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األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع

هذا الكتاب
تقوم الدراسات االجتماعية على التخصصات المتعددة ،فيُدرس فيها التاريخ إلثراء ذاكرتنا وتعزيزها ،والجغرافيا لفهم العمليات التي
تؤثر في عالمنا ،واالقتصاد والحكومة لمعرفة كيفية إدارة الدولة واتخاذ القرارات فيها ،وعلم االجتماع والتربية المدنية لتعزيز ثقافة
المواطن المسؤول وتحقيق المصلحة العامة.
وترمي الدراسات االجتماعية إلى شرح األحداث التاريخية والثقافية واالقتصادية وتفسيرها ومعرفة تأثير الماضي في الحاضر وفي
بناء المستقبل ،وإيجاد شعور عميق يربط المواطنين بوطنهم.
كما ترمي إلى تعزيز الشخصية الوطنية وبناء الكفاءة المدنية المتمثلة في المعارف والمهارات ،وتعلم القيم والمبادئ التي يقوم عليها
وطننا ،ومساعدة الطلبة على تطوير مهارات التفكير العليا؛ مثل :الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم واإلبداع ،وتحديد أوجه التشابه
واالختالف ،وإقامة روابط بين المفاهيم واألفكار والموارد ذات الصلة ،وتعزيز الخبرات المناسبة ،وفهم الروابط القائمة بين األفكار
والنظريات وتحليلها وتقويمها ،وتنمية القدرات من أجل المشاركة في المجتمع بكفاءة وفاعلية.

مفاتيح الكتاب
لالطالع

أهداف الوحدة

لتحديد ما يجب تعلمه من أجل توضيحه وتيسير تحقيقه

للتوسع في المعارف وتعميق الفهم

صور ورسومات وخرائط داعمة

محتويات الوحدة

لتوضيح ما بداخلها من مكونات

لزيادة اإليضاح وتوسيع دائرة فهم المعارف

أسئلة استهاللية تحفيزية

تقويم الوحدة

لجذب انتباه الطالب لموضوع الدرس

لقياس مدى استيعاب ما جرى تعلمه في دروس الوحدة

مخطط توضيحي

الدرس الرقمي

لتلخيص المعارف وتسهيلها
نشاط

الدرس الرقمي

للوصول إلى الدرس والمزيد من المعارف رقم ّياً

أنشطة معرفية ومهارية

لتطبيق ما جرى تعلُّمه

وحدات الكتاب

يتكون هذا الكتاب من أربع وحدات ،هي:
المواطنة

التاريخ

الجغرافيا

االقتصاد

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

الدرس األول :الدراسات االجتماعية
الدرس الثاني :الهوية الوطنية
الدرس الثالث :نظام الحكم
الدرس الرابع :الرموز الوطنية

سوف أتعلم في هذه الوحدة
مفاهيم الدراسات االجتماعية.
مكونات الهوية الوطنية السعودية.
نظام الحكم في المملكة العربية السعودية.
الرموز الوطنية ودالالتها.

الدرس الرقمي

الدرس األول

الدراسات االجتماعية

www.ien.edu.sa

ما الدراسات االجتماعية؟
ماذا أتعلم من معرفة فروع الدراسات
االجتماعية؟

الدراســــــــات االجتماعية
هــــــي الدراســـــات التــــــــي
ترتبـــــط باإلنســــان وسلوكه
واحتياجاتــــــــــه ِ
وق َي ِمـــــــــــه،
وعالقتــــــه بالبيئـــة الطبيعية
المحيطــــــة بــــــه ،وعالقتــــه
بالمجتمـــع والوطـــن.

نماذج من
فروع الدراسات
االجتماعية
التاريخ

الحكومة

مؤرخ

سياسي

الجغرافيا

االقتصاد

جغرافي

اقتصادي

ِ
معرفة تاريـــخ الوطن وترا ِثـــه الحضاري
تفيدنـــي الدراســـات االجتماعيــــــــة في
وجغرافي ِته ومكانتِـــــــه العالميــــــة والمشـــاركة اإليجابية في بنائه.
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تقــــــع المملكــــة العربيــــة
السعودية في قلب العالـــــم.

المملكـ ـ ــة العربيـ ـ ــة السعودي ـ ـ ــة ه ــي العمـ ـ ــق
التاريخ ــي والدين ــي للع ــرب والمس ــلمين؛ ففيها
مهب ــط الوح ــي وقبل ــة المس ــلمين.

أتعلم من دراسة التاريخ :متى حدث؟ ماذا حدث؟ لماذا حدث؟
أتعلم من دراسة الجغرافيا :أين هو؟ ما هو؟ كيف هو؟
أتعلم من دراسة االقتصاد :كيف أعمل؟ كيف أُنْفِ ق؟

الم َو َ
اط َن ــة :مـــا ال ُه ِو َّيـــة الوطنيـــة؟ مـــا نظـــام الحكـــم؟
أتعل ــم م ــن دراس ــة ُ

وما الرموز الوطنية؟ وما التراث الوطني؟
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َ
المواطنَة

التاريخ

الجغرافيا

االقتصاد

من عناصره

من عناصرها

من عناصره

من عناصرها

الشخصيات
األحداث
الزمن

الموقع
البيئة
الحركة

اإلنتاج
الموارد واالستهالك
التبادل التجاري

الهوية الوطنية
نظام الحكم
التربية المدنية

كيف أنفق
المال؟

أين
مكاني؟
متى حدث؟
ماذاحدث؟
لماذا حدث؟

كيف ُأ َعزِّز
ُه ِو َّيتي الوطنية؟
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نشاط

1

أتعرف على األحداث
الوطنية وأبطالها.

أتعرف على الخريطة،
وكيف تساعدني في
تحديد مكاني؟

عن أي تخصص في
الدراسات االجتماعية
يتحدث أحمد؟

عن أي تخصص في
الدراسات االجتماعية
تتحدث نورة؟

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

نشاط

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

2

يكمل الطلبة فروع الدراسات االجتماعية في الشكل اآلتي:

التاريخ

االقتصاد

...........
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الدرس الثاني

اله ِو َّية الوطنية
ُ

www.ien.edu.sa

ما هويتي الوطنية؟
ُ َ ِّ
ُ
َّ
كيف أعزز ه ِويتي الوطنية؟

الهوية الوطنية السعودية:
والســـمات التي يتشـــارك فيها المجتمع الســـعودي ،ويَ ْظ َهر فيها
هي الخصائص ِّ
رمـــوزه ،والمحافظ ُة على منجزاته وتحقي ُق
حـــب الوطن ،والوالءُ لقيادته ،وتقدي ُر
ِ
ُّ
العزة وال َمنَ َعةِ له.
الوطن:
هــــــو بقعــــــة األرض التـــــي
ننتمـــي إليهـــا ،ونفخـــر بها
والتـــي عـــاش عليهـــا آباؤنا
وأجدادنا ،وســـتبقى ألبنائنا
وأحفادنـــا مـــن بعدنـــا بإذن
اهلل.
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نشاط

١
اسمي أحمد

اسمي نورة

وأنا مقيم في المملكة
العربية السعودية ،أعتز
بتاريخها الوطني وتراثها،
وأحترم عادات البلد
وتقاليده وأسعى مع
المواطنين لصنع مستقبل
مشرق.

وأنا مواطنة سعودية،
ديني اإلسالم ،ولغتي
العربية ،وأحب مليكي،
وأردد دعاء أبي إبراهيم 
َ ّ ْ ْ َ َ َ
﴿رب
اج َعل هٰذا بَل ًدا آم ًِنا
َ ْ ُِ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
َ
َ
ات﴾
وارزق أهله مِن الثمر ِ
[البقرة.]١٢٦ :

ما األشياء المشتركة بينك وبين نورة وأحمد؟
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

َم ْه ِبط الوحي ُ
وأرض الرسالة:
المملكـــة العربيـــة الســـعودية هـــي مهبـــط الوحي
وقبلـــة المســـلمين ومثوى نبينا محمـــد ﷺ ،ففيها
مكة المكرمة ،والمسجــــــد الحــــــرام ،والمشـــاعر

المسجد الحرام في مكة المكرمة

المقدسة ،والمســـجد النبوي في المدينة المنورة.
المسجد النبوي في المدينة المنورة
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الثقافة الوطنية:
هــي أســاليب حيــاة النــاس وطريقــة معيشــتهم وتفاعلهــم فــي المجتمــع ،وتمثــل القيــم واألفــكار
واألعــراف المشــتركة بيــن أبنــاء المجتمــع.
يفخر المواطنون والمقيمون بثقافة المملكة العربية السعودية التي تتميز بعراقتها وتنوعها.

