت إشـــراف جهـــات حكومية
أو مؤسسات مرخص لها.

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

هنــاك مــن يســتغل عاطفــة التطــوع بجمــع التبرعــات دون علــم اآلخريــن بأهدافــه، ولــذا نــصَّ نظــام 
جرائم اإلرهاب وتمويله على العقوبة بالسجن لمن دعا إلى تبرعٍ أو جمع أموال بقصد استعمالها 

الرتكاب جرائم اإلرهاب.

الوحدة الرابعة  |  الدرس اخلامس عشر
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1 يكتب الطلبة وصفًا موجزًا لمعاني التطوع.
........................................................................................................................................

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

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

2 يذكر الطلبة ثالثًا من صفات المتطوع.
. ................................................................................................................................. -1
. ................................................................................................................................. -٢
. ................................................................................................................................. -٣

3 إذا شاركت في عمل تنظيم الكتب في مكتبة المدرسة ضمن برنامج تطوعي، فما نوعه؟   
وما الفوائد المتوقعة منه؟

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

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

4 ما أبرز فوائد التطوع العائدة على المجتمع؟
. ................................................................................................................................. -1
. ................................................................................................................................. -٢
. ................................................................................................................................. -٣

تقويم الدرس الخامس عشر
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الدرس السادس عشر

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 تحقيق نفع عام للمجتمع.
ويتميز التطوع المؤسسي بأنه يجمع جهود األفراد وطاقاتهم ويجعلها متآزرة وذات أثر كبير 

وفعال، ويكون تحت إشراف واضح ومنضبط.

1 نشاط
التطـــوع مبـــدأ أخالقـــي عظيـــم، يســـتغله بعـــض النـــاس ألغـــراض غير دينيـــة، وتنافـــي مبادئ 
وطننـــا، مثـــل: جمـــع أمـــوال دون ترخيص ألهـــداف تبدو أنها إنســـانية دون معرفة المســـتفيد 

الحقيقـــي منها.  

يمّثل 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 الرابعة | الدرس السادس عشر

التبرع بالدمتحفيظ القرآن الكريم

تتنـــوع مجـــاالت التطـــوع الفـــردي والمؤسســـي لتشـــمل مجموعـــة مـــن األعمـــال اإلنســـانية 
والخيريـــة، مـــن أبرزهـــا:

  تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم مبادئ الدين وقيمه.

  مساعدة كبار السن، وذوي االحتياجات الخاصة، واأليتام.

  التبرع بالدم، واألعمال الطبية واإلسعافية.

  المشاركة في تنظيف المتنزهات البرية، والحدائق العامة، وزراعة األشجار.

  المشاركة في برامج حفظ النعمة بتوزيع الفائض من الطعام والوالئم على المحتاجين.
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٢ نشاط
مـــن مجـــاالت خدمـــة المجتمـــع مشـــاركة بعـــض 
والميـــاه  البيئـــة  وزارة  برامـــج  فـــي  المواطنيـــن 
والزراعـــة لتشـــجير بعـــض المناطق فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية؛ وذلك لتعزيز الغطـــاء النباتي 
في وطننا. وقد بادرت مؤسســـات حكومية وأهلية 
بتنظيـــم هـــذا العمل، مثـــل: مبادرة )اغرســـها وال 
تقطعهـــا(، ومبـــادرة )نزرعها لننعم بهـــا(، ومبادرة 
)ســـدير الخضراء(، ومبادرة )تشجير مدينة أبها(، 
ومبادرة )تأهيل وادي عرعـــر(، ومبادرة )إظالل(.  

 ما عالقة هذه األعمال التطوعية بخدمة الوطن والبيئة في رأيك؟

.

الوحدة الرابعة | الدرس السادس عشر

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 
بين الجهات الموفـــرة لفرص التطوع والمتطوعين.

٢- تحفيـــز العمـــل التطوعـــي: بإعـــداد نظام تســـجل فيـــه نقاط 
ســـاعات التطـــوع التـــي ينفذهـــا المتطوع.

٣- متابعـــة أعمـــال التطوع وقياس مؤشـــراتها؛ مــــن أجــــل تنظيم 
العمل التطوعي، وتمكينه فــي المؤسســات الحكـوميــة واألهليـــة.

أعدادالسنة
المتطوعين

120.000 متطوع1440هـ )2018م(

300.000 متطوع1442هـ  )2020م(

1.000.000 متطوع1452هـ  )2030م(
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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(
الجهة المسؤولة: وزارة الحج والعمرة. 

هدفه: خدمة ضيوف الرحمن.
من مجاالته: 

   استقبال ضيوف الرحمن في المنافذ البرية والجوية 
والبحرية وتوديعهم.

  إرشاد ضيوف الرحمن.
  الترجمة للحجاج والمعتمرين.

  مساعدة المسنين وذوي االحتياجات الخاصة من الحجاج والمعتمرين.
  تقديم خدمات طبية لضيوف الرحمن.

