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احلمد هّلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

أهيا الطالب العزيز:
لتحمل مسؤوليات أكرب من املرحلة
مهيأ
لقد
َ
ُّ
أصبحت اآلن يف مرحلة دراسية جديدة؛ لذا جيب أن تكون ّ
االبتدائية.
ٍ
نفسك باحلصول عليها ،بل هي شعور وإحساس وانتامء وإخالص ،وحب
إن الرتبية الوطنية ليست
معلومات جتهد َ
ووفاء هلذا الوطن.
حواسك ،وأن تستشعر ِع َظ َم املسؤولية املناطة بك جتاه
لذا عليك أن تعمل جاهد ًا عىل التفاعل ،مع هذه املادة بكل
ّ
هذا الوطن.
وجييء هذا الكتاب معين ًا لك لتحقيق ذلك ،إذا ما حرصت عىل أن تكون إنسان ًا واعي ًا ،مدرك ًا لواجباتك جتاه دينك
ووطنك.
وإليك عزيزي الطالب أهم التوجيهات التي تعينك عىل التفاعل مع هذه املادة ،وتكون لك متعة فكرية ،ونشاط ًا
ذهني ًا ،وليبقى أثر هذه املادة مستمر ًا معك طوال حياتك:
 1ـ احرص عىل املشاركة باستمرار أثناء احلصة ليكون الصف أكثر حيوية ونشاط ًا.
 2ـ اختذ من املعلم أخ لك ،ألن لديه يف احلياة خربة أكثر منك فاستفد منه الفائدة القصوى ،واستفرس
منه عن كل ما يشغل تفكريك.
 3ـ كن حريص ًا عىل املشاركة يف النشاطات املعدة لتكون عضو ًا فاع ً
ال ونشط ًا.
 4ـ قم بقراءة مفردات هذا الكتاب بشكل جيد لالستفادة مما فيه من معلومات مفيدة.
 5ـ قم بالنشاطات املقرتحة يف هذا الكتاب؛ ألهنا تساعد يف تنمية السلوك اإلجيايب.
 6ـ اجعل من التقويم املوجود يف كل وحدة دراسية معين ًا لك ،وال ترتدد يف قراءته ،واحرص عىل حله؛ ألنه جيعل
منك مواطن ًا أكثر وعي ًا وثقافة ،ويدربك عىل حتمل املسؤولية.
وقبل كل يشء  :استعن هّ
بالل واعمل بجد ،ورتب وقتك وال تضعه فيام ال ينفع؛ لتصبح مواطن ًا جدير باالحرتام.
ونسأل هّ
الل العيل القدير أن يوفقك وينفع بك دينك ووطنك ،لتحتل بالدك املكان الالئق هبا يف هذا العامل.
ويف اخلتام نود أن نشري إىل أنه عند اعتزام الوزارة تأليف كتب للرتبية الوطنية فقد اختارت عدد ًا من ذوي االختصاص
توجهات السياسة التعليمية يف اململكة.
ومن جتارب غرينا يف هذا امليدان ليجيء املنهج حمق ًقا ألهدافه املستمدة من ُّ
ووزارة الرتبية والتعليم إذ تقدم هذه الكتب إىل األبناء األعزاء تشكر كل من أسهم فيها بالرأي أو بالفكر أو باجلهد
والعمل وتأمل أن ينتفع هبا الطالب.
الل للجميع التوفيق والنجاح ،والسالم عليكم ورمحة هّ
نسأل هّ
الل وبركاته.

الفـهــــــــــرس

املقـــــدمــة

المــوضــــــوع
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حـــ َ
ـدة األولـى
ال ِو ْ
وطني اململكة العربية السعودية
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :
ـ يعرف أن وطنه مهد العروبة واإلسالم ومنطلق الرسالة اخلالدة.
ـ يتعرف عىل املراحل التي مر هبا تاريخ الدولة السعودية.
ـ يعي دور األئمة وامللوك من آل سعود والعلامء يف الدفاع عن العقيدة اإلسالمية وتطبيقها.
ـ يستشعر جهود امللك عبد العزيز وأبنائه يف توحيد اململكة وهنضتها.
ـ يقدر كفاح اآلباء واألجداد يف بناء الوطن.



الدرس األول

وطـنـي  :أرض املقـدسات ومنطلـق الرسالـة

عزيزي الطالب :
ـ حيظى وطننا بمكانة مهمة وراسخة يف قلوب املسلمني منذ أن أرشق منه نور اهلداية ُمشع ًا من مكة املكرمة عندما

ُبعث النبي حممد صىل هّ
الل عليه وسلم ومحل لواء الدعوة لنرش اإلسالم.

ومن فوق أرض وطنك انطلق آباؤك وأجدادك ينرشون نور اإلسالم رشق ًا وغرب ًا يف أنحاء املعمورة.

والل ِ
مهاجر يف طريقه إىل املدينة املنورة قال  « :هّ
الل صىل هّ
وكان رسول هّ
إنك
الل عليه وسلم حيب مكة ،فعندما و ّدعها وهو
ٌ
خرجت ِ
أرض هّ
أرض هّ
وأحب ِ
خل ُري ِ
منك ما خرجت » رواه الرتمذي.
الل ،ولوال أين ُأ
الل
ُ
ُّ
أما املدينة املنورة فهي العاصمة األوىل لدولة اإلسالم ،قدم إليها الرسول عليه السالم ومعه املهاجرون من مكة

املكرمة ،وكانت تسمى قبل قدوم الرسول عليه السالم إليها ( َي ْث ِرب) ،وهي مدينة األنصار الذين نارصوا الدعوة وآزروا
إخواهنم املهاجرين ،وهي املدينة التي أحبها الرسول عليه السالم وأحبته ،فعىل أرضها مسجده الرشيف ،وفيها دفن عليه

الصالة والسالم.

ويف وقتنا احلارض شملت حكومتنا

الرشيدة مكة املكرمة واملدينة املنورة بعنايتها،

فعملت عىل توسعة احلرمني الرشيفني ،وتسهيل
اخلدمات حلجاج بيت هّ
الل وزوار مسجد نبيه

صىل هّ
الل عليه وسلم ،من بناء اجلسور وشق
األنفاق وإقامة املنشآت الضخمة ،كام عملت

عىل تذليل كل عقبة تعيق حجاج بيت هّ
الل

عن حتقيق غاياهتم من زيارة هذه األماكن

املقدسة.

املسجد احلرام



املسجد النبوي الرشيف

نشـــــــاط
 1ـ يقوم الطالب بجمع عدد من الصور عن :

ـ األماكن واملشاعر املقدسة ( .كالكعبة املرشفة،

واملسجد احلرام ،واملسجد النبوي الرشيف ،وعرفات ،ومنى،

ومزدلفة).

ـ اجلهود التي تبذهلا حكومتنا الرشيدة خلدمة األماكن

واملشاعر املقدسة وكذلك حجاج بيت هّ
الل كالطرق الرسيعة،
واألنفاق يف املشاعر ،ومراحل توسعة احلرمني ومن ثم

وضعها يف لوحة وتعليقها يف فناء املدرسة.

 2ـ يطلب املعلم من بعض الطالب إجراء مقارنة بني

أنفاق مكة

طرق احلج يف املايض واحلارض .وبني الصعوبات التي كان يواجهها احلجاج يف املايض والتيسريات التي يالقوهنا اآلن.
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الدرس الثاين

وطـنـي  :تـــــــاريـــخ جميـــــــد

عزيزي الطالب :
لقد مرت دولتنا السعودية بثالث مراحل حتى تم تكوينها عىل هذا النحو العظيم الذي تعيش فيه اآلن :

املرحلة األوىل  :مرحلة التأسيس :

عندما ساد اجلهل واخلرافات شبه جزيرة العرب وأصبح اإلنسان ال يأمن عىل نفسه أو ماله أو ِع ْرضه يف أي مكان،
هيأ هّ
الل لوطنك إمامني عادلني يمثالن الدين والدولة مها  :الشيخ حممد بن عبد الوهاب واإلمام حممد بن سعود ـ يرمحهام
َّ

هّ
الل.

الل حممد رسول هّ
رسخت مبادئها عىل العروة الوثقى (ال إله إال هّ
الل) فحققت
وبالتقاء الدين والدولة قامت دولة فتية َّ

مكاسب عظيمة ،وأصبحت نواة لدولة نموذجية تلوح يف األفق.

ولكن األحداث تكالبت عىل هذه الدولة الفتية ،وحترك أعداء األمة اإلسالمية ليمنعوا توهج النور اإلسالمي يف
َّ
هذه املنطقة ،فسقطت الدرعية العاصمة األوىل للدولة السعودية ،وكادت هذه الدولة أن تنتهي لوال عناية هّ
الل ثم بقاء

قادهتا وعلامئها .

املرحلة الثانية  :مرحلة الصمود :

حانت الفرصة لظهور الدولة مرة أخرى فظهرت َ ّ
مكونة املرحلة الثانية من الدولة السعودية ،وقد حققت عدد ًا من
املكاسب ،وأثبتت أن اإلسالم يكون له النرص والتمكني إذا ما عزم رجاله املخلصون عىل الدفاع عن العقيدة؛ ألن هّ
الل

نارصهم ومؤيدهم.

واستمر عطاء الدولة السعودية الثانية وانتشارها وازدهارها ،ولكن أحداث ًا كثرية أدت إىل احتجاب هذه الدولة مرة

أخرى منتظرة الفرصة املناسبة للظهور جمدَّ د ًا.

املرحلة الثالثة  :العهد الزاهر :

قامت الدولة السعودية يف مرحلتها الثالثة التي نعيش حتت ظلها اآلن أكثر قوة وأكثر ترابط ًا بفضل هّ
الل ثم بفضل جهود
قائدها الفذ امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود رمحه هّ
الل؛ وذلك عندما استعاد الرياض ،ووحد املناطق الواحدة تلو

األخرى ،حتى أصبحت الدولة عىل ما نراه اآلن من استقرار وثبات.

11

مراحل تكوين اململكة العربية السعودية عىل يد امللك عبد العزيز آل سعود

نشـــــــاط
 1ـ يقوم املعلم والطالب بالرجوع إىل مكتبة املدرسة أو األطلس

التارخيي؛ لالطالع عىل خط سري امللك عبد العزيز ـ يرمحه هّ
الل ـ من

موضحا ذلك عىل خريطة
خروجه من الكويت وحتى دخوله الرياض
ً
شبه اجلزيرة العربية.

خط سري امللك عبد العزيز من الكويت إىل الرياض

12

الدرس الثالث

وطـنـي  :وطـــن التـــوحيـــد

الل ـ عىل أن يعمال لنرصة (الإله إال هّ
تعاهد اإلمام حممد بن سعود والشيخ حممد بن عبد الوهاب ـ يرمحهام هّ
الل حممد

رسول هّ
الل) بأن ينرش الشيخ دعوته بقلمه ولسانه وحيميها اإلمام حممد بن سعود بجهاده وختطيطه .وهكذا كان االتفاق
التارخيي الذي عرف (باتفاق الدرعية) ،وأخذ الشيخ يواصل جهوده لنرش دعوة التوحيد بطرق متعددة .مثل  :التدريس
موضحا أصول العقيدة الصحيحة ومتطلباهتا ،وطال ًبا
والوعظ وإرسال الدعاة ومراسلة أمراء البلدان ورؤساء القبائل،
ً
منهم أن ينضموا إىل الدولة اجلديدة التي قامت عىل أساس العودة ألصول اإلسالم .وقد نتج عن تلك اجلهود انتشار الدعوة

ودخول الكثري حتت لواء الدولة السعودية مشكلني قو ًة إضافي ًة هلا .وعندما قام البعض معارض ًا لدعوة الشيخ إما حسد ًا

َّ
وحض املواطنني عليه .وعندها
أو خوف ًا من هبوط مكانته االجتامعية ،أو لعدم اقتناعه بأفكار الدعوة نادى الشيخ باجلهاد

انربى للجهاد اإلمام حممد بن سعود بنفسه وماله وولده ،وبذل النفس والنفيس إلعالء كلمة هّ
الل  .واكتمل توحيد البالد يف
عهد ابنه عبد العزيز ثم تواصل النامء والعطاء حتى أصبحت كام هي اآلن.

