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هذا الكتاب

وحدات الكتاب 

تقوم الدراسات االجتماعية على التخصصات المتعددة، فيُدرس فيها التاريخ إلثراء ذاكرتنا وتعزيزها، والجغرافيا لفهم العمليات التي 
تؤثر في عالمنا، واالقتصاد والحكومة للتعرف على كيفية إدارة الدولة واتخاذ القرارات فيها، وعلم االجتماع والمواطنة والتربية المدنية 

لتعزيز ثقافة المواطن المسؤول وتحقيق المصلحة العامة.
وتهدف الدراسات االجتماعية والمواطنة إلى شرح األحداث التاريخية والثقافية واالقتصادية وتفسيرها ومعرفة تأثير الماضي في 

الحاضر وفي بناء المستقبل، وإيجاد شعور عميق يربط المواطنين بوطنهم. 
كما تهدف إلى تعزيز الشخصية الوطنية وبناء الكفاءة المدنية المتمثلة في المعارف والمهارات، وتعلم القيم والمبادئ التي يقوم عليها 
وطننا، ومساعدة الطلبة على تطوير مهارات التفكير العليا، مثل: الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم واإلبداع، وتحديد أوجه التشابه 
واالختالف، وإقامة روابط بين المفاهيم واألفكار والموارد ذات الصلة، وتعزيز الخبرات المناسبة، وفهم الروابط القائمة بين األفكار 

والنظريات وتحليلها وتقويمها، وتنمية القدرات من أجل المشاركة في المجتمع بكفاءة وفاعلية.

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

يتكون هذا الكتاب من أربع وحدات، هي:

مفاتيح الكتاب

لتلخيص المعارف وتسهيلها
مخطط توضيحي

لزيادة اإليضاح وتوسيع دائرة فهم المعارف
صور ورسومات وخرائط داعمة 

لتوضيح ما بداخلها من مكونات
محتويات الوحدة 

لتحديد ما يجب تعلمه من أجل توضيحه وتيسير تحقيقه
أهداف الوحدة

لقياس مدى استيعاب ما جرى تعلُّمه في الدرس 
تقويم الدرس 

لربط تقويم الدروس بعضه ببعض
تقويم الوحدة 

لتطبيق ما جرى تعلمه
أنشطة معرفية ومهارية

نشاط

للتوسع في المعارف وتعميق الفهم
لالطالع

لجذب انتباه الطالب لموضوع الدرس
أسئلة استهاللية تحفيزية ؟

للوصول إلى الدرس والمزيد من المعارف رقمياً
الدرس الرقمي الدرس الرقمي
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أهداف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على موقع المملكة العربية السعودية وتضاريسها ومناخها

 التعرف على سكان المملكة العربية السعودية وتوزيعهم

 استنتاج عوامل النمو السكاني في المملكة العربية السعودية
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الدرس األول

موقع وطني

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

 الموقع الفلكي وخصائصه:
تقـــع المملكـــة العربية الســـعودية بين دائرتـــي العرض 17َ 16○ و 14َ 32○  درجة شـــمال خط 
االســـتواء علـــى مـــدار أكثر من 16 درجـــة عرضية، وبين خطـــي الطـــول 35َ 34○ و 40َ 55○ 

شـــرق خـــط جرينتـــش لتمتد أكثر مـــن 21 درجة من خطـــوط الطول.
وإذا كانـــت خطوط الطـــول تُْعنَى بتحديد موقـــع المكان بتقاطعها مع دوائـــر العرض؛ فإنها 

كذلك تفيد فـــي معرفة الوقت. 
وأمـــا دوائـــر العرض التي تشـــترك مع خطوط الطول فـــي تحديد موقع المـــكان فهي تفيد 
كذلـــك فـــي معرفة بعد المكان عن خط االســـتواء، وتحديد زاوية ســـقوط أشـــعة الشـــمس 

عليـــه؛ ولذلـــك فهي مهمة جداً فـــي معرفة نوع المناخ الســـائد. 
من أبرز خصائص المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بدرحة الحرارة اآلتي:

1- تقـــع معظـــم مســـاحة 
المملكـــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــة 
الســـعودية فـــي العـــروض 
المداريـــة الحـــارة، وتتأثر 
أقاليـــم مناخيـــة  بثالثـــة 

: هــــــي
المــــــــــــــداري  اإلقليــــــــــــــــــــم 
فــــي  شبــــــــــــه الموسمـــــــــي 
المرتفعــــــــات الجنوبيــــة 
معتـــدل  وهـــو  الغربيـــة، 
موقع مدار السرطان في المملكة العربية السعوديةالحـــرارة فـــي الصيـــف، 



15

الوحدة السادسة | الدرس األول

وبـــارد فـــي الشـــتاء مـــع أمطـــار صيفيـــة.
وهو الذي ينحصر بين دائرتي عرض 17َ 16○ و 18○  درجة شماالً.

اإلقليم الصحراوي الحار والجاف صيفاً والبارد الممطر أحياناً شتاء.
وهـــو يغطـــي معظم مســـاحة المملكة؛ ويعد هـــو األكثر اتســـاعاً وتأثيراً، ويقـــع بين دائرتي 

العرض  18○ و30○ درجة شـــماالً.
دافـــئ  جـــاف صيفـــاً  حـــار  وهـــو  المتوســـط  البحـــر  بمنـــاخ  ويتأثـــر  المعتـــدل  اإلقليـــم 
 ممطـــر شـــتاًء، ويكـــون فـــي المناطـــق الشـــمالية الغربيـــة، وينحصر بيـــن دائرتـــي العرض

 30○ و 24َ 32○ شماالً.
 2- يمـــر مـــدار الســـرطان بوســـط المملكـــة العربيـــة الســـعودية تقريبـــًا عنـــد درجـــة العـــرض

30َ  23○ شمااًل، وهو آخر نقطة تتعامد عليها أشعة الشمس في 21 يونيو من كل عام.

موقع مدار السرطان في المملكة العربية السعودية
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د فيهـــا مـــدار الســـرطان وبعـــض المـــدن  يرســـم الطلبـــة خريطـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية  وُيحـــدَّ
التـــي يمـــر عليهـــا.

1 نشاط
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ومـــن أبرز خصائـــص الموقع 
الجغرافي:

1- أنهـــا تقـــع فـــي الركـــن 
الجنوبـــي الغربـــي من قارة 

. سيا آ
قلـــــــب  فـــي  أنهـــــــا   -2
قــــــــارات العالــــم الثـــالث: 
آسيــــــا وأوروبـــــا وإفريقيا.

3- أنها تؤلف معظم أراضي شبه الجزيرة العربية، إذ تحيط بها ثماني دول عربية.
4- أنها تُْشِرف على أكثر المعابر المائية أهمية )البحر األحمر والخليج العربي(.

5- أنها تحوي ثروات طبيعية ضخمة من النفط، والغاز، والذهب، وغيرها.
وعلـــى الرغـــم مـــن أنها تطـــل على الخليـــج العربي شـــرقاً والبحر األحمـــر غرباً فـــإن تأثيرهما 

فيها محدود بســـبب مســـاحة المملكـــــة العربية الســـعودية الشاسعة.

 الموقع الجغرافي وخصائصه:
يقصد به موقع وطني المملكة العربية الســـعودية بالنســـبة للعالم والدول المجاورة والمسطحات 
المائيـــة؛ حيـــث تقـــع المملكـــة العربية الســـعودية في أقصـــى الجنـــوب الغربي من قارة آســـيا؛ 
يحدهـــا غربـــاً البحـــر األحمـــر، وشـــرقاً الخليـــج العربي واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ومملكة 
البحريـــن ودولـــة قطر، وشـــماالً دولـــة الكويـــت، وجمهورية العـــراق، والمملكة األردنيـــة، وجنوباً 

الجمهوريـــة اليمنية وســـلطنة عمان.
 وتشـــغل المملكة العربية الســـعودية نحو ثلثي مســـاحة شـــبه الجزيرة العربية على مساحة تبلغ 
2٫000٫000 )مليونـــي( كيلومتـــر مربـــع، وتأتـــي فـــي  المركز الثالث عشـــر بيـــن ُدول العالم من 

حيث المســـاحة، والثاني بيـــن الدول العربية بعـــد الجزائر.









موقع اململكة العربية السعودية من العالم

اململكة العربية السعودية
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أ- يستنتج الطلبة أبرز ثالث إيجابيات يمكن أن تنتج عن اتساع مساحة المملكة العربية السعودية.
. .........................................................................................................................................................................................-1
. .........................................................................................................................................................................................-2
. .........................................................................................................................................................................................-3

ب- برأيـــك كيـــف يمكـــن التغلـــب علـــى ظاهـــرة الجفـــاف  فـــي وطنـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
وتحســـين المظهـــر البيئـــي، وتقليـــل أخطـــار التصحـــر؟

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

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

ج- يذكر الطلبة الدولة التي لها أطول حدود مع المملكة العربية السعودية.
. ..............................................................................................................................................................................................

2 نشاط

حبر 

المملكة العربية السعودية
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تقويم الدرس األول

1  يذكر الطلبة بعد االطالع على الخريطة ما يأتي:
أ- موقع المملكة العربية السعودية الفلكي.

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

ب - موقع المملكة العربية السعودية الجغرافي.
. .............................................................................................................................................................................................
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2 يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غير الصحيحة 
فيما يأتي:

أ- تقع المملكة العربية السعودية في العروض المدارية الحارة.                                                 
ب- يمر مدار السرطان باألطراف الشمالية من المملكة العربية السعودية.                                              
ج- تشغل المملكة العربية السعودية نحو ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية.                                   

3 يذكر الطلبة أربع خصائص للموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية.
........................................................................................................................................................................................... -1
.  ........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... -2
. ........................................................................................................................................................................................

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

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

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

. ........................................................................................................................................................................................
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 التضاريس:
هي األشـــكال الســـطحية التي تتكـــون منها القشـــرة األرضية من جبال وهضاب وتالل وســـهول 

وغيرها.
يتدرج ســـطح المملكة العربية الســـعودية فـــي االرتفاع باالتجاه نحو الغرب، ويتصف بانبســـاطه 

عموماً.
 تتســـم تضاريس المملكة العربية الســـعودية بالتنوع؛ التساع مســـاحتها، ففيها الجبال والِهضاب 

والتِّالل والســـهول والِوديان والصحاري الرملية.

الدرس الثاني

مظاهر التضاريس  

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

تضاريس المملكة العربية السعودية



22

الوحدة السادسة | الدرس الثاني

السهول الساحلية: 
ســـهالن  الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 

ســـاحليان:
1- السهل الساحلي للبحر األحمر:

يعـــرف باســـم ســـهل ِتهاَمـــة علـــى طول 
البحـــر األحمر، ويمتد من الشـــمال إلى 
الجنـــوب؛ حيـــث ينحصـــر بيـــن البحـــر 
األحمـــر والمرتفعات الغربيـــة المجاورة 
لـــه، ويبلغ طول هـــذا الســـهل بتعاريجه 
القليلـــة نحـــو 2400 كيلومتـــر تقريبـــاً، 
ويختلـــف اتســـاعه من مكان إلـــى آخر، 
وتقطع األودية هذا الســـهل من الشـــرق 
إلـــى الغـــرب، وبالقرب منـــه العديد من 
الُجـــُزر الصغيـــرة التي مـــن أهمها جزر 

َفَرسان.
2- السهل الساحلي للخليج العربي:

يمتد الســـهل الســـاحلي للخليج العربي 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن 
حدودها مع دولة الكويت شـــماالً،  حتى 

حدودهـــا مـــع دولـــة َقَطـــر. ثم يمتد هذا الســـهل مـــرة أخرى لمســـافة قصيرة بعد شـــبه جزيرة 
قطـــر، ويبلـــغ طول هذا الســـهل مـــع تعاريجه أكثر مـــن 1000 كيلومتر، ويتســـم بانبســـاطه وقلة 
ارتفاعـــه عن مســـتوى ســـطح البحر، وتغطـــي الرمال أجزاء كبيـــرة منه؛ ولذا يخلـــو من األودية، 

ـــُزر الصغيرة التـــي تغمرها الميـــاه أحياناً. وبالقـــرب منـــه بعض الُجُ

ساحل البحر األحمر

ساحل الخليج العربي
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أ- يقارن الطلبة بين السهل الساحلي الغربي والشرقي في الجدول اآلتي:

الساحل الغربيالساحل الشرقي أوجه المقارنة

الموقع والحدود

الطول

الطبيعة الجغرافية

1 نشاط

ب - لماذا تقطع األودية السهل الساحلي الغربي من الشرق إلى الغرب؟
............................................................................................................................................................

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

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

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

. .........................................................................................................................................................
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المرتفعات: 
1- المرتفعات الغربية: 

المرتفعـــات الجبليـــة الغربيـــة هـــي مـــن أهـــم المظاهـــر التضاريســـية فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، وهـــي تمتـــد بمحـــاذاة البحـــر األحمـــر، وذلـــك مـــن الحـــدود مـــع المملكـــة األردنيـــة 
ـــو  ـــى 1550 كيل ـــاً بطـــول يصـــل إل ـــة جنوب ـــة اليمني ـــع الجمهوري ـــى الحـــدود م الهاشـــمية شـــماالً حت
ــر  ــاالً أكثـ ــراً. وهـــي إجمـ ــة كيلومتـــرات و140 كيلومتـ ــا بيـــن بضعـ ــراِوح عرضهـ ــاً. ويُـ ــراً تقريبـ متـ
ارتفاعـــاً فـــي الجنـــوب والوســـط منهـــا فـــي الشـــمال. وفيهـــا عـــدد مـــن القمـــم الجبليـــة العاليـــة 
ـــْوَدة جنـــوب  التـــي يتجـــاوز ارتفاعهـــا 3000م فـــوق مســـتوى ســـطح البحـــر. كمـــا هـــو حـــال جبـــال السُّ
غـــرب المملكـــة العربيـــة الســـعودية بالقـــرب مـــن مدينـــة أبهـــا، وتنحـــدر هـــذه المرتفعـــات انحـــداراً 

عمودّيـــاً وفجائّيـــاً نحـــو البحـــر األْحَمـــر، وتدريجّيـــاً نحـــو الداخـــل. 

تقسم المرتفعات في غرب
المملكة العربية السعودية إلى ثالثة أقسام

جبال
َمْديَن

جبال
الحجاز

جبال
َروات الس�

تمثل القسم الشمالي 
من هذه المرتفعات

تمثل القسم األوسط 
من هذه المرتفعات

تمثل القسم الجنوبي 
من هذه المرتفعات
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ي الطلبة مدينتين تقعان على المرتفعات الغربية ويحددون موقـعـهـمــــا بـاالسـتـعــانــــة  ُيَســـمِّ
بـبـرنـامـج )جوجل إيرث(.

2- جبال أخرى: 
فـــــــي وســــــــط المملكــــــة العربيــــة 
الســـعودية وشـــمالها بعـــض الجبال، 
مثـــل جبـــال ُطَويْـــق وجبـــل الِعْرض، 
فـــي  وَصبْحـــا  ُخـــول،  والدَّ وثَْهـــالن، 
َشـــْعباء،  وجبـــل  الريـــاض،  منطقـــة 
اج في منطقـــة القصيم، وجبال  وســـوَّ
أَجـــا وَســـلْمى  فـــي منطقـــة حائـــل، 
وجبـــل ُطوقـــة، وليلـــى والِحَصان في 

منطقـــة الجـــوف.

2 خشم القدية في جبال طويق غرب الرياضنشاط

جبل مار البركاني في حرة رهاط

الموقع الفلكياسم المدينة

ات:  3- الَحرَّ
مـــن  تكونـــت  باَزلِْتّيـــة  ُطفـــوٌح  وهـــي 
ِحَمـــم الصخـــور البركانيـــة المنصهرة 
التـــي تدفقـــت مـــن باطـــن األرض إلى 
ســـطحها من خـــالل فوهـــات بركانية 

نتيجـــة أنشـــطة حركيـــة وزلزاليـــة.
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ات في وطني؟ بماذا تتميز الحرَّ
...................................................................................................................................................

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

3 نشاط

ات في المملكة العربية السعودية الحرَّ

ات مناطـــق واســـعة إلى الشـــرق مـــن المرتفعـــات الغربية، وتعـــد حرةُ َرَهـــط أكبر  تشـــغل الحـــرَّ
َحـــا، وَخيْبر، وِكشـــب. ة، والرَّ حـــرات المملكـــة مســـاحة، وأهـــم َحّرات وطنـــي: َحّرة الَحـــرَّ
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1- الهضاب الغربية

2- نجد

ــة،  ــات الغربيـ ــن المرتفعـ ــرق مـ ــى الشـ ــة إلـ ــاب الغربيـ ــد الهضـ  تمتـ
ــة: ــاب اآلتيـ ــون مـــن الهضـ وتتكـ

هضبة نجد أكبر هضاب وطني، وهي تقع في الوسط، ويقطع سطَحها 
عدٌد كبير من األودية وَمساِرب المياه، وتنقسم إلى قسمين، هما:

هضبة ِحْسَمى            هضبة الحجاز            هضبة عسير             هضبة نجران

هضبة عالية نجد        هضبة  نجد السفلى

3- الَحماد والَحْجَرة

ان مََّّ 4- الصُّ

5- الوديان

ــة،  ــمال المملكـ ــى شـ ــي أقصـ ــَرة فـ ــاد والَحْجـ ــا الَحَمـ ــد هضبتـ  تمتـ
ــاه. ــاِرُب الميـ ــُة وَمسـ ــن األوديـ ــن الهضبتيـ ــطَح هاتيـ ــع سـ وتقطـ

ـــان فـــي شـــمال شـــرق المملكـــة، ويقطـــع ســـطَح  مَّ ـــة الصُّ ـــد هضب تمت
ـــة ـــعاب واألودي ـــة عـــدٌد مـــن الشِّ الهضب

تقـــع فـــي أقصـــى شـــمال شـــرق المملكـــة، وتخترقهـــا مجموعـــة 
أوديـــة، مثـــل: وادي َعْرَعـــر ، ووادي حامـــر

4- الِهضاب: 
تتفاوت الهضاب من حيث االرتفاع، وتقطع هذه الهضاَب مئاُت األودية الجافة.

هضبة نجران هضبة نجد
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التكوينات الرملية )الصحاري(:
التكوينـــات الرمليـــة فـــي وطنـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية قســـمان: التكوينـــات الرمليـــة الرئيســـة، 

والتكوينـــات الرمليـــة الفرعيـــة.

أ- التكوينات الرملية الرئيسة: 

2- الّنُفود الكبير
يقـــع فـــي الشـــمال، ويمثـــل بذلـــك المرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث 
المســـاحة بيـــن التكوينـــات الرمليـــة فـــي المملكـــة بعـــد الربـــع الخالـــي

ْهناء ْهنـــاء علـــى شـــكل قـــوس فـــي الجهـــة الشـــمالية والشـــرقية 3- الدَّ تمتـــد الدَّ
لوطنـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية

تقع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية4- الجافورة

ْبع الخالي يشـــغل مســـاحة واســـعة فـــي جنـــوب شـــرق وطنـــي المملكـــة العربيـــة 1- الرُّ
السعودية

صحراء الربع الخالي صحراء النفود الكبير صحراء الدهناء
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ب- التكوينات الرملية الفرعية
في وطني المملكة العربية السعودية 
تكوينات رملية صغيرة في وســـطها، 
أو حـــول ضفاف األوديـــة الكبرى. 
مثـــل:  الســـاحلية،  الســـهول  وعلـــى 
ـــّر فـــي منطقتَـــي الرياض   نفود السِّ
فـــي  الثَُّويْـــرات  ونفـــــود  والقصيــــــم، 

الّزلِْفـــي. 

استغـــــــالل  يمكـــــــن  هــــــــل 
فـــــــــــــــــــــــــي  الصحـــــــــــــــــــــــــــاري 
عامـــــــَل  لتكـــون  وطنـــــــــــــــي 
 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب سياحــــــــــــــي؟ 

وكيف يكون ذلك؟
.................................

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

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

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

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

4 نشاط

نفود الثويرات بالزلفي
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عاب(: المجاري المائية )األودية والشِّ
تنتشـر علـى سـطح المملكـة مئـات المجـاري المائيـة الموسـمية، وتتـوزع علـى جميـع مناطقهـا، 
إال أنهـا تقـل فـي الجـزء الجنوبـي مـن المنطقـة الشـرقية، وال تُوَجـد فـي الربـع الخالـي، وتختلـف 
خصائصهـا مـن منطقـة إلـى أخـرى، إذ تتميـز تلـك التـي تنحـدر مـن المرتفعـات الغربيـة باتجـاه 
الغـرب بشـدة االنحـدار، وكثافـة األشـجار وضخامتهـا، وينتهـي معظمهـا فـي البحـر األحمـر، فـي 
حيـن تتميـز األوديـة التـي تنحـدر مـن المرتفعـات الغربيـة باتجـاه الشـرق بطولهـا وسـعة مجاريها. 
أمـا وديـان هضبـة نجـد وِشـعابُها؛ فتتميـز بسـعة مجاريها، وقلّة األشـجار الكبيـرة فيها. كما تتميز 
أوديـة الهضـاب الشـمالية وِشـعابُها بالمجـاري القصيـرة، وقلّـة االنحـدار، ونُـْدَرة األشـجار. ومـن 
ـْهباء،  ّمـة، ووادي ِبيَْشـة، ووادي الَحْمـض، ووادي السَّ أشـهر أوديـة وطنـي: وادي َحنيفـة، ووادي الرُّ

ووادي تَثْليـث.