اﳊﺮف
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

اﻟﺮواﻳﺎت
واﻟﻘﺼﺺ

اﻟﺪﻳﻦ
واﻟﻘﻴﻢ

اﻟﻔﻨﻮن
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﻟﻠﻐﺔ

اﳌﻼﺑﺲ

القهوة العربية

اﻟﻌﺎدات
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

اﻵﺛﺎر

اﻷﻏﺬﻳﺔ

جدة التاريخية
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الر َحى (طاحونة الحبوب)
َّ
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نشاط

٢

يع ّبر الطلبة عن العناصر الثقافية الوطنية السعودية اآلتية:

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

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

العرضة السعودية

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

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

الم ْص َمك
قصر َ

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

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

املالبس التراثية
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الدرس الثالث

الح ْكم
ِن َظام ُ

www.ien.edu.sa

ما نظام الحكم في المملكة العربية السعودية؟
ما الحكومة؟ وماذا تقدم لنا؟

الحكومة :النظام الذي يُدار به الوطن.
المملكـــة العربيـــة الســـعودية دولـــة عربية إســـامية ،ذات ســـيادة تامة ،دينها اإلســـام،
ودســـتورها كتاب اهلل تعالى وســـنة رســـوله ﷺ ،ولغتهـــا هي اللغة العربيـــة ،وعاصمتها
مدينـــة الرياض.
وتقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية على النظام األساسي للحكم.
لالطالع

النظام األساسي للحكم:
هو الوثيقة الرســـمية التي تحدد المبادئ العامة للدولة،

وتنظم شـــؤونها السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية،

وتبيـــن الحقوق التـــي تقدمهـــا الدولة والواجبـــات التي

يلتزم بها المواطنـــون والمقيمون.

22
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نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو ِنظام َم َلكي.

يكـــون الحكـــم فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي أبنـــاء الملـــك عبدالعزيـــز بـــن

عبدالرحمـــن الفيصـــل آل ســـعود وأبنـــاء األبنـــاء ،ويُبايَـــع األصلـــح منهـــم للحكم على
كتـــاب اهلل تعالـــى وســـنة رســـوله ﷺ.

خادم احلرمني الشريفني
(امللك)

صاحب السمو امللكي
(ولي العهد)

نائب رئيس
مجلس الوزراء

رئيس
مجلس الوزراء

ال َب ْي َع ــة :هـــي المبايعـــة علـــى الطاعـــة ،وتكون في ال َعلَـــن للملك ولولـــي العهد على
القـــرآن الكريم والســـنة النبوية.

نشاط

1

باالس ــتعانة بمص ــادر التعل ــم يذك ــر الطلبة تاري ــخ مبايعة خادم الحرمين الش ــريفين
المل ــك س ــلمان ب ــن عبدالعزيز آل س ــعود مل ــك ًا على البالد.
. ...........................................................................................................
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ماذا تقدم حكومة المملكة العربية السعودية؟

تحمي عقيدة اإلسالم.
عمر الحرمين الشريفين ،وتخدم المسلمين.
ُت ِّ
تدافع عن الوطن.
تحافظ على وحدة الوطن.
تط ّور الوطن.

تحمي حقوق اإلنسان.
تعتني باألسرة والمجتمع.
توفر التعليم.
تخدم المواطنين والمقيمين.
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نشاط

٢

مجلس الملك وولي العهد مفتوحان لكل مواطن.
نفهم من هذا ما يأتي:
الحكومة في المملكة العربية السعودية مسؤولة عن كل مواطن ومقيم.
العدل أساس الحكم في المملكة العربية السعودية.

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

مجلس الملك
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الدرس الرقمي

الدرس الرابع

الرموز الوطنية
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ما الرموز الوطنية للمملكة العربية السعودية؟
ماذا نعمل في اليوم الوطني؟
ال َع َلم السعودي:
هـــو رمـــز الدولة و ُه ِو َّيتُهـــا ،نراه مرفوعـــاً على المـــدارس والميادين والوزارات والســـفارات
الســـعودية في الخارج.
والعلـــم الســـعودي لونـــه أخضـــر ،في وســـطه كلمـــة التوحيد (ال إلـــه إال اهلل محمد رســـول
اهلل) ،وتحتها ســـيف مســـلول.

نشاط

١

يش ـ ـ ـ ــارك الطل ـ ـ ـ ــبة
ف ـ ــي تحيـ ـ ــة العلـ ــم
السعودي.
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بأي شيء يتم ّيز العلم السعودي؟

ال يُنَ َّكس أبداً الحتوائه على كلمة
التوحيد (ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل).
يحتوي على السيف الدا ِّل على الحق.
عريق (قديم جداً) منذ مئات السنين.

يقبل العلم السعودي
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ِّ

َع َلم وطني ُهويتي ،أرفعه
عالي ًا بيدي وبأعمالي

لالطالع
تنكيس األعالم:
تنـــزل الـــدو ُل ال َعلَـــ َم إلى الثلـــث األخير من الســـار َّية (العمود الحامل لـــه) في حالة وفاة رئيـــس الدولة أو
رئيـــس دولة صديقـــة أو وقوع كارثة.
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نشاط

٢

ما الصورة الصحيحة لل َع َلم السعودي؟
ولماذا؟ ...............................................
. ...........................................................

النشيد الوطني السعودي :هو النشيد الرسمي للمملكة العربية السعودية.

ْياء
سارعي
ِ
للمجد وال َعل ْ
السماء
خلالق
َم ِّجدي
ِ
ْ
وارفعي اخلفّ اقَ
أخضر
ْ
ُ
َّ
املسط ْر
يحمل النو َر
ال إله إال اهلل
محمد رسول اهلل

أكبر
ر ّددي اهلل ْ
يا موطني
املسلمني
موطني عشتَ فخ َر
ْ
والوطن
امللك ،للع َل ْم
عاش ْ
ْ
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معان ترتبط بالوطن.
الشعار الوطني :هو شكل يرمز إلى ٍ
شعار المملكة العربية السعودية سيفان متقاطعان وسطهما نخلة
السيفان :رمز الحق | النخلة :رمز النماء

اليوم الوطني السعودي:

هـــو يـــوم توحيـــد المملكـــة العربيـــة
الســـعودية ،وهـــو األول مـــن بـــرج
الميـــزان ،الموافق  23من ســـبتمبر في
كل عـــام ،وهـــو يـــوم فخـــر.
طالبة تحتفي بحب الوطن

مما نعمله في اليوم الوطني السعودي
نرفع َعل َ َم
المملكة العربية
السعودية

نفخر بالحكومة
السعودية
وإنجازاتها

نشارك في
احتفاالت
المدرسة

29

نتعرف على
الوحدة الوطنية
وتماسك المجتمع

تقومي
الوحدة األولـــى

تقويم الوحدة األولى

الخدمــات التــي تقدمهــا حكومــة المملكــة العربيــة
 1يذكــر الطلبــة ثالث ـ ًا مــن ِ
الســعودية للمواطنيــن والمقيميــن.

. .................................................................................................... -١
. .................................................................................................... -٢
. .................................................................................................... -٣
 ٢يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

أ -نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو . .............................

ب -اليـــوم الوطنـــي للمملكـــة العربية الســـعودية هـــو األول مـــن ........................

الموافق

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

من شهر سبتمبر.

