
الــــــــصف الــــــخامــــــس االبـــــــــتدائـــــــــي 
الــدراســات االجـــتماعـــية والــمواطــنة 

الـــــــــدراســـــــــات االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــمـــــواطـــــنـــــة 
عــــــــبير محــــــــمد  

إدارة الــــــــــــــتعليم عــــــــسير  



االرض او  الخــــريــــطة هــــي : صــــــــورة مــــــــــصغرة لســــــــطح 
جــــــزء مــــــنه وتـــــوضـــــح ( الـــــــظواهـــــــر الــــــــــــــــطبيعية والبشــــــــريــــــــة )  

تــاريــخ الخــريــطة وتــطورهــا 

  أوائل من رسم اخلريطة
اإلدريس في (كتاب نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق )املسلمون 

العراقالبابليون 
مصر الفراعنة 

   الفرق بني اخلريطة الرقمية والورقية
استعمال الخريطة الرقمية أسهل من الورقية  

تحدث الرقمية بسهولة  

يمكن التحكم في الخريطة الرقمية  

✔تـتولـى هـــــيئة الــــمساحــــة الــــجيولــــوجــــية الـــــسعوديـــــة انــــــتاج الخــــرائــــط الــــجيولــــوجــــية  
✔ تـتولـى هـــــيئة الــــمساحــــة الــــعامــــة انــــــتاج الخــــرائــــط الــــرقــــمية لـــوطـــني 

الـــــــــدراســـــــــات االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــمـــــواطـــــنـــــة 
عــــــــبير محــــــــمد  

تـــاريـــخ الخــــريــــطة  

�� عـرفـت الخــــريــــطة قــــبل الــــكتابــــة وبـــــعد مـــعرفـــة الــــكتابــــة اخــــذ نــــــقشها 
عــــلى الــــــطين والخشـــــــب وجــــــلود الـــــحيوانـــــات حــــتى يسهـــــل نــــــقلها وحـــــــفظها 



يــــــــسكن فــــي قــــــــارة آســــــــيا نــــــحو ٦٠٪ مــــن ســــــــكان الــــــعالــــــم 

تــوزع الـــسكان غــير مـــنتظم بـل مـــتفاوت مـن قــارة الــى اخــر ومــن دولــة ألخـــرى 

أهــمية الـعنايـة بـتوزيـع الــسكان 
تــوفــير الخــدمــات لـــلسكان / التخــــطيط لــــلتنمية وتــــحقيقها 

يـتركـز سـكان فـي الــمناطق الـتي يـوجـد بـها انــهار وتــنخفض الــسكان فـي الــمناطق  

الــمناطــق الــــصحاري 
الــــبادرة الــــقطبية  

مــناطــق الـــجبال 
الــوعــرة 

مــناطــق 
الــغابــات 

الــمزدحــمة بــاألشــجار   

✔ يـكثر الـــسكان فـي الـــسهول والــــهضاب بســبب ســهولــة الـــتنقل وســهولــة الـــبناء 
وشــق الـــطرق واعــــتدال الـــمناخ 

✔ ويـنخفض الـــسكان فـي الـــجبال والـــمرتـــفعات الــشاهــقة بســبب وعـــورة الــمساكــن 
وبـــرودة الـــمناخ وصــعوبــة الـــبناء .  

الـــــــــدراســـــــــات االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــمـــــواطـــــنـــــة 

تــرتــفع الــكثافــة الــسكانــية فـي الــسواحــل البحــريــة وقــرب األنــــهار بســبب ✔
١/ لــلزراعــة وصــيد الـــسمك  

٢/ لـــلعمل فـي الــموانــي والـــمواصـــالت البحــريــة  
لـــلعمل فـي محـــطات تــولــيد الــطاقــة 