لمـــاذا تكثـــر األوديـــة الجافـــة 
 في وطني المملكة العربية 

السعودية؟
...................................

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

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

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

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

5 األودية في المملكة العربية السعوديةنشاط
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1  يذكر الطلبة أهم ثالث خصائص لموقع وطني المملكة العربية السعودية الفلكي.

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

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

2  يذكر الطلبة األشكال التضاريسية في وطني المملكة العربية السعودية بالتدرج من 
الغرب إلى الشرق.

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

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

العربية  المملكة  فــي وطني  المناخ  ع  تــنــوُّ فــي  التضاريس  ع  تــنــوُّ أثــر  الطلبة  يستنتج    3
السعودية، وأثر ذلك في االقتصاد الوطني.

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

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

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

ات والِهضاب واألودية في وطني المملكة العربية السعودية  4  يستنتج الطلبة أهمية الَحرَّ
في خدمة االقتصاد الوطني.

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

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

تقويم الدرس الثاني
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تقويم الدرس الثاني

السعودية  العربية  المملكة  وطني  غــرب  في  الساحلية  السهول  مساحة  تضيق  لماذا    6
وتتسع في شرقها؟

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

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

بحريين ساحلين  على  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  إطـــالل  أهمية  الطلبة  يستنتج    7
)البحر األحمر والخليج العربي( مقارنة ببعض الدول التي ال تطل إال على ساحل واحد.

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

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

الــعــبــارة غير  ــام  أمـ  )( الــعــبــارة الصحيحة، وعــالمــة ــام  أمـ  )( 5  يــضــع الطلبة عــالمــة
الصحيحة فيما يأتي:

أ- يغطي اإلقليم الصحراوي ُمْعظَم مساحة وطني المملكة العربية السعودية.  
ب - يغطي اإلقليُم الَمداري شبه الموسمي المناطَق الشمالية من وطني المملكة العربية السعودية.

ج - تأتي المملكة العربية السعودية في المركز األول عربياً من حيث المساحة.
د- يقع وطني المملكة العربية السعودية في النصف الجنوبي من الكرة األرضية.
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 الُمناخ:
يتصـــف منـــاخ وطنـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بأنـــه حـــار صيفـــاً وبـــارد شـــتاًء، وتهطـــل 
األمطـــار فـــي فصـــل الشـــتاء. كمـــا يتصـــف بالتغيُّـــر مـــن منطقـــة ألخـــرى؛ الختـــالف التضاريـــس، 

وذلـــك علـــى النحـــو اآلتـــي:

تقـــع أجـــزاء واســـعة مـــن المملكـــة العربيـــة 
السعوديــــــة ضمــــــن الحــــــزام الصحـــــــراوي 
المحيـــط  مـــن  يمتـــد  الـــذي  الَمــــداري 
األطلســـي غربـــاً حتـــى صحـــراء )ثـــار( فـــي 
ـــَرطان فـــي  الهنـــد شـــرقاً، ويمـــر مـــدار السَّ

منتصـــف أراضيهـــا تقريبـــاً.

معتدل
)شبه جاف(

حار صيفاً وبارد شتاًء
)شديد الجفاف(

حار صيفاً معتدل شتاًء
)ترتفع فيها الرطوبة(

حار صيفاً وبارد
شتاًء )جاف(

حار صيفاً وبارد
شتاًء )جاف(

المرتفعات الغربية 
والجنوبية الغربية

الربع الخالي

السواحل المناطق الوسطى

المناطق الشمالية

الدرس الثالث

ُمناخ وطني

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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العوامل المؤثرة في 
مناخ وطني

الموقع الجغرافي

أ- الموقع الفلكي:
وهو يؤثر في وطني المملكة العربية السعودية من ناحيتين: 

1- وقوعهـــا ضمـــن اإلقليـــم الصحـــراوي المـــداري الجـــاف؛ وهـــو مـــا جعلهـــا فـــي مواجهـــة 
َـّــة الجافـــة صيفـــاً؛ لـــذا يتســـم منـــاخ  ي الريـــاح التجاريـــة الجافـــة شـــتاء، والريـــاح القارِّ

ــنة. ــدار السـ ــة بالجفـــاف علـــى مـ المملكـ
ــرقيٍّ  ــاٍه شـ ــة باتجـ ــأرض المملكـ ــر بـ ــذي يمـ ــَرطان الـ ـ ــدار السَّ ــى َمـ ــمس علـ ــد الشـ 2- تعاُمـ

ــاً. ــن تقريبـ ــى نصفيـ ــمها إلـ ــيٍّ يقسـ غربـ

ب- الموقع الجغرافي:
وهو يؤثر في وطني المملكة العربية السعودية من النواحي اآلتية: 

1- اتســـاع مســـاحة وطنـــي وخلـــوه مـــن المســـطحات المائيـــة، مثـــل: األنهـــار والبحيـــرات؛ 
فســـاعد ذلـــك علـــى ســـيادة الجفـــاف فـــي معظـــم أجزائـــه.

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

3- امتـــداد المرتفعـــات الغربيـــة والصحـــاري الرمليـــة الضخمـــة أدى إلـــى منـــع المؤثـــرات 
المناخيـــة مـــن التوغـــل إلـــى داخلهـــا. 

1 نشاط
لماذا َيُسود المناخ الصحراوي في معظم أجزاء وطني المملكة العربية السعودية؟

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

الموقع الَفَلكّي
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يعلـــل الطلبـــة انتشـــار الغطـــاء النباتـــي 
األخضـــر فـــي جبـــال َفْيَفـــا بجـــازان.

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

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

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

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

الجنوبيـــة الغربيـــة الدافئـــة عليـــه أحيانـــاً.

2 نشاط

جبال َفْيَفا بجازان

  األمطار: 
ـــي، ويســـقط  ـــا الغرب ـــا عـــدا جنوبه ـــة م ـــة الســـعودية بقلّ ـــة العربي ـــي المملك تهطـــل األمطـــار ف
معظمهـــا فـــي فصـــل الشـــتاء وأوائـــل الربيـــع وأواخـــر الخريـــف، أمـــا فـــي الجنـــوب الغربـــي مـــن 
المملكـــة فتســـقط األمطـــار فـــي جميـــع فصـــول الســـنة تقريبـــاً، وهـــي تتبايـــن فـــي كمياتهـــا 

ـــى آخـــر. مـــن فصـــل إل
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ب- يعلل الطلبة ما يأتي:
1- ارتفـــاع درجـــة الرطوبـــة فـــي المناطـــق الســـاحلية الغربيـــة والشـــرقية فـــي وطنـــي المملكـــة 

العربيـــة الســـعودية.
. ............................................................................................................................

2- تفاوت نزول األمطار في مناطق المملكة العربية السعودية.
. ............................................................................................................................

3- جفاف مناخ المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية.
. ............................................................................................................................

4- اعتدال المناخ في المناطق الجنوبية الغربية في وطني المملكة العربية السعودية.
   . ............................................................................................................................

3 نشاط

أ- يسمي الطلبة ثالثًا من مدن وطني يتصف مناخها صيفًا باالعتدال:
 . ................................... -3   . ................................. -2   . ................................ -1
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1  يستنتج الطلبة ما يميز المناخ الذي َيُسود في المناطق المرتفعة في الجنوب الغربي 
من وطني المملكة العربية السعودية.

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

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

الــعــربــيــة السعودية  تــهــب عــلــى وطــنــي المملكة  الــتــي  الــريــاح  2  يــحــدد الطلبة مــواســم 
وخصائصها.

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

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

3  يستنتج الطلبة األسباب التي أدت إلى قلة الغطاء النباتي في المناطق التي يسود 
فيها المناخ الصحراوي في وطني المملكة العربية السعودية.

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

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

العربية  المملكة  وطني  في  المناخي  التنوع  إلــى  أدت  التي  األســبــاب  الطلبة  يحدد    4
السعودية.

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

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

تقويم الدرس الثالث
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ّكان:   َتْعداد السُّ
هـو قيـام جهـة رسـمية فـي زمـن محـدد بالجمـع الميدانـي للمعلومـات عـن السـكان الذيـن 
علـى قيـد الحيـاة فـي الدولـة، وتحليلهـا اقتصاديـاً واجتماعيـاً وُسـّكانياً، واسـتعمالها لخدمـة 

التنمية.
ذه هيئة متخصصة  ـــّكاني الشـــامل كلَّ عشر ســـنوات تقريباً، وتنفِّ تُْجري الدولة التَّْعداَد السُّ

مســـتعينًة بالِفَرق الميدانية والبرامج التقنية المدعمة بحقول البيانــــات المطلوبة.

ّكان؟ كيف نعرف عدد السُّ ؟

١٤٤٠هـ
١٤٣٠هـ٧٫٧ مليار

١٤٢٠هـ٦٫٩ مليار
١٤١٠هـ٦٫١ مليار

١٤٠٠هـ٥٫٣ مليار
١٣٩٠هـ٤٫٥ مليار

٣٫٧ مليار

عدد سكان العالم

الدرس الرابع

ّكان عدد السُّ

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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ْعداد:  أهمية التَّ
واالقتصاديـة  االجتماعيـة  اإلنسـان  حيـاة  فـي  ألثـره  مهمـاً؛  عامـاًل  ـّكاني  السُّ التعـداد  يعـد 
والجغرافيـة، وألهميتـه تبـذل الـدول مبالـَغ وجهـوداً كبيـرة للحصـول علـى بيانـات سـكانية 
دقيقـة، تتيـح لهـا فهـم المجتمع وحل مشـكالته، والتخطيَط لتطويـره وتنميته. وتُْولي المملكة 
العربيـة السـعودية التعـداَد السـكاني اهتمامـاً خاصـاً، إذ يمثـل أحـَد أهـم أولوياتهـا، وقـد برز 

بصـورة واضحـة فـي تعـداد السـكان والمسـاكن لعـام 1431هــ.
ـس الـمــلك  بعـد إعـالن توحيـد المملكـة العربـيــة السـعــودية عـام 1351هــ علـى يـد المؤسِّ
ر عـدد السـكان فـي ذلـك الوقـت بنحـو مليونيـن تقريبـاً، ومنـذ ذلـك الوقـت  عــبدالعزيز ُقـدِّ
ووطنـي المملكـة العربيـة السـعودية فـي تطـور مسـتمر، أدى إلـى نمـو كبيـر في عدد السـكان. 
ويعـد تعـداد عـام 1431هــ التعـداَد األفضـل؛ لتوافـر الخبـرة والتقنيـة واإلمكانـات، إضافـًة 
إلـى تعـاون المواطـن، ووعيـه بأهميـة التعـداد، وقـد بلـغ تقديـر عـدد سـكان المملكـة العربيـة 

السـعودية عـام 143٩هــ نحـو )33٫413٫660( نسـمة.

معرفة التركيب الُعْمري معرفة عدد السكان
والنوعي للسكان معرفة الكثافة السكانية

من نتائج التعداد السكاني

ْعداد: نتائج التَّ
ّكاني ما يأتي: من أبرز نتائج التَّْعداد السُّ

1 نشاط
يذكر الطلبة أبرز فوائد التعداد السّكاني.

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

................................................................................................................................................................
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 تعداد السكان في المملكة العربية السعودية

يتضح من الجدول أن عدد سكان المملكة العربية السعودية ينمو باستمرار بسبب الزيادة الطبيعية، 
الزيادة تصاحبها خطط  الوافدة، وهذه  العاملة  األيدي  وزيادة  والتنموية،  المعيشية  األوضاع  وتطور 

المتتابع. االقتصادي  والنمو  التنمية 

اإلحصاءات السكانية هي مفتاح التنمية والتخطيط، ومن فوائدها:
1- معرفة مناطق تركُّز السكان.

2- معرفة نسبة النمو، والكثافة السكانية.
3- معرفة حجم القوى المنِتجة، وأقسام التركيب السكاني.

والصحة  التعليم  مثل:  التنمية،  خطط  رسم  في  التعداد  من  االستفادة   -4
والخدمات العامة.

5- إنشاء قاعدة بيانات للدراسات والبحوث.
6- التعرف على كثير من القضايا االجتماعية مثل: البطالة والطالق.

وطني  في  لإلحصاء  العامة  الهيئة  تتولى 
تعداد  أعمال  السعودية  العربية  المملكة 

السكان وتحليل النتائج ونشرها.

www.stats.gov.sa

سنوات التعداد ونوعه وأعداد سكان اململكة العربية السعودية

عدد السكان نوع التعداد العام

2٫000٫000 نسمة تقريباً تقديري 1351هـ

5٫000٫000 نسمة تقريباً تقديري 1382هـ
7٫00٩٫476 نسمة التعداد األول 13٩4هـ
16٫٩48٫388 نسمة التعداد الثاني 1413 هـ
22٬678٬262 نسمة التعداد الثالث 1425هـ
27٬136٬٩77 نسمة التعداد الرابع 1431هـ
33٬413٬660 نسمة تقديري 143٩هـ
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باالطالع على الشكل يجيب الطلبة عن األسئلة اآلتية:

أ- يستنتج الطلبة االتجاه العام لتطور عدد السكان في وطني المملكة العربية السعودية.

. ................................................................................................................................................................
ب - في رأيك كيف ُيْسِهم َتْعداد السكان في تلبية احتياجات الناس؟

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

السعودية،  العربية  المملكة  وطني  لسكان  ُأحصيت  عــدديــة  قفزة  أكبر  الطلبة  يحدد  ج- 
مستنتجين أسباب ذلك.

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

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

2 نشاط

الزيادة في النمو السكاني )للسعوديين( في المملكة العربية السعودية في المدة 1351هـ - 1439هـ
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2- الزيادة غير الطبيعية )األيدي العاملة الوافدة(:
احتاجت المملكة العربية السعودية إلى عدد كبير من المهنيين والفنيين وعمال الخدمات؛ 
لمواكبة خطط التنمية في العقود الماضية من جهة، ولتلبية احتياجات األَُسر السعودية في 
جوانب الخدمة الخاصة بها من جهة أخرى، وهو مما أدى إلى توافد هذه األيدي العاملة 
وزيادة السكان، وال تعد هذه األيدي العاملة الوافدة جزءاً دائماً في حجم عدد السكان ألنها 

غير مستقرة، وتعود إلى بالدها بعد انتهاء الحاجة إليها.

ويرتبط نمو السكان في المملكة العربية السعودية بعاملين أساسيين، هما:

1- الزيادة الطبيعية:
هي الفرق بين عدد المواليد والَوَفيَات في مدة زمنية محددة، وتحسب عادة لكل ألف من 
السكان. ومعدُل الزيادة الطبيعية في المملكة العربية السعودية منذ عام 1438هـ لكل ألف 

نسمة من السكان هو 25 نسمة في السنة.

عوامل نمو السكان:
كان نمو سكان وطني في الماضي بطيئاً؛ لقلة الموارد، والهجرة إلى الخارج، وكثرة األمراض 
والحروب. وبتحسن األوضاع المعيشية والصحية واألمنية بعد توحيد وطني المملكة العربية 
السعودية حصل نمو كبير في أعداد السكان، وقد بلغت نسبة النمو السكاني في وطني لعام 

لُه )٪2٫52(. 1438هـ متوسط نمو سنوي ُمَعدَّ

ترتيب المملكة العربية السعودية من حيث عدد السكان حسب تقديرات عام 1438هـ

األولى في شبه
الحادية عشرة السادسة عربّياًالجزيرة العربية

إسالمّياً
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توطــــين  علـى   2030 رؤيــــــــة  حـرصـــــت 
إلـى  أدى  مـا  وهـو  وَسْعــَودتــها؛  الِمَهـن 
تراجع أعــداد غــير الــــسعوديين وإحـالل 

مـــكــــــــانهم. لـــسعــوديـــــيـــن ا
أ- يبيـــن الطلبـــة أثـــر ذلـــك فـــي اقتصاد 

. لمملكة ا
......................................................................

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

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

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

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

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

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

ب- مــمــا يــســهــم فـــي قــلــة عـــدد الــســكــان 
حـــــوادث الــســيــر، يــبــيــن الــطــلــبــة كيفية 

الوقاية من ذلك.
......................................................................

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

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

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

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

3 نشاط

نسبة السعوديين وغير السعوديين في تقديرات عدد السكان لعام 1438 هـ

 

سعودیون
٦۳%

غیر سعودیین
۳۷%

نسبة الوفيات وأسبابها لعام 1438 هـ

٪ ٤٦٫٤٠

٪ ١٧٫٩٥

٪ ٦٫٥٧

٪ ١٠٫٢٣

٪ ١٨٫٦٠

٪ ٠٫٢٤

أسباب أخرى

أسباب َمَرِضية

أسباب حوادث سير

شيخوخة

 أسباب تتعلق بالحمل

حوادث أخرى
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1  يذكر الطلبة اثنتين من فوائد التعداد السكاني.
. ...............................................................-2          . ...............................................................-1

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

2

المجموعة )أ(

عدد سكان المملكة عام 1351هـ

عدد سكان المملكة عام 1382هـ

عدد سكان المملكة عام 13٩4هـ

عدد سكان المملكة عام 1413هـ

عدد سكان المملكة عام 1425هـ

عدد سكان المملكة عام 143٩هـ

المجموعة )ب(

  5٫000٫000 نسمة تقريباً

  22٫678٫262 نسمة تقريباً

   7٫00٩٫466 نسمة تقريباً

  16٫٩48٫388 نسمة تقريباً

  33٫413٫660 نسمة تقريباً

  2٫000٫000 نسمة تقريباً

 يذكر الطلبة اثنين من أسباب بطء نمو السكان قديمًا في المملكة العربية السعودية.
 

3

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

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

1

2

3

4

5

6
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ــل تـــوزيـــع  ــ ــوام ــلــف عــ ــخــت ت
السكان في المملكة العربية 
إلى  منطقة  من  السعودية 
أخرى، ويتوزع السكان فيها 
توزُّعاً متفاوتاً على مساحة 
ــغ مــلــيــونــي  ــل ــب إجــمــالــيــة ت
ويتأثر  مربـــــــع،  كيلومتر 
هذا التوزيع بعوامل مختلفة 
طبيعية واقتصادية وإدارية، 

هي:

أ- المناطق الساحلية 
تطل المملكة على ساحلَين، هما الخليج العربي والبحر األحمر، وهما من أهم الممرات 
المائية في العالم، ولهذا قامت في بعض مدنها معظم النشاطات االقتصادية وما يخدم 
والصحية،  التعليمية  والخدمات  الشريفين،  الحرمين  ُزّوار  خدمة  مثل:  األنشطة،  هذه 
وهذا ما يجعلها من أكثر المناطق في وطني كثافًة، وال سيما المدن الكبرى، مثل: جدة، 
الخصبة، التربة  الساحلية  المناطق  بعض  في  وتتوافر  والجبيل.  والدمام،  وراِبــغ،   وينبُع، 

ما المقصود بتوزيع السكان؟ ؟
العوامل المؤثرة في 

توزيع السكان:

الكثافة السكانية في المملكة العربية السعودية حسب تقديرات عام 1438هـ

الدرس الخامس

ّكان توزيع السُّ

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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 الكثافة السكانية:
الكثافة السكانية: هي وسيلة لقياس توزيع السكان في اإلقليم أو المنطقة أو الدولة، ويقصد 

بها نسبة السكان إلى المساحة.

والمياه الوافرة كما هو الحال في األحساء، وتتركز التجمعات السكانية أيضاً في المدن ذات 
َمكية، مثل: جدة، والقطيف، وجازان. الثروة السَّ

ب- المناطق الجبلية 
يقل عدد السكان في المناطق الجبلية الشاهقة والَوْعَرة، ويزيد في المناطِق التي هي أقل 
ارتفاعاً ذاِت الطبيعة التضاريسية المنبسطة، مثل: الطائف، والباحة، وأبها، حيث اعتدال 

الطقس وارتفاع كمية األمطار.

ج- المناطق الداخلية 
مع حدة المناخ الصحراوي )بارد شتاًء، حار صيفاً( في المناطق الداخلية يتمركز السكان 
في تلك المناطق، ويتفاوت تمركزهم حسب عوامل الجذب، فالرياض تجذب السكان لكونها 
والصناعات،  الشركات  من  كثير  فيها  وتتوافر  واإلداري،  المالي  المركز  وفيها  العاصمة، 

والقصيم تستقطب السكان لكونها ذات أرض زراعية خصبة.
ووفق تقديرات إحصاء عام 1438هـ، تبيَن من توزيع السكان في المملكة العربية السعودية 
الرياض،  ومنطقة  المكرمة،  مكة  منطقة  هي:  مناطق،  ثالث  في  نصفهم  من  أكثر  تركُّز 

والمنطقة الشرقية، بنسبة )65٫5٪( من سكان المملكة العربية السعودية. 
عاب فشقت الطرق، وأقامت الجسور، ويّسرت الخدمات؛  وقد عملت حكومة وطني لتذليل الصِّ

من أجل تسهيل إقامة السكان في جميع مدنها.
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وتتفاوت الكثافة السكانية من منطقة إلى أخرى، فالمناطق الصحراوية والَوْعَرة والقليلة المياه 
تقل فيها الكثافة السكانية، وتزداد في المناطق التي تتوافر فيها أسباب الحياة ومقوماتها، 

مثل: المدن الكبرى والواحات. ويمكن حساب الكثافة السكانية على النحو اآلتي:

الكثافة السكانية
مجموع السكان 

المساحة 
=

ويتضح من النتيجة عدد السكان الذين يعيشون  في الكيلومتر المربع.

