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 بسم هللا الرحمن الرحيم
سر             ثةي ضير الحدي طالب،  مؤسسة التحا نا ال ضع ألبنائ هد المتوا هذا الج كم  قدم ل أن ت

نه وذلك لإلسهام في زيادة الت ما أ عة عل حصيل الدراسي وتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممت

 .ال يغني عن الكتاب المدرسي .

 

 تلخيص جميع المواد

 مقررات ( -)ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي

 

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخص، منها:

  ي، بنوع من التفصيل الجيد، دون الواردة بالكتاب الدراسالموضوعات اإللمام بكل

 اختصار مخل أو تطويل ممل ال فائدة فيه.

  تسليط الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درس، مع التمييز بين العناوين

 الرئيسية والعناوين الفرعية.

 .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

 ية وخرائط المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها. إدراج بعض الصور التوضيح 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق

 

أو تعطوه أحد غيركم  إال بعلمنا الملخص نسألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا 

 .التلخيص وموافقتنا  وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت. وذلك حفظاً لحقوقنا في

 وكل محتوياته.التلخيص ا ال نحل لكم بيع هذ ❖

 إذا لم تدفع ثمنه.التلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.التلخيص ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا  ❖

 :قوله تعالى تذكر ❖

َ َيْجَعلْ لَُه َمْخَرجاً، َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتسِ  ))    (( بُ َوَمْن َيتَِّق هللاَّ
=================================== 

 مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية
 للشراء الكترونيآ علي الرابط

www.mta.sa/c 

  او االتصال

0555107025 

0558396004  

0558396006 

http://www.mta.sa/c
http://www.mta.sa/c
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 التاريخ : األوليالوحدة 

 تاريخمفهوم ال الدرس األول :

 

 
 في لإلنسان والحضارية االجتماعية بالتطورات وربطها وتفسيرها، الماضي في حدثت التي األحداث تدوين هو

 محدد مكان

 
 يحفظ تراث االمم والمجتمعات 
 يقدم العبرة والعظة 
 يعزز الهوية والمواطنة 
 حاضر وتوقع المستقبليساعد على فهم ال 

 
 

 التاريخية المصطلحات : الثانيالدرس 

 

  
  هـ1319هـ حتى عام 1315من عام  : مثال مدة / فترة : في زمن محدد 
  عهد النبي محمدصلى هللا عليه وسلم ، عهد الخليفة عمر بن  مثال عهد : فترة بداية حاكم ونهايته :

  عنه ، عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعودرضى هللا عنه .الخطابرضى هللا
  عصر الخلفاء الراشدين ، عصر الدولة السعودية األولى . مثالعصر : فترة بداية دولة ونهايتها : 
 مدة الحياة كاملة أو الزمن : الدهر 
 قسم كبير من الزمن:  الحقبة 
 سنة  100 الَقْرن 
 سنوات 10: العقد. 
 

 
 
 

 

د  اآلتية الطريقة وفق القرن ُيحدَّ

 التاريخ مصطلحات

 فوائد التاريخ

 التاريخ مفهوم

http://www.mta.sa/c
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م  :يأتي ما أبرزها ومن اليوم، حتى الخلق بدء من تبدأ عصور إلى التاريخي الزمن ُيقسَّ
  التاريخ قبل ما عصور .1
 القديمة العصور .2
  اإلسالمية العصور .3
 الحديثة العصور .4
 اآلتية األقسام إلى اإلسالمية العصور تنقسم

 :اإلسالم صدر صرع -1
 حتى سنة عشرة بثالث الهجرة قبل من وهو الراشدين، والخلفاء وسلم، عليه هللا صلى النبي عصر
 .ه 40 سنة
 :األموي العصر -2

 .ه132 سنة حتى ه41 سنة من األموية الدولة
 :العباسي العصر -3

 .ه656 سنة حتى ه132 سنة من العباسية الدولة
 :والمملوكي األيوبي العصر -4

 العاشر القرن في المماليك دولة انتهاء حتى ه ٦٥٦ سنة العباسية الدولة انتهاء من يبدأ
 .الهجري

 :العصرالحديث -5
 اليوم حتى الهجري العاشر القرن من يبدأ
 

 األولى السعوديةالدولة  :الثانية الوحدة 

 السعودية الدولة قيام قبل العربية الجزيرة شبه : الثالث الدرس 

 األولى

 

 
 

د لحكم تخضع العربية الجزيرة شبه تكن لم  وسلم عليه هللا صلى الرسول عصر في عليه كانت ما مثل موحَّ
 صغيرة، إلمارات خاضعاً  اآلخر وبعضها العثمانية، الدولة نفوذ تحت أجزائها بعض فكانت الراشدة، والخالفة
 شبه جهات أغلب في األمن غياب إلى أدى ما وهو نزاعات؛ بينهم يحدث وكان متعددة، محلية وزعامات
 العربية الجزيرة

 
 

