






اجتماعي او عمراني او سیاسي  یسمى حضارة

angel
Typewriter
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭم ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ اثر دﯾﻧﻲ  او ﻓﻛري  او



angel
Typewriter
يعني ذلك اننا لدينا اول  بيت وضع في التاريخ ويجب علينا  ان  نفخر بحضارة وطننا الغالي
  والتي ذكرت في القران الكريم 















بيت هللا الحرام 

الموقع والتضاريس

المناخ 

السومريون   

األكاديون

العموريون 

حضارة مصر القديمة 

حضارة مصر القديمة 

الحضارة الصينية

  

angel
Typewriter
حضارة بلاد الرافدين





( وشاورهم في األمر ) 



أن يجعل له وزيرا من أهله

حتى يكون سندا له في دعوته أمام فرعون



angel
Typewriter
سلامة العقيدة الاسلامية  - الشجاعة - الصبر 
الحزم والارادة الثوية - العدل - الزهد - حب التضحية 
 المروءة التواضع - الكفاءة 



عدم قتل النساء واألطفال خصوصا  :     

angel
Typewriter
الانفاق على  الاسير 

angel
Typewriter
عدم الافساد في الارض
عدم الغدر



angel
Typewriter
مساعدتهم على اداء واجبهم 
احترامهم وتقدير جهودهم



الحضارة

الوزارة

بسبب اتساع رقعة الدولة اإلسالمية وكثرة مواردها

نسبة الى شريط من القماش يوضع على عضد أعضاء الشرطة فوق المالبس

حيث مع اتساع رقعة الدولة اإلسالمية احتاج األمر الى اقامة ديوان خاص بالبريد وتطوير 

طريقة التعامل به 

angel
Typewriter
البريد مهمته نقل الرسائل بين الخليفة وولاة الاقاليم

angel
Typewriter
 الجند الذين يعتمد عليهم الخلفية او الوالي في استتباب الامن
 وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين 

angel
Typewriter
الشرطة

angel
Typewriter
هو الذي يتولى الموازنة بين الواردات والنفقات والتدقيق
 في الحسابات والشؤون المالية







angel
Typewriter
يفيد علم الرياضيات في حل المسائل والعمليات الحسابية في جميع شؤون الحياة 



التفسير

الحديث 

الفقه

النحو

األدب

لما ميزه هللا للعلماء عن غيرهم في      ) يرفع هللا الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات (

لبيان معانى آيات القرءان الكريم وتوضيحها 

الرتباطه بغزوات الرسول صلى هللا عليه وسلم والفتوحات التى قام بها الخلفاء المسلمين

angel
Typewriter
العلوم الطبيعية

angel
Typewriter
قوله





angel
Typewriter
المدينة المنورة 

angel
Typewriter
تونس

angel
Typewriter
القدس

angel
Typewriter
دمشق



angel
Typewriter
بغداد

angel
Typewriter
 سامراء

angel
Typewriter
القطائع

angel
Typewriter
هي مدن صغيرة تحتوي على اماكن المرافق العامة والمياة والاسواق 

angel
Rectangle

angel
Typewriter
مدن صغيرة تحتوي على اماكن المرافق العامة والمياه والاسواق



تميزت بنقش آيات القرءان الكريم على األوانى واألسوار وكذلك زخرفة القصور والمساجد بأشكال هندسية 

المآذن

األعمدة                    األقواس

             قبة الصخرة

قرطبة

ن 

angel
Typewriter
اهتمام الدولة بتطوير وتوسعة الحرمين الشرفين لتقديم خدمة افضل لحجاج بيت الله الحرام 

angel
Typewriter
المسجد الحرام

angel
Typewriter
اعتز بعمارة الحرمين الشرفين في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظ الله  حيث  انه يتابع وبعناية 
اعمال توسعات الحرم المكي الشريف حيث انه وصل الى مرحلة لم يسبق لها مثيل





angel
Typewriter
ارتفاع مستوى المعيشة 
كثرة الاموال 
نشاط التجارة 
اكتمال رقي الدولة الاسلامية 

angel
Typewriter
بيت المال



لتنوع مناخ أقاليم البالد اإلسالمية  

الصناعات المعدنية                           الصناعات الكيميائية

صناعة المنسوجات                                الصناعات الزجاجية  

بسبب اتساع مساحة البالد الخاضعة لحكم المسلمين واستقرار األمن فيها تعدد الصناعات في معظم البالد

اإلسالمية وكثرة األموال والثروات

angel
Typewriter
اضافة الى تنوع محاصيل الزراعة

angel
Typewriter
اضافة الى العناية بالارض وتسميدها بالسماد الصالح لكل نوع من النباتات

angel
Typewriter
اثمن جهود التجار المسلمين الذين ساهموا في  نشر الاسلام وتعاليمه عبر بلاد العالم عن طريق صلاتهم 
التجارية وذلك بفضل حسن معاملتهم وامانتهم وتمسكهم بتعاليم الدين الاسلامي

angel
Typewriter
حفر القنوات و تجفيف المستنقعات - العناية بتوفير وسائل الرى ببناء السدود - اقامة الجسور والقناطر عليها





                

✓

✓

☓

✓

علم الفلك 

علم الرياضيات 

علم الرياضيات 

علم الطب والصيدلة

علم الطب والصيدلة

علم الكيمياء

angel
Typewriter
هي الجهود البشرية المادية والمعنوية  التي قام بها الانسان على مر السنين 
 مما يتصل  بحياته من  نظم سياسة  واجتماعية  واقتصادية 


angel
Typewriter
الضريبة التي يفرضها إمام المسلمين على الارض  الزراعية النامية 

angel
Typewriter
مهمته نقل الرسائل بين الخلفة وولاة اقاليم الدولة الاسلامية  

angel
Typewriter
الديوان كلمة فارسية معربة معناها السجل او الدفتر  الذي  يدون فيه  وقد اطلق اسم الديوان على المكان الذي  تحفظ فيه السجلات المتعلقة بحثوث الدولة والرعية من الاعمال والاموال وهي تشبه الوزارات في الوقت الحالي

angel
Typewriter
الحضارات السابقة : العربية - والفارسية - واليونانية والرومانية 



ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

الخالفة                                    

االسطرالب

angel
Typewriter
تنشر الفوضى ويكثر الجناة والمفسدون العابثون بامن الدولة 

angel
Typewriter
لما كان هناك مكان مخصص للعبادة واقامة الندوات الدينية 

angel
Typewriter
تكثر الامراض - يزيد عدد الوفيات - تقل العناية بالمرضى

angel
Typewriter
الوزارة











المشتري

عطارد

الحرارة
البرودة



تتكون من النجوم والكواكب والتوابع

نبتون

أورانوس

عطاردالزهرةاألرضالمريخالمشتريزحل

الشمس

.تستمد الحرارة من الشمس وشكلها كروي وتدور حول الشمس وحول نفسها

الن هللا سبحانه وتعالى جعل كوكب االرض وسطا بين كواكب المجموعة الشمسية 





ذهبت في رحلة الى الفضاء الخارجي وشاهدت من الفضاء االرض 

وجدتها كروية الشكل والحظت لونها يميل الى الزرقة 

وذلك بسبب ان مساحة المياه كبيرة 



الخط الوهمي المستقيم الواصل بين القطبين والمار بمركز االرض

القطبي

االستوائي







46خط الطول للرياض  

34خط الطول لتبوك 

10عدد خطوط الطول بين المدينتين 

دقيقة43-6:16-6:59فارق الوقت 

دقائق4المدة الومنية بين كل خط واخر 





بيشةالنماص





تحديد الخطوط عن طريق الدائرة ودوائر العرض ثم تحديدها

عن طريق زوايا نصف الدائرة

انصاف دوائر وهمية ترسم على شكل االرض من القطب الى القطب 

دوائر وهمية عرضية ترسم على شكل االرض من الغرب الى الشرق 

انصاف  دوائر

متساوية الطول 

جرينتش صفر

دوائر يصغر حجمها كلما اتجهنا شمال

خط االستواء وجتوبه 

دائرة االستواء صفر



الدائرة 

مدار

مدار

الجنوبية الدائرة القطبية 

الجدي

السرطان

القطبية 

المناطق

الحرارية





شرق







الربيع

الصيف

الشتاء

الخريف

الخريف

الشتاء

الصيف

الربيع



الصيف
الخريف

الشتاء

الربيع



بسبب انتظام الحركة

الخريف

سبتمبر وتكون الشمس عمودية على دائرة االستواء 23يبدأ فصل الخريف في  يوم 

فبتعادل اشعتها الى نصفي الكرة االرضية 

1
2
1
1





اليابسةالمياه

اسيا

افريقيا

استراليا

اروبا

المتجمدة الجنوبية

امريكا الجنوبية 

امريكا الشمالية





المحيط الهندي

المحيط الهاديء

المتجمد الشمالي

قارة امريكا الجنوبية 

طات ذلك بسبب تضرس االرض حيث  ان المناطق  المنخفضة عمرتها المحي

والمرتفعات شكلت اليابسة 

هو مسطح واسع وعميق من المياه المالحة ويحيط بكتل اليابسة 

اكبر محيط هو المحيط الهاديء

اصغر محيط هوا المحيط المتجمد الشمالي





اشعة عامودية 

اشعة مائلة 

تجنبا الختالف  التوقيت داخل  الدولة  الواحدة

نتيجة  حركة االرض  حول  محورها 

الن حركة االرض  غير  منتظمة



خط غرب  جرينتش180خطا شرق  جرينتش  و 180خطا منها  360عددها  

انحراف الرياح  والتيارات المائية واالجسام المتحركة على -تعاقب الليل  والنهار   اختالف  الزمن  