تناقص ُسّكان 
األرياف 

تناقصاً كبيراً

تضخم المدن 
وارتفاع 
البطالة

إهمال األراضي الزراعية 
وتراجع اإلنتاج الزراعي، 

وتزايد االعتماد على 
االستيراد من الخارج

تفاقم مشكلة التلوث البيئي في 
المدن لتزايد السكان السريع

االبتعاد عن التلوث البيئي 
وازدحام السيارات

النتائج السلبية للنزوح الريفي

النتائج اإليجابية 
للنزوح نحو األرياف

االقتصاد في الصرف المالي، 
فالمدن أكثر غالًء من األرياف 

)السكن، الخدمات(.
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أ- يستخرج الطلبة الكثافة السكانية لمنطقة الرياض التي بلغ عدد سكانها عام 1438هـ 
8٫216٫284 نسمة، ومساحتها 380٫000 كم2. 

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

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

1 نشاط

ب- يرتب الطلبة مناطق المملكة العربية السعودية وفقًا ألعداد سكانها في عام 1438هـ: 

1

5

9

3

7

11

13

2

6

10

4

8

12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عدد السكان المنطقة
8٫216٫284 الرياض

8٫557٫766 مكة المكرمة

2٫132٫679 المدينة المنورة

1٫423٫935 القصيم

4٫900٫325 الشرقية

2٫211٫875 عسير

910٫030 تبوك

699٫774 حائل

567٫547 جازان

582٫243 نجران

476٫172 الباحة

508٫475 الجوف

365٫231 الحدود الشمالية

32٫552٫336 اإلجمالي
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أ- يستنتج الطلبة السبب الرئيس الذي أدى إلى توسع مدينَتي الرياض ومكة المكرمة.
..................................................................................................................................................................

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

الخصائص  مسح  على  ويطلعون  لإلحصاء،  العامة  الهيئة  موقع  إلــى  الطلبة  يرجع  ب- 
السكانية لعام 1438هـ )2017م( ثم يملؤون الفراغات اآلتية:

عدد السكان السعوديين
الفئة العمرية المنطقة

إناث ذكور
المدينة المنورة

الحدود الشمالية

جازان

ازدادت الكثافة السكانية في المملكة العربية السعودية لزيادة السكان، إذ بلغت عام 1394هـ شخصين في الكيلومتر المربع، 
وفي عام 1413هـ بلغت 9 أشخاص، وفي عام 1425هـ بلغت نحو 11٫3 شخصًا. ولمعرفة الكثافة السكانية للمملكة العربية 

السعودية حسب تقديرات إحصاء عام 1438هـ ُنجري العملية الحسابية اآلتية: 
عدد السكان 32٫552٫336 

المساحة 2,000,000 
إذن الكثافة السكانية 16٫3شخصًا للكيلومتر المربع، وتتفاوت الكثافة السكانية من منطقة إلى أخرى الختالف المساحات 
وأعداد السكان؛ فمثاًل نجد أن الكثافة السكانية في منطقة جازان 91 شخصًا في الكيلومتر المربع، وفي المنطقة الشرقية 

6 أشخاص، وذلك التساع مساحة المنطقة الشرقية. 

16٫3 =
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الهيئة  موقع  من  الطلبة  يستخرج 
ثالث  سكان  عــدد  لإلحصاء  العامة 
مدن في منطقتهم، ثم يبينون سبب 

جذب السكان إليها.
................................................................

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

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

2 نشاط

توزيع السكان حسب أنماط استقرارهم:

ويمكن  سكنهم،  ومكان  السكان،  يعيشها  التي  الحياة  طريقة  االستقرار  بأنماط  يقصد 
تقسيمهم إلى نمطين في المملكة العربية السعودية، هما:

 مستقرون.
األنشـــطة  ومختلـــف  بالوظائـــف  يعملـــون   

االقتصاديـــة.
 عدد الســـكان يزداد بســـبب الهجرة إليها من 

القرى والمراكز.
 يشـــكلون النســـبة الكبرى من سكان المملكة 

العربية السعودية حاليًا.

 مستقرون.
وبالصيـــد  والزراعـــة،  بالوظائـــف  يعملـــون   

البحـــري فـــي القـــرى الســـاحلية.
 يهاجر كثير منهم إلى المدن.

سكان الريفسكان المدن

أنماط السكان

توزيع السكان في المملكة العربية السعودية
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1  يحدد الطلبة على الخريطة ما يأتي:
أ- أكثر ثالث مناطق تتميز بكثافة سكانية عالية.
ب- أقل ثالث مناطق من حيث الكثافة السكانية.

       يذكر الطلبة أسباب تفاوت الكثافة السكانية بين مناطق المملكة العربية السعودية.
..................................................................................................................................................................

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

تقويم الدرس الخامس

2
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3  يضع الطلبة العبارات اآلتية في مكانها المناسب:

ّكاني، كثرة المصانع، التلوُّث، توافر الوظائف، البَطالة، ارتفاع أسعار السكن  التضخم السُّ
والِخْدمات، ازدحام الســـيارات، وجود مستشـــفيات كبيرة، األُلْفة بين الســـكان، انخفاض 

َكن والخدمات. أسعار السَّ

األريافالمدن

اإليجابيات

السلبيات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. ......................................................
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4  ما أبرز العوامل المؤثرة في توزيع سكان المملكة العربية السعودية؟
..................................................................................................................................................................

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

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

5  يستنتج الطلبة أبرز عوامل جذب السكان التي تتميز بها المدن:
..................................................................................................................................................................

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

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

6  ما أكثر المناطق اإلدارية سكانًا في المملكة العربية السعودية؟
..................................................................................................................................................................

.  ................................................................................................................................................................
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ّكاني:  أقسام التركيب السُّ
جعـل اهلل لإلنسـان مراحـل عمريـة مختلفـة، هـي: الطفولـة، ثـم الشـباب، ثـم الشـيخوخة. 

وجعـل لـكل مرحلـة خصائَصهـا، قـال تعالـى: ﴿ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڦ﴾ ]غافـر: 67[. 
ّكاني مفتاحاً لمعرفة خصائص المجتمع، ولفهم كثير من المشكالت  تعد دراسة التركيب السُّ

االقتصادية واالجتماعية، وأشهر أقسام التراكيب السكانية قسمان، هما:

1- التركيب العمري:
ـّكان إلـى فئـات وفـق أعمارهـم، وبيـان نسـبة كل فئـة ُعْمريـة إلـى  ويُْقَصـد بـه تقسـيم السُّ

السـكان. عـدد  إجمالـي 
طيـن ومتخـذي القـرار؛ لكونـه يعطـي  يحظـى التركيـب العمـري بأهميـة خاصـة لـدى المخطِّ
صـورة واضحـة عـن فئـات أعمـار السـكان، وتحديـد نـوع الخدمـات المقدمـة للفئـات العمرية 
المختلفـة، ويسـاعد علـى معرفـة الفئـة العمريـة المنتجـة التـي يعتَمـد عليهـا فـي رعايـة بقيـة 

الفئـات والعنايـة بهـم.
ز بين ثالث فئات رئيسة لألعمار: ويمكن أن نميِّ

الدرس السادس

ّكاني التركيب السُّ

الدرس الرقمي

صغار السن: األطفال
)أقل من 15 سنة(

كبار السن: الشيوخ 
)من 65 سنة فأكبر(

متوسطو السن: الشباب 
والبالغون )من 15 -64 سنة(

فئات العمر الرئيسة
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2-  التركيب النوعي:

هــو تقســيم الســكان إلــى ذكــور وإنــاث، وتحديــد 
 نســبة كل منهمــا إلــى إجمالــي عــدد الســكان.
ولدراســة التركيــب النوعــي أهميــة كبــرى فــي 
معرفــة بنــاء المجتمــع، والنســبة بيــن الذكــور 
واإلنــاث؛ حيــث إنهــا تســاعد علــى التخطيــط 

 والتنميــة.

إناث سعودیات
ذكور سعودیون٤۹%

٥۱%

نسبة الذكور واإلناث من السعوديين بحسب 
تقديرات عام 1439هـ

تسعى رؤية المملكة 2030 إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ورفعها من نسبة )٪22( 
إلى نسبة )30٪(، وهذا يكون بتمكين المرأة السعودية من التعليم والعمل، وجعلها قوة عاملة 

مؤثرة.
يكتب الطلبة عن دور المرأة السعودية الوطني في حدود سطرين.

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

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

1 نشاط
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يعلل الطلبة ما يأتي: 
أ- قاعدة الهرم )الفئة العمرية من صفر إلى 4 سنوات( عريضة.

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

ب- النقص في قمة الهرم.
. ................................................................................................................................................................

2 نشاط

ّكاني  الَهَرم السُّ
هو شـــكل بياني يســـاعد على فهم تركيب الســـكان النَّْوعي والُعْمري، ونســـبة كل منها إلى 

اآلخـــر، والتعرُّف علـــى خصائصهم من حيث العمر والجنس والعـــدد لكل فئة عمرية.
الـــسكاني  الـــهرم  يــدل 
المملكـة  سـكان  إلجمالـي 
وفـق  السـعودية  العربيـة 
العمـر علـى أن نسـبة كثيـر 
إلـى  تنتمـي  سـكانها  مـن 
الفئة العمرية التي ال تتعدى 
أعمار أفرادها 35 سنة، ثم 
باالنخفـاض  النسـبة  تبـدأ 

العمـر. زاد  كلمـا 

كثر ٨٠ فأ
٧٥ - ٧٩
٧٠ - ٧٤
٦٥ - ٦٩
٦٠ - ٦٤
٥٥ - ٥٩
٥٠ - ٥٤
٤٥ - ٤٩
٤٠ - ٤٤

٣٥ - ٣٩
٣٠ - ٣٤
٢٥ - ٢٩
٢٠ - ٢٤
١٥ - ١٩
١٠ - ١٤
٥ - ٩
٠ - ٤

١ ٠    ٩    ٨    ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١    ٠ ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦    ٧    ٨    ٩    ١ ٠     

الهرم السكاني إلجمالي سكان المملكة العربية السعودية من السعوديين بحسب 
تقديرات عام  1438هـ
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من فوائد الهرم السكاني التعرف على:
1- ِنَسب الذكور.               2- ِنَسب اإلناث.

3- ِنَسب أعمار السكان وأعداد كل فئة عمرية.      4- ِنَسب الفئة العمرية المنتجة.
5- معرفة هل المجتمع َفِتّي أو َهِرم؟ إذ إن الَهَرم ذا القاعدة العريضة والجوانب المنحدرة 

والقمة المدبَّبة يدل على أن المجتمع َفِتّي، والعكس يدل على شيخوخة المجتمع.

بحر ُعمان

مملكة







3 نشاط
أ- يكتب الطلبة أسماء المناطق اإلدارية على الخريطة.

ب- مـــن خـــالل مفتـــاح الخريطـــة، يســـجل الطلبـــة أكبـــر أربع مناطـــق إدارية من حيث نســـبة 
ـــّكان غيـــر الســـعوديين علـــى مســـتوى المملكة العربية الســـعودية. السُّ

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

توزيع السكان السعوديين وغير السعوديين في مناطق المملكة العربية السعودية
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ّكان؟ 1  ما أبرز فوائد التعرف على التركيب النوعي للسُّ
. .........................................................................................................................................................-1
. .........................................................................................................................................................-2

2  يكمل الطلبة الفراغات اآلتية بما يناسبها:

فهـم  علـى  يسـاعد   ............................................................................ شـكل  هـو  السـكاني  الَهـَرم 
..................................................... و   ................................................................... السـكان  تركيـب 

ونسـبة كل منهمـا إلـى اآلخـر.

ّكان؟ 3  ما التركيب النوعي للسُّ
..................................................................................................................................................................

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

ّكاني؟ 4  ما أبرز فوائد الَهَرم السُّ
. .........................................................................................................................................................-1
. .........................................................................................................................................................-2

تقويم الدرس السادس
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1 ما خصائص الموقع الفلكي للمملكة العربية السعودية؟
...................................................................................................................................................................

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

2 يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غيرالصحيحة 
فيما يأتي:

أ- األمن واالستقرار من األسباب المساعدة على زيادة أعداد السكان في وطني.                    
ب - ليس للتعداد السكاني عالقة بتطوير المجتمع.                                                              
ج - تتأثر المناطق الجنوبية في وطني بمناخ البحر المتوسط.                                                    
د- توافر فرص عمل في وطني أدى إلى زيادة الوافدين إليها.                                                   
و - النزوح من األرياف إلى المدن يُْسِهم في إهمال األراضي الزراعية.                                      
ز - تحيط بالمملكة العربية السعودية ست دول عربية.                                                                       

3 يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:
أ- حسب تقديرات إحصاء عام 1438هـ، كانت المملكة العربية السعودية من حيث عدد السكان في 
الترتيب ..........................  بين دول شبه الجزيرة العربية، و ............................عربّياً، و ............................ 

إسالمّياً.
بثالثة  وتتأثر   ،.................................................... العروض  في  السعودية  العربية  المملكة  تقع   - ب 

أقاليم هي: ............................................... ، ....................................... ، ..................................... .
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4  يسجل الطلبة المصطلح المناسب لما يأتي:
أ- شكل بياني يساعد على فهم تركيب السكان النوعي والعمري.

ب- تقسيم السكان إلى ذكوٍر وإناٍث.
ج- ُطفوح باَزلِْتّية تكونت من ُحَمم البركان.

5 يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:
أ- وسيلة لقياس توزيع السكان في الدولة أو المنطقة:

 الزيادة الطبيعية      الكثافة السكانية       التركيب العمري       التركيب النوعي
ب- تقسيم السكان إلى فئات حسب أعمارهم:

 تركيب نوعي          تركيب عمري           زيادة طبيعية            عمالة وافدة
ج- يسمى القسم الجنوبي من المرتفعات الغربية: 

َروات         جبال ُطَويق   جبال َمْديَن           جبال الحجاز            جبال السَّ

6 يصحح الطلبة ما تحته خطٌّ فيما يأتي:
أ- المملكة العربية السعودية في المركز األول عربّياً من حيث عدد السكان.

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

ب- تقع المملكة العربية السعودية على مدار أكثر من 12○ درجة عرضية.
. .................................................................................................................................................................

ج- تهطل األمطار في وطني بقلة ماعدا شمالها الشرقي.
. .................................................................................................................................................................

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

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

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

1- تتنوع تضاريس المملكة بسبب         اختالف التضاريس

2- يخلو ساحل الخليج العربي من األودية بسبب         االنبساط وقلة االرتفاع

3- كان النمو السكاني في وطني في الماضي بطيئًا بسبب         قلة الموارد والهجرة إلى الخارج

4- يقل عدد السكان في المناطق الجبلية الشاهقة بسبب         اتساع المساحة

5- اختالف مناخ وطني من منطقة ألخرى بسبب         وعورة التضاريس

باستعمال  )ب(  المجموعة  من  يناسبها  بما  )أ(  المجموعة  في  ما  الطلبة  يصل   7
األرقام فيما يأتي:

8 لماذا يتسم مناخ الربع الخالي بشدة الحرارة؟
. ................................................................................................................................................................

9 يعلل الطلبة ما يأتي:
يْف إلى المدن: أ- هجرة سكان الرِّ

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

ب- أهمية معرفة التركيب السكاني:
. ................................................................................................................................................................
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المناخ المنطقة

1- المناطق الوسطى

2- المناطق الشمالية

3- المرتفعات الغربية

10 يحدد الطلبة نوع المناخ في المناطق في الجدول اآلتي:



الوحدة السابعة

مـواِرد اململكة العربية السعودية

٧

 الدرس السابع: المياه
 الدرس الثامن: النفط والغاز والمعادن

 الدرس التاسع: الصناعة والتجارة
 الدرس العاشر: السياحة

 الدرس الحادي عشر: تنمية الَمواِرد
 الدرس الثاني عشر: المحافظة على الَمواِرد

َ

دروس الوحدة



أهداف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على أبرز موارد المملكة العربية السعودية

السعودية العربية  المملكة  لموارد  األمثل  االستثمار  بأهمية   الوعي 

      التعرف على جهود المملكة العربية السعودية في تنمية الموارد

 إدراك أهمية المحافظة على موارد البالد
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الماء عنصٌر أساس للحياة على سطح األرض، ومن دونه ال تقوم الحياة. قال تعالى: ﴿وََجَعلَْنا 
فََل يُْؤِمُنوَن 30﴾ ]األنبياء[. 

َ
ۖ  أ ٍء َحٍّ ِمَن الَْماءِ ُكَّ َشْ

والماء عامٌل رئيس الستقرار اإلنسان وممارسة نشاطاته المختلفة، لذلك قامت الحضارات 
نْد(. القديمة على ضفاف أودية األنهار: )ِدْجلَة، الُفَرات، النِّيْل، السِّ

ولُخلُوِّ المملكة العربية السعودية من األنهار، وقلة األمطار فيها؛ قامت وزارة البيئة والمياه 
والزراعة بالعمل لحماية الموارد الحيوية للدولة من أجل:

 ضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي.
 ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية.

 أنواع موارد المياه في المملكة العربية السعودية:

أواًل: المياه السطحية
هـي الميـاه الجاريـة علـى سـطح األرض أو التـي تجمعـت فـي طبقـات قريبـة مـن سـطح 
األرض، وتسـربت خـالَل الصخـور والرمـال إلـى باطـن األرض، وقـد حـال دون انحدارها إلى 
أسـفل وجـود طبقـة غيـر َمسـاِمّية عملـت لحجـز الميـاه تُعـَرف بالطبقـة الخازنـة، وعندمـا 
حفـر اإلنسـان اآلبـار اسـتطاع الوصـول إلـى المـاء علـى بعـد أمتـار قليلـة، وتَُعـّد ِتهاَمة َعسـير 

مـن أغنـى مناطـق المملكـة العربيـة السـعودية بهـذا النـوع مـن الميـاه. 

هل تواجه المملكة العربية السعودية نقصًا في المياه؟
ما أسباب هذا النقص؟ ؟

الدرس السابع

المياه

الدرس الرقمي
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 ومن أقسام المياه السطحية:
أ- مياه العيون:

وهـــي التـــي كانـــت تتدفـــق طبيعّياً مـــن باطن 
األرض دون تدخـــل اإلنســـان  مثـــل: عيـــون 
والطائـــف،  واألفـــالج،  والَخـــْرج،  األَحســـاء، 
وعيـــن ُزبَيْـــَدة، وعيـــن العزيزيـــة التـــي جعلها 
الملـــك عبدالعزيز وقفاً عام 1366هـ لُســـقيا 

ســـكان مدينـــة جّدة.
ب- مياه األودية: 

عاب واألودية  وهي المياه التي تنساب في الشِّ
المياه  هــذه  وكــانــت  األمــطــار،  سقوط  عقب 
في  وإما  البحار  في  إما  هــدراً  تذهب  قديماً 
أن  بعد  ولكن  منها،  االستفادة  دون  الصحراء 
أنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة السدود 

أصبح من الممكن حجز المياه، وتخزينها الستعمالها في الشرب والزراعة.
ومن أهم األودية في وطني:

ّمة / الباِطن: وادي الرُّ
يعـــد مـــن أكبر األودية وأكثرها طـــوالً، يبدأ من َحـــّرة َخيْبَر بمنطقة المدينـــة المنورة غرباً، 
ْهنـــاء جزءاً منه ليظهـــر مرة أخرى  ويتجـــه نحو الشـــرق مـــاّراً بالقصيم، ثـــم تقطع رماُل الدَّ

باســـم وادي الباِطن الـــذي ينتهي في مدينة البَْصـــَرة بالِعراق.

تدفق مياه آبار ُخَليص بعد استخراجها وإجرائها 
في أنابيب العين العزيزية

ّمة وادي الرُّ
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وادي َحِنْيَفة : 
يمتـد مـن جبـال ُطَويـق شـمال غـرب الريـاض، وينتهـي فـي ُسـهول الَخـْرج، حيث يلتقـي بوادي 

ْهباء. السَّ
واِسر وروافده:  وادي الدَّ

بْع الخالي باسم وادي الدواسر. َروات، وينتهي في الرُّ تنحدر َروافده من مرتفعات السَّ
وادي الّسْرحان:

ـان عاصمـة المملكـة األردنيـة شـماالً حتـى منطقـة الَجـْوف فـي المملكـة   يمتـد مـن قـرب َعمَّ
العربيـة السـعودية جنوبـاً.

وادي ُتَرَبة:
 ينحدر من بالد َزْهران، ويُْعَرف بوادي الُخْرَمة عندما يمر بمدينة الُخْرَمة.

وهنـــاك أودية جبال الحجاز وســـهول ِتهامة المنحدرة بشـــدة من المرتفعـــات باتجاه البحر 
األحمـــر، مثـــل: وادي جازان، وبيـــش، واللِّيْث، وفاِطمـــة، ورابغ، والَحْمـــض، وجميعها أودية 

قصيرة ما عـــدا وادي الَحْمض.

داخليين  ــْيـــن  وادَيـ الطلبة  أ-يــذكــر 
وواديين يصّبان في البحر.

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

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

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

ن  تمكِّ طــرق  فــي  الطلبة  يفكر  ب- 
من حفظ مياه األودية.

