


   رابع ملخص الوحدة األوىل والثانية للصف ال

 (  واطنةامل  )  األوىل  الوحدة

 (  الدراسات االجتماعية  الدرس االول )  

  ؟  ماهي الدراسات االجتماعية    :س 

محيطة به وعالقته  بالبيئة ال وعالقته ي الدراسات التي ترتبط باإلنسان وسلوكه واحتياجاته وقيمه ه  

 بوطنه 

  ؟ عدد نماذج فروع الدراسات االجتماعية :  س 

 التاريخ واتعلم منه متى حدث وماذا حدث ولماذا حدث   أ :  

 الجغرافيا واتعلم منه اين هو وما هو وكيف هو    ب : 

 االقتصاد واتعلم منه كيف اعمل وكيف انفق    ج : 

  ) سياسي ( واتعلم منه نظام الحكم والرموز الوطنية والتراث والهوية الوطنية  الحكومة  د :

   ؟االجتماعية  استفيد من الدراسات  س: ماذا

 ومكانته العالمية والمشاركة اإليجابية في بناء وطني   وجغرافيتهمعرفة تاريخ وطني وتراثه الحضاري  

  

ي ) 
  (  هوية الوطنية ال  الدرس الثان 

 ؟  الهوية الوطنية  ماذا نقصد ب   س :

الخصائص والسمات التي يتشارك فيها المجتمع السعودي مثل حب الوطن والوالء لقيادته وتقدير  هي  

 رموزه  

 ؟  ما هو الوطن     : س

 و بقعة األرض التي ننتمي لها ونعيش عليها ونفخر بها  ه 

  ملسو هيلع هللا ىلصافتخر بوطني المملكة العربية السعودية هو مهبط الوحي وقبلة المسلمين ومثوى النبي محمد   -

 ففيها مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة والمسجد النبوي  

 ماذا تعرف عن الثقافة الوطنية     س :

هي أساليب حياة الناس وطريقة معيشتهم وتفاعلهم في المجتمع وتمثل القيم واألفكار واألعراف   

 المشتركة بين أبناء المجتمع  

 



  (  نظام الحكم   )  لث الدرس الثا

 ؟    عرف الحكومة   س :

 هو النظام الذي يدار به الوطن  

 س : ماذا تعرف عن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ؟  

تقوم الحكومة المملكة العربية السعودية على النظام األساسي للحكم وهي دولة عربية إسالمية ذات   -

ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها    ملسو هيلع هللا ىلصسيادة تامة دينها اإلسالم ودستورها كتاب هللا وسنة رسوله  

 الرياض 

م في المملكة العربية السعودية هو نظام ملكي ويكون الحكم في أبناء الملك عبد العزيز بن  نظام الحك -

 عبد الرحمن وأبناء األبناء ويبايع االصلح منهم للحكم على كتاب هللا وسنة رسوله .  

 ماذا نعني بالبيعة ؟    : س

 هي المبايعة على الطاعة وتكون في العلن للملك ولولي العهد على القران الكريم والسنة النبوية   

 س : ماذا تقدم حكومة وطني ؟ 

تحمي عقيدة اإلسالم وتخدم المسلمين وتعمر الحرمين الشريفين وتدافع عن الوطن وتحافظ على   -

والمجتمع وتوفر التعليم وتخدم  وحدته وتطوره كما انها تحمي حقوق االنسان وتعتني باألسرة  

   المواطنين والمقيمين  

 

  (   الرموز الوطنية  )   رابع الدرس ال

 :  علم المملكة العربية السعودية   -

وفي وسطة كلمة التوحيد ال اله اال هللا محمد  لونه اخضر العلم هو رمز الدولة وهويتها وعلم وطني 

 ويتميز العلم السعودي بـ  رسول هللا وتحتها سيف مسلول 

 على كلمة ال اله اال هللا محمد رسول هللا   الحتوائهال ينكس ابدا   •

 يحتوي على السيف الدال على الحق   •

 عريق منذ مئات السنين   •

 وسطهما نخلة   شعار المملكة العربية السعودية سيفان متقاطعان

 

 

 



 اليوم الوطني لبالدي :   -

من سبتمبر من كل عام ، وهو يوم نفتخر    23هو يوم توحيد البالد وهو األول من برج الميزان الموافق 

 الوالء لولي االمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  فيه ونؤكد فية

 بعض اعمال اليوم الوطني :  

رفع علم الوطن ، والمشاركة في االحتفاالت المدرسية والفخر بالوطن وانجازاته والتعبير عن الوحدة  

 واتقان لبناء الوطن الوطنية والتعهد على العمل بإخالص 

 

