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مقّدمة:

  أبناَءنا الطلبة األعّزاء ...... زمالءنا المدّرسين المحترمين ..... أهَلنا الكرام:

       تعّد التربية الوطنية دراســة متكاملة للعلوم االجتماعية اإلنســانية، تهدف إلى بناء شــخصية المتعّلم 
المتكاملــة معرفيــًا وقيميــًا ومهاريــًا، القــادرة علــى التفاعــل اإليجابــي مع المجتمع واالهتمــام بقضاياه، وتنمية 
قدرات المتعّلم على التواصل مع الثقافات، واالنفتاح الواعي على العالم، وتنمية الوعي بالعالقة المتبادلة 
بيــن اإلنســان والنظــم البيئيــة والقضايــا المتعلقــة بهــا ضمــن مفهوم التنمية المســتدامة وتنميــة الوعي بحقوق 
اإلنســان واحترامهــا، وترســيخ قيــم االنتمــاء الوطنــي والقومــي واإلنســاني، وتبنــي القضايــا الوطنيــة العادلــة 
والدفاع عنها، وتنمية قدرة المتعّلم على ممارسة حقوقه وتأدية واجباته وقدرته على تحمل المسؤولية واحترام 
القانون، وتعزيز قيم المواطنة واالنتماء والتسامح وقبول التنوع، وتعزيز حب العمل المنتج وتأكيد قيم العمل 

التطوعي وتشجيع المبادرات.

   بني الكتاب وفق وثيقة المعايير المطورة واإلطار العام للمناهج المطورة في الجمهورية العربية السورية، 
التــي أكــدت تنميــة مهــارات المتعّلــم لذلك اتبعنا أســلوب التحليل والمناقشــة والحــوار في بناء الدروس ليكون 
المتعّلــم محــور العمليــة التعليميــة، ونوعنــا فــي األنشــطة لتنميــة مهــارات التفكيــر اإلبداعي لــدى المتعلمين، 
واستخدام خبراتهم الحياتية في حل المشكالت واتخاذ القرار، وجاءت الوحدات على الشكل اآلتي: الوحدة 
األولــى تقديــر الــذات وتضــم دروس: أقــدر مكانتــي ومثلــي األعلى وأهدافي، والوحــدة الثانية التواصل تضم 
الــدروس: تقديــر اآلخــر وأســرتي والعالقــة مــع األصدقاء ووســائل التواصل، الوحدة الثالثــة المواطنة وتضم  
مهــد الحضــارات والدولــة والحقــوق والواجبــات واالنتمــاء، والوحــدة الرابعــة التنميــة المســتدامة وتضــم درس 
العمل والعمل التطوعي وعمالة األطفال والوعي البيئي، وبذلك انطلقنا من تقدير الذات إلى ترسيخ أسس 

المواطنة المحلية واالنتماء الوطني ليصل المتعّلم إلى المواطنة العالمية.

                                                                               المؤلفون



5

أعمل بمفردي:

بهدف تشكيل المتعلم رأيًا حول القضية المطروحة.

أعمل مع زميلي:   

   بهدف التعرف على الرأي اآلخر واحترامه.

أعمل ضمن مجموعة:

بهدف القيام بالعمل التعاوني وعمل الفريق.

الصف المقلوبتعلم تعاونيحل مشكالت

بعض االستراتيجّيات المقترحة

قد نختلف ونبقى أصدقاء:

بهدف الوصول إلى الحجج والبراهين واحترام الرأي اآلخر. 

تمثيل أدوار:   

   بهدف معرفة مشاعر وقيم الحالة التي يمثل دورها.

دالالت األنشطة:

قصة وعبرة:

تحليل وتفسير القصة وأخذ الدروس والعبرة منها.
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1- التعريف باإليقونات الموجودة في الكتاب.
2- صورة لبداية الوحدة مع عناوين دروس الوحدة.

3 - صــورة وعبــارات تثيــر االهتمــام، وكلمــات مفتاحيــة، 
والتعــّرف بالحــّد األدنــى مــن األهــداف الواجــب الوصــول إليهــا 

بعــد االنتهــاء مــن أنشــطة الــدرس.

دليل منهجية عمل الكتاب
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4- االســتفادة مــن بعــض القصــص بعــد تحليلهــا وفهــم 
المغــزى منهــا. 

5- 6- وضــع حــاالت متعــددة مــن أجــل معرفــة كيــف 
يتــم التفكيــر الناقــد، وكيــف توجــد حلــول للمشــكالت؟

القيــام  خــالل  مــن  معلومــات  اســتخالص   -8  -7
نات. ســتبيا با

9- 10- تنفيذ أنشطة الدرس للوصول إلى األهداف.
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تقدير الذات:                                  الصفحة 10

دروس الوحدة:

الصفحة العنوان الدرس

11 أقدر مكانتي 1

17 مثلي األعلى 2

22 أهدافي  3

الصفحة العنوان الدرس

29 تقدير اآلخر 1

33 أسرتي 2

40 العالقة مع األصدقاء 3

45 وسائل التواصل 4

التواصل:                                    الصفحة 28

دروس الوحدة:
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التنمية المستدامة:                             الصفحة 74

الصفحة العنوان الدرس

51 مهد الحضارات 1

56 الدولة 2

61 3 الحقوق والواجبات

67 االنتماء 4

الصفحة العنوان الدرس

75 العمل 1

80 العمل التطوعي 2

84 عمالة األطفال 3

88 الوعي البيئي 4

المواطنة:                                      الصفحة 50

دروس الوحدة:

دروس الوحدة:



10

الوحدة األولى

تقدير الذات

 

1- أقدر مكانتي.
2- مثلي األعلى.

3- أهدافي.

دروس الوحدة:
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كيف أقدر ذاتي؟

حن؟
من ن

 نعرف 
كيف

 أنا؟
 من

أعرف
كيف 

نفسك؟هل تعرف كيف تحب 

الناس جميعهم يحملون قيمًا وأفكارًا تجعل لهم مكانة بين أسرهم وفي مجتمعهم وعلى مستوى العالم.
ال يوجد إنسان ليس له قيمة وهذا يفترض على الجميع أن يكتشفوا ذاتهم وأن يقدروها.

كلماتي المفتاحية

تقدير الذات

تقييم الذات 

التفكير الشخصي

نقاط القوة

نقاط الضعف

سأكون قادرًا على:
1- أتعرف مفهوم تقدير الذات.

2- توضيح العالقة بين تقدير الذات والتعبير 
عن الذات واتخاذ القرار السليم.

3- شرح أهم المجاالت التي أرغب في تطويرها 
لدي.

4- تقييم ذاتي وتحديد نقاط ضعفي وقوتي.

الدرس 
أقدر مكانتياألول
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أسئلة للحوار:

1- تسألت ماذا يريد أن يقول لنا الرجل الحكيم؟
2- ترى ماذا ترمز الشموس واألقمار والنجوم الموجودة في صدر الحكيم؟

مــع مجموعتــي أجيــب عــن األســئلة وأســجل اإلجابــات 
علــى أوراق العــرض: 
1- ما تقدير الذات؟ 

2- من أين يتكون تقدير الذات؟ 
3- كيف يتكون تقدير الذات؟ 

نشاط:

 
قصة وعبرة: 

 أراقــب كّل مســاٍء الرجــل الضريــر فــي قريتنــا الــذي يجلــُس وحــدُه دائمــًا رافعــًا رأســُه نحــو 
الّســماء وكأنــه يعــدُّ النجــوم. ســألُت أبــي عنــه مــرًة، فأجــاب: إّنــه أحكــم ُحكمــاء القريــة.

أدهشني الجواب، وقادني فضولي نحَو الرجل.
تحّدثُت معه قلياًل ثّم قلت: اعُذر سؤالي .. ولكن منذ متى وأنت ضرير؟!

 أجاب: منذ طفولتي.
قلت: وماذا تفعل؟ 

أجــاب: أتأّمــل الســماء.. ثــّم مــّد يــده إلــى صــدره وقــال: هنــا توجــد كل الشــموس واألقمــار 
والنجوم..
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أم تقدير الذات: كيف أرى نفسي. أقّيم نفسي سلبًا  الذات: كيف  تقدير 
مكاناتي.إيجابًا. ذوات تقدير الذات: كيف ولماذا أحّب نفسي.تقدير الذات: قدراتي واإ لتقدير  يدفعني  الذات:  تقدير 

اآلخرين.

تقدير الذات يتكّون من كيفية تربية األهل.

تقدير الذات يتكّون من نظرة المجتمع.

تقدير الذات يتكّون من العادات والتقاليد.

كيفية معاملة اآلخرين  يتكّون من  الذات  تقدير 

لنا.

تقدير الذات يتكّون من تفكيرنا الشخصي، رأينا 

الشخصي بأنفسنا.

    من أنا؟
منهــا  فــي كّل  بيضــاء عشــر جمــل  اكتــب علــى ورقــة   
صفــة أجدهــا فــي نفســي وأبــدأ بكلمــة أنــا: »أنــا فتــى أو فتــاة 

.»........................
مثال: أنا فتى متعاون، أنا فتاة مجتهدة.

2- أحافظ على سّرية ورقتي.
3- أضــع إشــارة بجانــب الصفــات التــي أحبهــا فــي نفســي، وعالمــة اســتفهام بجانــب الصفــات التــي 

أرغــب بتغييرهــا أو تعديلهــا.
4- فــي نقــاش جماعــي مــع مجموعتــي أجيــب عــن الســؤال اآلتــي: بعــد النظــر فــي القائمــة التــي كتبتهــا: 

»هــل تقديــري لذاتــي جيــد أم بحاجــة الــى تحســين؟«.

نشاط:

إضاءةإضاءة
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1- تقدير الذات: القيمة التي يحكم بها الشخص على نفسه .. قد تكون سلبية أو إيجابية.
2- من الممكن تحسين تقدير الذات.

3- كيف نعرف من نحن، يعكس تقديرنا لذاتنا.
4- نسعى دائمًا لتقدير ذات إيجابي.

 
 

رياضيي  بين  اعتقاد  ساد  سابقًا     
أن  يستطيع  ال  اإلنسان  أن  الجري 
يقطع 400م  في أقل من أربعة دقائق 
هذا  كسر  يحاول  شخص  أي  وأن 
أحد  ولكن  قلبه،  ينفجر  سوف  الرقم 
شخص  هناك  هل  سأل  الرياضيين 
اإلجابة  فجاءته  قلبه؟  وانفجر  حاول 
بالنفي. فبدأ بالتمّرن حتى استطاع أن 
يكسر الرقم ويقطع مسافة 400م في 
أقل من أربعة دقائق في البداية ظّن 
العالم أنه مجنون أو أن ساعته غير 
صدقوا  رأوه  أن  بعد  لكن  صحيحة، 
العام أكثر  األمر واستطاع في نفس 
من 100 رياضي أن يكسر ذلك الرقم 
 300 استطاع  يليه  الذى  العام  وفى 

رياضي كسر ذلك الرقم.

قصة وعبرة:

1- رأيي في القصة.
2- أبّين شعوري. 

3- أتخيَّــل مســتقبل هــذه الرياضــة لــو لــم يعــرف العــداء 
قيمــة قدراتــه ويقدرها؟

مشــابهة  قصــة  عــن  أحكــي  مجموعتــي:  فــي   -4
تخصنــي أو تخــص شــخص أعرفــه، وأبّيــن كيــف تــم 

فــي كل قصــة. القــوة  نقــاط  التعامــل مــع 
5- أســأل زميلــي فــي الصــف هــل جربــت يومــًا أن 

تقيــم ذاتــك؟ 

نشاط:

إضاءة
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تقييم الذات من خالل النظرة الذاتية:

أجلــس بهــدوء واســترخاء، أغمــض عينــي، أتنفــس بعمــق لمــدة دقيقتيــن، أركــّز تفكيــري فــي 
نفســي ألقّيمهــا وأحــدد نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف لــدي وفــق النمــوذج اآلتــي:

نشاط:

 كيف أتعامل
معها

 نقاط
القوة

المجاالت

 المهارات أو القدرات التي
أتقنها

 الصفة أو الصفات
 الشخصية التي أعتمد

 عليها لتحقيق النجاح في
حياتي

 المعرفة – أنا أعرف
الكثير عن األمور األتية

 النشاطات المفيدة  التي
أمارسها

اإلنجازات التي افتخر بها

 يلجأ اآلخرون لطلب
 مساعدتي في األمور

اآلتية

أكون واثقًا عندما

 كيف أتعامل
معها

 نقاط
الضعف

المجاالت

 المهارات التي
أحتاجها وال اتقنها

 الصفة أو الصفات
 الشخصية التي
تعيق تقدمي

 المعرفة – أنا ال
 أعرف الكثير عن

األمور اآلتية

 ألجأ إلى اآلخرين
 لطلب المساعدة في

األمور اآلتية

 أصاب بالقلق
وأتردد عندما

التقييم الذاتي نقاط القوة ونقاط الضعف:
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من خالل عملية التقييم الذاتي يمكن لي: 

1- معرفة مكامن القوة والضعف لدي.
2- الّتعرف على العوامل المحيطة التي تؤثر في تحديد توجهاتي المختلفة وتقييمي لذاتي. 
3- تحديد أهدافي ومدى مالءمتها لقدراتي ومهاراتي، وكيف يمكنني تطوير نفسي لتحقيقها.

تحتاج عملية تقييم الذات إلى:
- نظرة نقدية هادفة. 

- أشخاص مقربين يمكنهم مساعدتنا 
في  ندركها  لم  بنقاٍط  التفكير  في 

أنفسنا.

الهدف من عملية تقييم الذات هو السعي إلى تطويرها. 

التطوير الذاتي عملية مستمرة ومتغيرة باختالف الزمن والمراحل العمرية وهي عملية 
تراكمية.

إضاءة
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سأكون قادرًا على:
1- التعرف على المثل األعلى.

2- الخصائص التي تجعل الشخص مثل أعلى 
من وجهة نظري.

3- أثر المثل األعلى على الفرد والمجتمع.

كلماتي المفتاحية

المثل األعلى

سلوك إيجابي

التطبيق العلمي

المعلومات الدقيقة

الدرس 
مثلي األعلىالثاني

     في حياتنا وبكل مراحلها، هناك أشخاص نعتبرهم مثاًل أعلى.. نقتدي بهم، فيكونوا النموذج المثالي 
لنا في تصرفاتهم، ونسعى دائمًا لنقوم بأعماٍل تشابه صفاتهم. 

اختراعي عن التعقيم 

الطبي باستخدام الطاقة 
الشمسية 

وليد 
يع ت

ستط
ي أ

تراع
باخ

دام 
ستخ

ء با
هربا

الك

لشمس
قة ا

طا

اخترعت رجل آلي.
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نشاط:
شخصيات سورية:

1- أستنتج دوافع الشخصيات السابقة للعمل على تحقيق إنجاز.
2- أناقش زميلي أهمّية اإلنجازات التي قدمها السوريون في بناء سورية.

3- أختار شخصية سورّية أعتبرها مثل أعلى وأعبر أمام زمالئي عن سبب اختياري لهذه الشخصية.

     فاز الفريق السوري بالمركز الثاني في 
في  ُأقيم  الذي  العالمي  الروبوت  أولمبياد 
إعادة  تقديمه مشروع حول  بسبب  الهند، 
المهّدمة  األبنية  وأنقاض  مخلفات  تدوير 
بهدف  كامل،  بشكل  الروبوت  باستخدام 
خلفته  ما  إعمار  إعادة  في  المساهمة 
إعادة  خالل  من  سورية  على  الحرب 

استخدام مواد البناء من إسمنت ومعادن.