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

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

1 نشاط

أودية المملكة العربية السعودية
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ثانيًا: المياه الَجْوفية العميقة 
هي المياه التي تجمعت في باطن األرض منذ العصور الُجيولوجية القديمة، وتسربت هذه 
بها حتى واجهت  الِجيْرية(، واستمرت في تسرُّ الَمساميَّة )الرملية -  المياه خالَل الصخور 
طبقًة غير مسامية عملت لخزنها، ويصعب على اإلنسان الحصول عليها إال بالمضخات، ومن 

أهم الطبقات الحاملة للمياه في المملكة العربية السعودية:
1 - طبقة َساق. 

2 - طبقة الوجيد.
3 - طبقة تَبُْوك.

4 - طبقة الوِسيع – البياض.
5 - طبقة أُّم رَضَمة.

ام. 6 - طبقة الَدمَّ
7 - طبقة الّنيُوِجين.

8 - طبقة الَمنُْجور – َضَرما.

لالطالع

تسمية هذه الطبقات بهذه األسماء كانت من ِقَبِل الخبراء الذين 
السعودية،  العربية  المملكة  أراضي  على  المسح  عملية  أجروا 
وضوحها،  على  بناًء  طبقة،  لكل  النموذجية  المنطقة  فُحددت 
وحجم المياه فيها، وُسميت كل طبقة باالسم الجغرافي لمنطقتها 
منطقتها  لوجود  االسم  بهذا  سميت  ساق  فطبقة  النموذجية، 
الطبقات، ما  بالقصيم، وهكذا بقية  النموذجية حول جبل ساق 

زمنية معينة. إلى حقبة  ترمز  التي  النيوجين  عدا طبقة 

ْيَسة بمنطقة تبوك وادي الدِّ
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أ- يضع الطلبة دائرة حول 
للمياه  حاملة  طبقة  أكبر 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الـ

السعودية. 

ب- يـــحـــدد الــطــلــبــة مــوقــع 
طــبــقــة الــوجــيــد بــإحــاطــتــه 

بدائرة. 

2 نشاط
الطبقات الحاملة للمياه بالمملكة العربية السعودية

لجـأت المملكـة العربيـة السـعودية إلـى تحليـة ميـاه البحـر المالحـة برغـم ُكلْفتهـا الماديـة 
العاليـة، وذلـك لشـدة الطلـب المتزايـد للميـاة العذبـة، بسـبب النمـو السـكاني، وشـح المـوارد 

المائيـة الطبيعيـة.
وممـا ال شـك فيـه أن تحليـة ميـاه البحـر المالحـة خففـت اسـتنزاف الميـاه الجوفيـة. وتأتـي 
المملكـة العربيـة السـعودية فـي المركـز األول مـن بيـن دول العالـم فـي مجـال تحليـة ميـاه 

البحـر المالحـة.
ومن المدن التي أنشئت فيها محطات التحلية:

الجبيل، والُخبَر على الخليج العربي، وجّدة، ويَنْبُع على البحر األحمر. 

: مياه البحر الُمَحاّلة ثالثًاً
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المصادر  يــدعــم  ــداً  جــدي مــصــدراً  تعد 
المملكة  وطني  في  المياه  فقلة  األخرى، 
في  التفكير  إلى  أدت  السعودية  العربية 
االستفادة من مياه الصرف الصحي بعد 
معالجتها الستعمالها في بعض المجاالت، 
مثل: ري الحدائق والمتنزهات، وفي بعض 

األغراض الصناعية.

رابعًا: مياه الصرف الصحي المعالجة

www.swcc.gov.sa

لالطالع

المذابة حتى تكون  البحر هي تخليصها من األمالح   تحلية مياه 
صالحة لالستهالك. وتُسهم المياه المحالة بما نسبته )70%( من 

مياه الشرب في المملكة العربية السعودية.
 قامت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء 31 محطة 
الخليج  البحر األحمر و7 محطات على  تحلية )24 محطة على 

العربي(، يستفاد منها في توليد الكهرباء.
المياه  نقل  في  المستعملة  األنابيب  خطوط  أطوال  مجموع  بلغ   
المحالة أكثر من 5470 كم، تستفيد منها أكثر من 50 مدينة وقرية.
الــمــحالة يومــّياً  الــمــيــاه  الـكـلـيـة من  تــبـلغ الطـاقـة اإلنـتـاجـيـة   

3٫366٫000م3 تقريباً.

محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالرياض



72

 اململكة
األردنية

بحر ُعمان

البحرين مملكة

1  يحدد الطلبة على الخريطة  ما يأتي:
أ-امتداد ثالثة أودية داخلية.

ب- ثالث محطات لتحلية المياه المالحة.

تقويم الدرس السابع

3    يختار الطلبة الخيار الصحيحة فيما يأتي:
نَت: أ- المياه التي تجمعت قديماً في باطن األرض َكوَّ

أودية طبقات عيوناً
ان حتى الجوف هو وادي: ب- الوادي الذي يمتد من مدينة َعمَّ

الّسْرحان واِسر تَُربَة الدَّ
ج- يحتل وطني عالمّياً في مجال تحلية المياه المركز:

الثالث الثانياألول

المملكة العربية السعودية

2    يذكـــر الطلبـــة بعـــض مجـــاالت 
اســـتعمال ميـــاه الصـــرف الصحـــي 

المعالجـــة.
................................................................

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

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

.  ..............................................................
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النفط والغاز والمعادن

بـــدأ التـنــــقيب عــــن النـفــــط فـــي عهـــد المــلـــــك 
عـبــــدالعزيز  ، فقـــد وّقعت الحكومـــة اتفاقية 
مع شـــركة )ســـوكال( التي ُعرفت فيما بعد باسم 
شـــركة الزيـــت العربية األمريكيـــة )أرامكو(، وبدأ 
البحـــث عنـــه في المنطقـــة الشـــرقية، وفي موقع 
قريـــب مـــن مدينة الدمـــام ُحفر أول بئـــر للنفط، 
عة، وكاد اليأس يصيب  وكانـــت النتائج غير مشـــجِّ
قـــوا بئـــر الدمام الســـابعة  خبـــراء الشـــركة، فعمَّ
وعنـــد عمـــق 1٫440م اكتُشـــف النفـــط بكميـــات 
تجاريـــة عام 1357هـ، واســـتمر الحفر والتنقيب،  
فـــي  الحقـــول الضخمـــة  مـــن  كثيـــر  فاكتُشـــفت 

اليابســـة، وفي ميـــاه الخليـــج العربي.

يعـــد النفط من أهم مصـــادر الطاقة في العالم، 
ومـــن نعم اهلل  علـــى وطني المملكـــة العربية 
الســـعودية أنهـــا تأتـــي فـــي المركـــز الثانـــي في 
االحتياطـــي العالمـــي من النفـــط، وكذلك الحال 

فـــي إنتاجه وتصديـــره عالمّياً.
التنقيب عن النفط واكتشافه في وطني:

ماذا استعمل اإلنسان مصدرًا للطاقة قديمًا؟
؟ ما أهم مصادر الطاقة في الوقت الحاضر؟

النفط

لالطالع

قطاع  من  المتحققة  القيمة  تعظيم 
التي   2030 رؤية  أهداف  أحد  الطاقة 

اآلتي: لتحقيق  تسعى 
في  المـحلي  الـمحتوى  نـسبـة  رفع   

والغـاز. النـفـط  قـطاع 
والتوزيعية  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة   

للغاز.
 تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط 

والغاز.
الطاقة  مصـــادر  إسهــــام  زيـــــادة   
الطاقة. إجمالي  فــــــي  المتجـــددة 

 رفع تنافسية قطاع الطاقة.

حقل منيفة
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أبرز حقول النفط في المملكة العربية السعودية

نبذة عنه  اسم الحقل

أول حقل بري اكُتشف فيه النفط بكميات تجارية عام 1357هـ الدمام

هو أكبر حقول النفط على اليابسة مساحًة وإنتاجًا في العالم، اكتشف عام 
1367هـ

الَغّوار

الغربي من  الثاني في اإلنتاج، ويقع إلى الجنوب  يشغل هذا الحقل المركز 
ْهران الظَّ

بَقْيق

اكتشف فيه النفط عام 1359هـ، ويقع إلى الشمال الغربي من الظهران أبو َحْدِرّية

يقع إلى الشرق من حقل أبو حدرية، وقد اكُتشف هذا الحقل سنة 1375هـ الَخْرساِنّية

يقع شمال شرق مدينة الرياض، وقد اكتشف هذا الحقل سنة 1376هـ ُخَريص

أكبر  وهو  60كم،  الَخْفِجي  مدينة  ويبعد عن  الظهران،  الشمال من  إلى  يقع 
حقول النفط المغمورة بالمياه في العالم

ّفانية السَّ

في  بالمياه  ثاني حقل مغمور  وهو  العربي،  الخليج  بالقرب من شاطئ  يقع 
المملكة العربية السعودية، ومن أعمق األماكن النفطية فيها

ُمِنْيَفة

يقع شمال غرب محافظة الَقطيف، ومعظمه على اليابس، وجزء منه في مياه 
الخليج العربي

الَقِطيف

ْبع الخالي يقع في أقصى الرُّ الّشْيَبة

لالطالع
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ُز فيها حقول النفط باالستعانة بالخريطة اآلتية: أ- يحدد الطلبة المناطق التي تتركَّ
. ................................................................................................................................................................

في  السعودية  العربية  المملكة  في  نفط  ثالثة حقول  أهــم  على  دائــرة  الطلبة  يضع  ب- 
الخريطة.

1 نشاط
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في وطني المملكة العربية السعودية سبعة مواقع لمحطات 
تكريـر النفـط، فـي كل مـن الريـاض، وجـدة، ورأس تَنُّوَرة، 

والجبيـل، وراِبغ، ويَنْبُع.

تكرير النفط:

تستعمل األنابيب في نقل النفط من حقوله إلى محطات 
خطوط  أشهر  ومن  التصدير،  موانئ  إلى  أو  التكرير، 
بَقيْق  من  ويمتد  )شرق-غرب(  بتروالين  األنابيب خط 
ماليين  خمسة  وطاقته  كم،   1٬262 وطوله  يَنْبُع،  إلى 

برميل يومّياً.

إلى  األنــابــيــب  خــالل  النفط  يصل  أن  بعد 
رأس  ميناء  وهــي:  التصدير،  مــوانــئ  أحــد 
الخليج  على  والَخْفِجي  والجَعيَْمة،  تَــنُّــوَرة، 
األحمر،  البحر  على  يَنْبُع  وميناء  العربي، 
يُنَْقل بناقالت نفط ضخمة إلى الدول التي 

اشترته من المملكة العربية السعودية.

نقل النفط:

تصدير النفط:

ر النفط للحصول على عدد من مشتقات الطاقة  يكرَّ
المفيدة، فما أبرز هذه المشتقات؟

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

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

2 نشاط

لالطالع

 يخرج النفط من اآلبار في هيئة سائل 
أسود خام ال يصلح لالستهالك، فيجزأ 
على  مشتق  كل  ويفصل  مشتقاته  إلى 
خــاصة،  معامل  في  ذلك  ويجري  ِحَدة، 
يتعرَّض  وفيها  التكرير،  مــعــامل  هي: 
النفط الـخام إلى حرارة عـالية؛ فيتبخر، 
ثم برودة، فيتكثف عند درجات متفاوتة 
عند  مشتق  كل  فينفصل  الحرارة،  من 
هذه  وتسمى  به،  خاصة  حرارة  درجة 

العملية بتكرير النفط.

مـن  الممتـــد  التاباليـــــــن  كـــان خط   
السعوديــة  العربيـة  المملكــة  في  بقيـــق 
إلى صيــدا في لبنـان من أشهر خطوط 
األنابيب، إذ كان يمر بأربع دول )المملكة 
األردنية،  والمملكة  السعودية،  العربية 
وسوريا، ولبنان( ولكن توقف الضخ في 

هذا األنبوب منذ عام 1402هـ.

أنابيب نقل النفط
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معمل الغاز البري في الجبيل

الغاز

يعد الغاز أحد مصادر الطاقة؛ فيُْستَعمل وقوداً، إضافًة 
إلى استعماله في صناعة المواد الكيميائية، والبالستيك، 

واألسمدة، والمطاط الصناعي.

أقسام الغاز:
1- الغاز الُمَراِفق الذي يكون مختلطاً بالنفط الخام 

عند إنتاجه.
2- الغاز غير المرافق للنفط.

النفط،  فيها  التي  البئر  في  يكون  الذي  الغاز   -3
ولكنه يكون في أعلى البئر ومنفصاًل عنه.

لالطالع

لالطالع

السعودية  العربية  المملكة  تأتي 
في  عالميًا  السادسة  المرتبة  في 
والرابعة  الغـــــاز الطبيعـــــي،  إنتـــــاج 

االحتياطي. في 

شركة أرامكو السعودية شركة سعودية في مجال النفظ، وأفتخر بها:

 شركة عريقة أُسست في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود
عام 1352هـ )1٩33م(.

 تعمل في مجال النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات.

 من أعمالها: التنقيب واإلنتاج والتصنيع والتسويق والشحن.

 مقرها الرئيس: الظهران بالمنطقة الشرقية.

 هي أضخم شركة نفط في العالم.

 يبلغ عدد موظفيها نحو 67 ألف موظف وموظفة.
www.saudiaramco.com
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المعادن

القيمة  ذات  المعدنية  الخامات  من  بعدد  السعودية  العربية  المملكة  على    اهلل  أنعم 
االقتصادية الكبيرة، التي تُستثَمر لدعم التنمية والتطور في البالد.

العربية  المملكة  فــي  الــمــوجــودة  الــمــعــادن  على  القائمة  الــصــنــاعــات  بعض  الطلبة  يــعــدد 
السعودية.

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

3 نشاط

نحاس

فوسفات

فضة

كبريت

ذهب

حجر جيري بوكسايت

بعض المعادن في وطني
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باالستعانة بالخريطة يكمل الطلبة الجدول اآلتي:

4 نشاط

بحر ُعمان

المعادن 
الفلزية

الحديدالزنكالنحاسالفضةالذهب

مواقعها

ة في المملكة العربية السعودية يَّ أهم مواقع المعادن الِفِلزِّ
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باالستعانة بالخريطة يكمل الطلبة الجدول اآلتي:

يقدر احتياطي وطني المملكة العربية السعودية من البارايت بأكثر من 100٫000 طن، ومن الفوسفات بـ )213(
مليون طن، ومن المغنيزايت بـ )3٫95( مليون طن، ومن البوكسايت بـ )102( مليون طن، وتحتوي المملكة العربية 

السعودية على كميات ضخمة جّدًا من الجبس والحجر الجيري والملح ورمل السليكا.

5 نشاط

المعادن غير 
ّية  الحجرالجبسالبوكسايتالمغنيزايتالفوسفاتالبارايتالِفِلزِّ

 رملالملحالجيري
السليكا

مواقعها

لالطالع

ّية في المملكة العربية السعودية أهم مواقع المعادن غير الِفِلزِّ
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  في أي سنة اكُتشف النفط بكميات تجارية في المملكة العربية السعودية؟
1

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

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

  يكمل الطلبة الرسم اإليضاحي اآلتي:
2

عـــلـــى  ــة  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ الـ يــــــحــــــدد    
3

الخريطة اآلتي:

الَدّمـام،  النفـط فـي:  أ- حقـول 
الَخْرسـاِنّية. بَقيْـق، 

ب- حقــول الغــاز: جنــوب الكــدن، 
الحلوة.

ج- المعــادن: الذهــب، الحجــر 
الجيــري.

من مواقع محطات تكرير النفط في المملكة 

تقويم الدرس الثامن
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؟ ما المقصود بالصناعة؟

 أ- ما الَمواِرد الطبيعية التي اعتمدت عليها الصناعة قديمًا؟
. ................................................................................................................................................................

 ب- يذكر الطلبة بعض الصناعات اليدوية القديمة.
. ................................................................................................................................................................

1 نشاط

أدواتهم من  الماضي يصنعون معظم  السعودية في  العربية  المملكة  الناس في وطني  كان 
موارد البيئة المحيطة بهم، فتُنْتَج صناعات يسيرة تسد حاجة السكان، وقد كان هذا حتى 

وقت قريب. 
وبعد اكتشاف النفط تطورت الصناعة، وأنشئت مصانع حديثة تنتج كثيراً من السلع. واليوم  
يسعى وطني المملكة العربية السعودية إلى تنمية االقتصاد وتنويعه بإطالق قدرات القطاعات 

غير النفطية الواعدة وفقاً لرؤية 2030، وهي:

الصناعة

توطين الصناعات العسكرية تطوير قطاع التجزئةتوطين الصناعات الواعدة

الدرس التاسع
الدرس الرقمي

الصناعة والتجارة
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مصادر الطاقة

الموارد البشرية

رأس المال

النقل والمواصالت

المواد الخام

األسواق

ومنهـــا النفـــط والغـــاز الطبيعي 
الكهربائيـــة  والطاقـــة  والفحـــم 

والشمســـية

تحتـــاج الصناعـــة إلـــى األيـــادي 
العاملــــــــة المدربــــــــة والخبـــرة 

والمهـــارات الفنيـــة

الصناعـــة  مســـتلزمات  لشـــراء 
مبـــان مجهـــزة( )آالت حديثـــة، 

الصناعيــــة  المنتجـــــات  نقـــــــل 
محليـــاً  وتوزيعهـــــــا  وتصريفهـــا 

وعالميـــاً

نباتيـــــــــة وحيوانيــــــة وزراعيـــــة 
وغيرها ومعدنيـــة 

يلبي  بما  المنتَجة  السلع  لبيع 
احتياج المستهلكين

مات الصناعة: أبرز ُمَقوِّ

هناك عدد من المقومات التي ترتكز عليها الصناعة، ومن أبرزها ما يأتي:
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يُصنَّف اإلنتاج الصناعي إلى وحدتين رئيستين، هما: 
الصناعات األساسية، والصناعات التحويلية. 

1- الصناعات األساسية: 
هاتان  وتعد  النفط،  وتكرير  البتروكيماوية،  الصناعات  مثل:  النفط،  على  معظمها  في  تعتمد 
البالستيكية  الصناعات  إلى  إضافًة  السعودية،  للصناعات  الفقري  العمود  بمنزلة  الصناعتان 

والصناعات المعدنية ومواد البناء.

الصناعات

أ- ما دور وسائل النقل والمواصالت في الصناعة؟
..................................................................................................................................................................

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

مات للصناعة متوافرة في المملكة العربية السعودية؟ ب- ما أبرز ثالثة ُمَقوِّ
 . ............................................. -3 . ............................................. -2  . ............................................. -1

2 نشاط

أحد مصانع تكرير النفطأحد مصانع الحديد بالدمام
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ف الطلبة الصناعات السعودية في الشكل  ُيصنِّ
إلى أساسية وتحويلية:

3 نشاط

   أهمية الصناعة في وطني:

ُعنيت حكومة وطني المملكة العربية السعودية بالصناعة لعدة أسباب، منها: 
1-استثمار الثروات الخام. 

2-إيجاد عدد كبير من الوظائف للمواطنين. 
3-توفير احتياجات الدولة من المنتجات الصناعية.

4-تطوير القطاعات األخرى كقطاع التعدين والزراعة، وتحسين إنتاجه. 
ّكان. 5-رفع المستوى المعيشي للسُّ

2- الصناعات التحويلية: 
تتكـــون مـــن صناعـــات متنوعة، مثل: صناعـــة المواد الغذائيـــة، ومواد البناء، والمنســـوجات 

والمالبـــس، والصناعات الورقيـــة، والصناعات الخشـــبية، وغيرها.

صناعات تحويلية صناعات أساسية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................
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التجارة

هي تبادل المنتجات االقتصادية المختلفة بالبيع والشراء داخل الدولة، أو بين الدول المنِتجة 
والمستهِلكة.

من  أكثر  تُماَرس  فكانت  السنين،  آالف  منذ  التجارة  العربية  الجزيرة  شبه  سكان  وَعــَرف 
أي مهنة أخرى بوصفها وسيلًة للكسب المشروع، وقد ساعد على ذلك موقُعها الجغرافي 
المتميز الذي يربط القارات، وطبيعة سكانها المحبين للتجارة، وكان لموسم الحج أثر رئيس 

في ازدهارها. 

أ- يستنتج الطلبة أهم الصعوبات التي تواجه الصناعة في المملكة العربية السعودية.
.................................................................................................................................................................

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

ب- يقترح الطلبة حلواًل للحد من هذه الصعوبات.
.................................................................................................................................................................

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

4 نشاط

أ- ما السورة القرآنية التي ورد فيها ذكر رحلة الشتاء والصيف التجارية؟
 .  ................................................................................................................................................................

ب- ما الِمَهن التي مارسها نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص في شبابه؟ 
 . ................................................................................................................................................................

5 نشاط
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الصادرات والواردات في المملكة العربية السعودية: 
أ- الصادرات:

يعـــد النفط ومشـــتقاته من أهم الصـــادرات، تأتي بعـــده منتجات البتروكيماويـــات، والتمور، 
وغيره.  والحديد، 

ب- الواردات:
تتنوع الواردات للوطن، فتشـــمل السيارات، والمعدات الثقيلة، واألجهزة، واآلالت الكهربائية 

بأنواعهـــا، وبعض األغذية، والمنتجات النباتية، والحيوانية واألدوية، والعطور. 

حركة البيع والشراء لمختلف أنواع 
السلع المحلية أو المستوردة داخل 

حدود الدولة

حركة البيع والشراء لمختلف أنواع 
السلع خارج حدود الدولة

التجارة الخارجيةالتجارة الداخلية

أنواع التجارة

أ- الميزان التجاري:
هو الفرق بين قيمة صادرات الدولة وقيمة 

وارداتها.
قيمة  تكون  أن  الدول على  وتحرص جميع 
ليصبح  الواردات،  قيمة  من  أكبر  الصادرات 

مصلحتها.  في  التجاري  الميزان 
ب- التبادل التجاري:

 يقصد به العالقات التجارية بين الدول في 
استيراد السلع وتصديرها.

ويحرص وطني على إقامة عالقات تجارية 
مع أغلب دول العالم. 

لالطالع

جانب من ميناء جدة اإلسالمي
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مات ترتكز عليها الصناعة في المملكة العربية السعودية. يذكر الطلبة ثالثة ُمَقوِّ
 

1

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

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

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

2  يذكر الطلبة ثالثة حلول مقترحة لتنويع الصادرات الوطنية.

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

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

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

3 يقترح الطلبة حلواًل تتوافق مع رؤية 2030 تجعل المملكة العربية السعودية تستغني 
عن كثير من الواردات.

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

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

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

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

. ..............................................................................................................................................................
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  السياحة
هي انتقال فرد أو مجموعة من األفراد من منطقة إقامتهم إلى مناطق داخل الوطن )السياحة 
الداخلية( أو إلى بلدان أخرى خارج الوطن )السياحة الخارجية(؛ بهدف قضاء وقت للمتعة 

واالستجمام، والتعرف على الثقافات األخرى. 
مناظر  من  متنوعة  بكنوز  السعودية  العربية  المملكة  الغالي  وطننا  على    اهلل  َمنَّ  ولقد 
طبيعية، وسواحل بحرية جميلة، وآثار تاريخية وإسالمية؛ لذلك سعت الحكومة الستثمارها 

وجعلها مناطق سياحية يتمتع بها السائحون.

العربية  المملكة  فــي   2030 رؤيـــة  ــداف  أهــ »مـــن 
وتنويعها،  االقــتــصــاد  مــصــادر  تنمية  الــســعــوديــة 

وذلك من خالل تطوير قطاع السياحة«.
الــســيــاحــيــة فـــي المملكة  الــمــنــاطــق  أبــــرز  أ- مـــا 

العربية السعودية؟
......................................................................................

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

اآلثـار  مواقـع  مـن  ثالثـة  الطلبـة  يسـتخرج  ب- 
التاريخية في الوطن من خالل الموقع اإللكتروني 

للهيئـة العامـة للسـياحة والتـراث الوطنـي 
 www.scth.gov.sa

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

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

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

1 نشاط

الدرس العاشر
الدرس الرقمي

السياحة

الُعال - منطقة المدينة المنورة

الدرعية التاريخية
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يحدد الطلبة على الخريطة
ما يأتي:

أ- المدن المقدسة.  
ب- بعض المدن الساحلية. 

ج- بعض المدن الجبلية. 

2 نشاط

قبلة المسلمين وقلباالقتصاد الكبير عالمياً
العالم اإلسالمي

مات السياحية  الُمَقوِّ
للمملكة العربية السعودية

المساحة الجغرافية الكبيرة

الشعب الِمْضياف

التنو ع الجغرافي والبيئي الموقع الجغرافي الرابط 
لثالث قارات التراث الحضاري العريق
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أهمية السياحة في المملكة العربية 
السعودية:

العربية  المملكة  وطني  حكومة  ُعنيت 
العامة  الهيئة  فــي  ممثَّلًة  الــســعــوديــة 
ووزارة  الــوطــنــي،  والـــتـــراث  للسياحة 
الثقافة، والهيئة العامة للترفيه؛ بتنـشيط 

الـسياحة، وذلك لعدة أسباب، منها:
1- زيادة الدخل االقتصادي.

2-إيجاد فرص عمل للمواطنين. 
3- إبراز المكانة التاريخية والحضارية 

للبالد.
4- اإلسهام في زيادة الناتج المحلي.

وقت  وقضاء  للترويح  برامج  توفير   -5
اإلجازات.

يوضح الطلبة العالقة بين االستقرار األمني، ونشاط الحركة السياحية لدعم االقتصاد 
الوطني.

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

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

3 نشاط

قرية ذي َعْين التاريخية في منطقة الباحة

مشروع نيوم
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يعلل الطلبة ما يأتي:
 

1
أ- إقامة المدن الترفيهية والمتاحف في وطني.

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

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

ب- عناية حكومة وطني بالصناعة.
.................................................................................................................................................................

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

ج- زيارة ماليين المسلمين لوطني.
.................................................................................................................................................................

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

 
يكتب الطلبة خطة زمنية وبرنامجًا لزيارة منطقة سياحية أو أثرية في إحدى 

 
2

والتراث  العامة للسياحة  للهيئة  اإللكتروني  بالموقع  باالستعانة  مناطق وطني 
الوطني.

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

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

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

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

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

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

تقويم الدرس العاشر
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الدرس الرقمي

الدرس الحادي عشر

تنمية الَمواِرد

؟ ما المقصود بتنمية الموارد؟

إن المتتبع لمراحل نمو الدولة يلمس فارقاً كبيراً بين ابتدائها وما هي عليه اآلن، فقد َخَطْت 
في مدة قياسية خطوات جبَّارة في جميع المجاالت، وقامت بجهود عظيمة في تنمية الموارد 
ودعمها، سواء كان ذلك مادّياً أم بالتشجيع وتقديم التسهيالت للمشروعات التنموية. ومن 

هذه الجهود ما يأتي:
أواًل: العناية بالموارد المائية والزراعية والحيوانية:

1- إقامة السدود لحجز مياه السيول وتخزينها لالستفادة منها في الشرب والزراعة. 
2- إنشاء محطات تحلية المياه المالحة للتقليل من استنزاف المياه الَجْوفية. 

ْقَعة الزراعية باستصالح األراضي البُْور وإقامة المشروعات، مثل:  3- التوسع في زيادة الرُّ
ْرف باألحساء والَقطيف.  ّي والصَّ مشروع الرَّ

4- تشجيع الِقطاع الخاص على االستثمار الزراعي، وإنشاء المزارع النموذجية. 
رة للمزارعين والمستثمرين من صندوق التنمية الزراعية، وبنك  5- تقديم القروض الميسَّ

التنمية االجتماعية، مع تقديم اإلعانات النقدية لهم. 

الجهود الوطنية لتنمية الموارد:

التنمية
هي جهود منظمة تهدف إلى الرقي بمستوى المعيشة، والنهوض بالمجتمع في المجاالت 

االجتماعية والثقافية واالقتصادية، واالستعمال األمثل للموارد وفق رؤية واضحة.
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ما واجبنا تجاه جهود الدولة في توفير المياه العذبة؟
.................................................................................................................................................................

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

1 نشاط

ثانيًا: العناية بتنمية الثروات المعدنية:
تبذل الدولة ممثَّلًة في وزارة الصناعة والتجارة جهوداً كبيرة من أجل تنمية ثرواتها المعدنية 

وتطويرها بما يؤثر إيجابّياً في االقتصاد الوطني، ومن أهم تلك الجهود: 
1- تنقيب الخبراء والمهندسين عن المعادن.

2- تشجيع القطاع الخاص لإلسهام في اقتصاد المعادن.
3- تنمية الكوادر السعودية وتأهيلها بالتنسيق مع شركة أرامكو السعودية.

4- توفير وسائل النقل السريعة والبنية التحتية.
المتحققة من  القيمة  تعظيم  رؤية 2030 في  بتحقيق  وذلك  وتنويعه،  االقتصاد  تنمية   -5

قطاع المعادن.

البذور،  من  جيدة  أنــواع  باستيراد  وذلك  والحيواني،  الزراعي  اإلنتاج  لتحسين  العمل   -6
الالت الحيوانية، ومكافحة األمراض واآلفات.  واختيار أفضل السُّ

7- استعمال التقنية الحديثة باستيراد أحدث اآلالت واألجهزة، والتعاقد مع الخبراء والفنيين 
لالستفادة من خبرتهم في تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها.
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أ- يستنتج الطلبة  بعَض أسباب حرص الدولة على تنمية الموارد المعدنية.
.................................................................................................................................................................

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

ب- ما الشركة الوطنية المعنية بالتعدين؟
. ...............................................................................................................................................................

2 نشاط

ثالثًا: العناية بتنمية الصناعة والتجارة: 
الجهود  ومن  والتجاري،  الصناعي  النشاَطيْن  دعم  على  االقتصادية  وطني  سياسة  تقوم 

المبذولة في هذا المجال ما يأتي: 
1- إقامة المدن الصناعية في مختلف المناطق، مثل: مدينتَي الجبيل وينبع الصناعيتين.

رة له، وتوفير  2- تشجيع دخول القطاع الخاص في الصناعة، وذلك بتقديم القروض الميسَّ
الخدمات بأسعار مخفضة. 

المحلية  للسلع  الحماية  تقديم  بديل، مع  لها  يتوافر  التي ال  للمواد  الجمركي  اإلعفاء   -3
بزيادة الرسوم على السلع المستوَرَدة. 

4- إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. 
5- تنمية القوى البشرية السعودية ورفع كفاءتها.

6- إطالق مبادرة التكامل الصناعي بتقديم أرض وقرض صناعي.
7- إنشاء صندوق التنمية الصناعي لتقديم القروض.
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أ- يذكر الطلبة بعض المنتجات الوطنية.
.................................................................................................................................................................

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

ب- يصف الطلبة شعورهم عند رؤية منَتج وطني ُكتب عليه )ُصِنَع في المملكة العربية 
السعودية(.

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

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

3 نشاط

مجمع َصَدارة للصناعات الكيماوية في الجبيل الصناعية
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يذكر الطلبة اثنين من الجهود الوطنية في التنمية الزراعية، والتعدينية، والصناعية.
  

1

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

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

يعلل الطلبة ما يأتي:
 

2

أ- عناية الدولة بتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها في مختلف القطاعات.
.................................................................................................................................................................

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

ب- ارتفاع القيمة اإلنتاجية للثروة الزراعية والحيوانية في المملكة العربية السعودية.

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

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

مختلف  فــي  االستثمار  على  الخاصة  للقطاعات  الــدولــة  تشجيع  أســبــاب  الطلبة  يستنتج 
 

3
المجاالت.

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

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

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

تقويم الدرس الحادي عشر
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الدرس الرقمي

الدرس الثاني عشر

المحافظة على الَمواِرد

خلق اهلل  جميع موارد الحياة لننتفع بها، وهي حق للجميع اليوم ومستقباًل، فال يحق لنا 
االنتفاع بها انتفاعاً غيَر رشيٍد قد يجعلها ُعْرضًة للنفاد والفساد والتشويه. 

ُبوا َوَل تُْسِفُواۚ إِنَُّه َل ُيِبُّ الُْمْسِفنَِي 31﴾ ]األعراف[. قال تعالى: ﴿َوُكُوا َواْشَ

 المحافظة على الموارد:
يُحاَفُظ على الموارد من جانبين، هما: 

أواًل: على مستوى الدولة )الوزارات، والهيئات، والمنظمات(.
ثانيًا: على مستوى األفراد، والمجتمعات.

أ- دور الدولة في المحافظة على الموارد: 
المدة  وإنماء  منها،  د  متجدِّ هو  ما  على  بالمحافظة  الموارد  استعمال  لترشيد  العمل   -1

دة وإطالتها، والبحث عن البدائل.  الزمنية للموارد غير المتجدِّ
2- اتخاذ الوسائل الكفيلة بتنمية جميع الموارد والحّد من مشكالتها. 

3- استعمال تقنيات التدوير وإعادة استعمال الموارد. 
4- توعية األفراد والمجتمع بأهمية المحافظة على الموارد، واالبتعاد عن السلبيات التي 

ينتج عنها تدهور الموارد. 
5- اتخاذ جميع اإلجراءات التي تكفل المحافظة على موارد البيئة البرية والبحرية، ومنع 

أي إضرار بها.

هل يمكن أن َتْنَضَب الموارد الطبيعية؟
؟ ما واجبنا نحو هذه الموارد؟
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من األمثلة على دور الدولة في المحافظة على الموارد:
1- المحافظـة علـى الحيوانـات الِفْطريـة مـن االنقـراض، بضبـط عمليـات الصيـد، والعمـل 

إلكثـار األنـواع المختلفـة مـن تلـك الحيوانـات.
2- حماية الغابات والمراعي، والمحافظة على الغطاء النباتي، واستعادة ما ُفقد منه. 

3- حماية مياه البحار من مصادر التلوث، وتنظيم الصيد في المياه اإلقليمية. 
4- صيانـة مـوارد الميـاه السـطحية والجوفيـة، والمحافظـة عليهـا بإنشـاء السـدود وتخزيـن  

ثـات إليهـا، مثـل: ميـاه الصـرف الصحـي أو النفايـات.  الميـاه، ومنـع وصـول الملوِّ
ـمات الطبيعيـة  5- التوسـع فـي إنشـاء المتنزهـات الوطنيـة للمحافظـة علـى النباتـات والسِّ

واألَثَريـة لهـذه المواقـع، وتوفيـر أماكـن للتنـزه والسـياحة.
6- فرض العقوبات على المخالفين ألنظمة الترشيد.

يذكر الطلبة ثالث وزارات وطنية تعمل في مجال المحافظة على الموارد.
. .......................................................................................................................................................... -1
. .......................................................................................................................................................... -2

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

1 نشاط
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يقترح الطلبة طرقًا جديدة لتوعية المواطنين بأهمية الموارد.
...................................................................................................................................................................

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

2 نشاط

ب- دور األفراد والمجتمعات في المحافظة على الموارد:
1- إنشاء جمعيات غير حكومية لحماية الموارد والمحافظة عليها وتقديم البرامج التوعوية. 
الصـرف  كميـاه  الملوثـة  المـواد  إليهـا   فـال تصـرف  المائيـة،  الثـروة  علـى  المحافظـة   -2

السـامة.  والمـواد  الكيماويـة  المـواد  أو  المعالجـة،  غيـر  الصحـي 
ـَمكية،  3- المحافظـة علـى نظافـة السـواحل والشـواطئ البحريـة للحفـاظ علـى الثـروة السَّ

بتجنُّـب إلقـاء نفايـات المصانـع أو رمـي المخلفـات مـن السـفن فـي البحـار. 
4- المحافظـة علـى النباتـات والثـروة الحيوانيـة، وذلـك بمنـع صيد الحيوانـات البرية النادرة 
مبيـدات  اسـتعمال  وتجنُّـب  وإحراقهـا،  األشـجار  قطـع  ب  وتجنُـّ باالنقـراض،  دة  والمهـدَّ

كيماويـة تضـر النبـات والمزروعـات. 
5- المحافظة على المناطق السياحية بالحرص على نظافتها.

طائر مالك الحزين النادر في ساحل البحر األحمر بجدة الَمها العربي
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 يذكر الطلبة اثنين من الموارد في وطني.
 

1

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

. .......................................................................................................................................................... -2
الــعــبــارة غير  ــام  أمـ  )( الــعــبــارة الصحيحة، وعــالمــة ــام  أمـ  )( يــضــع الطلبة عــالمــة 

 2
الصحيحة فيما يأتي:

أ- استعمالي للمياه باعتدال يضمن استمرارها وتدفقها بإذن اهلل.               
ب- التوعية في وسائل اإلعالم ضرورةٌ في الحث على المحافظة على الموارد.   

ج- المحافظة على الموارد تكون بكثرة استغاللها.        

3  يحدد الطلبة دور كل من الدولة والفرد في المحافظة على الموارد من النواحي اآلتية:

تقويم الدرس الثاني عشر

دور الفرددور الدولة

في  الصحي  الصرف  استعمال  السبل إلعــادة  أفضل  إيجاد  أ- 
الصناعة

ب- العمل لزيادة وعي الناس بقلة الموارد وضرورة االستعمال 
األمثل لها

ج- عدم اإلسراف في استعمال الماء والكهرباء

د- عدم قتل الحيوانات بغير حق وإلحاق األذى والضرر بها

وطنية،  متنزهات  إلــى  الشجرية  المناطق  بعض  تحويل  هـــ- 
وأماكن ترفيهية سياحية
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تقويم
الوحدة
السابعة
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تقويم الوحدة السابعة

1  يذكر الطلبة ثالثة أودية داخلية في المملكة العربية السعودية.

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

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

2   يقارن الطلبة بين المياه السطحية والعميقة: 

أوجه االختالفأوجه الشبهنوع المياه
المياه السطحية

المياه الجوفية العميقة

3  يكتب الطلبة تقريرًا موجزًا عن اكتشاف النفط في المملكة.
..................................................................................................................................................................

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

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

ف الطلبة الحقول في الجدول اآلتي: 4   يصنِّ

)أبو َحْدِرّية، شمال الكدن، ُخَريص، ُمِنيَْفة، الحلَْوة، الَقطيف، الفاضلي(

حقول نفطية

حقول غاز
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5  يختار الطلبة اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

أ- ِمْن أغنى الجهات في وطني بالمياه السطحية:
ْبع الخالي الرُّ المنطقة الشماليةِتهامة َعسير

ب- يتركز معدن الفوسفات في: 
الزبيرة َحْزم الَجالميدَمْهد الذهب

مات السياحة، منها:  ج- يتمتع وطني بكثير من ُمَقوِّ

6 ما النتائج الناشئة عن:

أ- إقامة السدود وإنشاء محطات التحلية في المملكة العربية السعودية.
..................................................................................................................................................................

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

ب- تطور وسائل النقل في المملكة العربية السعودية.
..................................................................................................................................................................

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

ج- عناية حكومة  وطني باآلثار التاريخية.
..................................................................................................................................................................

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

المصانع المناطق الساحليةتوافر مصادر الطاقة
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7 يحدد الطلبة على خريطة وطني المملكة العربية السعودية:

أ- محطتَي تحلية للمياه.       ب- حقلين من حقول النفط.            ج- حقل غاز.
د-  مناطق تََركُّز النحاس.      هـ- مدينتين ساحليتين سياحيتين.

8  يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:
أ- تنقسم موارد المياه في وطني إلى: .................... و .........................  و ........................ و............................ .
ب- من محطات التحلية على البحر األحمر: ................................................. و  ........................................... .
ج- من أهم العيون في وطني: ............................................................................. و ..........................................
د- بدأ التنقيب عن النفط في عهد ..................................................................................................................
هـ- يعد الغاز مادة أساسية في كثير من الصناعات .....................................................................................
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9 يعلل الطلبة ما يأتي:
أ- لجوء وطني إلى تحلية مياه البحر.

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

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

ب- إنشاء السدود في وطني.
..................................................................................................................................................................

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

ج- يُعد وطني من الدول قليلة المياه الصالحة للشرب والزراعة.
..................................................................................................................................................................

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

د- معظم صادرات وطني َمَواّد خام )نفطية(.
..................................................................................................................................................................

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

هـ- حرص حكومة وطني على تنمية الموارد المعدنية والنفطية.
..................................................................................................................................................................

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

مات السياحة في وطني. 10  يذكر الطلبة ثالثة من مقوِّ

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

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

. .......................................................................................................................................................... -3
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11  يذكر الطلبة ثالثة من أساليب محافظة األفراد على الموارد الوطنية.

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

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

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



الوحدة الثامنة

اإلنجاز الذاتي و االقتصاد

٨

 الدرس الثالث عشر: اإلنجاز الذاتي   

 الدرس الرابع عشر: العمل واإلنتاج       

 الدرس الخامس عشر: االقتصاد الوطني 

 الدرس السادس عشر: المشكالت االقتصادية

دروس الوحدة



أهداف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على جوانب االقتصاد الوطني
الذاتي اإلنجاز  بأهمية   الوعي 

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

ما اإلنجاز الذاتي؟  ؟
 اإلنجاز الذاتي

هو حالة داخلية مستمرة مرتبطة بمشاعر 
ــهــه نحو  ــَوجِّ ــشــاط وحـــمـــاس(، تُ ــفــرد )ن ال
عالياً  مستوًى  يحقق  بما  للعمل  التخطيط 
من النجاح والتفوق، ومن ثَمَّ الشعور بالرضا 
تغلََّب  وبما  نتائج،  من  حققه  بما  واالرتياح 

عليه من تحديات وصعوبات.

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

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

1 نشاط

 المعرفة
والمهارات

 دافع
لإلنجاز

 إبداع
وتميز

رضا

اإلنجاز الذاتي

الدرس الثالث عشر

ز ثقة اإلنسان بنفسه وثقَة اآلخرين به يُعزِّ

يُْشِعر اإلنسان بالرضا عن نفسه

يكون مصدر اعتزاز وفخر للشخص ولوطنه

أهمية اإلنجاز الذاتي
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أ- هل يمكن أن أصف نفسي بأني إنسان ُمنِجز دون أن أتزود بالمعارف والمهارات؟ ولماذا؟
...................................................................................................................................................................

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

ب- هل يعني اإلخفاق أن أتوقف عن العمل؟
...................................................................................................................................................................

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

ج- ما الطرق التي تجعلني أتحاشى اإلخفاق؟
...................................................................................................................................................................

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

2 نشاط

العوامل التي تساعد على تحقيق اإلنجاز الذاتي

التزود بالمعارف 
والمهارات

الثقة الطموح
بالنفس

االستفادة من 
األخطاء من 
أجل أاّل تتكرر

المثابرة 
والمواظبة

تحمل 
المسؤوليات

اإلجناز الذاتي

إبداع رؤية حافز تخطيط تطور تعلم تدريب أهداف
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٢٤ ٣ ١

تحديد األهداف 
التي نريد الوصول 
إليها تحديداً دقيقاً 

وواضحاً

التخطيط 
لألعمال التي 

نؤديها
بذل الجهد

والعمل الدؤوب
التعاون مع 
اآلخرين 

واالستفادة من 
خبراتهم

3 نشاط

1- االستقالل في كل األعمال الدراسية، وأالَّ نقلد اآلخرين.
2- أالَّ نناقش المعلومات التي يقدمها المعلِّم وال نبحث عن المعلومة الصحيحة.