وكانت العالقة بني اإلمام حممد بن سعود والشيخ حممد بن عبد الوهاب فريدة من نوعها من حيث التعاون واالنسجام

والتقدير ،وكان الشيخ حممد ابن عبد الوهاب

املرجع األول يف األمور الدينية وبجانبه اإلمام
حممد بن سعود بتخطيطه وجهاده حلامية الدعوة،

فقضت جيوشه عىل مراكز البدع واخلرافات،
وتصدى هلجامت األعداء املتكررة ،ومحل الراية

أبناؤه وأحفاده من بعده.

الدرعية قدي ًام

نشـــــــاط
يقوم املعلم وطالبه بجمع صور لبعض معامل عاصمة الدولة السعودية األوىل (مدينة الدرعية القديمة) ومن ثم

تعليقها يف لوحة خاصة يف املدرسة.
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الدرس الرابع

املـــوحـــــد
وطـنـي  :واملـلــك
َّ

كان امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود مع أرسته يف الكويت خيطط الستعادة ملك اآلباء واألجداد ،فلم

هيدأ له بال ومل يطب له مقام إال بعد أن جهز نفسه هلذا اهلدف العظيم ،فانطلق من الكويت يف جيش قليل العدد فدخل

الرياض ومتكن من اسرتداد ملك اآلباءواألجداد بفضل هّ
الل ثم بفضل شجاعته وإخالص رجاله .وواصل البطل عبد
العزيز الكفاح حتى تم توحيد الوطن حتت راية واحدة وحتقق األمن واالستقرار.

وبعد ذلك اجته امللك عبد العزيز إىل اإلصالحات الداخلية سعي ًا وراء حتقيق سعادة ورفاهية املواطن ،وكان ذلك

إيذان ًا بتحوالت سياسية واجتامعية واقتصادية مل يسبق هلا مثيل يف شبه اجلزيرة العربية منذ مئات السنني ،فأقام رشع هّ
الل
لتأمن يف ظله البالد والعباد وتبدأ مسرية اخلري والبناء.

ومل يغفل أيض ًا عن االهتامم باالقتصاد ومصادر الدخل ووجوه اإلنفاق عىل كل ما خيدم الوطن واملواطن .وملا أكرم

هّ
الل بالدنا بظهور النفط يف أرضها استثمر دخله يف البناء والتنمية والتعمري.

وبعد ذلك استمر الدور البارز مللوك البالد بعد وفاة موحدها امللك عبد العزيز يرمحه هّ
الل ،وهم امللك سعود الذي

موجها قبل كل يشء إىل نرش التعليم ،حيث افتتحت أول جامعة
واصلت الدولة خطاها التطويرية يف عهده وكان االهتامم
ً

وهي جامعة امللك سعود.

ثم توىل امللك فيصل الذي أكمل مسرية أخيه سعود يف االنطالقة التطويرية الشاملة يف خمتلف نواحي احلياة ،مع

االهتامم بتحسني الوضع االقتصادي الذي توسعت معه اخلدمات العامة فأنشئت يف عهده أول حمطة لتحلية املياه املاحلة،
وتم افتتاح التلفزيون وتطوير اخلدمات اإلعالمية وغريها .وانترشت دعوة التضامن اإلسالمي التي محل لواءها.

ثم توىل امللك خالد بن عبد العزيز احلكم ،فواصلت اململكة يف عهده العز والنامء ،ومتيز عهده ببناء مشاريع تنموية يف

جماالت الصناعة واملواصالت والتعليم والصحة تنفيذ ًا خلطط التنمية اخلمسية ،ثم توىل امللك فهد بن عبد العزيز احلكم،
فأوىل كل جانب من جوانب التنمية اهتامم ًا خاص ًا وبذل كل ما لديه من خربة وحنكة يف سبيل راحة واستقرار كل مواطن
يف هذه الدولة الغالية ،فواصلت الدولة يف عهده تقديم خدماهتا وحققت اكتفا ًء ذاتي ًا يف كثري من امليادين األساسية.
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نشـــــــاط
 1ـ إعداد خريطة لشبه اجلزيرة العربية باستخدام املواد املوجودة يف البيئة املحلية .توضح سري وخطوات توحيد هذه

الدولة وكذلك أبرز املناطق واملدن واملواقع التي هلا عالقة بتاريخ اململكة.

اململكة العربية السعودية وقد رشفها هّ
الل بوجود احلرمني الرشيفني فيها
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الدرس اخلامس

وطـنـي  :واملـلــك عبد هّ
الل بن عبد العزيز خادم احلرمني الرشيفني

عندما تسلم رائد التنمية السعودية احلديثة ملك هذه

البالد الغالية امللك عبد هّ
الل بن عبد العزيز مقاليد احلكم،

أخذ عىل عاتقه استمرار عهد الرخاء والتطور الذي بدأه
موحد هذه البالد وأوالده من بعده.

أوىل ـ حيفظه هّ
الل ـ اإلصالحات الداخلية اهتامم ًا كبري ًا،

وساهم بشكل فاعل يف احلفظ عىل استقرار البالد وأمنها

من أيادي العدوان والقضاء عىل كل من يعطل مسرية
التنمية السعودية.

ويف الوقت الذي سارت فيه اإلنجازات التطويرية

بطريقها املرسوم يف خمتلف املناطق واملدن والقرى أوىل
خادم احلرمني اهتام ًما خاص ًا باألرايض املقدسة يف مكة

واضحا يف ما نشهده اليوم من
واملدينة املنورة ،وظهر ذلك
ً
إنجازات عظيمة هلذه األماكن جتسيد ًا هلذا االهتامم الذي

يلقى تقدير املسلمني وإكبارهم.

خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد هّ
الل

عزيزي الطالب :
الل ـ إىل هّ
لعل يف هذا اللقب ما يوضح لك شدة تطلعه ـ حيفظه هّ
الل معينًا ،واختاذه من الرشيعة السمحة طريق ًا ومن

حري بنا أن نقول :
خدمة احلرمني الرشيفني رشف ًا .من هنا
ّ

إن هذه اإلنجازات التطويرية والنهضة الشاملة يف مجيع مرافق احلياة أدت إىل أن ينعم املواطن السعودي بكل ما هو

نافع ومفيد من متطلبات هذه احلياة.
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نشـــــــاط
يقوم املعلم بعرض وسائل تعليمية عن الدولة السعودية قديماً  ،ومن ثم عرض اإلنجازات التنموية اهلائلة واملكتسبات

التي حتققت يف وقتنا الراهن.

االهتامم باملشاعر املقدسة من أوىل اهتاممات خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد هّ
الل
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الدرس السادس

وطـنـي  :بني املــاضــي واحلــاضــر

عندما تستمع إىل قصص اآلباء واألجداد وكيف كانوا يعانون قديماً من ضيق العيش ومشقة احلياة ،فإنك تستطيع أن

تتعرف عىل مدى ما وصلنا إليه من التقدم واحلضارة يف وطننا احلبيب يف مجيع قطاعات هذه الدولة من أمن وتعليم وزراعة

وصناعة واقتصاد وجتارة وصحة وتعمري وبناء.

فاألمن قديماً كان مطلب ًا عسري املنال ،حيث القتل والرسقة والنهب وغريها ،وقد تبدلت األحوال يف الوقت احلارض إىل

أمن وأمان ،ونامء وعدل ،وثقافة واتزان ،وتعاون رائع بني املواطن ورجال األمن ومجيع املسؤولني يف كل مكان .أما احلالة
ال وهنار ًا من أجل توفري لقمة العيش .أما اآلن هّ
االقتصادية فكانوا قديماً يرتكون بالدهم وأوالدهم بل ويعملون لي ً
ولل احلمد

فوطننا الغايل أصبح من أعظم دول العامل اقتصاد ًا .كام أصبحنا موضع اهتامم كثري من دول العامل.

كان املواطن من أجل أن ينتقل من مدينة إىل أخرى حتى وإن كانت املسافة قصرية حيتاج إىل أيام عديدة ليصل إىل ما يريد.

أما اآلن فالطرق ميرسة ووسائل املواصالت متوفرة .فالطائرات والسيارات والقطارات والطرق الرسيعة املعبدة واألنظمة
املرورية املتطورة كلها تشري إىل القفزة اهلائلة التي حققها وطننا الغايل يف هذا املجال ،والتي حتتاج إىل كتب وجملدات لترسد

اإلنجازات الرائعة التي حتققت هلذه األمة.

اململكة قديماً

اململكة حدي ًثا
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نشـــــــاط
تكليف الطالب بجمع صور قديمة وصور حديثة عن اململكة للمقارنة بينها ،ومن ثم تعليقها داخل الفصل أو ساحة

املدرسة.

التـقــــــويــم
س  : 1مكة املكرمة واملدينة املنورة مدينتان عزيزتان عىل قلوب املسلمني .سخرت حكومتنا الرشيدة
جل إمكاناهتا خلدمتهام.

هات بعض الشواهد التي تشري إىل ذلك.

س  : 2ماالذي كانت حتتاجه الدولة السعودية األوىل والثانية لتستمرا؟

س  : 3ارجع إىل املكتبة وتتبع خط سري امللك عبد العزيز عند خروجه من الكويت.
س  : 4يف حياتك اليومية تشاهد التطور الذي حققه وطننا يف املجاالت املختلفة.
عدد ً
بعضا من الشواهد التي تدل عىل تطور اململكة.

س  : 5ضع رقم الفقرة يف العمود (أ) أمام ما يناسبها يف العمود (ب) فيام يأيت :
(أ)

(ب)

1ـ اإلمام حممد بن سعود

( ) رائد التضامن اإلسالمي.

 3ـ امللك سعود

( ) نارص الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف دعوته.

 2ـ امللك عبد العزيز
 4ـ امللك فيصل

 5ـ امللك عبد هّ
الل

 6ـ الشيخ حممد عبد الوهاب
 7ـ امللك خالد

( ) خادم احلرمني الرشيفني.

( ) موحد اململكة.

( ) مفتتح أول جامعة.

( ) توىل احلكم بعد امللك فيصل وكثرت مشاريع التنمية يف عهده.

( ) نرش الدعوة بقلمه ولسانه.
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حـــ َ
ـدة الثانيـــــــة
ال ِو ْ
خصائص املجتمع السعودي
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :
ـ يعرف السامت الثقافية للمجتمع السعودي.
ـ يعرف السامت االجتامعية للمجتمع السعودي.
ـ يعي خطر اخلرافات والعقائد الفاسدة والتقليد األعمى عىل املجتمع.
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الدرس السابع

وطـنـي  :خصـــائصــه وسـمــــاتــه
()1

لكل جمتمع صفات وخصائص متيزه عن املجتمعات األخرى سواء كانت ثقافية أو اجتامعية .وعندما تنظر إىل

جمتمعك السعودي جتد أن سامت متيزه عن املجتمعات األخرى من أبرزها :

1ـ تطبيق الرشيعة اإلسالمية :

حترص اململكة العربية السعودية عىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية من خالل تطبيقها ألحكام القرآن الكريم والسنة

النبوية الرشيفة ،ويظهر هذا التطبيق من خالل األنظمة واللوائح واألجهزة الكفيلة بحفظ السلوك العام من أي انتهاك
أو خروج عىل مقتىض الرشع ،وال تكاد توجد دولة أخرى من دول العامل اإلسالمي يتجسد هبا ذلك املظهر الرائع املتجدد

عند كل صالة ،حيث تتوقف كافة األعامل احلكومية وأعامل املؤسسات وتغلق املحالت التجارية؛ ألداء الصالة التي
يلتزم املسلمون بأدائها مع اجلامعة يف مواعيدها ،ويف جمال تطبيق الزكاة فإن اململكة التتوانى يف حتصيل الزكاة عن طريق
(مصلحة الزكاة والدخل) والتي تقوم بتقدير وحتصيل الزكاة ورصفها يف مواضعها الرشعية ،وحتافظ بالدنا عىل األخالق

احلميدة املستمدة من تعاليم اإلسالم فال يسمح بالتربج أو االختالط أو رشب اخلمر أو غريها من السلوكيات املخالفة

للرشيعة اإلسالمية الغراء.