الفنان ناهد كوسا مهندس سوري وهو أول شخص 
القياسية  لألرقام  الدولية  الموسوعة  يدخل  عربي 
مائية  لوحة  وأصغر  أول  بعرضه  1988م  عام 
الواحد  أبعادها  تتجاوز  المجهر ال  رسمت تحت 
الموسوعة مرة  ميليمتر وفي عام 1998م دخل 
كلمة   37 من  مؤلف  نص  أطول  بكتابة  أخرى 

على حبة أرز ال تتجاوز 3 ملم.

بالميداليات الذهبّية والفضّية والبرونزّية عاد فريق 
محماًل  الوطن  أرض  إلى  الخاص  األولمبياد 
بالنصر واألمل، ضحكاتهم مألت مطار دمشق 
حصولهم  بعد  الوفير  بحصادهم  فرحين  الدولي 
و26  فضية  و14  ذهبية  ميدالية   12 على 
تعبده  االنتصار  طريق  أن  مؤكدين  برونزية 
اإلرادة والتصميم وتجاوز اإلعاقة وتحدي الذات. 
المحافظات  كل  من  تالميذ  استقبالهم  في  وكان 

السورّية.
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تحديد صفات المثل األعلى:

أناقش زميلي لتصنيف الصفات التي أراها ذات أولوية بالنسبة لي لتتوفر في مثلي األعلى وفق المخطط 
ويوضح كل منا حججه في تصنيفه:

نشاط:

صفات المثل 
األعلى

دقة 
المعلومات

القيمة

التواصل

العلم

العمل
 الجاد

- أحدد ثالث صفات أمتلكها وتجعل مني مثاًل أعلى لزمالئي.
- أحدد صفة واحدة لعشرة من زمالئي في الصف تميزهم وتجعل كل منهم مثاًل أعلى.

 أناقش زميلي القضية اآلتية:
- ساهم من سبقونا ببناء حياتنا ووطننا وأصبحوا مثاًل أعلى لنا.

أحــدد مــع زمالئــي فــي المجموعــة عــن الصفــات التــي يحــب أن يتميــز بهــا الشــخص ليكــون مثــاًل أعلــى 
فــي مجتمعــه.

-  لدي منظمة أو حزب أعتبرها صالحة لتكون مثاًل أعلى لي وأسبابي.
- اعتبــر نفســي صحفيــًا، اكتــب مقــااًل ألنشــره  فــي مجلــة المدرســة، أتحــدث فيــه عــن شــخصية أعتبرهــا 

مثــاًل أعلــى، ولمــاذا أعتبرهــا مثــاًل أعلــى؟ ومــا أهمّيــة وجودهــا فــي حياتــي؟
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اصعد السلم................ 

أحدد مثلي األعلى في المجاالت المذكورة وأحدد على السلم ألي درجة أتمّثله.

المثل األعلى
............

المثل األعلى
............

المثل األعلى
............

المثل األعلى
............

المثل األعلى
............

المجاالت

التواصلالعملالهوايةالسلوكالمعرفة

5

4

3

2

1
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المثل األعلى يوجهنا في حياتنا.

المثل األعلى يسهل علينا الطريق في الوصول لهدفنا.

المثل األعلى يّقوم سلوكنا.

المثل األعلى ينهض بمجتمعنا نحو األفضل.

المثل األعلى ممكن أن يؤذي المقتدي المثل األعلى يشعرنا باالستقرار.

به إذا لم يكن على قدر طموحه.

تامة،  وأنا أفضل االستقاللّية.
المثل األعلى يعني التبعية ال

المثل األعلى من شأنه أن يهدم المجتمع إذا 

لم يكن مبنيًا وفق مؤهالت معينة.

قد نختلف ونبقى أصدقاء:

        فــي مقابلــة تلفزيونيــة مــع مجموعــة مــن الشــباب الســتبيان الــرأي: كان الســؤال عــن أهميــة 
المثــل األعلــى فــي حياتنــا وهنــا انقســم المشــاركون إلــى قســمين.

       أتبنى إحدى وجهات النظر وأجمع الحجج التي تؤيد رأيي.
       أناقش زميلي في رأيه وأبّين أثر المثل األعلى على المجتمع.

١

٢
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لماذا نضع أهدافاً؟
ألهداف 

ون ا
ا تك

لماذ

تي؟
 حيا

جاح
ة لن

هام

والهدف؟ما الفرق بين األمنية 

الدرس 
أهدافيالثالث

كلماتي المفتاحية

الهدف

األهداف الشخصّية

الخطة

سأكون قادرًا على:
1- معرفة أهمّية تحديد األهداف.

2- تحديد أنواع األهداف.
3- وضع خطة بسيطة لتحقيق الهدف.
4- معرفة الفرق بين األماني واألهداف.

تحديُد األهداف الشخصية يحدُِّد ويرسُم لي مساَر حياتي، ُوجهة تطوري ومدى إنجازاتي في المستقبل.. 
بدوِن هدٍف يضيُع كلُّ ُجهد .. ويضيُع الّطريق. 

ُيقال:
»إن كنت ال تعرف إلى أين أنت ذاهب، ستجد نفسك في مكان غير الذي تريد«.
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العجائب(  بالد  في  )أليس  قّصة  في 
الّشهيرة للكاتب اإلنكليزي لويس كارول، 
بأرنب،  طرٍق  مفترِق  عنَد  أليس  تلتقي 
أي  أرنب، في  يا  لي  ُقل  أليس:  فتسأله 

طريق أمشي؟
األرنب: إلى أي مكان تذهبين؟

أليس: ال أعرف.
يمكنك  تعرفين،  ال  أنك  طالما  األرنب: 

المشي في أي طريق.

قصة وعبرة:

1- وأنا .. هل أعرف إلى أين أذهب، وأي طريق سأختار في حياتي؟ 
2- كيف أفكر بتحقيق أحالمي؟ هل من طريقة معينة؟

3- هل قررت يومًا أن أحّول أحد أحالمي إلى طموح ومشروع قابل للتحقيق؟ سأذكر أمثلة.
4- أناقش زميلي: كيف يمكن أن نحول الحلم إلى هدف قابل للتحقيق؟

نشاط:

أناقش زمالئي في المجموعة القضايا اآلتية واقترح خطة مناسبة للوصول للهدف: 
1- يحلــم ســامي بــأن يصبــح عــازَف غيتــاٍر ماهــر، لكنــه ال يفعــُل شــيئًا مــن أجــل 

ذلــك، وال خطــة لديــه لتحقيــق هــذا الحلــم.
2- تحلُم ســلمى بأن تصبح مهندســة معمارّية، لكنها تهمل دراســتها، وال خطة لديها عن كيفية 

الوصــول إلــى هدفها.
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تعريف الهدف:

النتيجة المرغوب تحقيقها على مدى زمني معين.

اكتب هدفين لنفسي:

أهداف قصيرة المدى:

أهداف طويلة المدى:

الهدف
 الذكي

قابل
 للقياس

قابل
 للتحقيق

واقعي

مرتبط بفترة 
زمنية

محدد
وواضح

ال يمكن أن يتحقق أي هدف 
هذه  أحد  نقص  حال  في 

العناصر:



25

1- أسجل أهدافي على الورق بكلمات واضحة.
2- أتصور نتائج تحقيقي لهدفي.

3- أتأكد من وضع تاريخ محدد إلتمام األهداف.
رادتي. 4- أحقق أهدافي بتصميمي واإ

5- أتأكد أن هدفي مفيد لي ولآلخرين وللوطن.

اذكر أهدافي على الصعيد المهني:
الهدف األول:

.......................................
الهدف الثاني:

.......................................
الهدف الثالث:

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

ماذا أريد في األعوام الخمسة القادمة؟ 
األهــداف  علــى  أركــز  الذكــي،  الهــدف  نمــوذج  مســتخدمًا  األهــداف  أصــوغ 

القادمــة. الخمــس  األعــوام  فــي  المرجــوة 

الخطوات الخمس لتحقيق الهدف

اذكر أهدافي على الصعيد الشخصي:
الهدف األول:

.......................................
الهدف الثاني:

.......................................
الهدف الثالث:

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

        - األهداف طويلة المدى تبنى عليها األهداف قصيرة المدى.
- تحقيق األهداف اليومّية يؤدي إلى تحقيق األهداف األسبوعّية ...الخ

إضاءة
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خطة تحقيق الهدف:

المطلوب:
استخدم نموذج خطة تحقيق الهدف.

أركز تفكيري على هدف شخصي واحد 
ثم أملئ النموذج.

الهدف:    

الفترة الزمنية المتاحة:

الخطوات التي سأّتبعها:
 -1 

-2
-3 

   
الموارد المطلوبة:

أشخاص يمكنهم مساعدتي:

  معوقات محتملة:
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أعمل مع زميلي وأكمل جدول المقارنة وأميز الفرق بين األماني واألهداف:

األهداف األماني

وفق خطة معينة.
وال  معين  بزمن  مرتبطة  غير  رغبة  مجرد 

خطة للتنفيذ.

....................... غير قابلة للقياس أو يصعب قياسها.

محددة. غالبًا غير مكتوبة.

......................... قد نحققها.

........................ ال يتم مناقشتها ودراسة مدى إمكانيتها.

تم تحديد جدول زمني للتنفيذ. ال يوضع لها جدول زمني.

........................... ال يتم تحديد األولويات فيما بينها.

.......................... تنتهي وتزول عادة بسرعة.

مثال: )أريد شراء منزل في منطقة … بمبلغ  
ال يزيد عن ...... خالل 8  أشهر(.

مثال: )أريد بيتًا بوجه عام(.

إن عملية تحديد األهداف من أهم العمليات التي يبنى عليها نجاح اإلنسان.
إن اإلنسان الناجح هو الذي يتكلم ويتصرف ويتحرك وفق أهداف مرسومة مسبقًا ويعمل على 

تحقيقها أما اإلنسان الذي ليس له أهداف فإنه يبقى في مكانه وال يتغير وضعه لألفضل. 

إضاءة
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الوحدة الثانية
التواصل

 

1- تقدير اآلخر.
2- أسرتي.

3- العالقة مع األصدقاء.
4- وسائل التواصل.

دروس الوحدة:
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كلماتي المفتاحية

اآلخر 

القوى اإليجابّية

الرأي

الحوار

الدرس 
تقدير اآلخراألّول

بالنسبة لي؟من هو اآلخر 

ول 
ى قب

ادرٌ عل
أنا ق

تي.
 حيا

 في
آلخر

ا

لى 
ت ع

تعرف
هل 

ولي؟
ن ح

ت م
جابيا

إي

      اآلخر هو كل من يختلف عني، أو أختلف عنه أو ال يشبهني من حيث اللون، والجنس، والعادات، 
والتقاليد، والقيم، واألفكار. 

سأكون قادرًا على:
1- معرفة من هو اآلخر وأهميته في حياتنا.
2- تحديد الخصائص اإليجابّية لدى اآلخر.

3- التعرف على رأي اآلخر.
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تقدير اآلخر:
     اآلخر هو كل إنسان غيري .. فكيف تكون عالقتي باآلخر؟

األدوات المستخدمة لتطبيق النشاط:
      ورقة واحدة لكل مشارك - قلم 
ملون لكل مشــارك - الصق شــفاف 

أو مالقط غسيل.
خطوات النشاط:

1- آخــذ ورقــة بيضــاء، وأكتــب صفــة إيجابّيــة واحــدة عــن نفســي علــى الورقــة دون أن أســجل اســمي 
ثــم أعلــق البطاقــة علــى ظهــري بواســطة ملقــط غســيل.

2- أطلــب مــن أصدقائــي فــي الصــف أن يســجل كل واحــد منهــم صفــه إيجابّيــة واحــدة عنــي علــى 
بطاقتــي وهــي معلقــة علــى ظهــري.

3- بعد انتهاء الجميع، يجب أن يكون هناك صفات على بطاقة كل واحد من تالميذ الصف.
4- ننزع البطاقات عن ظهورنا، ونتأمل ما ُكتب على بطاقاتنا ونقرأها أمام الجميع. 

5- أعّبر عن شعوري بعد سماع الصفات التي كتبها رفاقي عما يميزني من صفات إيجابّية.
6- أحــرص أن أكتــب أنــا وأصدقائــي مشــاعرنا وليــس أفكارنــا )ســعيد، فــرح، منزعــج، تعبــان، مندهــش، 

... الــخ.(، انتبــه اإليجابيــة فقــط.
7- أحرص على إنهاء الكتابة خالل 5 دقائق.

األسئلة:
1- ما هو شعوري عندما قرأت صفاتي اإليجابّية من قبل زمالئي؟

2- أناقش زميلي الصفات المشتركة بيننا.
3- أناقش في مجموعتي: كيفية إقامة عالقة جيدة مع اآلخرين وأهمية ذلك.

نشاط:
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قد نختلف ونبقى أصدقاء:

- ننقسم إلى ثالث مجموعات )مع وضد ومحايد(.
- نجلس على الكرسي الموجود في الوسط بالتناوب من المجموعات الثالث. 

- يعبــر كل منــا عــن رأي مجموعتــه بالموضــوع ويبيــن الحجــج المؤيــدة، ويجيــب عــن األســئلة 
الموجهــة لــه.

- أنا في مجموعتي أهتم جيدًا برأي اآلخر. 
- إذا اقتنعت برأي اآلخر أغير موقفي وأنضم إلى المجموعة التي تتفق ورأيي الجديد.

ويحدد كلٌّ منا رأيه بموضوٍع ما مقابل رأي اآلخر من رفاقنا.
- أطبق الخطوات السابقة بمناقشة إحدى الموضوعات اآلتية:

الزواج المبكر.

الهجرة.

لذكور دورًا في حصة التدبير المدارس المختلطة.
أن يلعب ا

المنزلي.

رة القدم للمدرسة.
أن تشارك البنات في فريق ك
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ماذا نعني بتقبل اآلخر؟

اآلخــر  احتــرام  يعنــي  اآلخــر  تقّبــل     

وتّفهــم مــا لديــه مــن أفــكار وتقاليــد 
وتقديــر 

تقّبــل اآلخــر  فــإن  الــخ.....، كذلــك  وقيــم 

يرتبــط بتقّبــل الــذات بــكل مــا فيهــا مــن قــوة 

وضعــف، فــإذا تقّبلــت ذاتــي فــال شــك أننــي 

اآلخريــن. ســأتقّبل 

العكــس فيــه، أو أن نخســر مــا نمتلــك مــن      تقبّــل اآلخــر ال يعنــي الذوبــان  بــل  وجودنــا،  تمامــًا .. هــو تكامــل وانفتــاح وتفهــم مقومــات 
وشــراكة. 

    قبــول اآلخريــن واحترامهــم ناجــم 

عــن تقديــر ذواتنــا.

إضاءة
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كلماتي المفتاحية

األسرة 

التماسك األسرّي

أسرتي المستقبلّية

الدرس 
الثاني

أسرتي

     األسرة هي خلّية المجتمع األساسّية والمكان الطبيعّي الدافئ لنشأة ونمو اإلنسان، والقانون يحمي 
األسرة.

هل أنا سعيد ألنني 
أنتمي إلى أسرة؟

في 
رتي 

ية أس
 أهم

ما

تك؟
حيا

رتي 
 أس

شكل
في 

كر 
أف

باًل.
ستق

م

كيف أقيّم عالقتي 
مع أفراد أسرتي؟

سأكون قادرًا على:
1- تعريف مفهوم األسرة.