3- أن نعتني بحفظ المعلومات، وال نسعى إلى تطبيقها في حياتنا اليومية.
ل من يكلفنا بعمل، ويترك لنا مجاالً لإلبداع. 4- أن نفضِّ

5- أن ندرس من أجل العلم وتنمية شخصيتنا.
6- أن نعتني بفهم المادة المدروسة، ونسعى للنجاح والتفوق.

ف ضمن اإلنجاز الذاتي: أ- يحدد الطلبة األعمال التي ُتصنَّ

خطوات تحقيق اإلنجاز الذاتي
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ب - ما عالقة اإلنجاز الذاتي بالتحصيل الدراسي والتفوق في المدرسة؟
...................................................................................................................................................................

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

يؤدي واجباته بانتظام

  يلتزم مواعيده
وينظم وقته

 يسعى إلى درجات 
مرتفعة في الدراسة

 يميل إلى عمل األشياء 
الصعبة وينجزها

 يؤدي ما يكلف به 
على أكمل وجه

يتغلب على العوائق 
مهما كانت

 يثابر ويصمد 
لتحقيق الهدف

يبذل الجهود الشاقة
إلنجاز أعماله بإتقان

صفات الفرد 
المنجز

حتى يكون الفرد منجزاً إنجازاً ذاتّياً ال بد أن يتوافر فيه عدد من الصفات، منها أن:
 خصائص الفرد الُمْنِجز:

تعـــد ثقافـــة المبـــادرة مـــن أســـس اإلنجـــاز الذاتـــي، ومـــن دعائـــم االقتصـــاد الوطنـــي، وذلـــك بإبـــداع أفـــكار لمشـــاريع 
صغيـــرة ذاتيـــة تصبـــح كبيـــرة فـــي المســـتقبل.

لالطالع
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1  ما اإلنجاز الذاتي؟

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

2  ما أهمية اإلنجاز الذاتي في حياتك؟

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

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

3  ما عالقة المثابرة والمواظبة باإلنجاز الذاتي؟

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

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

4  يوضح الطلبة خطوات تحقيق اإلنجاز الذاتي من خالل عمل سبق تنفيذه.

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

...............................................................................................................................................
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5 يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غيرالصحيحة 
فيما يأتي:

أ- اإلنجاز الذاتي غير مرتبط بثقة اإلنسان بنفسه وثقِة اآلخرين به.                                      
ب- الطموح ال يحقق اإلنجاز الــــــذاتــــــي.                                                       
ج- اإلنجاز الذاتي مرتبط بحسن التخطيط.                                                         
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الدرس الرقمي

 العمل واإلنتاج

لماذا نعمل؟ 
ما عالقة اإلنتاج بالعمل؟  ؟

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

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

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

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

الدرس الرابع عشر

شباب سعوديون يتدربون في المعهد التقني لأللبان واألغذيِةِ

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

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

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

1 نشاط
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العمل

جودةوظيفة حكومية قوةمعارف

إنجازتجارة تنافسيةمهارات

إبداعوظيفة قطاع خاص

مسؤولية

عوائد للفرد 
والمجتمع
 والدولة

اإلنتاج )سلعة - خدمة( االقتصادالكفاءة

 اإلنتاج:
النشاط اإلنساني للحصول على السلع أو الخدمات من المواد الخام أو المعارف والمهارات.

يحقق اإلنتاج فوائد كثيرة، من أبرزها:
1- تلبية احتياجات اإلنسان المادية وغير المادية.

2- توفير فرص عمل ألفراد المجتمع.
3- رفع مستويات االقتصاد الوطني.

4- دعم اإلبداع واالبتكار.

لماذا اإلنتاج مهم؟  ؟

لالطالع

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

على األيدي العاملة.

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

2 نشاط

لالطالع

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

اهلل يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه« ]صححه األلباني[. 
2- التطوير: هو البحث عن المزيد من المعارف والمهارات في العمل، ومواكبة 

الجديد ومعالجة أوجه الضعف، والتدرب والبحث.
3- التزام القيم واألخالق: فالدين اإلسالمي يحثنا على التوكل على اهلل، والتزام 
الصدق واألمانة وحسن التعامل، وتجنب الغش والتقصير وإفشاء أسرار العمل.
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دائماً نفكر ما المهنة التي سوف نعمل بها مستقباًل؟
األمهات  أو  اآلباء  ميولهم، فمهنة  تقليد اآلخرين في  تجنُّب  بد من  ولكي نحدد ذلك فال 
ليس لزاماً أن تكون ضمن ميول األبناء وقدراتهم، ولهذا يخضع اختيارنا للمهنة إلى عوامل 

ومعايير متعددة. 

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

ما المهنة المناسبة لي؟  ؟

معايير اختيار المهنة

التخصص 
حاجات سوق الميول والقدراتوالمستوى العلمي

العمل
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أ- يناقش الطلبة العبارة اآلتية في حدود سطرين:
)العمل مصدر ُرقّي األمم(. 

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

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

ب- يعبر الطلبة في حدود سطرين عن المكانة التي يمنحها العمل لإلنسان.
..................................................................................................................................................................

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

ج- يحدد الطلبة مهنة المستقبل، ثم يعددون المعايير التي تتطلبها.
..................................................................................................................................................................

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

د- ما النشاطات التي يمكن أن ُتماَرس من أجل تطوير القدرات والمهارات الوظيفية؟

1- المبادرة بالتدريب والتعلُّم الذاتي.
. .......................................................................................................................................................... -2
. .......................................................................................................................................................... -3

3 نشاط
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 ما أبرز عوامل نجاح العمل؟
 

1

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

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

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

2  يذكر الطلبة ثالثة من أسباب أهمية العمل.

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

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

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

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

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

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

4  يمثل الطلبة ألثر التطوير العلمي في بعض المهن الحديثة.

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

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

تقويم الدرس الرابع عشر
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هنــــــاك عوامــــــل متعددة تتحكم في اقتصاد أي 
دولة، مـــن أبرزها:

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

واالزدهـــار.

الدرس الرقمي

االقتصاد الوطني

الدرس الخامس عشر

 االقتصاد الوطني:
هو مجموع عمليات األنشطة البشرية من إنتاج وخدمات واستهالك.

ما الذي يؤثر في االقتصاد الوطني؟  ؟

مجاالت االقتصاد الوطني

الخدماتالنقلالصناعةالتعدينالزراعةالبناء

أثر االزدهار االقتصادي في مدينة الرياض

معمل لتكرير النفط
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2- الَمِوارد:
يقوم االقتصاد على توافر الموارد، مثل: الموارد 
وغيرهـا،  والمعـادن  النفـط  ومنهـا  الطبيعيـة، 
ـّكان القادريـن علـى  والمـوارد البشـرية مـن السُّ

العمـل.

3- التخطيط السليم:
وضعت المملكة العربية الســـعودية منذ تأسيسها 
الُخَطَط االقتصادية الالزمـــة لتطوير االقتصاد، 
ففـــي عهد الملـــك عبدالعزيز تمكنـــت البالد من 
اســـتغالل النفـــط، وبعـــض المعـــادن، وأصـــدرت 
عـــدداً من األنظمـــة والمبـــادرات االقتصادية، ثم 
فـــي عهـــد الملـــك فيصل بـــن عبدالعزيـــز بدأت 
الخطـــط الخمســـية للتنميـــة. واليـــوم وُمواَكبـــًة 
للتطـــورات االقتصاديـــة والعالميـــة وضع مجلس 

الـــوزراء برئاســـة خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود خطة 
جديدة لإلصالح االقتصادي، وهي رؤية 2030، التي أشـــرف على إعدادها صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان بن عبدالعزيـــز، ولي العهـــد نائب رئيس مجلـــس الوزراء 

وزيـــر الدفاع. 

4- اإلجراءات:
يقـــوم االقتصـــاد على عدد من اإلجـــراءات واألنظمة، فـــإذا كانت تلك اإلجـــراءات معقدة أو 

غير حديثـــة فإن االقتصـــاد يتضرر بذلك.
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5- السوق:
بالســـوق  االقتصـــاد  يرتبـــط 
العالمـــي  والســـوق  الداخلـــي 
أو  النشـــاط  يســـتقبل  الـــذي 
الُمنتَـــج، ســـواء كان ســـلعة أم 
مفهـــوم  علـــى  وبنـــاء  خدمـــة. 
الســـوق فإن االقتصـــاد يواجه 
كثيراً من التغيرات والتطورات 

وإيجابـــاً. ســـلباً 

6- المشكالت االقتصادية:
يعد االقتصاد السعودي من أقـوى االقتصـادات في العالم، إْذ تَُعدُّ المملكــة العربية السعودية 
مـن الـدول العشـرين األقـوى اقتصـاداً فـي العالـم، وذلـك لقوتهـا العالميـة بالنفــط والمعادن، 
ـّكانية والجغرافيـة واإلسـالمية وغيرهـا، وبرغـم ذلك يواجـه االقتصاد الوطني  وعواملهـا السُّ
بعـض المشـكالت التـي تعمـل الحكومـة لمعالجتها وفق أسـس سـليمة وفاعلـة، ومن أبرز تلك 

المشكالت:
1- االعتماد على النفط َموِرداً للدخل.

2- البطالة.

االعتماد على النفط:
تمتلك المملكة العربية السعودية النسبة األعلى في احتياطات النفط، وتعد أكبر منتج للنفط  

في العالم، ومنذ اكتشاف النفط عام 1357هـ حتى اليوم وهو يمثل المورد األساس للوطن.

قمة العشرين في اليابان 1440هـ
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ما المشكلة في االعتماد على موارد النفط وكونه دخاًل رئيسًا للوطن؟ ؟
النفـــط مثـــل أي ســـلعة اقتصادية أخرى 
والتطـــورات  العالمـــي  بالســـوق  تتأثـــر 
الحديثـــة، وشـــهدت أســـعار النفـــط في 
العقود الماضية ارتفاعـــاً وانخفاضاً أثر 
تأثيـــراً كبيراً فـــي االقتصاد الســـعودي.
فعند ارتفاع أســـعار النفط تـــزداد موارد 
الدولـــة المالية، وتوجههـــا الحكومة نحو 
وإنشـــاء  المواطنيـــن  وخدمـــة  التطـــور 
م أفضل الخدمات  البنيـــة التحتية، وتقـــدِّ
في مجـــاالت التعليم والصحـــة وغيرها. 

وعنـــد انخفاض أســـعار النفـــط تتأثر مـــوارد الدولة فيتقلـــص اإلنفاق، وهذا يؤثر ســـلباً في 
اقتصـــاد الوطـــن والخدمـــات المقدمة للمواطـــن عموماً.
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رسم بياني يوضح تغير أسعار النفط 

للدخل  رئيسًا  النفط مصدرًا  االعتماد على  لعدم مناسبة  أخــرى  أسبابًا  الطلبة  يستنتج 
الوطني.

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

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

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

1 نشاط
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 ما االقتصاد الوطني؟
 

1

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

د الطلبة ثالثة من العوامل التي تتحكم في اقتصادات الدول.  يعدِّ
 2

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

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

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

ن الطلبة أثر األمن الذي يعيشونه في ازدهار اقتصاد وطنهم. 3  يبيِّ
...................................................................................................................................................................

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

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

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

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

. ................................................................................................................................................................
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المشكالت االقتصادية

الدرس السادس عشر

الدرس الرقمي

 الَبطالة:
مشكلة اقتصادية، واجتماعية، تعني أالَّ تتهّيأ فرص العمل 
لألفراد الباحثين عن العمل، الراغبين فيه القادرين عليه.

 أسباب البطالة:

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

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

وارتفاع األجور.
3- التطور التقني واالستغناء عن األيدي العاملة.

4- االستعانة باأليدي العاملة الوافدة بسبب كونها رخيصة.
5- ضعف التدريب والتأهيل، وأّن بعض مخرجات 

التعليم ال تناسب فرص العمل المتاحة.
ب- األسباب االجتماعية:

1- النظرة االجتماعية غير الصحيحة التى ال تتقبل 
بعض فرص العمل.

2- زيادة أعداد السكان على فرص العمل.
3- بحث طالبي العمل عن مستويات أجور أعلى.

الَعـــْرض: هو الكمية المعروضة 
خدمة  أو  سلعة  من  السوق  في 

محدد. زمن  في  معين  وبسعر 

الطلـــب: الرغبة مع القدرة على 
زمن  في  خدمة  أو  سلعة  شراء 

محدد.

لالطالع

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

 أنواع البطالة:

الوطني  االقتصاد  في  متعددة  ــار  آث للبطالة 
والمجتمع، من أبرزها:

أ- اآلثار االقتصادية:
1- ضعف اإلنتاج.

2- ضعف االستهالك.
3- هدر الموارد البشرية.

ب- اآلثار االجتماعية:
مثل:  االجتماعيـــة،  المشكــــالت  انتشـــار   -1

الجريمة والمخدرات.
2- ضعف الوضع االجتماعي لألسرة.

3- زيادة حاالت األمراض النفسية والعصبية.

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

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

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

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

1 نشاط

صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(
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 قياس البطالة:

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

العمل.

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

فرص عمل مناسبة له حسب رؤيته.

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

إنجازها بعدد أقل منهم.

يقاس معدل البطالة في العالم بتحديد 
النسبة وفق اآلتي:

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

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

.)٪12٫7(

اليابان ٢٫٣

٣٫٣

٣٫٤

٤٫٢

١٠٫١

١٢٫٧

١٤٫٩

١٨٫٩

املكسيك

أملانيا

كوريا

إيطاليا

السعودية

إسبانيا

اليونان

نسبة البطالة في بعض الدول مقارنة بالمملكة العربية السعودية عام 1439هـ

برنامج جدارة للتوظيف الحكومي بوزارة الخدمة المدنية
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أساليب العالج التي اتخذتها حكومة وطني لحل مشكلة البطالة

جذب المستثمر 
المحلي واألجنبي

من خالل الهيئة 
العامة لالستثمار:

- تيسير: لجنة 
حكومية تدعم 

القطاع الخاص 
لتحقيق االزدهار.
- مراس: برنامج 

وطني يقدم 
جميع الخدمات 

الحكومية 
والخاصة 

لمساعدة المواطن 
لبدء عمل تجاري

ُخصص لتوطين 
الوظائف في 

القطاع الخاص 
وتأهيل القوى 

العاملة الوطنية، 
ودعم الباحثين 
بجدية عن عمل 
من خالل برنامج 

)حافز( الذي 
يقدم إعانات مالية 
شهرية لمدة سنة 

وفق الضوابط

باشتراط توظيف 
سعوديين مقابل 
حوافز للقطاع 

الخاص، وتوطين 
الوظائف في 

األجهزة الحكومية، 
وزيادة الرسوم 
على األيدي 
العاملة الوافدة

تطوير رواد 
األعمال والمنشآت 

الصغيرة 
والمتوسطة

إنشاء وكالة 
توظيف 

للسعوديين 
بوزارة العمل في 

عام 1439هـ

تقليص األيدي  
العاملة الوافدة

إنشاء صندوق 
تنمية الموارد 
البشرية )هدف(

إنشاء الهيئة 
العامة للمنشآت 

الصغيرة 
والمتوسطة 

)منشآت(

تطوير التعليم 
للحصول على 

مخرجات 
جيدة تلبي 
احتياجات 
سوق العمل

لالطالع

مـــن برامج رؤيـــة 2030 برنامـــج جودة الحيـــاة الذي 
يخـــدم الجانـــب االقتصـــادي ويعالج البطالـــة بتوفير 
فرص عمل كثيرة في عدد من األنشـــطة الترفيهيــــة، 
والخدميـــــــــة، والترويجيـــــة، والرعايــــــة الصحيـــة، 

والنقل. واإلســـكان، 
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باالستعانة بمصادر التعلم يوضح الطلبة كيف يحقق برنامج جودة الحياة تقليص معدل البطالة؟
..................................................................................................................................................................

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

2 نشاط

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

التضخم

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

1440هـ1420هـ1400هـ

مثال لمفهوم التضخم:
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 معالجة التضخم:

 أسباب التضخم:

 آثار التضخم:

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

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

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

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

مثال:
إذا كان لديـك عشـرة ريـاالت اليـوم فإنـه يمكنـك أن تشـتري بهـا قصـة واحـدة مـن المكتبـة 
لقراءتهـا، فـي حيـن أنـك كنـت تشـتري بهـا فـي السـنوات العشـر الماضيـة ثـالث قصـص مـن 
المكتبة، وهذا يعني أن قيمة الرياالت العشـرة أصبحت أقل منها في عشـر سـنوات مضت؛ 

الرتفـاع األسـعار وأسـباب أخرى.

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

1- ارتفاع نسبة البطالة.
2- ارتفاع معدل الفقر.

3- التأثير السلبي على أصحاب الدخل الثابت والمحدود.
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 يعدد الطلبة أسباب البطالة االقتصادية.
 

1

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

2  يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غيرالصحيحة 
فيما يأتي:

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

المملكة  البطالة في وطننا  تقلل من  أن  التي يمكن  واالقتراحات  الحلول  ما  برأيك    3
العربية السعودية؟

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

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

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

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

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



تقويم
الوحدة
الثامنة
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 هل يمكن أن أكون منِتجًا دون أن يكون عملي ذا جودة؟ ولماذا؟
 

1

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

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

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

 ما أهم الشروط التي ينبغي أن تتوافر فينا حتى نلتحق بمهنة مناسبة؟
 

2

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

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

 ما أبرز فوائد اإلنتاج؟
 

3

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

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

 يستنتج الطلبة أهمية توافر الموارد الطبيعية لنمّو االقتصاد وازدهاره.
 

4

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

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

6

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

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

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

 يذكر الطلبة أربعة أساليب اتخذتها حكومة وطني لحل مشكلة البطالة.
 

7

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

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

ما آثار البطالة على االقتصاد الوطني؟
 

5

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

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

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

. ................................................................................................................................................................
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8 يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غيرالصحيحة 
فيما يأتي:

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

هـ- حث اإلسالم على العمل واإلنجاز.                                                                 

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

ز- لألمن واالستقرار أثر في نمو االقتصاد الوطني.                                                 

ح- من أسباب البطالة: ضعف التدريب والتأهيل.                                                    

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



التنمية الوطنية

 الدرس السابع عشر: مفهوم التنمية
 الدرس الثامن عشر: التنمية الصحية 

 الدرس التاسع عشر: التنمية التعليمية
 الدرس العشرون: التنمية االجتماعية

 الدرس الحادي والعشرون: تنمية الِبْنَية األساسية
 الدرس الثاني والعشرون: السالمة ومجاالتها

٩الوحدة التاسعة

دروس الوحدة



أهداف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على مفهوم التنمية وأهميتها الوطنية
 التعرف على أنواع التنمية الوطنية ومجاالتها وتصنيفها

 استنتاج أثر التنمية في نمو اقتصاد وطني
 التعرف على دور المواطن في تحقيق التنمية الوطنية

 التعرف على أهم جوانب السالمة
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 التنمية:
هي التطوير الشامل المستمر لتحسين وضع المواطن وتحقيق استقراره ورفاهيته.

وتحرص حكومة وطني المملكة العربية السعودية على استثمار الموارد لخدمة المواطنين 
من خالل برامج التنمية والتطوير، وجاءت رؤية 2030 لتحقيق التنمية تحقيقاً فاعاًل ودائماً.

ينقسم الطلبة إلى مجموعات، وكل مجموعة تحدد األفكار األساسية لشرح معنى التنمية 
باستعمال الكلمات اآلتية:

التطور - التوازن - التكامل - االستدامة
..................................................................................................................................................................

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

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

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

1 نشاط

يــــــرأس سـمــــــــــو ولـــــــي العهــــــد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع صاحـــــــب السمو الملكي األمـيـــــــــر محمــــــــد بن سلمـان 

ابن عبدالعزيز مجلــــَس الشؤون االقتصـــادية والتنمــية.
من أهداف هذا المجلس:

العنايـــة باألمور االقتصادية والتنمويـــة للوطن عنايًة تحقق 
التكامل والفائـــدة ووحدة التوجهات.

لالطالع

التضخم

الدرس الثالث عشر

مفهوم التنمية

الدرس السابع عشر
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من  جزء  »نحن   - اهلل  يحفظه   - سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  قال 
بإذن  التي تواجهه، ونشترك جميعًا في هذه المسؤولية، وسنسهم  العالم، نعيش مشاكله والتحديات  هذا 
التنمية  وتعزيز  البيئة  ذلك قضايا  ومن  الملّحة،  العالم  لكثير من قضايا  الحلول  في وضع  بفاعلية  اهلل 

المستدامة«.