2ـ نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر :

إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أعظم الواجبات التي أوجبها املوىل سبحانه وتعاىل عىل املسلمني ،وهو

أساس من أسس الدولة اإلسالمية وتنظيمها .قال تعاىل {:
}(.)1
وتتميز اململكة العربية السعودية بأهنا الدولة اإلسالمية الوحيدة التي تنفرد بوجود جهاز تابع للدولة مهمته األمر

باملعروف والنهي عن املنكر.

واجلهاز الذي يتوىل هذه املهمة يف اململكة هو  :الرئاسة العامة هليئات األمرباملعروف والنهي عن املنكر.

ومن أهم األعامل التي تقوم هبا اهليئة :

( )1سورة آل عمران اآلية . 104
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 1ـ إرشاد الناس ونصحهم التباع الواجبات الدينية املقررة يف الرشيعة اإلسالمية ،ومحل
الناس عىل أدائها.

رشعا.
 2ـ النهي عن املنكر بام حيول دون ارتكاب املحرمات واملمنوعات ً
 3ـ حماربة العادات والتقاليد السيئة والبدع املنكرة.
ويشرتط فيمن يعمل يف هذه املهمة أن يكون :

 1ـ عاملًا بام يأمر به وينهى عنه.
 2ـ متح َّل ًيا بالصرب واحللم.

 3ـ دعوة الناس بالتي هي أحسن.

نشـــــــاط 1
يطلب املعلم من أحد طالبه أن يقف أمام زمالئه ويعرض موق ًفا سلب ًيا رآه أو تعرض له ،ومن ثم يوضح كيف عالج

املوقف ،فيقوم املعلم بعد ذلك بتعزيز الترصفات اإلجيابية واإلشارة إىل األخطاء التي قد يعالج الطالب هبا مواقفهم ،كام
يوضح دورنا جتاه األخطاء التي نشاهدها يف حياتنا.

نشـــــــاط 2
يقول الطالب حسن  :إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر وظيفة اهليئة فقط .وقد خالفه زميله خالد فقال  :إن

األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يقترص عىل اهليئة وإنام هو مطلوب من كل مسلم.
ناقش وجهتي النظر مبينًا اجلوانب اإلجيابية والسلبية لكل منهام.
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الدرس الثامن

وطـنـي  :خصـــائصــه وسـمــــاتــه

 3ـ استخدام التقويم اهلجري :

()2

التقويم اهلجري هو تنظيم لقياس الزمن يرتكز عىل ظواهر طبيعية متكررة مثل  :دوريت الشمس والقمر.

والتقويم اهلجري يعتمد عىل دورة القمر ،ويعترب اخلليفة عمر بن اخلطاب ريض هّ
الل عنه أول من استخدم التقويم

اهلجري للدولة اإلسالمية ،بعد أن أدرك ما هلجرة النبي عليه الصالة والسالم إىل املدينة من أمهية كبرية يف تاريخ اإلسالم،

فرأى أن تكون تلك اهلجرة بداية لتأريخ املسلمني وأصبح املسلمون يؤرخون هبا .وتستخدم اململكة العربية السعودية

التقويم اهلجري يف مجيع مؤسساهتا ،بحكم كوهنا دولة إسالمية حترص عىل االرتباط باألحداث اإلسالمية العظيمة.

 4ـ منع االختالط يف التعليم :

تتمتع املرأة يف اإلسالم بمكانة عظيمة وقيمة كبرية؛ ولذلك توفر الدولة هلا كل اخلدمات الالزمة ومن بينها التعليم ،وهكذا

يتجىل حرص اململكة عىل توفري التعليم للفتاة بعيد ًا عن االختالط الذي ييسء إىل كرامتها.

 5ـ حماربة البدع واخلرافات :

تقوم اململكة العربية السعودية بجهود كبرية يف جمال حماربة البدع واخلرافات؛ وذلك تطبي ًقا للرشيعة اإلسالمية

ويتجىل ذلك يف :

ـ منع االحتفال باألعياد غري الرشعية املنترشة يف مناطق خمتلفة من العامل ّ ً
أيا كان سببها وااللتزام باألعياد اإلسالمية

ومها عيدا الفطر واألضحى فقط.

ـ حماربة السحر بأشكاله وأنواعه املختلفة حيث تطبق بحق من يتعامل بالسحر أقىص العقوبات.

وقد حرصت الدولة عىل حماربة أصحاب البدع واخلرافات بكل الوسائل ويف كل زمان ومكان مما ساعد عىل

اختفائهم.

وقد جاء يف احلديث أن الرسول ﷺقال َ « :م ْن َأ َتى َعرا ًفا َ
عن ٍ
يشء لمَ ْ ُت ْق َب ْل َل ُه َصال ُة َأ ْر َب ِع َ
ني َل ْيل ًة »( ،)1لذلك قامت
فسأل ُه ْ
َّ

دولتنا بنرش الوعي بني الناس يف املدارس واملساجد وعرب وسائل اإلعالم ملحاربة البدع واخلرافات.

( )1رواه مسلم.
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نشـــــــاط 1
ناقش ارتباط التقويم اهلجري بالعبادات املختلفة يف الرشيعة اإلسالمية.

نشـــــــاط 2
يقوم الطالب بمتابعة ما ينرش يف الصحف عن حماربة الدولة للبدع واخلرافات وحيرضون نامذج منها ملناقشتها.
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الدرس التاسع

وطـنـي  :خصـــائصــه وسـمــــاتــه

 6ـ التواصل بني احلاكم واملحكوم :

()3

لعلك تشاهد يف وسائل اإلعالم اللقاءات املتعددة لوالة األمر مع املواطنني؛ ملناقشة أمورهم واالستامع إليهم والتواصل

معهم .ويعد التواصل بني احلاكم واملحكوم يف وطننا اململكة العربية السعودية من أهم مميزات املجتمع السعودي ،وذلك
من خالل اتباع سياسة الباب املفتوح التي حيرص قادتنا منذ أن أسس امللك عبد العزيز ـ يرمحه هّ
الل ـ هذه الدولة الفتية ،وقد

سار عىل هنجه أبناؤه من بعده ،فأبواهبم مفتوحة للجميع ،وأي مواطن يستطيع أن يصل إليهم ليستمعوا إىل رأيه أو تظلمه
أو مطالبه ،وليحلوا مشكلته ،ويسهلوا أموره ويزرعوا الثقة يف نفسه.

 7ـ الوحدة والرتابط بني أبناء الوطن :

استقبال خادم احلرمني الرشيفني للمواطنني

25

مجيعا يف وحدة وترابط توثقت وتوطدت أركاهنا باإلسالم ،حيث صارت العقيدة هي الرباط الوثيق
يعيش أبناء وطننا ً

الذي جيمع أبناء هذا الوطن بجانب اللغة والعادات والتقاليد.

وحترص الدولة عىل ترسيخ هذه الوحدة منذ أن وضع امللك عبد العزيز ـ يرمحه هّ
الل ـ أسس الدولة احلديثة كام كان ّ
يذكر

املواطنني دائماً بقوله تعاىل { :

} (. )1
ولقد سار عىل هنجه أبناؤه من بعده يف إشاعة املحبة والتعاطف بني املواطنني ،والقيام بمرشوعات التنمية التي عادت

ثامرها عىل مجيع املواطنني يف خمتلف أنحاء الوطن.

نشـــــــاط
الفعال عىل الوحدة والرتابط :
 1ـ خيتار الطالب واحد ًا من العنارص اآلتية لبيان أثرها َّ
العقيدة اإلسالمية ـ اللغة ـ العادات والتقاليد ـ أرض الوطن.

 2ـ جيري املعلم مناقشة مع الطالب عن أمهية الرتابط والوحدة يف حتقيق التقدم والتنمية.

 3ـ متابعة وسائل اإلعالم وما تنرشه عن استقباالت والة األمر للمواطنني وإحضار صور معربة عن ذلك ومناقشة

مدلوالهتا.

( )1سورة الفتح آية . 29
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الدرس العارش

 8ـ العادات والتقاليد :

وطـنـي  :خصـــائصــه وسـمــــاتــه
()4

أبناء وطننا متيزهم عادات معروفة عنهم مثل  :الكرم والنجدة وإغاثة امللهوف ومنارصة الضعيف ،وهذه العادات

تستمد من قيم الدين احلنيف الذي تتمسك به بالدنا عقيدة وعم ً
ال.

ونظر ًا للمساحة الكبرية التي يتمتع هبا وطننا فقد أثر ذلك عىل بعض التقاليد مثل مظاهر الفرح يف املناسبات وعىل

شكل امللبس اخلارجي الذي يناسب املنطقة التي تضم أبناء وطننا.

أما الزي املعتاد فيتكون من املشلح والثوب والغرتة أو الشامغ والكوفية (الطاقية) والعقال.

 9ـ أعياد اململكة :

تتميز اململكة العربية السعودية ـ كامسبق ذكره ـ بالتزامها بالعيدين الرشعيني للمسلمني ومها عيد الفطر وعيد األضحى

فقط وف ًقا ملا سارت عليه األمة منذ عهد الرسول صىل هّ
الل عليه وسلم.

نشـــــــاط
يطلب املعلم من جمموعة من التالميذ ذكر العادات والتقاليد األصيلة التي خيتص هبا املجتمع السعودي ،ومن جمموعة

أخرى ذكر العادات والتقاليد الدخيلة ،ومن ثم يدير ً
نقاشا بني املجموعتني لفرز العادات والتقاليد السيئة التي ختالف

الرشيعة ،وتتعارض مع العادات والقيم يف املجتمع السعودي.
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التـقــــــويــم
س  : 1بامذا يتميز جمتمعنا السعودي عن املجتمعات األخرى يف نظرك؟
س  : 2ماالذي حيدث لو ُترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف جمتمعنا؟
س : 3ضع إشارة (  )أو إشارة (  ) وفق ما يناسب العبارة مع تصحيح اخلطأ إن وجد :
أ ـ تستخدم مملكتنا التقويم امليالدي يف معامالهتا الرسمية.

ب ـ تؤخذ الزكاة من مجيع املواطنني يف اململكة.

ج ـ حيارب وطننا البدع واخلرافات بكافة أشكاهلا.

د ـ يستطيع أي مواطن سعودي مقابلة والة األمر من احلكام
املسؤولني وعرض شكواه يف أي وقت.

هـ ـ تؤثر البيئة يف شكل املالبس وتكوينها.

( )

( )

( )
( )

( )

س 4ـ اذكر باختصار أهم العادات التي يتميز هبا وطننا .وناقش أثرها يف ترابط الوطن ووحدته.
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حـــ َ
ـدة الثـالثـة
ال ِو ْ
طاعــة والة األمــر
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :
ـ يعرف مفهوم والة األمر.