ج -رئيـــس مجلس الوزراء في المملكة العربية الســـعودية

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

هـــو............................

د -من الرموز الوطنية في المملكة العربية السعودية ....................................
 ٣كيف نحافظ على ال َع َلم الوطني السعودي؟

. .................................................................................................... -١
. .................................................................................................... -٢
. .................................................................................................... -٣
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 ٤يض ــع الطلب ــة عالمة ( )أمام العب ــارة الصحيحة ،وعالمة ( )Oأمام العبارة غير
الصحيحة:
أ -يُنَ َّكس ال َعلَم السعودي مثل غيره من أعالم الدول األخرى.
بِّ -
الشعار السعودي الرسمي هو سيفان متقاطعان وسطهما نخلة.
ج -من فروع الدارسات االجتماعية الرياضيات.
د -يحرص المواطنون في كل دولة على ثقافتهم؛ ألنها تعزز وطنيتهم.
 ٥يذكر الطلبة بعض األعمال المناسبة لالحتفال باليوم الوطني.
........................................................................................................
........................................................................................................

. .....................................................................................................
٦

يصــل الطلبــة بيــن الصــورة والوصــف المناســب
باالســتعانة باألرقــام:

 -١رمز الحق.
 -٢رمز النماء.
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 ٧يس ــتعين الطلب ــة باألرق ــام لوض ــع الحروف ف ــي مكانها المناس ــب للوصول إلى
اإلجاب ــة الصحيحة:

٢

١

٣

غ

م

٤

٥

ج

و

ر

٦
ط

٧

٩

٨
ل

ب

ع

١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠
ش

ي

ح

١٣
...............................

٨

٣

٦

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

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

١

١٦

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮ اﻟﻮﻃﻦ
١٣
...............................

٨
...............................

١١
...............................

١٥
...............................

٣

١

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

٨

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

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

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

ا

ﻳﻘﻮم اﳊﻜﻢ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم

اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ وﻧﻔﺨﺮ ﺑﻬﺎ
...............................

ة

ك

ن

١٥

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

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

١٢
...............................

رﻣﺰ اﻟﺪوﻟﺔ وﻫﻮﻳﺘﻬﺎ

١٤

١٣

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

٨

٩

٨

١

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

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

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

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

ف

الوحدة الثانية
التاريخ

الدرس الخامس :مفهوم التاريخ
الدرس السادس :المصادر
الدرس السابع :السبب واألثر
الدرس الثامن :الترتيب الزمني

34

سوف أتعلم في هذه الوحدة
مفهوم التاريخ ومجال دراسته.
أهمية األدلة للمؤرخ.
العالقة بين السبب واألثر في الحدث التاريخي.
إعداد الخط الزمني لألحداث التاريخية.
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الدرس الخامس

مفهوم التاريخ

www.ien.edu.sa

ما التاريخ؟
ماذا ُي َ
س َّمى من يدرس األحداث القديمة؟

التاريخ
هو دراسة أحداث الماضي وتفسيرها لتوضيح أثرها في الحاضر والمستقبل.

فدراســـة التاريـــخ تشـــمل معرفـــة األحـــداث ،والمشـــاركين فيهـــا ،وزمـــن حدوثها،

وأســـباب تلـــك األحـــداث ونتائجها.

وتفيدنـــي دراســـة التاريـــخ فـــي معرفـــة تاريـــخ الوطـــن وفهـــم تطـــوره وفـــق الزمن،

ومعرفة تاريخ العالم.
أسئلة التاريخ هي:
ماذا حدث؟

متى حدث؟

الح َدث؟
من شارك في َ

كيف حدث؟

ما نتائج الحدث؟

لماذاحدث؟
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نشاط

١

ماذا حدث؟

نجح الملك عبدالعزيز في استرداد الرياض
ومعه رجاله عام 1319هـ؛ ليبدأ تأسيس
المملكة العربية السعودية.

أ -ماذا حدث؟ استرداد الرياض.
ب -متى حدث؟ . ........................................................................................
ج -من شارك في الحدث؟ . ..........................................................................
المؤرخ
ِّ
هـــو الشـــخص الذي يـــدرس الماضي،
ويكتـــب عنه.
يدرس المؤ ّرخ األحداث
مستعيناً باألدلة التي في المصادر.
األدلة يبحث عنها المؤرخ؛
إلثبات أن شيئاً قد حدث.
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يشبه ُ
عمل المؤرخ في بحثه عن الدليل التاريخي َ
عمل رجل األمن.

آﺛﺎر ﻧﻘﻮش ﺻﺨﺮﻳﺔ

نشاط

آﺛﺎر اﻟﺤﺪث

٢

ما أنواع األدلة التي يبحث عنها رجل األمن؟
. ....................................................................................................
ما أنواع األدلة التي يبحث عنها المؤ ّرخ؟
. ....................................................................................................
لماذا يحتاج المؤ ّرخ إلى أدلة؟
. ....................................................................................................

38

الدرس الرقمي

الدرس السادس

المصادر

www.ien.edu.sa

على ماذا يعتمد المؤرخ عند كتابة التاريخ؟
ما واجبنا تجاه األخبار غير الصحيحة؟

المصادر:
هي المواد التي يستعين بها المؤرخ للحصول على األدلة ،وهي نوعان:
مصادر أولية ،هي:
اآلثار ،وتشمل الشواهد والمعالم القديمة.
القصـــص التي يرويها ويكتبهـــا الناس الذين
رأوا الحـــدث أو وقع لهم.
فت وقت الحدث أو قريباً منه.
الكتب التي أ ُ ِّل ْ
الصور الفوتوغرافية ،والرسائل ،والوثائق.
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مصادر ثانوية ،هي:
القصـــص التـــي يرويها أو يكتبهـــا الناس الذين
لـــم يكونــوا موجوديــن وقـــت الحـــدث.
فـــت فـــي الوقـــت الحاضر عن
الكتـــب التـــي أ ُ ِّل ْ
أحـــداث قديمة.

نشاط

1

نقرأ
هذه القصة

كان الملك عبدالعزيز جالس ًا ومعه أصحابه ورجاله ،فالتفـ ــتَ
الملك عبدالعزيز إليه ـ ــم جميعـ ـ ًا وابتسم ،وسأل رجاله :هل
تعرفون سبب ابتسامتي؟ ثم قال :إن سبب ابتسامتي هو أنني
نظرت إليكم فوجدت بينكم من كان بيني وبين أهله خصومة في
أثناء توحيد البالد ،واليوم أراكم بمنزلة األبناء واألشقاء مثل
األسرة الواحدة.

لنفكر:
أ -هل قائل هذه القصة شخص لم يكن موجود ًا في أثناء الحدث ،أو كان موجود ًا؟

. .........................................................................................................................................
ب -أين ما ّ
النص؟
يدل على ذلك في
ّ

. .........................................................................................................................................
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الكتابة التاريخية قديم ًا:
كان النـــاس قديمـــاً يكتبـــون ويرســـمون أحداثهـــم
َ
والح َجـــر،
والخشـــب،
الجلْـــد،
التاريخيـــة علـــى ِ
َ

والـــورق .وتعـــد هـــذه الكتابات والنقوش شـــواهد

حضاريـــة مهمـــة تـــدل علـــى عراقـــة التاريخ.

وكثيـــ ٌر منها اليوم في المملكة العربية الســـعودية،
وينبغـــي أن يُحا َفظ عليها.

نقوش قديمة في ُج َّبة بمنطقة حائل

٢

نشاط
قال أحمد:

قالت نورة:

يوم األربعاء  11من شعبان سنة 1410هـ

يوم األحد  9من احملرم سنة 1441هـ

استيقظت متأخر ًا في هذا اليوم ،وذهبت إلى
المدرسة في الساعة التاسعة صباح ًا ،وفي
أثناء دخولي المدرسة قابلني المدير الذي
بادرني بالسؤال عن سبب التأخير ،فأجبته
قائ ًال :إنني كنت نائم ًا بسبب سهري ليلة
أمس؛ لكوني مع والدي في المستشفى؛
فاقتنع ولم يحسم من درجات مواظبتي.

