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المملكـــة العربيـــة الســـعودية دولـــة عربيـــة إســـامية، ذات ســـيادة تامـــة، دينهـــا اإلســـام، 
ـــا  ـــة،  وعاصمته ـــة العربي ـــى وســـنة رســـوله ملسو هيلع هللا ىلص، ولغتهـــا هـــي اللغ ـــاب اهلل تعال ودســـتورها كت

مدينـــة الريـــاض.
وتقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية على النظام األساسي للحكم.

 الحكومة: النظام الذي يُدار به الوطن.

الدرس الثالث

ِنظام الُحْكم

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

النظام األساسي للحكم:
هـــو الوثيقـــة الرســـمية التـــي تحـــدد المبـــادئ العامـــة 
واالقتصاديـــة  السياســـية  شـــؤونها  وتنظـــم  للدولـــة، 
واالجتماعيـــة، وتبيـــن الحقـــوق والواجبـــات للمواطنين 

والدولـــة.

لالطالع

ما نظام الحكم في وطني؟

ما الحكومة؟ وماذا تقدم لنا؟

https://hulul.online/
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خادم احلرمني الشريفني
 )امللك(

صاحب السمو امللكي
)ولي العهد(

رئيس
 مجلس الوزراء

نائب رئيس 
مجلس الوزراء

نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو ِنظام َمَلكي، ويسمى فيه الحاكم ملكًا.
يكـــون الحكـــم فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي أبنـــاء الملـــك عبدالعزيـــز بـــن 
عبدالرحمـــن الفيصـــل آل ســـعود وأبنـــاء األبنـــاء، ويُبايَـــع األصلـــح منهـــم للحكم على 

كتـــاب اهلل تعالـــى وســـنة رســـوله ملسو هيلع هللا ىلص.

 الَبْيَعة:
ــى  ــد علـ ــي العهـ ــك ولولـ ــن للملـ ــي الَعلَـ ــون فـ ــة، وتكـ ــمع والطاعـ ــى السـ ــة علـ ــي المبايعـ هـ

القـــرآن الكريـــم والســـنة النبويـــة.

1نشاط
باالســـتعانة بمصـــادر التعلـــم يذكـــر الطلبة تاريـــخ مبايعة خادم الحرمين الشـــريفين 

الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود ملـــكًا على البالد.
. ...........................................................................................................

الدرس الثالثالوحدة األولى

 الملك سلمان بن عبد العزيز عضو في هيئة البيعة السعودية، متزوج من االميرة فهدة
 بن الفالح بن سلطان آل العجمي وله من األبناء اثني عشر، عمل فى الخدمة العسكرية
 لدى القوات المسلحة السعودية، تم تعينه وزيراً عام 2011 ونال العديد من االوسمة

والجوائز الدولية

https://hulul.online/
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تحمي عقيدة اإلسالم.
ر الحرمين الشريفين، وتخدم المسلمين. ُتعمِّ

تدافع عن الوطن.
تحافظ على وحدة الوطن.

تطّور الوطن.

تحمي حقوق اإلنسان.
تعتني باألسرة والمجتمع.

توفر التعليم.
تخدم المواطنين والمقيمين.

ماذا تقدم حكومة وطني؟

الدرس الثالثالوحدة األولى

https://hulul.online/
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مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن. 

 الحكومة في المملكة العربية السعودية مسؤولة عن كل مواطن.
 العدل أساس الحكم في وطني.

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

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

2نشاط

نفهم من هذا ما يأتي:

مجلس الملك

الدرس الثالثالوحدة األولى

الشعور باألمان تجاه حقوقنا وقضايانا
التواضع الذي يعيشه الملك وولي عهده حفظهما هللا مع المواطنين

https://hulul.online/