عــــــــبير محــــــــمد  



الـعوامـل المؤثــرة عـلى تـوزيـع الــسكان 

عـوامـل بشـريـةعـوامـل طــبيعية

جـبال 
سـهول وصــحاري  

هـضاب 

حـار- الــصحاري يـقل عـدد الــسكان  
بـارد - الــمناطق الــقطبية - يـقل عـدد الــسكان  

مــعتدل - يـكثر عـدد الــسكان 

الــموارد المتجــددة مـثل الـنباتـات والــحيوانــات  
الــموارد الــغير متجــددة مـثل الــنفط والحـديـد 

مـياة عـذبـة / األنــهار  
مـياة مـالـحة / مـثل الــبحار 

الـتضاريـس 

الــمناخ  

الــموارد  

الــمياة  

زراعــي وتــجاري وصـناعـي  

الحــروب والــنزاعــات 

األنشــطة االقــتصاديــة  

الــنشاط الـسياسـي  

الـــــــــدراســـــــــات االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــمـــــواطـــــنـــــة 

عــــــــبير محــــــــمد  



األنشــطة  



تـوزيـع الــسكان ( الـعوامـل الــطبيعية : الــمناخ والــموارد )  

تــــــــــتنوع الـــــــمناطـــــــق الــــــــمناخــــــــية بــــــين 
حــــــــارة ومـــــــعتدلـــــــة وبــــــــــــاردة 

الــــــــــــمناخ 

اســباب ارتــفاع الـكثافـة الـسكانـية فـي الــمناطق ذات مـناخ مــعتدل 

اســباب انــخفاض الـكثافـة الـسكانـية فـي الــمناطق ذات مـناخ قـاسـي 

1⃣ سـهولـة الــتكييف مـعها  
2⃣ غـير مــكلفة اقـتصاديـاً  

3⃣ تـنوع الـــمحصوالت الـزراعـية 

1⃣ قـلة االمــطار وقـلة الـــمحصوالت الـزراعـية  .   
2⃣ مــكلفة اقـتصاديـاً ( الـحاجـة تـبريـد وتـدفـئة )  

3⃣ صـعوبـة الــتكييف مـعها ( ارتــفاع درجـة حــرارة او شـدة الــبرودة )  

املوارد الطبيعية غير املتجددة املوارد الطبيعية املتجددة 

يتجدد ذاتياً بتدبير من اهلل   
تتضمن املوارد املوجودة في الطبيعة بمقادير 

ثابته  

ضوء الشمس ،النباتات ، الحيوانات ، 
الرياح  

الحديد، الفحم الحجري  
 النفط   

يـسكن اكـثر مـن ٨٠٪ مـن سـكان الـعالـم فـي الــمناطق الـتي تـكون درجـة الحــرارة والـرطـوبـة مـعتدلـة .  
املوارد الطبيعية  

              /  كل ما وجد اهلل  بالطبيعية لتلبية احتياجات االنسان وبناء حضارته .  

مد   ح م ر  ي عب

https://wordwall.net/ar/resource/7547441

https://wordwall.net/ar/resource/10204535
تــوزيــع الـــسكان ( الــعوامــل الــــطبيعية)  

https://wordwall.net/ar/resource/7547441
https://wordwall.net/ar/resource/10204535


مــصادر الــمياة فـي وطـني 

الــمياة  
الســطحية 

الــمياة  
الـجوفـية 

الــمياة  
البحــر الــمحالة 

الــمياة الـتي تجـري 
عـلى سـطح االرض  

مـياة األوديــة   

الــمياة الـتي بـاطـن 
 االرض  

الــمياة البحــر  
الــمنقاه مـن األمــالح  

محــطات التحــلية  آبـار الـمديـنة الــمنورة  

الـمحافـظة عـلى الــثروة الـمائـية  

تـجنب رمـي الـنفايـات  ✔
االقــتصاد فـي اســتهالك الــمياة  ✔
تـوعـية اآلخـريـن بـاهـمية الــماء   ✔

الـــــــــدراســـــــــات االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــمـــــواطـــــنـــــة 

✔ مـياة الــصرف الــصحي فـي ري الحــدائق والــمنتزهــات وبـعض 
األغــراض الـصناعـية 

عــــــــبير محــــــــمد  



نــــــباتــــــات حـــــولـــــية 

الــنبات الــطبيعي فـي وطـني 

نــــــباتــــــات مــــــــــعمرة  

تــــــــنمو بــــــعد ســــــــقوط 
األمــــــــــــــطار  

مــــــــثال االقــــــــــــــــحوان 

مــــــــثال الــــــــــطلح الــــــــــسمر 
الــــــــــغضا 

الـعوامـل المؤثــرة  فـي الــنبات الــطبيعي 

✔ الـتضاريـس { بــــــــيئة جــــــــــبلية الــــــعرعــــــر /بــــــــيئة األوديــــــــــــــة الــــــــــطلح / بــــــــيئة 
الــــــــــــــصحاري الــــــــــغضا / بــــــــيئة الــــــــــــسهول الــــــعرفــــــج } 

✔ الــمناخ  { األمــــــــــــــطار / الحــــــــــــــرارة  } 

✔ الـتربـة  { تــــــــعمل لــــــــــــتثبيت الــــــــنباتــــــــات } 

الـــــــــدراســـــــــات االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــمـــــواطـــــنـــــة 

✔ سـبب تــنوع الـــنبات الــــطبيعي فـي وطـــننا نـــتيجة تــنوع الــتضاريــس

عــــــــبير محــــــــمد  



الــثروة الــحيوانــية 

 - - الــــــدجــــــاج  اإلبــــــــــل 
- األغــــــــــــــنام   األبــــــــــــــقار 

أنــــــــــواع  
الـــــــــحيوانـــــــــات  

فـوائـد الــثروة  الــحيوانــية 

أســباب قـلة الــثروة الــحيوانــية 

1⃣ سـد احــتياج الــسكان  
2⃣ مـصدر لــلغذاء لـإلنـسان  

3⃣ يـمكن االســـتفادة مـنها فـي بـعض الـصناعـات 

1⃣ ذبـح إنـاث الــحيوانــات .   
2⃣ الهجــرة لــلمدن وتـوفـر فـرص عـمل أخـرى  

3⃣ قـلة الــغطاء الـنباتـي  
4⃣اســتهالك الضخــم لــلحيوانــات  

اللحوم البيضاء  اللحوم الحمراء 
السمك األبقار  

الدواجن  األغنام - اإلبل  

الــلحوم الــبيضاء أفـضل الن اقـل فـي نسـبة الـدهـون  

الــفرق بـين الــلحوم الــبيضاء والحــمراء   

الـــــــــدراســـــــــات االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــمـــــواطـــــنـــــة 

✔ مـن الــصناعــات الــقائــمة عــلى الـــثروة الــحيوانــية صــناعــة الجـــلود وصــناعــة الـــمواد الــغذائــية 
والحــــليب واأللــــبان واألجــــبان .

عــــــــبير محــــــــمد  



حـــــقول الــــــنفط فـــي وطـــــني 

الــنفط والــمعادن 

الـبريـة  
مـثل حـقل الــغوار  

البحـريـة  
مـثل حـقل الـسفانـية  

- الــــــدمــــــام  ⬅ يـوجـد حــــــــقول الــــــــــنفط فــــي الــــــــــــــمنطقة الشـــــــرقـــــــية 

⬅ اكــتشف الــــــــــنفط ١٣٥٧ فــــي عهــــــد الــــــــــملك عــــــبدالــــــعزيــــــز    

 - - الحــــــديــــــد  الــــــــــــنحاس 
- الــــــــــفضة .  الـــــذهـــــب 

اهــــــم 
الــــــــــــــمعادن 

الـــــــــدراســـــــــات االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــمـــــواطـــــنـــــة 
عــــــــبير محــــــــمد  