 مستمرة، والحروب آمنة، غير الطرق كانت فقد العربية؛ الجزيرة شبه في الموحدة الدولة بغياب االقتصاد تأثر
 التجاري والنشاط االقتصادية، الحركة ضعف إلى ذلك فأدى للسرقة؛ ُعْرضةً  التجارة وأماكن والمزارع

 

 

 
 

 مناطقها. بعض في وُخرافات بَِدع من للدين، المخالفة الممارسات وظهرت بعض علمي، ضعف في
  العربية الجزيرة شبه في تغيَّر الذي
 وأصبحت والمعارف، لعلوما تازدهر كما العربية، الجزيرة شبه ألغلب واالستقرار واألمن الوحدة عادت

 ثم األولى السعودية بالدولة بدأت التي السعودية الدولة هي هذا، يومنا إلى واحدة دولة راية تحت المنطقة
 .اآلتي الزمني الخط وفق السعودية العربية المملكة ثم الثانية السعودية الدولة

 

 السياسية لحالةا -١

 :والعلمية الدينية الحالة -٣

 :االقتصادية الحالة -٢

 :التاريخية العصور

http://www.mta.sa/c
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 اآلن نعيشه ما على وشكره هللا بنعمة التحدث. 
 سعود آل( المالكة األسرة من الحكيمة للقيادة ثم وجل عز هلل الوالء(. 
 وضرورتها الوطنية الوحدة أهمية معرفة. 
 ورقيه وحدته أجل من بإخالص والعمل بالوطن، الفخر. 

 

 األولى السعودية الدولة تأسيس : الرابعالدرس 

 
 بدأت حيث األولى، السعودية الدولة تأسيس ابتدأَ  )الهجري التاسع القرن منتصف أي(  ـه 850 عام في

 على حاكماً  )ِدْرع ابن( أصبح .إليها والسكان القبائل عودة بعد تنشأ العربية الجزيرة شبه وسط في البلدات
 )الُمَرْيدي مانع( عمه ابن ىإل الدعوة فوجه المنطقة، في حكمه تقوية وأراد ،)حالياً  الرياض( اليمامة َحْجر
ْرعية( في كان الذي  :هما موضَعين، وأعطاه َحنيفة، وادي إلى للعودة العربية، الجزيرة شبه شرق )الدِّ

 .وُغَصْيَبة الُملَْيبِيد

 
ْرِعيَّة الُمَرْيدي مانع أسس ه ٨٥٠ عام في  عمه ابن من بدعوة العربيةالجزيرة  شبه وسط إلى انتقل عندما الدِّ
ْرعية اسم مانع أطلق .وُغَصْيَبة الُملَْيبيد :هما موضَعين، أعطاه الذي )ِدْرع ابن(  نسبة الجديد، الموقع على الدِّ

ُروع اسمِ  إلى  .العربية الجزيرة شبه شرق في القديمة بلدتهم اسمِ  وإلى بني حنيفة، قبيلة فرع الدُّ

 
 األمن تقوم على دولة لتصبح الدرعية؛ إمارة تقوية في بعده من وأحفاده وأبناؤه المَرْيدي مانع بدأ

 العربية الجزيرة شبه في الواحد والكيان واالستقرار
 

 
 أبناء عنها ويعبر للوطن، االنتماء وروح والفخر الحماس يبث الذي النداء وهي السعودية، الدولة نخوة
 .الوطنية أهازيجهم في الوطن

 
 

ْرعية وعاصمتها ه 7 115 عام األولى السعودية الدولة سعود بن محمد اإلمام أسس  الدِّ
 يأتي ما أبرزها من كبيرة، جهوداً  بذلَ  أن بعد

 البلدات مع وعقد تحالفات فوذها،ون الدرعية إمارة قوة من سعود بن محمد اإلمام زاد : السياسية الجهود
 .أخرى سلطة ألي عهده في الدرعية تخضع ولم المجاورة،
 والحج، التجارة طرق وأّمنَ  والحاضرة، بالبادية العالقة سعود بن محمد اإلمام وثَّق: االقتصادية الجهود

رة؛ التجارية الحركة وأصبحت  .متكاتفة قوية دولة لقيام هيأ ما وهو ميسَّ
 وهو بالجميع؛ الجيدة عالقتها بسبب وذلك والحاضرة، للبادية مقصداً  الدرعية أصبحت :جتماعيةاال الجهود

 .الدولة قيام في أسهم الذي مجتمعها اتساع إلى أدى ما

 :األولى السعودية الدولة تأسيس

 :العوجا َنْخَوة

ْرعية إمارة  :الدِّ

 المَرْيدي مانع

 الوطن تجاه علينا الواجب

 :التأسيس قبل ما مرحلة

http://www.mta.sa/c
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 قوية، وقيادة دولة فيها وجد ألنه الُعَيْيَنة؛ من ه 7 115 عام الدرعية إلى عبدالوهاب بن محمد الشيخ َقِدمَ 
ب الدرعية إلى وصل وعندما .الشرعي والتعليم اإلصالح إلى دعوته في إليه يحتاج ما وهو  اإلمام به رحَّ
 جاء حواٌر، بينهما دار وقد وهطان، أبو سلطان بنت موضي زوجته من نصيحة على بناءً  سعود بن محمد
 :فيه

 والتمكين بالعزة وأبشر بالدك، من خير   بباد أبشر :سعود بن محمد اإلمام
كَ  َمنْ  )هللا إال الإله (كلمة وهذه والتمكين، بالعز أبشرك وأنا :عبدالوهاب بن محمد الشيخ  بها وعملَ  بها تمسَّ

 .التوحيد كلمة وهي والعباد،  البالدَ  بها َملَكَ  ونصَرها،
 
 

 
 

 األولى السعودية الدولة أئمة : الخامس الدرس 

 

  
 اإلمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن اإلمارة فيها شهدت الدرعية قوة واستقراراً داخلياً منذ أن تولى

 ه. 7 115األولى عام  ه، ثم استمر ذلك بعد تأسيس الدولة السعودية1139عام 

 
 الشخصية وقوة الشجاعة .1

 والعدل الحزم .2

 هللا ومخافة التدين .3

 والقيادة ةالحكم .4

 واألرامل بالمحتاجين االهتمام .5

 
 وَمْنفُوَحة الُعيَْينَة ضم من وتمكن الدرعية، من منطلقاً  التوحيد َحَمالت من عدداً  سعود بن محمد اإلمام قاد

 .وِعْرقَة وُحَرْيماء

  
 أخرى حمات واجه كما ه، 72 11 عام المنطقة في القوى بعض من اتحم عدة سعود بن محمد اإلمام واجه

 الدرعية أهالي لصمود الحمات؛ تلك تنجح ولم ه، 78 11 عام نجران حاكم من

 .والتأسيس العمل من سنة أربعين بعد ه 79 11 عام الدرعية في  سعود بن محمد اإلمام توفي
 

 

 والحكمة والعدل بالتدين اشتهر وقد ه، 79 11 عام سعود بن محمد اإلمام والده فاةو بعد الحكم تولى 

  .والشجاعة

 نفوذها وقوة الدولة توسع ابتداء عهده شهد وقد 
 

 
 ثم ه، 7 118 عام الرياض ضم من فتمكن الدولة، توحيد حمات سعود بن محمد بن عبدالعزيز اإلمام واصل

 بن عبدالعزيز اإلمام بسط ذلك بعد وجازان، ونَْجران، وَعسير، واألحساء، وسَدير، والقَصيم، والَخْرج، ْشم،الوَ 

 .العربي الخليج وساحل وقَطَر، والبَْحَرين، ُعَمان، جهات على السعودية الدولة نفوذ محمد

 سعود بن محمد بن عبدالعزيز اإلمام

 :اإلصالحية الدعوة

 الدولة توحيد إكمال

 الدولة عن الدفاع

 :الدولة توحيد ابتداء

 سعود بن محمد اإلمام صفات من

 :سعود بن محمد اإلمام

http://www.mta.sa/c
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هة العراق من الغازية العثمانية الحمات من عدداً  عبدالعزيز اإلمام واجه  األولى، السعودية الدولة ضد الُمَوجَّ

 منها
 

 األولى العثمانية الحملة

 .هـ1201 عام عبدهللا بن ثَُوْيني بقيادة

 الثانية العثمانية الحملة

 .ـه1211 عام عبدهللا بن ثَُوْيني بقيادة

 الثالثة العثمانية الحملة

 .ـه1213 عام علي الِكْيخيَا بقيادة

 تعددها من بالرغم باإلخفاق الحمالت هذه وانتهت

 
 قصر في الستقبالهم وقتاً  يخصص كان فقد التعلم، على وتشجيعهم بالصغار عنايته عبدالعزيز اإلمام عن ُعرف

 طلب على لحفزهم ؛ويكافئهم عليهم، ويُثني قراءاتهم، إلى يستمع ثم دروسهم، انتهاء بعد بالدرعية َسْلَوى

 العلم

 
 .للحكم مقراً  ليكون بالدرعية، الطَُّريف حي في سعود ابن محمد بن عبدالعزيز اإلمام أسسه

ْلوان، من االسم أُخذ وقد  .النفس في واألُْنس السعادة يبعث ما كل وهو السُّ

 وفاتها

 غدراً  اغتيل حيث الحكم، من سنة أربعين نحو بعد ه،1218 عام سعود بن محمد بن عبدالعزيز اإلمام توفي

 التِّساعها منها؛ انتقاماً  السعودية، الدولة أعداء من بتدبير بالدرعية، الطَُّريف مسجد في العصر يصلي وهو

 .مبادئها وصحةِ  وقوتِها

 
 بالفترة عهده ُعرفهـ 1218 عام عبدالعزيز اإلمام والده ةوفا بعد وذلك السعودية، للدولة وحاكماً  إماماً أصبح 

 إلى امتدت إذ لها، نطاق أقصى إلى عهده في الدولة وصلت فقد قوتها، وذروة األولى السعودية للدولة الذهبية

 الكبير بسعود المؤرخين بعض وصفه ولذلك العربي، الخليج ساحل في وجهات واليمن والشام العراق حدود

 
 التوحيد راية تحت العربية الجزيرة شبه معظمَ  تَْشَغل سعود اإلمام عهد في األولى السعودية الدولة أصبحت

  .الراشدة والخالفة النبوي العهد في الدولة عليه كانت ما إلى المنطقة بذلك معيدةً  الموحدة، والدولة

 والمساندة الخدمة للحجاج قدم كما المنورة، والمدينة لمكرمةا مكة في واالستقرار األمن سعود اإلمام أعاد

 ـ.ه1229 عام الدرعية في  عبدالعزيز بن سعود اإلمام توفي .إليه يحتاجون ما ووفّر

 
 ولىاأل السعودية الدولة استهدفوا الذين األعداء مقاومة في عهَده وقضى ه،1229 عام والده وفاة بعدتولي 

 ذلك وبرز الجيوش، إدارة على والقدرة بالقيادة سعود بن عبدهللا اإلمام ُعرف .إلسقاطها محاولة في

 .وعهده والده عهد في واضحاً 

 
 الدولة جيوش ولكن المخلصين، رجاله مع بسالة بكل األعداء يواجه شجاعاً  قائداً  سعود بن عبدهللا اإلمام كان

 الدولة تسليحها في اشتركت جداً، ضخمة كانت علي محمد مصر في واليها أرسلها التي الغازية عثمانيةال

 ومن السعودية الدولة قوة من لخوفهم األوروبية؛ الدول وبعض واآلسيوية العربية ووالياتها العثمانية

 .ومصالحهم نفوذهم في أثَّر الذي الصحيح اإلسامي منهجها

 أمامـ ه1233 عام في عبدهللا اإلمام واستسلم الدرعية، وسقوط األولى السعودية دولةال نهاية عهده شهد

 العثمانية الدولة والي لدى مصر إلى نُقل ثم دمائهم، وَحْقنِ  وطنه أبناء حماية أجل من الغازية العثمانية الحملة

 :َسْلَوى قصر

 الصغار والطالب عبدالعزيز اإلمام

 األولى السعودية الدولة نهاية

 عبدالعزيز بن سعود بن عبدهللا اإلمام

 وحمايتها الدولة تقوية

 محمد بن زعبدالعزي بن سعود اإلمام

 :الدولة عن الدفاع

http://www.mta.sa/c
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 و األولى السعودية الدولة على قدالح عن تعبيراً  ، هناك وقُتل ُعذِّب حيث إسطنبول إلى نُقل بعدها علي، محمد

 لها الكراهية
 

 األولى السعودية الدولة عن الدفاع معارك :السادس الدرس 

 

 
  والمناطق حولها، وما َنْجد بلدان من العربية الجزيرة شبه وسط لتشمل األولى السعودية الدولة وحدة امتدت

 العراق وأطراف العربية، الجزيرة شبه وشرق والحجاز، العربية، الجزيرة شبه غرب وجنوب واألحساء، الشمالية،
 .العربي الخليج وساحل والشام،

 

 
 أرسلتها التي الغازية تلك الحمات أشرسها وكان عليها، للقضاء الحمالت من كثيراً  األولى السعودية الدولة واجهت
 تلك لضخامة نتيجة األول طورها في السعودية الدولة إنهاء أدت إلى والتي سنوات، سبع مدى على العثمانية الدولة

 عدد في السعوديين وانتصارهم بسالة من الرغم على الغازية، العثمانية الدولة مع اآلخرين وتعاون األعداء الجيوش
 .المعارك من

 

 
 الدولة( طوسون أحمدو  )األولى السعودية الدولة( سعود بن عبدهللا اإلمامبين 

  )الغازية العثمانية

 األحداث
 .أيام ثالثة استمرت شديدة معركة

 بمعداته الغازية العثمانية للقوات ضخماً  جيشاً  السعودية القوات جهتوا
 .ومدافعه العسكرية

 النتائج
 السعودية القوات انتصرت. 
 رجل 4000 نحو العثماني الجيش خسر. 

 
 )الغازية العثمانية الدولة( مصطفي بيكو  )األولى السعودية الدولة( البقمية غاليةبين 

 األحداث

 .عليها لالستيالء تربة إلى بك مصطفى بقيادة العثمانية الدولة قوات اتجاه 
 عليهم، األسلحة وتوزيع الُمَؤن وتنظيم وحفزهم البلدة عن للمدافعين البقمية ليةغا وإدارة تربة، عن الدفاع تنظيم -

 .الناس عن ذلك وإخفائها الحملة أثناء في البلدة أمير زوجها لمرض وذلك

 النتائج
 السعوديين األبطال قوات أمام العثمانية القوات انهزام. 
 ومدافعهم أسلحتهم تاركين البقية وفرار المئات، العثمانيين خسارة. 

 
 طوسون وأحمد بك وعابدين علي محمدو  )األولى السعودية الدولة( َعلّس بن وَبْخروش ُشَعيب بن طاميبين 

 :)الغازية العثمانية الدولة(

 األحداث
  .األولى ديةالسعو الدولة من الجنوبية األجزاء على لالستيالء متعددة بحمات العثمانية القوات توجهت -
 .ببسالة وقاتلت السعودية القوات فيها صمدت شديدة معارك حدثت -

 النتائج

 السعودية القوات انتصرت. 
 حيث بشجاعة؛ عاس بن وبخروش شعيب بن طامي األبطالُ  قاتل: 

 .منهم كثيراً  وقتلوا الغازية، العثمانية الدولة قوات أربكوا
 وقتلهما اأسرهم من الغازية العثمانية القوات تمكنت. 

 هـ( (1230 - 1228 وَزْهران َعسير معارك

 المدينة من بالقرب )ه 1226 ( الصفراء وادي معركة
 المنورة

 (:ـه١٢٢٨ ( ُتَرَبة معركة

 وبطوالتها األولى السعودية الدولة معارك بعض

 األولى السعودية الدولة ضد الحمالت

 األولى السعودية الدولة امتداد
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 )الغازية العثمانية الدولة( باشا و إبراهيم )األولى السعودية الدولة(سعود   بن عبدهللا بين اإلمام

 األحداث
 إلى الدخول يحاول شهر ونصف أشهر ثالثة باشا إبراهيم استمر
 لةالدو وقوات أهاليها صمود ولكن السعودية، القوات وهزيمة الرس

 .ذلك من منعته األولى السعودية
 ثاث وشن المساعدات علي محمد والده من باشا إبراهيم طلب -

 .أخرى هجمات

 النتائج

 .الرس إلى الدخول من باشا إبراهيم يتمكن لم -
 .سعود بن عبدهللا اإلمام مع باالتفاق الحصار باشا إبراهيم أنهى -

 
 )الغازية العثمانية الدولة( باشا إبراهيمو  )األولى السعودية الدولة( سعود بن عبدهللا اإلمامبين 

 :األحداث

 .أشهر ستة الدرعية العثمانية القوات حاصرت -
 .بشجاعة السعودية القوات قاتلت -
 لألهالي يتعرض ألّ  باشا إبراهيم على للدماء حقناً  االستسالم مقابل عبدهللا اإلمام اشترط -
 .فوافق متلكاتهم،وم

 النتائج
 الحروب وأخالقيات اإلسالمية المبادئ مع يتنافى وهذا العهد، باشا إبراهيم خان. 
 المدافع فوهات على علماَءهم َوَوَضعَ  مزارعهم، وحرق وتجويعهم الدرعية أهالي قتل باشا إبراهيم ارتكب 
 وقتلهم. 
 باشا إبراهيم وحشية بسبب ودماراً  خراباً  الدرعية أصبحت. 
 السلطان قصر أمام قُتل حيث إسطنبول إلى ثم القاهرة إلى سعود بن عبدهللا اإلمام باشا إبراهيم نقل 
 ب وهو العثماني  .ُيعذَّ

 

 الثانية السعودية الدولة :الثالثة الوحدة 

 الثانية السعودية الدولة تأسيس :  بعالساالدرس 

 

 
 الدرعية عن دافعوا الذين الشجعان والفرسان والعلماء الدولة إمام قَْتل. 

 سكانها من بقي من وإخراج المدينة تدمير. 

 والمحصوالت المزارع حرق. 

 الدرعية خارج إلى بعضها ونقل والمخطوطات، الكتب حرق. 

 الدولة غياب بسبب الفوضى انتشار. 

 
 وظل الدرعية، عن الدفاع في شارك أن بعد العثمانية القوات من سعود بن محمد بن عبدهللا بن تركي اإلمام نجا

 .العريقة أسرته إلرث امتداداً  ذلك؛ تجاه ومسؤوليتَه السعودية الدولة تأسيس إعادة ُحلُمَ  يحمل

 مانيةالعث القوات يد على وتدميرها الدرعية وسقوطِ  األولى، السعودية الدولة انتهاء من فقط سنوات سبع وبعد

 .الدولة استرجاع عبدهللا بن تركي اإلمام استطاع الغازية،

 
 وقيم مبادئ ذات ألنها .1

 بالمواطنين والعناية العادل الحكم .2

 واالستقرار الوحدة عودة في الرغبة .3

 الدولة لمساندة المواطنين التفاف .4

 السعودية الدولة بإعادة الحلم يحقق جديد مؤسس

 هـ(1233ا ) وسقوطه الدرعية معركة

سّ  معركة  )هـ١٢٣٢ ( القصيم في الرَّ

 السعودية لدولةا عودة أسباب

 الدرعية سقوط بعد حدث
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 )سعود آل( الحاكمة األسرة من محنكين قادة وجود .5

 
 من ويقودها األول، إماَمها ليصبح ه؛1240 عام الثاني دورها في السعودية الدولة تأسيس إعادة من مكن 

 . جديد

 
 له العمل وإخالص باهلل الثقة. 

 التحديات لمواجهة ُمْحَكَمة خطط وضع 

 ى باألجربالمسم المعارك واشتهاره بسيفه قيادة 

 ل  الوطنية الوحدة إعادة مسؤولية تََحمُّ

 بينهم والعدل المواطنين مصالح على حرصه 

 
 تاريخية مدينة وهي ه،1240 عام في الثانية السعودية للدولة عاصمة الرياض أصبحت

 .عريقة

 ومسجداًجامعاً  الحكم قصر وبنى أسوارها، فبنى التاريخي، دورها لها تركي اإلمام أعاد

 بجواره كبيراً 
 

 الثانية السعودية الدولة أئمة :  ثامنالالدرس 

 

 
 عام آغا إسماعيل بقيادة الرياض إلى الغازية العثمانية الحمات عهده في فعادت والده، وفاة بعد الحكم تركي بن فيصل اإلمام تولى

 .لمواجهتها لإلعداد األحساء؛ إلى تركي بن فيصل اإلمام وخرج ،ـه1250

 
 

 .كبيرة خسائر وَكبَّدوه االحتال العثماني فقاوموا األجنبي، النفوذ السعوديون يتقبل لم

 .الحلوة عركةم إسماعيل آغا بقيادة الغازية العثمانية القوات ضد البطولي للسعوديين التاريخ سجلها التي المعارك أبرز ومن

وم؛ بمعركة المعركة هذه األهالي ويسمي  .الغازية العثمانية القوات من فيها َمْن قُتل لكثرة الرُّ

 النفوذ لفرض باشا خورشيد جديدة قائدها غازية عثمانية تعزيزات جاءت الحلوة، معركة في العثمانية القوات هزيمة بعد

 .والسيطرة

 
 الذي تركي بن فيصل اإلمام أَْسر من تمكنت ،)بك خورشيد( بقيادة كبيرة بقوات جديدة حملة وصلت اعندم

 .َحصينة قلعة في هناك ُسجن حيث مصر إلى ونُقل المواطنين، لدماء َحْقناً  استسلم

 
 مصر، في له العثمانيين أَْسر من يتخلص أن ودهائه بشجاعته - هللا توفيق بعد - فيصل اإلمام استطاع 

 إلى وعاد والَحَرس، العسكر كثرة من الرغم على العالي، السجن سور من بالحبال بنزوله وذلك

 .الرياض

 شبه من أجزاء على نفوذها وبسط الثانية، السعودية الدولة تقوية في تركي بن فيصل اإلمام ونجح 

 .العربي الخليج وسواحل العربية الجزيرة

 ه1282 عام  توفي حتى الحكم في تركي بن فيصل اإلمام رواستم 

 
 الدولة بناء مسيرة فواصل ،ـه 1282عام والده وفاة بعد الحكمَ  تولي 

 الدولة أفقد ما وهو له؛ سعود اإلمام أخيه نزاع أبرزها منالداخلية، النزاعات بعض حكمه أول في 

 .بها تتمتع كانت التي الوطنية والوحدة اراالستقر الثانية السعودية

 تركي بن فيصل اإلمام عينه الذي حائل أمير- رشيد بن محمد وظهور الداخلية، الخالفات تلك عانى 

 .الحكم على للحصول األوضاع وضعف الفوضى استغل الذي - عليها

 :الجديدة العاصمة

 عبدهللا بن تركي اإلمام صفات

 سعود بن محمد بن عبدهللا بن تركي اإلمام

 :كيتر بن فيصل بن عبدهللا اإلمام

 :علي محمد مصر على واليها بقيادة العثمانية الدولة إخفاق

 تركي بن فيصل اإلمام أَْسر

 ـه 1253 سنة الُحْلَوة معركة

 عبدهللا بن تركي بن فيصل اإلمام
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 : توفي

 .الرياض في ه 7 130 عام

 
 عام توفي حتى واستمر ه،1288 عام الحكم وتولي الرياض، دخول تركي بن فيصل بن سعود ماإلما استطاع

 .ـه1291
 

 
 

 ـ.ه1291 عام الثانية السعودية الدولة في الحكم تركي بن فيصل بن عبدالرحمن اإلمام تولى
 

  
 

 .َرِشيد بن محمد وأطماع أََخَويه نزاع نتيجة كثيرة تحديات حكمه أثناء في فيصل نب عبدالرحمن اإلمام واجه

 رشيد، بن محمد انتصر ه1308 عام الُملَْيداء معركة وفي

 استقروا حتى عبدالعزيز الملك وابنه أسرته ومعه الالحق العام في الرياض فيصل بن عبدالرحمن اإلمام وغادر

 .الكويت في

 البريطانيين وسيطرة األحساَء، العثمانية الدولة احتال األوضاع هذه عن ونتج للفوضى، ناً مكا المنطقة أصبحت

 .انتهائها إلى وأدى الثانية السعودية الدولةَ  أضعف ما وهو العربي؛ الخليج سواحل من كبير جزء على

 إلى أدى ما وهو دة؛الواح الدولة غياب إلى الثانية السعودية الدولة سقوط بعد العربية الجزيرة شبه عادت

  والنزاعات الفوضى
 

 للدولتين الحضارية الجوانب :التاسعالدرس 

 والثانية األولى السعوديتين

 

 

 
 :منها أسس، على قائم واضح، إداري نظام على السعودية الدولة تأسست

 الحكم نظام من أساسي جزء البَْيَعة. 

 الدولة إدارة في للمساندة العهد والية. 

 وقضاتها الدولة أمراء تعيين. 

 ومصروفاتها الدولة لموارد المال بيت. 

 
 

 :مظاهره السعودية، ومن الدولة أنحاء في التعليم ازدهر

 الدولة أئمة بمشاركة العلمية المجالس عقد. 

 والمكتبات العلم ُدور إنشاء. 

 وتشجيعهم العلماء رعاية. 

 الكتب ونسخ التأليف في التوسع. 

 
 :يأتي بما وخدمته بالمجتمع السعودية الدولة اعتنت

 .المحتاجين لخدمة واألسبلة األوقاف إنشاء

 .العلم وطلبة األَُسر لمساعدة اإلعانات توزيع

 .الزواج على الشباب إعانة

 :االجتماعية الِخدمات

 :التعليم

 ::الثانية السعودية الدولة نهاية

 :تركي بن فيصل بن عبدالرحمن اإلمام

 :تركي بن فيصل بن سعود اإلمام

 :والحكم اإلدارة
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 :يأتي بما األمن السعودية ةالدول نشرت

 والحزم والعدل اإلسالمية الشريعة تطبيق. 

 األمن لحفظ مجموعات إنشاء. 

 المواطنين شؤون وإدارة األمن إلقامة الدولة أنحاء في أمراء تعيين. 

 ليالً  الَعَسس نظام تطوير. 

 
 بحياكتها أمر الذي عبدالعزيز بن سعود اإلمام عهد في المشرفة الكعبة لكسوة الوطنية الصناعة بَْدء 

 .األحساء في

 للحجاج والخدمات األمن توفير. 

 المذاهب يمثلون كانوا أئمة، أربعة من بدالً  واحد إمام خلف الحرام المسجد في الجماعة صاة توحيد 

 .حدة على مذهب كل أتباع يصلي حيث األربعة،

 
 :مظاهره أبرز ومن الوطن، توحيد أجل من العسكري، الجانب السعودية الدولة ئمةأ نظّم

 عنها والدفاع الدولة توحيد حمالت في المشاركة أجل من البلدات جميع إلخبار النداء. 

 العسكري للتحرك محدد مكان في النداء بعد التجمع. 

 الجيش تتقدم التوحيد شعار وعليها الخضراء السعودية الراية. 

 منتظمة مجموعات في العسكري التحرك. 

 والفرسان الجيش ألفراد سجالت إنشاء. 

 ذلك يكلفه من أو الدولة إمام برئاسة القيادة. 

 
 :مظاهره ومن بالعمران، السعودية الدولة اشتهرت

 الحماية وأبراج األسوار بناء. 

 َسْلوى قصر مثل الحكم قصور بناء. 

 الزائرين واستقبال الضيافة رُدو بناء. 

 والبلدات المدن إلى الدخول نظام وإنشاء البوابات بناء. 

 

 واالقتصادية االجتماعية المواطََنة : الرابعةالوحدة 

 المواطََنة :العاشر الدرس
 

 
 واالستقرار األمن تحقق متبادلة عالقة في بالوطن، والفخر للقيادة والوالء الواجبات، وأداء بالحقوق

 والمواطن للوطن واالزدهار

 

 
 

 الدين حفظ 

 األمن تحقيق.  

 والصحة التعليم. 

 الحياة جودة( الكريمة الحياة.) 

 والمساواة العدل 

 

  
 

 الُعْمران

 :الجيش

 :الشريفين الحرمين خدمة

 :األمن

 :المسؤول المواطن

 :المواطن حقوق

 :المواطَنَة
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 لوطنه، والمنتمي حة،السم دينه لتعاليم الملتزم الحميد الخلق ذو اإلنسان هو

 ورفعته رقيِّه لتحقيق مجتمعه في بفاعلية والمشارك وعمله، دراسته في والمجتهد

 
 

 والصدق األمانه 

 المسؤولية التزام 

 وتراثه بالوطن الفخر. 

 المجتمعية المشاركة 

 البيئة على المحافظة 

 األنظمة التزام. 

 والعمل. سةالدرا في واإلبداع التميز  

 والخاصة العامة الممتلكات على المحافظة. 
 

 والصدق األمانة :الحادي عشر الدرس
 

 
 .الخيانة ضد وهي الحقوق، وأداء وجه أكمل على بالواجبات القيام وتشمل الحميدة، األخاق من

 
 الدين على المحافظة 

 غشتجنب ال 

 إتقان العمل 

 حقوق اآلخرين حفظ 

 لتزام النظام 

 حفظ األسرار 

. 

 
 صحيح هو ما وفعل تغيير، دون الحقيقة قول هو 

 
 

 :القول في الصدق

 والمبالغة الكذب تجنب 

 العمل وإتقان اإلخالص 

 :لعملا في الصدق

 والتزوير الغش تجنب 

 نقله قبل الخبر من التأكد 
 

 
 والقيم الدين التزام تحقيق 

 اآلخرين ثقة كسب. 

 الناس بين العالقات تقوية 

 المسؤولة الشخصية تعزيز 

 
 .والتعامل العمل حسن إلى يؤدي

 األمن وضياع الفساد انتشار إلى ديفيؤ واألمانة الصدق غياب أما

 

 والوطن المواطَنَة في الصدق أثر

  وباآلخرين بك الضرر إلى يؤدي باألمانة اإلخالل

 :المواطن واجبات

 الصدق فوائد

 :الصدق أنواع من

 :الصدق

 األمانة مظاهر من

 :األمانة

http://www.mta.sa/c
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 الوطنية التاريخية اآلثار :عشر ثانيال الدرس
 

  .وتراثه الوطن تاريخ امتداد عن تعبر ألنها للوطن؛ مهم حضاري سجل اآلثار
 

 
 عنه ويكشف اآلثار عن يبحث 

 ودراستها األثرية والمعالم بالمقتَنَيَات يعتني 

 التاريخي باالمتداد يربطها و المعلومات يحلل 

 :وطني بآثار العالم في العلماء يهتم

 شبه من انطلقت التي وحضاراتها البشرية أصول معرفة على ويحرصون األرض، في المعالم أقدم من ألنها 

 .وتراثه بوطني أفخر يجعلني وهذا العربية، الجزيرة
 

 

 
 التاريخية والمواقع المتاحف في راآلثا نجد

 
 التاريخية وقصصها اآلثار فيها تعرض التي األماكن هي

 

  
 بها العبث تجنب 

 وجودها أماكن عن المختصة الجهات إبالغ. 

 مكانها من ترحيلها أو نقلها تجنب 

 بأهميتها اآلخرين توعية.  

 :اآلثار من الوطن ادةاستف

 الوطني االنتماء تعزيز .1

 .للمتاحف مقتنيات توفير .2

 وسياحي اقتصادي مورد أنها .3

 .الثقافي الجانب تعزيز .4

 .عليه والمحافظة الوطني والتراث التاريخ توثيق .5

 الضرائب :عشر ثالثال الدرس

 

 
 .وخدمته المجتمع لدعم والشركات، المؤسسات أو األشخاص من الدولة تَُحّصله الذي المال

 

 
 األخرى، فهي الدول في تفرض التي تلك عن العربية السعودية المملكة في المفروضة الضرائب تختلف

 :أنواعها أبرز ومن ،مرتفعة وغير محددة ضرائب

 :المتاحف

  اآلثار عالِم

 :الضرائب أنواع

ِريبة  الضَّ

 اآلثار؟ على نحافظ كيف

 وطني في األثري التنقيب ألعمال ثلةأم

http://www.mta.sa/c
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 :الدَّْخل ضريبة

 ونسبتُها والبيع، االستثمار، :مثل الرواتب، غير َدْخل من السعوديين غير عليه يحصل ما على تُفَرض

 .%20 إلى تصل

لَع ضريبة  :المنتقاة السِّ

لَع، بعض على تُفَرض  الغازية والمشروبات والمشروبات ،%100 بنسبة ومشروبات الطاقة التبغ :مثل السِّ

 .الضريبة فرض من خال عارهاأس برفع أضرارها من والحد من استعمالها للتقليل وذلك ؛%50 بنسبة المحالة

 :المضافة القيمة ضريبة

لَع على وتُْفَرض مباشرة، غير وهي  %.5 ونسبتها والشراء، البيع مراحل في والِخدمات السِّ

 
 .التنموية المشروعات على لإلنفاق الدولة ميزانية تعزيز:  مالية

 .للدخل مصدراً  النفط على االعتماد وتقليل التضخم، من الحد:  اقتصادية

 .اجتماعي واستقرار صحية فوائد: اجتماعية

 
 :ومنها المضافة، القيمة فيها تحتسب التي الحاالت من عدد هناك

 .النهائي السعر إلى مضافةً   5%  المضافة القيمة تَُحّصل خدمة، أو لسلعة تجاري محل بيع عند 1-

 
 

 وضبطَ  ومتابعتها، الضرائب تحصيل تتولى حيث المالية، بوزارة ترتبط التي والدَّْخل للزكاة العامة الهيئة

 .الوطن أنحاء في فرعاً  19 من أكثر في لها المخالفين

 :والدخل للزكاة العامة الهيئة مهام من

 الشرعية الزكاة تحصيل. 

 المقررة الضرائب تحصيل. 

 
 .أعمالها في متقدمة وطنية هيئة لتصبح اليوم وتطورت ،ـه1355 عام في عبدالعزيز الملك عهد في تأسست

 اآلتي وفق الهيئة موارد تصرف

 )المحتاجة األَُسر :مثل( االجتماعي الضمان لمستحقي تصرف: الزكاة

 والمواطن الوطن حةلمصل والتنمية الخدمات نفقات على تصرف: الضرائب

 مواردها؟ تُْصَرف وأين والدخل؟ للزكاة العامة الهيئة أُّسست متى

ها وما وطني؟ في الضرائب تحصيل تتولى التي الجهة  مهامُّ

 المضافة القيمة تُحتَسب

 الضرائب وظائف
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