برنامج )َتكاُتف(
الجهة المسؤولة: الجمعية السعودية للعمل التطوعي. 

هدفه: تنظيم العمل التطوعي بالشراكة مع األفراد 
والمؤسسات.
من مجاالته: 

   التدريب والتوعية في مجال العمل التطوعي.
  التنسيق بين مؤسسات العمل التطوعي والمتطوعين.

   تنظيم الندوات والفعاليات في مجال العمل التطوعي.

volunteer.haj.gov.sa

www.sv.org.sa

 برامج التطوع:
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برنامج )وقار(
الجهة المسؤولة: الجمعية السعودية لمساندة كبار السن. 

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

   توفير الرعاية والخدمات الصحية الخاصة التي تلبي 
احتياجات كبار السن.

   التوعية والتثقيف في مجال رفع مستوى وعي المجتمع بحقوق 
كبار السن واحترامهم.

   السعي لمنح كبار السن االمتيازات والتسهيالت الضرورية.
www.waqar.org.sa

برنامج )إطعام(
الجهة المسؤولة: الجمعية الخيرية للطعام. 

هدفه: جمع فائض الطعام،  وتوزيعه على المحتاجين، وتوعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة.
من مجاالته: 

   تعبئة فائض الطعام وتغليفه، وتوزيعه على المستفيدين.
  توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة.

  حفز المجتمع للعمل التطوعي.

عمل تطوعي للدفاع المدنيعمل تطوعي لتجهيز فائض الطعام للتوزيع

www.saudifoodbank.com

الوحدة الرابعة | الدرس السادس عشر
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1  يكتب الطلبة فقرة موجزة عن أعمال التطوع الفردي، وأهميتها للمجتمع، مع 
التمثيل بثالثة أمثلة.

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

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

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

2 يذكر الطلبة ثالثة برامج وطنية للتطوع.

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

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

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

3  ما الجهة الحكومية التي تتولى تنظيم شؤون التطوع في المملكة العربية السعودية؟

.
 

4  يذكر الطلبة بعض مجاالت برنامج )كن عونًا(.

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

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

تقويم الدرس السادس عشر



تقويم
الوحدة
الرابعة
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تقومي الوحدة الرابعة

1  ما أهمية التطوع؟

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

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

2  يمأل 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 المتطوع.

غير  العبارة  أمام   )O( وعالمة  الصحيحة،  العبارة  أمام   )( عالمة  الطلبة  يضع   3
الصحيحة:

أ- األعمال التطوعية تكون تحت إشراف جهة مرخص لها.                              

ب- من أعمال التطوع أداء الواجبات المدرسية.                                           

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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5  يكتب الطلبة فقرة موجزة عن عمل تطوعي يخدم الوطن مع بيان أهميته وفائدته   
للمجتمع.

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

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

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

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

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

6  ما الضوابط التي ينبغي التزامها عند ممارسة التطوع؟

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

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

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

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

7  يكتب الطلبة أمثلة للتطوع ومجاالته:

مجالهالعمل التطوعي

.  .  

.  .  

.  .  
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8  يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

التطوع هو

المتطوِّع هو

من صفات 
المتطوع

أنواع التطوع

من فوائد 
التطوع

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

ر ............................................... و............................................... و ............................................... من يسخِّ
أو .............................................................. بطواعية .................................................................................. .

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

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

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

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

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



الوحدة الخامسة

الخرائط والتقنيات 
الحديثة

٥

 الدرس السابع عشر: أنواع الخرائط
 الدرس الثامن عشر: عناصر الخريطة

 الدرس التاسع عشر: الصور الجوية واستعماالتها
 الدرس العشرون: التقنيات الحديثة؛ نظام تحديد المواقع 

)GPS( العالمي
 الدرس الحادي والعشرون: علم المساحة



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 السابع عشر

أنواع الخرائطأنواع الخرائط

اسم كتابهتاريخ وفاتهاسم العالم
صورة األرض232 هـالُخواَرْزمي
صورة األرضبعد 367 هـابن َحْوَقل
أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم380 هـالَمْقِدسي
نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق560 هـاإِلْدريسي

منذ أكثر من 4500 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؟ 
؟؟
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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 اخلامسة  |  الدرس السابع عشر
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ة: وهي التي تمثل الظواهر الُمــناخــية الـمـــختلفة، من رياح وأمطار  2- 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

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

الوحدة اخلامسة  |  الدرس السابع عشر
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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
2- الخرائط االقتصادية: التي تَُمثِّل النشاطات االقتصادية لإلنسان، مثل: الزراعة والصناعة.

