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مجلس الوزراء 
برئاسة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

-يحفظه اهلل- 

مواد إثرائية 
وداعمة على 
"منصة عين"
ien.edu.sa

تواصل بمقترحاتك 
لتطوير الكتاب 

المدرسي
fb.t4edu.com

ُطبـــع هذالكتـــاب ألغـــراض التعليـــم، وال يحـــق نســـخ أو اســـتخدام أي جـــزء منـــه أو الرســـوم، أو الصـــور، أو الخرائـــط، أو المحتـــوى بـــأي 
ـــة، أو غيرهـــا ممـــا يســـتحدث مســـتقباًل  ـــة، أو الميكانيكي ـــة، أو اإللكتروني ـــة وســـيلة مـــن الوســـائل التصويري شـــكل مـــن األشـــكال، أو بأي

إال بـــإذن مـــن الناشـــر.

 الغـــاف: وكالـــة األنبـــاء الســـعودية، ص8: وزارة اإلعـــام، ص15: دارة الملك عبدالعزيـــز، ص22: دارة المـــك عبدالعزيـــز، ص23: وكالة األنباء الســـعودية،
عبدالعزيـــز،  الملـــك  دارة  أ،ب،ج:  الســـعودية،ص47  األنبـــاء  وكالـــة  ص30:  الســـعودية،   األنبـــاء  ص28:وكالـــة  الشـــورى،  مجلـــس  ص27: 
عبدالعزيـــز، الملـــك  دارة  أ:  ص48   ،HansMusa/shutterstock ص47هــــ:  مـــول،  العثيـــم  ص47و:  الســـعودية،  األنبـــاء  وكالـــة  د:   ص47 
عبدالعزيـــز، الملـــك  دارة  ص52:  جـــدة،  محافظـــة  أمانـــة  ص49ب:  عبدالعزيـــز،  الملـــك  دارة  ص49أ:   ،adznano3a/shutterstock  ص48ب: 
الســـعودية، األنبـــاء  وكالـــة  عبدالعزيـــز،ص68:  الملـــك  دارة  ص66:  عبدالعزيـــز،  الملـــك  دارة  أ،ب:  ص63  عبدالعزيـــز،  الملـــك  دارة  أ،ب:   ص61 
 ص99 أ،ب: كـــن عونا، ص101 أ،ب: مشـــاريع الســـعودية، ص114 أ: اطعام،  ص114 ب: الدفاع المدنـــي، ص150 أ،ب،ج،د: وزارة التعليـــم، ص155: وزارة التعليم،

ص165 أ،ب،ج: وزارة التعليم.

172 ص ،  21 × 25.5 سم

وزارة التعليم، دارة الملك عبدالعزيزوزارة التعليم، دارة الملك عبدالعزيز

 مصادر الصور

 الرسوم الخرائط

















الوحدة األوىل

 الدرس األول: األنظمة السعودية
 الدرس الثاني: النظام األساسي للحكم

 الدرس الثالث: مجلس الوزراء 
 الدرس الرابع: مجلس الشورى

 الدرس الخامس: نظام المناطق

األنظمة يف اململكة 
العربية السعودية

1



تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على األنظمة األساسية
 التعرف على مجلس الوزراء وأعماله
 التعرف على مجلس الشورى ومهامه

 التعرف على نظام المناطق

أهداف الوحدة



















































تقويم
الوحدة
األوىل









الوحدة الثانية

 الدرس السادس: أسس اململكة العربية السعودية
 الدرس السابع: مقومات الهوية الوطنية

 الدرس الثامن: العلم الوطني
 الدرس التاسع: اليوم الوطني

 الدرس العاشر: األوسمة السعودية

الهوية الوطنية

2



تهدف هذه الوحدة إلى:

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

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

أهداف الوحدة

























































تقويم
الوحدة
الثانية







املسؤولية

 الدرس احلادي عشر: املسؤولية
 الدرس الثاني عشر: املواَطنة املسؤولة

 الدرس الثالث عشر: الذوق العام

3الوحدة الثالثة



تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على المسؤولية وأهميتها
 التعرف على أنواع المسؤولية

 التعرف على المواطنة المسؤولة
 التعرف على آداب الذوق العام

أهداف الوحدة



































تقويم
الوحدة
الثالثة









التطوع

 الدرس الرابع عشر: مفهوم التطوع
 الدرس اخلامس عشر: أشكال التطوع
 الدرس السادس عشر: أهمية التطوع

 الدرس السابع عشر: برامج التطوع الوطنية

٤الوحدة الرابعة



تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على التطوع وأنواعه
 التعرف على أهمية التطوع

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

أهداف الوحدة







































تقويم
الوحدة
الرابعة









الوحدة الخامسة

الخرائط والتقنيات 
الحديثة

٥

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

 الدرس العشرون: استعماالت الخريطة وطرق نقلها
 الدرس الحادي والعشرون: الصور الجوية واستعماالتها

 الدرس الثاني والعشرون: التقنيات الحديثة؛ نظام تحديد 
)GPS( المواقع العالمي

 الدرس الثالث والعشرون: علم المساحة



أهداف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى:

 التعرف على أنواع الخرائط وعناصرها واستعماالتها

  التعرف على مفهوم الصور الجوية، ومجاالت استعمالها

 التعرف على التقنيات الحديثة في تحديد المواقع واالتجاهات

  التعرف على معلومات المساحة وخطواتها











 

عدد السكان حسب
املناطق اإلدارية لعام ١٤٣٨هـ































بحر 





















































تقويم
الوحدة

الخامسة







مملكة
البحرين

مملكة
البحرين

بحر عمان

مطارات اململكة 
ردنيةالعربية السعودية

�
ا�ملكة ا�










