
2022 - 2021م 
1442ھـ 



المقدمة
ــاِت  ــي العالق ــِس موضوعــاٍت أعمــَق ف ــي الصــفِّ الخام ــةُ ف ــاوُل الدراســاُت االجتماعيّ  تتن
االجتماعيــِة تناســُب عُمــَر المتعلّــم. وهــذا الكتــاُب مبنــيٌّ علــى أنشــطٍة تُجّســُد المشــاعَر 
اإلنســانيةَ وتأثيَرهــا فــي حيــاِة النــاِس، وتعــّزُز مهــاراِت التفكيــِر لديهــم؛ وال ســيّما المهــمُّ منهــا 

ــا. ــل واالســتنتاج وغيره ــُل التحلي مث

ــّزُز  ــاِت، ويُع ــِاء الصداق ــاراِت التواصــِل والحــواِر وبن ــِر مه ــاِت تطوي ــاُب آلي ــاوُل الكت  ويتن
الروابــَط المجتمعيــةَ بدراســِة األحــداِث التاريخيــِة ضمــَن ســياٍق وطنــّي؛ إذْ يعالــُج قضايــا 
ــةَ  ــداً أهمي ــِة كالهجــرة والمشــكالت الســكانيِة مؤّك ــن األهميّ ــدٍر م ــى ق ــةً عل ــَر حياتيّ وظواه
تعــّرِف مكامــِن الجمــاِل فــي البيئــة الســوريِّة؛ لتعزيــِز االنتمــاِء الوطنــّي لــدى المتعلـّـم، وتحّمــِل 
ــِة منــه  ــِه، وإنجــاِز المهّمــاِت الموكلــِة إليــه والمبــادراِت المتوقّع مســؤولِيتِه فــي القيــامِ بواجباِت

ــِه. ــِه وألســرِتِه ولمجتمِع ــةً لنفِس خدم

 ويُفــردُ الكتــاُب حيـّـزاً واســعاً للعمــِل التعاونــيِّ وتكويــِن الــذاِت َوفـْـَق األســِس الُمعتَمــدِة فــي 
ّــمِ  ــه، ويُفســُح المجــاَل للمتعل ــِة عن ــِة المنبثق ــِر الوطني ــيِّ والمعايي ــامِّ للمنهــاِج الوطن اإلطــاِر الع
أيضــاً لتكويــِن آراٍء ومفاهيــَم مبنيـّـٍة علــى التحليــِل العلمــيِّ واالســتنتاِج؛ للوصــوِل إلــى الغايــاِت 

التربويـّـِة المنشــودِة.

 يتضّمــُن الكتــاب أيضــاً مجموعــة مــن الموضوعــات؛ ففــي )وحــدة ســالمتي(تمت مناقشــة 
أســس تجنــب  اإلســاءة والخطــر، وكيــف يحمــي المتعلـّـم نفســه ويقــاوم ضغــط األقــران الــذي 
يــؤدي إلــى نتائــج ســلبية، ويعــّزز مشــاركته فــي المجتمــع، وبعــض جوانــب التعاطــف وتبــادل 
األدوار، وفــي موضــوع بيئتــي يتعــّرف بيئــاِت العالــمِ الطبيعيـّـة المتنوعة، وتأثير الشــمس والقمر 
فــي البيئــة واإلنســان، ومعلومــات عــن األرض وكيفيــة إعــادة اســتثمار وتدويــر بعــض مــوارد 
البيئــة، أمــا فــي وحــدة وطنــي فيــدرس بعــض األحــداث والمتغيــرات فــي الجمهوريــة العربيــة 
ــاء الثقافــي للمجتمــع، ومواضيــع عــن التــراث  الســورية، والتنــوع االجتماعــي ودوره فــي البن
ــب  ــي قل ــة الســوريّة ف ــة العربيّ ّ ــي تضــع الجمهوري ــة الت ــم المنجــزات الحضاري ــة، وأه والهوي
ــة العــدل فــي تحقيــق المســاواة بيــن أفــراد المجتمــع واالرتقــاء فــي العالقــات  العالــم، وأهمي

اإلنســانية.

المؤلّفون  



معناها األيقونة
أاُلحظ عناصر الّصورة

أكتب في المكان المخّصص للكتابة

أقرأ وأفهم النّص

أتعاون أنا ورفاقي على إنجاز العمل

أُفّكر بمفردي ثّم أُعبّر

أَُؤدّي دوراً بمفردي أو مع رفاقي

أحاور رفيقي

أبحث في مصادر التعلّم

معلومة

أُعبّر عن أفكاري ومشاعري وآرائي

تشجيع المتعلّم على اإلنجاز



الِفْهِرس
رقم الصفحةعدد الحصصالدرسالوحدة

أنا

2أفهم اآلخرين

2أنا إيجايبٌّ

2يل هدٌف

2أُسيطر عىل قلقي

2أنا معَك

1

أنا وأنت

2أنا وأصدقايئ

2نتحاور لرنتقي

2نتواصُل لنتآلَف

2

سالمتي

2أتجّنب اإلساءَة

2أتجّنب الخطَر

2أنا أُشارك

2لو كنَت مكاين

3

مجتمعي

2أُحبُّ قريتي ولكن

3اكتشاف التقويم

2بدايات العصور

2حكاياُت الِحرَِف التقليديّة

2القانون حضارة

2بالعدِل نرتقي

2وطني مسؤوليّتي
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10

14
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20

26

32

36

40

46

50

54

56

60

64

72

78

82

86

88



رقم الصفحةعدد الحصصالدرسالوحدة

بيئتي

2شمسنا وقمرنا

2سورية قلب العامل

2طبيعتُنا تنّوٌع وِغًنى

2العامل بيئات طبيعيّة متنّوعة

2نتواصُل لِنكتشَف

2صناعُة الطبيعِة

2األرض تتكلّم

2ملتقى األطفال العرب

5

وطني

2أحداٌث وُمتغّيات

2ُمنجزاٌت حضاريّة

2أدواٌر حضاريّة

2تراٌث وهويّة

2أثارُنا العامليّة

6

مرشوعات لإلنجاز       )تعطى ثالث حصص يف كل فصل

                                    لعرض املشاريع(
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خطة توزيع المنهاج

الفصل
األول

أفهم اآلخرين

أنا إيجايب

يل هدف

أسيطر عىل قلقي

أنا معك

أنا وأصدقايئ

نتحاور لرنتقي

نتواصل لنتآلف

أحب قريتي ولكن

اكتشاف التقويم

حكايات الحرف التقليدية

القانون حضارة

بالعدل نرتقي

وطني مسؤوليتي

شمسنا وقمرنا

بدايات العصور

سورية قلب العامل

طبيعتنا تنوع وغنى

مشاريع الفصل األول ) تعطى املشاريع يف وقتها 

املناسب ويعمل بها الطالب داخل وخارج الصف (



الًفصل
الثاني

أتجنب اإلساءة

أتجنب الخطر

أنا أشارك

لو كنت مكاين

العامل بيئات طبيعية متنوعة

أحداث ومتغيات

نتواصل لنكتشف

منجزات حضارية

صناعة الطبيعة

أدوار حضارية

األرض تتكلم

تراث وهوية

ملتقى األطفال العرب

آثارنا العاملية

مشاريع الفصل الثاين



وحدة أنا
أفهم اآلخرين الدرس األّول 

أنا إيجابيٌّ الدرس الثاني 

لي هدٌف  الدرس الثالث 

ُأسيطر على قلقي الدرس الرابع 

أنا معَك الدرس الخامس 

ي هذه الوحدِة:
الوحدُة الأوىل )أنا(: سنتعّلُم �ف

َف مشاعِر اآلخريَن بمالحظِة حركاِت أجسادهم وإيماءاِت وجوههم.	  تعرُّ
التعامَل بإيجابيٍة مع المواقِف المختلفِة.	 
أهميّةَ تحديِد الهدِف وخطواِت الوصوِل إليه.	 
كيفيةَ السيطرِة على القلِق.	 
التعاطَف مع اآلخرين في مواقَف مختلفٍة.	 





 أقرأ.. أفهم.. أستنتج:

 أحضــَر ميـّـاٌر نتائــَج بحثــه الــذي أجــراه حوَل تأثيــِر وســائِط التواصــِل االجتماعيِّ 
ُــُه ســمُر  ــاٍر النتيجــة بينمــا كانــت أخت ــُد ميَّ ــاء شــخصيّة اإلنســان. شــاهَد وال فــي بن
ٍع علــى طريــِق دمشــَق 	  تســمع خبــراً عــن إصابــِة أُســرٍة نتيجــةَ حــادِث ســيٍر مــروِّ
ــك  ــروُل؛ ألنَّ تل ــْت مســرعةً وهــي تُه ــِر، فأت ــاٍر بالخب ــدةُ ميّ حمــَص، ســمعْت وال

األُســرَة كانــت تنــوي زيارتهــم فــي دمشــَق.

أفهم اآلخرين1
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ي 
اً عن المشاعر الواردة �ف ّ ي الخاص، مع�ب ي تمثيل القّصة بأسلو�ب

ي �ف
       أتعاوُن مع رفا�ق

القّصة.

                    أرسُم إيماءات الوجه المناسبة لكّل شعور.
يماءات المرسومة( وري التقيد بالإ              )ليس من ال�ف

 أختاُر شعوراً من المشاعر الأربعِة )الخوف - الغضب - الفرح - الحزن( وأؤّدي 
 ، ٍّ ي

ي موقٍف حيا�ق
َة عند هذا الشعور �ف ِّ حركاِت الجسد وإيماءاِت الوجه المع�ب

ي الصف معرفَته.
ي �ف

وأطلُب إىل رفا�ق

نعبـّـر عــن مشــاعرنا مــن خــالل إيمــاءات الوجــه وحــركات الجســد 
التــي تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر.

إضاءة:

الخوفالحزنالغضبالفرح
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ي الصور الآتية من إيماءات وجوههم وحركات أجسادهم 
 أذكُر مشاعَر الأطفال �ف

ي الفراغ:
وأكتبها �ف

١

2

٤

٧

٦

٣

٥

٨
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ُ شفويّاً عن موقٍف استطعُت فيه بمالحظة إيماءاِت الوجِه وحركاِت الجسد  ّ  أُع�ب
تحديَد مشاعِر الآخريَن، وتّ�فُت تجاه هذه المشاعر بالأُسلوب الذي رأيتُه 

مناسباً، ثّم أكتبه.

 
 
 
 
 
 

ي 
ّ عن الشعور الذي أرغب )بطريق�ق ي الفراغ، وأع�ب

               أكتب الشعور المناسب �ف
الخاصة(.

........................................
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 أقرأُ وأُجيُب:

 بينمــا كان مرهــٌف ينتظــُر آخــَر الشــهر لشــراء دّراجــٍة قــّرر الوالــدان تأجيــَل ذلــك 
إلــى الشــهر المقبــل بســبب ظــرٍف مــادّّي تمــّر بــه األســرة، ولــم يكــن قــراُر األســرة 
ســهالً علــى مرهــٍف وال ســيّما أنــه قــّرر المشــاركة فــي ســباٍق للمســافات الطويلــة 
ــك،  ــى ذل ــن تســاعَده عل ــةُ ل ــه القديم ــى مســتوى القطــر، ودّراجت للدّراجــات عل
ولذلــك فَقــَد ُحلَمــه بالمشــاركة وإمــكاِن الفــوز، وهــذا مــا أشــعره بالحــزن الكبيــر 

إذْ عليــه االنتظــاُر إلــى ســباٍق آخــر بعــَد شــهرين.

 لو كنت مكاَن مرهٍف فما تفعُل؟ ولماذا؟
  
 

: ي
، ووضع قائمًة بخياراِته عىل النحو الآ�ق ف ي الموضوع من جانب�ي

 فّكر مرهٌف �ف

ف أفضُل وتؤدي إىل نتائَج إيجابية؟ ولماذا؟  برأيك أيُّ القائمت�ي
  
 

-  يشارك يف مسيٍ الكتشاف 

الطبيعة الجميلة يف مدينته.

-  يتدرُّب عىل دّراجته القدمية، 

ويزيُد ساعات التدريب 

حتى ال تقّل مهارتُه.

-  أاّل يفعَل شيئاً وينتظَر شهرين.

-  أن يغضَب من والديه، ويبقى 

حزيناً.

أنا إيجابيٌّ 2
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 ما نتيجُة اختيار مرهف لكلٍّ من:

خيارات القامئة الثانيةخيارات القامئة األوىل

ً سيكسب الوقت ويتدرّب أكرثسيبقى حزيناً ولن يحّقق شيئا

ي يؤدي إىل نتائج إيجابية، الآن بإمكانك تحديد سلوكات التفك�ي  يجا�ب  التفك�ي الإ
: ي

ي مما يأ�ق يجا�ب الإ

	 الشعور باليأس 	 المحاولة ثانيةً        
	 الرغبة بالعمل  	 التفكير بحلٍّ        

سلوكات أخرى:  

ي الخاّص. ي بأسلو�ب يجا�ب ُ عن مع�ف التفك�ي الإ  أُع�ب
 

ي التعامل 
 أُخ�ب زميىلي بموقٍف مررت به وكيف كنت إيجابياً �ف

معه.

 أقرأُ الحالة الآتية وأجيُب:
ٍل جديٍد بمنطقٍة جديدٍة، ف  قرَر والداَك النتقاَل إىل م�ف

أنَت أماَم موقٍف جديٍد؛ كيف ستت�ُف بإيجابيٍة تجاَه 
ذلَك؟ وماذا ستفعُل؟

تصوري للنتيجةسأقوم بـسأفكر بـ

من الممكن أنك ال 
تستطيع التحكم 
بظروفك لكنك 
تتحكُم بفَكِرك.

يجابيُة  االأفكاُر االإ
تخلُق النتائَج 

االيجابيَة
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 أقرأ وأفهم:

ــومَ  ــّرروا الي ــوِس، وق ــةَ الق ــاً لعب ــَب مع ــاٌر ووالءُ اللع ــعٌد وعّم ــاُق س ــادَ الّرف  اعت
ــم. ــع مدّرِبه ــِة م ــاٍر للرماي ــى ِمْضم ــاَب إل الذه

ــْن منكــم أصبــَح أقــدَر علــى إصابــِة الهــدف؟ لكــْن قبــَل ذلــك  المدّرب:  ســنرى مَ
أخبرونــي مــاذا تــَروَن أمامَكــم؟
سعد:  أرى الهدَف واألشجار خلَفه. 

والء:  أرى الهدَف واألشجار واألهداَف المجاورَة.
عمار:  أرى كلَّ ما تَرونَُه لكنّي ال أرّكُز إاّل على الهدِف.

ُ السبَب؟ ف ّ  أذكُر الشخَص الذي سيصيُب الهدَف، و أب�ي
  
 

ي ما كتبت.
 أشارك رفا�ق

لي هدف 3
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 أقرأ وأفهم:

 انتهــى تيــٌم وتــاال وميـّـاٌر مــن المشــاركة فــي تزييــِن ســوِر المدرســِة الخارجــيِّ 
مــن توالــِف البيئــة، وجلســوا يفّكــرون بعمــٍل جديــد يقومــون بــه، واتّفقــوا علــى أن 

يضــَع كلٌّ منهــم هدفــاً لهــذا العــام.

نجاِز  تاال: سأسّمي هذا العاَم عاَم االإ
ي 

ي أريُد المشاركَة �ف
ِّ؛ الأنّ�ف ي

الريا�ف
بطولِة الجمهوريِة لكرِة السلة. 

مّيار: سأحاوُل أْن أسيطَر عىل 
 َ ي خرسُت الكث�ي

؛ الأنّ�ف ي غض�ب
ي بسِببه. 

من أصدقا�أ

ي 
تيم: سأحاوُل أْن أتفّوَق �ف

ي مسابقِة
الرياضياِت الأشارَك �ف
 الّرّواِد. 

ي لهذا العاِم:. 1
  أكتُب هد�ف

  
 

  أذكُر سبَب اختياري هذا الهدَف:. 2
  
 

ي . 3
ي �ف

ي  خمسَة أشياَء / أشخاٍص تساعُد�ف
ي لئح�ق

 أكتُب �ف
 : ي

 الوصوِل إىل هد�ف
  
 

ي واضٌح 
هد�ف

قابٌل للتحقيق
أنا أرُصُّ عىل تحقيقه.

ي يتناسب 
هد�ف

ي
وقدرا�ت
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4 .: ي
بعَد قراءِة المخّطِط سأضُع تصّوراً لخطواِت تحقيِق هد�ف

   
  
  
  
 

؟. 5 ي
ّي حّققُت هد�ف

 كيَف أعرُف أ�ف
  
 

أحّدُد زمَن 

ي
تحقيق هد�ف

ة �� أهداف صغ
-٢-

خطة التنفيذ
-٣-

ابدأ التنفيذ
-٤-

قّوم تقدمك 

� نفسك
�

و 

-٥-

خطوات لتحقيق 

ا�دف

ا�دف الرئيس
-١-

يق� إ�
ابك من ���� �حظ اق

ب وضع � �ا � لتحقي¢�

مراعاة القدرات 

وزمن التنفيذ

استثمر طاقاتك
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 الخطة البديلة

ــُع  ــةَ، ويتاب ّ ــةَ اإلنكليزي ــَم اللغ ّ ــِس يحــبُّ أْن يتعل ــي الصــفِّ الخام ــٌذ ف  أوٌس تلمي
ــى  ــْت أســرتُُه إل ــِه؛ لكــْن ألســباٍب قاهــرٍة انتقل ــرَب بيِت دوراٍت لذلــك فــي مركــٍز ق
منطقــٍة ليــَس فيهــا مراكــُز لتعليــم اللغــة اإلنكليزيـّـة، ودَْخــُل أُســرته ال يُتيــُح لــُه تلّقــي 

ــة. دروٍس خاّص

ُح خططاً بديلًة للتعامِل مع ظروِف أوٍس الجديدِة لمساعدته عىل تحقيِق   أق�ق
هِدِفِه.