تروي قصة أخيها أحمد التي حدثت منذ أكثر
من ثالثين سنة حسب ما تتذكرها:
استيقظ أخي أحمد متأخر ًا فلم يذهب
للمدرسة ،وبقي يذاكر دروسه في البيت،
وفي اليوم التالي قابل مدير المدرسة وكان
منزعج ًا منه فحسم  5درجات من المواظبة.

رواية من مصدر أولي

رواية من مصدر ثانوي

أي القصتين أكثر ً
دقة في رأيك؟ مع توضيح األسباب.
أكثر القصتيـــن دق ًة هـــي............................................................................................................ :
السبب................................................................................................................................................ :
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اإلشاعة:

هي نقل الكالم دون التث ُّبت من صحته ،وهي ضارة على المجتمع .قال تعالى:

﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾
[الحجرات.]٦ :

اإلشاعة

رسل
الم ِ
ُ

الم ِتلقي
ُ

الخبر
المزور
َّ

ُم ْص ِدر اإلشاعة
ومروجها
ِّ

متلقي
الخبر

أتجاهلها وأتجنب نشرها.

كيف يكون موقفي
من اإلشاعة؟

أستفسر عن صحتها ممن أثق
بهم كوالدي ووالدتي.
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الدرس السابع

السبب واألثر
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ما العالقة بين السبب واألثر في األحداث
التاريخية؟

معرفة السبب واألثر (النتيجة) تساعدنا على فهم أحداث التاريخ.
السبب في التاريخ :هو ما يؤدي إلى وقوع الحدث.
األثر (النتيجة) في التاريخ :هو ما ينتج عن الحدث.
السبب

األثر (النتيجة)

مخالفة أمر النبي ﷺ في معركة ُأ ُحد

هزيمة المسلمين

اشتداد تعذيب قريش للمسلمين

الهجرة إلى الحبشة

حفر المسلمين الخَ ْن َدق في المدينة المنورة

انتصار المسلمين في معركة الخندق
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الوحدة الوطنية
توحيد الملك عبدالعزيز لمناطق المملكة العربية السعودية وسكانها تحت دولة واحدة،
ومبادئ سامية ،ونظام أساسي للحكم يقوم على الشريعة اإلسالمية ،والقيم العليا.

اـ ـ ـ ــ ــ ــ
اـ ـ
اــ اـﺮـ ـــﺮـــ ــ ـ ــ
اد
اد

ﺮ اﺮب

ﺮ اﺮب

ﺮ اﺮب
ﺮ اﺮب

المملكة العربية السعودية
قبل التوحيد

المملكة العربية السعودية
بعد التوحيد

مناطق متفرقة

دولة واحدة وقيادة عظيمة

مجتمعات مفككة

مجتمع واحد متماسك

حروب وخالفات

أمن وسالم

جهل وانتشار لألمراض

تنمية وخدمات
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مثال:
ســـبب توحيـــد المملكـــة العربية الســـــــعودية :هو إعادة تأســـيس الدولة الســـعودية،

وجمـــع شـــمل المواطنين تحت رايـــة واحدة.

وإحـــدى نتائـــج توحيد المملكة العربية الســـعودية هي :اجتمـــاع المواطنين في ظل
دولـــة قوية تخـــدم الحرمين الشـــريفين والزائرين له من مختلـــف بقاع العالم.

الحدث
توحيد المملكة العربية السعودية

السبب

األثر (النتيجة)

الحاجة إلى تأسيس الدولة
وتوحيد أجزائها وشعبها تحت
راية واحدة

دولة قوية متماسكة
موحدة ،تحقق
مستقلة َّ
التنمية
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توحـــدت أراضـــي المملكـــة العربيـــة
الســـعودية فـــي دولـــة واحـــدة تحكمهـــا
األســـرة المالكـــة (آل ســـعود) ،ويشـــارك
فـــي بنائها جميع المواطنيـــن والمقيمين.
تتكـــون المملكـــة العربية الســـعودية اليوم
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

مـــن  13منطقة.

١

نشاط

يحدد الطلبة المنطقة التي يعيشون فيها:
منطقة الحدود الشمالية
منطقة الجوف

منطقة حائل
منطقة القصيم
منطقة الرياض

منطقة تبوك
منطقة المدينة المنورة

المنطقة الشرقية

منطقة مكة المكرمة
منطقة الباحة
منطقة عسير
منطقة جازان

منطقة نجران
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الدرس الثامن

الترتيب الزمني
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ً
ماذا يعني ترتيب أحداث التاريخ زمنيا؟
ما أهمية الترتيب الزمني لألحداث؟

الخ ــط الزمن ــي :رســـم تخطيطي يوضـــح الترتيب الذي وقعت فيـــه األحداث وفق
تسلسلهـــا الزمنــي.
جميع أحداث التاريخ تقوم على الترتيب الزمني وتَتابُعِ ه.
مثال :بعض األحداث في تاريخ المملكة العربية السعودية بترتيب زمني:
توحيد
المملكة العربية
السعودية

وفاة
الملك عبدالعزيز
آل سعود 

تولي الملك
سلمان بن عبدالعزيز
 يحفظه اهلل -الحكم

1351هـ

1373هـ

1436هـ
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الترتيب الزمني لألحداث مهم في معرفة ما يجري من أنشطة وأعمال.
 ٦ : ٣٠صباح ًا

 ٦ : ٠٠صباح ًا

ما أفعله في اليوم
الواحد يصبح في
ن
هاية اليوم تاريخ ًا

أستيقظ من
 1النوم وقد صليت
صالة الفجر
في وقتها

أتناول
اإلفطار

أذهب إلى
المدرسة

3

 ٩ : ٣٠صباح ًا

 ١ : ٠٠ظهر ًا

5

نشاط

2

 ٧ : ٠٠صباح ًا

أعود إلى
البيت

4

ألعب مع زمالئي
في ساحة المدرسة
في وقت الفسحة

1

يرتب الطلبة األحداث في الخط الزمني اآلتي:
الحدث

السنة
١٤٣٧هـ

إطالق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠

١٣٥١هـ

إعالن توحيد المملكة العربية السعودية

١٣٤٣هـ
١٣١٩هـ

إنشاء مديرية المعارف (وزارة التعليم)
استرداد الملك عبدالعزيز الرياض

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

........

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

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

........

........
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يفيدنا الخط الزمني في معرفة اآلتي:
 -١تسلسل العصور التاريخية.
 -٢تسلسل األحداث وفق تاريخها الزمني.
 -٣أبرز اإلنجازات التاريخية المؤثرة.
كما يفيدنا الخط الزمني في التخطيط لألعمال في المستقبل.

نشاط

٢

يكمل الطلبة الخط الزمني اآلتي:

الحدث

والدتي

دخولي
المدرسة

السنة

........

........
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1

يرتب الطلبة األزمنة التاريخية بدء ًا باألقدم:
العهدالنبوي المدني (11-1هـ).
الخلفاء الراشدون (40-11هـ).
الدولة السعودية األولى (1233-1157هـ).
الدولة العباسية (656-132هـ).
الدولة األموية (132-41هـ).

 ٢يمأل الطلبة الفراغات بالكلمات المناسبة اآلتية:
(الدليل  -رجل األمن  -التاريخ )
يبحــث المــؤ ّرخ عــن  ........................مــن أجــل أن يــدرس  ،...........................فهــو يشــبه
...........................

الــذي يبحــث عــن الدليــل لكــي يصــل إلــى المتس ـ ِّبب فــي الحادثــة.

النص اآلتي ثم يجيبون عن السؤالين:
 ٣يقرأ الطلبة
ّ

أشـــاع المشـــركون عن النبي محمـــد ﷺ أنه شـــاعر وكاهن وســـاحر ومجنون؛ حتى
ال يصـــ ِّدق دعوتَـــه أحـــ ٌد ،وأشـــاع المنافقون أنه كان يميـــل إلى المهاجريـــن أكثر من
األنصار.

أ -ما هدف المشركين والمنافقين من نشر هذه اإلشاعة؟

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

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

ب -ما الدرس المستفاد من النص؟
....................................................................................................................................................

. ....................................................................................................................................................
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يحدد الطلبة نوع المصدر في الصورة اآلتية:
٤
ّ

مصدر أولي
مصدر ثانوي
وثيقة تاريخية

مصدر أولي
مصدر ثانوي
نقوش أثرية

مصدر أولي
مصدر ثانوي
صورة المدينة المنورة عام 1326هـ
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 ٥يمأل الطلبة الفراغات باإلجابات الصحيحة ،ثم يكملون الكلمات المتقاطعة
وفــق األرقام.

٢

 -١اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺪرس اﳌﺎﺿﻲ وﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﻪ
ﻫﻮ . ..................

١

-٢ﻳﺪرس اﳌﺆرخ  ......................ﻣﺴﺘﻌﻴﻨ ًﺎ ﺑﺎﻷدﻟﺔ.
 -٣اﻵﺛﺎر واﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺎدر . .....................

٣

 -٤ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻼم دون ﺗﺜﺒﺖ ﻳﺴﻤﻰ . ......................

٤
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ا

الوحدة الثالثة
اجلغرافيا

الدرس التاسع :مفهوم الجغرافيا
الدرس العاشر :الموقع
الدرس الحادي عشر :المكان
الدرس الثاني عشر :البيئة
الدرس الثالث عشر :الحركة

54

سوف أتعلم في هذه الوحدة
مفهوم الجغرافيا ومجال دراستها.
موقع المملكة العربية السعودية وأهميته
اإلستراتيجية.
تحديد موقع المكان والقبلة.
حركة اإلنسان والسلع.
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الدرس التاسع

الجغْ رافيا
مفهوم ُ
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ما الجغرافيا؟ وما أنواعها؟
من هو الجغرافي؟

ُ
اجلغْ رافيا:

هـــي كـــــــل مـــــــا يتعلــــــق بال ُكـــــ َرة األرضيـــة وتكوينها ،ومـــا يحدث على ســـطحها من
ظواهـــر طبيعيـــة وبشـــرية ،ومـــا يحـــدث بينهما مـــن تفاعل.
عندما ندرس الجغرافيا سنتعرف على أماكن ومدن وبلدان مختلفة.
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الجغرافي هو الذي يدرس مظاهر األرض وطبيعتها وسكانها.
يسأل الجغرافي أربعة أسئلة:
أين هو

ما هو

كيف نتصرف
جتاه املكان

؟

؟

؟

كيف يرتبط
املكان بأماكن
أخرى

؟

الطبيعة

البيئة

احلركة

املوقع

املوقع:
عندما نحتاج إلى تحديد موقع (مدينة أو دولة أو مكان) فإننا نســـأل هذا الســـؤال:
أين هو؟
يمكــــــــن اســـتعمال الخرائـــــــط لمعرفة موقــــــع المكان الذي نعيش فيه أو نقصده،
مثـــل :المنازل والمدارس واألســـواق.
تســـاعدنا التقنية الحديثة على معرفـــــــــة
الموقـــــــــــع ،مثـــــل :خرائط جوجل.
الطبيعة:
يصف الجغرافي شكل المكان،

أي :الشكل الطبيعي للمكان ،وذلك بالسؤال:
ما هو؟
مثل :الجبال واألنهار واألشجار والرمال.
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البيئة:
المكان وتفاعل اإلنسان معه.
كيف نتفاعل مع المكان؟
مثل :بنــاء الطــرق والجســور
والمـــــدن ،والمحافظــــة على
الغابات والمتنزهات.

مدينة الرياض

احلركة:
انتقـــال النـــاس ،ونقل البضائـــع من مكان
إلـــى آخـــر.
كيف يرتبط المكان بأماكن أخرى؟
تساعدنا معرفة الحركة على أن نعرف عالقة المكان باألماكن األخرى.

مطار الملك خالد الدولي في الرياض

قطار الشحن الذي يربط بني الدمام والرياض
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نشاط

١

قال أحمد:

يعمـــل والدي في شـــركة للشـــحن البحري في المملكـــة العربية الســـعودية ،وقد حدثني
أنهـــم دائماً ينقلون النفـــط إلى الصين.
ما صفة هذا العمل في الجغرافيا؟
			
بيئة

			
موقع

			
حركة

طبيعة

الجغرافيا نوعان:

بشرية

طبيعية

دراسة كيفية تعامل
اإلنسان مع المكان ،ونشاطه
فيه.

دراسة ما على سطح األرض من
ماء ،ويابسة ،ومناخ ،ونباتات،
وحيوانات.
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نشاط

٢

تقـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية في قارة آســـيا ،وأســـتطيع أن أحـــدد موقعها في
خريطـــة العالـــم بوضع دائـــرة عليه:
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الدرس العاشر

الموقـــــع
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أ ين تقع المملكة العربية السعودية؟
وكيف أحدد موقعها؟
ما الجهات األصلية والفرعية؟
تقـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية
فـــي أقصى الجنـــوب الغربي مـــن قارة
آســـيا ،وتربـــط بيـــن قـــارات إفريقيـــا
وأوروبا وآســـيا.

اﺮ
ا 
اﺠ ف
 ك
ﺎ
ا

ا
اﺮ

ا
ا رة
اﺮﺎض
 اﺮ

ﺠﺮان

ﺮ

ﺮ اﺮب

َر َس َم اإلنسان الخرائـــــــــط واستعملها
منـــذ آالف الســـنين؛ لمعرفة المواقع
والوصول إلى األماكن التي يريدها ،ومعرفة المســـافة من مكان إلى آخر .وتســـاعدنا
الخرائـــط علـــى تحديد مواقع المنـــازل داخـــل المدينة ،وتخطيط رحـــات اإلجازات
خارجهـــا ،والتعـــرف على مدن الوطـــن وقُراه باســـتعمال األجهزة الحديثة.

نشاط

1

يكتب الطلبة مثا ًال واحد ًا لألجهزة الحديثة المستعملة في تحديد الموقع.
. .........................................................................................................
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اجلهات األصلية:
الشرق

الغرب

الشمال الجنوب

حينمـــا تكـــون الشـــمس أمامـــي فـــي
الصبـــاح يكـــــون الغــــــرب خلفــــــي،
والشـــمال عـــن يســـاري ،والجنـــوب
عـــن يمينـــي.
اجلهات الفرعية:

الشمال
الشمال
الشرقي

لتحديد الجهات الفرعية نبدأ بجهتَي
الشمال والجنوب ،فيكون لدينا:
الشمال الشرقي.

الجنوب الشرقي.

الشمال الغربي.

الجنوب الغربي.

الشمال
الغربي
الغرب

الشرق
الجنوب
الشرقي

الجنوب
الغربي
اجلنوب
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نشاط

٢

يحددون اتجاهاتهما:
أ -يقرأ الطلبة ما يقوله أحمد ،وتقوله نورة ،ثم ّ
تركت الشمس في
الصباح ورائي واتجهت
إلى مدرستي

يسارا ألركب
اتجهت
ً
السيارة والشمس أمامي
صباح ًا

اتجاهه هو:
شمال جنوب
غرب
شرق

اتجاهها هو:

ب  -يحـ ـ ـ ــدد الطلب ـ ـ ــة
المواقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اآلتي ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
أ -البنك
6هـ
...................
ب -الفندق
...................
3ج
ج -مواقف السيارات
...................
د -المستشفى
...................
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شمال

جنوب

شرق

غرب

الدرس الرقمي

الدرس الحادي عشر

المكان
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ما المقصود بالمكان؟
كيف أحدد مكاني؟

املكان

جزء محدد على األرض صغيراً كان أو
كبيراً.
هل نحن في مدينة ذات شوارع واسعة؟
هل نحن في منطقة صحراوية؟
هل نحن في منطقة جبلية؟

نشاط

1

يصف الطلبة المكان الذي يعيشون فيه ويبينون خصائصه.
.............................................................................................................................................................