ـ يطيع ويل األمر يف غري معصية هّ
الل.
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الدرس احلادي عرش

تعــريــف والة األمــر

أمرا أو قام به.
الويل  :هو كل من ويل ً

وويل األمر هو الشخص املسؤول عن حكم أو تربية أو تعليم أو غري ذلك .فاحلاكم هو ويل األمر واملسؤول عن

الدولة ومصالح البالد والعباد .والعامل هو ويل األمر يف إيضاح ما خفي علينا من الرشيعة.

واألب هو ويل األمر يف املنزل ومسؤول عن تربية أوالده .واملعلم ويل األمر يف فصله ومسؤول عن طالبه.

وجوب طاعة والة األمر :

حينام أرشق نور اإلسالم وأرسيت قواعد احلكم يف الدولة اإلسالمية ،وبرزت روح التناصح والتعاون فيام بني

املسلمني ،فقد ر ّبى اإلسالم أبناءه عىل حتمل املسؤولية وتقدير واحرتام الذين يقومون بمسؤولياهتم خري قيام خلدمة

املسلمني ورعاية مصاحلهم .ولذلك فقد حث اإلسالم عىل إخالص والة األمور للرعية وطاعة الرعية لوالة أمورها.
}(.)1

قال تعاىل { :

ويف احلديث الرشيف  « :السمع والطاعة عىل املرء املسلم فيام أحب أو كره مامل يؤمر بمعصية » (. )2

الل عليه وسلم  « :من خلع يدً ا من طاعة لقي هّ
وقال صىل هّ
الل يوم القيامة ال حجة له ،ومن مات وليس يف عنقه بيعة

( )3مات ميتة اجلاهلية» (. )4

من هذا املنطلق يتضح من الكتاب والسنة أن اإلسالم فرض عىل املواطنني طاعة حكامهم وأمرائهم ،وحرم عىل كل

مسلم أن يعيص ويل األمر ما مل يأمر بمعصية هّ
الل .ومن طاعة والة األمر امتثال أمرهم وحمبتهم والدعاء هلم.

وقد حفل التاريخ اإلسالمي بنامذج مضيئة لطاعة والة األمر ،ولعل يف قصة امتثال خالد بن الوليد ريض هّ
الل عنه

ألوامر أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض هّ
الل عنه دلي ً
ال عىل ذلك حينام أمره بتسليم القيادة أليب عبيدة بن اجلراح ريض

هّ
الل عنه خالل فتح الشام.

( )1سورة النساء آية . 59
( )2رواه البخاري.
( )3أي مل يبايع حاكماً .
( )4أخرجه اإلمام أمحد.
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نشـــــــاط 1
جيب عىل املسلم طاعة ويل األمر ما مل يأمر بمعصية هّ
الل .كون جمموعات من الطالب ملناقشة هذا القول ومعرفة أثره يف

قوة الدولة ووحدهتا.

نشـــــــاط 2
يحُضرَّ أحد الطالب خطبة أيب بكر الصديق ريض هّ
الل عنه عندما توىل اخلالفة وتدور مناقشة يف مدلوهلا.

نشـــــــاط 3
يطلب املعلم من طالبه إعداد موضوعات عن نامذج من طاعة املسلمني لوالة األمر ويناقشهم فيها.
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الدرس الثاين عرش

طـــاعـــة والة األمـــر

طاعة الوالدين :

أمـرنا هّ
الل سبحانه وتعـاىل بطاعة الوالدين فقال سبحـانه { :
}(.)1

فال يمكن أن تسري األرسة بشكل طبيعي إن كان هناك عصيان للوالدين؛ ألن ذلك ذنب عظيم وكبرية من الكبائر

املوجبة للعقوبة يف الدنيا ،ودخول النار يف اآلخرة .فهو جحود للفضل الكبري ونكران للجميل.

طاعة املعلم :

ما أمجل بر الوالدين

أخي الطالب ،معلمك هو مصباح ييضء لك الطريق.

فيجب عليك طاعته؛ ألنه حيثك عىل مكارم األخالق ويعمل من أجل أن تكون إنسان ًا ناجح ًا يف حياتك دنيا

وآخرة.

( )1سورة اإلرساء آية  23ـ . 24
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فقد جاء يف األثر  :من علمني حرف ًا رصت له عبدً ا أي خاد ًما مطيع ًا ،وهذا دليل عىل تقدير السلف للمعلمني

ومكانتهم.

أمر رضوري لسالمة املجتمعات ومتاسكها سواء داخل البيت
إ ًذا فطاعة والة األمر من الوالدين واملعلمني واحلكام ٌ

الصغري (املنزل) أو البيت الكبري (الوطن).

ُترى عزيزي الطالب :

ملاذا جعل اإلسالم طاعة والة األمر واجبة؟

وانتشارا للمشكالت؛
ال شك أن يف عصيان والة األمر دعوة واضحة للفوىض والعشوائية ،وب ًثا للفرقة والتش ُّتت
ً

ألن اجلميع سيتحولون إىل أشخاص أنانيني يفكرون يف أنفسهم فقط.

أما طاعة والة األمر فهي تكفل للجميع احلصول عىل حقوقهم بشكل منظم ،حيقق العدل واملساواة للجميع يف ظل

الوطن الذي يعيشون فوق أرضه وحيرتمون نظامه.

نشـــــــاط 1
يقوم املعلم بإعداد جمموعة من القصص التارخيية حتكي عن طاعة السلف لوالة األمور ،سواء كان حاكماً أو مرب ًيا

أو غريه .ومن ثم يوزع األدوار عىل الطالب ليتم متثيلها سواء داخل الفصل أو عىل مرسح املدرسة.

نشـــــــاط 2
يشارك الطالب يف صحيفة املدرسة بموضوعات خمتلفة عن الطاعة (طاعة ويل األمر ـ طاعة املعلم ـ طاعة الوالدين)

ويتم اختيار أفضلها وإلقاؤها يف اإلذاعة املدرسية.
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التـقــــــويــم
س َ : 1م ْن ويل األمر؟ وما حكم طاعته؟
س  : 2ماالذي حيدث حينام :

أ ـ ال يكون هناك ويل لألمر.

ب ـ ال يطاع ويل األمر.

س  : 3كيف كان تعامل السلف الصالح مع والة األمر؟
س  : 4هات ما ييل :

أ ـ دلي ً
ال من القرآن الكريم يشري إىل حكم طاعة والة األمر.

ب ـ قصة مما قرأت خارج الكتاب تدل عىل احرتام الرعية للحاكم وطاعته.
جـ ـ دلي ً
ال من القرآن الكريم يشري إىل وجوب طاعة الوالدين.

س  : 5أجب بنعم أو ال فيام ييل :

 1ـ رفض خالد بن الوليد ألمر اخلليفة عمر بن اخلطاب عندما أمره بتسليم القيادة
أليب عبيدة عامر بن اجلراح ريض هّ
الل عنه خالل فتح الشام.

(

 2ـ معصية الوالدين من الكبائر املوجبة للعقوبة يف الدنيا ،ودخول النار يف اآلخرة( .
 3ـ جيب عىل املسلم طاعة ويل األمر ما مل يأمر بمعصية.
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(

)
)

)

حـــ َ
ـدة األولـــــى
ال ِو ْ
احتــرام النظــام
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :
ـ يعرف مفهوم النظام.
ـ يعرف األنظمة ذات العالقة بحياته.
ـ يتعود عىل االلتزام باألنظمة املعمول هبا يف بعض املرافق واملنشآت.
ـ يدرك اآلثار اإلجيابية لتطبيق النظام.
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الدرس األول

مفـهــوم النظــام  ،وبعــض أنــواعــه

جمتمعا يعيش بدون نظام؟
هل من املمكن أن نتخيل
ً
ما الذي سيحدث؟

وكيف ستكون العالقة بني أفراد هذا املجتمع؟

لكي نتعرف عىل ذلك ال بد أو ً
ال أن نعرف ما هو النظام؟

مفهــوم النظـــام :

االلتزام بالنظام مظهر حضاري

النظام عبارة عن جمموعة من الضوابط والقواعد واألسس التي ُترتب و ُتسري حياة الناس بشكل يضمن حتقيق

مصاحلهم ،ولذلك توجد أنظمة متعددة حتكم شتى جوانب احلياة.

ويف اململكة العربية السعودية حرصت الدولة عىل حتديد األنظمة التي تنبثق من تعاليم اإلسالم وتسري عىل هديه.

ومن بني هذه األنظمة ما يأيت :

( )1نظام القـــضاء :

إن نظام القضاء املوجود يف دولتنا قائم عىل الرشيعة اإلسالمية وهو مفخرة حقيقية هلذه الدولة.

فنظام القضاء يف اململكة يتميز بقواعد وأسس واضحة من العدل واملساواة والتي متكن كل مواطن من احلصول

عىل حقوقه .وتقوم عىل شؤون القضاء يف اململكة العربية السعودية جهات حمددة هي :
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أ ـ املحاكم الرشعية  :وهي اجلهات القضائية األساسيـة يف اململكة وتقـوم بالفصل يف النزاعات
وإصدار األحكام عىل املجرمني .فهل سبق أن رأيت املحكمة الرشعية يف بلدتك؟

حرصا من الدولة عىل أال يقع الظلم عىل أي مواطن.
ب ـ قضاء املظامل  :وهو مسؤولية ديوان املظامل،
ً

( )2نظــام التعليــم :

تعد اللجنة العليا لسياسة التعليم اجلهة األوىل املسؤولة عن التعليم يف اململكة ويليها يف املسؤولية اجلهات التالية:

أ ـ وزارة الرتبية والتعليم.
ب ـ وزارة التعليم العايل.
جـ ـ املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني.

ولكل من هذه اجلهات نظام خاص هبا وهلا مؤسسات تتبعها من مدارس ومعاهد وكليات ،حيث أسهمت وبشكل

كبري يف تطور التعليم باململكة وحتقيقه إلنجازات رائعة.

( )3نظــام املــرور :

إن اجلهة املسؤولة عن نظام املرور يف وطننا هي اإلدارة العامة للمرور وهي منبثقة عن مديرية األمن العام املرتبطة

بوزارة الداخلية ،ويندرج حتت املديرية العامة للمرور عدة ُش َعب لكل منها اختصاص خمتلف عن األخرى مثل ُ :شعبة
السري ـ شعبة الرخص...إلخ .إ َّ
ال أهنا مجيع ًا تقوم عىل خدمة املواطن وفق نظام متناسق حيرك أجهزهتا الداخلية.

( )4نظــام املكتبـات :

يزخر وطننا احلبيب بأعداد كبرية من املكتبات بأنواعها املختلفة تقوم عىل خدمة املواطنني يف شتى أرجاء هذا البلد

الغايل ،واملكتبات عىل أنواع عدة ولكل منها نظام خاص هبا حيدد كيفية اإلعارة والتزويد بالكتب وغريها ،كام حيدد كيفية

تقديمها خلدماهتا .ومن أمثلة هذه املكتبات :

أ ـ املكتبات العامة ( :مثل املكتبات العامة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ،ومكتبة امللك عبد العزيـز العامـة
الل بن عبد العزيز ،حيفظه هّ
بالرياض التي أنشأها امللك عبد هّ
الل).
ب ـ املكتبة الوطنية ( :مكتبة امللك فهد الوطنية).

جـ ـ املكتبة اجلامعية  :مثل (مكتبة جامعة امللك سعود ـ مكتبة جامعة أم القرى).
د ـ املكتبات املدرسية ( :املكتبة املوجودة يف مدرستك).
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بالقراءة واإلطالع نكتسب املعرفة ونرتقي بني األمم

نشـــــــاط 1
خيطط املعلم لزيارة املكتبة العامة يف مدينته ،أو أي نوع آخر من املكتبات ،ويطلب من الطالب تسجيل مالحظاهتم،

وإعداد تقارير هبذا اخلصوص .ومن املناسب أن يشمل التقرير اجلوانب التالية  :حجم املكتبة ،وأقسامها ،وأوقات دوامها،

ونظام اإلعارة فيها .أو يتم ختصيص جزء من احلصة من أجل استدعاء أمني املكتبة لتعريف الطالب باملكتبة وأمهيتها.

نشـــــــاط 2
يمكن تنظيم دعوة ملسؤول من املرور بزيارة املدرسة ومناقشة الطالب يف أمهية االلتزام بقواعد املرور.

نشـــــــاط 3
مجع ملصقات توعوية عن أنظمة املرور ،واالطالع عليها ومناقشة مضموهنا.
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الدرس الثاين

فــوائــد االلتــزام بالنظــام

عزيزي الطالب :
رأيت أن كل قطاع يف مملكتنا الغالية يسري وفق نظام وإطار حمدد من التخطيط والرتتيب والتنظيم ،فال بد أن يكون

هذا النظام هو سبيلنا يف هذه احلياة ،وذلك نابع من صميم عقيدتنا اإلسالمية التي حتثنا عىل تنظيم أمور حياتنا .كام أن

اتباع النظام من سامت املجتمعات املتحرضة ،يف حني أن شيوع الفوىض من سامت املجتمعات املتخلفة ،ومن أبرز األشياء
التي نستفيدها من اتباعنا للنظام :

 1ـ القدرة عىل أداء واجباتنا الدينية والدنيوية بارتياح تام.

 2ـ حتقيق األمن واالستقرار.

 3ـ تسهيل احلب والتعاون بني أفراد املجتمع.

 4ـ تسهيل اإلجراءات يف الدوائر احلكومية وتوفري املشقة عىل املواطن.

 5ـ حصول كل مواطن عىل حقوقه وعدم االعتداء عىل حقوق اآلخرين.

ويمكنك اآلن أن تتصور ما حيدث إذا مل يكن هناك نظام يف هذه احلياة ،حيث ستعم الفوىض ويأكل القوي الضعيف

ويسيطر اخلوف عىل اجلميع.

نشـــــــاط 1
يقوم رائد الفصل باختيار جمموعة من الطالب يشكلون مجاعة يف الصف ،عىل أن يكون هؤالء الطالب من النشيطني

املحبني للعمل ،ومهمة هذه اجلامعة مراقبة النظام يف الصف ،ويف الفسح ووقت الصالة وحث الطالب عىل النظام وإعداد
صحيفة حائطية هبذا اخلصوص ،وحيصل هؤالء الطالب عىل مكافآت تشجيعية وشهادات تقديرية من املعلم أو إدارة

املدرسة.

نشـــــــاط 2
يقوم الطالب بإعداد جدول خاص يوضح فيه األعامل التي سيقوم هبا خالل اليوم ويعرضه عىل رائد الفصل إلبداء

مالحظاته.
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الوقت

نفـذ

العمـــل

مل ينفـذ

مالحظـــات

اسم الطالب  ............................................ /رائد الفصل .......................................... :
مالحظات رائد الفصل ............................................................................................ :

التـقــــــويــم
مطلب جلميع أفراد املجتمع .كيف سيكون الوضع لو مل تكن هنالك قوانني وأنظمة؟
س : 1النظام
ٌ
س : 2ضع عالمة ( )أو عالمة ( )وفق ما يناسب العبارة مع تصحيح اخلطأ إن وجد :
أ ـ النظام عبارة عن ضوابط تسري حياة الناس بشكل يضمن حتقيق مصاحلهم.

ب ـ قضاء املظامل من مسؤولية املحاكم الرشعية.

جـ ـ املكتبات العامة هي مكتبات متاحة لكل فرد.

د ـ االلتزام بالنظام يكفل لكل فرد حقوقه بالتساوي.

هـ ـ وزارة الرتبية والتعليم هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن التعليم يف اململكة.
س : 3اذكر اجلهات املسؤولة عن القضاء يف اململكة ،ثم قارن بني مهام كل جهة منها.
س : 4اذكر أربعة من فوائد االلتزام بالنظام.
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حـــ َ
ـدة الثـــانيـــة
ال ِو ْ
األمــن والسالمــة
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :
ـ يعرف مفهوم األمن.
ـ يتعود عىل استخدام وسائل السالمة املختلفة.
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الدرس الثالث

األمــن  :مفهومــه وفــوائــده

نعمة األمن من النعم التي أنعم هّ
الل سبحانه وتعاىل هبا عىل وطننا الغايل ،ويأيت األمن ثمرة حقيقية لتطبيق الرشيعة
اإلسالمية يف اململكة .قال تعاىل { :

}(.)1

مفهــوم األمــن :

األمن هو سكون القلب واطمئنانه .وهو حالة من االستقرار النفيس يشعر هبا املواطن نتيج ًة التباعه النظام وجتنبه

ملصادر اخلطر وائتامنه عىل ممتلكاته وانسجامه مع النظم والقوانني املرشوعة.

ولقد ساد األمن يف وطننا بعد جهود امللك عبد العزيز وجهود أبنائه من بعده ،وصار األمن يف اململكة مرضب املثل

يف العامل اليوم .وهتتم اململكة باألمن اخلارجي الذي حيفظ حدودها وأرضها وجيعلها قوية مهابة اجلانب ،وهنا يظهر
الدور الكبري الذي تقوم به وزارة الدفاع والطريان ورئاسة احلرس الوطني .كام هتتم باألمن الداخيل بمفهومه الشامل

الذي تتحمل مسؤولياته وزارة الداخلية بأجهزهتا املختلفة .ولألمن فوائد عظيمة تظهر آثارها يف الفرد واملجتمع وذلك
عىل النحو التايل :

 1ـ القدرة عىل أداء العبادات بيرس وسهولة كاحلج والصالة وغريها.

 2ـ شعور املواطن باألمن يساعده عىل اإلنتاج ،ألنه يعمل دون خوف.
 3ـ املحافظة عىل األرواح واملمتلكات واألعراض.

 4ـ محاية املواطنني من أي أفكار مضللة تبث عن طريق اإلعالم وغريه.
 5ـ الراحة النفسية واالستقرار.

( )1سورة النور آية . 55
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الدرس الرابع

اجلهـات املسـؤولـة عـن األمـن الـداخلـي فـي وطنـنا

األمن يف وطننا هو مسؤولية اجلميع وينبغي علينا التعاون من أجل أن تستمر هذه احلالة األمنية الفريدة لنجني ثامرها

أمنًا وتنمية وبناء .وهناك جهات متعددة تتوىل مسؤولية األمن يف بالدنا .وتتعاون مجيعها لتحقيق مفهوم األمن الشامل
الذي أخذت به وزارة الداخلية ،حيث حيتاج األمن إىل جهود متصلة ومكثفة ومتعاونة من قبل هذه اجلهات.
ومن أهم اجلهات املسؤولة عن األمن الداخيل يف بالدنا نذكر لك ما يأيت :

أ ـ الشــرطــة :

وهي من األجهزة األمنية التي تقوم بمهام

تتعلق بدفع الرضر عن املواطنني ،واملحافظة عىل

األمن ومكافحة اجلريمة بأنواعها املختلفة ،وتقديم
املساعدات اإلنسانية للمواطنني ،وفض النزاعات.

ورجل الرشطة هيمه أن يقدم لك خدماته

عندما حتتاج إليه ،وما عليك عزيزي الطالب يف هذه

احلالة سوى االتصال بالرقم ( )999ليقدم لك كافة
املساعدات املمكنة ويف أرسع وقت.

ب ـ اإلدارة العـامـة ملكـافحـة
املخـدرات :

سيارة رشطة

املخدرات ترض اإلنسان وترض العقل ولذا
فهي حمرمة رشع ًا .وحترص اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات
عىل حماربة املخدرات بكل أنواعها وتقوم يف سبيل ذلك

مجيعا مع هذه اإلدارة للقيام
بجهود جبارة .وجيب أن نتعاون ً
بواجباهتا .وهنا نذكر عزيزي الطالب أن الرقم املخصص هلا

هو (.)995

جـ ـ الـدفـاع املـدنـي :

للدفاع املدين دور كبري وفاعل يف مملكتنا الغالية ،فهو
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شعار اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات

املسؤول عن مكافحة األخطار التي يتعرض هلا

املدنيون يف وقت السلم واحلرب وعند الطوارئ،
كام يعمل عىل مكافحة احلريق وإنقاذ الضحايا ،سواء

يف احلرائق أو األبنية املنهارة أو اآلبار والسدود أو
أي مكان آخر ،وكذلك مراقبة تنفيذ وسائل األمن

يف املصانع والدوائر احلكومية واملحالت التجارية،
ونرش الوعي بني املواطنني للوقاية من أخطار

احلوادث الطارئة ،وكذلك التنسيق مع املستشفيات

واهلالل األمحر.

سيارة الدفاع املدين

مجيعا مع رجال الدفاع املدين بإبالغهم عن أية أخطار متعلقة باختصاصهم ،وكذلك باالتصال عىل الرقم
فلنتعاون ً

( .)998كام جيب أن نحرص عىل اتباع تعليامهتم ونصائحهم.

د ـ أمـن الـطــرق :

إن اتساع اململكة وانتشار الطرق الرسيعة فيها

أدى إىل إنشاء جهاز متكامل مهمته مراقبة هذه

الطرق التي تربط بني مدن وطننا الغايل ،واملحافظة
عىل األمن فيها ،وكذلك مراقبة الرسعة واحلوادث

وتقديم اإلسعافات األولية للمصابني ،وعدم السامح
بتجاوز األنظمة؛ لكي ال تسود الفوىض يف طرقنا

املمتدة بني أجزاء مملكتنا املرتامية األطراف .وألمن

الطرق رقم هاتفي هو ( )996يمكن االتصال به

سيارة أمن الطرق

عند احلاجة والرضورة.
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هـ ـ حـرس احلــدود :

ترتكز مهمة هذ اجلهاز يف حفظ األمن

يف مناطق احلدود وعىل سواحل اململكة
من كل جمرم ومعتد حياول أن يتجاوز
حدودنا ويزعزع األمن الذي حبانا هّ
الل إياه،

ويستخدم حرس احلدود األجهزة واآلالت

واملركبات احلديثة التي تعني رجاله عىل
حتقيق أهدافهم.

أحد مراكز حرس احلدود

نشـــــــاط 1
يمكن التعاون مع أحد رجال الرشطة أو املرور أو الدفاع املدين أو مكافحة املخدرات أو غريها من اجلهات املسؤولة

عن األمن ليزور املدرسة ،وحيث الطالب عىل التعاون مع اجلهات املسؤولة.

نشـــــــاط 2
يقوم املعلم مع طالبه بالتخطيط لزيارة إحدى اجلهات األمنية ملعرفة طرق سري العمل فيها واملهامت املناطة هبا.

نشـــــــاط 3
موضحا عليها رقم هاتف كل واحد منها ،ووضعها داخل الفصل أو املدرسة.
مجع صور لألجهزة األمنية
ً
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الدرس اخلامس

الســالمــة مفـهـومـهــا ووسـائـلــها

مفهــوم السالمـــة :

السالمة هي الوقاية من األخطار قبل وقوعها ومن ثم معاجلتها إذا وقعت ال قدَّ ر هّ
الل.

وسـائـل السـالمـة :
ً
أوال  :السـالمــة فـي املنـزل :
عزيزي الطالب :
لكي يكون بيتك آمنًا فعليك اتباع اآليت :

1ـ احلرص عىل وجود طفاية حريق ،ومعرفة استعامهلا،
ومدى صالحيتها.

 2ـ إبعاد األسالك الكهربائية عن املواد القابلة لالشتعال.

3ـ إبعاد املواد القابلة لالشتعال عن مصادر احلرارة وعن عبث األطفال.

4ـ إغالق أنبوبة الغاز واألجهزة الكهربائية عند النوم أو اخلروج من املنزل.

ماذا تالحظ يف الصورة؟

5ـ عدم ترك عود الثقاب (الكربيت) يف أيدي األطفال.

6ـ عدم زيادة األمحال عىل األسالك واألفياش الكهربائية.

7ـ وجود صيدلية يف منزلك حتتوي عىل اإلسعافات األولية.

ثـانــ ًيا  :السـالمة فـي السيـارة :

من األشياء املهمة التي جيب اتباعها يف سالمة السيارة :

 1ـ احلرص عىل وجود طفاية احلريق وحقيبة إسعافات
أولية يف السيارة.

 2ـ القيادة بأمن وحذر واتباع إرشادات املرور.
 3ـ ربط حزام األمان.

ربط حزام األمان يف السيارة من وسائل السالمة
مارأيك بمن ال يتقيد بذلك؟

 4ـ الصيانة الدورية للسيارة.
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 5ـ عدم العبث يف السيارة والتزام األطفال بمقاعدهم أثناء القيادة.

 6ـ عدم إشغال سائق السيارة بام يرصفه عن االنتباه للطريق وحركة السري فيه.
 7ـ الكشف عىل إطارات السيارة باستمرار.

ثـالـــ ًثا  :السـالمـة فـي املـدرسـة :

لتحقيق السالمة يف املدرسة ينبغي عليك مراعاة ما يأيت :

 1ـ عدم التزاحم عند الصعود أو النزول عىل السالمل.

 2ـ عدم العبث باملواد الكياموية أو األجهزة العلمية ،املوجودة يف املختربات واملعامل.
 3ـ استخدام األدوات اهلندسية من مساطر وفرجار وأقالم وغريها بحذر.
 4ـ اتباع تعليامت األمن والسالمة يف حالة الطوارئ ال قدَّ ر هّ
الل.

نشـــــــاط
من أجل حتقيق السالمة يف املدرسة تقوم املدرسة بإعداد أربع فرق هي :

 1ـ فرق اإلرشاد  :مهمتها توجيه الطالب وإرشادهم يف حالة حدوث أي طارئ.

 2ـ فرق اإلطفاء  :ومهمة هذه الفرق مكافحة النريان عند وقوعها ،ومن األفضل أن يكون طالب هذه الفرق من
الكبار الذين لدهيم القوة الكافية ملامرسة العمل وتقام هلم دورة إرشادية بالتنسيق مع الدفاع املدين.

 3ـ فرقة اإلنقاذ  :ومهمة هذه الفرقة البحث عن مكان اخلطر يف املدرسة والكشف عن القواطع والكيابل ومواقد
الغاز يف املقصف والتدخل حلامية املصابني.

 4ـ فرقة اإلسعاف األويل  :حتتاج هذه الفرقة إىل توفري لوازم اإلسعاف األولية ليتم معاجلة اإلصابات معاجلة أولية
قبل التوجه إىل املستشفى.

 5ـ يتم استدعاء بعض رجال اهلالل األمحر إلعطاء الطالب دورات تدريبية عىل اإلسعافات األولية.
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الدرس

كيفية استخــدام طفايـة احلــريق

من األمور التي جيب عليك أن تعرفها أخي الطالب الطريقة املثىل الستخدام طفاية احلريق ،وهي عبارة عن ثالث

خطوات بسيطة :

 1ـ اسحب مسامر األمان

 3ـ وجه اخلرطوم نحو مركز احلريق وليس هلب النار.

 2ـ اضغط عىل املقبض إىل األسفل.

طفاية حريق هل تعرف كيف تستخدمها؟

وجيب أ َّ
ال نغفل أمهية الصيانة الدورية لطفايات احلريق كام جيب أن تكون يف مكان يسهل تناوهلا والطريق إليها خال

من العوائق.

اإلسعـافــات األولـيــة :

أ ـ اإلسعافات األولية ملن أصيب بحريق :
 1ـ طلب املساعدة للشخص املصاب.

 2ـ منع اهلواء من الوصول إىل مالبس من أصيب بحريق وذلك بتغطيتها بمواد غري قابلة لالشتعال
(كالبطانية ،والسجاد) ومنعه من الركض حتى ال تزداد النار اشتعا ً
ال.

 3ـ رش املكان املصاب من اجلسم باملاء وعدم نزع مالبس من أصيب بحريق.

 4ـ عدم استخدام الكريامت أو البودرة ،وكذلك عدم ثقب الفقاعات التي تظهر عىل اجللد.
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 5ـ العمل عىل تدفئة الشخص املصاب وإعطائه بعض السوائل.

ب ـ اإلسعـافـات األوليـة للشـخص املصـاب باالختنـاق :

 1ـ يبعد من منطقة التلوث املوجود فيها.
 2ـ حل املالبس التي تعيق النفس.

 3ـ تطبيق عملية التنفس (الفم للفم) بانتظار وصول

اإلسعاف كام أن لكل حادث من احلوادث طريقة خاصة

يف اإلسعافات األولية ،كالغرق والكسور وغري ذلك،

فعليك عزيزي الطالب أن تتعرف عىل ذلك بالتعاون
بني مدرستك واجلهات املسؤولة لتحقيق السالمة بكافة

معانيها واحلرص عىل االتصال باجلهات املسؤولة عن كل

مصاب باالختناق

حالة من احلاالت.

(أرقام بعض اجلهات األمنية تأكد أنك سوف حتتاجها يف يوم من األيام).
اجلهــة

مكافحة املخدرات

الـــرقم
995

أمن الطرق

996

اهلالل األمحر

997

الدفاع املدين

998

الرشطة ـ حوادث املرور

999

مـالحـظـــات

مجيع هذه األجهزة تتعاون فيام

بينها من أجل الوصول إىل هدف واحد

وهو خدمة من يستعني هبا يف أي مكان
وزمان داخل اململكة.

وأخري ًا عزيزي الطالب هنالك أمور مشرتكة ال بد أن تتقيد هبا يف حالة حدوث أي طارئ ال قدَّ ر هّ
الل وهي :

 1ـ املحافظة عىل هدوئك والترصف بحكمة.

 2ـ االتصال باجلهات املسؤولة لكي تقدم لك اخلدمة املطلوبة.

 3ـ القيام باإلسعافات األولية الالزمة لكل من احلاالت إىل أن تصل سيارة اإلسعاف.
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نشـــــــاط
تكليف الطالب بجمع ملصقات وإرشادات توجيهية خاصة ببعض احلوادث ومنها عىل سبيل املثال ( :احلريق،

االختناق ،الغرق ،الكرس ،اإلغامء) ومن ثم تعليقها يف املدرسة.

س 1ـ علل ما يأيت :

أ ـ األمن من النعم املهمة التي حيتاجها املواطن واملقيم.

ب ـ وجوب رسعة إبالغ اجلهات املعنية يف حالة الطوارئ.

جـ ـ رضورة عدم التجمهر عند أماكن احلوادث املختلفة.
د ـ اإلصابة باإلعاقة نتيجة بعض احلوادث املرورية.

س 2ـ ما الرقم وما اجلهة التي تتصل به عندما ترى :
أ ـ حري ًقا مشتع ًال.
ب ـ حادث ًا مرور ًيا.

شخصا حياول رسقة حمل.
جـ ـ
ً
شخصا مصا ًبا.
دـ
ً

س 3ـ اكتب رقم ( )1أمام األشياء التي تقوم هبا للشخص املصاب بحريق ورقم ( )2لألشياء التي تعملها
للشخص املختنق.

(

أ ـ منع اهلواء من الوصول إىل مالبسه .

ب ـ حل املالبس التي تعيق التنفس.

جـ ـ عدم استخدام البودرة.

د ـ العمل عىل تدفئة الشخص املصاب وإعطائه بعض السوائل.

هـ ـ تطبيق عملية التنفس من الفم إىل الفم.
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(

(

(

(

)

)

)

)

)

حـــ َ
ـدة الثـــالثــة
ال ِو ْ
العــادات الصـحيـــة
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :
ـ يعرف العادات الصحية السليمة والسيئة.
ـ يميز بني العادات الصحية السليمة والسيئة.
ـ يعمل بمفهوم الوقاية خري من العالج.
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الدرس السابع

العــادات الصحيـة السليمـة

مفهـوم العـادات الصحيــة :

هي جمموعة من املامرسات اإلجيابية التي يقوم به املواطن من أجل حتقيق الوقاية والسالمة.

ومن العادات الصحية السليمة :

 1ـ النـوم املبكـر :

النوم املبكر مهم للجسم ففيه راحة له وجتديد للقوى العقلية واجلسدية ،والطالب الذي ينام مبكر ًا يستطيع أن يقوم لصالة

الفجر بكل يرس وسهولة ،ويتناول اإلفطار مع والديه ،ويستعد للذهاب إىل املدرسة بجد ونشاط ،فيحرض التامرين الصباحية،

ويستمع إىل رشح دروسه دون ملل أو تعب ويكون ذهنه حارض ًا صافي ًا.

عزيزي الطالب تلك هي صفات الطالب املجد املحافظ عىل وقته.

 2ـ التـغــذية الصحيـــة :

عزيزي الطالب ُيعدُّ املنزل هو املسؤول عن صحتك اجلسمية بام يوفره

لك من الغذاء الالزم والكساء اجليد والرعاية الطبية الالزمة ،ويعد إحدى

الدعامات املهمة يف تربيتك تربية صحيحة.

ولكي حتصل عىل تغذية صحية سليمة جيب عليك احلصول عليها من املنزل

وذلك لألسباب التالية:

أ ـ الوجبة الغذائية املعدة باملنزل تتميز بالتكامل الغذائي نتيجة التنويع

الصحيح يف مكوناهتا الغذائية.

ب ـ ختلو الوجبة الغذائية املنزلية من عوامل التلوث ،وبذا يتوفر بسببها

عامل السالمة الصحية والنظافة.

غذاء صحي

جـ ـ ال تتعرض الوجبة املنزلية لسوء احلفظ أو التخزين لذلك تضمن احلصول عليها طازجة.

د ـ تكاليف إعداد الوجبات الغذائية املنزلية أقل كلف ًة إذا ما قيست بأسعار تناوهلا يف املطاعم أورشائها جاهزة.

وجيب أن حيرص الطالب يف أي مكان عىل الغذاء السليم واملفيد جلسمه بعيد ًا عن األغذية التي ترضه أكثر مما تفيده

لينشأ شا ًبا قو ًيا يف بدنه وعقله ،فالعقل السليم يف اجلسم السليم.
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 3ـ النظـــافـة الـشخصيـة :
عزيزي الطالب.....

هل فكرت يو ًما كيف يبدو مظهرك لآلخرين؟

هل ينظرون إليك عىل أنك طالب نظيف صحيح اجلسم؟

هل للنظافة أوقات معينة؟
ولكي تكون شاب ًا نظي ًفا البد أن حتقق التايل :

أ ـ اإليامن بأمهية النظافة ،واملسلم ال بد أن يكون نظي ًفا يف جسمه وسلوكه

ديننا اإلسالمي حيثنا عىل النظافة

ألن اإلسالم دين النظافة.

ب ـ املحافظة عىل الوضوء لكل صالة ،واالغتسال يوم اجلمعة.

جـ ـ غسل اليدين قبل األكل وبعده وجعل اليد اليمنى لألكل والرشب.

د ـ تقليم أظافر اليد والرجل كل أسبوع واحلرص عىل نظافتها اتباع ًا لسنة

الرسول عليه الصالة والسالم.

هـ ـ نظافة الفم واألنف ،لكي تتم عملية طرد الكثري من اجلراثيم التي

دخلت وتعلقت بأغشيتهام.