الــزراعــة والــرعــي 



الـــــــصناعـــــــة/ هــــي  تـــــحويـــــل مــــــــواد الــــــــــخام األولــــــــــــــية ( زراعــــــــــــية .حـــــــيوانـــــــية .مــــــعدنــــــية ) 
مــــن حــــــالــــــتها األولــــــــــــــية الــــــى مــــــــنتج اكــــــــثر فـــــايـــــدة لـــــــإلنـــــــسان ( بـــــضائـــــع وســــــــلع ) 

الــصناعــة والــــتجارة والخــدمــات 

مــــقومــــات الــــصناعــــة  

فـوائـد الـصناعـة  

الــــــــتجارة 
هــــي حــــركــــة الــــــــــبيع والشــــــــــــــراء لــــــــــــمختلف أنــــــــــواع الســــــــــلع المحــــــــــــــلية والـمـســــــــــــــــــتـوردة 

صــادرات وطـني ووارداتــه  

عــــــــبير محــــــــمد  



مــؤســسات الــدولــة 

عــــــــبير محــــــــمد  



الخــدمــات الــحكومــية 
هي االعمال التي يقوم بها الدولة من خالل مؤسستها  

الخـدمـات 

الـحكومـية 

مؤســـــــسات الــــدولــــة 

وزارة الشؤون البلدية والقروية - وزارة النقل - وزارة الداخلية  
- امارات المناطق ( كل منطقة يترأسها امير ) 

وزارة الـداخـلية 
تقوم بعدد من االعمال ضمن مؤسسات الدولة ومنها تحقيق االمن 

واالستقرار وتامين سالمة حجاج بيت الله الحرام  
ومن اجهزتها  

الشرطة - القوات الخاصة - المرور - مكافحة المخدرات - الدفاع 
المدني - حرس الحدود - الجوازات - السجون - االحوال المدنية 

الحـمايـة 

االجــتماعــية 

والــصحية 

تقدم خدمات منها :  
�� حماية النساء واالطفال  
�� توفير دور المالحظة  

�� متابعة احوال المواطنين 
الحـمايـة الــصحية الحـمايـة االجــتماعــية 

وزارة الــــــــموارد البشــــريــــة 
والـــــــــتنمية االجــــــتماعــــــية  

وزارة الــــــصحة  

عــــــــبير محــــــــمد  



مـن نــتاج االمـــن االســــتقرار والــرخــاء بــالــنعم 
الــمواطــن هـو خـط الــدفــاع االول لــوطــنه 

االمــــــن ( الـــــطمأنـــــينة واالســــــــــتـقـرار) 

كـيف نـحافـظ عـلى نـعمة االمــن 

اجهــزة االمــن 

واجــبنا تـجاه شهــداء الـواجـب 



/https://wordwall.net/ar/resource/10871308
توزيع-السكان

/https://wordwall.net/ar/resource/686785
العوامل-املؤثرة-في-توزيع-السكان

/https://wordwall.net/ar/resource/6017935
تأثير-االنشطة-االقتصادية-على-توزيع-السكان

https://wordwall.net/ar/resource/10197140/
لعبة-عن-توزيع-السكان-العوامل-البشرية

/https://wordwall.net/ar/resource/9385932
تعريف-الخريطة

 https://learningapps.org/watch?v=pozdp84va21
النبات الطبيعي 

/https://wordwall.net/ar/resource/11671422
النفط-في-اململكة-العربيةه-السعوديه

عــــــــبير محــــــــمد  

https://wordwall.net/ar/resource/10871308/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://wordwall.net/ar/resource/686785/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://wordwall.net/ar/resource/6017935/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://wordwall.net/ar/resource/10197140/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://wordwall.net/ar/resource/10197140/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://wordwall.net/ar/resource/9385932/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://learningapps.org/watch?v=pozdp84va21
https://learningapps.org/watch?v=pozdp84va21
https://wordwall.net/ar/resource/11671422/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%87