. ...........................................................................................................................................................
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العنوان الوطني:
هـــو رموز وأســـماء لمـــكان مح ّدد تُـــــس ّهل الوصول إليــــــه ،مثـــل عنوان المدرســـة ،أو
عنـــوان المنـــزل ،أو عنـــوان المحـــل التجـــاري ،أو غيره.
ا

أعيش مع أسرتي ،ومنزلنا له عنوان
وطني.

نشاط

2

يحدد الطلبة الوصف الصحيح للمكان:
ّ
أعيش في مدينة
الرياض وفيها
قليل من السكان
والمباني

أعيش في مكة المكرمة
وفيها المسجد الحرام
ويأتي إليها الماليين
من المسلمين
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في المملكة العربية السعودية أماكن كثيرة
جميلة تستحق الزيارة ،مثل:

واحة األحساء

جدة التاريخية

دومة الجندل في الجوف

ساحل البحر األحمر في جازان
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الدرس الرقمي

الدرس الثاني عشر

البيئة
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ما البيئة؟
كيف نتفاعل مع بيئتنا؟
البيئة:
هـــي المنطقة التـــي يعيـــش فيها اإلنســـــــــان
والحيــــــوان والنبــــــات ويجدون فيها حاجتهم
مـــن الهـــواء والمـــاء والغـــذاء ،ويتأثـــرون بهـــا
ويؤثـــرون فيها.
نســـتفيد من البيئة ونحافظ عليهـــا لتبقى لنا
وألجيالنــا القادمــة.
طرق استفادة اإلنسان من البيئة:
استعمال التربة الخصبة للزراعة.
استعمال السواحل البحرية ألغراض النقل،
وصيد األسماك.
استخراج النفط والمعادن المختلفة من األرض،
مثل :النحاس ،والحديد ،والذهب.
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السودة  /عسري

الوحدة الثالثة الدرس الثاني عشر

تكيف اإلنسان مع البيئة:
طرق ُّ
بناء البيوت من األَسمنت باستعمال المواد
العازلة للحرارة والبرودة.
ارتداء مالبس للشتاء ومالبس للصيف.
اســـتعمال المِ ْدفـــأة في فصل الشـــتاء ،ومكيف
الهـــواء في فصـــل الصيف.
طرق تعديل اإلنسان للبيئة:
والس َكك الحديدية.
بناء المدن والطرق ِّ
بناء الجسور للسيارات والمشاة.
ردم الشواطىء البحرية؛ من أجل البناء عليها
أو استعمالها ألغراض أخرى.
لكي نحافظ على بيئتنا فإنه يجب علينا أن نتعامل معها بالطرق السليمة ونتجنب أي
تعامالت غير سليمة تؤدي إلى اإلضرار بها.
التعامل غير السليم مع البيئة

التعامل السليم مع البيئة

أترك بقايا الطعام في المكان،
وأرمي الفضالت فيه.

أنظف المكان قبل أن أتركه.
أســـتفيد من ظ ّل األشـــجار ،وأستمتع
برؤيـــة النباتات ،وال أقطعها.
أشـــاهد الحيوانات الب ّر ّية ،وال أوذيها
أو أصطادها.
أ َّتبع النظام المح ّدد للمكان.

أقطع األشجار إلشعال النار.

أكتب على األحجار أو األشجار.

أتجاوز النظام وأدخل األماكن
المحظورة دون إذن.
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بيئة غير محافَظ عليها

بيئة محا َفظ عليها

الحياة الفطرية

صحر
َّ
الت ّ

هي المخلوقات الح ّية
من حيوانات ونباتات طبيعية تعيش
تدخل اإلنسان
دون ُّ

هو تح ّول األراضي
الخصبة إلى أرا ٍ
ض صحراوية مع
مرور الزمن

نحافظ على الحياة الفطرية؛ من أجل:
حماية بيئتنا.

نشاط

االستمتاع بطبيعتها.

حماية الحيوانات النادرة.

1

يرج ــع الطلب ــة إل ــى مص ــادر التعلم ويس ــجلون هنا بع ــض المؤسس ــات الحكومية في
المملك ــة العربية الس ــعودية المعني ــة بحماية البيئة.
.........................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................
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الم ْح ِم َّية:
َ

تحـــدد الدولـــة منطقة جغرافيـــة تحتوي على
نباتات طبيعيــة وحيوانـــات بيئيـــة فـــي الوطــن
للمحافظــة عليـــها ،تُســـمى ال َم ْحمِ َّية.

لالطالع
1
2
3
4
5
6

الم َلكية (في منطقتي الرياض ،والشرقية).
محمية اإلمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود َ
الم َلكية (في منطقة مكة المكرمة).
محمية اإلمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد َ
الم َلكية (في مناطق :القصيم ،وحائل ،والشرقية ،والحدود الشمالية ،والجوف).
محمية اإلمام تركي بن عبداهلل َ
الم َلكية (في منطقة الرياض).
محمية الملك عبدالعزيز َ
الم َلكية (في مناطق :حائل ،والجوف ،وتبوك).
محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز َ
الم َلكية (في منطقتي المدينة المنورة ،وتبوك).
محمية األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز َ

نشاط

٢

يحدد الطلبة الحيوانات الب ّر ّية التي تعيش في بيئة المملكة العربية السعودية.
ّ
النمر العربي

الفيل

النعامة

الغزال

الدب

الذئب
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الدرس الرقمي

الدرس الثالث عشر

الحركة
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ماذا نعني بالحركة؟
ماذا ينتج عن الحركة؟

الحركة:
هي انتقال الناس والبضائع من مكان إلى آخر بمساعدة الطرق ووسائل المواصالت.
وبالحركة تُ ْع َرف األماكن والمنتجات ،ويحصل الناس على احتياجاتهم.
المكان
نط َلق
الم َ
ُ

اإلنسان

الحركة

البضائع

محطة الشحن البحري في ميناء جدة اإلسالمي
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المكان
الهدف

حركة الناس في مدينة الرياض

الوحدة الثالثة الدرس الثالث عشر

نشاط

١

للمملك ــة العربي ــة الس ــعودية موق ــع إس ــتراتيجي يس ـ ّـهل الحركة ،ويرب ــط بين قارات
ث ــاث ،هي:
. .................................. -1
. .................................. -2
. .................................. -3

حركة اإلنسان

حركة البضائع
إلى المملكة العربية السعودية

إلى المملكة العربية السعودية

تُســـتورد الفواكـــه التـــي ال تـــزرع فـــي المملكة
بكميـــات كبيرة ،مثل :الموز واألناناس وغيرهما.
تُســـتورد اإللكترونيـــات ،مثل :أجهـــزة الهاتف
وآالت التصويـــر والحواســـيب ،من
اليابان وأمريكا وأوروبا والصين وغيرها.

ينتقل كثير من الناس للعمل.
يأتـــي المســـلمون ألداء الحـــج والعمرة في
مكـــة المكرمة وزيارة المدينـــة المنورة.

من المملكة العربية السعودية

من المملكة العربية السعودية

يُصدَّر النفط إلى دول العالم.

يسافر بعض المواطنين؛ ألجل السياحة.

تُصـــ َّدر التمـــور؛ لكثـــرة النخيـــل فـــي المملكة
العربية الســـعودية.

يسافر الطلبة للدراسة في بعض الدول.
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نشاط

2

يذكر الطلبة ثالثة أمثلة إضافية لحاالت الحركة من الوطن إلى خارجه:
. ......................................................................................... -1
. ......................................................................................... -2
. ..........................................................................................-3
لالطالع

تصـ ـ ــل أطـ ـ ـ ــوال الطـ ـ ـ ــرق بي ــن
الم ــدن ف ــي المملك ــة العربي ــة
الس ــعودية إل ــى نح ــو  ٧٢ألف كم
طو ل ــي.

73

تمرينات

تقومي
الوحدة الثالثة
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تقويم الوحدة الثالثة

1

يحدد الطلبة الجهات األصلية:
ّ

شمال
........................