ونظافة األسنان حلاميتها من التسوس باستخدام الفرشة واملعجون .ومن

السنة استخدام السواك عند كل وضوء وعند كل صالة.

استخدام فرشة األسنان يقي من التسوس

نشـــــــاط 1
يوزع املعلم جمموعة من البطاقات من الورق املقوى عىل الطالب ويأخذوهنا معهم للمنزل وحياول كل منهم كتابة أكرب عدد

من العادات الصحية السليمة ثم يعيدوهنا لكي تتم مناقشتها وتوضح فوائدها داخل الفصل.

نشـــــــاط 2
يطلب املعلم من أحد األطباء زيارة املدرسة .يعد الطالب أسئلة يوجهوهنا إىل الطبيب ،بعد أن يلقي كلمة قصرية عن

العادات الصحية السليمة والعادات اخلاطئة.
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الدرس الثامن

العــادات غيــر الصحيــة

من العادات غري الصحية التي جيب جتنبها واحلذر منها :

 1ـ التـدخيـــن :

عزيزي الطالب  :جاءت تعاليم ديننا اإلسالمي بضوابط وقواعد عامة حترم كل ما هو مهلك وضار بالدين أو اجلسم أو

النفس أو العقل أو املال ،قال تعاىل { :

}(.)2

وقال تعاىل { :
ومن مضار التدخني عىل الفرد واملجتمع

} (.)1

ما أثبتته األبحاث العلمية ،وهو أن املدخن
يصاب برسطان الرئة ،وأن التدخني عامل مهم

يف التهاب القصبات املزمن لدى املدخن ،ولدى

األشخاص املخالطني له يف مقر العمل أو األرسة
كالزوجة واألطفال ،كام يصاب املدخن واملخالط

له بأمراض القلب ورسطان الرئة والتهاب اجلهاز
التنفيس والربو.

آثار التدخني

إن املدخن فع ً
ال كنافخ الكري ،حيث تشم منه رائحة خبيثة ،ويلحق الرضر بصحة كل من يكون حوله لذلك جيب

ً
حفاظا عىل الصحة.
ترك املدخن بعدم اجللوس معه

 2ـ السـهـر :

إن الطالب الذي يطيل السهر يف الليل تظهر عليه عالمات اإلعياء والتعب ،ويتضاءل إنتاجه يف عمله ،ويفقد تركيزه

ودقته؛ ألن اجلسم مل يتح له الفرصة لكي يعيد بناء ما فقده أثناء العمل اليومي .وقد كره الرسول عليه الصالة السالم

السهر بعد صالة العشاء بال دا ٍع.

لذلك جتد أن الطالب الذي يسهر يف الليل يتأخر عن صالة الفجر ،ويتأخر عن احلضور إىل املدرسة ،كام يصاب

( )1سورة البقرة اآلية .195
( )2سورة األعراف اآلية .157
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باخلمول وعدم الرتكيز أثناء اليوم الدرايس.

 3ـ االستخدام اخلاطئ للدواء :

الدواءمهم لعالج األمراض بإذن هّ
الل .ولكن البعض قد خيطئ عند استعامل الدواء ،ولذلك نذكرك هنا ببعض هذه

األخطاء كي يتجنبها :

أ ـ استعامل بعض األدوية أثناء ممارسة بعض األنشطة مثل قيادة السيارة ،رغم التحذير من ذلك.

ب ـ عدم حفظ الدواء يف مكان مناسب وبدرجة حرارة مناسبة ،أو عدم التخلص من الدواء بعد انتهاء تارخيه.

جـ ـ استخدام العالج بدون وصفة طبية.
د ـ وضع األدوية يف متناول األطفال.

هـ ـ إعطاء الطفل الصغري جرعات الطفل الكبري.

و ـ استعامل األدوية يف غري مواعيدها املحددة.

عملية تنظيم الدواء وعدم تركه يف متناول األطفال
ترصف سليم

نشـــــــاط

يطلب املعلم من الطالب أن يقوموا بتسجيل أية مالحظات أو عادات غري صحية يروهنا يف الشارع أو املنزل ،ثم

مناقشتها يف الفصل وحتديد اجلهة املسؤولة عنها.
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الدرس التاسع

الـوقـايـة خيـر من العــالج

أخي الطالب ....إن املحافظة عىل الصحة هو مطلب اجلميع وأمل األطباء وغايتهم ،ولكن هل من السهل احلصول

عليه؟

}(.)1

قال تعاىل { :

فهل راعى اإلنسان هذه النعم حق رعايتها وحافظ عليها ليستفيد منها يف وقاية صحته؟ أم عبث هبا وأساء إليها

لتكون نقم ًة عليه وعىل صحته؟

واألمثلة عىل ذلك كثرية منها :

أن املاء رضوري لإلنسان ،وال يمكنه أن يستغني عنه بأي شكل من األشكال ،كام جيب املحافظة عىل نقاوته ونظافته

وعدم تلوثه بأي شكل كان ليحافظ بالتايل عىل صحته ،حتى ال يقع يف األمراض .ولذلك جيب أن نحافظ عليه.

ينبغي لنا أن نسرتشد بقول النبي عليه الصالة والسالم  «:مامأل آدمي وعاء ً
رشا من بطن ،بحسب ابن آدم أكالت

يقمن صلبه ،فإن كان الحمالة ،فثلث لطعامه ،وثلث لرشابه،
وثلث لِ َن َفسه»(. )2
لذا حيسن بك أخي الطالب عدم ملء املعدة بالطعام؛ لئال

تصاب بالبدانة التي هي منبع كثري من الرشور واألمراض،
ولتفكر بمن حولنا من املسلمني اجلائعني ،وليكن غذاؤنا متواز ًنا؛
ألن البدانة مرض من األمراض التي انترشت يف هذا العرص،

وهي يف الوقت نفسه سبب لعدد من األمراض منها السكري
وتصلب الرشايني واالنزالق الغرضويف واألزمات القلبية.

وإذا أردت أن تقي نفسك األمراض عليك أال تدخل

الطعام عىل الطعام ،وأال تأكل إال عندما تشعر باجلوع ،وأن

تكف عن الطعام قبل الشعور بالشبع امتثاال لتوجيهات الدين
اإلسالمي .ففي األثر  :نحن قوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا

( )1سورة إبراهيم اآلية . 34
( )2رواه الرتمذي وغريه.
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ديننا اإلسالمي ينهانا عن اإلرساف

ال نشبع.

كام جيب أن حتفظ مجيع أجزاء اجلسم من األمراض كالعني مث ً
ال وقايته من الغبار وضوء الشمس ،كام جيب عىل املرء

أن ينام مدة كافية كل يوم (7ـ  8ساعات) لكي يستعيد اجلهاز العصبي نشاطه من جديد .ولوقاية اجلهاز التنفيس ينبغي
ريا فإننا إذا اتبعنا
الوقاية من الربد ،والتنفس من األنف ،وأخذ نفس عميق بني الفينة واألخرى واجتناب التدخني .وأخ ً
السنة النبوية املطهرة يف األكل والرشب والنوم كان فيها الوقاية من أمراض كثرية.

نشـــــــاط 1
يطلب املعلم من أحد الطالب بيان اآلداب اإلسالمية يف الطعام ،ويثري ً
نقاشا مع الطالب حول هذه اآلداب وفوائدها

الصحية ،وأثرها يف وقاية اجلسم من األمراض.

نشـــــــاط 2
حيرض الطالب موضوعات حتتوي عىل خطوات وإجراءات حمددة للوقاية من األمراض ،ويتم استعراضها داخل

الفصل ،واختيار املناسب منها لعرضه يف صحيفة املدرسة واإلذاعة املدرسية.
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التـقــــــويــم
س : 1أمامك طالبان أحدمها حيرص عىل العادات الصحيحة السليمة واآلخر ال حيرص عليها.
ما االختالف الذي تالحظه بني االثنني من حيث الصحة والقوة واملستوى الدرايس؟

س : 2ملاذا حترص عىل تناول الغذاء مع العائلة؟
س : 3ضع إشارة (  )أمام العادة السليمة وإشارة ( )أمام العادة اخلاطئة :
أ ـ االهتامم بالنظافة.

ب ـ التدخني.

جـ ـ النوم املتأخر (السهر).

(

(

(

د ـ تناول الدواء دون استشارة الطبيب.

(

وـ األكل من الطعام املكشوف يف الشارع.

(

هـ ـ الرتتيب والنظام.

(

)

)

)

)

)

)

س : 4هات شواهد من القرآن الكريم والسنة النبوية تدل عىل عادات صحية سليمة ينبغي أن
يامرسها اإلنسان.

59

حـــ َ
ـدة الـرابعــــة
ال ِو ْ
الـبـيئــــة
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :
ـ يعرف مفهوم البيئة.
ـ حيدد املخاطر التي هتدد البيئة املحلية بالتلوث.
ـ يشارك يف أعامل املحافظة عىل البيئة املحلية من التلوث.
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الدرس العارش

مفهـوم البيئــة  ،واملخــاطـر التـي هتـددهــا

مفهـوم البيئـــة :

هي األرض التي نعيش عليها ،واهلواء الذي نستنشقه ،واملاء الذي نرشبه ،والكائنات احلية التي حتيط بنا.

املخاطر التي هتدد البيئة املحلية :

إن التلوث من املخاطر التي حتيط هبذا العامل .والتلوث يعني  :عدم النظافة والنقاء .ولذلك فهناك العديد من أنواع التلوث التي

ينبغي أن نقاومها ،ونتجنب رشورها ،وذلك عىل النحو التايل :

 1ـ تلــوث اهلـــواء :

اهلواء من النعم الكربى التي حبانا إياها اخلالق سبحانه وتعاىل،

واهلواء يتمثل يف الغالف الرقيق الشفاف الذي يتكون من عدة غازات،
وهو رضوري للكائنات احلية.

ومصادر تلوث اهلواء يف بيئتنا املحلية كثرية منها عوادم السيارات

والقطارات والسفن وإحراق الوقود وامللوثات الناجتة عن املصانع

واستخدام املبيدات احلرشية ،واألكياس البالستيكية وبقايا املعلبات
وغريها واإلنسان الذي ال هيتم ببيئته ونظافة وطنه هو املتسبب املبارش

يف تلوث اهلواء وهو الذي سيلقى الرضر من هذا التلوث.

 2ـ تلــوث املــــــاء :

اقرتح بعض الطرق املناسبة للحد من خماطر التلوث

املاء أهم العنارص وأجلها يف هذه احلياة وبدونه ـ بعد إرادة هّ
الل ـ ال يكون للمخلوقات وجود ،وال ينمو عىل ظهر هذه األرض
أي كائن حي من إنسان ،وحيوان ،ونبات.
}(.)1

قال تعاىل { :

ومن أسباب تلوث املياه يف الشواطئ املائية ،إقامة املباين العشوائية عليها أو برصف خملفات املدن إليها ،وكذلك رصف

خملفات املصانع أو مياه األرايض الزراعية بام فيها من األسمدة الكيميائية واملبيدات احلرشية.
( )1سورة األنبياء آية . 30
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 3ـ تلــوث التـربــة :

يقصد بتلوث الرتبة دخول أجسام غريبة فيها ،وغالب ًا ما ينتج ذلك من استخدام املبيدات واألسمدة يف مزارعنا ،وكذلك ترصيف

شاطئ نظيف

الحظ الفرق !!

الفضالت وإلقاء خملفات املستشفيات عليها ،مما يشوه بيئتنا اجلميلة.

شاطئ غري نظيف

نشـــــــاط 1
من أجل تنبيه الطالب ملكونات بيئتهم ،يطلب املعلم منهم النظر يف مكونات البيئة املحيطة هبم يف جمتمعهم الصغري ،ومن ثم

تسجيل ما يرونه يف قائمة مع إبراز أسباب التلوث فيهاَّ ،
ويفضل تصوير بعض مكونات البيئة كاألشجار رالزهور واألودية وبعض

مظاهر التلوث ،ثم يناقش القائمة مع بقية طالب الفصل.