/ أسعى لتحقيقه/ أواجه التحديات والصعوبات. ي
 أُحدد هد�ف

الخطة البديلة رقم )1(:
 
 

خطواتها:
 
 
 
 

الخطة البديلة رقم )٢(:
 
 

خطواتها:
 
 
 
 

1819



ــِه إلــى    أحــسَّ رامــي بتشــنٍّج فــي معدتــه قبــَل ذهاب
االمتحــاِن؛ علمــاً أنّــُه لــْم يكــْن يعانــي أيَّ ألــمٍ 

جســدي .

؟. 1   بَم أحسَّ رامي؟ وم�ق
  
 

بصــورٍة  أَمَــَل  درجــاُت    تدنّــْت 
تعانــي  وأصبحــْت  ملحوظــٍة، 
صعوبــاٍت فــي النــومِ، وقــد أخبــرْت 
المعلــَم أن األســرَة تمــرُّ  والدتُهــا 
بمرحلــٍة مــن القلــِق والتوتـّـِر بســبِب 

األب. غيــاب 

؟ ي
ّي درجات أمل؟ ومم تعا�ف

 ما سبُب تد�ف
  
 

4أسيطر على قلقي
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 أرتُّب الكلماِت الآتيَة لأعرَّف القلق.

 القلُق: حالةُ   
  خطرما.

 أنا..........  لوكنُت مكاَن ) عمار، أيهم، سهى( فكيف أت�ف؟

 توتر عمار ألنه سيشارك غداً ببطولة الجمهورية للعبة الشطرنج. 	 
  
 

 دخل أيهم قاعةَ االمتحاِن فتوتَر كثيراً، وانسحَب من قاعِة االمتحان. 	 
  
 

طلبــت المعلمــة مــن ســهى أن تلقــَي كلمــةً أمــامَ المدرســِة، فتوتــرت كثيــراً، 	 
 وعندما حان الوقت رفضت أن تلقيَها. 
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ي عىل التخفيف من قلقي، وأُضيُف سلوكاً آخَر.
 أختاُر السلوك الذي يساعد�ف

ممارسة الرياضة       	 
قضاء وقٍت كاٍف مع األسرة أو األصدقاء    	 
تخصيص وقٍت كاٍف للمطالعة     	 
 	 

 هل تعلم: أّن هناك أغذيًة تخّفف ُالقلَق والتوتَر، منها:

البوتاسيوم )األسماك، منتجات األلبان، البقول(	 

فيتامين B12 ،B3 ،B6 )التمر، اللحوم الُحْمر، الحليب، الجبن(.	 
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من األفضل أْن:
نتجنــَب الســكَر واألطعمــةَ ذاَت المعــّدِل الســّكريِّ المرتفــع، ونســتبدَل أنواعاً 	 

مــن الفاكهــِة بهــا.
نمتنَع عن تناول المنبهاِت كالشاي و ............، ونستبدَل بها ............ 	 
ننامَ بمعدل تسِع ساعاٍت يوميّاً.	 

 

 يَْعــُرُب طالــٌب فــي الّصــفِّ الخامــس، متفــّوٌق فــي دراســتِه، لكنـّـُه مــا إن يدخــَل 
ــداه،  ــُف ي ــديٍد، فترتج ــٍر ش ّ ــُه توت ــى يصيبَ ــاِن حت ــِة االمتح ــَك بورق ــةَ ويمس القاع
وتتضــارُب الِفَكــُر فــي رأســه إلــى أن يظــّن أن عقلـَـه أصبــح فارغــاً مــن المعلومــات.

: ي
 أُجيُب عّما يأ�ق

 أصُف حالةَ يعرب;  	 
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ي بالسلوك المناسب لكّل مشكلٍة:
 أُكمُل الجدوَل الآ�ق

ــن 	  ــل م ــَد قلي ــيُّ بع ــاطي العقل ــودُ نش ــوف يع ــي وس ــظ بهدوِئ ــُق وأحتف ال أقل
ــت. الوق

أقلُب ورقةَ االمتحان لمّدة خمِس دقائَق وأتنّفس بهدوء.	 
أقرأ أسئلةَ االمتحان بهدوٍء عّدَة مّرات.	 
أقضي الدقائَق قبَل االمتحان في أحاديَث وديٍّة مرحة.	 
أتناوُل فَطوري وأبتعُد عن المنبّهات.	 
أنامُ نوماً كافياً.	 
أقرأ األسئلةَ سؤاالً سؤاالً.	 

السلوك املناسباملشكلة

أرتجف حني أُمسك بورقة 

االمتحان

أقرأ األسئلة دفعًة واحدة

أُحس بالصداع عند االستيقاظ 

يوم االمتحان

أتوتّر قبل الدخول إىل قاعة 

االمتحان بسبب أحاديث 

رفاقي

عندما أقرأ االسئلة ال ألحظ 

بعض الكلامت

يف ليلة االمتحان أسهر و أسهر 

حتى الساعات األوىل من 

الصباح

أُحسُّ بأن عقيل غُي قادٍر عىل 

تذكّر أيِّ يشء
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ي عن حالِة قلٍق مررُت بها، وكيف ت�فُت، ثّم أكتبها.
ُ رفا�ق  أُخ�ب
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 أقرأ.. أفهم.. أستنتج:

 ســامي ســبّاٌح ماهــٌر اســتطاَع أن يُحــرَز ميداليـّـةً ذهبيـّـةً فــي مســابقات الناشــئيَن 
للســباحِة، وقــد كان العاشــُر مــن نيســاَن يومــاً حاســماً لــه، فالمناســبةُ مهمــة جــداً 
ــٍر بســرعٍة تفــوُق ســرعةَ  ــة مت ــاِز األربعمئ ــادٌر علــى اجتي ــُه ق ــَت مــرًة أخــرى أن ليثب
المشــاركين مــن أرجــاء الوطــن العربــي كلّهــم، قفــَز إلــى المــاِء، والفرحــةُ تغمــرهُ، 
ــن اللحــاِق  ــَن أحــٌد م ــةَ أشــواٍط دوَن أن يتمّك ــادِة ثالث ــَق بســرعته المعت ــد حّق وق
بــه، وفجــأًة تشــنّجْت عضلــةُ قدمــِه اليســرى، وأصبــح عاجــزاً عــن متابعــِة مشــوارِه 
ــدأت إيمــاءاُت  ــَق، ب ــه أخف ــِه لكن ــى إصابت ، حــاول جاهــداً الســيطرَة عل التنافســيِّ

ــُه تنهمــُر. وجهــِه تتغيّــُر، نظــَر إلــى مدّربــِه وجمهــورِه، وأخــذْت دموعُ

أنا معَك5
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  ما شعوُرَك لو كنت مكان سامي؟. 1
 

  أُساعد سامي عىل تجاوز حزنه بـ:. 2
  
  
 

 وقف مدرِّب سامي إىل جانبِه ووضع له برنامجاً تدريباً مما جعلُه متفائالً ودفعُه 
ي المسابقِة مرًّة ثانيًة

إىل المتابعِة والمشاركِة �ف
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ي وضعَت نفسَك فيها مكاَن مدرِّب سامي من الحالِت 
 ماذا تسمي الحالَة ال�ق

 الآتيِة؟ ولماذا؟
 التخاصم – التخاذل – التعاطف – التنافر

  
 

 أُرتِّب الكلمات الآتية لأعرّف التعاطف.

م
�

� �ع

القدرة

والقيام

مشاعر

 ا�� � 
بسلوك إ

� خر�
�
ا�

التعاطف: هو القدرة  

 ماذا سيكوُن إحساُسَك تجاَه مدّربَك الذي ساعَدَك لو كنَت مكان سامي؟ ولماذا؟
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ي. ي بموقف تعاطفُت فيِه مع غ�ي
 أُكمُل الجدوَل الآ�ق

سبب الّتعاطف.املوقف
 الّسلوك اإليجايّب الذي

سلكتُه
نتيجة الّتعاطف.

غياُب رفيقي مّدًة 

طويلًة عن املدرسِة.

تواصلُت معُه وزّودتُُه عدم متابعته دروَسُه.   

بالّدروِس والواجباِت 

املنزليِّة.

تابَع دروَسُه معنا 

وكأنُّه مل ينقطْع عن 

املدرسِة.

ي بموقٍف تعاطَف فيِه أحُدهْم معي.
ُ الجدوَل الآ�ق  أمالأ

نتيجة الّتعاطف.سلوك الّتعاطف الذي سلكَُهاملوقف
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وحدة أنا وأنت
أنا وأصدقائي الدرس األول  

نتحاور لنرتقي الدرس الثاني  

نتواصُل لنتآلَف  الدرس الثالث  

ي هذه الوحدِة:
الوحدُة الثانيُة )أنا والآخر(: سنتعّلُم �ف

تكويَن صداقاٍت جديدٍة وممارسةَ سلوكاٍت تحافظ ُعلى األصدقاِء الُجُدِد.	 
تعزيَز مهاراِت الحواِر وتقبِّل اآلخريَن.	 
تأكيَد أهميِّة وسائِل التواصِل االجتماعيِّ في حياِة الفرِد والمجتمِع.	 





 أقرأ وأفهم:

 انتقلــْت أســرةُ عّمــاٍر مــن ريــِف حمــاَة إلــى مدينِة حمــاَة في أثنــاِء العام الدراســّي، 
فتــرَك عمــاٌر رفــاَق الحــيِّ ورفــاَق المدرســِة الذيــن قضى معهم ســنواٍت مــن عمره.

ــي  ــة الت ــي الطريق ــراً ف ــدِة حائ ــِته الجدي ــى مدرس ــِه األّوِل إل ــي يوِم ــاٌر ف دخــَل عم
ــن. ــع اآلخري ــا م ــن خالله ــيتواصل م س

 

ي المدرسة؟. 1
ي يومه الأول �ف

  بماذا أحسَّ عّمار �ف
 

 ما مخاوُف عّماٍر بعَد انتقاله إىل المدرسة الجديدة . 2
 برأيك؟

 

حاٍت مناسبة.  تعاَلوا نساعده عىل تجاوِز مخاوِفه بتقديم مق�ق
  
 

ي ما كتبت.
 أشارك رفا�ق

أنا وحيد

أنا وأصدقائي1
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 أُفّكُر وأستنتُج:

بعَد مروِر عّدِة أيامٍ لعّماٍر في المدرسة.

سنعرفك أرجاَء المدرسة

ال تهتم... سأساعدك 
عىل النهوض

مهالً... لقد سقطت منك 
هذه النقود

أهالّ بك يا عّمار
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ّ أصبحوا أصدقاَء،  ي المدرسة ح�ق
ي تمّتَع بها عماٌر وزمالُؤُه �ف

 أستنتُج الصفاِت ال�ق
ي الفراغ المناسب:

وأكتبها �ف
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ي بناٍء جديٍد يسكُن فيه أولٌد يقاربونك عمراً، فّكر كيف 
 انتقلَت وأهَلَك للسكِن �ف

ستتعامل معهم لتصبحوا أصدقاَء؟
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 قضية للمناقشة:

 تطــورْت الحيــاةُ وأصبــَح اســتخدامُ التقانــة جــزءاً مهّمــاً فــي العمــل والبيــت والمجتمــع، 
وقــد انتشــر الهاتــُف الخلــويُّ كثيــراً فــي اآلونــِة األخيــرِة بيــن النــاس؛ فتباينــْت آراءُ النــاِس بيــَن 

مؤيـّـٍد الســتخدامِ األطفــاِل هــذا الهاتــَف ومعــارٍض لــه.
ُّها األطفاُل معنيون بها. هذه قضية مهّمة للمناقشة، وأنتم أي

ــَف،  ــذا الهات ــاِل ه ــتخدامَ األطف ــُد اس ّ ــٍة تؤي ــن؛ مجموع ــى مجموعتي ــوزع إل  نت
ومجموعــٍة تعــارُض ذلــك؛ ولْيُبــِد المتّكلــُم األّوُل مــن المجموعــة األولــى رأيـَـه، ثــّم 
المتكلــُم األوُل مــن المجموعــة الثانيــة، وهكــذا... ولتدافــع كلُّ مجموعــٍة عن رأيها 

باألدلـّـِة والحجــِج المقنعــِة ضمــَن مــّدة زمنيـّـة محــّددة ملتزميــن آداب الحــوار.

نتحاور لنرتقي2
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ي الحوار نحتاُج إىل ذكر آراِئنا بعبارات 
�ف

واضحة مع ذكر السبب والدليل إن وجد. 
مثال: استخدام االأطفال للهاتف الخلوي

الرأي: من الخطأ استخدام االأطفال 
للهاتف الَخَلوّي. 

ي بعض االأحيان يُعّلم االأطفاَل 
السبب: �ف

العنف.
َ سلوُك صديقي، وأصبح  ّ الدليل: تغ�ي

ونية  لك�ت عنيفاً؛ بسبب ولِعِه باالألعاب االإ
العنيفة.

ي بموضوع استعمال الأطفال للتقانة والأسباَب  ّ عن رأ�ي ي تع�ب
 أذكُر الِفَكَر ال�ق

 والدليَل عىل ذلك.
  
  
  
 

 أُفّكُر وأُحاوُر:

 هل تستطيُع أن تتكلَم و تصغَي بوقت واحد؟
 

 كيَف نستطيُع أن نتحاوَر دوَن أن يحدَث خالٌف بيننا؟
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ي بوضع إشارة ) ✔ (، وإضافِة مهاراٍت 
 أختاُر مهاراِت الحواِر الناجِح مّما يأ�ق

جديدًة.

التكلّم بهدوء 	 
االستماع للطرف اآلخر 	 
فرض الرأي 	 
التكلم بغضب 	 
تقبّل وجهاِت نظر اآلخر 	 
االنحياز لفريقي 	 

  
 مهارات جديدة للحوار الناجح:  

  
 

. ي
َ أحِد الأشخاِص حول قضّيٍة تهّم�ف ف ي وب�ي

ي عن حواٍر ُمهمٍّ دار بي�ف
ُ لرفا�ق  أُع�ب

  هل تعلُم:
ي عيوِن 

ي إيماءاِت الوجِه وحركاِت الجسد، كأْن تنظَر �ف
 أنَّ هناك مهاراِت حواٍر تظهُر �ف

الشخِص الذي يتحّدُث إليك، وتجلُس ِجلسًة تدلُّ عىل اهتماِمك بحديِثه.

 أُفّكُر وأُناقُش.

أمامَــَك صــوٌر لعــّدِة أشــخاصٍ تختلــُف إيمــاءاُت وجوِههــم وحــركاُت أجســاِدهم، مَــْن 
ــاذا؟ ــم؟ ولم ــاوُر منه تُح
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ف آداب الحوار الناجح. فم�ي ي بكتابة حواٍر وتمثيِله مل�ق
 أُعـالُج الموقَف الآ�ق

»والــُد حاتــمٍ يريــُد منــه أن يتعلــَم العــزَف علــى العــوِد، وحاتــٌم يريــُد إقناَعــه بأنـّـُه يفّضــل تعلُّــَم 
كــرِة الســلِة«.
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اً عنها. ّ  أُلحظ الصورة الآتية ُمع�ب

نتواصُل لنتآلَف3
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ي تساعُد الأشخاَص عىل التواصِل 
ُ الوسائَل ال�ق ف ّ  أُناقُش الحالِت الآتيَة، وأب�ي

ي تواجههم.
للوصول إىل حلٍّ للمواقف ال�ق

اق لأسباٍب مختلفة.  وا إىل الف�ق  حالة)1(:  عائلُة سعيٍد وعائلُة أنوَر اْضُطرُّ
  
  
 

ي الظْهِر، ويريُد استشارَة ابِنِه الطبيِب 
ي آلماً شديدًة �ف

 حالة)2(:  أبو عامٍر يعا�ف
ي الخارج.

 المقيِم �ف
  
  
 

ف بسبب مرضها الذي ألزَمها   حالة)3(:  غابْت سلمى عن مدرستها لمّدِة يوم�ي
 الفراَش.

  
  
 

تُها. ي اخ�ق
اِت وسيلٍة واحدٍة من وسائِل التواصِل الجتماعيِّ ال�ق ف ْ  أذكُر ِم�ي

املِْيزاتاسم الوسيلة
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ي مشكالِت الستخدام الُمفرِط لوسائل التواصل الجتماعيِّ 
ي �ف

 أتحاوُر أنا ورفا�ق
ُمستعيناً بالصور الآتية.
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 أذكُر المشكالِت الناتجَة عن الستخدام الُمفرط لوسائل التواصل الجتماعّي.
  
 

ُح ِفَكراً لالستخداِم الرشيِد لوسائل التواصل الجتماعّي.  أق�ق
  
 

 أرسل إليَك شخٌص ما طلَب صداقٍة عىل إحدى وسائِل التواصل الجتماعّي دوَن 
ي الحقيقة، فهل تقبل؟ وما مسّوغاتُك؟

 أن تتمّكن من معرفِته �ف
  
 

ونّية يكتشف يومّياً آلَف الحالت من  لك�ق  إذا علمَت أّن قانوَن الجرائم الإ
أ لوسائل التواصل الجتماعّي. ّ  استغالل الأطفال بسبب الستخدام الس�ي

ي حال شعرت أّن أحَدهم يحاوُل استغالَلك أو 
أيَّ الإجراءات الآتية ستتخُذ �ف

الضغَط عليك ع�ب هذه الوسيلة؟

طة بعَد إعالم أهىلي ي أُبلُغ الرسش
ُ والدي أو والد�ت يأُخ�ب

ي الصف بمشكل�ت
أبوح لرفيقي �ف

ي الكبار الذين أثق بهمأسكُت وال أبوُح الأحد
ُ أحَد أقربا�أ أتابع تواصىلي معه خوفاً منهأُخ�ب

ي الصّف الحتمالِت الستَة السابقَة، وأختاُر الجيَد منها، 
ي �ف

 أُناقُش مع رفا�ق
وأناقُش معّلم الصف فيه.