2- تحديد دور األسرة ووظائفها.
3- تحديد أهمّية التماسك األسرّي ومعرفة أركانه.

4- تقييم عالقتي مع أسرتي.
5- أمتلك تصور لشكل أسرتي المستقبلّية.
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نشاط:
الحقوق والواجبات في األسرة:

     أكمل الجدول اآلتي بما يناسبه:

أناقش زمالئي وأقترح حلول للمشكالت اآلتية:
1- تقصير األب بدوره وواجباته األسرّية. 
2- تقصير األم بدورها وواجباتها األسرّية.

3- عدم معرفة األبناء لدورهم وواجباتهم تجاه أسرتهم.
4- أناقــش زمالئــي فــي المجموعــة القضيــة اآلتيــة: لــو أّن كل فــرد مــن أفــراد األســرة يقــوم بواجباتــه وأدواره 

بطريقــة صحيحــة .. كيــف ينعكــس ذلــك علــى األســرة أواًل والمجتمــع ثانيــًا، وكيــف؟

الحقوق الواجبات

األب

األم

أخوة سامي

  

هل حدَث أن كنَت األَب واألمَّ واألَخ في وقٍت واحد؟
هــل حــدَث أن كان عليــَك كتابــَة فروضــَك واالهتمــاِم بإخوتــَك الصغــار وتنظيــُم شــؤون البيــِت 

فــي آٍن معــًا؟
يبــدو األمــُر مســتحياًل .. لكّنــُه حــاُل ســامي الّشــاب المجتهــد الــذي ينتمــي إلــى عائلــٍة مكّونــٍة 

مــن أٍب وأمٍّ وثــالِث أخــوة صغــار.
أمُّ ســامي ممرضــًة فــي المستشــفى، وأبــوه بائــٌع فــي محــلٍّ تجــارّي، وكلَّ صبــاٍح يذهــُب االثنــاِن إلــى 

عملهمــا ليعــودا منــُه مســاًء متَعَبيــْن.
يطمــُح ســامي لدراســِة اإلعــالم، لكنــه مضطــٌر فــي غيــاِب والديــه إلــى العنايــة بالمنــزل بالتعــاون مــع 

إخوتــه، قبــَل أن ينصــرَف لواجباتــه المدرســّية.

قصة وعبرة:
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أسرة متماسكة

دور األسرة

على صعيد المجتمع

رفد المجتمع 
بمواطنين فاعلين 

وصالحين.

الحفاظ على تماسك 
المجتمع.

على صعيد األبناء

تنشئة سليمة 
لألبناء سلوكّيًا 
ونفسّيًا وتربوّيًا.

تأمين متطلبات 
األبناء المادية 

والمعنوية.

إضاءة

 واجبات األباء: التربية 
الجيدة - التعليم - الصحة 
- المساواة بين األبناء - 
مساعدتهم لتحقيق طموحهم

واجبات األبناء: احترام 
الوالدين - تقدير خبرتهم 

واالستفادة منها - المساعدة 
في األعمال.
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      خرج رائد من غرفتِه راكضًا كاإلعصار، َتبعتُه أخته الكبرى روال كالّسهم، نظرٌة سريعٌة إلى ُمسَتقِبِل 
اإلشارة )Internet Router( عاد كلٌّ منهما بعدها إلى غرفته غاضبًا مرّددًا:

    • أاَل يوجد حل جذري لهذه المشكلة؟
    • أف ف ف ف.. ماذا سأفعُل اآلن؟

    وعاد الهدوُء مّرًة أخرى، لكن هذه المّرة بال أّي صوت، األبناُء في غرفهم صامتين، ال شيَء يفعلونه. 
تمّلكهم الملل.

أخيرًا خرجت األخُت الصغيرة رانيا وجلَسْت إلى جوار أمِّها، وبَدأت معها حديثًا لطيفًا، عَلْت أصوات 
ِحك، جاذبًة الولد األصغر رأفت، فأخته الكبرى فالولد األكبر، تحّلق الجميُع حول أمِّهم  الحديث والضَّ

ِحك. ِحك، ال شيَء سوى الضَّ وَتعاَلْت أصواُتهم بالضَّ
- ياه.. أشعر أنَّنا لم نضحك منذ زمن بعيد.

- ولم نتحدَّث مع بعضنا منذ زمن.
- صحيح، فالحديث عبر »الواتس أب« أخذ كل وقتنا.
ر كلَّ يوم! - ما أجمل هذه الجلسة! كم أتمنَّى أْن تتكرَّ

 وفي هذا الجوِّ من السعادة قاَطَعهم صوُت األب من الداخل: »اإلنترنت يعمل يا أوالد.. عادت اإلشارة« 
.. صرخ الجميع: »اإلنترنت، اإلنترنت، اإلنترنت ...«.   

قصة وعبرة:

1- أضع عنوانًا للقصة.
2- تعيش بعض األسر في بلدنا هذه الحالة، أناقش زميلي تأثير تلك الحالة على التماسك األسري.

3- أحدث زمالئي عن دفء اللقاء األسري مع الوالدين واألخوة حول مائدة العشاء يوميًا. 
4- في مجموعتي أبّين أثر التماسك األسري في بناء المجتمع الصحيح. 

نشاط:

     يساعد التماسك األسري على بناء شخصية متوازنة لجميع أفراد األسرة وخاصة األبناء 
من خالل توجيه قدراتهم ومهاراتهم وتعزيزها، ليصار إلى تمكينهم من حل المشكالت واتخاذ القرار.

إضاءة
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أكتب القرارات التي أستطيع أن أتخذها بنفسي فوق الخط المنقط  العلوي.
والقرارات التي أعتمد فيها على الكبار من أهلي تحت الخط المنقط األسفل.

وفي الوسط ما بين الخطين المنقطين القرارات ذات االعتماد الجزئي.

نشاط:

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

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

مستقل كليًا

اعتماد جزئي

متوســطة  -   األســرة: مرتفعــة  -  فــي  القــرارات  اتخــاذ  فــي  مشــاركتي  نســبة  أحــدد 

. منخفضــة

أناقش زميلي ماذا سأفعل لو عجزت أو وجدت صعوبة في اتخاذ قرار يخصني؟

أعبر أمام زمالئي عن أهمّية المشاركة والتعاون بين أفراد األسرة في اتخاذ القرار.

تعتمد على األهل
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أتّمــا  واألم(  )األب  لألســرة  الثقافــي  الوضــع 
الثانويــة. المرحلــة 

الوضــع المالــي محــدود ) األب موظــف _ األم 
رّبــة منــزل(.

الوضع االجتماعي دون الوسط.
السكن في منطقة شعبّية. 

الشكل العام لألسرة: 
1- أب مشغول بعمله خارج المنزل.

2- أّم تســاعد األســرة ماليــًا مــن خــالل عملهــا 
بالخياطــة.

3- فتــاة تطمــح إلــى تحســين الوضــع مــن خــالل 
إكمــال دراســتها الجامعيــة.

4- شــاب ينتهــز فرصــة غيــاب والــده لفــرض 
الســلطة علــى إخوتــه.

5- األصغر مدّلل الجميع.

المطلوب:
1- أضــع تصــّورًا لطبيعــة الحيــاة اليومّيــة التــي 
يعيشــها أبنــاء هــذه األســرة وخاّصــة فتــرة مــا بعــد 
الظهــر أي بعــد إنهــاء الواجبــات اليومّيــة / لتقييــم 

الربــاط األســري والحيــاة المشــتركة. 
2- أناقــش زميلتــي المشــكالت التــي يمكــن أن 

تعانــي منهــا األســرة نتيجــة األســباب اآلتيــة: 
الفقر .................................
حجم األسرة ..........................

العادات والتقاليد الخاطئة ...................
مستوى الوعي ..........................

أســرتي  شــكل  عــن  زمالئــي  أمــام  أعبــر   -3
المســتقبلية وكيفيــة العالقــة التــي ســأتعامل بهــا مــع 

خوتــي. واإ والــدي 

ورقة عمل:

أسرة مؤّلفة من أب وأم وثالثة أوالد )فتاة 19 سنة - شاب 17 سنة - شاب 13 سنة(.
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       فــي أســرنا، العديــد مــن األهالــي يقولــون ألبنائهــم أثنــاء إبــداء الــرأي لحــدث مــا أو معالجــة 
شــأن عائلــي معيــن: 

اه وال يمكن 
رنا ما قررن

 لقد قر

التراجع عنه.
نحن أهلك ونعرف أكثر 

مصلحتك ومصلحة األسرة.

خبرتك ناقصة.

مازلت صغيرًا.

بأسلوب المناظرة: 
- ننقسم إلى مجموعتين.

- وليكن حوارًا بين مجموعة تؤيد افتراضًا هذه األقوال لألهل، ومجموعة ال تؤيد.
- كل طالــب فــي المجموعــة األولــى يطــرح حجــة واحــدة ويــرد عليهــا مــن المجموعــة الثانيــة بحجــة 

مضــادة.
- الخروج بورقة عمل تطرح الرأيين، والحجج التي تدعم كل منهما.

قد نختلف ونبقى أصدقاء:
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كلماتي المفتاحية

األصدقاء

عالقات

مواقف مختلفة 

من هو الصديق؟

يقًا 
سي صد

ر نف
أعتب

هل 

ميزًا؟
م

 لنا 
تقدم

اذا 
م

اقة؟
صد

ال

كيف أقيّم عالقتي 
مع أصدقائي؟

سأكون قادرًا على:
1- تحديد صفات األصدقاء.

2- التعرف على مواقف مختلفة قد يتعرضون لها من قبل 
مجموعة األصدقاء.

الضغط  لمواجهة  االستراتيجيات  من  مجموعة  تحديد   -3
من األصدقاء.

4- اختيار أكثر االستراتيجيات مالءمة الحتياجاتي.

الدرس 
العالقة مع األصدقاءالثالث

بالقبول  الشعور  يمنحوننا  بهم.  ونتأثر  فيهم  نؤثر  بهم،  نثق  الذين  المقربون  األشخاص  هم  األصدقاء 
واالنتماء، واالهتمام الذي نحتاجه.
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نشاط:

تجيب كل مجموعة على األسئلة 
اآلتية:

ما الصفات التي تتمنى أن 
تتحلى بها؟ باإلضافة لما لديك؟
ما الصفات التي ترغب أن 

يتحلى بها أصدقاؤك؟
ما الصديق؟

نقسم الصف إلى مجموعات وتعمل كل مجموعة وفق المراحل اآلتية:

حوار مفتوح في كل مجموعة حول ما يلي:
هل تتوقون أنكم أشخاص لديكم متطلبات كثيرة من 

أصدقائكم؟
هل تتوقعون من أصدقائكم أن يعاملوكم بالمثل تمامًا؟

هل تعتقدون أنكم أصدقاء جيدون؟ لماذا؟
ماذا يمكننا أن نفعل لنحافظ على صداقاتنا؟

     ترتب المجموعات مقومات 
األهميــة  حســب  الصداقــة 
وتضــع المجموعــة الحجــج التــي 
تجعــل ذلــك العنصــر هــو األهــم 

فــي الصداقــة. 

التواصل

التقبل

التفهم

الصداقة

المساعدة

المشاركة
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     حتى نكّون عالقات صداقة فعالة ومثمرة ومتينة تلبي احتياجاتنا االجتماعية، والفكرية 
والعاطفية، يجب أن تسود بيننا أسس هذه العالقة وهي:

- احترام األصدقاء، والتحلي بالمسؤولية تجاه أنفسنا وتجاههم.
- تفهم وتقبل الصديق كيفما كان، ومنح الثقة له، واالهتمام بمشاعره واحتياجاته.

- دعم الصديق وقت الضيق، وكتم أسراره.

فــي الحلقــات  • كيــف قمــت بتوزيــع معارفــي 
المختلفــة؟ 

مقابــل   جــدًا،  المقربيــن  حلقــة  يمّيــز  مــاذا   •
العمــر،  )الصفــات،  المعــارف؟  أو  العادييــن 

المهــارات...(.
• أبّين الحلقة التي تمثل األصدقاء؟

• مــا األمــور التــي أحــب مشــاركتها أو القيــام 
بهــا مــع أصدقائــي المقربيــن؟

أنا

مقربون جدًا

عاديون ولكن 
جيدون

معارف في موقع 
معين

األصدقاء مهّمون في حياتنا، نشاركهم كل ما هو جيد، ونقدم لهم النصيحة والمعلومات الصحيحة 
عندما يقدمون على تصرفات قد تسبب لهم المشاكل او تضعهم في خطر نفسي أو جسدي.

إضاءة

إضاءة

دائرة األصدقاء:
- هل أعرف أصدقائي؟ هل أعرف مدى عالقتي وقربي منهم؟ 

- إذًا أملئ حلقة األصدقاء:
- أنا في وسط الدائرة .... أسجل أسماء معارفي في كل مستوى من المستويات.

نشاط:
مالحظة: هذا التقييم 
ذاتي ويمكن أن أحتفظ 

به لنفسي
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1- توزيع المشاركين على مجموعات صغيرة.
2- يتم توزيع النص القصصي على المشاركين )نص مختلف لكل مجموعة(.

3- توزيع األدوار على كل مجموعة وتمثيلها أمام المجموعة الكبيرة.
4- االتفاق في كل مجموعة على األساليب التي سيتبعونها في مواجهة ضغط األصدقاء.

5- ينبغــي أن ينجــح الصديــق الممــارس عليــه الضغــط أثنــاء تمثيــل الــدور برفــض طلــب األصدقــاء وعــدم 
االنصيــاع لهــم.

6- االكتفاء بـ “ال” إلنهاء النقاش غير كاٍف. ينبغي استخدام طرق مختلفة لمواجهة الضغط.
7- نقوم بعد االنتهاء من كل عرض تمثيلي بتسجيل االستراتيجيات المختلفة للرفض.

8- كل مشارك منا يختار ما يناسبه لمواجهة الضغوطات في نهاية اللقاء.

 مواجهة ضغوطات األصدقاء:

سافر األهل، فدعا جاد بعض أصدقائه المشاغبين إلى بيته لتسلية كعادتهم.
ثّمــة الكثيــر مــن الطعــام، والموســيقى، واأللعــاب واألفــالم. ولــكٍل حّريتــه فــي اختيــار مــا يرغبــه 

منها. 
أقتــرح ســمير لعبــًة للّتســلية، وهــي االتصــال بأرقــام عشــوائّية مــن هاتفــه النقــال، الــذي يتمتــع 
بعــد  الهاتــف  إغــالق  ثــم  صــدار أصــوات مضحكــة وغريبــة  المرئــي، واإ الرقــم غيــر  بميــزة 

إغضــاب الطــرف اآلخــر. 
يوافــق الجميــع علــى اإلقتــراح باســتثناء منيــر الــذي رفــض قائــاًل إّن اإلقتــراَح مــؤٍذ للنــاس 

ومزعــج وغيــر الئــق، وقــال لهــم: هــل تقبلــون أن يفعــل أحــد بكــم وبأهلكــم مثــل ذلــك؟
يضغط األصدقاء على منير بشّتى الوسائل ليشاركهم في اللعبة. 

كيف سيواجه منير الضغط وهل سينجح؟

نشاط:
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   جمــال لديــه وزن زائــد، ال يشــارك باللعــب 
يشعر جمال بالحزن والوحدة. ويجعلــه بعــض األصدقــاء محــطَّ ضحــك. 