سطح االرض

دوائر  العرض

سطح االرض 

القطر القطبي 

من الغرب للشرق

هي  نقاط تقاطع دوائر  العرض  مع خطوط الطول 

دوائر  وهمية عرضية  ترسم  نموذج الكرة االرضية والخرائط 

خط الصفر الرئيس من خطوط الطول 



شماال وجنوبا  ويمر  وسطها  خط ( 23,5)تقع بين دائرتي عرض  : المنطقة الحارة  

االستواء

شماال  وجنوبا ( 66,5-23,5)تمتدان بين دائرتي عرض : المنطقتان المعتدلتان 

وجنوياشماال  ( 90-66,5)تمتدان بين دائرتي عرض : المنطقتان الباردتان 

الرياحينتج عن حركة االرض اليومية تعاقب الليل والنهار  واختالف  الزمن وانحراف 

ينتج عن حركة االرض السنوية  حدوث  الفصول المناخية االربعة 

لتحديد المواقع على سطح االرض



المحيط الهادئ

المحيط االطلسي 

المحيط المتجمد الشمالي 

المحيط الهندي

المحيط المتجمد الجنوبي









اكتشاف 

المعلومات

مجالسة العائلة

والنوم مبكرا

لغتي 

الخالدة

االطالع 

على 

االنترنت

قراءة 

كتاب 

مفيد

الجلوس 

مع العائلة

والتسامر

الخلود 

الى 

النوم 

مبكرا



أحل واجب الرياضيات

أذاكر مقرر العلوم

أخذ قسط من الراحه

أذاكر مقرر لغتي الخالدة

أحل واجبات لغتي الخالدة

(حسب توقيت المكان)صالة العشاء 

أتناول وجبة العشاء مع أسرتي

أجلس مع أسرتي نتسامر ونتحدث



النجاح والتفوق

التعرف على ما يجب علينا فعله من أعمال ، ومتى ينبغي أن نقوم بها

2030بناء شخصيتنا الوطنية الناجحة والحضارية ومواكبة طموحات رؤية وطننا 

النجاح         التفوق            بناء الشخصية

االستمتاع بالوقت دون الشعور بالذنب

أن التخطيط شيء مهم ألنه يساعدنا على تحقيق األهداف 

ن أجل المستقبليه، ويمكننا االستفادة من الوقت وكيفية إدارته م

استغالله بحكمة ألداء الواجبات المدرسية واألعمال االخرى





طيط الدراسي ألن التقنيه الحديثة في التطبيقات االلكترونية تقدم نماذج عديدة للتخ

يسهل علينا األمر



المذاكرة وحل الواجبات                         الجلوس مع األسرة

أداء العبادات                                    ممارسة الرياضة

ممارسة األنشطة                                النوم مبكرا واالستيقاظ مبكرا





كتابة جميع االعمال في قائمة واحدة       تحديد الوقت الالزم إلنجاز كل عمل

يمة إن تنظيم الوقت من أهم االسباب لتحقيق النجاح، لذلك يجب علينا معرفة ق

قت وذلك الوقت وإدارته بطريقة حكيمة ، كما يجب علينا االلتزام بطريقة تنظيم الو

م الوقت للحصول على نتيجة ممتازة ، فمن أهم النتائج التي نحصل عليها من تنظي

هو النجاح في كل األعمال





ل، التخطيط هو مرحلة تحضيرية للعمل، وخطوة ممنهجة ومنظمة لتحديد المهام واألعما

ومواعيد القيام بها ، وكيفية إنجازها

فادة منه إذا قمنا بالتخطيط لكل األعمال اليومية سوف يساعدنا على تنظيم الوقت واالست