ونية. لك�ق  أكتُب حاّلً جديداً أستطيع تنفيَذه لأحمَي نفسي من الجرائم الإ
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سالمتي
أتجّنب اإلساءَة الدرس األول 

أتجّنب الخطَر الدرس الثاني 

أنا أشارك الدرس الثالث 

لو كنَت مكاني الدرس الرابع 



ي هذه الوحدِة:
سنتعّلُم �ف

الجســديّة 	  اإلســاءة  تجنّــب  كيفيّــةَ 
. للفظيّــة ا و

المتفّجــرة 	  المخلّفــات  أنــواَع 
بهــا. والتوعيــةَ  ومخاطرهــا 

أهميّة النوادي في حياتنا.	 
تجنّــب ضغــط األقــران الــذي يــؤدّي 	 

ــلبيٍّة. ــَج س ــى نتائ إل



 أقرأُ وأفهُم:

هــذا الّصبــاَح لــم تكــْن رنــا علــى طبيعِتهــا، وفــي المدرســة لــم تتحــّدْث أو تلعــْب 
مــع أحــٍد.

فــي الّصــّف الحــَظ الجميــُع أّن رفيقتَهــم ليســْت علــى مــا يـُـرام، فقــد كان مَرُحهــا 
الُمعتــادُ وحيّويّتُهــا مفقوديــن، همســْت نــدى لرنــا: مــا بــِك؟!، أجابتهــا: ال شــيءَ.

أدركْت ندى أّن صديقتَها حزينةٌ، فقّررت االستعانةَ بالمرشدة.
ــى أن  ــبِّ وتتمنّ ــى الح ــاج إل ــا تحت ــا أنه ــدتها، وأخبرتْه ــع مرش ــا م ــْت رن جلس
تعيــش فــي جــوٍّ أســريٍّ هــادئ، لكنّهــا اســتيقظت علــى صــوِت إخوتهــا يتبادلــون 
ألفاظــاً غيــَر الئقــة كالعــادة وفــي أحيــاٍن كثيــرة ينتهــي األمــر بالعــراك الجســدّي.

أجتّنُب اإلساءة1
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 ما السبب الذي جعل رنا حزينة؟

 ما الذي يث�ي إزعاج رنا من إخوتها؟
  
  
  
 

 أتحّدُث إىل رفيقي عن مواقِف إساءة مختلفٍة مررُْت بها أو سمعُت عنها، 
: ي

ي الجدول الآ�ق
وأصّنُفها �ف

النتائجاملوقف
 الترصّف األفضلتصنيفه

 لتجّنب مثل هذا

املوقف إساءة جسديّةإساءة لفظّية
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ي الجدوِل.
ي المواقِف الواردِة أدناه، وأصّنُفها �ف

ي �ف
 أُناقش مجموع�ق


 باللجوء أتلّفُظ بكلماٍت بذيئة
أحل� مشك��	

ب إ� ال��


 ع� ا��خرين 
أفرُض رأ�

أغضُب ب�عة فأشتم

ألعُب بهدوء �
 � أؤذي 



أصدقا��


 بالحوار 
أحل� مشك��	

مع الطرف ا��خر

� أقاطُع حديث ا��خرين

أتكّلُم بصوٍت مرتفع 
��سيطَر ع� الموقف

أُصغي إ� الطرف ا��خر

ام 
 باح°	 ُ عن غض±² ّ أُع°±


 بانفعال
أناقُش مشك��	

أدافُع عن وجهة نظري 

بالحوار

مواقف تقود إىل اإلساءة )الخطر(مواقف تجّنب اإلساءة )السالمة(
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 أكتُب عىل الشجرة سلوكاٍت إيجابّية تقودنا إىل المحّبة والتعاون، وأُشارُك فيها 
. ي

رفا�ق

شجرة الحياة
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 أقرأُ وأفهُم:

دراسة حالة:
ــامُ إشــارًة  ــامَ فتجــاوزْت إحــدى األغن ــاف ليرعــى األغن عــاة فــي أحــد األري خــرَج أحــُد الرُّ
ــِه وعالمــاُت الخــوِف  ــِه علــى رأِس ــق، وعندمــا رآهــا الّراعــي وضــَع يدي حمــراءَ علــى الطري

ــِه. ــى وجِه واالنزعــاِج عل

 برأيك ما سبُب خوِف الّراعي؟
 

شارة الحمراء؟ ي يدّل عليها وجود الإ
 ما الأخطار ال�ق

 

ُب اخَلَطَر2 أجتنَّ
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 أتأّمُل وأفّكُر:

َ مّما تتخّيُل، تعّددِت الألواُن، اختلفِت الأشكاُل، والَخَطُر واحٌد:
 هي َخِطرٌة أك�ث

اعِرْفها لتأمن خطرها

 َ ال تخدْعَك بعُض االجساِم؛ فقد تكون ذخائَر غ�ي
منفجرٍة أو ُعبواٍت ناسفًة.

ي االأرِض جّذابًة لكْن بعَد لمسها أو 
قد تكوُن االأشكاُل المرمّية �ف

تشغيلها نجُدها متفّجرًة وخِطرًة.

إذا رأيُت جسماً غريباً:
أبتعُد عنُه، ال ألمسُه، أُبّلُغ االآخرين فقد يكوُن ُلغماً، 

ي المحافظات ١٨9
أتّصُل عىل الرقم: دمشق ١٣0 با�ت
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 أتأّمُل وأفّكُر:

ْعها من مكانها. ف ْ عالماُت التحذيِر ُوضعْت لحمايِتَك، ل تحّرْكها، ل تَ�ف

 برأيك لَم التحذيُر من دخوِل هذه المناطق.

  
  
  
 

: ف ف الآتيت�ي ي الصورت�ي
ي تّ�ف الطفل �ف

ي �ف ُ رأ�ي ف ّ  أُب�ي

انتبه دوماً للدالئل 
وكْن حذراً.
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خطر خطر 

 
 

خطر خطر 

 
 

ي ما كتبُت.
 أُشارك رفا�ق

ي الوصوِل بأمان إىل الجهِة الأخرى دوَن أْن يصطدَم بأيِّ 
 أُساعُد صديَقنا مازناً �ف
جسٍم غريٍب أماَمُه.

ي 
  أستخدُم الورَق المقّوى والورَق الملّون لتصميِم ُملصقاٍت )إشارات التحذير( ال�ق

عرفُتها.
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 أقرأُ وأفهُم:

تيٌم: ما أجمَل صوَرِك مع أصدقائك في النادي البيئّي.
ــا  ــدة لبيئتن ــة ومفي ــومُ بنشــاطاٍت متنّوع ــا نق ــه، إنّن ــا في ــَك أْن تشــترَك معن ــا رأيُ ــم م ــناءُ: نع س

ومجتمعنــا كحمــالت التشــجير وتنظيــف الحدائــق.
تيٌم: حدثيني أكثَر عن أهداف النادي وأنشطتُه.

سناءُ: إليَك دليَل النادي، اطّلْع عليه.
تيــٌم: أهدافـُـه وأنشــطتُه مُمتعــة ٌومفيــدة، ولكنّنــي أهتــّم حاليـّـاً باألنشــطِة الرياضيـّـة التــي أقــومُ 

بهــا فــي النــادي الرياضــّي..
سناءُ: رائٌع أنّك تعرُف ما تريُد وتسعى لتحقيقه.

ي الحوار؟
ي وردت �ف

 أسّمي النوادي ال�ق

ي النتساِب إليه؟ ولماذا؟
 أيُّ نوٍع من الأنديِة يناسُب اهتماماِتَك وترغُب �ف

  
 

أنا ُأشارُك3
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. َ ي
، ثّم نكمُل الجدوَل الآ�ق ي

 أُحاوُر زمال�أ

الهدف من األنشطةأنشطة أرغب يف مامرستهانوع النادي

النادي املوسيقّي
  
 

  
 

النادي الفليّك
  
 

  
 

النادي املرسحّي
  
 

  
 

نادي الرسم والفنون
  
 

  
 

نادي القراءة املجايّن
  
 

  
 

نادي الرياضة
  
 

  
 

ي أحد هذه الأندية؟
 كيف نفيُد أنفسنا ومجتمعنا عند المشاركُة �ف

  
 

ف الأموَر  ي تأسيسه مراع�ي
ي عرضاً تعريفّياً عن النادي الذي نرغب �ف

 أُجّهُز مع زمال�أ
الآتيَة:

اسم النادي ونوعه  	 
الهدف منه  	 
مكانه  	 
أوقات الدوام  	 
 األنشطة المقترحة المفيدة للبيئة والمجتمع  	 
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 أقرأُ وأفهُم:

What is your favorite season?

وســامٌ تلميــٌذ محبــوٌب مــن رفاقــه وهــو رائــٌد علــى مســتوى القطــر بمــادّة العلــوم، 
ــُه أن يســاعدوه  ــّرر رفاقُ ــداً. ق ــس جيّ ــة لي ــة اإلنكليزي ــادة اللغ ــي م لكــّن مســتواه ف
علــى رفــع مســتواه التحصيلــّي فــي هــذه المــادّة؛ ولذلــك اتفقــوا أن يتّحدثــوا إلــى 
بعضهــم  البعــُض فــي الفرصــة الثانيــة مــن كّل يــومٍٍ مدرســيٍّ خمــَس دقائــق باللغــة 
اإلنكليزيــة، رفــض وســامٌ فــي البدايــة مشــاركتهم، ولكــن رفاقــه نّفــذوا خطّتهــم، 
ــٌد، وبــدأ يفّكــر فــي المشــاركة، فاشــترى قاموســاً  وعندهــا وجــَد وســامٌ أنــه وحي
لمعرفــة معنــى بعــض الكلمــات، وكتابــاً يشــرح القواعــد، وهــذا مــا ســاعده علــى 

تحســين مســتواه فــي المــادّة.

ي البداية؟ 
ي موقف وسام �ف

 1. ما رأيك �ف
 2. لو كنَت مكان وسام، فماذا تفعل؟ 

 3. ما نتيجة ما قام به رفاُق وسام؟ 

لو كنَت مكاني4
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 4. ماذا تسّمي ما قام به رفاق وسام؟ هل إيجابّية نتائجه أم سلبّية؟
 

 أقرأُ وأفهُم:

لن نلعب معك ال ترتّددي لنذهب معاً 

المدرســّي، الــّدوامِ  انتهــاِء  بعــَد 
صديقِتهــم  زيــارَة  ميــرا  اقترحــْت 
الجديــدة، فوافــَق الجميــُع مــا عــدا 
حنــاَن التــي أخبرتْهــم أنّهــا ال تســتطيُع 
الذهــاب معهــم دوَن أْن تخبَر والديها، 
فأصــّر الجميــع علــى ذهاِبهــا معهــم 
دون  فــوراً  المدرســّي  الــدوام  بعــد 
لــن  فإنّهــم  وإاّل  والديهــا  إخبــار 

يشاركوها اللعَب في المدرسة.

 1. ما رأيُك بموقِف حناَن؟
  

 2. لو كنَت مكاَن حناَن فماذا ستفعُل؟
  

 3. ما نتائج الّضغِط الذي مارسْتُه صديقاُت حناَن عليها؟
 

 ـ أكتُب موقفاً تعرضُت فيه لضغِط أقران وأحّدُد نتائجه.
  

 ـ كيف ت�فت؟
  

 ـ هل كنت راضياً عن ت�فَك؟
 

قد يكون لضغط االأقران نتائج 
إيجابية أو نتائج سلبية
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وحدة مجتمعي
ُأحب قريتي ولكن الدرس األول  

اكتشاف التقومي الدرس الثاني  

بدايات العصور الدرس الثالث  

حكاياُت احلرِف التقليدية الدرس الرابع  

القانون حضارة  الدرس الخامس  

بالعدل نرتقي  الدرس السادس  

وطني مسؤوليتي الدرس السابع  



ي هذه الوحدِة:
الوحدُة الثالثُة )مجتمعي(: سنتعّلُم �ف

تحديَد أبرِز تغييراِت المجتمِع السوريِّ في ظلِّ األحداِث التاريخيِة.	 
كيفيةَ سنِّ القوانيِن وتطويِرها وبياِن أهميِّتها للمجتمِع.	 
توظيَف طريقِة حلِّ المشكالِت في دراسِة الهجرِة من الّريِف إلى المدينِة.	 
أنواَع الِحَرِف التقليديِة وكيفيةَ المحافظِة عليها.	 
 	. أنواَع التقويمِ وربطَُه بالتاريِخ البشريِّ



 أقرأُ وأفهُم:

ــِة  ــُد عــن المدين ــٍة تبع ــي قري ــة ف ــِف الّرق ــي ري ــع أســرِتِه ف ــُش م ــالٌح يعي  أســعُد ف
ــٍغ  ــُه بمبل ــُع محصولَ ــزرُع أرَضــُه مســتخدماً أدواٍت قديمــةً، ويبي ــراً، ي ســتيِن كيلومت

ــِز. ــِق والعْج ــعُرهُ بالضي ــٍل ال يكفــي لســدِّ احتياجــاِت أســرِته، وهــذا يُش قلي
وهــو أٌب لخمســِة أوالد. جمــاٌل يبحــُث عــن عمــٍل، عامــٌر ســيبدأُ دراَســتَُه الجامعيــةَ 
ضــةٌ فــي مشــفى المدينــِة تنتقــُل باســتمراٍر بيــن قريتهــا  فــي جامعــِة البعــِث، أميــرةُ ممرِّ
والمدينــة، رشــيٌد مُْضطـَـرٌّ إلــى ارتيــاِد الثانويــِة فــي منطقــٍة مجــاورة؛ ألنـّـُه ال يوجــُد 
ســوى مدرســٍة واحــدٍة للتعليــمِ األساســيِّ فــي قريِتــه، منــى فــي الصــفِّ الخامــِس، 

وتعشــُق الطبيعــةَ هــي ورفاقُهــا.

ــِه  ــِع أرِض ــاٌر آخــُر ســوى بي ــعَد خي ــدى أس ــْن ل ــم يك ــه ل ّ ــه أن ــُف ل ــا يُْؤَس  ومّم
والهجــرِة للعيــِش فــي المدينــة بجــواِر ابــِن عّمــِه الــذي هَجــَر القريــةَ منــُذ أعــوامٍ 

ــاً. ــَر ربح ــةً أكث ــَن مهن ــاِت أوالِدِه ويْمتَه ــدَّ احتياج ليس

أحب قريتي؛ ولكن 1
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ي قراَر أسعَد، أُجيُب عن الأسئلِة الآتية:
ي القصَة ومعرف�ق

 بعَد قراَء�ق

  ما المشكلُة الناجمُة عن قراِر أسعَد؟. 1
الهجرة من      إىل  

ي دفعْت أسعَد للهجرة من القرية إىل المدينة؟. 2
 ما الأسباُب ال�ق

  
  
  
  
 

ما نتائُج هجرِة أسعَد وعائلِته إىل المدينة برأيك؟. 3

النتائج

جامل

عامر

أمية

رشيد

منى

أسعد

الريف

املدينة
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َُه  ي أرى أنَّها تساعُد أسعَد وغ�ي
ُح بعَض الحلوِل ال�ق ، وأق�ق ي

  أتعاوُن أنا ومجموع�ق
ي يحبون.

ي قريتهم ال�ق
ف عىل البقاء �ف  من الفالح�ي

  
  
  
  
  
 

تذّكر:     
دائماً عند حلِّ المشكلة أنَّ الحلوَل ترتبُط بالأسباب 

ي ما كتبت.
 أُشارك رفا�ق

ي أي مكاٍن 
ي المدرسة أو الأرسة أو الحّي أو �ف

ي )�ف
 أكتُب عن مشكلة واجهت�ف

 آخر......(، ُمّتبعاً الخطوات الآتية:
 	 أحّددُ المشكلة: 

  
  
  

 	 أُبيُّن أسبابَها: 
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 	 أذكُر ما نتَج عنها: 
  
  

   

 	 أُعّددُ اإلجراءاِت التي نفذّتُها لحلِّ المشكلة: 
  
  
  

 	 أَمُناسباً كاَن الحلُّ أمْ غيَر مناسٍب؟ 
  
  
 

 أنت قادٌر عىل حلِّ أيِّ مشكلٍة تواجهك.
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 كيف تروي أحداثاً حصلت معك خالَل عام مستخدماً مفرداٍت دقيقًة: . 1
 ساعة، يوم، أسبوع، شهر، عام؟

  
 

  ما أنواع التقويم؟. 2
  
 

  ما الفرُق بينهما؟. 3
  
 

ــر  ــمس والقم ــب الش ــى تعاق ــة إل ــة القديم ــاراِت العربيّ ــي الحض ــاُن ف ــه اإلنس انتبَ
و)الليــل والنهــار( و)الفصــول المختلفــة(، فوضــع التقويــَم.

