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الدرس الحادي عشر

اأَلْوِسَمة السعودية

الدرس الرقمي

  تُمنـــح األوســـمة الســـعودية بأوامر ملكيـــة؛ تكريماً 
وتقديـــراً لمـــن قام بأعمال جليلـــة أو لتخليد وقائع 

مهمـــة، أو لتســـجيل مناســـبات ذات قيمة وطنية.

وسام امللك عبدالعزيز

كل عمـــل يســـتحق التقديـــر ينـــال صاحبـــه تكريمـــًا وطنيًا يكـــون حافزًا للعطـــاء والبذل، 
وقـــد بـــدأ في المملكة العربية الســـعودية منح األوســـمة منذ وقت مبكـــر يرجع إلى عهد 

الملـــك عبدالعزيـــز -رحمه اهلل- فما األوســـمة الســـعودية؟ وما درجاتهـــا؟ ولمن ُتمَنح؟ ؟؟
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هناك أوسمة ُتمنح بمناسبة اليوم الوطني وفاًء وتقديرًا لمن حققوا إنجازات كبيرة أو قاموا بعمل استثنائي مميز، 
وهذه األوسمة هي:

الوحدة الثانية  I الدرس احلادي عشر

   وسام الملك سعود
يمنح للمتميزين في الخدمة المدنية، والمتميزين في القضاء، والمتميزين في االقتصاد والمال، والمتميزين 

في الِمَهن الحرة، ومن قام بعمل بطولي نبيل.

   وسام الملك خالد
يمنـح للمتميزيـن فـي مجـال خدمـة اللغـة العربيـة، والمتميزيـن فـي التـراث الوطنـي، والمتميزيـن فـي حمايـة 

البيئـة والتطويـر الحَضـري.

   وسام الملك عبداهلل
يمنح للمتميزين في مجال المبادرات اإلنسانية العالمية، والمتميزين في التنمية االجتماعية، والمتميزين في 
مجاالت الوحدة العربية واإلسامية وإرساء مبادئ العدالة والتسامح، والمتميزين في التقنية واالتصاالت، 

والمتميزين في التطوير اإلداري.

   وسام الملك سلمان
وخدمة  المكتبات،  في  والمتميزين  واإلسامي،  والعربي  الوطني  التاريخ  مجاالت  في  للمتميزين  يمنح 
المخطوطات، والوثائق التاريخية، والمتميزين في اإلعام والثقافة، والمتميزين في تنمية السياحة الوطنية، 

وأصحاب المبادرات البارزة في األعمال الخيرية واإلغاثية.

   وسام الملك فيصل
يمنح للمتميزين في مجال خدمة اإلسام، والمتميزين في المجال الدبلوماسي، والمتميزين في المجاالت 

العسكرية واألمنية.

  وسام الملك فهد
مجاالت  في  والمتميزين  الطب،  في  والمتميزين  واآلداب،  والفنون  العلوم  مجاالت  في  للمتميزين  يمنح 
خدمة  مجاالت  في  البارزة  المبادرات  وأصحاب  المستدامة،  والتنمية  العلمي،  والبحث  والتعليم  التربية 
المسلمين والعناية بكتاب اهلل والسنة النبوية، وخدمة التضامن العربي، وتوطيد األمن واالستقرار الدوليين، 

والمحافظة على األمن الوطني.
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1 نشاط

لنـــا طمـــوح نخطط مـــن أجله، ونعمـــل لتحقيقه والوصول إليه مســـتقبًا، وهي جهـــود نبذلها من 
أجـــل الوطـــن، ومن حقنـــا أن نحلم بالوصول إلى تلك األوســـمة.  

يحـــدد الطلبـــة التخصـــص الدراســـي المأمـــول - فـــي المســـتقبل - ونـــوع الوســـام المأمـــول الحصـــول 
: عليه

أ- التخصص: .

ب- اإلنجاز المتوقع تحقيقه:  .

ج - الوسام المأمول الحصول عليه:  .

2 نشاط

ـــح الطلبة أســـماء أربع شخصيات في  ُيَرشِّ
المناطـــق التـــي يعيشـــون فيهـــا ويحـــددون 
الوســـام المناســـب لكل شخصية حسب ما 

ورد في الصفحة الســـابقة.

.....................................................................................-1

......................................................................................-2

. ....................................................................................-3

. ....................................................................................-٤

الوحدة الثانية  I الدرس احلادي عشر

تكريم املواطنني واملواطنات من سياسة حكومة وطني

العسكرية
الرباط على الحدود ألدافع عن وطني

وسام الملك فيصل
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تقويم الدرس الحادي عشر

لماذا ُتمنح األوسمة السعودية؟
. ...................................................................................................................................................................................................-1
. ...................................................................................................................................................................................................-2
. ...................................................................................................................................................................................................-3

يذكر الطلبة أربعة أوسمة من الدرجة الرابعة.
. ...................................................................................................................................................................................................-1
. ...................................................................................................................................................................................................-2
. ...................................................................................................................................................................................................-3
. ...................................................................................................................................................................................................-٤

يذكر الطلبة ثالث شخصيات ضمن المستحقين لمنح األوسمة السعودية.
. ...................................................................................................................................................................................................-1
. ...................................................................................................................................................................................................-2
. ...................................................................................................................................................................................................-3

ما أوسمة الدرجة األولى؟
. .........................................................................................................................................................................................................

2

3

٤

1

 تمنح تكريماً لهم أو تقديراً لما قاموا به من أعمال أو لتخليد
وقائع أو لتسجيل مناسبات ذات قيمة وطنية

وسام الملك خالد
وسام الملك فهد
وسام الملك عبد هللا
وسام الملك سليمان

الملوك ورؤساء الدول
شخصيات عسكرية
شخصيات مدنية

قالدة بدر الكبرى - قالدة الملك عبد العزيز
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