بماذا تتوقع أن ينصحه؟مواجهــة األمر.أحــد األصدقــاء الداعميــن يقــرر مســاعدته فــي 

األصدقــاء  مــن  مجموعــٌة  الّشــارع،  زاويــة  فــي 
يقفــون صامتيــن متململيــن. يقتــرح أحدهــم القيــام 

بمســابقة )مــن يســتطيع أخــذ قطعــة حلــوى مــن 
أن  ودون  ممكــن  وقــٍت  بأقــّل  المجــاور  البائــع(. الــدكان   كيف سترفض؟يلحظــه 

ســهى  اجتمعــت  االمتحــان،  مــن  يــوٍم  قبــَل 

للدراســة. البيــت  فــي  وصديقاتهــا 

 فــي منتصــف الليــل شــعرت الفتيــات بالتعــب 

والنعــاس، ولــم ُتفلــح كل األفــكار بتنشــيطهّن، 

اقترحت ِكندة شراء مشروبات الطاقة.

ما رأيك بذلك؟ كيف سترفض االقتراح؟

أصــاب الغــروُر جّلنــار بســبب فوزهــا المتكــّرر فــي 
ســباقات الجــري.

يقــرر مجموعــة مــن األصدقــاء إعطائهــا درســًا فــي 
التواضــع، فيتفقــون علــى إخفــاء حذائهــا الرياضــي 
كــي تتأخــر وتخســر الســباق القــادم، يرفــض أميــر 

الفكــرة فتضغــط عليــه المجموعــة. 
ماذا سيفعل؟

          لمواجهــة ضغــط األصدقــاء يجــب أن تكــون حاســمًا فــي حمايــة نفســك، والصراحــة والوضــوح 
فــي الرفــض، واتخــاذ القــرار المناســب للموقــف، والثبــات علــى الرفــض.

إضاءة
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كلماتي المفتاحية

وسائل التواصل االجتماعي

التكنولوجيا

تكنولوجيا اإلعالم الموجه

سأكون قادرًا على:
1- توضيح ضرورة تقانة المعلومات.

2- إدراك هدف التكنولوجيا مرهون بهدف مستخدميها. 
3- التعرف إلى التكنولوجيا اإلعالمّية.

        ساهم التطور التكنولوجي في التواصل مع أشخاص أو جهات تتواجد في بلدان وأماكن بعيدة 
عنا، ومعرفة ما يحدث في العالم من أخبار، والحصول على المعلومات عن أي حدث في العالم، وفرت 

الجهد والوقت إلنجاز مهام معينة، نتج عن تطوها تطور وسائل االتصال ووسائل اإلعالم.

الدرس 
وسائل التواصلالرابع

ماهو التعلم الذاتي؟

الم 
اإلع

ائل 
 وس

هل

دقًة؟
صا

 أم 
عمة

نة ن
التقا

مة؟
نق

العالم؟لماذا أتواصل مع 
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اإليجابيات والسلبيات:
نشاط:

     عال شابة متفوقة في مدرستها، وكمكافأة اشترى 
لهــا والداهــا جهــاز حاســوب، اختــارت عــال اســتثماَر 
الحاســوب وشــبكة اإلنترنــت  لالّطــالِع علــى ثقافــاِت 
العاَلــِم، والتحضيــر والبحــث العلمــي لمقــررات العــام 
الدراســي القــادم، ومــا إن انتهــت العطلــة حتــى كانــت 
عــال جاهــزة الســتقبال العــام الدراســي الجديــد الــذي 

بدأتــه وختمتــُه بتفّوقهــا المعتــاد. 

     ســعيد شــاب متفــوق فــي مدرســته، ينــال دائمــًا 
العالمــات الكاملــة فــي جميــع المــواد.

قبــَل  ســعيد  ميــالِد  عيــُد  صــادَف  الّســنة  هــذه     
هدّيــة  فكانــت  النهائّيــة،  االمتحانــات  مــن  أســبوٍع 
والديــه لــه جهــاُز حاســوٍب ملــيٍء بالبرامــِج واأللعــاب 

اإللكترونيــة.
      فرح ســعيد كثيرًا بهدّيته وراح يقضي ســاعاٍت 
االلكترونيــة،  باأللعــاب  اللعــب  فــي  وســاعاٍت 
فانخفضــت ســاعات نومــه وقــل اهتمامــه بدروســه 
لديــه  يعــد  لــم  األلعــاب  هــذه  وبســبب  وامتحاناتــه، 

لالمتحانــات. للتحضيــر  كاٍف  وقــٌت 
      بعَد فترة قصيرة ظهرت النتائج التي صدمت 

الجميع، لم يعّد ســعيد من الطالب المتفّوقين.

    جلــَس األصدقــاء الثالثــة يخططــوَن للمبــادرة 
اإللكترونّيــة المميــزة، وبعــَد يوميــن أطلقــوا صفحــًة 
احتــوت  معــًا(  )لنرتقــي  باســم  الفيســبوك  علــى 
الّصفحُة على شــروحاٍت للمنهاِج الدراســّي، وتذكيٍر 

والواجبــات.  بالوظائــف 
معظــم  إليهــا  وانضــمَّ  الصفحــة  صيــُت  ذاَع      
الطــالب، وبعــَد أخــِذ موافقــِة اإلدارة أغنــى األصدقــاء 
الثالثــة صفحتهــم بطــرِح المشــاكل التــي يعانــي منهــا 

بعــض الطــالب.
اإلدارة  الدراســي الحظــت  العــام  نهايــة  فــي       
ارتفاعــًا فــي محصــالت الطــالب العلميــة وتطــورًا في 
العالقــات االجتماعيــة بيــن الطــالب، فقــررت تكريــم 
الصفحــة حســابًا  هــذه  باعتمــاد  الثالثــة  األصدقــاء 

رســميًا للمدرســة.
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أناقش زميلي كيف وظفت الحاالت السابقة الحاسوب؟
في مجموعتي أناقش: ما الذي جعل عال تتفوق؟
                     ما سبب عدم تفوق سعيد؟

ما المكاسب التي جناها األصدقاء الثالثة؟
أناقش زميلي اآلثار اإليجابّية والسلبّية لتوظيف التكنولوجيا.

 اآلثار السلبّية لتقانة المعلومات على
الفرد

 اآلثار اإليجابّية لتقانة المعلومات على
الفرد

المستوى

 توجد على اإلنترنت معلومات وأخبار
منقوصة، مغلوطة وغير دقيقة

تطوير ما نتعلمه في المدرسة
بإنشاء بنك معلومات لكل مادة

التعليمّي

 اإلفراط باستخدام وسائل التكنولوجيا
 الحديثة ُيبعد الفرد عن محيطه األسري
 واالجتماعي، ويسّبب عزلته .. مما
 يساهم على المدى الطويل في تفكك

المجتمع

 تعزيز التواصل بين األفراد شرط أال
 تصبح بدياًل عن الزيارات العائلية

والرحالت والتواصل الحقيقّي
االجتماعّي

 استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة
 لساعاٍت طويلة يسّبب مشاكل صحية
 عديدة في العينين والعمود الفقري،

والعضالت، ومشاكل السمنة المفرطة

  سّهلت اإلنترنت االطالَع على آخر
المنجزات الطبية عالمّيًا

الصحّي

إضاءة



48

اإليجابيات والسلبيات:
نشاط:

ــة عــن  - مــا أجمــَل أن تتحــّدث التلفزيونــات العالمّي
بلــدي الحبيــب.

وصــوٍر  مشــاهَد  يتابــُع  وهــَو  فرحــًا،  وليــد  صــاَح 
وأوغاريــت.  لدمشــَق 

- مــاذا!! غيــر معقــول! ..صــرَخ وليــد مســتنكرًا وهــَو 
يقــرأ الّترجمــَة التــي تنفــي األصــَل الســوري لألبجدّيــة 
األولــى التــي قّدمتهــا أوغاريــت للعاَلــم، وتنفــي عــن 

دمشــق صفــَة العراقــة.
- هــل ُيعقــُل أن تخطــَئ مؤسســٌة إعالمّيــٌة كبيــرٌة 
كهــذه؟! وأن تشــّوَه صــورة بلــدي هكــذا؟! مــا هدفهــا 

مــن ذلــك؟ 
     طلــب وليــد المســاعدة مــن والــده الــذي نصحــُه 
العامــة  المكتبــة  فــي  الموثقــة  الكتــب  فــي  بالبحــث 
أوغاريــت  أن  واإلثباتــات  بالدالئــل  تأكــد  للمدينــة، 
هــي  دمشــق  مدينــة  وأن  األبجديــة  موطــن  هــي 
نشــر  وقــرر  التاريــخ،  فــي  مأهولــة  عاصمــة  أقــدم 
رســالها  فــي مجلــة الحائــط المدرســية واإ مــا جمعــه 
عبــر اإلنترنــت لتلــك المؤسســة اإلعالمّيــة المضللــة 
كمــا قــام بنشــرها علــى صفحــات الفيســبوك ووســائل 
التواصــل االجتماعــّي حتــى يحمــي غيــره مــن الوقــوع 

فــي ِشــباك الّتضليــل اإلعالمــّي.

بتعلــم  وترغــب  اللغــات،  تعلّــم  تهــوى  شــاّبٌة  لمــى 
الــدورات  علــى  التســجيل  رســوم  ولكــن  اإلســبانّية، 
مرتفعــٌة جــّدًا،  فّكــرت لمــى ببدائــل فوجــدت مواقــع 
بمتابعــة  وبــدأت  اإلنترنــت  علــى  اللغــة  هــذه  تعلــم 
يكــن  لــم  ذلــك  لكــنَّ  اآلخــر،  تلــو  الواحــد  الــدروس 

ممارســة.  إلــى  يحتــاُج  اللغــة  فتعلّــُم  كافيــًا 
- حســنًا ســأتواصُل عبــر اإلنترنــت مــع أشــخاٍص 
الوطنــي  المتحــَف  وأزور  اإلســبانّية،  يتكّلمــون 
حيــث يكثــر الســياح اإلســبان أتحــدث معهــم وأطــّور 

اللغوّيــة. مهاراتــي 
   كذلك بدأت لمى باالستماع إلى نشرات األخبار 
اإلســبانية ومشــاهدة األفــالم اإلســبانّية بــدون ترجمــة 

وهكــذا حتّــى أصبحــت تتحــدث اللغــَة بطالقــة.
    قــّررت لمــى أن تنصــَح أصدقائهــا باســتخدام 
اللغــات  تعلــم  فــي  واإلعــالم  الحديثــة  التكنولوجيــا 
الجديــدة، وهــذا يمّكنهــم مــن االنفتــاح علــى ثقافــات 

الســورّية.  بالحضــارة  العالــِم  وتعريــف  العالــم 

- ما مصادر التعلم التي تم استخدامها في الحالتين السابقتين؟
- أناقش زميلي أهمّية التواصل مع المجتمعات األخرى لتوضيح الصورة الحقيقية لمجتمعنا وبلدنا.
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ليست كل وسائل اإلعالم صادقة 

معظمها منحازة للجهة التي تملكها.

المعلومات التي نحتاجها موجودة في الكتب وال حاجة 
الستخدام اإلنترنيت.

الموروث الثقافّي.على الحضارات األخرى للحفاظ على يفضل البعض اإلنغالق وعدم االنفتاح 
خالل اإلنترنت.في العالم بحقيقة حضارة مجتمعنا وبلدنا من من الضروري جدًا تعريف الشعوب األخرى 

ليس من الضروري استخدم وسائل 
التواصل االجتماعّي فأنا أخشى على 

خصوصيتي من االختراق.

فيما يتم بثه عبر 
من الضروري التحقق 

تكنولوجّية واإلعالمّية.
الوسائل ال

ال يكفي التواصل االلكتروني مع أقاربنا وعائالتنا وأنما 

 دوريًا لتعميق األلفة والمحبة 
علينا أن نقوم بزيارتهم

وتماسك العالقات االجتماعّية.

إن تقانة المعلومات أصبحت ضرورة في كل 

مجاالت الحياة.

لدى الناس مواقف مختلفة تجاه قضية تقانة المعلومات والتكنولوجيا.
     - ينقسم الصف إلى ثمان مجموعات.

     - تختار كل مجموعة قضية من القضايا اآلتية.
     - تقام مناظرة ضمن المجموعة، فيجمع كل فريق الحجج المؤدية لوجهة نظره.

قد نختلف ونبقى أصدقاء:
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الوحدة الثالثة
المواطنة

 

1- مهد الحضارات.
2- الدولة.

3- الحقوق والواجبات.
4- االنتماء.

دروس الوحدة:
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الدرس 
األول

مهد الحضارات

         كتب ويل ديورانت في موسوعته قصة الحضارة ما يلي: 
     »على هذا المسرح اآلهل بالسكان وبالثقافات المتباينة نشأت الزراعة والتجارة، والخيل المستأنسة 
والمركبات، وسكت النقود، وكتبت خطابات االعتماد، ونشأت الحرف والصناعات، والشرائع والحكومات 
وصورت  والساعات  والتقويم  والفلك  والهندسة،  المياه  صرف  وطرق  والحقن،  والطب  الرياضة  وعلوم 
دائرة البروج، وعرفت الحروف الهجائّية والكتابة، واخترع الورق والحبر وألفت الكتب وشيدت المكتبات 
والمدارس، ونشأت اآلداب والموسيقى، والنحت وهندسة البناء، وصنع الخزف المطلي المصقول، واألثاث 
الدقيق الجميل والحلي، وعرف النرد والداما، وفرضت ضربية الدخل، عرفت هذه األشياء كلها واستمدت 

منها أوروبا وأمريكا ثقافتها على مدى القرون عن طريق كريت واليونان والرومان«.  

كلماتي المفتاحية

التماسك االجتماعّي

التنوع الثقافي

الحضارة السورّية

سأكون قادرًا على:
1- فهم حالة التعدد والتنوع الثقافّي.

2- الشعور بالفخر واالعتزاز بثقافتنا ومجتمعنا.
3- نقل صورة مجتمعنا الحضارّية للعالم.
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نشاط:

 شــهباء المــدن وركيــزة االقتصــاد الســورّي يعمــل أبناؤهــا فــي 

مختلــف المجــاالت وباألخــص الصناعــة والتجــارة )حلــب(.

جزء محرر من جوالننا الحبيب فخر لكل سوري لما قدمه 

ويقدمه أبناؤه من أسمى مستويات التمسك بالهوية السورّية 

)القنيطرة(.

أقدم عاصمة مأهولة في العالم فيها بردى ومياه 

الفيجة وقاسيون والجامع األموي )دمشق(.

الوطن يجمعنا: أمثل مع زمالئي في الصف كل محافظة من المحافطات الســورّية، 
واستنتج أهمّية التكامل بين تلك المحافظات.

نواعيرهــا ونهرهــا يزيــدان فــي جمالهــا تشــتهر بعمــل 

أبنائهــا فــي الزراعــة وتربيــة الماشــية )حمــاة(.

مدينة سورّية اشتهرت بجسرها المعلق 
وبكرم أبنائها )دير الزور(.

الرئة الخضراء التي تتنفس منها دمشق والتي 

تتميز بطيب أبنائها وبساطتهم )ريف دمشق(.