والتاريــُخ فــي بعــض األحيــان يــروي حقائــَق الماضــي، فمــا رأيـُـك أن نســتمع إلــى 
حكايــِة األشــهِر الشمســيّة والقمريـّـة؟

اكتشاُف التقومي 2
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 أقرأ وأفهم:

: ي
ُ الجدول الآ�ق  أمالأ

أسامء األشهر يف وقتنا الحايلسبب التسميةأسامء األشهر يف البابلية

األشهُر الشمسيُّة:
كان النــاُس فــي َشــْهَري كانــوَن األوِل وكانــوَن الثانــي يتوقّفــون عــن األعمــال 
، فهمــا شــهرا الثبــاِت واالســتقرار،  الزراعيـّـة، إذْ يَِكــنُّ اإلنســاُن فــي البيــت ويســتقرُّ
ــتّد  ــا تش ــديدين، بينم ــرِده الش ــه وب ــرُب األرَض برياِح ــا يض ــذي يليُهم ــهر ال والش
العواصــف واألصــوات العنيفــة فــي شــهر آدارو، لتكــوَن بدايــةُ الســنة البابليــة 
والحركــة فــي شــهر نيســانو، أمـّـا شــهر أيــاُر فهو شــهر الضيــاِء والنـّـوِر والزهــر، وفي 
شــهر حنطــة الــذي يلــي يكــوُن موســُم الحصــاد، وابــُن الحيــاة إنـّـه تّمــوز، لكــّن آَب 
شــهُر الَعــداء، وفــي أيلــول )الصــراخ والعويــل( تحــزُن بابــُل علــى وفــاِة تّمــوَز، وفــي 

تشــري قديــم وتشــري غــراي )الالحــق( الشــروع فــي الســنة الّســريانية.
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نساُن قديماً الأشهَر؟ وبماذا تربُطها أنَت اليوَم؟   بماذا ربَط الإ
  
 

 أقرأ وأفهم:

األشهُر القمرية:
 للقمــر أطــواٌر مختلفــةٌ الحظَهــا إنســاُن الحضــارات القديمــة فــي ســوريةَ، فرصــَد 
حركتـَـه ووضــَع أســماءً لهــا، لكــْن لــم تنتشــْر هــذه األســماءُ إال فــي القــرن الخامــِس 

، وهــي علــى النحــِو اآلتــي: الميــالديِّ
ــّمَي  ــٌر فُس ــا صف ــه، أمّ ــاَل في ــل القت ــم القبائ ــك لتحري م بذل ــمَِّي شــهُر الُمحــرَّ  ُس
ــق  ــفِر، وأُطل ــاِل أو الس ــوَن للقت ــن يخرج ــال حي ــن الّرج ــوِت م ــوِّ البي ــك لخل بذل
ربيــٌع األوُل وربيــٌع الثانــي علــى المــّدة التــي يعيــُش النــاس فيهــا فــي الربيــع، وشــهُر 
ُجمــادى ُســمَِّي بذلــك لجمــوِد المــاِء فيــه بســبب البــرد، ورجــٌب لفظــةٌ جــاءت مــن 
التَّرجيــب أي التَّعظيــم، وشــعباُن مــن تشــعُِّب القبائــِل وتفّرِقهــا للقتــال، ورمضــاُن 
اٌل مــن شــالِت اإلبــُل بأذنابهــا ) رفعتهــا (، وذو  مضــاِء أي الَحــّر، وشــوَّ ة الرَّ مــن شــدَّ
 . ــة ألنـّـه شــهُر الحــجَّ الِقعــدة لقعــود النــاس فيــه عــن القتــال والتَّرحــال، وذو الِحجَّ

نساُن قديماً الأشهَر القمرية؟   بماذا ربَط الإ
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 أقرأ وأفهم:

: �قي
آ

ُ الجدول ال  أمالأ

التاريخ الميالدي والهجري:
لــم تكــن أســماءُ األشــهِر الشمســيِّة والقمريـّـِة غريبــةً عــن اإلنســاِن فــي ســوريةَ، بــل 
كانــت تتغيـّـُر بدايــاُت الســنِة حســَب األحــداِث المهّمــة، فيكــوُن التأريــُخ بحســب 
النشــاطاِت الزراعيـّـِة أو بيــوم تنصيــِب ملــٍك، أو حــدوِث معركــة، إلــى أن كان عــام 
ُّخــَذ ميــالدُ الســيِد المســيِح عليــه الســالمُ بدايــةَ  اثنــي عَشــَر وثالثمئــٍة للميــالد إذْ ات

الســنِة الشمســيِّة، وأصبحــْت أشــهُرها تُعــَرف باألشــهِر الميالديـّـة. 
ــى  ــة إل ــن مك ــول ملسو هيلع هللا ىلص م ــدَّ حــدُث هجــرِة الرس ــد عُ ــةُ فق ــهُر القمري ــا األش  أمّ
ــّميْت  ــوِر اإلســالم، فُس ــَد ظه ــمَّ بع ــو الحــدَث المه ــورة( ه ــة المن ــرَب )المدين يث

ــة. ّ ــهِر الهجري باألش

مجموُع أيام السنة الشمسيةعدد أيّام كل شهرأسامء األشهر الشمسية

6667



مجموع أيام السنة القمريةعدد أيّام كل شهراسم الشهر القمرّي

مالحظة:      
ون يوماً، وستة أشهر عدد  ي السنة القمرية عدد أيامها تسعٌة وع�ث

إن هناك ستة أشهر �ف
أيامها ثالثون يوماً 

َ السنِة الميالدية والسنة الهجرية؟. 1 ف   ما الفرُق ب�ي
  
 

ي السنة الميالديّة؟. 2
ي السنة الهجريّة أم �ف

  الّشهُر الأق�، أموجوٌد �ف
  
 

 ما الأعياُد المرتبطُة بالأشهر الميالدية؟ وما الأعياُد المرتبطُة بالأشهر . 3
 القمرية؟ 
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تقسيمات العصور:

ي تقسيم الزمن الطويل؟
  هل يكفي اعتماُد الأشهِر فقط �ف

 

ــِة  ــوٍن وثماِنمئ ــُذ ملي ــي ســوريةَ من ــةُ أنَّ اإلنســاَن ُوجــَد ف ــاُت األثري ــت الحفري أثبت
ــخ؟ ــذا التاري ــف ســندّون ه ــل، فكي ــخ طوي ــام، وهــو تاري ع

َّ وأجيُب: ي
 أقرأ الخطَّ الزم�ف

اِع الكتابِة بالحجريِة برأيك؟   لماذا ُسّميت العصوُر قبَل اخ�ق
 

  أطلْق تسميًة أخرى عىل عصوِر ما قبَل التاريخ. 
 

استخدم اإلنسان يف هذة العصور 
أدوات حجرية

اخرتاع الكتابة ٣٢٠٠ ق.م

عصور ....................عصور ما قبل التاريخ
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اِع  ي ظهرت بعَد اخ�ق
  ماذا تتوّقُع أن يكوَن العلماُء قد أطلقوا عىل العصور ال�ق

 الكتابة؟
 

ف العصور؟ اُع الكتابة حدثاً فاصالً ب�ي   لماذا ُعّد اخ�ق
 

أُكمُل البطاقَة التعريفة الآتية:. 1

تُسّمى األداةُ التي تدلُّ على تقسيم أيام السنِة إلى أشهٍر وأسابيَع وأيامٍ بـ:	 
   
استُِنَد في وضعها إلى:	 
   
وضعها اإلنسان بهدف:	 
   

، ثُمًّ أجيُب:. 2 ي
أقرأ الخطَّ الزم�ف

اكتشاف الزراعة 

٩٠٠٠ قبل امليالد

اخرتاع الكتابة 

٣٢٠٠ قبل امليالد

اخرتاع األبجدية 

١٤٠٠ قبل امليالد

ميالد السيد املسيح 

عليه السالم

هجرة الرسول ص 

يف ٦٢٢م

عصور تاريخية
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 ما الحدُث الذي ُعّد بدايَة العصور التاريخّية؟ . 1
 

َ ميالِد السيد المسيح عليه السالم وهجرِة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟ . 2 ف  كم سنًة ب�ي
  
 

ضع رموزاً تاريخيًة )م – هـ – ق.م( لالأحداث الآتية: . 3

الرمزالحدث

اخرتاع الكتابة

ميالد السيد املسيح عليه السالم

هجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

اخرتاع األبجدية

اكتشاف الزراعة
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 أُفّكر وأُجيب:

ي حياتك؟ ولَم هو مهمٌّ عندَك؟. 1
ه مهّماً �ف   ما الحدٌث الذي تَُعدُّ

  
 

 أقرأ وأفهم:

لــدى أيِّ إنســاٍن أو أيِّ بلــٍد أحــداٌث مهّمــة، اتّخَذهــا المؤّرخــوَن عالمــاٍت لتقســيمِ 
ــي  ــة الت ــة، فمــا األحــداُث المهّم ــى قديمــٍة ووســطى وحديث ــة إل العصــور التاريخي

مــّرْت بهــا ســوريةُ فــي العصــور التاريخيــة؟

عنــَد ســامي هوايــةُ جمــع المعلومــات مــن اإلنترنــت، ولديــه موقــٌع مفّضــٌل بعنــوان: اكتشــف 
سورية.

ــن  ــاِت ع ــن المعلوم ــُر م ــك الكثي ــح لدي األم:  أصب
ســوريةَ.

نعم. سامي: 
األم:  وماذا ستفعل بها؟ لَم ال تُفيُد زمالءَك بها؟

سامي:  أنــِت علــى حــقٍّ يــا أمـّـي، ســأكتُب مــا جمعتــه 
ــة الدراســاِت  ــي حّص ــي ف ــى زمالئ ــرأَهُ عل ألق

ــة. االجتماعيّ

بدايات العصور 3
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 أقرأُ النّص الذي كتبه سامي، وأُجيُب:

سوريةُ والمنجزات
 فــي ســوريةَ اكتُشــفِت الزراعــةُ، فانتقــَل اإلنســاُن مــن حيــاِة الصيــد إلــى 
اآلخريــن،  مــع  التواصــَل  ســّهلِت  التــي  األبجديــةُ  واختُرعــِت  االســتقرار، 
ــٌل،  ــا قلي ــةٌ وعددَه ــا واضح ــم، ألّن أحرفَه ــاِت العال ــكلِّ لغ ــاً ل وأصبحــْت أساس
إلــى اللَّذيــِن اســتمّرا مــن )64ق.م(   ورغــَم االحتــالِل الرومانــيِّ والبيزنطــيِّ 
هــا  )636م(، بــرَز فيهــا الكثيــُر مــن العلمــاِء والمفّكريــَن، وأُنشــئْت مدرســةُ )الرُّ
وأنطاكيةَ ( التي أصبحت المدرســةَ األولى للفلســفة والعلوم، ليســاهَم الســوريّون 
بعــد التحريــر العربــيِّ فــي تأســيِس الدولــِة العربيــة فــي العصــر األمــوي مــن حيــُث 
ــي  ــاركوا ف ــة، ويش ــوِد العربي ــكُّ النق ــة( وَس ــات الدول ــِن )مؤسس ــاءُ الدواوي إنش

نهضــٍة علميـّـٍة وفكريــٍة فــي الدولــة العربيــة فــي العصــر العباســي

 : ي
 أُكمُل الجدول الآ�ق

نتائجهاملنجز

 اكتشاف الزراعة

 اخرتاع األبجدية

 إنشاء مدرسة )الرُّها وأنطاكية(

 تأسيس الدولة العربية يف العرص األموي

املساهمة يف نهضة علمية يف الدولة العربية يف 

العرص العبايس
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أُسس تقسيم العصور التاريخية:
 وجــد المؤّرخــون فــي المنجــزات الحضاريــة التــي قّدمتها ســوريةُ لإلنســانية أحداثــاً مهمةً 
يمكــن االعتمــادُ عليهــا لتقســيم العصــور التاريخيــة فــي ســورية، مســتندين إلــى المتغيــراِتْ 
التــي نتجــت عــن هــذه األحــداث، فُعــّد اختــراُع الكتابــة بدايــةَ العصــور القديمــة، وتأســيُس 
الدولــة العربيــة فــي العصــر األمــوي بدايــةَ العصــور الوســطى، ومعركــةُ ِحطّيــن بدايــةَ العصــور 

الحديثة.

	 أقرأُ الخط الزمنّي، وأجيُب عّما يأتي:

العصور الحديثة واملعارصةالعصور الوسطىالعصور القد�ة

اخرتاع الكتابة

معركة حط�

تأسيس الدولة العربية 

يف العرص األموي

٦٦٢م

١١٨٧م

٣٢٠٠ق.م

ميالد السيد املسيح 

عليه السالم
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ي سورية هو الأطوُل؟
  أيُّ العصوِر التاريخّية �ف

  
 

  هل انتهت العصور الحديثة والمعارصة؟ لماذا؟
  
 

 أُكمل المخّطط بالحدث والتغي�ي الناتج عنه:

  أضع تعريفاً للحدث المهم؟
  
  
 

ــِه،  ــى نتائِج ــِه نعتمــُد عل ــِد مقــداِر أهميّت ــى أيِّ حــدٍث تاريخــيٍّ وتحدي للحكــم عل
ــِخ  ــِن كلِّ تاري ــا بتدوي ــة ســمَح لن ــراع الكتاب ــَدهُ، فاخت ــْت بع ــي حَدثَ ــرات الت والتغيّ

اإلنســاِن.

التغيريالحدث

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

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

....................................................................................
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 اقرأ:

شخصيّاٌت سورية:
ــةً مــن تاريخهــا فــي العصــور القديمــة تحــت االحتالليــن   قضــت ســوريةُ مرحل
الرومانــّي والبيزنطــّي، ومــع ذلــك اســتمرَّ اإلنســاُن الســوريُّ بالعطــاء، فظهــرت عــدةُ 

شــخصيّاٍت فــي تلــك الحقبــة.
	 ماذا تعرُف عن الشخصيّات السورية في العصور القديمة؟

	 مــاذا تعــرُف عــن لوقــا الســوري؟ وجوليــا دومنــا؟ وأبولــودور الدمشــقي؟ 
وماويــة ملكــة العــرب؟ 

لنستمْع إليهم يتحدثون عن أنفسهم:

اسمي لوقا السوري:
عشــُت فــي القــرن األّول الميــالدي فــي مدينــة أنطاكيــة، ســافرُت مــع بولــَس 
الرســوِل إلــى رومــا للتبشــير بالديانــة المســيحية، كتبــُت اإلنجيــَل المعــروَف اليــوم 

ــا. ــل لوق بإنجي

ابنــة  اســمي: جوليــا دومنــا 
يوليــوس باســيان. كبيــر معبــد 
الشــمس فــي مدينــة حمــص.
ومئــٍة  ســبعيَن  عــامَ  ولــدُت 

للميــالد.
رومــا  إمبراطــوَر  تزوجــُت 
شــجعُت  ســيبتيموس. 
ــدي  ــَم وكان عن األدَب والعل
ــأمِّ  ــُت ب ــون فلســفي فلقب صال

لفالســفة. ا
لــديَّ ولــدان، أصبحــا حكامــاً لرومــا فلقبــُت بــأمِّ القياصــرة. ســاعد وجــود أســرتي 

الحمصيــة فــي رومــا علــى نقــل األفــكار والتــراث الســوري إلــى هنــاك.
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اسمي أبولودور الدمشقّي عملت مهندساً معماريّاً، 
أرســَل إمبراطــوُر رومــا ترايانــوس فــي طلبي 
ألذهــَب إلــى رومــا وكلّفنــي إدارة مجموعة 
المعماريّة والعمرانيــة  المشــروعات  مــن 
فــي مدينــة رومــا، صممــُت جســراً عمالقــاً 
أســواٍق  ومجّمــَع  الدانــوب،  نهــر  علــى 

ــر. ــا الكثي ــاٍت، وغيَره وحمامّ

العربيــة  تنــوخ  قبيلــة  مــن  ماويــة  اســمي 
ــب دُّوَن  ــرق حل ــوب ش ــا حن ــس توم ــة القّدي ــام 3٧٥م أّسســت كنيس ــدُت ع ُول
اســمي فــي هــذه الكنيســة بثــالث لغــات ســريانية وعربيــة ويونانيــة ُوصفــُت 

التّقــوى. بالحكمــِة وشــدِة 
حكمــُت المنطقــةَ الممتــدة مــن جنــوب لبنــان حاليــاً إلــى ســيناء وانتصــرت علــى 

الرومــان.

  ما العمُل الذي أنجزَُه لوقا السوري؟
  

  كيف كان دور المرأة السورية قديماً؟
  

َ مؤسساٍت  أ ي طلب المهندس أبولودور ِلُينسث
اطور روما �ف ي لك موقف إم�ب

 ماذا يع�ف
ي روما؟ 

 عمرانيًة �ف
  

ي تلك المرحلة؟
  كيف تفهم دور سوريَة �ف

  
؟  ّ ي

ي أثناء الحتالل الروما�ف
 ما دللُة وجود هذه الشخصيات التاريخية السورية �ف

 لسورية.
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حكاياُت احلرِف التقليدية 4
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ّ عن الصورة الآتية:  أُع�ب

خان أسعد باشا

اثها  ي سوريَة أسلوٌب مبَتَكٌر يعكُس حضارتَها وارتباَطها ب�ق
  للصناعاِت اليدويِة �ف

الأصيل،بعَد قراءِة المعلومات الخاصة بكّل حرفٍة أصُفها بعبارٍة مناسبة من 
ي وإبداعي.

صياغ�ق
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كة لهذه الحرف. ات المش�ق ف ْ   امالأ الفراغات بالِم�ي
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  برأيك ما سببب عدم النتشار الواسع لهذه الحرف؟
 

ي بحرفة تقليدية من سورية:
ُ الشكَل الآ�ق  أمالأ

ي اتخذتْها الدولُة للحفاِظ عىل 
ي مصادر التعّلِم عن بعِض الإجراءاِت ال�ق

  أبحُث �ف
. ي

الحرف التقليدية وأعرضها أمام رفا�ق
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: ي
ي الجدول الآ�ق

ي مضمون الصورة، وأضُع نتائَج عمىلي �ف
 أُحاوُر رفيقي �ف

الحلوُل املقرتحُة لتجّنبهاالنتائُج املحتملة للحادث

ِ ضمَن قانوٍن؛ هو    درسِت الدولُة كلَّ الحتمالِت وحلوِلها، ونّظمْت حركَة الس�ي
قانوُن .........................................................................

 مالحظة:
َ عىل هذا القانون.

يمكنك العودة إىل مصادر التعّلم والّطالع أك�ث

القانون حضارة 5
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: ي
ي الجدول الآ�ق

ي مضمون الصورة، وأضُع نتائَج عمىلي �ف
 أحاوُر رفيقي �ف

  درسِت الدولُة كلَّ الحتمالِت وحلوِلها، ونّظمْت حمايَة الغاباِت ضمَن قانوٍن؛ 
هو قانوُن .................................................................

 مالحظة:
َ عىل هذا القانون.