لالطالع

2 نشاط
مـــن أعمـــال مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنميـــة 
تحقيـــق برنامـــج التحـــول الوطنـــي ضمن رؤيـــة 2030:

لبرنامـــج  أساســـية  عناصـــر  ثالثـــة  الطلبـــة  يحـــدد 
التحـــول الوطنـــي، مـــع كتابـــة وصـــف لـــكل منهـــا فـــي 

ســـطرين. حـــدود 

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

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

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

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

www.vision2030.gov.sa
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التنمية المستدامة

تلبية احتياجات 
الناس بانتظام

ترشيد استهالك 
الموارد والثروات 
الطبيعية لتلبية 

احتياجات األجيال 
القادمة

المحافظة على 
البيئة وتنميتها

تطوير االقتصاد 
برؤية مستقبلية

تنمية الموارد 
والثروات الطبيعية 

الستثمارها في 
المستقبل

خدمة المجتمع 
وحماية أفراده 

وتأهيلهم 
للمستقبل

التنمية
 الزراعية

التنمية 
الصناعية الشؤون الصحةالتعليم

االجتماعية

التنمية االقتصاديةالتنمية االجتماعية

من مجاالت التنمية

تهدف إلى تحقيق االستقرار االجتماعي 
للمواطنين، ورعايتهم والعناية بهم

تهدف إلى تشجيع المواطنين 
على العمل واإلنتاج بعد 

اكتسابهم المعارف والمهارات

 التنمية الُمْسَتدامة:
هي تنفيذ التنمية األساسية، من تطوير واستثمار للموارد، مع مراعاة احتياجات األجيال 

المستقبلية، والمحافظة على تلك الموارد وتجنُّب اإلسراف في استغاللها.
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إعادة
تدوير 

بيئي معاجلة
املياه

لنحافظ
على املاء 

لنحافظ
على األرض 

نقل
مستدام 

إعادة تدوير
العلب املعدنية 

إعادة تدوير
البالستيك 

إعادة تدوير
الزجاج 

إعادة تدوير
الورق 

توفير
الطاقة 

لالطالع

نماذج من األيقونات الدالة على االستدامة
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 ما مفهوم التنمية؟
 

1

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

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

أ- التنمية تطور شامل وغير مستمر.                                                                 
ب - من مجاالت التنمية التعليم والصحة.                                                            
ج - تلبي التنمية المستدامة احتياجات الناس الحالية فقط.                                      
د - تسهم التنمية في ارتقاء المجتمع ورفاهيته.                                                     
هـ- وجود األمن واالستقرار يهيِّئ لتحقيق التنمية.                                                  

 ما دور المواطن في تحقيق التنمية المستدامة؟
 

3

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

 ما دور التنمية المستدامة في تلبية احتياجات األجيال القادمة؟
 

4

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

تقويم الدرس السابع عشر
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التضخم

الدرس الثالث عشر

التنمية الصحية

الدرس الثامن عشر
الدرس الرقميالدرس الرقمي

 التنمية الصحية:
م حكومة  من محاور التنمية المستدامة العناية بصحة أفراد المجتمع، وألهمية ذلك تُقدِّ
وطني المملكة العربية السعودية الخدمَة الصحية الفائقة من خالل مجموعة من البرامج 

والمشروعات والمبادرات التي تنّفذها وزارة الصحة، وعدد من الجهات األخرى.

وسائل تحقيق التنمية الصحية:

1- المستشفيات والمدن الطبية:
المـدن  بنـاء  فـي  هـذا  ويتمثـل 
الطبيـة والمستشـفيات المركزيـة والجامعيـة 
المواطنيـن،  بصحـة  للعنايـة  والعسـكرية؛ 
مثـل: مدينـة الملـك فهد الطبية، مستشـفى 
مستشـفى  التخصصـي،  فيصـل  الملـك 
النـور التخصصـي، مستشـفى قـوى األمـن، 
مستشفى القوات المسلحة، والمستشفيات 
العامـة بمناطق المملكة العربية السـعودية.

2- الخدمات الصحية العالجية والوقائية 
للحجاج: 

أثناء  في  متكاملة  خدمات  للحجاج  م  تُقدَّ
المستشفيات  لهم  وتــوفــر  الــحــج،  موسم 

واألطباء والخدمات العالجية.

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض

جهود وزارة الصحة في الحج
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3- مراكــــــــــــــــــــــــــــــــز الرعايــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الصحيــــــــــــــــــــــة األوليـــــــــــــــــــــة: 

أنشـــــــأت وزارة الصحـــة عدداً 
مـــن مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 
األوليـــة لتقديم خدمات الرعاية 
الصحية الوقائيــــة والعالجيــــــة 
والتأهيليـــــــة بالمســـتوى األول، 
األمومــــــــــة  رعايـــــة  وتشمـــــل: 
وتشخيـــــــــــص  والطفولــــــــــــــة، 
الربــــــو وعالجــــــه، ومكافحـــــة 
األمــــــــراض التنفســـية، ورعاية 

مرضـــى األمـــراض المزمنة.

4- التحصينـــات الالزمـــــــة ضـــد 
الُمْعِدَيـــة: األمـــراض 

انتشـــار  مـــن  للحمايـــة  وذلـــك 
وغيرهــــــا. األوبئــــــة 

5- زراعــــــــــة األعضـــــــــــاء والتنقيـــــة الدمويـــــــــــــة:
تقـــدم وزارة الصحـــة من خـــالل المركز الســـعودي 
الصحيـــة  الخدمـــات  األعضــــــــاء  لزراعـــــــــــــــة 
للمحتاجيـــن إلـــى زراعـــة األعضـــاء، مثـــل: القلـــب 
َـّــة واألمعـــاء، وكذلـــك  والكبـــد والبنكريـــاس والَقَرِني
مركـــز الملـــك ســـلمان ألورام الكلـــى، إضافـــة إلـــى 
تقديـــم خدمة التنقية الدمويـــة في كثير من الجهات 

. لصحية ا

لالطالع

١٠٠ ١٧٤
٢١٥٣

٤٢ ٥٠
٠٦٠٢

٧١ ١١٣
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١٢٩ ٢٣١
٤٧٥٥

٤٤ ٧٤
١٧١٣

١٤٢ ٢٢٩
٣٠٥٧

٥٩ ١٢٨
٣٩٣٠

٤٨ ٥٦
٠٠٨

٤١ ٤٧
٠٢٠٤

٥٢ ٨١
١٨١١

٢٣ ٣٧
١٠٠٤

١٥٥ ٣٣١
٧٧٩٩

١٦٧١

٩٧٨

٣٢١

٣٧٢

لعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ

املنطقة
الشرقية

اجلوف

تبوك

حائل

احلدود
الشمالية

 القصيم

الرياض

جنران

عسير

الباحة

مكة املكرمة

املدينة املنورة

جازان
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الــصــحــة  وزارة  مــــوقــــع  الـــطـــلـــبـــة  يـــــــزور  أ- 
اإللكتروني، ثم يستكشفون دليل الخدمات 
المقدمة، ويسجلون ثالث خدمات رئيسة.
............................................................................

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

ب- ما الفرق بين مراكز الرعاية الصحية 
والمستشفيات؟

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

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

1 نشاط

الخدمات التطويرية
)البحوث والتجارب(

الخدمات الوقائية
)نشر الوعي - التحصينات(

الخدمات التأهيلية
)المستشفيات(

الخدمات العالجية
)مراكز الرعاية األولية والمستشفيات(

أبرز مجاالت الخدمات الصحية

من أنواع المستشفيات في بالدنا:
المستشفيــــات التخصصيـــة والعامـــة، والـــوالدة 
ورعايــــة األمومــة واألطفال، والعيـــون، واألمـراض 

الصدرية، والصحة النفسيـــــة، وغيرها. 
فـي  الصحيــة  الخدمـات  تقــدم  التـي  القطاعات 

المملـكة هي:
وزارات: الصحـة، والدفـاع، والداخليـة، والحرس 
للتأمينات  العامة  والمؤسسة  والتعليم،  الوطني، 
االجتماعية، والهيئة الملكيـة في الجبيــل وينبـع، 
وهيئــة الهالل األحمر السـعـودي، والمستشفيــات 

التخصصية والجامعية.

لالطالع

6- الخدمات اإلسعافية والطوارئ:
توفــــــر الدولــــة الخدمــات اإلسعافية على مدار الساعة في أنحاء المملكة العربية السعودية 

من خالل هيئة الهالل األحمر الســـعودي، وأقسام الطوارئ بالمستشفيات.
7- الصحة اإللكترونية وخدمة االتصال:

توفـــر وزراة الصحـــة خدمات تســـجيل المواعيد عبـــر تطبيق )موعد(، وتوفـــر خدمة اتصال 
عبـــر الهاتـــف رقم )٩37( على مدار الســـاعة للحصـــول على االستشـــارة الطبية العاجلة.
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 ما أبرز الخدمات الصحية العالجية المقدمة للمواطن في بالدنا؟
 

1
..................................................................................................................................................................

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

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

2  ما أبرز وسائل التنمية الصحية؟
..................................................................................................................................................................

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

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

3  ما الجهود الصحية الوقائية في بالدنا؟

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

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

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

4 ما أبرز مهام مراكز الرعاية الصحية األولية؟
. ...............................................................................................................................................................
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التضخم

الدرس الثالث عشر
الدرس الرقمي

التنمية التعليمية

الدرس التاسع عشر
الدرس الرقمي

يَّة في تأخر األمم وانتشار الفوضى،  أدركت حكومة وطني المملكة العربية السعودية آثار األُمِّ
فسعت إلى نشر التعليم وإنشاء مؤسساته، فكان الملك عبدالعزيز  يرسل العلماء إلى 
بعض المناطق والمدن والقرى للتعليم، ثم شرع في إدخال التعليم النظامي المجاني بفتح 
المدارس في مناطق الوطن لتعليم المواطنين وتثقيفهم، ومحاولة القضاء على األمية التي 

كانت سائدة آنذاك.

وقد تواصلت الجهود في سبيل تطور التعليم في بالدنا، فانتشرت مدارس التعليم االبتدائي 
التي تضم  الجامعات  افتتحت  ثم  والقرى،  المدن  والبنات في  للبنين  والثانوي  والمتوسط 
ج أعداداً من َحَملة البكالوريوس  أعداداً كبيرة من الكليات ذات التخصصات المتنوعة، وتُخرِّ

والماجستير والدكتوراه.

أ- كم عدد الجامعات الحكومية في بالدنا؟
..................................................................................................................................................................

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

ب- يذكر الطلبة اسم الجامعة أو الجامعات التي في منطقتهم؟
..................................................................................................................................................................

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

1 نشاط
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واعتنـت حكومـة وطنـي المملكـة العربية السـعودية بالتعليم 
مختلفـة  وِمْهِنيَّـة  فنيـة  معاهـد  ففتحـت  والمهنـي،  الفنـي 
التخصصـات، وكليـات تقنيـة وفنيـة متعـددة. وأولـت الدولـة 
عنايـة بالتعليـم الِمْهنـّي والتقنـي. وأنشـأت كليـات ومراكـز 
ومعاهـد وكليـات تُعنَـى بالتدريـب المهنـي، وكليـات ومعاهـد 

متخصصـة فـي التعليـم العسـكري واألمنـي.
والخبـرات  المعـارف  مـن  المزيـد  إكسـاب  فـي  ورغبـًة 
العلميـة النـادرة؛ ابتعثـت الدولـة أعـداداً كبيـرة مـن أبنـاء 

الخـارج. فـي  للدراسـة  البـالد 

قـــال خـــادم الحرمين الشـــريفين 
بـــن عبدالعزيـــز  الملـــك ســـلمان 

آل ســـعود - يحفظـــه اهلل -:
»إن التعليم في المملكة العربية 
الســـعودية هو الركيزة األساسية 
التي  نحقق بها تطلعات شـــعبنا 
نحـــو التقـــدم والرقي فـــي العلوم 

والمعارف«.

لالطالع

تحـــرص حكومـــة وطنـــي المملكة العربية الســـعودية مـــن خالل رؤية 2030 على نشـــر التعليم بيـــن أبنائها؛ إيمانًا 
منهـــا بـــأن التعليـــم أســـاس التنمية، وتحقيقًا لمبدأ العدل والمســـاواة فـــي إتاحة الفـــرص التعليمية لكل مواطن 

ومواطنـــة، من أجل:
  تنمية قدرات الطلبة ومواهبهم.

  توفير الفرص التعليمية الحديثة وفق أحدث المناهج والوسائل.
  تطوير مخرجات التعليم. 

  رفع مستويات ترتيب المؤسسات التعليمية وتصنيفها، وذلك بمقارنة جامعاتنا بالجامعات العالمية.
  توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية.

لالطالع

مبنى مدرسي حديث الكتاتيب قديمًا
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لالطالع

جامعة الملك سعود مبنى وزارة التعليم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

تعليم تقليدي مثل: الكتاتيب، وحلقات التعليم الصغيرة في بدء توحيد الوطن 
وتأسيسه

الــمــدارس  إنــشــاء  وبـــدء  عبدالعزيز،  الملك  عهد  فــي  الــمــعــارف  مديرية  تأسيس 
الحديثة

تحويل مديرية المعارف إلى وزارة المعارف، وتوسع التعليم الحديث

إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات لإلشراف على تعليم الفتاة السعودية

دمج وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات باسم وزارة التربية والتعليم

دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم باسم وزارة التعليم

إنشاء وزارة التعليم العالي

أبرز مراحل التطور اإلداري للتعليم في وطني

1319-1344هـ

1344هـ

1373هـ

1380هـ

1395هـ

1423هـ

1436هـ
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التعليم العام

أبرز مجاالت خدمات التعليم في الوطن

التعليم األهلياالبتعاثالتعليم الجامعي

 معلمون ومعلمات
 مدارس

 إشراف تربوي
 إدارات تعليم

 مناهج
 أنشطة

 أعضاء هيئة تدريس
ــعــــات وكـــلـــيـــات  ــامــ  جــ

ومعاهد
 مستشفيات جامعية

 مراكز بحوث

 خــــارجــــي )بــرنــامــج 
ــن  ــ ــي ــ ــرم ــحــ ــ خـــــــــــادم ال

الشريفين لالبتعاث(.
ــون  ــ ــك ــ )ي داخـــــــــلـــــــــي   
الحكومية  لــلــجــامــعــات 

واألهلية(.

 إصدار تراخيص
 إشراف

 ضبط الرسوم

عدد مدارس التعليم العام 1439/1438هـ

عدد طلبة التعليم العام 1438/1437هـ

عدد طلبة الجامعات والكليات 1438/1437هـ

37٫447 مدرسة

5٫522٫906 طالب/طالبات

1٫680٫913 طالبًا/طالبة

 وظيفتك بعثتك:
وفرت الدولة خدمة جديدة لتنمية المجاالت التعليمية في الوطن من خالل شراكة بين وزارة 
التعليم والمؤسسات الحكومية لدعم ابتعاث الطلبة إلى الخارج للدراسة في التخصصات 
التي تحتاج إليها المؤسسات، بحيث تتولى الجهة الحكومية توظيف الطلبة بعد تخرجهم، 

وتتولى الوزارة اإلشراف على سير الطلبة الدراسي.

لالطالع
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  على ماذا يدل تأسيس المدن والكليات التقنية في بالدنا؟
 

1
..................................................................................................................................................................

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

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

2   لماذا حرص الملك عبدالعزيز  على افتتاح المدارس في بالدنا؟
..................................................................................................................................................................

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

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

3  يذكر الطلبة أنواع التعليم في المملكة العربية السعودية.

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

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

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

4  ماذا عملت حكومة بالدي في سبيل ِإْكساب أبنائها المزيد من المعارف والخبرات التعليمية؟

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

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

 . ...............................................................................................................................................................
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التنمية االجتماعية

الدرس العشرون
الدرس الرقمي

 التنمية االجتماعية:

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية:

تحرص حكومة وطني المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على العناية بالمجتمع وتوفير 
إلى  يؤديان  تنميته وتطويره  المجتمع فإن  اإلنسان أساس  المالئمة ألفراده، وألن  التنمية 

مجتمع مزدهر وفاعل ومؤثر.

تتولى وزارة الــعــمل والتــنمــية االجــتمــاعيــة مســؤولــيـة 
البرامج  االجتماعية من خالل عدد من  الجوانب  تنمية 

والخدمات، من أبرزها ما يأتي:
1- الَمعاشات الضمانية:

للمستفيدين وفق أحكام  وهي مرتبات شــهــرية تصرف 
ألسباب  العمل  عن  والعاجزين  السن،  وكبار  األيتام،  وتشمل  االجتماعي،  الضــمان  نظام 

صحية، وتشمل أيضاً المرأة أو األسرة التي ال عائل لها.
2- الِحماية االجتماعية: 

ُعْرَضًة لإليذاء والعنف األسري.  الذين يكونون  للمرأة والطفل  تُقدم الحماية االجتماعية 
لتلقي  مركزاً  وأنشأت  المملكة،  مناطق  في  اجتماعية  لجنة حماية   )17( الــوزارة  وشّكلت 

بالغات اإليذاء والعنف. 
3- رعاية األحداث:

تتولى الوزارة رعاية األحداث )الذين أعمارهم ال تقل عن 12 سنة، وال تزيد على 18 سنة(، 
مالحظة  داَر   )17( بتوفير  وذلك  المخالفة،  أعمالهم  بسبب  عقوبات  عليهم  تكون  الذين 
اجتماعية، وخمس ُدور توجيه اجتماعية، ومؤسسة رعاية الفتيات )ممن تقل أعمارهن عن 

30 سنة( وعليهن عقوبات، أو عليهن احتجاز َرْهَن التحقيق والمحاكمة.
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4- رعاية ذوي اإلعاقة:
التأهيل  إدارات  اإلعاقة من خالل  لرعاية األشخاص ذوي  الــوزارة خدمات متعددة  تقدم 

االجتماعي والمهني، ومراكز التأهيل الشامل، ومراكز الرعاية النهارية.
5- رعاية األيتام: 

الكاملة  األسر  برنامج  خالل  من  وكفالتهم  األيتام  رعاية  االجتماعية  التنمية  جوانب  من 
واألسرة الصديقة، وُدور الحضانة االجتماعية. 

6- اإلرشاد األسري:
س مركز اإلرشاد األسري لتقديم االستشارات المجانية عبر الهاتف لمعالجة المشكالت  أُسِّ

االجتماعية والنفسية التي يعانيها بعض أفراد األسر.
ين: 7- رعاية المسنِّ

توفر الدولة للمسنين الذين ال عائَل لهم خدماِت الرعاية االجتماعية والمنزلية والطبية.
8- الجمعيات الخيرية:

تعتني حكومة وطني المملكة العربية السعودية بجانب التنمية في مجال المؤسسات غير الربحية 
لتحفيز العمل االجتماعي، وتنشر وزارة العمل والتنمية االجتماعية الوعَي االجتماعي، وتقدم 

تراخيص للجمعيات الخيرية وتتابعها.

لذوي  ماليــة  مساعـــدات   تقديـــم 
األزمـات الطارئـــة، مثل: المرضــــى 

والسجناء وغيرهم

تقديم مســـاعدات مالية لمن 
مشـــــروع  إنشـــاء  فـــــــي  يرغـــب 
صغيــــــــــــــر خـــــــــاص، وتستمـــــــر 
المشـــــــــــروع يحقــــــــــق   حتـــــــــــى 

الدخل المناسب لصاحبه

دائمــــــــة لأليتــــــام  تقديـم معاشـــــــات 
واألرامـــــل والمطلقـــــــات والعاجزين 
م  تقدُّ أو  صحي  بسبب  العمل  عن 

في السن

نشاطات الضمان االجتماعي

لالطالع
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 بنك التنمية االجتماعية:
االجتماعي  التمويل  منتجات  من  يقدم عدداً  بنك حكومي 
الموجهة إلى ذوي الدخل المنخفض، ويتيح فرصة الحصول 
االلتزامات  بعض  مواجهة  من  يمّكنهم  ميسر  تمويل  على 

الناشئة عن احتياجاتهم األساسية سواء للفرد أو األسرة.

ومن خدمات بنك التنمية االجتماعية:
م لمسانـــدة األسر التي تزايدت عليـــــهــم المسؤوليات األسرية.  آهل: وهو مــنتَــج تمـويــلــي اجتماعــي يُقدَّ

 َكَنف: برنامج ُصمم للفئات التي هي أشـــّد حاجة من األرامل والمطلقات وذلك بمنحهن تمويالً لمســـاعدتهن 
علـــى تحمل تكاليف الحياة وأعبائها.

ومن الخدمات األخرى أيضًا، تمويل األسرة، وتمويل الزواج، وتمويل الترميم لمنازل المحتاجين.

لالطالع

أ- ماذا نستنتج من عناية حكومة وطني برعاية المسنين؟
...................................................................................................................................................................

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

ب- ما أهمية رعاية المسنين في وطني؟
...................................................................................................................................................................

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

1 نشاط
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أ- يسجل الطلبة ستة من أبرز مراكز الرعاية االجتماعية في 
بالدنا باالستعانة بموقع وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

2 نشاط

www.misd.gov.sa

 . ........................................................ -2      . ........................................................ -1
 . ........................................................ -4      . ........................................................ -3
 . ........................................................ -6      . ........................................................ -5

ن. ر الطلبة في ثالثة أسطر عن الواجب نحو كبار السِّ  ب- يعبِّ
...................................................................................................................................................................

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

. ................................................................................................................................................................
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    على ماذا يدل إنشاء حكومة بالدي وزارة العمل والتنمية االجتماعية؟
1

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

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

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

   ما أبرز مجاالت التنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية؟
2

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

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

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

ما الجهة التي تقدم معاشات شهرية لأليتام واألرامل والمطلقات وذوي االحتياجات 
  

3
ٍم في السن؟ الخاصة والعاجزين عن العمل بسبب صحي أو تقدُّ

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

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

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

ما الحماية االجتماعية التي يقدمها وطني للمحتاجين إلى ذلك؟
  

4

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

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

 . ...............................................................................................................................................................
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 الِبْنَيُة األساسية:
هي األعمال الرئيســـة التي تُنَجز في المرافق 
العامـــة والخدمات، مثل: الطرق، والشـــبكات 
المائيـــة، والكهربائية، واالتصاالت، واألنفاق، 
والجســـور؛ مـــن أجل تطويـــر الحيـــاة العامة 

وخدمـــة المجتمع، واالقتصاد.