وإنجاز كامل األعمال



النجاح

نخطط

للتخطيط                        األعمال                الوقت

االستفادة الكاملة من

الوقت

أداء األعمال في الوقت الحد من التوتر والقلق

المحدد لها



اليومالوقت

أتناول وجبة الغذاء مع أسرتيمساءا3:00

صالة العصرمساءا3:30

أذاكر مقرر الرياضياتمساءا4:00

أحل واجب الرياضياتمساءا4:30

أذاكر مقرر العلوممساءا5:00

أحل واجبلت العلوممساءا5:30

آخذ قسطا من الراحةمساءا6:00

صالة المغربمساءا6:30

أذاكر مقرر لغتي الخالدةمساءا7:00

أحل واجبات لغتي الخالدةمساءا7:30

(حسب توقيت المكان)صالة العشاء مساءا8:00

أتناول وجبة العشاء مع أسرتيمساءا8:30

أجلس مع أسرتي نتسامر ونتحدثمساءا9:00

أذهب إلى غرفتي ألناممساءا9:30











يحاوره                                         تجادلك

أحمد شخص متعصب ويفتقد لغة الحوار



ألنه من أهم وسائل االتصال فالحوار يدل على أهمية

ة التعبير ، وبالحوار نحصل على األفكار الصحيح

وبالحوار تنقل المعرفة



معرفته                              اآلخر

االتصال

حيث يتعاون المتحاورون على معرفة الحقيقة والتوصيل إليها، ومعرفة اآلراء المتعلقة بها

اعدنا ألن الحواريعكس الواقع الحضاري والثقافي لألمم والشعوب، ويس

يالحوار على فتح قنوات للتواصل، من أجل تحقيق المعرفة والوع

فهم اآلراء األخرى ومعرفتها                  تقديم الرأي واالستماع الى رأي آخر

معرفة أشياء جديدة                            الوعي بالموضوع المطروح



حتى يكون هناك هدف وغاية لالستفادة من الحوار وال يكون الحوار مجرد ثرثرة دون أهمية

لديه يساعد على زيادة المعرفة والوعي بسبب زيادة عدد المشاركين في الحوار فكل شخص

معلومة تفيد اآلخر



...، إني أود أن...، أود أن أكون... إننا في أشد الحاجة الى االجتماع 



مندوبو الصحف العربية ،  الملك عبدالعزيز

القضية الفلسطينية



أظن أن  ،   هل توافقني؟    ما رأيك؟

يقوم على المشاركة مع عدة أطراف ،  تبدأ بطرفين على األقل

يقوم على موضوع يتناقش فيه المتحاورون للوصول إلى نتائج مفيدة وأفكار جديدة

طرفا الحوار

عدم التعصباالحترام المتبادل







العلم                                             الصدق والدليل

التدرج والبدء باألهم                              الموضوعية

د عن من التواضع أن تتقبل الرأي االخر حتى لو كان ال يناسب رأيك ، والبع

التكبر بقول أنا وأنا والقبول بالرأي الحق











رائحه لنشر ثقافة الحوار بين أبناء المجتمع السعودي التي تعزز مشاركة جميع فئات المجتمع وش

ومؤسساته في مناقشة القضايا الوطنية 

(تالحم)برنامج (                                بيادو)برنامج 

(تمكين)برنامج (                              جسور)برنامج 

إن للمجتمع الذي توجد به حوار وطني بين أطراف المجتمع البد أن يحيطه وطن متالحم ومتماسك

نشر األمن                                       توفير الحياة االقتصادية السعيدة

نشر المحبة بين الناس                           التنمية والتعليم

(حواركم) مسابقة (                                سفير)برنامج 





الوطني

التطرف                                               حماية

السعودي

تحريم

العلم                                                    الوضوح

التزام أخالق الحوار                                  الصدق والدليل

باالحترام المتبادل بين الطرفين وعدم التعصب

ضبط االختالفات وتعزيز التالحم الوطني         إبراز المواقف اإليجابية ودعمها

ى لتعزيز القيم االسالمية المبنية علتصحيح المواقف السلبية ومعالجة األخطاء

الوسطية واالعتدال



ل على إن الحوار يعزز العالقات بين الناس وينشر المحبة بينهم مما يجعلنا نحص

وطن متالحم، كما أن الحوار يساعد على بناء مجتمعات صالحة وبيئة آمنه



سيج ما اهتم به الملك عبدالعزيز هو تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الن

حم المجتمعي وذلك عن طريق ترسيخ قيم التنوع والتعايش والتال

الوطني، وكان هذا في الوقت الذي كانت المملكة تواجه الكثير من

ثوابت التحديات، فهنا كانت المسؤلية في الحفاظ على قيم الوحدة وال

الوطنية ، ومن هنا ظهرت أهمية الحوار بين كافة أطياف المجتمع 

حيث أن الملك عبدالعزيز منع وجود األسوار المغلقة بين كل طرف

أكيد وآخر ، فكانت الغاية الكبرى هو الوصول إلى التالحم الوطني وت

التفاعل االجتماعي بين كافة الشرائح الوطنية