منفــذ بحــري لســورية تمتــاز بطبيعــة خالبــة 

مقصــدًا  وهــي  للبســاطة  محبيــن  وبســكان 

الداخليــة والخارجيــة )طرطــوس(. للســياحة 

 تقدم خيرات زراعّية لكل المحافظات السورّية 

وتشتهر تاريخيًا بزراعة العدس والحمص)درعا(.

محافظة السد العظيم الذي يغذي سورية بالكهرباء 

ومكان للعيش الرغيد )الرقة(.

زيتونها وزيتها نقي كنقاء أبنائها وبساطتهم )إدلب(.

من أبرز مدن العالم بتآلف وتناغم 
وانسجام سكانها، وقمحها يغذي معظم 

مناطق سورية )الحسكة(.

كرامه )السويداء(.باشا األطرش تتصف ببساطة أبنائها الرائعة وحبهم بازلت سورية الحصين، مدينة المناضل سلطان  للضيف واإ

عروس البحر المتوسط لجمال طبيعتها، وبقربها 
مدينة أنطاكية مقر الكرسي الرسولي لكنائس الشرق 

)الالذقية(.

ثقافات متعددة محب للحياة وللمرح تقدم لسورية الكثير  أكبر المحافظات السورّية، نسيج اجتماعي رائع ذو 
سواء بالزراعة أو التجارة )حمص(.
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سورية نموذج ومنارة للعالم بأكمله:

نشاط:

      لدينــا مجموعــة مــن األشــخاص ينتمــي كل واحــد منهــم إلــى ثقافــة مختلفــة مــن العالــم، مهمتــي أن 
أعرفهــم علــى الثقافــة الســورّية والحضــارات المتراكمــة وطبيعــة المجتمــع ومقوماتــه الطبيعيــة واالجتماعيــة 

واالقتصادية.

      ُأنشــئ مع مجموعتي صفحة على الفيســبوك اســمها ســورية الحضارة أوضح من خاللها الصورة 
الحضارّية والثقافّية واالجتماعّية لبلدنا سورية وأضع على الصفحة قصة من تاريخ سورية.
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نشاط:

 سورية قوية بوحدتنا:

       فــرح وزيــاد ووليــد ثــالث طــالب مــن مناطــق مختلفــة مــن ســورية يســكنون جميعــًا 
فــي دمشــق، ومــن أكثــر الطــالب صداقــة وتفوقــًا فــي المدرســة دعــي األصدقــاء الثالثــة 
لتمثيــل ســورية فــي مســابقة عالميــة لمــادة الرياضيــات نظــرًا لتفوقهــم المســتمر فــي كل ســنة 

بهــذه المــادة.
      ســافر األصدقــاء الثالثــة مــع البعثــة الســورّية للمشــاركة فــي هــذه المســابقة، وكلهــم 

حمــاس بالحصــول علــى المركــز األول، ورفــع اســم ســورية عاليــًا علــى مســتوى العالــم.
     أثنــاء تجمــع الفــرق األخــرى الحــظ الجميــع الصداقــة التــي تجمــع بيــن الســوريين 
الثالثــة، فــي اليــوم األول للمســابقة شــكل الثالثــي الســورّي فريــق متماســك ومتكامــل ســواء 

ــم والمعرفــة وبالفعــل حققــوا نتائــج مذهلــة لفتــت أنظــار جميــع الفــرق.  بالمحبــة أو بالعل
      أثــار ذلــك غضــب فريــق مــن الفــرق األخــرى وبــدؤوا يجهــزون لتفريــق هــذا الثالثــي 
ضعافــه، توجــه أحدهــم إلــى فــرح وقــال لهــا: منــذ قليــل كان زيــاد ووليــد هنــا يتحدثــون عــن  واإ

قيامهــم هــم بــكل تجهيــزات المســابقة.
      واتبعــوا نفــس األســلوب مــع وليــد وزيــاد كاًل علــى حــدة، اجتمــع الفريــق الســورّي علــى 
العشــاء، وبــدأت نظــرات العتــب تظهــر عليهــم، وأخــذوا يتناقشــون ويتحــاورون باألقاويــل 
التــي كادت أن توقــع الفتنــة بينهــم، لكــن وعيهــم ومحبتهــم ومكاشــفتهم لبعضهــم البعــض 

جعلهــم أكثــر عزيمــة علــى تحقيــق المركــز األول فــي المســابقة.
      وبالفعــل حقــق فريقنــا الســورّي مــا أراد ورفعــوا اســم ســورية عاليــًا .. فــَرح وزيــاد ووليــد 

عينــة مــن شــباب ســورية الواعــي والوفــي لوطنــه ورفعــوا اســمه وعلمــه عاليــًا.                                                

      تتميــز ســورية بأنهــا بقعــة جغرافيــة تحتــوي علــى خــزان حضــارّي ثقافــي متنــوع، يعــّد جوهــر قــوة 
ســورية وســر تالحــم نســيجها االجتماعــّي.
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      وائــل وســامر وفــادي أعضــاء الفريــق المدرســي لكــرة القــدم يتميــزون بموهبــة كبيــرة.
دعــي الفريــق للمشــاركة بمســابقة دوليــة للفــرق المدرســّية وتــم اختيارهــم ليكونــوا ممثليــن عــن 

ســورية وكانــوا مــن أغلــب محافظــات ســورية.
     ســافر الفريــق إلــى الدولــة المســتضيفة للبطولــة وفــي اليــوم األول بــدأ التمريــن والحــظ 

الجميــع بــأن وائــل يتمتــع بموهبــة كبيــرة جــدًا لكنــه يعانــي مــن األنانيــة بعــض الشــيء.
     جمــع المــدرب الالعبيــن وأكــد علــى العمــل بــروح الفريــق لكــن وائــل يريــد أن يثبــت 

للجميــع أنــه قــادر علــى تحقيــق الفــوز بمفــرده.
      وصــل الفريــق الــى المبــاراة النهائّيــة بصعوبــة كبيــرة جــدًا نتيجــة تصرفــات وائــل 

األنانيــة.
      لتكون الخسارة الكبرى في المباراة النهائّية.

 نحقق الربح بالعمل الجماعي:

بعد قراءتي وزمالئي للحالتين:
1- أناقــش مجموعتــي أســباب نجــاح الفريــق فــي الحالــة األولــى برفــع اســم ســورية عاليــًا بتحقيــق 

المركــز األول.
2- أوضح أسباب خسارة الفريق في المسابقة الرياضية للمركز األول في الحالة الثانية.

3- أضــع حلــول ومقترحــات ألعضــاء فريــق الرياضــة مــن جهــة ولوائــل مــن جهــة أخــرى ليتمكنــوا 
فــي الســنة التاليــة مــن تحقيــق المركــز األول ورفــع اســم ســورية عاليــًا.
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كلماتي المفتاحية

الدولة

الشعب

السلطة التشريعّية 

السلطة التنفيذّية

السلطة القضائّية

الدرس 
الدولةالثاني

الدولة ضرورية لحماية المواطنين واالهتمام برفاهيتهم وتوظيفهم وتنشيط االقتصاد واالهتمام بالبيئة، وللقيام 
قامة المشاريع االقتصادّية ودعمها. بهذه المهام تعمل على إنشاء المؤسسات وبناء المستشفيات والمدارس واإ

سأكون قادرًا على:
1- تحديد سلطات الدولة.

االقتصادّية  المؤسسات  أهمية  توضيح   -2
المواطن والمجتمع  واالجتماعّية والخدمّية في خدمة 

دارة موارد الدولة. واإ
3- استنتاج مفهوم الدولة الذي يمثل الوطن.
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 أعمل بمفردي: 
أضع البطاقة المناسبة من التعاريف من 1-6 مع ما يناسبها من البطاقات التي في األسفل.  

رئيس الجمهورية

الدولة السورية

الشعب

السلطة التنفيذية

السلطة القضائية

نشاط:

في الدستور وهو جزء من األمة العربية.يمارس السيادة ضمن األشكال والحدود المقررة 

ينتخبهم الشعب لمدة أربع سنوات ويقومون 
بالتصويت ومناقشة القوانين.

سلطة مستقلة تصدر أحكامها باسم الشعب.

وزراء 
رية ومجلس ال

كون من رئيس الجمهو
تت

دراة المحلية.
ومجالس اإل

دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة غير قابلة للتجزئة وال يجوز 

ينتخبه الشعب مباشرة لمدة سبع سنوات يسهر على التنازل عن جزء من أراضيها وهي جزء من الوطن العربي.

احترام الدستور وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.

12

3

6

4

5

السلطة التشريعية



58

أنا خبير:
المرحلة األولى: أعمل في مجموعتي: 

توزع المفاهيم على مجموعات مؤلفة من خمس طالب )كل مجموعة  تناقش مفهوم واحد(.
ــن المجموعــات بحيــث تصبــح المجموعــات الجديــدة  ــادل الطــالب األدوار مــا بي ــة: يتب ــة الثاني المرحل

تضــم خبيــر مــن كل مجموعــة وكل خبيــر يشــرح المفهــوم الــذي لديــه لبقيــة أفــراد مجموعتــه الجديــدة
المرحلة الثالثة: يجيب الطالب بشكل فردي على األسئلة اآلتية: 

تقوم دولتنا بعملها من خالل المؤسسات ...........................
أميز الفرق بين السكان والشعب .....................................

أستنتج العالقة بين السلطات الثالث ..................................
ماذا أتوقع أن يحدث لو توقفت المحاكم عن العمل ..............................؟

من مفهوم الدولة السورّية ومفهوم الشعب، أصغ بلغتي الخاصة مفهوم القومّية العربّية ...............

نشاط:

الديمقراطية:

نرغــب جميعــًا فــي العيــش فــي دولــة ديمقراطيــة، حيــث يمتلــك األفــراد حقهــم فــي التعبيــر عــن رأيهــم، 
والمشــاركة فــي المجــاالت كافــة بمــا يحقــق الصالــح العــام، لكــن مــن الضــروري أن نمــارس حريتنــا 
الشــخصّية ضمــن ضوابــط لضمــان عــدم االعتــداء علــى حريــات األخريــن، ومــن هنــا تأتــي أهمّيــة 
االلتــزام بالقوانيــن فهــي تحمــي حقوقنــا وتحقــق األمــن واالســتقرار فــي المجتمــع، فالديمقراطّيــة هــي نظــام 
اجتماعــّي يحافــظ علــى كيــان المجتمــع وحقــوق األفــراد وهــي نظــام سياســي ينظــم العالقــة بيــن المواطــن 

والدولــة، ويمنــح حــق المشــاركة لــكل األفــراد فــي اتخــاذ القــرارات.
- أستخلص من النص أهم مرتكزات الديمقراطّية.

- ما المؤسسات التي نستطيع من خاللها ممارسة الديمقراطّية؟
- أناقــش زميلــي: كيفيــة اســتخدام الطــرق اآلتيــة فــي التعبيــر عــن رأيــي: االنتخــاب – التظاهــر – كتابــة 

مقالــة فــي الجريــدة الرســمية.
- أناقش في مجموعتي: ماذا سيحدث لو حرمت من حقي في التعبير عن رأيي؟

                        ماذا سيحدث لو لم أحسن استخدام وسائل التعبير عن الرأي؟
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تمتلك الشرطة الصالحيات الالزمة لحمايتنا 
من اإلرهاب مثل التنصت على المكالمات 

الهاتفية واعتقال األفراد لمساءلتهم.

يعاقب القانون الفرد 
ألي حديث يتضمن 
التمييز بسبب العرق 

أو المعتقد.

تسيطر الحكومة 
بشكل مباشر على 
القضاء ومحاكم 

القانون.

توجد انتخابات 
نزيهة دورية 

الختيار أعضاء 
مجلس الشعب. 

يملك الرجال 
فقط حق 
التصويت.

تخضع برامج 
التلفاز وموضوعات 
الصحافة للمراقبة 

من الحكومة

يلتزم كل فرد القوانين 
بما في ذلك أعضاء 

الحكومة.

يسمح لألفراد بالتعبير 
الوطني الحر.

عند ارتكاب الجرائم الخطيرة، يحق لكل فرد التقدم بشكوى إلى محكمٍة مؤلفٍة من قضاة يحملون 
جنسية هذه الدولة.

يمكن لممثلي الشعب مساءلة الحكومة للتحقق مما تقوم به والتأكد من عدم فسادها وتصرفها 
بشكل مناسب.

     أناقش زميلي الحاالت اآلتية وأملء الجدول الالحق بعبارة: )أوافق- ال أوافق - محايد - يمكن 
تغييرها إلى(.

يمكن تغييرها إلى محايد ال أوافق أوافق

نشاط:
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مؤسسات الدولة: أنظر في خريطة المفاهيم وأجيب عن األسئلة اآلتية:
1- أحدد وظيفة لكل مؤسسة من المؤسسات الموجودة في خريطة المفاهيم اآلتية:

2- أناقش زميلي ماذا لو توقفت إحدى المؤسسات عن أداء مهامها؟
3- أناقش في مجموعتي: دور المؤسسات في تلبية حاجات المواطن وزيادة وعيه بأهمّية الدولة.

4- أعبر أمام زمالئي: عن أهمية عمل األفراد ضمن مؤسساتهم بإخالص.  
5- أستنتج أهمّية وجود الدولة لألفراد.

6- أستنتج ضرورة الحفاظ على دولتنا التي تمثل وطننا وبيتنا الكبير وأسرتنا الواحدة.

نشاط:

المؤسسات التي تنشأها 
الدولة لتلبية حاجات 

مواطنيها

المالية
.............

التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك
...............

مؤسسة الكهرباء
...............

مديرية األحوال 
المدنية

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

مؤسسة المياه
............

مؤسسة 
االتصاالت

................
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الدرس 
الثالث

الحقوق والواجبات

        أكّد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على مجموعة من الحقوق والحريات الشخصية ومنها: 
حق الحياة واحترام الكرامة اإلنسانّية والحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية التنقل واختيار مكان 

اإلقامة، والحق في األمان وحرية التملك.  

سأكون قادرًا على:
1- توضيح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

2- حقوق اإلنسان.
3- المشاركة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.

4- كتابة موضوع عن حقوق اإلنسان.

كلماتي المفتاحية

اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان

الحقوق

الواجبات
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الدرجة رأيك في مدرستي

 ليس هناك تمييز بين اإلناث والذكور

 أشعر باألمان

 عندما يعتدي شخص على حقوق شخص آخر يتم معاقبة المذنب وفق
القانون

 عندما تنشأ نزاعات نحاول حلها بطرق حضارّية بعيدة عن العنف

يعامل الجميع معاملة عادلة وبالمساواة

 يتم احترام ممتلكاتي الشخصّية

 لي مطلق الحرية في التعبير عن أفكاري طالما تنسجم مع قيم المجتمع
وال تؤذي اآلخرين

 لدي فرصة المشاركة في األنشطة المتنوعة التي تقوم بها مدرستي

  أحصل على قدر كاف من الراحة بين الحصص الدرسّية

 لدي الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات في مدرستي بصورة ديمقراطّية
 وصوتي يصل إلى اإلدارة

أعمل مع زميلي ألبين رأيي بالتزام مدرستي باإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان.
أضع الدرجة المناسبة لرأيي في حقل الدرجات وفق الجدول اآلتي:

نشاط:

 أجمع الدرجات وأضع مستوى التقييم وفق الدرجة التي حصلت عليها:
درجة التزام مدرستي ...............................

أقيم مدى التزام مدرستي: من )10- 20( منخفضة، من )20 -30( متوسطة.
                         من )30 - 40( مرتفعة.