يمكنك العودة إىل مصادر التعّلم والّطالع أك�ث

ي قانوناً وضْعتُه الدولُة والسبَب الذي ُوِضَع من أجله: 
  أتذّكُر أنا ورفا�ق

  
  
  
 

ي ما كتبت.
 أشارك رفا�ق

الحلوُل املقرتحُة لتجّنبهاالنتائُج املحتملة للحادث
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  إنَّ القانوَن ل ينشأُ من فراٍغ؛ وإنّما هناك حاجٌة إليه ومراحُل لوضعه.
 أُرتُّب مراحَل وضِع القانون:

)صياغتها عىل صورة قانون - إصدار القانون - تحديد المشكلة – تحليل 
المشكلة ووضع ضوابط(.

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

ي ل تناسُب مفهوَم القانون:
  أضُع إشارة X حمراء عىل تحَت الكلماِت ال�ق

 

 

��الفو

التنظ��

عدم ا�ساواة

من


ا	

ام ا�قوق اح��

الس�مة
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ي الجمهورية العربية 
ِ الناظمِة للحالِت الآتيِة �ف

ف   أبحُث عن مضموِن أحد القوان�ي
: ي

السورية وأتبادل المعلومات مع رفا�ق

مضمونهالقانون

قانون االنتخاب

قانون التعليم اإللزامي

قانون حامية الرثوة الحيوانية

قانون السي

ُ أهمّيَتها للمجتمع. ف ّ ، وأب�ي ي الوقت الحاىلي
ي سوريَة �ف

َ صدرْت �ف ف  أبحُث عن قوان�ي
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 أقرأُ وأفهُم:

أعلنــْت إحــدى نــوادي الرســمِ والفنــوِن عــن إجــراِء مســابقٍة ألفضــِل لوحــٍة لألطفــال 
مــن عمــر 8 إلــى 12 ســنةً، ولدى قيــام اللجنة المختّصة بدراســةِ اللوحات وموافقتها 
للشــروِط تبيـّـن أّن هنــاك لوحــةً لطفــل اســُمه أنــُس تجــاوَز الســنَّ المحــّددَ لالشــتراك 
فــي المســابقة، فعمــُره بلــغ 16 ســنةً، فــرأى مُعظــُم أعضــاِء اللَّجنــة إخــراَج صاحــب 
اللوحــة مــن المســابقة، لكــّن أحَدهــم اعتــرض قائــالً: إنــه يعــرُف والــَد هــذا الطفــل 

ويريــُد تجــاوَز شــرِط العمر.

 ما التجاوُز الذي أراَدُه عضو الّلجنة؟ ولماذا؟
  

أُطلُق اسماً عىل هذا التجاوز  

 لدى أعضاء اللجنة خياران:

ط العمر . 1  تجاوز رسث
والموافقة عىل مشاركة 

ي المسابقة.
صاحب اللوحة �ف

ي المسابقة.. 2
ط العمر وعدم السماح له بالمشاركة �ف رفض تجاوز رسث

ي رأيك أّي القرارين يُعدُّ قراراً عادلً؟ ولماذا؟
- �ف

َ عادٍل؟ - لماذا رأيَت القرار الآخر قراراً غ�ي

: ي
 أفّكر �ف

تكافؤ الفرص, العدالة, الواسطة

بالعدِل نرتقي 6
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أثره يف املشاركني اآلخرينأثره يف أنسالقرارات

قرار اللجنة بالقبول

قرار اللجنة بالرفض

 أُطلُق حكمي عىل المواقِف المجتمعّية الآتيِة:

غري عادلعادلاملوقف

حرمان الفتاة من التعليم

عاملة األطفال

مشاركة املرأة يف االنتخاب

مّجانية التعليم

ي الحالة الآتية:
، وأحُكُم بالعدل �ف ي

 أمّثُل دوَر القا�ف

ــن ســيطعم العصفــور، علمــاً أن  اختلــف وســيٌم ولمــى بعــد عودتهمــا مــن المدرســِة فــي مَ
ــة. ــام متتالي ــةَ أي ــُه ثالث لمــى أطعمت

 َمن سيطعم العصفور؟ ولماذا؟
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اً عنها: ّ  أُلحظ الصور الآتية مع�ب

أحافظ على مدرستي 

وطني مسؤوليتي 7
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 أذكُر:

1 .: ي تجاَه نفسي
 مسؤولّي�ق

  
 

ي المدرسة:. 2
ي تلميذاً �ف

ي بصف�ق
 مسؤولّي�ق

  
 

ي المجتمع:. 3
ي فرداً �ف

ي بصف�ق
 مسؤولّي�ق

  
 

4 .: ي
ف أَُؤّدي مسؤولّيا�ق  شعوري ح�ي

  
 

ف ل يَُؤّدي الآخرون مسؤولّياِتهم:. 5  شعوري ح�ي
  
 

ي هو:. 6  الشخُص المسؤوُل برأ�ي
  
 

ي ما كتبت.
 أُشارك رفا�ق
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: َ ي
  أُكمُل الجدوَل الآ�ق

عامةخاصةاملمتلكات

فرشاة األسنان

املدرسة

املستشفى

الحديقة

قلعة حلب

غابة الفرلق

جسدي

البيت

الحافلة

: ي
  أنّفُذ بعَد َمْلء الجدول ما يأ�ق

ي الخاّصة:. 1
ي تجاَه ممتلكا�ق

 تحديد مسؤولّي�ق
  
 

ي تجاَه الُممتلكاِت العاّمة:. 2
 تحديد مسؤولّي�ق

  
 

  ماذا يحدُث لو خرّب أحُدهم المستشفى.. 3
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. ي  أصّمُم صحيفة المسؤولياِت الخاّصة �ب
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ُ الجدول: ي وأمالأ
 أقرأُ ما يأ�ق

رأى مجموعــة مــن األطفــال أنَّ حديقــةَ الحــيِّ بحاجــة إلــى تنظيــف، فقــّرروا مــن 
تلقــاِء أنفســهم القيــامَ بهــذِه المهّمــة واالعتنــاء بالحديقــة.

 

النعمصفات العمل التطوعي

له مقابل ماّدي

نُّفَذ بتوجيٍه من سلطة ُعليا

ُخطَّط له جامعيّاً

يحّقق مظهراً حضاريّاً وجامليّاً

يحّقق املصلحة العامة

يُعّبُ عن مسؤوليّتي تجاَه وطني سوريَة

: ي
 بعد مْلء الجدول أُجيُب عّما يأ�ق

 َمن الذي استفاَد من العمل الذي أُنِجَز طوعياً؟. 1
  
 

 ما شعوُرك تجاَه العمِل المنّفذ؟. 2
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 أذكُر عمالً ُمماثالً أنجزته يخدم المصلحة العامة.. 3
  
 

  أُعّدُد خصائَص العمل التطوعّي:
  
  
  
 

ي ما كتبت.
 أُشارك رفا�ق

ي عمالً تطوعّياً نقّدُم به خدمًة للمدرسة، ونخّطط لتنفيذه 
ُح مع مجموع�ق   أق�ق

خالل الأسبوع القادم.
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بيئتي
َشمُسنا وَقمُرنا الّدرس األّول 

سورية قلب العالم الّدرس الثّاني 

طبيعُتنا تنّوٌع وغنًى الّدرس الثّالث 

العالــم بيئات طبيعّية متنّوعة الّدرس الّرابع 

نتواصُل لِنكتشَف الّدرس الخامس 

صناعُة الطبيعِة الّدرس الّسادس 

األرض تتكّلم الّدرس الّسابع 

ملتقى األطفال العرب  الّدرس الثّامن 

ي هذه الوحدِة:
سنتعّلُم �ف

تأثير الشمس والقمر في البيئة.	 
أهميّة موقع الجمهورية العربية السوريّة.	 
تأثيَر أنواِع التضاريِس في األنشطِة االقتصاديِة.	 
العالقة بين عناصر الُمناخ والتنّوع الحيوّي.	 
أنواَع األنهاِر في وطني سوريةَ.	 
آلية تشكل الترب	 
أهميّة إعادة استثمار بعض موارد البيئة.	 
أهميّة التعاون العربّي.	 



بيئتي
َشمُسنا وَقمُرنا الّدرس األّول 

سورية قلب العالم الّدرس الثّاني 

طبيعُتنا تنّوٌع وغنًى الّدرس الثّالث 

العالــم بيئات طبيعّية متنّوعة الّدرس الّرابع 

نتواصُل لِنكتشَف الّدرس الخامس 

صناعُة الطبيعِة الّدرس الّسادس 

األرض تتكّلم الّدرس الّسابع 

ملتقى األطفال العرب  الّدرس الثّامن 

ي هذه الوحدِة:
سنتعّلُم �ف

تأثير الشمس والقمر في البيئة.	 
أهميّة موقع الجمهورية العربية السوريّة.	 
تأثيَر أنواِع التضاريِس في األنشطِة االقتصاديِة.	 
العالقة بين عناصر الُمناخ والتنّوع الحيوّي.	 
أنواَع األنهاِر في وطني سوريةَ.	 
آلية تشكل الترب	 
أهميّة إعادة استثمار بعض موارد البيئة.	 
أهميّة التعاون العربّي.	 



ي مكاِنها.
 أصُف القَمر والّشمَس بكلمٍة أو عبارٍة مناسبٍة، وأكتُبها �ف

ا��رض كوكب الحياة

 أفهُم وأفكُر.

الحالــة 1: ســفينةٌ فــي المحيــط األطلســّي متوجّهــةٌ إلــى َكنَــدا، دخلــْت ليــالً مينــاءَ ألمــا فــي 
خليــِج فنــدي )شــرق كنــدا(، أفرغــت حمولتهــا، وأرادت الخــروج مــن المينــاء نهــاراً، لكنّهــا 

واجهــت مشــكلة.

َشمُسنا وَقمُرنا1
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 أكتُب ِفَكري لمساعدِة ُربّان السفينِة عىل الخروِج بسفينِتِه من الميناِء.

ي ميناء ألما
السفينة نهاراً �ف ي ميناء ألما

السفينة ليالً �ف

 

 

ي ما كتبُت.
 أشارُك رفا�ق

 أفهُم وأفكُر.

الحالة 2: ينَشُط َصيُْد األسماِك في خليِج فندي ليالً.

عودة الصيادين نهاراًصيد الأسماك ليالً

ي هذا الخليِج:
 صيُد الأسماِك �ف

ينشُط   بسبب  	 
ويتوقُّف   بسبب  	 
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ي تساعُد الّسفَن عىل الدخوِل 
ي لمعرفِة اسِم الظاهرِة ال�ق

 أُحلُّ الّلغز الآ�ق
ي 

ٍة من الأسماِك ) �ف والخروِج من الميناِء وتساعُد الصياديَن عىل صيِد كمّياٍت كب�ي
الأماكن الضحلة(.

ــُث  ــأرض حي ــِة القمــِر ل ــاه البحــار والمحيطــات بســبِب جاذبيّ ــا ظاهــرةٌ تحــُدُث لمي 1: أن
ــاطِئ. ــاهُ نحــَو الّش ــّدمُ المي ــُع منســوُب المــاِء وتتّق يرتف

ل

6
ا
م3

9 د
12

 مضاعفات العدد 3 مرتّبة تصاعدياً.

اسُم الظاهرِة:  

ــُث  ــأرِض حي ــِر ل ــِة القم ــاه البحــر والمحيطــات بســبِب جاذبيّ ــرةٌ تحــدُث لمي ــا ظاه 2: أن
ــن الشــاطِئ. ــاهُ ع ــاِء وتتراجــُع المي ــُض منســوُب الم ينخف

ر

25

ا
5

ج

15

ز
20

ل
10

 مضاعفات العدد ٥ مرتّبة تصاعدياً.

اسُم الظاهرِة:  
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َ المدِّ والَجْزِر. ف َ مبّيناً التشابَُه والختالَف ب�ي ي
ُ الشكَل الآ�ق  أمالأ

الَجْزُر هوالمد� هو

سبب الحدوث

: َ ي
ُ الشكَل الآ�ق  أمالأ

فوائد الشمس
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 حقيقة علمّية:
ي كوكِب 

ٌة تنطلُق منها رياٌح شمسّيٌة تؤثُّر �ف يحدُث عىل الشمِس انفجاراٌت كب�ي
الأرِض.

 أُلحُظ الّصوَر الآتيَة وأُكمُل الفراَغ المطلوَب:

الرياح الشمسية تسّبب
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ي 
ِ الشمِس والقمر �ف ِ عن مقالٍت عن تأث�ي ّ الصغ�ي ي موقِع الفلكي

َ �ف
 أبحُث أك�ث

. ي
، وأعِرُضها أماَم رفا�ق ي

ي أعجبت�ف
 الأرِض، وأجمُع بعَض المعلوماِت ال�ق
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 أقرأُ وأفهُم:

)مرحبــا( أنــا آدمُ، أعمــُل موظّفــاً فــي شــركٍة ســياحيٍّة فــي مدينــِة رومــا حيــُث أقيــُم 
منــُذ ُولــدُت.

دخَل مكتبي شابّان يرغبان في شراِء تذاكِر سفٍر لقضاِء إجازِتهم السنويِّة.
وبينمــا كنــُت أعــِرُض عليهــم مُلصقــاٍت لــدوٍل تقــّدمُ عروَضهــا للســيّاِح الزائريــن 
ــُط  ــه )ســوريةُ خي ــَب علي ــذي ُكت ــا شــاهدنا هــذا الُملصــَق ال ــاً عندم ــنا جميع دُهْش

ــاّراٍت ثــالٍث 	 تدمــر ســيّدة التّجــارة العالميّــة( ــَن ق ــٍر يصــُل بي حري
قال أحُد الشابّين »مُستغِرباً«: سورية!

سوريُة قلُب العالِم 2
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ّي والبحرّي: ّ  أقرأ الخريطة وأتتّبع مساَر طريِق الحريِر ال�ب

الَمســاُر البــّريُّ يبــدأُ مــن   ويمــرُّ فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
عبــَر مدينــِة   ســيّدِة التّجــارة العالميـّـِة، وينتهــي فــي مدينــِة رومــا فــي 

إيطاليــا ليصــل إلــى دول قــارة أوروبــة.
الَمســاُر البحــريُّ يبــدأُ مــن   يمــرُّ فــي بحــاٍر ومحيطــاٍت هــي 
  

. وينتهــي فــي  

ُ أماناً؟
 أيُّ المسارين أقرُص وأسهُل وأك�ث
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 أقرأُ وأُجيب:

تدمُر سيّدةُ التّجارِة العالميِّة، وعاصمةُ القوافِل التّجاريِة:
ــا(،  ــا – إفريقي ــيا – أوربّ ــمِ )آس ــاّراِت العال ــي ق ــا الجغراف ــُط ســوريةَ بموقَعه تتوّس
وتُعــدُّ منفــُذ جنــوِب غــرِب آســيا إلــى البحــر المتوّســط ممــا كان لــه األثــُر الُمهــمُّ 

فــي دور تدمــَر الحضــارّي.
فموقــُع تدمــَر المتوّســط بيــن الّشــرق والغــرب في قلــب البادية الســوريّة، وتنظيمها 
حركــة القوافــِل التجاريـّـة، وتأمينهــا حركتهــا بحمايتهــا لهــا، وتعامــُل التّدمريّيــن، 

وتعاونُهــم، والتزامُهــم بالقيــم والمبــادئ؛ جعلهــا عاصمــةً ألغنيــاء التّجار.

ي أطلقت عىل تدمَر:
 ١. ما سبُب التسمياِت ال�ق

 آ. سّيدُة التجارة العالمّية.
  

 ب. عاصمُة القوافِل التجاريّة.
  

ي الجمهورية العربية السورية والدوِر الحضاريِّ 
َ موقِع وط�ف ف ٢. أذكُر العالقَة ب�ي

 لتدمَر عالّماً:
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ي الجمهوريّة العربّية السوريّة بالنسبة 
ي توّضح موقع وط�ف

 أُلحُظ الخريطة ال�ق
للعالم:

ي سوريَة مهمٌّ لأنّه:
موقع وط�ف

 	 
 	 

ي ما كتبُت.
 أُشارُك رفا�ق
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 أقرأُ الخريطَة، وأُكمُل العباراِت الآتيَة:

  الساحُل الشماليُّ لسورية ساحٌل صخريٌّ يتّصُف بأنّه عميٌق، تكثُر فيه الرؤوس والخلجان	 
مثل رأس   و   و   وخليج  

استثمرهُ اإلنساُن قديماً وحديثاً بإقامة  	 
مثاٌل على ساحٍل صخريٍّ من الخريطة  	 
ساحل ليبيا ساحٌل رمليٌّ يتّصُف بأنّه قليُل العمِق، استثمره اإلنسان بإقامة  	 

طبيعُتنا تنّوٌع وغنًى 3
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 أقرأُ الخريطَة، وأُكمُل العباراِت الآتيَة:

 اقتــراب الجبــال مــن الســاحل فــي مدينــة ليمــا فــي البيــرو )أمريــكا الجنوبية( جعل الســهول 	 
الســاحلية ضيّقــة جداً.