 (   التاريخ   )  الثانية  الوحدة

  (   مفهوم التاري    خ  )   خامس الدرس ال

 وبماذا تفيدني دراسته  س : ما هو التاريخ ؟ 

 هو دراسة احداث الماضي وتفسيرها لتوضيح اثرها في الحاضر والمستقبل  

 دراسة التاريخ تشمل معرفة االحداث والمشاركين فيها وزمن حدوثها وأسباب االحداث ونتائجها  

 استفيد من دراسة التاريخ معرفة تاريخ وطني وفهم تطورة وفق الزمن ومعرفة تاريخ العالم 

 س : من هو المؤرخ ؟  

 ألدلة التي في المصادر  هو الشخص الذي يدرس الماضي ويكتب عنه ويدرس المؤرخ االحداث مستعينا با

 

 

  ( المصادر   )    سادس  الدرس ال

 س : ما هي المصادر ؟ 

 هي المواد التي يستعين بها المؤرخ للحصول على األدلة  

 س : عدد اقسام المصادر ؟  

 المصادر الى نوعان :   تنقسم

: االثار ، والقصص التي يكتبها الناس الذين رأوا الحدث او وقع لهم  ،    أوال : المصادر األولية وهي      

 والكتب التي الفت وقت الحدث او قريبا منه والصور الفوتوغرافية والرسائل والوثائق  

وهي : القصص التي يكتبها او يرويها الناس الذين لم يكونوا موجودين وقت    ثانيا : المصادر الثانوية     

 تب التي الفت في الوقت الحاضر عن احداث قديمة  الحدث ، والك

 



 س : كيف كانت الكتابة التاريخية قديما ؟  

 كان الناس قديما يكتبون او يرسمون على الجلد والخشب والحجر والورق  

 س : ما هي االشاعة ؟  

 هي نقل الكالم دون التثبت من صحته ، وهي ضارة على المجتمع  

 س : كيف يكون موقفك من االشاعة ؟  

 ينبغي ان اتجاهلها واتجنب نشرها ، كذلك استفسر عن صحتها ممن اثق بهم كأبي وامي  

 

 عناصر االشاعه :  

 االشاعة وهي الخبر المزور   -

 المرسل وهو مصدر االشاعة ومروجها   -

 الذي يتلقى االشاعة  المتلقي وهو  -

 

  ( السبب واالثر    )   سابع   الدرس ال

 السبب في التاريخ هو ما يؤدي الى وقوع الحدث  

 واالثر هو ما ينتج عن الحدث  

 لذا دائما معرفة السبب واالثر تساعدنا على فهم احداث التاريخ  

 فمثال  

 اسناني نظيفة الحدث : 

 غسلها بالفرشاة والمعجون مرتين يوميا  السبب : 

 اسنان قوية نظيفة بيضاء  األثر ) النتيجة ( : 

 مثل تاريخي :  

 توحيد المملكة العربية السعودية  الحدث : 

 الحاجة الى تأسيس الدولة وتوحيد اجزائها وشعبها تحت راية واحدة  السبب : 

 دولة قوية متماسكة مستقلة موحدة تحقق التنمية  األثر  ) النتيجة ( : 

 

   منطقة إدارية .   13يتكون وطني المملكة العربية السعودية من  -

 

 



 

ي    )   ثامن   الدرس ال
تيب الزمن    ( التر

 جميع احداث التاريخ تقوم على الترتيب الزمني  

 س : ماهو الخط الزمني ؟  

 هو رسم تخطيطي يوضح الترتيب الذي وقعت فيه االحداث وفق تسلسلها الزمني   

صباحا ثم اصلي الفجر ثم اتناول وجبة اإلفطار ثم اعود الى   5:00أقوم من النوم الساعة مثال ذلك : 

ظهرا واصلي الظهر واتناول وجبة الغداء ثم استعد للدراسة عن بعد عبر    12:00النوم الى الساعه 

مساء ثم   11:00ثم أقوم بحل واجباتي واستذكر دروسي الى الساعة  7:30درستي الى الساعه منصة م

 انام  ) هذا يسمى ترتيب زمني (  

 مثال تاريخي : رتب االحداث التالية وفق التسلسل الزمني ؟  

 هـ   132  – 41هـ  ، الدولة االموية  656 –  132هـ ، الدولة العباسية  40-11عصر الخلفاء الراشدون 

 

 س : بماذا يفيدني الخط الزمني ؟  

 تسلسل العصور التاريخية   -

 تسلسل االحداث وفق تاريخها الزمني   -

 أبرز اإلنجازات التاريخية المؤثرة   -

 التخطيط لألعمال في المستقبل   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