ثانيا ً- الخرائط الَبَشرية:

خريطة اقتصادية للمملكة العربية السعودية خريطة سكانية للمملكة العربية السعودية

الوحدة اخلامسة  |  الدرس السابع عشر

خريطة سياسية للمملكة العربية السعودية

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

الوحدة اخلامسة  |  الدرس السابع عشر

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

١ 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 السابع عشر 

1

2

3

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 السابع عشر
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الدرس الثامن عشر

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؟ ؟؟

إطار اخلريطةاجتاه اخلريطةمقياس الرسمشبكة اإلحداثيات مفتاح اخلريطة عنوان اخلريطة

إحداثيات
دوائر العرض

إحداثيات خطوط الطول
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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.
22- 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.

33-- 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 اخلامسة  | الدرس الثامن عشر

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

١ 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 
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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.

55 - مقياس الرسم: - مقياس الرسم:

من أنواع مقاييس الرسم

مقياس خطي

وهو أفضل أنواع المقاييس؛ 
ألنه يظل صحيحًا عند تصغير 

الخريطة أو تكبيرها عند 
التصوير

20 80 كم04060
مقياس كتابي 

كل واحد للسنتيمتر على 
الخريطة مثاًل يقابله 

عشرون  كيلو مترًا على 
الطبيعة

مقياس نسبي
2000,000 :1

مقياس َكْسري

2000,000
1
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طول الطريق على الخريطة )6سم( بمقياس رسم )1: 50.000(.
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.
..................................................................................................................................................................................................

66- 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
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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
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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 الثامن عشر 
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كل واحد سنتيمتر على الخريطة 
يقابله )200( 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؟

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

7

تقومي الدرس الثامن عشر
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الدرس التاسع عشر

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.
2- 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 )2(؟ 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 )2(الشكل )1(

الوحدة اخلامسة  | الدرس التاسع عشر
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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 اخلامسة  | الدرس التاسع عشر
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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   -2

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 اخلامسة  | الدرس التاسع عشر
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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 مهمـــًا 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.

1

2

3

4

تقويم الدرس التاسع عشر
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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 العشرون

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 

١ نشاط

:)GPS( مكّونات نظام تحديد المواقع العالمي

11- قسم األقمار الصناعية:- قسم األقمار الصناعية:

22- 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 اخلامسة | الدرس العشرون

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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33- 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 )24( 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 اخلامسة | الدرس العشرون
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يستعمل الطلبة خرائط )جوجل( للسفر من الرياض إلى مكة المكرمة، ويصفون اآلتي: 

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

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

3- 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 اخلامسة | الدرس العشرون
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        يكمل الطلبة الشكل اإليضاحي اآلتي:

     ما المقصود بنظام تحديد المواقع العالمي؟

             ...........................................................................................................................................................................................
     ما فوائد نظام تحديد المواقع العالمي؟

..............................................................................- 3                 ............................................................................. - 1
............................................................................. - 4                  .............................................................................- 2

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

)GPS( مكونات نظام تحديد المواقع العالمي

تقويم الدرس العشرين
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الدرس الحادي والعشرون

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 اخلامسة | الدرس احلادي والعشرون
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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.

2- 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 ثم يجيبون عن اآلتي:

أ- ما أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة؟

ب- يذكر الطلبة أبرز المنتجات التي تصدرها الهيئة.
 

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

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

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

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

١ 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.

2- 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.
3- 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 اخلامسة | الدرس احلادي والعشرون

أنواع  المساحة:
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موقعها  زيـــارة  مــن خــالل  للمساحة  العامة  الهيئة  ُتجريه  الــذي  البحري  المسح  مهام  مــا 
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 اخلامسة | الدرس احلادي والعشرون
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       ما الفرق بين المساحة الجيوديسية والمساحة المستوية؟
................................................................................................................................................................................................

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

       ما الغرض من المساحة الطبوغرافية؟

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

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

       يذكر الطلبة ثالثة أمثلة الستعماالت المساحة.
........................................................................................................................................................................................ -1
........................................................................................................................................................................................ -2
........................................................................................................................................................................................ -3

       يذكر الطلبة ثالثًا من فوائد علم المساحة.
........................................................................................................................................................................................ -1
........................................................................................................................................................................................ -2
........................................................................................................................................................................................ -3
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يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( 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 اخلامسة

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.

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

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

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

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

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

......................................
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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( ...................................

3
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5

6

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  
2. خريطة ُسّكانية

3. خريطة اقتصادية
4. خريطة ُمناخية
5. 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.

تقومي الوحدة اخلامسة

ف الطلبة المصطلحات اآلتية: يعرِّ
المساحة الجيوديسية:

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

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

........................................................................................................................
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يرسم الطلبة ما سيكون عليه جهاز تحديد المواقع مستقباًل من خالل االستعانة بالخيال. 11

أ- ما الظاهرة الطبيعية التي وضحتها الخريطة )1(؟12
...............................................................................................................................................................

ب- ما الظاهرة البَشرية التي وّضحتها الخريطة )2(؟
...............................................................................................................................................................

الخريطة )2( الخريطة )1(

تقومي الوحدة اخلامسة