نشـــــــاط 2

يعرض املعلم صور ًا كبرية احلجم ،بحيث يستطيع مجيع طالب الفصل رؤيتها بحيث متثل هذه الصور بيئات خمتلفة سواء كانت

رعوية أو زراعية أو صناعية ،وقد تعرض بعضها للتلوث ،ويطلب من الطالب تسجيل ما يميز كل بيئة عن األخرى ،ومن ثم حتديد

البيئات امللوثة ومعرفة أسباب تلوثها.
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الدرس احلادي عرش

دور الطـالـب فـي املحافظـة علـى البيئــة

لقد فضل هّ
الل اإلنسان عىل مجيع خملوقاته وميزه بالعقل ليهتدي إىل احلياة السليمة.

قال تعاىل { :

}(.)1

لذا جيب عىل الطالب املسلم أن يامرس دوره يف املحافظة عىل البيئة ،وذلك من خالل األعامل التالية :
 1ـ وضع النفايات يف أماكنها املخصصة.
 2ـ االقتصاد يف استخدام املياه.

 3ـ استخدام أكياس البالستيك املعدة للنفايات يف

املنزل واملدرسة.

 4ـ عدم إلقاء الفضالت والقاذورات وجلود

احليوانات يف غري األماكن املخصصة هلا.

 5ـ عدم إتالف األشجار والنباتات واقتالعها من

أماكنها.

 6ـ عدم قتل احليوانات والطيور التي تعيش يف

الرباري كالضب واجلربوع واحلامم املطوق.

 7ـ جتنب إتالف النباتات الربية أثناء الرحالت

بواسطة السيارات وغريها.

 8ـ االقتصاد يف املأكل واملرشب وعدم اإلرساف

وضع النفايات يف أماكنها املخصصة مظهر حضاري

فيهام.
الل صىل هّ
 9ـ غرس األشجار وخاصة املثمر منها ففي احلديث أن رسول هّ
الل عليه وسلم قال « :إذا قامت الساعة

ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها»( )2نظر ًا ملا لألشجار من دور يف املحافظة عىل توازن البيئة.
( )1سورة اإلرساء آية . 70
( )2رواه أمحد.
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بعض احليوانات والطيور املهددة باالنقراض

طبيعة مجيلة

عزيزي الطالب :
تتميز بيئتنا بأنواع عديدة من النباتات واألشجار والطيور واحليوانات ،فمن الواجب علينا أن نحافظ عليها ،حتى ال يكون هنالك

اختالل يف التوازن البيئي ،مما يؤدي إىل مشكالت عديدة ،مثل التصحر وفقر املراعي واجلفاف.

نشـــــــاط 1
يقوم الطالب بجمع صور حليوانات وطيور مهددة باالنقراض من التي تعيش يف بيئتنا ،ووضعها يف لوحة تعلق يف املدرسة ،مع

إشارات تبني للطالب وجوب املحافظة عليها وعىل بيئتنا.

نشـــــــاط 2
خيصص املعلم إحدى احلصص ليقوم هو وطالب الفصل بإزالة مظاهر التلوث من بيئة املدرسة.
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التـقــــــويــم
س : 1عندما تذهب أنت وعائلتك يف نزهة إىل أحد شواطئنا اجلميلة .ما اآلداب التي جيب أن تتحىل هبا؟
س : 2وجه نصيحة لزمالئك ليعملوا هبا عندما يرتادون أحد حدائق وطننا الغايل.
س : 3من أنواع التلوث :

تلوث ......................................................................
تلوث ......................................................................
تلوث ......................................................................

س : 4ماالذي حيدث حينام :

 1ـ ُتقتلع األشجار املوجودة يف الرباري؟

 2ـ ُتقتلع احليوانات املهددة باالنقراض؟

 3ـ ُترمى النفايات يف غري أماكنها؟

 4ـ ُتغرس األشجار بكثرة؟
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حـــ َ
ـدة اخلــامســة
ال ِو ْ
تقنيـــات االتصــال
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :
ـ يعرف مفهوم تقنية االتصال.
ـ يعدد أنواع تقنيات االتصال احلديثة مثل (اهلاتف ـ الرسالة اهلاتفية (الفاكس) ـ
احلاسب اآليل ـ شبكة املعلومات (اإلنرتنت).
ـ يتعرف عىل استخدام هذه التقنيات.
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الدرس الثاين عرش

أنــواع تقنيــات االتصــال احلـديثة

من النعم الكثرية التي أنعم هّ
الل سبحانه وتعاىل هبا عىل اإلنسان نعمة العقل ،الذي استطاع اإلنسان بواسطته حتقيق

إنجازات مفيدة لإلنسانية .ومن األمور التي أبدع فيها العقل اإلنساين تقنيات االتصال ،فقد تطورت يف الفرتة األخرية

بشكل كبري جد ًا وحققت مكتسبات قيمة.

واآلن عزيزي الطالب  :ما تصورك عن مفهوم االتصال؟

إن تقنية االتصال تعني استخدام اآلالت واألجهزة احلديثة بدقة ومهارة من أجل توفري الوقت وزيادة اإلنتاج وحتقيق

الرفاهية.

ولذلك تتعدد أمثلة االتصال احلديثة التي نستفيد منها .ومن هذه األمثلة ما يأيت :

 1ـ اهلـاتـــف :

يتكون اهلاتف من جزئني مها  :املرسل الذي حيول املوجات

الصوتية إىل إشارات كهربائية واملستقبل الذي يعيدها إىل موجات

صوتية.

ولقد وفر اهلاتف عىل اإلنسان املعارص الكثري من اجلهد والوقت،

لذلك انترش استخدامه عىل نطاق واسع ويف جماالت خمتلفة .فاهلاتف مل

أجهزة اتصال (ثابت  ،وجوال)

يعد يقترص عىل خدمات حمدودة ،بل إنه اآلن يقدم خدمات خمتلفة منها اهلاتف التعليمي وهاتف السيارة واهلاتف اجلوال
وهواتف الطوارئ وغري ذلك .واآلن يمكنك االتصال بشبكات املعلومات للحصول عىل ما تريد من معلومات مفيدة

ومهمة من مناطق العامل املختلفة.

 2ـ الرسـالة اهلـاتـفية (الفـاكس) :

تتم عملية الرتاسل بالفاكس من خالل الشبكة اهلاتفية ،ومن

املمكن أن يقوم هبا أي شخص فهي ال حتتاج إىل تدريب كبري .كام
تتميز بأهنا وسيلة اتصال رسيعة وغري مكلفة .ويمكن إرسال أية
صورة أو وثيقة عن طريقه ،حيث يقوم جهاز الفاكس بإرسال

إشارات كهربائية عرب خطوط اهلاتف إىل جهاز آخر ليحول هذه
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جهاز فاكس

اإلشارات إىل صور طبق األصل.

وهذه اخلدمة غالب ًا متاحة يف املناطق التي يوجد هبا خدمة هاتفية.

 3ـ احلـاسـب اآللــي :

انترش احلاسب اآليل برسعة كبرية جد ًا

وأصبح يستخدم عىل نطاق واسع ،وذلك عائد

لرسعته يف إعطاء النتائج ودقته وسهولة التعامل
معه واستيعابه ملعلومات هائلة .وللحاسب أنواع
خمتلفة وأشكال عديدة وأصبح هناك توجه يف

الوقت احلايل الستخدامه يف النواحي التعليمية
بشكل واسع.

جهاز حاسب آيل

 4ـ شبكـة املعـلومـات (اإلنرتنت) :

تعد اإلنرتنت أكرب شبكة معلومات يف العامل ،وثاين أكرب شبكة اتصاالت يف العامل بعد شبكة اهلاتف .وتربط شبكة

اإلنرتنت مئات اآلالف من الشبكات املحلية ،واملاليني من أجهزة احلاسب اآليل ،ومئات املاليني من املستخدمني
ينترشون يف أكثر من  200دولة .إن عدد املشرتكني بالشبكة يتزايد باستمرار ،ولعل من أهم أسباب نجاح انتشار الشبكة
هو اعتامدها للغة موحدة للتخاطب ،تستخدمها مجيع األجهزة املرتبطة بالشبكة بغض النظر عن نوع اجلهاز أو مصنعه أو
برجميات تشغيله أو مكانه ،ومن مقومات نجاح الشبكة كذلك كوهنا وسيط جيد بني طريف معادلة تبادل املعلومات  :املنتج

واملستهلك ،فنارش املعلومة يستطيع وب ُيرس نرش معلومات يطلع عليها ماليني املشرتكني يف الشبكة ،واملستخدم يستطيع
احلصول عىل معلومات من مصادر خمتلفة ومن مناطق عدة دون أن يفارق مكانه .عل ًام بأن شبكة اإلنرتنت نشأت عام
1389هـ ـ 1969م يف وزارة الدفاع األمريكية ،ثم توسعت يف باقي دول العامل.

نشـــــــاط
يقوم الطالب مع املعلم بجمع صور وسائل االتصال القديمة واحلديثة ،وخصوص ًا املستخدمة يف اململكة حيث يتم

وضعها يف صحيفة تعلق يف املكان املخصص هلا باملدرسة.
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الدرس الثالث عرش

االستخـدام األمثل لتقنيـات االتصـال

عزيزي الطالب :
لقد متيز وطننا الغايل بتوفري كل ما يتعلق بتقنيات االتصال احلديثة عىل أحدث النظم ،فانترشت هذه التقنيات انتشار ًا

هائ ً
ال يف الدوائر احلكومية واملستشفيات والبنوك واملدارس واملؤسسات.

فأصبحت رشكات االتصاالت يف اململكة تعنى بكل ما من شأنه تطوير االستخدام األمثل هلذه التقنيات.

واآلن عزيزي الطالب  :ما دورنا جتاه هذا الكم اهلائل من هذه التقنيات؟

من أجل أن يتحقق االستخدام األمثل هلا ال بد من التقيد باإلرشادات التالية :

 1ـ املحافظة عىل ما قدمته لنا الدولة من تقنيات وعدم استخدامه بام ينايف تعاليم دينينا احلنيف.

 2ـ اختيار النوعيات اجليدة واملناسبة من األجهزة عن طريق استشارة املتخصصني يف هذا املجال.

 3ـ االطالع عىل النرشات واملجالت احلديثة املتخصصة يف هذه املجاالت.

 4ـ عدم العبث يف األجهزة أو استخدامها استخدام ًا خاطئ ًا ،ألن ذلك هدرللثروة الوطنية.

نشـــــــاط
يزور الطالب معرض ًا أو حم ً
ال جتاري ًا متخصص ًا بتقنيات االتصال ويقوم الطالب بطرح األسئلة واالستفسار عن

هذه األجهزة وممارسة العمل عليها.

ومن املمكن دعوة شخص يعمل يف هذا املجال من أجل أن يقدم للطالب معلومات حول هذا املوضوع.
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التـقــــــويــم
س : 1ما املقصود بمفهوم تقنيات االتصال؟
س : 2ما املقصود بشبكة املعلومات (اإلنرتنت)؟
س : 3كيف يتحقق االستخدام األمثل لتقنيات االتصال؟
س : 4ما دورنا جتاه خدمات االتصال التي تقدمها لنا دولتنا؟
س : 5امأل الفراغات يف اجلمل التالية :

أ ـ يسمى اجلهاز الذي ترسل به الصور جهاز .............................

ب ـ يتميز احلاسب اآليل برسعته يف إعطاء النتائج و.............................و.........................
و...................................

جـ ـ من وسائل االتصال احلديثة التي وفرهتا لنا الدولة ..........................و..........................
و........................................
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