5 4 3 2 1

ال أدري دائمًا عادة نادرًا أبدأ
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نشاط:
حقوق اإلنسان:

فستاٌن أبيض، وزغاريد ومباركاٌت كثيرة، تزّوجت 
أمــل، وغمــرت الســعادُة قلبهــا فقــد تخّلصــت أخيــرًا 
لكــّن  لهــا،  المســتمر  وضربــه  أبيهــا  عنــف  مــن 
بمعاملتهــا  زوجهــا  بــدأ  إذ  تكتمــل،  لــم  الســعادة 
الخــروج  »ممنــوٌع  البيــت«  »نّظفــي   .. كخادمــة 
الّطعــام« »افعلــي.. ال  المنــزل« »حّضــري  مــن 
الّشــابة  علــى  تهطــل  وأوامــر  أوامــُر  تفعلــي..« 
علــى  أمــل  تتجــّرأ  ولــم   .. دقيقــة  كّل  المســكينة 
إخبــار أحــٍد بمــا تعانيــه، لــم تكــن تعلــُم بأنهــا محميــٌة 

اإلنســان. حقــوق  بموجــب 

- عالء .. توقف عن الكالم.
- عالء .. َدع زمالءك ينتبهون إلى الّدرس...

منــُذ دخولــه المدرســة وحتّــى اليــوم، وســلوُك عــالء 
مــع  وعنــٍف  مشــاغبٍة  مــن  حالــه،  علــى  الســيء 

ومدّرســيه. زمالئــه 
أصبــح عــالء فــي الصــف الســابع تعليــم أساســّي، 
وبســبب ســوء ســلوكه قــدم أهالــي الطــالب شــكوى 
ضــّده وبنــاًء عليهــا قــرر المديــر نقلــه مــن المدرســة. 

وبسبب سجله السيء رفضته باقي المدارس.
حقــوق  بتطبيــق  ســتطالب  إنهــا  والدتــه  تقــول   
اإلنســان إذ تعتقــد بــأن ابنهــا ُحــِرم مــن حــق التعليــم.

لــم تعــد رغــد قــادرًة علــى المشــي، صــار الكرســّي 
المتحــرُِّك رفيقهــا الّدائــم، بعــد الحــادِث الــذي تعّرضــت 
لــه. ومــع ذلــك تابعــت تعليمهــا حتــى تخّرجــت مــن 

الجامعــة.
 تعتقــد رغــد أن التعليــم واجــب علــى كلِّ فــرد كــي 
يصبــح قــادرًا علــى القيــام بــدوره فــي تطويــر مجتمعــه.

رغــد حتّــى اليــوم لــم تحصــل علــى عمــل، فالشــركات 
ترفضهــا بســبب وضعهــا الصحــّي، بالرغــم أن مــن 

حقهــا الحصــول علــى فرصــة عمــل.

الموســيقى  إلــى  االســتماع  جبــران  يحــب       
بصــوت مرتفــع فــي الشــارع.. فــي البيــت.. فــي 
كّل مكان، ذات يوم كان في الباص يســتمع إلى 
موســيقى صاخبــة بصــوت مرتفــع، فطلبــت منــه 
الســيدة التــي بجــوراه أن يطفأهــا ألنهــا تزعجهــا.

حقــه  مــن  أن  يعتبــر  فهــو  ذلــك  جبــران  رفــض 
كمــا  للموســيقى  االســتماع  فــي  حريتــه  ممارســة 

يريــد. 
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1- أحدد المشكالت التي واجهها األفراد.
منها هؤالء  ُحِرم  التي  الحقوق  أوضح   -2

األشخاص.
3- أناقش زميلي:

      أ- كيفية حل المشكالت التي تواجهها 
الحاالت السابقة.

      ب- أهمّية وجود جهة تساعدنا في 
الحصول على حقوقنا.

4- أناقش في مجموعتي ما يلي:  
      أ- ماذا كان سيحدث لو لم يكن هناك جهة مسؤولة عن حماية حقوقي؟

      ب- ماذا سيحدث لو لم يحصل أفراد المجتمع على حقهم التعليمي؟
      جـ- ماذا سيحدث لو هاجر األفراد للعمل خارج البالد؟

5- أكتب قائمة بحقوقي التي تحقق لي السعادة
6- أكتب قائمة بواجباتي التي يجب أن ألتزم بها في مجاالت العمل - التعليم - االنتخاب. 

7- أكتب قصة عن شخص حرم حقًا من حقوقه وأبّين:
      أ- أساليبه في التعبير عن احتجاجه على حرمانه من ذلك الحق، والمؤسسات التي كفلت له 

حقه في التعبير.
      ب- الوسائل التي استخدمها للمطالبة بحقوقه، والمؤسسات التي ساعدته في استعادة حقوقه.

      جـ- كيف استخدم حقه في خدمة مجتمعه؟
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- ينقسم الصف الى مجموعات وكل مجموعة 
تضم األدوار اآلتية: محامي الدفاع - النائب 
 - المدعي   - والمساعد  القاضي   - العام 

المدعى عليه - الشاهد.
لكتابة  دقائق  خمس  الطالب  يعطى   -

السيناريو الخاص بدورهم.
الحكم وأملئ  المحكمة إصدر  انتهاء  بعد   -

الوثيقة اآلتية:

باسم الشعب العربي في سورية
قرار صادر عن المحكمة 

اسم القاضي...............................
اسم المساعد...............................
الجهة المدعية.............................
الجهة المدعى عليه........................

وقائع الحادثة وتاريخها........................
وصف المحاكمة الجارية علنًا.................

المناقشة ....................
أقرر...............................

نشاط:
تمثيل األدوار:

اشــترى ســمير ســيارة جديــدة مــن وائــل وبينمــا كان 
يقــود ســيارته بســرعة زائــدة تجــاوز اإلشــارة الضوئيــة 
وصــدم أمــل التــي كانــت تقطــع الشــارع ولــم يتوقــف 
إلســعافها، الحقــه شــرطي المــرور بدراجتــه بعــد أن 
طلــب مــن أحــد األشــخاص إســعاف أمــل ونقلهــا إلــى 
المشــفى وتمــت معالجتهــا بتكاليــف باهظــة، تــم إلقــاء 

القبــض علــى ســمير ومحاكمتــه.
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بعد االنتهاء من المحكمة وفي نفس المجموعات أجيب على األسئلة اآلتية:
- ماذا كان يتوجب عل أمل قبل عبور الشارع؟

- أحدد الواجبات التي لم يؤدها سمير سائق السيارة. 
- من يفرض تلك الواجبات؟

- هل يحق ألمل أن تطالب سمير بدفع تكاليف عالجها؟
- هل يحق ألمل أن تطالب بمعاقبة سمير؟ 

- من يمنح تلك الحقوق؟ 
- هل تتدخل الدولة في تحديد شروط عقد البيع المبرم بين سمير ووائل؟

- أميز بين القانون العام والقانون الخاص.
- أناقش زمالئي: بعد أن أمضى سمير عقوبته خرج ليمارس حياته الطبيعية، تقدم بطلب للعمل في 
إحدى المؤسسات الحكومّية، يقول البعض يستطيع سمير بعد خروجه من السجن العمل في مؤسسات 
الدولة فهو بحاجة إلى فرصة عمل، ويقول البعض ال يجوز لمؤسسات الدولة أن تشغل سمير فهو 

محكوم بجرم سابق وال يجب الوثوق به.
- أعتبر نفسي قاضيُا وأصدر حكمًا عاداًل في القضايا اآلتية:

أثناء قيادة  الدراجة تم االصطدم بسيارة تقف بشكل نظامي وتسبب الحادث بكسٍر في يد سائق الدراجة 
وقدمه، ما حكمي بحق سائق السيارة.

التكلم على الخليوي أثناء قيادة المركبة.
عدم وضع حزام األمان.

أتحقق من صحة حكمي بالعودة للقانون السوري. 

القانــون العــام: ينظــم العالقــات التــي تكــون الدولــة بصفتهــا صاحبــة الســيادة طرفــًا فيهــا 
فهــو ينظــم أجهــزة الحكــم وعالقــة الدولــة مــع غيرهــا مــن الــدول واألفــراد.

 القانــون الخــاص: ينظــم العالقــات التــي ال تكــون الدولــة بصفتهــا صاحبــة الســيادة والســلطان طرفــًا 
فيهــا وهــي عالقــات األفــراد فيمــا بينهــم.

إضاءة
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كلماتي المفتاحية

االنتماء الوطني 

المواطن الفعال

المواطن الجيد 

التضحية

الدرس 
االنتماءالرابع

االنتماء الوطنّي: عالقة إيجابية بين المواطن ووطنه، تصل إلى درجات عالية من المشاعر اإلنسانية 
تتمثل باإلخالص والتضحية في سبيل هذا الوطن.

سأكون قادرًا على:
1- توضيح مفهوم االنتماء الوطني.
2- شرح مظاهر االنتماء الوطني.

3-  تحديد صفات المواطن.

أنا مواطن فعال

تماءي 
ن ان

ر ع
 أعب

كيف

ني؟
لوط

ا

صالح
طن 

 موا
أنا
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أنظر في القصص البطولية التي قام بها السوريون وأجيب:

نشاط:

الحــاالت  فــي  الســوريون  دوافــع  أســتنتج   -1
انعكســت  وكيــف  بمبادراتهــم  للقيــام  الســابقة 

وطنهــم. وأبنــاء  وطنهــم  علــى  أعمالهــم 
2- أناقــش زميلــي: الفــرق بيــن شــخص يملــك 
الجنســّية الســورّية وآخــر يعمــل لتحقيــق إنجــاز 

ليرفــع اســم ســورية عاليــًا.
3- أمــام زمالئــي: كيــف أعبــر عــن انتمائــي 

ســورية؟ لوطنــي 

      فــي الســاعة الثانيــة فجــرًا انطلــَق الّســّباح 
قبــرص  جزيــرة  فــي  التركــي  القســم  مــن  فــراس 
الالذقيــة  مدينــة  فــي  األزرق  الشــاطئ  باتجــاه 
قاطعــًا مســافة 110 كــم ســباحًة ليرفــع اســَم بلــده 
ســورية عاليــًا ُمطلقــًا علــى محاولتــه هــذه اســَم 

بلــد الســالم«. »ســورية 

     في مساِء أحد أّيام األزمة السورّية، هربت 
كثيــٌر مــن العائــالت إلــى المــدن الّســورّية اآلمنــة، 

خوفــًا مــن المــوت والحرب.
للجميــع،  االســتقبال  مراكــز  تّتســع  لــم      
واضطــّرت بعــض األســِر للجــوِء إلــى الحدائــق 
والّشــوارع، عاِمــر وأصدقــاؤه لــم يجلســوا مرتاحيــَن 
فــي بيوتهــم، بــل راحــوا يجوبــون المدينــَة بحثــًا 
عــن تلــك األســر، ليؤّمنــوا لهــا أماكــن تأويهــا. 
عاِمــر آوى ثــالث أســٍر فــي بيتــه، وكذلــك فعــَل 

أصدقائــه. مــن  كلٌّ 
  خــالل الحــرب شــّكلت مجموعــة مــن الّنســاء  
الشــهداء  وبنــات  زوجــات  لمســاعدِة  فريقــًا 
يستســلمن  لــم  ممــن  والمهجــرات  والجرحــى 
وتدريبهــّن  والمعيشــي،  االقتصــادّي  لظرفهــن 
مجانــًا علــى تقنيــات العمــل الحرفــي واألشــغال، 
بهــدف تمكينهــن مــن إعالــِة أســرهّن ومواجهــة 
بالعمــل واإلنتــاج، وقــد دربــت  الحيــاة الّصعبــة 
المجموعة حتى اليوم أكثر من 56 شابة وسيدة 
علــى مختلــف الحــرف اليدويــة وبــدأت المتدّربــات 

الخاّصــة. اإلنتاجّيــة  مشــاريعهّن  بتأســيس 
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نشاط:

1- أنظر إلى العبارات اآلتية وأقرر العبارات التي تجعل مني مواطنًا جيدًا أضيف عبارتين من أفكاري.
2- ما العبارات التي تعبر أكثر من غيرها عن المواطن الجيد؟

3- أنظر إلى العبارات اآلتية وأقرر العبارات التي تجعل مني مواطنًا فاعاًل أضيف عبارتين من أفكاري.
4- ما العبارات التي تعبر أكثر من غيرها عن المواطن الفعال؟

تدفع أسرته الضرائب والرسوم المتوجبة عليها.

االلتزام بالقوانين والقواعد في كل األوقات.
يساهم في الحفاظ على نظافة الحي.

تقديم المساعدة لألسر المهجرة.
يساهم في حملة دعم الليرة السورّية ويضع 

مدخراته في مصرف التوفير.

يشارك في الحمالت المحلية مثل االعتراض على 
مبنى غير مناسب أو طلب ممر للمشاة.

التصويت في االنتخابات.

أعلى درجات االنتماء الوطني أن تكون مواطنًا فاعاًل في وطنك.

إضاءة



70

1- أناقش زميلي لتصنيف الحاالت السابقة في الجدول:      
 • أستنتج الفرق بين المواطن الجيد والمواطن الفّعال.

2- أناقش في مجموعتي: بعد معرفة صفات المواطن الجيد والفعال:
       • نستنتج صفات الشخصية الوطنية.  

       • نستنتج مظاهر االنتماء الوطني.

إعادة الكتب إلى المكتبة في الوقت 

المحدد.

المشاركة في الحمالت االنتخابّية 

واختيار األكفأ.

يكون لطيفًا مع األشخاص إذا طلبوا منه 

المساعدة )مثال: تحديد االتجاهات(.

مساعدة الجيران كبار السن 
وزيارتهم لالطمئنان عليهم.

االهتمام بالشؤون الحالية ومتابعة 

األخبار.

يحافظ على التراث المادّي 

والالمادي لوطنه.

يشعر باالعتزاز ألداء تحية العلم 
في المدرسة.

 »المواطن السوري الجيد«: هو شخص يسهل التفاهم معه والعيش بقربه، ألنه/ ألنها يلتزم بالقواعد 
ويساعد اآلخرين ويتحمل المسؤولية ويحترم مشاعر اآلخرين.

»المواطن السوري الفّعال«: هو شخص مسؤول تجاه وطنه ومجتمعه، ويرغب بتغيير األمور لألفضل. 
يكون مستعدًا/ تكون مستعدًة للحديث عن األمور التي ال تسير كما يجب، والمناقشة واتخاذ اإلجراءات 

لتحسين األمور لألفضل.

إضاءة
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نشاط:
بعد قراءتي لقصص البطولة التي قام بها السوريون أجيب:

1- أناقش زميلي المقوالت اآلتية وأجمع الحجج المؤيدة:
- الدفاع عن الوطن وأبناء الوطن مهمة لكل أبناء سورية عسكريين ومدنيين رجااًل ونساء.

- قد يتطلب الدفاع عن الوطن التضحية بالنفس.
2- أتحدث أمام زمالئي عن قصة بطولة. 

3- أناقش زمالئي في المجموعة عن أهمّية البطوالت في بناء الوطن.