  أمّا في مدينة مونتيفيديو فإّن السهول الساحلية تكون  	 
بسبب  
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ية. ي تلك السهوِل ُمدناً، ومارَس فيها العديَد من الأنشطة الب�ث
نساُن �ف  ب�ف الإ

 أذكُر بعَض الأنشطِة المناسبِة لسّكاِن هذه المدن الساحلية:
  
  
  
 

 هل تعلُم: 
أن ملعــَب عمريــت ) أمريــت، وهــو االســم الكنعانــّي القديــم ( شــهَد أّول 
األلعــاب األولمبيـّـة فــي التاريــخ وهــو يعــود بتاريخــه إلــى القــرن الســادس عشــر 
قبــل الميــالد، وقــد كان يتّســع ألكثــَر مــن ١١ ألــَف متفــّرج، وتقــام فيــه ســباقات 
الخيــول ورياضــات أخــرى، ومنــه انتقلــت األلعــاب األولمبيــة إلــى بــالد اليونــان.
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 أقرأ الخريطَة، وأكمُل العباراِت الآتيَة:
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ــُر  ــوٍع وأذُك ــكلِّ ن ــاِت المناســبةَ ل ــال، أُعطــي الصف ــن الجب ــى الخريطــِة نوعــان م ــُر عل يَظه
ــا: ــُه اإلنســاُن فيه ــذي مارَس النشــاَط البشــريَّ ال

 1.  جبل عبد العزيز جبل مُنفرد يستطيع اإلنساُن استثماره بـ  
  
 

2.  جبــال لبنــان الغربيــة هــي سلســلة جبــال مُتّصلــة فيهــا مََمــّر جبلــّي يصــل دمشــق ببيــروت 
 هو 

 

 3.  جبال األلب هي  
 تتضّمن ممّرات جبلية مثل ممّر   الذي يصل إيطاليا بـفرنسا

استثمرها اإلنسان بـ  
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 أقرأ الخريطة الآتية:

أفّكر بـ
- جاف. 

- جليدي. 
- خصب 

  يظهــُر علــى الخريطــِة عــّدةُ أنــواٍع لأوديــِة، أُســمِّي نــوَع كلِّ واٍد
وأذُكُر النشاَط البشريَّ الذي يستطيع اإلنساُن ممارسته فيه:
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 هل تعلم:
أن نقل البذور والنباتات الطبيعية من بلٍد إىل بلٍد 

آخر يحتاج إىل اتفاقيات دولية تسمح بهذا.

 

 أقرأُ وأفهُم:

أنهــى مجموعــةٌ مــن التُّجــاِر )هنــري مــن بريطانيــا – إيشــان مــن الهنــد – أشــرف 
ــم.  ــة الســوريّة( رحلتَه ــة العربيّ ّ ــن الجمهوري ــة 	 ماجــد م ــن الصحــراء المغربي م
مــن البرازيــِل غــادروا ومعهــم بــذوُر شــجرِة المطـّـاِط بُغْيــةَ محاولــِة زراعِتهــا فــي 

بلدانهــم؛ لمــا لهــا مــن أهميـّـٍة اقتصاديـّـٍة.

ي توّضح توّزع بعض البيئات الطبيعّية حسب المناطق 
 أقرأُ خريطَة العالِم ال�ق

الحرارية:

درجة الحرارة منخفضة - الأمطار دائمة

درجة الحرارة مرتفعة 35 
درجة - الأمطار نادرة

درجة الحرارة مرتفعة 
25 درجة - الأمطار 

غزيرة ودائمة

درجة الحرارة مرتفعة - الأمطار غزيرة

درجة الحرارة مرتفعة - الأمطار شتوية

العالُم بيئاٌت طبيعّيٌة متنّوعٌة 4
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قّسَم العلماء سطح الأرض إىل مناطَق حراريٍّة تبعاً لزاوية سقوط أشّعة الشمس عىل 
دوائر العرض.

 

 مستعيناً بما سبق أمالأ الفراغات الآتية:

� المنطقة المعتدلة الدافئة
البيئة المتوسطية الواقعة ��

درجة الحرارة
ا��مطار

النبات: ا��رز، بلوط، سنديان
الحيوان: الطيور وا��رانب والسناجب

المنطقة المعتدلة الباردة
درجة الحرارة

ا��مطار
النبات: البلوط والصنوبر

الحيوانات: الثعالب والذئاب

� المنطقة الحارّة
البيئة ا�ستوائّية الواقعة ��

درجة الحرارة
ا��مطار

النبات: الصمغ والمطاط
ها. الحيوان: القرود وا��فاعي والببغاء وغ��
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ي التنّوع الحيوّي:
 ُمستعيناً بما سبق أكتُب أهمَّ عنارص الُمناخ المؤثرة �ف

  ،  

ي بلده؟ ولماذا؟
ي زراعة أشجار المّطاط �ف

 أيٌّ من التجار سينجح �ف
 

 أصل البيئة الطبيعّية بما يناسبها:

غابات أشجارها عالية كالغابات املتوسطية دامئة 

الخرضة )غابات كسب(

أمطار غزيرة وحرارة مرتفعة 

)البيئة االستوائية(

غابات أشجارها ضخمة مثل )غابات األمازون(

أمطار غزيرة وحرارة معتدلة 

)البيئة املتوسطية(

أعشاب متحّملة للجفاف مثل الشيح والشنان. 

الحيوانات: الظباء- السحايل )الصحراء املغربية(

أمطار نادرة وحرارة مرتفعة 

)البيئة الصحراوية(
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 تقع الجمهوريّة العربّية السوريّة ضمن المنطقة الحرارية /المعتدلة الدافئة/

ي لخريطة العالم:
ي السابقة وبعد قراء�ق

 من خالل معلوما�ق
ي الجمهورية العربية السورية هي  

ي وط�ف
البيئة الطبيعية �ف

 ّ ي ي ينمو فيها الصمُغ العر�ب
ي مصادر التعّلم عن البيئة الطبيعية ال�ق

 أبحُث �ف
 محّدداً بعَض الّدوِل المناسبِة لزراعتِه.

  
  
 

) ي شجرة الهّشاب )الصمغ العر�ب
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 أقرأ وأفهم

 جــادُ وغيــٌث وفــرُح أصدقــاءُ مــن مُــدٍن مختلفــٍة، يتواصلــون َعبْــَر أحــِد مواقــِع 
االجتماعــّي. التواصــِل 

إرسال

جاد: صباُح اخليِر غيُث وفرُح.

رائٌع هذا الكتاُب.

هل كتاُبك يخبُرنا عن سورية؟

انتظري ...  سأبحُث.

نعْم، إنه يتحّدث عن الكثيِر
من البحيراِت واألنهاِر يف سويَة.

أنا ابنُة مدينِة البوكمال، ميُرّ مبدينتي نهٌر  تاركًا األراضَي 
السوريَة، هل يخبُرك كتاُبك عن هذا النهر؟

صباُحكم سعادة

صباُحكم صبُح سوريَة اجلميلة.

أجمل  أصدقاءالرسائل
جاد

فرح

غيث

نتواصُل لِنكتشَف5
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ي البحث.
 سنقرأُ الخريطَة، ونساعُد غيثاً �ف

 نوع هذا النهر

)عابر/ساحيل/داخيل(

يخرج من األرايض 

السورية من مدينة

يدخل األرايض 

السورية يف
ينبع من اسم النهر

نهر   
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ِ ُ َ

. ُ ً

ُ ُ

ٍ ِ ّ ُ ٍ ً ْ
َ ّ ُ ُ ُ

ي البحِث ُمستعيناً بالخريطة.
 سأشارُك الأصدقاَء �ف

مالحظات أرغب بتدوينها
يسّمى النهر

)عابر- ساحيل- داخيل(
يصّب يف ينبع من اسم النهر

نهر

نهر

نهر
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 لنشارْك فرَح وغيثاً
ي حلِّ اللغِز 

وجاَد �ف
وترتيِب الكلماِت.

 سنجمع إجاباتنا حسب تسلسلها ونرّكبها لنحصل عىل المعلومة الآتية:

، و  فــي     النهــر هــو     جــاري   مــن    
. فــي   أو      
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 تعاَلوا نتأّمِل الصورَة الآتيَة لنشارَك جاَد وفرَح وغيثاً، ونعرَف ما سيحدُث لو 
فاَض النهُر.

لنلعب لعبة ماذا لو؟

ماذا لو فاض النهر...ماذا يحدث؟!!

جاهز.

إرسال

أجمل  أصدقاءالرسائل

وأنا كذلك.
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أنا   ابن/ة محافظة   تخيّلُت فيضاَن النهِر  
الموجوِد في محافظتي فشاهدُت  

 
 

ولنحلَّ هذه المشكلةَ أقترُح أْن  
 
 

 وزارة الموارد المائية وجدت لنا حالً لفيضان الأنهار ستعرفه بعد أن ترتّب 
الجمل.

يف مجرى النهر

ل

نستفيد منها يف الصيف

د

جدار يبنى

ا

وتروي تحجز خلفها املاء

و دس

األرايض الزارعية
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الحّل هو:   وهو الحّل األكثر نفعاً.

سّد الفرات
 هل تعلُم:  

ــرة  ــه بحي ــّكالً خلف ــة، مُش ــة غــرب الرق ــع الطبق ــد موق ــرات عن ــم ســّد الف أُقي
 األسد التي تُخّزن كّميّاٍت هائلةً من مياه النهر. 

قــّدم هــذا الّســّد فوائــَد متعــّددة، مثــل تنظيــم جريــان النهــر، وزيــادة األراضــي 
الزراعيــة، وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة.

ي عىل ذكر فوائد أخرى للسدود 
 أعمل مع مجموع�ق
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 أقرأُ الخريطَة، وأُحّدُد منها أسماَء الأنهاِر والسدود المقامة عليها.

سد الخابور

سد البعث

سد قطينة

نهر الكب� الشيل

سد ترشين

سد ١٦
 ترشين

يص
عا

ال

نهر الفرات

ور
خاب

 ال
هر

ن
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 أُفّكر: ِمْن أيَن نحصُل عىل:
ف – مواد البناء - الأخشاب؟ الطعام - الماء - اللباس – الأوكسج�ي

 أُكمُل العباراِت الناقصَة؛ لأصَل إىل النتيجة:

نأكُل   التي تنمو في التربة.	 
نلبُس   من القطِن الذي ينمو في التربة.	 
ــي تنمــو 	  ــاِت الت ــأكُل النبات ــي ت ــامِ الت ــُس   مــن األغن نلب

فــي التربــة.
نتنّفُس   الذي ينتُجُه النباُت الذي ينمو في التربة.	 
نشرُب من   الذي يُخّزُن في التربة.	 
نبني بيوتَنا من   التي تُصنُع من التربة.	 
نبني األثاَث من   التي تنمو في التربة.	 

صناعُة الطبيعِة6
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بة ف أهمّية ال�ق
ّ  أنا أستطيع إضافة عبارة جديدة تب�ي

 

ي توّصلُت إليها مّما سبق:
 النتيجُة ال�ق

 

ي ما كتبت.
 أُشارك رفا�ق

  هل تعلُم:
ّ تتكّوَن. ف ح�ق بَة تحتاُج إىل مئاِت السن�ي أنَّ ال�ق

بِة أستخدُمها يومّياً:  أذكُر أربعَة أشياَء من ال�ق
  
  
  
 

ماذا لو لم أعد موجودة 
عىل كوكبكم ماذا سيحدث؟
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ي المثال الأول. 
 أعمل مع رفيقي عىل استبدال كُل صورة بالكلمة المناسبة كما �ف

تتعرّض املياه املوجودُة يف شقوق الصخور 

للتجّمد بسبب  

ومن ثّم تتعرّض للذوبان، بسبب  

 تكرار عملية تجّمد املياه وذوبانها

 إضافة إىل عوامل أخرى يسبّب تفّكك الصخور

وتحّولها إىل   

ثّم  

لتصبح يف النهاية  

ويضاف إليها بقايا النباتات وروث الحيوانات واألحياء امليتة التي تتحلّل 

بفعل الكائنات املفّككة وهذا ما يزيد من خصوبة الرتبة.
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اً عنُه. ي ُمع�ب
 أُلحُظ الشكل الآ�ق

مكّوناُت الرتبِة املثالية.

5% مواد عضوية
)روث الحيوانات وبقايا 

نباتات وحيوانات ميتة (

٢5% هواء

٢5% ماء

٤5% مواد معدنية
)املعادن من أصل الصخر األم(
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بة. ب ُمستعيناً بما سبق وبالرسم التوضيحي لتشّكل ال�ق ّ ُح آلّية تشّكل ال�ق  أ�ث
  
  
  
  
 

املواد العضوية

الرتبة الناعمة

حىص

حجارة كبرية

الصخر األم
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ي الصورة الآتية:
بِة أماَم كلِّ جزٍء �ف ي توّضُح أهمّيَة ال�ق

 أكتُب العبارَة المناسبَة ال�ق

١

3

٢

5

٤

١ . 

٢ . 

3 . 

4 . 

٥ . 
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وعاً لتوعية المجتمع بأهمية إعادة استثمار  ي المجموعة م�ث
ي �ف

ُح مع زمال�أ  أق�ق
ُ عن  ّ موارد البيئة بما يعود بالفائدة عىل الفرد والمجتمع، وأصّمُم إعالناً يع�ب

وع. الم�ث

 األرُض تتكّلُم 7
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 أقرأُ وأفهُم:

أنا كرمٌ طفٌل عربيٌّ سوريٌّ في الصف الخامس.
ــة  ــة العربي ــي ســفارة الجمهوري ــدي ف ــل وال يعم

ــة. ــة أجنبي ــي دول الســورية ف
ألتقــي أنــا وأختــي هديــل أصدقاءَنــا مــن األطفــال 
العــرب المقيميــن فــي تلــك المدينــة كل أســبوع.
فــي هــذا األســبوع اتفقنــا أن يقــّدم كل طفــل 
معلومــةً عــن بلده، وسأشــارككم هــذه المعلومة، 
ــا  ــة وطنن ــتعانة بخريط ــوى االس ــم س ــا عليك وم

ــا. ــق لن ــة مــن أيِّ بلــد كل صدي ــي لمعرف العرب
ســأبدأ أنــا ابــن الجمهوريــة العربيــة الســورية التي 

يقصدهــا الســياح مــن أنحــاء العالــم لجمــال طبيعتهــا ومُناخهــا المعتــدل. ومّمــا 
تُشــتَهُر بــه صناعاتهــا النســيجية )البــروكار(، والخشــبية )الموزاييــك(.

وكارالموزاييك ال�ب

ملتقى األطفال العرب8
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ي ب
�

طة الوطن العر
خري
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صديقــي إيــاد: أنــا مــن بلــٍد عربــيٍّ يُلّقــُب بـــ )بــالد
ــن  ــن عظيمي ــك لمــرور نهري ــن( وســّمي بذل الرافدي
فــي أرضــه وكان لهمــا األثــر الكبيــر فــي نشــوء 

حضارتنا. وهو بلٌد غنيٌّ بالنفِط والغاِز الطبيعّي.

 بلد إياد هو   يلتقي النهران ليشكال معاً شّط العرب الذي 
. ي  

يصّب �ف

التقاء نهري دجلة بالفرات

صديقــي جــاد :أنــا مــن بلــٍد عربيٍّ يســتمتع ســاكنوه
وزّواره بزيــارة األهــرام، وممارســة رياضــة الغــوص 
فــي الســاحل الشــرقّي للبحــر األحمــر ويســتمتعون 

بمشاهدة الشعاب المرجانية.

 بلد جاد هو:  
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ي صناعة  
يُستفاد من المرجان �ف

صديقتي بيسان: أنا من بلٍد عربيٍّ ُسمِّيُْت بيسان على
ــي  ــي وأهل ــد عودت ــبُّ 	 عن ــه، وأُح ــٍة في ــم مدين اس
إليــه	 زيــارَة البحــر الميـّـت ألســتمتع برمالــه الطينيــة 

وأطفو فوق مياهه المالحة جّداً.

 بلُد بيسان هو:  

ف البحر الميت بـ   يتم�ي
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صديقي صابر: أنا من بلٍد عربيٍّ يُشــتهر باســتخراج
علــى  شــواطئه  تُطــلُّ  الخــام،  الحديــد  وتصديــر 

المحيط األطلسي الغني باألسماك المتنوعة.

 بلُد صابر هو   يشتهُر بـ  
و  

. ي
ٍّ وأُشاركها رفا�ق ي  أجمُع معلومات جغرافية عن بلٍد عر�ب
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ٍّ يحقق التكامل  ي وٍع اقتصاديٍّ عر�ب اِح م�ث ي عىل اق�ق
 أتعاوُن أنا ومجموع�ق

ي الدرس.
ي مرّت بنا �ف

 القتصادي ويجمع الدول العربية ال�ق
  
  
  
  
  
  
  
  
 

أمــا باقــي األصدقــاء فهــم أكبــُر ســنّاً ويدرســون فــي الصــف الســادس وســتخبركم 
عنهــم أختــي هديــل فــي العــام المقبــل.
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وطني
أحداٌث ومتغّيراٌت الدرس األول 

ُمنجزاٌت حضارّيٌة الدرس الثاني 

أدواٌر حضارّيٌة  الدرس الثالث 

تراٌث وهوّيٌة الدرس الرابع 

آثاُرنا العالمّية الدرس الخامس 

بالعدل نرتقي الدرس السادس 

ي هذه الوحدِة:
سنتعّلُم �ف

ّــرت فــي 	  المتغيّــرات التاريخيّــة التــي أث
تاريــخ ســورية فــي العصــور القديمــة 

ــطى. ــور الوس ــدت للعص ومّه
منجــزات العلمــاء الفكريـّـة فــي ســورية 	 

فــي العصــور الوســطى.
التــي 	  الحضاريــة  المنجــزات  أهميّــة 

قّدمتهــا ســورية لإلنســانيّة فــي العصــور 
الوســطى.

المحافظــة 	  وكيفيــة  التــراث  أهميّــة 
عليــه.

أهميّة ترسيخ بعض القيم كالعدالة.	 



وطني
أحداٌث ومتغّيراٌت الدرس األول 

ُمنجزاٌت حضارّيٌة الدرس الثاني 

أدواٌر حضارّيٌة  الدرس الثالث 

تراٌث وهوّيٌة الدرس الرابع 

آثاُرنا العالمّية الدرس الخامس 

بالعدل نرتقي الدرس السادس 

ي هذه الوحدِة:
سنتعّلُم �ف

ّــرت فــي 	  المتغيّــرات التاريخيّــة التــي أث
تاريــخ ســورية فــي العصــور القديمــة 

ــطى. ــور الوس ــدت للعص ومّه
منجــزات العلمــاء الفكريـّـة فــي ســورية 	 

فــي العصــور الوســطى.
التــي 	  الحضاريــة  المنجــزات  أهميّــة 

قّدمتهــا ســورية لإلنســانيّة فــي العصــور 
الوســطى.