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

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

2

يذكر الطلبة ثالثة من األماكن التي تستحق الزيارة في المملكة العربية السعودية:
. ................................................... - 1
. ................................................... - 2
. ................................................... -3

حدد الطلبة فيما يأتي ما يتعلق بحركة اإلنسان:
ُ 3ي ّ
استيراد الفواكه.

السفر ألجل السياحة.
تصدير النفط.

االنتقال للعمل.
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4

تكيف اإلنسان مع البيئة.
يذكر الطلبة ثالثة من طرق ُّ

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

5

يكتب الطلبة تعريف ًا للحركة ،ويذكرون ثالثة أمثلة لها.

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

6

يذكر الطلبة ثالثة من أساليب تعديل اإلنسان للبيئة.

. ........................................................ - 1
. ........................................................ - 2
. ........................................................ -3
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تقويم الوحدة الثالثة

٧

لماذا نستعمل الخرائط؟

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

 ٨إذا كانت الشمس أمامك في الصباح واتجهت إلى اليمين ،فما اتجاهك؟
الشمال

الجنوب

الشرق

الغرب

 ٩يمأل الطلبة الفراغات باإلجابات الصحيحة ثم يكملون الكلمات المتقاطعة
وفق األرقام:

َ -١ﲢ ﱡَﻮل اﻷرض اﳋﺼﺒﺔ إﻟﻰ أرض ﺻﺤﺮاوﻳﺔ
ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ُﻳ َﺴ ّﻤﻰ . .........................
 -٢ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮﻗﻊ
ﺧﺮاﺋﻂ ...........................
 -٣ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻤﺲ ﺧﻠﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح
ﺗﻜﻮن ﺟﻬﺔ  .........................أﻣﺎﻣﻲ.
 -٤اﻟﺬي ﻳﺪرس ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻷرض وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
وﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻳﺴﻤﻰ. ......................... :

ت

 -٥ﺗﻘـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﳌﻤﻠﻜـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ
 .........................اﻟﻌﺎﻟﻢ.
 -٦اﳉﺰء اﶈﺪد ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺻﻐﻴﺮ ًا ﻛﺎن أو ﻛﺒﻴﺮ ًا ﻳﺴﻤﻰ . .........................
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الوحدة الرابعة
االقتصاد

الدرس الرابع عشر :مفهوم االقتصاد
الدرس الخامس عشر :الموارد واالستهالك
الدرس السادس عشر :التبادل التجاري

سوف أتعلم في هذه الوحدة
مفهوم االقتصاد.
أنواع الموارد.
التبادل التجاري قديماً وحديثاً.
ترشيد االستهالك واالدخار.

الدرس الرقمي

الدرس الرابع عشر

مفهوم االقتصاد

www.ien.edu.sa

ما النشاط االقتصادي؟
ً
كيف أكون قادرا على إدارة مشترياتي؟

النشاط االقتصادي:
السلَع ِ
والخدمات ،وتوزيعها ،وتبادلها ،واستهالكها.
هو إنتاج ِّ
يطرح االقتصادي أسئلة ،مثل:
ُنتج؟
ماذا ن ِ
كيف ن ِ
ُنتج؟
لمن ن ِ
ُنتج؟

إنتاج التمور

أسئلة في االقتصاد:
الس َلع التي تستهلكها أسرتك؟
ما أبرز ِّ
الس َلع؟
كيف تحصل أسرتك على هذه ِّ
إنتاج الحليب
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الس َلع:
ِّ
هـــي كل مـــا يُصنَـــع ويُنتَـــج مما يحتـــاج إليه اإلنســـان ،ويســـتهلكه في حياته ،ســـواء
اســـتهالكاً مباشـــراً أو غير مباشـــر.

نشاط

1

الم ْنت ََجة.
والس َلع ُ
للس َلع ُ
الم َصنَّعة ِّ
بالرجوع إلى مصادر التعلم يذكر الطلبة أمثلة ِّ
........................................................................................................................
........................................................................................................................
. ......................................................................................................................

نســـتعمل فـــي حياتنـــا اليومية ِســـلَعاً كثيـــرة ،مثـــل :األدوات ،واألطعمـــة ،والمالبس،
التـــي تُصنـــع مـــن المواد األوليـــة ،وتُحـــ َّول إلى ِســـلَع مفيدة.
الس َلع
ِّ

ضرورية

مثل :األطعمة األساسية والمالبس.

غير ضرورية

مثل :السيارات الفارهة والمجوهرات.
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اإلنتاج:
هو تحويل المواد الخام إلى منتَجات ،وتوفير ِ
الخدمات التي يحتاج إليها اإلنسان.
واإلنتاج نوعان :إنتاج مادي ،وإنتاج غير مادي.
مثال

إنتاج
مادي

ِس َلع

إنتاج
غير مادي

ِخدمات

نشاط

إنتاج التمر وزيت الزيتون

مثال

صناعة السيارات

مثال

صناعة الهواتف

مثال

التعليم في المدارس

مثال

العالج في المستشفيات

مثال

السياحة

2

يصنف الطلبة األعمال االقتصادية اآلتية وفق نوع إنتاجها:
أ -التجارة
ب -صناعة المالبس
ج -التدريب
د -بناء المساكن

غير مادي
غير مادي
غير مادي
غير مادي

مادي
مادي
مادي
مادي
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الدرس الرقمي

الدرس الخامس عشر

الم َو ِارد واالستهالك
َ

www.ien.edu.sa

ما الموارد؟ وما أنواعها؟
ماذا نستفيد من الموارد؟

الم َو ِارد :هي األشياء التي يعتمد عليها اإلنتاج.
َ
أنواع الموارد:
 -1الموارد البشرية :هم الناس الذين يعملون.
أمثلة:
ُع ّمال البناء ،واألطباء ،والمعلِّمون.
 -2الم ـ ـ ــوارد الطبيعي ــة :هـــي األشيـــــــاء
التـــي يحصل عليها اإلنســـان مـــن البيئة
الطبيعيـــة لتلبيـــة احتياجاته.
أمثلة:
النفط ،والمعادن ،والمياه ،واألشجار ،والتربة.
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 -3رأس الم ــال :هي أمـــوال وإمكانات أخرى
يستعملها اإلنســان فـــي اإلنتــاج.
أمثلة:
المصانع ،وال ُم َع َّدات ،واألموال.

نشاط

مصنع إلنتاج األكياس البالستيكية في الرياض

1

بالرجوع إلى مصادر التعلم يذكر الطلبة أمثلة للموارد البشرية والموارد الطبيعية
ورأس المال.
.......................................................................................................................
. ......................................................................................................................

الطاقة :هي قدرة المواد على تحريك اآلالت والمعدات.
وللطاقة عدة أنواع منها ما يأتي:
نماذج من أنواع الطاقة

طاقة حرارية

طاقة ذرية

طاقة الرياح

84

طاقة شمسية

الوحدة الرابعة الدرس اخلامس عشر

الم ِنت ــج :هـــو الشـــخص الـــذي يصنـــع
ُ
البضائع أو يـــزرع األرض ،أو يوفر ِ
الخدمات.
أمثلة:
ُع ّمال المصانع ،والمعلِّمون ،واألطباء ،والمزارعون.
ُ

السلَع
المس ـ ِ
ُ
ـتهلك :هو الشـــخص الذي يستعمل ِّ
ِ
والخدمات واألشـــياء ،ويستفيد منها.
أمثلة:
عندما تشـــتري شـــيئاً من متجر ،أو تســـتفيد
مـــن منتجات زراعيـــة أو صناعية أو ِخدمات
تعليمية أو صحية فأنت مســـته ِلك.
ُ

الســـلَع ِ
والخدمـــات بنا ًء علـــى احتياجات المســـتهلِكين ،ويتفاعـــل البائعون
تُســـتعمل ِّ
والمشـــترون فـــي تبادلها من خـــال التجارة.
اال ِّدخ ــار :هـــو تخصيـــص جـــزء مـــن المـــال ،وحفظـــه لتلبيـــة االحتياجـــات فـــي
المســـتقبل.
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نشاط

٢

بالرجوع إلى مصار التعلم يذكر الطلبة فوائد اال ِّدخار.
......................................................................................................................
. ....................................................................................................................