       فــي الطابــق الثانــي مــن البنــاِء المجــاور 
حيث كانت الحرب مستعرة ورصاص االشتباك 
جارتــه  فوجــد  نافذتــه  مــن  فريــد  نظــر  منهمــر 
الخــوف  مــن  األرملــة ســعاد وابنتيهــا يرتجفــون 
يعيشــون  التــي  الغرفــة  مــن  حائــٌط  انهــدم  وقــد 
فيهــا، فكــر فريــد بمســاعدة ســعاد وبنتيهــا لكنــه 
خشــي أن يصيبــه الرصــاص المنهمــر، تراجــع 
الطفلــة  بــكاء  مجــددًا  ســمع  لكنــه  غرفتــه  إلــى 
الخائفــة  فنســي الحــرب والرصــاص وســارع إلــى 

إنقــاذ هــذه العائلــة المحتجــزة.
لو كنت مكان فريد: 

هل تقدم هذه المساعدة؟ 
برأيــك مــا الــذي دفــع فريــد للتضحيــة إلنقــاذ 

هــذه العائلــة؟

      ســافرت روان إلــى أمريــكا للدراســة بعــد 
نيلها الشــهادة الثانوّية، وأصبحت طبيبًة ماهرًة، 
تعريــف  فــي  كبيــرًة  مســاهمًة  ســاهَمت  وهنــاك 

الــرأي العــام األمريكــي علــى بلدهــا ســورية.
 عندمــا رأت روان أن عــدد كبيــر مــن األطبــاء 
قــررت    بالخــارج  للعمــل  البلــد  غــادر  الســوريين 
العــودة إلــى بلدهــا والعمــل فــي أحــد المستشــفيات 

الســورية وتقديــم الخدمــات ألبنــاء ســورية.
لــو كنــت مــكان روان مــا القــرار الــذي كنــت 

ولمــاذا؟ ســتتخذه؟ 
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نشاط:
      أعمل مع مجموعتي في جمع الصور والمعلومات عن بعض الشخصيات السورية من منطقتي 

وأعتبرها صاحبة إنجاز وأجيب عما يلي: 
1- أحدد اإلنجاز الذي قدمته الشخصيات لوطني سورية.

2- ما أهمية اإلنجاز الذي قدمته؟
3- ما صفات الشخصية التي اخترتها؟

4- من خالل صفات الشخصية الوطنية أقيم شخصياتي المختارة.
5- ما اإلنجاز الذي أريد القيام به ألقدمه لسورية؟ 

     أبــو َعَمــار.. هــو اللقــب الــذي أطلقــُه ســّكاُن 
الــذي  الكهربــاء  عامــل  فايــز،  علــى  المنطقــِة 
كان يســارع دائمــًا إلصــالح خطــوط الكهربــاء 
المتخربــة نتيجــة الحــرب غيــر مكتــرٍث بمــا يمكــن 

أن يصبــه أثنــاء عملــه.
     أحــب ســكان الحــي أبــو عمــار لشــجاعته 
الظــروف  كافــة  تحــت  بعملــه  والقيــام  الدائمــة 

الحــي. فــي  دائمــًا  الكهربــاء موجــودة  لتبقــى 

     زيــاد فــالٌح ماهــر يعتنــي ببقرتــه التــي يبيــع 
حليبهــا كل يــوم  فــي أحــد أحيــاء المدينــة القريبــة 
طفلــة  ســألته  األيــام  أحــد  وفــي  مزرعتــه،  مــن 
صغيــرة وهــو يبيــع الحليــب: هــل طعــم الحليــب 

لذيــذ يــا عمــي؟
طفلــة  أنهــا  ليعلــم  ســؤالها  زيــاد  اســتغرب      
مهجــرة تعيــش مــع أمهــا فــي أحــد مراكــز األيــواء، 
فقــرر منــذ ذلــك اليــوم أن يخصــص لتريــن مــن 
الحليــب للطفلــة أروى التــي أصبحــت صديقتــه.
     لــو كنــت مــكان زيــاد، هــل تفعــل مثلــه؟ 

ولمــاذا؟
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         المسؤولية الوطنية تتجسد في الشخصية الوطنية الملتزمة بقوانين الدولة وتقوم بإنجاز 
األعمال، وحل مشكالت مجتمعها بروح التعاون والمحبة، وتؤدي دورًا فاعاًل ومبادرًا في 

مجتمعها المحلي أو على مستوى وطنها أو على مستوى العالم.

إضاءة

مظاهر االنتماء 
الوطني

االلتزام بالقوانين 
واألنظمة

المحافظة على 
ثروات الوطن 

وممتلكاته

تشجيع المنتجات 
الوطنية

التمسك بالعادات 
والتقاليد الجيدة

المشاركة باألعمال 
التطوعية

االستعداد للتضحية 
دفاعًا عن الوطن

المشاركة 
بالمناسبات 

الوطنية

االعتزاز بالرموز 
الوطنّية
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الوحدة الرابعة
التنمية المستدامة

 
1- العمل.

2- العمل التطوعي.
3- عمالة األطفال.
4- الوعي البيئي.

دروس الوحدة:
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        العمل كل نشاط يقوم به اإلنسان، لتحقيق هدفه في الحياة سواء أكان جهدًا عضليًا أو فكريًا. 
ومن أكثر األعمال اليدوية شيوعًا النجارة والحدادة والخياطة، أما األعمال الفكرية فهي تضم االبتكار 

والتصميم والتأليف وغيرها.

كلماتي المفتاحية

العمل

اهتماماتي

إدارة وقتي

مهاراتي وقدراتي

سأكون قادرًا على:
1- تعريف العمل.

2- معرفة أهمّية العمل.
3- تحديد مهاراتي وقدراتي.

4- تحديد اهتماماتي في العمل.
5- معرفة كيف أنظم وقتي.

بالنسبة لي؟ما مفهوم العمل 

في 
ملي 

م ع ّ
ف أقي

كي

لي؟
ستقب

سم م
ر

نا قادر على 
هل أ

حياة بدون عمل؟
ال

معينة؟هل أهتم بأعمال 

الدرس 
األول

العمل
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أقرأ وأتأمل األقوال اآلتية:

حياة بال عمل عبء ال يحتمل.

الرجل القوي يعمل والضعيف 

يتمنى. 

ليست الرغبة في الفوز هي التي تحدث الفرق 
الكبير، بل الرغبة في التدريب بهدف الفوز. 

النحلة العاملة ليس لديها وقت 
للحزن.

 المرء وخلقه 
إنما يستدل على عقل

بعمله. 

نشاط:

- أختار قواًل أعجبني وأبّين سبب إعجابي.
- أعبر أمام زمالئي عن عمل مفيد قمت به.

القيام  بعد  شعوري  عن  زمالئي  أمام  أعبر   -
بعمل مفيد.
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اهتماماتي:
أضع دائرة حول أحد األرقام من 1- 10 لتبين مدى التزامي بعمل األشياء المبينه أدناه.

نشاط:

أهتم بحماسة اهتمامي متوسط ال أهتم أبدًا

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ممارسة الرياضة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الحفاظ على البيئة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العمل أو الدراسة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 محبة األسرة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اللياقة والصحة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مساعدة المحتاج

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 االهتمام بما يجري

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 االهتمام باألصدقاء

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تنمية ذاتي

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الوفاء للوطن

أجمع األرقام التي وضعت الدوائر حولها لتحصل على عامل االهتمام لديك.
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كيف أقضي وقتي؟
أرسم الدائرة أدناه وأتخّيل أنها تمّثل أسبوعًا من حياتي .. أقسم الدائرة ألرى كيف أقضي وقتي، وأظلل 

األقسام بحسب األهمّية.

نشاط:

ممل وبال قيمة.
مثال: موقف الباص.

ممل ولكنه ذو قيمة وضروري.

مثل الدراسة.

مثير ولكن بدون قيمة أحيانًا.
مثل: التلفزيون.

و قيمة دائمًا.
مثير ولكن ذ

مثال: الرياضة.
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 أهمية العمل:
- يعّد العمل وسيلة الستثمار قدرات الفرد ومهاراته وكفاءاته. 

- يعّد مصدرًا للحصول على المال وبالتالي تحقيق العيش الكريم. 
- يساهم العمل في تقوية العالقات مع اآلخرين داخل بيئة العمل. 

- يحّدد المستوى االجتماعّي واالقتصادّي للفرد. 
- يلبي العمل حاجات أفراد المجتمع من حيث االستهالك واإلنتاج.

- يمثل إنسانّية اإلنسان. 

إضاءة

قد نختلف ونبقى أصدقاء:

عامرة فتاة في الصف السابع تعتبر أن 
عليها إكمال تحصيلها العلمي حتى النهاية 

ليحمل الشهادة الجامعية باالختصاص 
الذي ترغب به ولكنها تستثمر العطلة 

الصيفية للقيام باألعمال التي تساعد فيها 
أسرتها الفقيرة. 

سميرة فتاة في الصف السابع  قررت أن 
تترك المدرسة لتتفرغ للعمل في ورشة 

للخياطة، حيث تتعلم هذه المهنة بدون أن 
تتابع تحصيلها العلمّي، برأيها وجودها في 
المدرسة إضاعة للوقت وعدم توفير للمال 

الذي تحتاجه أسرتها الفقيرة.

- ســميرة وعامــرة أرادتــا استشــارة زميالتهــن فــي الصــف فانقســم التالميــذ إلــى قســمين.. األول مؤيــد 
لعمــل ســميرة والثانــي معــارض لموقــف ســميرة وعامــرة.

-  نقســم الصــف إلــى مجموعتيــن وكل مجموعــة تعمــل علــى إيجــاد الحجــج الداعمــة لموقــف كل مــن 
ســميرة وعامرة.
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العمل التطوعي 

      العمل التطوعي عمٌل غير ربحي، ومن دون أجر، هدفه مساعدة اآلخرين وتنمية المجتمع
 تأتي أهميته الكبرى من قدرته على إشراك المواطنين في قضايا مجتمعهم فهو يربط الجهود الحكومية 
واألهلية العاملة على تقدم المجتمع، فالمشاركة التطوعية تنّمي قدرة المجتمع على مساعدة نفسه، عن 

طريق الجهود الذاتية التي يمارسها المتطوعون.

كلماتي المفتاحية

العمل التطوعي

التنمية المستدامة 

الخدمات التطوعية

المبادرة

سأكون قادرًا على:
1- تحديد مفهوم العمل التطوعي.
2- أبّين مقومات العمل التطوعي.

3- ممارسة أنشطة العمل التطوعي بفعالية.
4- تصميم مبادرة. 

الدرس 
الثاني

ما العمل التطوعي؟

طوع؟
ة الت

همي
ما أ

لماذا أتطوع؟
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أعمل مع زميلي على مناقشة الحاالت اآلتية:

نشاط:

الثانــوي،  الثانــي  فــي الصــف        داليــا طالبــة 
ومتفّوقــة فــي اللغــة العربّيــة، قــّررت الّتطــّوع لتدريــس 
مجموعــة مــن أبنــاء وبنــات حّيهــا مــن ذوي الدخــل 
المحــدود، وتقويتهــم فــي مــاّدة اللغــة العربّيــة، كمــا 
خّصصــت يومــًا مــن كّل أســبوع لزيــارِة األطفــال فــي 

دار األيتــام وتدريســهم هــذه المــاّدة.

  

     بعــد تخــّرج وســام مــن المعهــد العالــي للفنــون 
المســرحّية، تطــّوَع  إلــى جانــب عملــه فــي المســرح 
الدعــم  فــي  اختصاصــه  مــن  لالســتفادة  القومــي 
مــن  المتضرريــن  لألطفــال  االجتماعــي  النفســي 
فرقــة  لهــم  وأّســس  منهــم  عــددًا  فــدّرب  الحــرب، 
مســرحية قّدمــت عديــدًا مــن العــروض فــي مراكــز 

الحــرب. لمتضــرري  المؤقتــة  اإلقامــة 
       كانت العروُض تفاعلّية توعوّية، تحمُل قيمًا 

إنسانّيًة ووطنّيًة عالية.

1- ما نوع الخدمات التي قدمت في الحاالت السابقة؟ 
2- أناقش زميلي أثر المبادرات السابقة على أفراد المجتمع.

3- أناقش مجموعتي: هل الدولة وحدها المسؤولة عن حل جميع المشكالت االجتماعية؟ 
4- ما واجبنا نحن األفراد تجاه مجتمعنا؟

5- أعبر أمام زمالئي عن األثر اإليجابي للتطوع في تعزيز المواطنة. 
6- أذكر ثالثة أعمال تطوعية أستطيع القيام بها داخل المدرسة وثالث أعمال تطوعية أستطيع القيام 

بها في حيي.
لـ:)أسر  العطلة  أوقات  في  التطوعية  االجتماعية  الخدمة  في  المشاركة  تنمية  زمالئي  أناقش   -7

الشهداء(. 
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مبادرة:

      ســامر طالــب فــي مدرســة 
)تعليــم أساســي( خطــرت ببالــه فكــرة 
فــرز النفايــات فــي المدرســة، لحبــه 
العمــل مــن أجــل البيئــة والمحافظــة 
عليهــا اتفــق ســامر مــع رفاقــه علــى 
طــرح الفكــرة علــى مديــر المدرســة، 
فكــرة  وليــد  أضــاف  النقــاش  أثنــاء 
جديــدة وهــي القيــام بحملــة نظافــة، 
واقترح ســعيد اقترح القيام باالعتناء 
الحديقــة  فــي  والنباتــات  باألشــجار 
المجــاورة للمدرســة ضمــن الحــي.

حــول  كثيــرًا  الثالثــة  تناقــش       
اختيــار مبــادرة تشــتمل علــى أحــد 
األنشــطة مــع احتــدام النقــاش قــال 
ســامر: علينــا أن نــدرك جميعــًا أن 

مــا نريــده هــو المحافظــة علــى البيئــة ولكننــا لســنا وحدنــا لذلــك البــد أن نســأل ونستشــير اآلخريــن، لذلــك 
اقتــرح:

- إجــراء مقابــالت فرديــة مــع كل المســتفيديين مــن األفــكار المطروحــة وســؤالهم عمــا يحبــون القيــام بــه 
وأي فكــرة يفضلــون.

- إحصاء األصوات. 
- أخذ رأي األغلبية في اختيار النشاط.

- نضع خطة المبادرة من خالل اإلجابة عن األسئلة الذهبية.
- أناقش مجموعتي القضايا اآلتية:

- كيف سنجمع التأييد للمبادرة................................................................؟
- كيف سنجمع الدعم المادي للمبادرة.........................................................؟
- أقييم المبادرة من حيث: نسبة المشاركة ونوعيتها ومدى التفاعل مع المبادرة ...................
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ماذا أريد أن أفعل )األهداف(
.............

لماذا أريد أن أفعل ذلك 
)األسباب( ..........

من سيقوم بالمبادرة؟ )ميزات الفريق الذي سيعمل 
بالمبادرة - الفئة المستهدفة بالمبادرة(...........

أين سأقوم بتنفيذ النشاط؟ )تحديد 
المكان المناسب للعمل( ...........

كم سأحتاج من نقود لتنفيذ المبادرة؟ 
)تكلفة كل خطوة( ................

12

3

6

7

متى سأقوم بكل خطوة من الخطوات؟ 
)الجدول الزمني لكل خطوة(..........

5 كيف سأقوم بتحديد الهدف؟ )الخطوات 
واألنشطة أي خطة عمل( .........

4
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عمالة األطفال

تسعى المجتمعات اإلنسانية المتحضرة إلى بناء اإلنسان بناء متكاماًل فالتقدم ورقي المجتمعات مرهون 
ببناء الشخصية المتكاملة القادرة على البناء والعطاء واإلبداع، والطفل هو اللبنة األولى واألساسية 
لهذا البناء، لذا يجب االهتمام بتربيته ورعايته وبنائه جسميًا وعقليًا ونفسيًا وعلميًا بالشكل السليم، ألن 

توجه الطفل للعمل وتركه تعليمه من أكثر العوامل الهادمة لهذا البناء.