1- الطرق والنقل:
تـــــعد الطــــرق الرئيســــة والثانوية والفرعية 
والدائريـــة، وطـــرق العقبات، والطـــرق داخل 
المدن، والجسور، واألنفــــــــاق، من جوانــــــــب 
البنيـــــــة األساسيـــــــة المهمـة التي اعتنت بها 

حكومة وطنـــي المملكة العربية الســـعودية.

تشـــرف علـــى الطـــرق بيـــن المناطق في بالدنـــا وزارة 
وزارة  المـــدن  داخـــل  الطـــرق  وتشـــرف علـــى  النقـــل، 

الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة.
)الطـــرق  العقبـــات  مـــن  عـــددًا  النقـــل  وزارة  نفـــذت 
وأنفـــاق  معلقـــة  بجســـور  الجبـــال  فـــي  المنفـــذة 
طويلـــة( للربـــط بيـــن مناطـــق مختلفة فـــي الوطن، 

هـــي: العقبـــات  هـــذه  وأبـــرز 
1- عقبة شعار )14٫2 كم( في عسير.
2- عقبة ضلع )11٫4 كم( في عسير.
3- عقبة الباحة )46 كم( في الباحة.

4- عقبة الجوة )31 كم( في عسير.
5- عقبة سنان )9٫5 كم( في عسير.

6- عقبة الهدا )12 كم( في الطائف.

لالطالع

إنجازات الطرق حتى عام 1438/1437هـ

دة الطرق المعبَّ

الطرق الزراعية

العقبات

الجسور

أكثر من
 71٫500 كم

أكثر من
14٫132 كم

6 عقبات بطول 
أكثر من 124 كم

أكثر من
 5000 جسر

أنفاق داخل الجبال

جسور
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أ- يصف الطلبة معالم عقبة شعار في منطقة عسير بالرجوع إلى أحد مصادر التعّلم.
...................................................................................................................................................................

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

1 نشاط

وفي مجال خدمات النقل البري أقامت حكومة وطني خطوطاً للسكك الحديدية بين الرياض، 
أحدث  على  أخــرى  حديدية  سكك  واعتُِمَدت  والبضائع.  الركاب  لنقل  والــدمــام،  واألحــســاء، 

ذ عدد منها. المواصفات العالمية لتربط بين بعض مناطق المملكة العربية السعودية، ونُفِّ
ب- يـــوضـــح الــطــلــبــة أهــمــيــة ربــــط أجــــزاء 
وطني المملكة العربية السعودية بخطوط 
الــســكــك الــحــديــديــة، ثــم يــقــتــرحــون أفــكــارًا 

لتطوير هذا المشروع.
.............................................................................

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

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

الخطوط الحديدية في وطني المملكة العربية السعودية

يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة قطار الحرمين
ومدينة الملك عبداهلل االقتصادية في رابغ

يربط بين الرياض والحديثة في القريات مروراً بالمجمعة 
والقصيم وحائل والجوف والقريات

يربط بين الرياض والدمام مروراً باألحساء

يربط بين عرفات ومزدلفة ومنى في مكة المكرمة

طوله 450 كم

طوله 44٩ كم

طوله 18٫1 كم

طوله 2750 كم

قطار المشاعر المقدسة

قطار الرياض - الدمام

قطار الشمال

مسار قطار الشمال
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وفي مجال المواصالت البحرية والجوية اعتنت حكومة بالدي بالموانئ على البحر األحمر 
المطارات  وأنشأت  البحرية.  السفن  من  العمالقة  األساطيل  وامتلكت  العربي،  والخليج 
التي  الجوية  الدولية واإلقليمية والمحلية في مناطقها اإلدارية ومدنها، وزودت خطوطها 

تُعد من أقدم مؤسسات الطيران في العالم العربي بأحدث الطائرات.
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 يحدد الطلبة أربعة موانئ رئيسة في الوطن.
 . ........................................................ -2      . ........................................................ -1
 . ........................................................ -4      . ........................................................ -3

2 نشاط

اعتنت الحكومة أيضاً بالنقل العام داخل المدن من خالل بعض أمانات المناطق، وبُدئ بمدينة 
الرياض بمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام الذي يتضمن شبكة قطار الرياض والنقل 

العام بالحافالت، لتغطي معظم األحياء داخل المدينة، بما يخدم المواطنين والمقيمين.

قطـــار الريـــاض: يتضمـــن 6 محاور رئيســـة بمســـافة تصل إلى 176 كـــم، و85 محطة حديثة جداً، وللقطار ســـتة 
هي: مسارات،

 المسار األزرق )طريق العلّيا - البطحاء( 38 كم.
 المسار األحمر )طريق الملك عبداهلل( 25٫3 كم.

 المسار البرتقالي: )طريق المدينة المنورة - طريق األمير سعد بن عبدالرحمن األول( 40٫7 كم.
 المسار األصفر )طريق مطار الملك خالد الدولي( 2٩٫6 كم.

 المسار األخضر )طريق الملك عبدالعزيز( 21٫٩ كم.
 المسار البنفسجي )طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي(.

لالطالع
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تشكل تنمية االتصاالت جانباً رئيساً في البنية األساسية من َمّد خطوط الهاتف وخطوط 
االتصاالت الرقمية، وتقدم هذه الخطوط التواصل الضروري للمواطنين والمقيمين، ولِقطاع 
األعمال، وتتولى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مسؤولية البنية األساسية لهذا الجانب 

التنموي المهم، وتنظيم االتصاالت، وتحسين أداء الخدمات، وتمكين خدمات االتصاالت.

قامت حكومـــة وطني المملكة العربية 
الســـعودية ببنـــاء عـــدد كبير من الســـدود 
مـــن أجل تخزيـــن الميـــاه، وتوليـــد الطاقة 

الكهربائية.
وفـــي المملكـــة العربية الســـعودية أكثر من 
500 ســـّد، ومـــن أبرزهـــا ســـّد الملك فهد 
فـــي ِبيَْشـــة، وســـد وادي بيش فـــي جازان، 

وســـّد المضيق فـــي نجران.

أبرز إحصاءات االتصاالت لعام 1439هـ/ في المملكة العربية السعودية

عدد خطوط الهاتف الثابت

نسبة انتشار اإلنترنت لعدد السكان

عدد خطوط الهاتف المتنقل

5,390,000 خط

% 93

41,310,00 خط

2- االتصاالت وتقنية المعلومات

3- السدود
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 يمثل الطلبة لمنجزات الدولة في المرافق العامة في المدينة التي يعيشون فيها.
 

1
..................................................................................................................................................................

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

ي الطلبة ثالثة مطارات دولية في وطني المملكة العربية السعودية.   ُيسمِّ
 

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

 ما اإلنجازات التي قامت بها حكومة وطني لمعالجة ُشّح المياه وقلتها؟
 

3
..................................................................................................................................................................

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

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

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

أ- ترتبط البنية األساسية بإنجاز المرافق العامة والخدمات.                                    
ــمــرافــق الــــــــعــــــــامــــــــة.                                 ــن واجــبــنــا أن نــحــافــظ عــلــى ال ب - م
ج - تربط سكة الخطوط الحديدية بين الرياض والحديثة في منطقة الجوف.                   
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والحوادث  األخطار  وقوع  من  للوقاية  تُتََّخذ  التي  والوسائل  اإلجــراءات  من  مجموعة  هي 
واإلصابات في األرواح والممتلكات، وهناك مجاالت متعددة للسالمة، منها:

1- السالمة المنزلية:
هي الوعي باألخطار التي يُحتَمل حدوثها داخل المنزل والوقاية منها.

الحوادث المنزلية:
حدوثاً  تحدث  المنزلية  الــحــوادث  من  عــدد  هناك 
دورّياً داخل كثير من منازلنا، ومن أكثرها: الحرائق، 
وحــوادث  الكهربائية،  ــحــوادث  وال الــغــاز،  ــوادث  وحـ

االختناق والتسمم، وحوادث الغرق، وغيرها.

السالمة: 

م الطلبة مطوية تحوي بعض إرشادات السالمة المنزلية.  يصمِّ
1 نشاط

الدرس الثاني والعشرون

السالمة ومجاالتها

لالطالع

علينا الحرص دائماً على الصيانة الدورية 
منازلنا،  الكهربائية داخل  لجميع األجهزة 
وضبط  المياه،  سخانات  ذلك  ومن 
حرارتها على الدرجة المناسبة، وينبغي أن 
نتأكد  وأن  الكهربائية  بالتمديدات  نعتني 

آمنة. أنها 

كيف نحقق مفهوم السالمة؟   ؟

الدرس الرقميالدرس الرقمي
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أسطوانات 
الغاز

التعامل مع الخطرالوقاية

 إغالقها بإحكام.
 حفظها في مكان مظلل في وضع رأسي.

 التحقق من سالمة التمديدات.
 تجنُّـــب وضعهـــا بالقـــرب مـــن مـــواد قابلـــة 

لالشـــتعال.

َبُع اآلتي: عند وقوع تسريب غاز داخل البيت ُيتَّ
 االتصال بالدفاع المدني ٩٩8.

 إخراج جميع األشخاص من المنزل.
أو أي مصدر  الثقاب  أعواد   تجنُّب إشعال 

للنار.
  تجنُّب فتح اإلنارة أو أي مصدر للكهرباء.

  فتح النوافذ واألبواب للتهوية.

ما الواجب علينا حتى نتحقق من السالمة عند شراء أسطوانة غاز جديدة؟
..................................................................................................................................................................

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

2 نشاط
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 صعق
 كهربائي

التعامل مع الخطرالوقاية

 تأميـــن التوصيـــالت الكهربائيـــة وتجنُّـــب 
مكشـــوفة. تركها 

ــب تحميـــل التوصيـــالت أكثـــر مـــن   تجنُـّ
طاقتهـــا.

 تجنُّـــب لمـــس األجهـــزة الكهربائيـــة بأيٍد 
. مبتلـــة

 استعمال توصيالت وأسالك جيدة.
 فصـــل التيـــار عـــن األجهزة عنـــد االنتهاء 

من اســـتعمالها.

عند وقوع صعق كهربائي ألحد أفراد األسرة 
يلزم اتباع اآلتي:

 فصل التيار الكهربائي من مصدره.
 تجنُّـــب مالمســـة المصـــاب أو ســـحبه مـــن 
مصـــدر التيـــار الكهربائـــي مـــن دون وقايـــة.
 عمل اإلســـعافات األولية واالتصال بالهالل 
األحمـــر الســـعودي علـــى )٩٩7( أو نقـــل 

المصـــاب إلى أقرب مستشـــفى.

يذكر الطلبة تعليمات وقائية أخرى لتجنب حدوث الصعق الكهربائي في المنزل أو المدرسة.
. ............................................................................................................................................................-1
. ............................................................................................................................................................-2

3 نشاط
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الوقاية في مجال التدفئة المنزلية

 توصيلها بمصدر كهرباء جيد وحيد.
 وضعها في مكان مستقر ومنع سقوطها.

 إشعال الفحم والحطب خارج الغرف حتى يحترق تمامًا قبل إدخاله.
ب غلق األبواب والنوافذ لمنع االختناق.  تجنُّ

ب وضعها بالقرب من األثاث .  تجنُّ
 التخلص من بقاياها جيدًا.

 توصيلها بأسالك قوية.
ب وضع توصيالتها تحت األثاث.  تجنُّ

ب وضعها في الممرات.  تجنُّ
ب استعمالها لإلشعال أو التسخين.  تجنُّ

ب تركها عند الصغار دون مراقبة.  تجنُّ
 إطفاء المدفأة عند ترك المكان.

ب استعمال المدفأة لغير أغراض التدفئة.  تجنُّ

تعليمات عامة

لالطالع

نوع المدفأة

مدفأة كهربائية

مدفأة الفحم أو الحطب

مدفأة الزيت الكهربائية
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هناك طفل يغرق في أحد المسابح، وحوله أناس لكنهم لم ينتبهوا له.
أ- ما الذي ينبغي لنا فعله؟

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

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

ب- يحدد الطلبة األشياء التي نحتاج إليها إلنقاذه.
...................................................................................................................................................................

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

ج- يكتب الطلبة قائمة بالشروط التي ينبغي توافرها في مثل هذه المسابح.
...................................................................................................................................................................

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

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

حوادث التدفئة:
الناس في مجتمعنا يختلفون في استعماالتهم للتدفئة، فهناك من يستعمل لذلك الغاز، 
التدفئة  يستعمل  من  ومنهم  الحطب،  أو  الفحم،  أو  الَكيُْروِسين،  يستعمل  من  ومنهم 

الكهربائية، ومنهم من يستعمل المدفأة الكهربائية التي تعمل بالزيت.
وترجع أسباب حوادث هذه الوسائل في فصل الشتاء إلى سوء استعمالها، أو غياب الوعي 

بشروط السالمة الخاصة بها.

4 نشاط
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 التدخين من مصادر التلوث:
التدخيـــن مـــن أكبـــر مصـــادر التلـــوث داخـــل 
المنازل، وهو من العادات الســـيئة التي تنتشـــر 
بيـــن فئات المجتمع، ودخـــان الّتبْغ يحتوي على 
عشـــرات المـــواد الكيميائيـــة التـــي تصـــل إلى 
أكثـــر مـــن )400( مادة، وكلها مـــواد تؤثر تأثيراً 
ســـّيئاً في صحـــة المدخن، وفـــي صحة كل من 
يجـــاوره ويعيـــش معـــه، ويُْعَرف هـــذا بالتدخين 

لْبي. لسَّ ا

  إزالة مصادر التلوث داخل المنزل.
  التهوية المستمرة للمنزل.

 الصيانة الدائمة لألدوات واألجهزة المستعملة 
داخل المنزل.

 االمتناع عـــن التدخين تماماً، وخصوصاً داخل 
المنازل واألماكن المغلقة.

للمـــواد  المنضبـــط  االســـتعمال  مراعـــاة   
المنـــزل. داخـــل  الكيميائيـــة 

 تركيـــب أجهـــزة كشـــف الدخـــان فـــي المطبخ 
والممـــرات.

  توفير حقيبة اإلسعافات األولية في المنزل.
 تعريـــف أفـــراد األســـرة برقـــم هاتـــف الدفاع 

لمدني. ا

الدفاع المدني
٩٩٨

أمونيا
(منظف أرضيات)

يوريثني

تولوين
(مذيب صناعي)

الزرنيخ
(سم النمل األبيض)

دايبنزاكريدين

مادة تسبب السرطان

بيوتني
(غاز الوالعات)

 بولونيوم

د . د . ت
(مبيد حشري)

سياند الهيدروجني
سم يستعمل يف غرفة اإلعدام بالغاز

توليدين

أسيتون
(مزيل الصبغ)

نافثايل أمني

ميثانول
(وقود صواريخ)

بايرين

دامييثايل نتروسامني

نافثالني
(قاتل العث)

نيكوتني
(مبيد حشرات، مبيد أعشاب، عقار مخدر)

كادميوم
(يستعمل يف بطاريات السيارات)

أول أوكسيد الكاربون
(غاز سام يف عوادم السيارات)

بينزبايرين
كلوريد الفينايل
(صناعة اللدائن)

تولوين
(مذيب صناعي)

الهالل األحمر
٩٩٧

مكونات السيجارة القاتلة

لالطالع

؟ كيف نحافظ على سالمة منازلنا؟
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أصبحت الحوادث المرورية واحدة من أكبر المشكالت التي تواجه ُسّكان المملكة العربية 
بين مدة وأخرى عن  إنسانية، وكم نسمع  الحوادث من مآٍس  السعودية، فكم خلَّفت هذه 
قصص وأحداث اجتماعية محزنة كانت الحوادث المرورية هي السبب الرئيس فيها! إضافة 

إلى الخسائر المادية الباهظة.

إن ترسيخ مبدأ السالمة المرورية ونشر ثقافتها واجب شرعي، ومطلب وطني وإنساني، لذلك 
م الجهات المختصة في بالدنا حمالت مرورية تتنوع في موضوعاتها ووسائلها، وتهدف هذه  تنظِّ

الحمالت إلى زيادة وعي األفراد بأنظمة المرور وقواعده لضمان سالمة المجتمع بإذن اهلل.

هناك أسباب كثيرة، من أهمها:
  تجاوز اإلشارة الحمراء.

  السرعة الزائدة.
  التفحيط.

  الحيوانات السائبة.
  اإلطارات المهترئة.  

  استعمال الهواتف الجوالة في أثناء القيادة.

2- السالمة المرورية:

أسباب الحوادث في بالدنا:

التوعية المرورية:

اتباع تعليمات المرور صورة حضاريةمن حوادث السيارات
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جريمة التفحيط:
تعـــد ظاهـــرة التفحيـــط ظاهـــرة اجتماعيـــة خطيـــرة، ومخالَفـــًة مروريـــة يُعاقـــب النظـــام 
مرتكبيهـــا، ومـــع هـــذا ال يـــزال في المجتمـــع َمـــْن يرتكبها، وهو ما يُســـبب إزعاجـــاً للناس 

ويُعـــرِّض أرواحهـــم وممتلكاتهـــم للخطر.
نَهـــا نظـــام المرور فـــي وطنـــي المملكـــة العربية  وهنـــاك عـــدد مـــن العقوبـــات التـــي تضمَّ

الســـعودية ضـــد مـــن يمـــارس التفحيط.

لالطالع

 السرعة سبب رئيس في الحوادث المرورية في بالدنا.
 كلما زادت السرعة زاد حجم اإلصابة.

 حــــزام األمــــــان دليل على وعي اإلنسان، وسالمة له بإذن اهلل تعالى.
 جاء في فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ذات الرقم )22036( في 1427/7/27هـ ما نصه:

»التفحيط ظاهرة سيئة يقوم بارتكابها بعض الشباب الهابطين في تفكيرهم وسلوكهم.
لآلخرين  وإزعاج  لألموال  وإتالف  لألنفس  قتل  من  ارتكابه  على  يترتب  لما  نظراً  محرم شرعاً،  الفعل  وهذا 

السير«. لحركة  وتعطيل 
 ومن عقوبات مخالفة التفحيط:

إلى  ريال، ويحال  ألف  مالية قدرها عشرون  يوماً، وغرامة  المركبة خمسة عشر  األولى: حجز  المرة  1- في 
السجن. عقوبة  تطبيق  في  للنظر  المختصة  المحكمة 

2- في المرة الثانية: حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها أربعون ألف ريال، ويحال إلى المحكمة 
للنظر في تطبيق عقوبة السجن. المختصة 

3- في المرة الثالثة: حجز المركبة، وغرامة مالية قدرها ستون ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر 
في مصادرة المركبة وسجنه.
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 ما أثر التوعية المرورية في اإلسهام يف نشر األمن بني أفراد المجتمع؟
 

1
 .................................................................................................................................................................

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

2  يذكر الطلبة بعضًا من األماكن اخلطرة للعب.
 .................................................................................................................................................................

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

 يقترح الطلبة بعضًا من األماكن اآلمنة للعب.
 3

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

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

4  ما اآلثار التي تنشأ عن املمارسات السيئة اآلتية؟
التفحيط: ............................................................................................................................................... 
قطع اإلشارة: ........................................................................................................................................ 
اجلهل مبجاالت السالمة داخل املنزل واملدرسة: ..........................................................................

 ....................................................................
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1 ما مجاالت التنمية، وإلى ماذا يهدف كل مجال؟  
...................................................................................................................................................................

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

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

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

         ما الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية األولية؟
...................................................................................................................................................................

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

3 يذكر الطلبة أبرز مجاالت خدمات التعليم في وطني المملكة العربية السعودية.

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

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

4 يذكر الطلبة ثالثة من أعمال الجمعيات الخيرية في وطني المملكة العربية 

السعودية.
...................................................................................................................................................................

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

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

2
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5 يكتب الطلبة فقرة موجزة عن أضرار التدخين على الفرد والمجتمع. 

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

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

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

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

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

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

أ- جاءت رؤية 2030 لتحقيق التنمية تحقيقاً فاعاًل ودائماً.                                                   
ب- التنمية الزراعية تندرج ضمن مجاالت التنمية االقتصادية في وطني.                                   
ج- ال عالقة للتنمية الصحية بالتنمية المستدامة.                                                                          
د- تقدم حكومة وطني خدمات طبية متكاملة للحجاج.                                                                       
هـ- ال تشمل معاشات  الضمان األَُسر التي ال عائل لها.                                                                       
و- تعد الخطوط الجوية في وطني من أقدم مؤسسات الطيران في العالم.                                                                      

7 مــا عــالقــة وعــي الــمــواطــن بمجاالت السالمة بتحقيق الــوقــايــة مــن الــوقــوع في 
الحوادث؟ 

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

..................................................................................................................................................................
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8 يختار الطلبة اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

أ- عند حدوث صعق كهربائي لإلنسان ينبغي:
 تجنُّب فصل التيار الكهربائي. 

 تجنُّب مالمسة المصاب دون حماية.          
 تجنُّب عمل اإلسعافات األولية.

ب- عند استعمال مدفأة كهربائية ينبغي:
 تركها عند الصغار دون مراقبة.   

 وضع مالبس عليها للتجفيف.
 إطفاؤها عند ترك المكان.