المحافظــة 	  وكيفيــة  التــراث  أهميّــة 
عليــه.

أهميّة ترسيخ بعض القيم كالعدالة.	 



 أقرأُ وأفهُم:

تعاقبــت علــى الجمهوريـّـة العربيـّـة الســوريّة حضــاراٌت مزدهــرةٌ شــكلت تاريخهــا القديــم، 
حملــت عــّدة لهجــات منهــا اآلراميـّـة والســريانيّة والعربيـّـة تداولهــا النــاس فــي بــالد الشــام 
التــي تشــمل )ســورية ولبنــان وفلســطين واألردن(، وفــي نهايــة هــذه الحضــارات جــرت 
ــاً  ّ ــن المجتمــع الســوري اقتصادي ــر فــي تكوي أحــداث سياســيّة فــي ســورية كان لهــا تأثي

وسياســيّاً وثقافيـّـاً. أدت إلــى انتهــاء العصــور التاريخيــة القديمــة وبدايــة الوســطى.

، ثم أُجيب: ي
ي الفصِل الأّول تقسيُم العصور، أتذّكرُها مع رفا�ق

 مّر معي �ف

  م�ق بدأت العصور التاريخية القديمة؟. ١
 

ي نهاية العصور التاريخّية . ٢
ف �ف  عانت الجمهورية العربية السورية من احتالل�ي

 القديمة استمّرا من عام ٦4 قبل الميالد إىل ٦3٦ ميالدي:
ما هما؟  

  م�ق بدأت العصور التاريخّية الوسطى؟ وم�ق انتهت؟. 3
 

 أقرأُ وأفهُم:

الحــدث التاريخــي لــه نتائــج تؤثــر فــي المجتمــع، فمــا األحــداث التاريخيـّـة التــي 
ــة  ــة وبداي ــة القديم ــة العصــور التاريخيّ ــى نهاي ــخ ســورية وأدت إل ــي تاري ــرت ف أث

العصــور التاريخيّــة الوســطى؟

 أحداٌث ومتغّيراٌت 1
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لنتعرف على هذه األحداث من الجدول الزمنّي اآلتي:

	249م
ب العربي 244

فيلي
ب العربــّي مــن 

صيّة لفيليــ
خ

شــ
ت ال

صفــا
ت ال

ســاعد
حكــم رومــا، ومــن أعمالــه 

صولــه ل
ح ورجولــة إلــى و

طمــو
حيــاة 

ســين 
ح

االعتمــاد علــى القوانيــن، واالهتمــام بت
س. انتهــى حكمــه عــام 249م، ومــن أبــرز مواقفــه 

النــا
حريــة العبــادة، علــى 

حيين ب
ســي

ســانيّة أنــه ســمح للم
اإلن

حيين 
ســي

حية، لكــن الم
ســي

الرغــم مــن أنــه لــم يعتنــق الم
ســامح الدينــي، ومّهــد ليعتنــق 

عاشــوا فــي َعهــِدِه الت
صبــح الديانــة األولــى 

حيّة وت
ســي

ســطنطين الم
اإلمبراطــور ق

فــي اإلمبراطوريّــة الرومانيّــة.

	273م
الملكة زنوبيا 271

ت حكــم تدمــر 
ســيدة عربيــة قويــة اإلرادة اســتلم

ت خطــة 
ضعــ

ك أذينــة وو
بعــد مقتــل زوجهــا الملــ

تكمــل بهــا سياســة المملكــة القائمــة علــى مقاومــة 
خارجيــة، 

صفــه ســيطرة 
الل الرومانــي بو

االحتــ
صالهــا عــن ســلطة 

ت انف
ش وأعلنــ

جيــ
ت ال

دربــ
الد 

ت ســيطرتها علــى بــ
ضــ

رومــا عــام ٢٧١م، وفر
شــعر 

ى، است
صغــر

ق وآســيا ال
صــر والعــرا

شــام وم
ال

امبراطــور رومــا )أورليــان( خطرهــا فأعــّد العــدة 
وتمكــن مــن إنهــاء حكمهــا عــام ٢٧3م.
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: ي
 أُكمُل الجدوَل الآ�ق

التغيري الناتج عنهالحدث

وصول فيليب العريّب إىل حكم روما
  
 

قضاء الرومان عىل حكم زنوبيا
  
 

 أقرأُ وأفهُم:

تصــُف لنــا وثيقــةٌ تاريخيـّـةٌ حكــم فيليــب العربــي عبــارة عــن رســالة موجهــة مــن 
فالحــي بعــض األراضــي فــي آســيا إلــى اإلمبراطــور فيليــب العربــّي جــاء فيهــا:

»يحظــى ســائُر النــاس فــي أيـّـام حكمــك الســعيد يــا أكثــَر الملــوِك تقــوى وبركــةً 
بحيــاة آمنــة ال يُكــّدر صفَوهــا مُكــّدر؛ إذْ قــد انتهــى الفســادُ وانقطــع تمامــاً 

االســتغالل«.

 ١. ماذا وصفت الوثيقة؟
  
  

هت؟  ٢. ممن وجِّ
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اطور فيليب؟ م�ب  بَم وصفِت الوثيقُة شخصيَة الإ
  
 

اِت عهده حسب الوثيقة؟ ف  ما أبرُز م�ي
  
 

ّ؟ ي ي شخصيِة فيليب العر�ب
 ما الذي أعجبَك �ف

  
 

 أقرأُ وأفهُم:

عندمــا أعلنــت زنوبيــا اســتقاللَها عــن االحتــالل الرومانــّي كان أوَل عمــٍل قامــت 
بــه أنّهــا ســّكْت نقــوداً خاصــةً بدولِتهــا وضعــْت عليهــا صورتَهــا.
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 لماذا سّكت زنوبيا نقوداً خاصة بها؟
  
 

 بَم يوحي لك امتداد دولة الملكة زنوبيا من الفرات إىل النيل؟
  
 

 أقرأُ وأفهُم:

الشــرقية الرومانيــة  اإلمبراطوريــة  عــرَش  اعتلــى  الســابِع  القــرِن  أوائــِل   فــي 
)610 	 641 م( اإلمبراطــوُر هرقــُل، الــذي انتصــر علــى الفــرِس واســتولى علــى 
الجزيــرة وشــمال ســورية ومــا بيــَن النهريــن ودخــَل ســوريةَ عــام 612م واســتولى 
علــى دمشــَق عــام 629م وحــاوَل إعــادَة الوحــدة الدينيــة إلــى اإلمبراطوريّــة 

ــد والقمــع الشــديدين. مســتخدماً أســاليَب الوعي
فتذمــر النــاس مــن سياســة هــذا االحتــالل، وســاندوا إخوانهــم العــرب الفاتحيــن 
ــوك  ــة اليرم ــي معرك ــن ف ــروم البيزنطيي ــالل ال ــن احت ــام م ــالد الش ــر ب ــّم تحري فت
عــام 15 هجــري بالتعــاون مــع ســكان البــالد األصلييــن الذيــن كانــوا موجوديــن 
ــل  ــض القبائ ــاء بع ــن مســيحيين وأبن ــال ســحيقة، م ــذ أجي ــك المناطــق من ــي تل ف
العربيــة كالغساســنة الذيــن يمتّــون بصلــة الــّدم واللغــة والتاريــخ إلــى العــرب 
المســلمين. واســتطاع المســيحيّون بتعاونهــم مــع المســلمين العــرب المحافظــةَ 

ــم. ــم وتراثه ــة، وكنائســهم وأديرته ــم الدينيّ ــى عقيدته عل

ي تاريخ بالد الشام؟
اً �ف ُ تغي�ي

 من وجهة نظرك ما الحدُث الأك�ث
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: ي
 أُكمُل الجدوَل الآ�ق

السببالحدث

حكم فيليب العريّب
  
 

حكم زنوبيا
  
 

معركة الريموك
  
 

 أعوُد إىل مصادر التعّلم وأكتُب خمسَة أسطٍر عن حدٍث أو شخصيٍة وردت 
ي الدرس مراعياً الكلمات الآتية: )بداية حكمه – صفاته الشخصّية – أعماله – 

�ف
ه(.  تأث�ي

  
  
  
  
 

 رسالة إىل المعلم
ي الدروس ليست للحفظ وإنما للمناقشة والإجابة عن الأسئلة

نصوص )أقرأ وأفهم( الواردة �ف
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 أقرأُ وأفهُم:

ــيٍّ  ــي مــكاٍن مثال ــه كان ف ــة ضخمــة، ألن ــام مدين ــع دمشــق األســباب لقي ــأ موق هيّ
ــا  ــت غوطته ــا، فكان ــردى حاجاته ــر ب ــا نه ــر له ّ ــة ، ووف ــل التجاريّ لمــرور القواف
الغنــاء، أمــا تاريخيــاً فقــد تألّقــت دمشــق فــي مرحلــة ســورية اآلراميـّـة فــي القــرن 
العاشــر قبــل الميــالد، إذ أســس اآلراميّــون سلســلة ممالــك كان مــن أهمهــا آرام 
دمشــق، وبســبب تطويرهــم نظــام توزيــع الميــاه وبنــاء التــرع وقنــوات الــرّي علــى 

أطــراف نهــر بــردى ازدهــرت الزراعــة، وزاد عــدد الســّكان.
ــة  ــول أي مدين ــان وضــع متروب ــّي هادري ــي عهــد اإلمبراطــور الرومان ومنحــت ف
كبــرى، وعلــى الرغــم مــن توالــي االحتــالالت عليهــا مــن الفارســّي والرومانــّي 
والبيزنطــّي مكثــت دمشــق ســريانيّة اللغــة والثقافــة، وشــهدت ازدهــاراً عمرانيّــاً 
ــات  ــل وحّمام ــباِق الخي ــاحاٍت لس ــارح وس ــوت مَس ــعاً، فاحت ــاً وتوّس وتخطيط

ــا. وأقــواس نصــر ومدافــن فخمــة ونمــا ســورها وأبوابُه

مــع تأســيس الدولــة العربيــة فــي العصــر األمــوّي أصبحــت دمشــق مركــز الحكــم العربــّي، 
فمــا المنجــزات الحضاريّــة لهــذه الدولــة؟

ى؟ ة مدينة ك�ب ف ّ هادريان دمشق م�ي ي
اطور الروما�ف م�ب  لماذا منح الإ

 

ي دمشق أثناء العصور القديمة؟
ّ �ف ي

 عالم يّدل التطّور العمرا�ف
 

ُمنجزاٌت حضارّيٌة2
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 أقرأُ وأفهُم:

ــة  ــة للعصــر الوســيط ولمرحل ــّد العصــِر األمــوّي عــامَ )41هـــ 	 662م( بداي عُ
تاريخيــة جديــدة وبدايــة لدولــة عربيــة توحــدت فيهــا بــالد الشــام وشــمال إفريقيــا 
عرفــت منــذ بدايتهــا اســتقراراً سياســيّاً واقتصاديـّـاً، علــى يــِد الخليفــة األمــوي معاويةَ 
بــِن أبــي ُســفياَن الــذي أبقــى دمشــَق عاصمــةً، ونظـّـَم البريــَد، وأنشــأَ الدواويــَن وبنــى 

األســطول.
أتــى بعــَدهُ عبــُد الملــِك بــُن مــرواَن الــذي عــّرَب الدواويَن والنقــودَ والطِّــراَز )صناعة 
التطريــز علــى المالبــس(. وازدهــرِت الحيــاةُ الفكريـّـةُ، فانتشــرِت الترجمــةُ، ونُقلِت 
الكتــُب مــن اللغــة اليونانيــة والفارســية إلــى العربيــة التــي أصبحــت بفضــل التطــّور 
ــي شــملتها  ــن الشــعوب الت ــة التواصــل بي ــة، ولغ ــي الدول ــى ف ــة األول ــّي اللغ األدب
الدولــة بعــد أن وضــع أبــو األســود الدؤلــّي الشــكل والتنقيــط للحــروف العربيّــة. 
كمــا ازدهــرت الحيــاة االقتصاديــة فتوســعت المتاجــُر وتوفــرت البضائــع، وبُنيــِت 
البيمارســتاناُت )المشــافي( والمــدارُس والقصــوُر، وازدادت لتصــل إلــى ذروِة 

انتشــاِرها فــي عهــِد الوليــد بــِن عبــد الملــِك.

ي
�ق واجهة قرص الح�ي ال�ث
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ي العرص الأموّي إىل ثقافيٍة 
ي الدولِة العربية �ف

ي ظهرْت �ف
 أصّنُف الُمنجزاِت ال�ق

واقتصاديٍة:

املنجزات االقتصاديةاملنجزات الثقافية

امتــّدت الدولــةُ العربيــة فــي العصــر األمــوّي علــى مســاحٍة كبيــرٍة وحكمــْت شــعوباً كثيــرًة، 
ولــم تكــْن كلُّهــا تتكلـّـُم اللغــةَ العربيـّـةَ، فهــل تتوقـّـُع ظهــوَر مشــكلٍة بيــَن النـّـاِس نتيجــةَ ذلــك؟

ف الناس.  تحديد المشكلة: صعوبة التواصل ب�ي
ي النص التاريخّي، ما هو؟  

 وجد حّل �ف
 باعتقادك كاَن حاّلً كافياً؟  

ي حياتك اليومّيِة ليصبَح كالُمك واضحاً مفهوماً؟
 كيف تستخدُم هذا الحلَّ �ف

 

 أُلحُظ الخريطة الآتية، وأُجيب:

ي العرص الأموي
خريطة امتداد الدولة العربية �ف
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ي العرص الأموّي؟
ي ضّمتها الدولة العربية �ف

 ما المناطق ال�ق
 

 أقرأُ وأفهُم:

تُعــرف الحضــارة بأنّهــا التطــّور العلمــّي والفنــّي واألدبــّي واالجتماعــّي فــي 
ــيّة  ــة وسياس ــة واقتصاديّ ــٍس اجتماعيّ ــى أس ــى عل ــات، وتُبن ــن المجتمع ــع م مجتم
وثقافيـّـة، تظهــر فــي وحــدة المجتمــع وتماســك بنيتــه السياســيّة، وأعمالــه ونتاجــه 

ــة. ــة المتنوع ــوارده االقتصاديّ ــز وم ــّي المتمي ــه الجغراف ــرّي، وموقع الفك

: ي
 أُكمُل المخّطط الآ�ق

تمثل بـ أسس بناء الحضارة
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ــد  ــي العصــر العباســّي فق ــة ف ــة العربي ــي الدول ــة ف ــة عربيّ أصبحــت دمشــق مركــز أهــّم والي
أمــدت بيــت الحكمــة التــي أّسســها الخليفــة المأمــون بالعلمــاء الذيــن برعــوا فــي كل العلــوم 
كالفلــك والطــّب والرياضيـّـات والترجمــة مــن اللغــة اليونانيـّـة والفارســيّة إلــى العربيـّـة، نظــراً 

هــا فــي شــمال ســورية. لوجــود مدرســة أنطاكيــة والرُّ
وقــد تــرك لنــا هــؤالء العلمــاء كتابــات وآثــار تُســمى مصــادر، علينــا قراءتُهــا وتســجيُل 

المالحظــات عليهــا، مــا رأيــك أن تجــّرَب ذلــك؟

 أقرأُ وأفهُم:

الترجمة:
ثابــُت بــُن قـُـّرَة: )221 	 288هـــ / 836 	 901م( عــاش بدايــة العصــر العباســّي، 
مــن مدينــة حــّراَن شــمالّي ســوريةَ، انتقــَل إلــى الّرقــِة، وافتتــَح فيهــا مدرســةً لتعليــم 
الفلــك والفلســفة والطــّب، وألنـّـه يتقــُن اللغــةَ الســريانيّةَ واليونانيــة والعربيــةَ بــدأ 
يُترجــُم الكتــَب مــن اليونانيـّـة إلــى العربيـّـة، منهــا كتــاُب الِمَجْســطي فــي الجغرافية، 
كان لــه اهتمــامٌ باألمــراض الجلديـّـة، فلــُه كتــاٌب فــي الُجــَدرّي والِحْصبـَـِة، وتَطــّرَق 

لأمــراِض التــي تصيــُب الــرأَس، واألغذيــِة الضــاّرة باإلنســاَن.

أدواٌر حضارّيٌة 3
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ي المجتمع؟
جمة �ف  ما أهمّية ال�ق

 

نسان؟  ما فائدُة الهتمام بالأغذية الضارّة بالإ
 

 أقرأُ وأفهُم:

المراصٌد الفلكيّةُ:
: )240 	 306 هـــ/ 854 	 918 م( مــن بتَّــاَن شــمال ســوريةَ أنشــأ  محمـّـٌد البَتّانــيُّ

مرصــدهُ الفلكــيَّ فــي الّرقــة، وهــو عالــٌم فــي الّرضيـّـات والَفلـَـك. 
يقوُل في مقّدمِة كتابِه عن ذلك:

مــن أشــرِف العلــومِ منزلــةً علــُم النجــومِ، ِلمــا فــي ذلــك مــن جســيمِ الحــظِّ وعظيــمِ 
االنتفــاع بمعرفــِة مـُـّدة الســنيِن والشــهوِر، والمواقيــِت وفصــوِل األَزمــاِن، وزيــادِة 
النهــاِر والليــِل ونقصاِنهمــا، ومواضــع النيّريــِن وكســوِفهما، وســير الكواكــب 
ــمِ،  ــذا العل ــي ه ــِر ف ــُت النظ ــا أطل ــي لّم ــباِتها، وإن ــائِر مناس ــكاِلها وس ــّدِل أش وتب
ووقفــُت علــى اختــالِف الُكتــِب الموضوعــِة لحــركاِت النجــومِ علــى طــوِل 
الزمــاِن لّمــا قيســت أرصادهــا إلــى األرصــاد القديمــة، بعــَد إنعــامِ النّظــِر وطــوِل 

ــة«. ّ الفكــِر والّروي

ين؟ ّ ّ بالن�ي ي
  ١. ماذا قصَد البّتا�ف

  
ي أبحاثه؟

 ٢. ما المنهُج الذي اتّبعُه �ف
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الرياضيات والفلك:

 أقرأُ وأفهُم:

المهندسة مريم العجليّة:
ولــدت فــي حلــب، كانــت عالمــة نابغــة عملــت فــي مجــال العلــوم الفضائيـّـة فــي 
بــالط حاكــم حلــب »ســيف الدولــة« منــذ عام332هـــ/944م حتــى 357هـــ/967م، 
فهمــت الفلــك والرياضيــات إضافــة لتصنيــع اآلالت، كان أبوهــا عالــم فلــك فــي 
حلــب مهتمــاً فــي تصنيــع اآلالت الفلكيـّـة، تتلمــذت مريــم علــى يــّد أبيهــا الــذي 
اشــتَهر بصنــع اإلســطرالب، وهــو جهــاز دقيــق يســتخدم لمعرفــة مســارات النجوم 
ــم فــي الحقــل العلمــّي وخاصــة  ــد الوقــت، عملــت مري ولمســح األرض وتحدي
التصنيــع الهندســّي لهــذه اآللــة فطّورتهــا، وامتهنــت حرفــة صنــع األجهــزة الفلكيّة 

وبرعــت فيهــا لمهارتهــا، فلُّقبــت بمريــم »اإلســطرالبيّة«.