كلماتي المفتاحية

عمالة الطفل 

التسرب المدرسي

حقوق الطفل 

مجتمع مدني

سأكون قادرًا على:
1- تعرف على مفهموم عمالة الطفل.

2- تبين خطورة عمالة األطفال.
3- شرح ظاهرة التسرب المدرسي. 

4- أقتراح حلواًل لمشكلة التسرب المدرسي. 
5- تعزيز وعي الطفل بحقوقه.

الدرس 
الثالث

هل يؤثر عملي وأنا 
صغير على مستقبلي؟

مل؟ 
ن أع

تي أ
مهم

هل 

علم؟
م أت

أ

في 
ال 

ألطف
ل ا

يعم
هل 

ري؟
عم



85

نشاط:
لنناقش الحالتين التاليتين:

انطالقًا من الحالتين السابقتين:
- أقارن بين الحالتين: من حيث األسباب التي دفعت بكالهما للعمل.

- أناقش زميلي: مبادرة زينا اإليجابية في تجميل حيها.
- أناقش زميلي: النتائج السلبية لعمل سامي.

- ماذا كنت سأفعل لو كنت مكان سامي؟
- أناقش زمالئي في المجموعة: عن أهمية دور األطفال في المجتمع. 

مــن  الثالثــة عشــرة  فــي  طفلــة  زينــا           
عمرهــا، هوايتهــا تزييــن الحدائــق، عندمــا ينتهــي 
العــام الدراســي ترغــب زينــا بملــئ أوقــات فراغهــا 
باألشــياء المفيــدة فتتجــه إلــى الحدائــق الموجــودة 
فــي حيهــا وتعمــل علــى تزيينهــا واإلعتنــاء بهــا، 
يوميــًا  بهــا وســقايتها  الــورود واالعتنــاء  وزراعــة 
ألنهــا  بالفخــر  تشــعر  الــورود  تتفتــح  وعندمــا 
ســاهمت بجعــل حيهــا جميــاًل، زينــا تحظــى بمحبــة 
كبيــرة مــن القاطنيــن فــي الحــي ووالداهــا فخــوران 

بهــا.

     ســامي طفــل فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــره 
وأبويــن  محــدود  دخــل  ذات  عائلــة  إلــى  ينتمــي 
تــرك  علــى  والــده  أرغمــه  ذلــك  منفصلين،ونتيجــة 
المدرســة والذهــاب معــه للعمــل فــي أعمــال البنــاء 
وطــالء الجــدران، وبعــد فتــرة وجيــزة أصيــب الطفــل 
بأمــراض صدريــة نتيجــة الظــروف الشــاقة للعمــل 
الشــديدين  واإلرهــاق  التعــب  مــن  يعانــي  وأصبــح 
وبنــاء عليــه لــم يســتطع ســامي أن يكمــل العمــل 
ولــم يســتطع أن يلتحــق بزمالئــه لتقديــم االمتحــان 
النهائــي وبالتالــي ضاعــت الســنة الدراســية عليــه.

عمالــة األطفــال: عمــل يقــوم بــه الطفــل ويهــدد ســالمته وصحتــه وتعليمــه ويكــون لــه 
آثــار ســلبية علــى نمــوه العقلــي والجســدي والنفســي واالجتماعــي، ويمكــن أن تكــون أســباب عمالــة 
األطفــال: اجتماعّيــة مثــل: التفــكك األســري – الطــالق – وفــاة أحــد الوالديــن – الجهــل، واقتصاديــة 

مثــل: الفقــر.

إضاءة
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وليــد فــي الثالثــة عشــرة متفــوق 
فــي دراســته، توفــي والــده وهــو 
بهــم  ضاقــت  األكبــر،  األخ 
لدرجــة  المعيشــية  األحــوال 
المدرســة  وليــد  يتــرك  أن 
التعليــم  قانــون  يخالــف  بمــا 
فــي  للعمــل  اإللزامــي ويذهــب 

ورشــة لتصليــح الســيارات وبينمــا كان وليــد يرفــع 
أحــد المعــدات الثقيلــة ســقط أرضــًا وصــرخ مــن 
األلــم، تــم إســعافه إلــى أحــد المشــافي وتبيــن وجــود 
كســر فــي إحــدى الفقــرات بالعمــود الفقــري أدى 

تــام. شــبه  بعجــز  إصابتــه  إلــى 

اآلثار المترتبة على عمالة األطفال:

       رائــد فــي الثالثــة عشــرة 
متفــوق دراســيًا وهوايتــه الرســم 
بعــد  الفسيفســاء،  بطريقــة 
انقضــاء العــام الدراســي يعمــل 
القواريــر  جمــع  علــى  رائــد 
المعدنيــة  والقطــع  الفارغــة 

واألكيــاس فــي حيــه يجمعهــا وينظفهــا ويقــوم بإنشــاء 
لوحــة فسيفســائية فنيــة كتــب فيهــا مــن خــالل هــذه 
األدوات عبارة: العلم + العمل = حياة، رأى والده 
هــذه اللوحــة فقــرر مكافأتــه بشــراء عــدة رســم كاملــة 
لــه تشــجيعا لــه ممــا زاد مــن ثقــة رائــد بنفســه وقدرتــه 
علــى تحقيــق طموحــة بــأن يصبــح فنانــًا متميــزًا.

نشاط:

بعد قراءتي للقصص السابقة:
- أبين األسباب التي دفعت كاًل من وليد – ورائد للعمل.

- أوضح األسباب التي حرمت وليد من التعليم، وأتوقع أن يكون في المستقبل ................... 
- أبين أهمية عمل رائد للمجتمع.

- أناقــش فــي مجموعتــي: مــا النصيحــة التــي يمكــن أن نقدمهــا لــكل منهمــا لنعبــر عــن موقفنــا مــن 
عملهــم؟ 

    اآلثار السلبية لعمالة األطفال والتسرب المدرسي: 
   الحرمان من أشكال الرعاية األسرّية الصحّية والنفسّية واالجتماعّية والفكرّية.
حرمان الطفل من حقه بالتعليم ما يؤدي إلى صعوبة في التعامل مع المحيط االجتماعي.

هانات أثناء العمل. األذى الجسدي والنفسي الذي قد يتعرض له الطفل من إصابات واإ
استغالل الطفل اقتصادّيًا من خالل األجور المتدنية التي ال تتناسب وجهده المبذول.

إضاءة
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ال لعمل الطفل في مبادرات تطوعية 

تخدم مجتمعه

ال لعمل الطفل المؤذي جسديًا للطفل

الطفلال لمعاقبة القانون للمنتهكين حقوق 

ال لترك الطفل للمدرسة والذهاب للعمل

وحمايتهم وعودتهم إلى التعليمنعم لتعزيز دور المجتمع في مساعدة األطفال 

نعم لعمل الطفل الذي ينمي مواهبه 

ويعزز ثقته بنفسه

ي التعليم والصحة
نعم لحصول الطفل على حقه ف

نعم لعمل الطفل فهو يحقق المكاسب المادية

ينقسم الصف إلى مجموعتين كل مجموعة لها موقف من األراء اآلتية.
 أتبنى وجهة نظر وأجمع الحجج المناسبة التي تدعم رأيي.

قد نختلف ونبقى أصدقاء:

١

٢
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الوعي البيئي

        لقد حقق اإلنسان تقدمًا علميًا وتقنيًا، لكن نتيجة للسلوك الخاطئ الذي يتعامل من خالله 
مع البيئة يسهم بشكل أو بآخر في اإلخالل بتوازن نظامها، فكانت اآلثار السلبية التي تجلت بشكل 
مجموعة مشكالت بيئية كالتصحر والتلوث وانحسار الغطاء النباتي ونقص الموارد الطبيعية والتغيرات 

المناخية الناتج عن االحتباس الحراري.                             

كلماتي المفتاحية

البيئة 

الطاقة الخضراء

التغيرات 

سأكون قادرًا على:
1- توضيح أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

2- المشاركة في حمالت التوعية حول البيئة.
3- إعداد كراسًا حول موضوع الحملة.

4- شرح األساليب التي يجب اتباعها للحفاظ على 
الثروة المائية.

الدرس 
الرابع
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أناقش زميلي الحاالت وأجيب عن األسئلة اآلتية: 
1- ما المشاكل التي تعاني منها البيئة في سورية؟

2- ماذا ينتج عن التلوث في الحاالت أدناه؟
3- أقترح حاًل للتخفيف من آثار التلوث في كل حالة.

4- في مجموعتي أناقش: ماذا نستطيع أن نفعل للتخفيف من التلوث؟

نشاط:

تلوث التربة يستمر لسنوات مسببًا الكثير 
من األضرار للنباتات وينتقل األذى للحيونات 
التي تتغذى عليها كما يؤثر على اإلنسان 

كالتسممات والحروق والسرطانات 

التلّوث الحيوي: يطلق عليه أيضًا اسم 
التلّوث البيولوجي، والذي ينتج تحديدًا عن 

وجود بعض الكائنات الحية الممرضة، إضافًة 
إلى نواتج المرافق الصحية التي يتخلص 

منها اإلنسان بأسلوب غير صحيح.

التلّوث الحراري:  في المناطق التي تضم 
محطات توليد الكهرباء المكثفة والطاقة 

وتحديدًا النووية، حيث يتّم سكب كميات كبيرة 
من الماء الساخن فيها.

تلّوث طبيعي:  ناتج عن الكوارث 
الطبيعية كاألعاصير والبراكين...... 

التلوث الصناعي ينتج عن المصانع، 

وتحديدًا التي تتّم فيها الصناعات الثقيلة 

والتي ينتج عنها مواد ضارة وخطيرة 

جدًا، كالمواد المسرطنة والغازات الضارة.

التلّوث الكيميائي: مصادره 
متعددة ومختلفة كالناتج عن 
المصانع واألنشطة الزراعية 
وتحديدًا التي تعتمد على 

استخدام المبيدات الكيميائية.
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التلّوث الحضري: الموجود في 
المدن نتيجة الكثافة السكانية 
العالية والضوضاء والتكنولوجيا 

المستخدمة فيها.

تلوث المياه هو َتغّير في الخصاِئص الكيميائّية 
أو الفيزيائّية أو الَبيولوجّية للمياه، مّما يجعلها 
غير صالحٍة لالستخدام البشري، بسبب َتسرُّب 

النفط، أو من الُمبيدات الذاِئبة في المياه الجارية، 
ث مياه الُبحيرات واألنهار  وقد يصيب الَتلوُّ

والمسّطحات المائّية، أو قد يصل إلى المياه 
الجوفّية الموجودة في باِطن األرض.

التلوث الصناعي ينتج عن المصانع، 

وتحديدًا التي تتّم فيها الصناعات الثقيلة 

والتي ينتج عنها مواد ضارة وخطيرة 

جدًا، كالمواد المسرطنة والغازات الضارة.

التلّوث االشعاعي: هذا النوع 
تعاني منه الدول التي تقوم 
بإنتاج الطاقة والمفاعالت 
النووية، والدول التي تعاني 

من الحروب.

يشكل القطاع الصناعي دعامة أساسية في 
اقتصاد البلدان المتقدمة وهو يؤمن السلع 

والخدمات وفرص العمل  ولكن هذه األنشطة 
االيجابية ال تخلو من السلبيات التي تتمثل 

في زيادة نسبة االنبعاثات المختلفة في الهواء 
والتدفقات السائلة في المسطحات المائية 

والنفايات الكيماوية والنووية التي تمتد أخطارها 
ألجيال قادمة، لذلك تعد البلدان المتقدمة هي 
المسؤولة عن التلوث وفقدان الموارد الطبيعية.

تمتلك البلدان النامية موارد طبيعية هامة 
ولكن ندرة المياه تشكل عامل قلق بسسبب 
التزايد السكاني والهدر الناتج عن استخدام 

الطرق التقليدية في الري كما يتم التخلص من 
النفايات والصرف الصحي في مجاري األنهار 
والمياه الساحلية، لذلك تعد البلدان النامية هي 
المسؤولة عن التلوث وفقدان الموارد المائية.

قد نختلف ونبقى أصدقاء:

نقسم الصف إلى مجموعتين وكل مجموعة تعمل على إيجاد الحجج الداعمة لرأيها.
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إضاءة
          يمكننا ترشيد استهالك الماء بعددة طرق منها:   

التأكد من عدم وجود تسرب في األقنية واألنابيب. 
استخدام الوسائل الحديثة في الري مثل التنقيط والرش. 

عدم ترك صنبور الماء مفتوحًا.
- اقترح أساليب أخرى للحفاظ على الثروة المائية.

- أناقش مع زميلي: ماذا لو انقطعت المياه لفترة طويلة ماذا كان سيحدث؟
بعض األساليب التي يمكن من خاللها المحافظة على البيئة البحرية:

وضع النفايات والقمامة في األكياس المعدة لها. 
نشر الوعي بأهمية المحافظة على الشواطىء. 

عدم صرف مخلفات المدن والمصانع في البحر. 
- اقتراح أساليب أخرى للمحافظة على البيئة. 

- أناقش مع زميلي: ماذا لو استمر التلوث كيف ستتأثر األجيال القادمة؟

دراسة حالة باستخدام قبعات التفكير الست

       شــهدت بلدتــك تغييــرًا كبيــرًا فــي الســنوات الخمــس الماضيــة، ُبنَيــت العديــد مــن 
المنــازل الجديــدة حــول أطرافهــا وانتقلــت الكثيــر مــن األســر لإلقامــة فيهــا، وهــم مــن 
مــدن ومحافظــات ســورية مختلفــة، وحاليــًا البلــدة تســتوعب ثالثــة أضعــاف ســكانها 
لجميــع  تكفــي  البلــدة ال  فــي  الصحيــة والتعليميــة  الخدمــات  فأصبحــت  األصلييــن، 
الســكان وازدادت القمامــة فــي الشــوارع فالبلديــة ال تملــك الموظفيــن والمعــدات الالزمــة 

إلتمــام مهمتهــا فــي تنظيــف أحيــاء البلــدة.



92

نلبس القبعة البيضاء ونجيب عن األسئلة: 
تخص  والتي  لدينا  المتوفرة  المعلومات  ما 

الخدمات البيئية؟
نتائج المترتبة عن: 
- نقص الخدمات.

- النقص في كوادر البلدية.
- زيادة القمامة في الشوارع.

نلبس القبعة الحمراء ونجيب عن األسئلة: 
• ما شعوري؟

• هل أنا راضي عن وضع التلوث بسبب زيادة 
القمامة؟

القبعات  معاني  عن  أبحث 
الست في  النظم التربوية؟
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نلبس القبعة الصفراء ونجيب عن األسئلة: 
• هل يمكننا تطبيق هذه الحلول؟ 

• هل يمكن تعديل هذه الفكرة حتى تصبح قابلة 
للتنفيذ؟ كيف؟

نلبس القبعة السوداء: 
عرض المشاكل البيئية في الحالة.

نلبس القبعة الخضراء: 
ونقتراح الحلول لحل المشكالت البيئية في الحالة 

السابقة.

نلبس القبعة الزرقاء ونحدد ما يلي: 
• خطوات العمل.

• الزمن الالزم للتنفيذ. 
• نكتب ملخص عن المشكلة والحلول المقترحة.

• الحلول التي قررنا اعتمادها. 