ترشيد االستهالك :هو استعمال ال َم َو ِارد واألموال استعماالً معتدالً.

ومن صور الترشيد:

 -١إطفاء األجهزة التي ال نحتاج إليها؛ لتالفي ارتفاع تكلفة الكهرباء.
 -٢اســـتعمال الميـــاه وفق الحاجـــة وإغالق الحنفيات عند االنتهاء مباشـــرة؛ لتالفي
ارتفـــاع تكلفة المياه.
 -٣اختيار األشياء ذات األسعار المعتدلة.
هاتفان (جواالن) من نوع واحد
 ٤٠٠ريال

 500ريال

تخفيضات
الشهر المقبل

الشراء اآلن

حقيبتان بجودة واحدة

 ٥٠ريا ًال

 ٤٠رياالً
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الدرس السادس عشر

التبادل التجاري

www.ien.edu.sa

ما التبادل التجاري؟
ما فوائد التبادل التجاري؟

السلَع ِ
والخدمات بين الناس.
التبادل التجاري :هو تداول ِّ

يدفع الناس األموال مقابل البضائع
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الس َلع قديم ًا و حديث ًا:
شراء ِّ
قديم ًا:
قبـــل ظهور ال ُع ْمالت كان الناس يشـــترون
ويبيعـــون ب ُمقايَ َ
ضـــة مـــا لديهم من ِســـلَع
مقابـــل ما لدى اآلخرين من ِســـلَع أخرى،
فيشـــترون مثـــاً :األَقِ ـــط مقابـــل التمر،
والســـمن مقابل القمـــح ،وهكذا.
حديث ًا:
الســـلَع بالمال في
يشـــتري النـــاس اليوم ِّ
المتاجـــر أو األســـواق ،أو مـــن مواقـــع
اإلنترنت ،بوســـائل متعـــددة ،مثل :الدفع
نقـــداً ،أوالدفع اإللكترونـــي بالبطاقة أو
التحويـــل البنكي.

لالطالع
الع ْم َلـ ـ ـ ــة :هـــي وســـيط للتبـــادل
ُ
التجـــاري ،وتختلـــف مـــن دولـــة إلـــى
أخـــرى ،وتكـــون علـــى شـــكل ورقـــي

أو معدن ــي .وعمل ــة المملك ــة العربي ــة

الســـعودية هـــي الريـــال الســـعودي.

نقداً

عشرة رياالت
اإلنترنت

البطاقة البنكية
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التبادل التجاري وفوائده:
تعتمد الدول على التبادل التجاري بينها؛ من أجل تنمية اقتصادها.
قديماً كان التبادل التجاري يســـتغرق شـــهوراً ،أما اليوم فقد أصبح التبادل التجاري
ســـريعاً؛ نتيجة توافر وسائل المواصالت الحديثة والتقنيات الجديدة.
من فوائد التبادل التجاري ما يأتي:
أن نحصـــل مـــن دول أخـــرى علـــى منتجـــات كثيـــرة يصعـــب توافرهـــا ،مثل بعض
َ
ضراوات.
الفواكـــه
والخ ْ

أن نستفيـد من صناعات بعض الـــدول
األخـــــرى ،مثل :األجهزة اإللكترونيـــــــة،
والسيـــارات.

أن نبيــع إنتاجنا للخارج ،مثل :النفط
ومشتقاته ،والتمور ،وغيرها.

نشاط

أختار الشيء
الذي ُصنع في الوطن
دعم ًا القتصاده

١

الســـلَع
لفـــت نظـــر أحمد عند ذهابه مع والده للتســـوق أن والده يحرص على شـــراء ِّ
ص َّن َعة في المملكة العربية الســـعودية.
ال ُم َ
يوضح الطلبة سبب ذلك.

......................................................................................................................
. .....................................................................................................................
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نشاط

٢

يحدد الطلبة ما ُي َع ّد تباد ًال تجاري ًا فيما يأتي:
دفع قيمة حقيبة مدرسية
بالريال السعودي

ُمقايضة (تبادل) خمس
تفاحات بأربع برتقاالت

دفع قيمة حقيبة مدرسية
بالدوالر األمريكي

تقديم هدايا
إعادة كتاب مستعار
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تمرينات

تقومي
الوحدة الرابعة

تقويم الوحدة الرابعة

 1يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:

أ -شراء الدواء من الصيدلية هو:
رأس مال

إنتاج

بيع

استهالك

ب -صناعة الدواء هو:
رأس مال

إنتاج

بيع

استهالك

السلَع بـــ:
ج -كان الناس قديماً يشترون ِّ
السلَع
ِّ

البطاقة الذكية

اإلنترنت

الهاتف

عل ــى الكلم ــات الت ــي ت ــدل عل ــى اإلنت ــاج الم ــادي،

 2يض ــع الطلب ــة دائ ــرة
ومربع ًا على الكلمات التي تدل على اإلنتاج غير المادي:

التمر

السيارات

التعليم

السياحة

العالج

الهواتف
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يحدد الطلبة حاالت اال ِّدخار في العبارات اآلتية:
3
ّ
شراء ِسلَع دون حاجة.

حفظ بعض المال لشراء لعبة إلكترونية بعد مدة من الزمن.
طلب مزيد من المال من الوالدين.

االقتراض من الطلبة في المدرسة.

4

يحدد الطلبة حاالت ترشيد االستهالك في العبارات اآلتية:
ّ
السلَع مرتفعة الثمن في المتجر.
شراء ِّ

شراء أكثر من وجبة غذائية في وقت واحد.
اختيار الحقيبة ذات السعر األقل.

إغالق اإلضاءة عند انتفاء الحاجة إليها.
5

يصح ــح الطلب ــة الكلم ــات الت ــي تحته ــا خ ــط وف ــق م ــا يناس ــبها م ــن الكلم ــات
اآلتية:
(المعادن  -السياحة  -صناعة السيارات  -الخبز)
أ -من السلع الضرورية السيارات الفارهة (.) ..........................................
ب -من أنواع اإلنتاج المادي التعليم (.) ......................................................
ج -من الموارد الطبيعية السيارات (.) ........................................................
د -من أنواع اإلنتاج غير المادي إنتاج التمور (.) .....................................
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 ٦يص ــل الطلب ــة عب ــارات المجموع ــة (أ) بم ــا يناس ــبها ف ــي المجموع ــة (ب)
باالستعانـ ـ ــة باألرقـ ــام:
املجموعة (ب)

املجموعة (أ)

 -١من الموارد البشرية

المياه والتربة

 -٢من الموارد الطبيعية

الرياح

 -٣من رأس المال

المعلم والطبيب

 -٤من مصادر الطاقة

الشركات والمصانع

 ٧يم ــأ الطلب ــة الفراغ ــات اآلتي ــة ويحذف ــون ح ــروف اإلجاب ــات م ــن الج ــدول
للتع ــرف عل ــى كلم ــة الس ــر.

 -١اﻷﻃﻌﻤ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴ ـ ـ ـ ــﺔ واﳌﻼﺑـ ـ ـ ـ ــﺲ ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺳﻠ ـ ـ ـ ــﻊ
. ...................................
 -٢ﲢﻮﻳ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﳌ ـ ـ ــﻮاد اﳋـ ـ ـ ــﺎم إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣﻨﺘﺠـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﻮ
. ...................................
 -٣ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺎل ،وﺣﻔﻈﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮ
. ...................................
 -٤اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻫﻮ ﺗﺪاول .................................
واﳋﺪﻣﺎت ﺑﲔ اﻟﻨﺎس.
-٥ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ ﻗﺪﳝ ًﺎ ﻳﺴﻤﻰ . ...................................
 -٦ﺷﺨﺺ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ . ......................................
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