سطرلبّية«؟  ١. لماذا ُلقبت مريم العجلّية بلقب »مريم الإ
  

ي اتقنتها مريم العجلّية؟
 ٢. ما العلوم ال�ق

 

الّساعات:

 أقرأُ وأفهُم:

: )561 - 697هــ / 1136 - 1206م( ِإسماعيُل الَجَزريُّ
ألـّـف ابــن الجــزري كتابــاً فــي الهندســة )معرفــة الِحيـَـل الهندســيّة( وردَ فيــه وصــٌف 
ــةُ، وأبرُزهــا  ــاعاُت المائيّ ــاٍت، منهــا الّس ــى ســتِّ فئ لَخمســيَن جهــازاً موّزعــاً عل

ســاعةُ الفيــل.
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طائر العنقاء )الفينيقين(:

يدور على محور مصدراً صوتاً كصوت 

المزولة )مؤشر العنقاء عند كل نصف ساعة.
الساعة(:

وجه الساعة الذي يدل على 

عدد الساعات الماضية.

روبوت السلطان:

يميل ويحرك ذراعه ليكشف 

عن صقر.

الصقر:

تنطلق كرة من القلعة 

وتسير في مؤخرة رأس 

الصقر ولتخرج من منقاره.

الفّيال )فرعون من 
مصر(:

روبوت يحرك ذراعه عندما 

تسقط الكرة من فم التنين 

إلى المزهرية. وهذه 

الحركة األخيرة.

القاعة )القلعة(:

مخزن الكرات.

التنين الصيني:

يلتقط الكرة من الصقر 

ويلتفت نحو الفيل ليضع 

الكرة في المزهرية.

الكاتب:

روبوت يقوم بدور عمل 

الدقائق في الساعة، ويدور 

خالل نصف ساعة قبل أن 

يعود إلى وضعه السابق.

آلية التوقيت:

الطاسة المثقوبة الموضوعة داخل بطن 

الفيل المملوء بالماء، تتحكم بالتوقيت 

وآلية تشغيل الساعة.

كيفية عمل ساعة الفيل
الروبوت هو اآللة
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؟   ١. ما العلُم الذي عمل به الجزريُّ
  

ف  – طائر العنقاء - الفرعون(  ٢. إىل أّي حضارٍة يرمز كلٌّ من الأشكاِل الآتية )الّتن�ي
ي صنع الّساعة؟

ي اسُتخدمت �ف
 ال�ق

  
 3. ما أهمّيُة التنّوِع الحضارّي؟

 

 أقرأُ وأفهُم:

مساعدة إنسانية:
ســتُّ الّشــامِ هــي فاطمــةُ بنــةُ نجــمِ 
ــِن  ــالِح الدي ــُت ص ــوَب أخ ــِن أيّ الدي
وأمُّ  الّســيّدةُ،  ألقابُهــا:  األيّوبــّي، 
عاشــت  العلــمِ،  وراعيــةُ  الفقــراِء، 
هـــ/  616  	  542( دمشــق   فــي 
اهتّمــْت  1220م(   	  1145
بالمشــروعاِت الخيريّــِة، إذْ صرفــْت 

عفــاِء والمحتاجيــن، ســكنْت دمشــَق فــي داٍر  وقتَهــا وأموالَهــا فــي خدمــِة الضُّ
، كانــت تصنــع أدويــة فــي كلِّ عــامٍ فــي دارهــا  واســعٍة مقابــل البيمارســتاِن النـّـوريِّ
بألــوٍف مــن الذهــب لتوّزعهــا علــى الفقــراِء، أنشــاِت المدرســةَ الشــاميّة البّرانيـّـةَ 

الجوانيّــةَ. والشــاميّةَ 

نسانية؟   ١. لماذا اهتّمْت ستُّ الشاِم بالقضايا الإ
  

 ٢. لماذا فتحِت المدارَس؟
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ي عىل كّل الفقراِت السابقِة، أصبَح لديَّ صورٌة متكاملٌة 
 بعَد أْن سّجلُت مالحظا�ق

ي العصوِر الوسطى، وأصبْحُت قادراً عىل الإجابة 
ي بالد الشام �ف

عن المجتمِع �ف
: ي

 عّما يأ�ق
ي أعمال الشخصيات السابقة؟

بداُع �ف  ١. أين ظهَر الإ
  

 ٢. ما الّدوُر الذي اتّخذتُْه المرأُة؟ هل هو مشابٌه لدوِرها اليوَم؟
  

ي ذلك المجتمِع؟
 3. كيف ظهر التعاطَف �ف

  
ي 

ي بالد الشام �ف
4. ما الّشعوُر الذي انتابَك بعَد اّطالِعَك عىل تاريِخ المجتمِع �ف

 العصوِر الوسطى؟ ولماذا؟
  

 ٥. أعِط تعريفاً للحضارة مستوفياً العنارَص الآتيَة:
ي المجتمع.

 مجالتها - أثرها �ف
 

 أي شخصّية أعجبتك وأثرت فيك؟ لماذا؟
  
  

ي المستقبل؟
 كيف تستفيد منها لتطوير دورك �ف

  
 

ي ما كتبُت.
 أشارُك رفا�ق
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ــه ويبقــى ذاكــرًة  ــه ويحــّب نقلــه ألحفــاده ليســتفيدوا من لــدى كلٍّ منّــا شــيءٌ مهــّم يعتنــي ب
ــال الســابقة،  ــا ذاكــرةُ األجي ــار ألنّه ــه هــذا االهتمــامُ باآلث ّــر عــن إنجــازه، وكلُّ بلــد لدي تعب

ــة.  ّ ــى هويّتهــا الحضاري وشــاهٌد عل
هل لديك شيء مهٌم نقله لك أجدادك؟ لماذا تراهُ مهّماً؟

لماذا تريُد أْن يتعّرفُه أحفادك؟
هل تحزُن إذا أهملوه؟ لماذا؟

 أقرأُ وأفهُم:

قّصة متحف:
فــي عهــِد نــوِر الّديــِن محمــوٍد الزنكــيِّ 
عــام  للطــبِّ  ومدرســةٌ  بيمارســتاُن  بُنــي 
للعمــوم  مشــفى  أّوُل  وهــو  1154م، 
متخصــٌص باألمــراِض كلِّهــا ومــن بينهــا 
النفســيّةُ، يتســع لـــ 1300 ســرير، ويُقــّدم 
ــٍة  ّ ــراٍت ذهبي ــغ خمــِس لي ــةً فائقــةً ومبل عناي
للمريــِض عنــَد خروِجــِه مــن المشــفى تُعينـُـه 
إلــى أْن يســتردَّ صّحتــه، ويصبــَح بمقــدورِه 
ــام  ــاس والطع العمــُل، هــذا فضــالً عــن اللّب
اللذيــِن يوفُّرهُمــا هــذا المشــفى للمرضــى، 
ــاكين. ــراء والمس ــاً للفق ــه جناح وتخصيص

ومــن أشــهِر األطبّــاِء الذيــن عملــوا فــي 
هــذا المشــفى )البيمارســتان النــوري( ابــن 

غــرى. النفيــس الــذي اكتشــف الــدورَة الدمويّــةَ الصُّ

تراٌث وُهوّيٌة 4
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وقــد أصبــَح المشــفى مَيْتَمــاً للبنــاِت أثنــاءَ الحــرِب العالميـّـِة األولــى، ثــم مدرســةً 
ــْت  ــاِر، ورمّم ــه مصلحــةُ اآلث ــْت ب ــي عــام 1945م عُني ــارة عــام 1937م، وف للتّج
ــَد العــرِب،  ــِه، وفــي ســنة 1987م أصبــح مُتحفــاً للطــّب والعلــومِ عن بعــض أجزاِئ

وأُعيــد ترميُمــُه مــن جديــٍد.

 أُجيُب عن الأسئلِة الآتية:

  ماذا تتوّقع أن تكوَن محتوياُت هذا المتحِف؟. ١
  
 

  كيف تكوُن المحافظُة عىل موجوداِت الُمتحِف؟. ٢
  
 

  لماذا المحافظُة عىل ُمقتنياُت الُمتحِف ُمهّمٌة؟. 3
 

ّ هذا المتحُف عن الُهويِّة الحضاريِّة للجمهورية العربية السوريَة؟. 4   كيف يع�ب
 

  لماذا تختاُر الدولُة أماكَن أثريًّة لتحّولها إىل متاحَف؟. ٥
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إن العالــم إرثُنــا، إنـّـه لــي ولــك ولنــا أيضــاً، دعونــا إذْن نهتــُم بــه مــن أجــِل أمــمِ الغــِد، العالــُم 
تراثُنــا، إنـّـه لــك لتحافــَظ عليــه، ال تدمـّـر تراثَنــا العالمــّي.
هل تعلُم أّن في بلدك سوريةَ آثاراً مصنّفةً تراثاً عالميّاً؟

 أقرأُ وأفهُم:

وقّعت الجمهوريّة العربيّة السوريّة على اتفاقيّة حماية التراث العالمّي.
وهناك سُت مناطَق في سوريةَ مصنَّفةٌ تراثاً عالميّاً.

 ما أهمية الحفاظ عىل الآثار؟
  
 

 ما رأيك بوجود هذه التفاقية؟ 
  
 

هــل تعرفــون آثاُرنــا فــي الجمهوريــة العربيــة الســوريّة المصنفــة تراثــاً عالميــاً؟ لنشــاهْدها معــاً 
ــى الخريطة: عل

أثاُرنا العاملّية 5
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: ي
 أقرأُ الخريطَة وأكمُل الجدوَل الآ�ق

ُزْرتَُه أْم ال؟املحافظةاألثر

هل تعرُف أثراً 

غريَه يف منطقتك أو 

محافظتك؟

شعورُك يف حال زيارة أحِد هذه األماكن  

158159



 أقرأُ وأفهُم:

يقول حارس التراث الوطني لك:

ي
اث الوط�ف حارس ال�ق

علمــَت أّن بلــَدك الجمهوريــة العربية الســوريةَ وقَّع علــى اتفاقيِّة
حمايِة التراث العالمّي.

١ مــا رأيـُـك أْن توقـّـَع أنــَت أيضــاً علــى اتفاقيـّـٍة مماثلــٍة تتعّهــُد 
فيهــا: أْن تحمــَي تراثـَـَك الوطنــّي وتحافــَظ عليــه؟ 

سامي يفكر!!!

٢ إذا وافقــَت علــى التوقيع؟ اختْر فقرًة من
الِفْقراِت اآلتيِة تُفّضل إنجاَزها:

المشــاركة بحملــة توعيــة عــن 	 
أهميـّـة اآلثــار.

توعيــة 	  بحملــة  المشــاركة 
مخلّفــات  مخاطــر  عــن 
المناطــق  علــى  المتفّجــرات 

األثريّــة.
المشــاركة فــي إعــداد برنامــج للتعريــف بتراثنــا الوطنــّي المصنــف 	 

عالميـّـاً فــي التلفــاز.
المشــاركة فــي التعريــف بأماكــن أثريّــة غيــر مصنفــة تراثــاً عالميّــاً 	 

فــي وطنــّي الجمهوريــة العربيــة الســورية.
3 وأنت أيضاً عليك التفكير مثل سامي.

وإذا وافقت على توقيع االتفاقيّة؟ فعليك اختيار فقرٍة لتنِجَزها.
ــي اختارهــا لإلعــداد  تشــكيل مجموعــات مــن الطــالب كلٌّ حســب الفقــرة الت

لهــذا الموضــوع خــالل أســبوع.
٤ أعرض ما توصلت إليه أمام معلمي ورفاقي في الصف.
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 أقرأُ وأفهُم:

يــرى العلمــاءُ أّن التــراَث ال يتضّمــن اآلثــاَر فقــْط بــل هــو كلُّ مــا ترَكــُه األجــدادُ 
ــُرهُ مــن  ــا نتذّك ــة، ّوعــدوا أيضــاً أّن م ــٍف أثريّ ــا مــن أدواٍت ومخطوطــاٍت وتُح لن
ــراِث الاّلمــادّي أي المعنــوّي، وهــو  ــاٍل نوعــاً مــن الت أغــاٍن شــعبيٍّة وألعــاٍب وأمث

محفــوٌظ فــي الذّاكــرة، ويكتــُب اآلَن.

ي يُعدُّ تراثاً ل ماّديّاً.
 أذكُر أغنّيًة شعبّيًة أو ُلعبًة شعبية أو َمَثالً شعبّياً من منطق�ق

 

ي 
ي كّل محافظة سوريٍّة أو منطقة أثريٍّة يوجُد ُمتحٌف، أزوُر المتحَف الموجوَد �ف

 �ف
ي يتضّمن العنارَص الآتية:

، وأكتُب تقريراً أقرؤُه أماَم زمال�أ ي
ي أو محافظ�ق

 منطق�ق
 ١. هل هو مكاٌن أثريٌّ وتحّوَل إىل ُمتحف؟

 ٢. ما هو تاريُخُه قبَل أْن يُصبَح ُمتحفاً، أو م�ق أصبح متحفاً؟
ي هذا المكان؟

َ الُمتحف �ف أ  3. ما قيمُتُه الأثريُّة ليصبَح ُمتحفاً؟ لماذا أُن�ثِ
 4. ما الذي فعلتُه الّدولُة ليبقى المكاُن بحاٍل جيدة؟

٥. أعِط فكرًة موجزًة عن مقتنياِت المتحف؟

تقرير عن زيارة المتحف:
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رسالًة إلى أطفاِل العالم
أتعــاوُن أنــا ومجموعتــي فــي الطالئــع وأكتــُب رســالةً من أطفــال الجمهوريــة العربية الســورية 

إلــى أطفــاِل العالــم، نعّرفهــم بهــا وطنَنــا )طبيعتـَـُه – آثــاَرهُ – رموَزهُ(



مشروعات لإلجناز
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المشروع األول: مسرحية.
 أشارك رفاقي يف إعداد ومتثيل مسرحية تتضّمن اآلتي:

عنوان من تأليف المجموعة.	 

المشاعر األربعة.	 

أحاسيس تنتاب اإلنسان في حياته اليومية )حّب، قلق، تعاطف....(	 

المشروع الثاني: برنامج نحن نتحاور
 نخّطط لبرنامج حواري بي فريقي حول موضوع معّي نختاره.

نخطّط للبرنامج وننظم الحوار بين فريقين وكل فريق مسؤول عن إحضار أدلٍّة وأسباٍب وُحجٍج 	 
منطقية تدعم رأيه.

ننظّم الحوار والبرنامج من حيُث المكاُن والمشاركةُ.	 

المشروع الثالث: مْعِرض سوريتي في القلب:
 نخّطط لإلعداد للمعرض من خالل:

تصميم وتعليق إعالنات.	 

عمل مجّسمات وصور لبعض الحرف والمهن.	 

تنظيم مكان المعِرض.	 

كتابة قصص واقعية من البيئة عن تأثير الهجرة في تراجع أو ندرة بعض المهن والحرف التقليدية.	 

تمثيل مسرحية في نهاية الَمْعِرض تتضّمن شخصيات سورية مهمة )جوليا دومنا، وغيرها....( 	 
تتحدث عن إنجازاتها.

المشروع الرابع: متحفنا البيئي.
 نخّطط ونحّضر ملتحف بيئي يتضّمن:

مجّسماٍت للبيئات الثالث وصوراً ورسوماٍت لحيواناتها ونباتاتها الطبيعية.	 

مجّسماٍت للسواحل الصخرية والبحرية.	 
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المشروع الخامس: حديقة السالم.
حديقة تتضّمن:

نباتاٍت وزهوراً ولوحات فنية تبعث اإلحساس بالسالم.	 

الفتاٍت وشعاراٍت وراياٍت ترفض العنف.	 

المشروع السادس: طبيعتنا الجميلة.
يتم توزيع وتنظيم العمل بحيث يتم:

مجسم لبيئة طبيعية أختارها )متوسطية 	 صحراوية 	 استوائية( يتضمن )نباتات 	 حيوانات 	 	 
 درجة الحرارة واألمطار(.

مستخدمين المواد التي نرغب.

مجسم لكوكب األرض والقمر وتمثيل لحركة المد والجزر بأشكال وأدوات وطريقة أختارها.	 

المشروع السابع: مكتب سياحي للمواقع األثرية في الجمهورية العربية 
السورية.

تنظيم شركة سياحية للترويج للسياحة يف سورية وذلك من خالل:
صور لمواقع أثرية.	 

أفالم وثائقية يتم عرضها للزوار.	 

ملصقات للتعريف ببعض المناطق األثرية ومميزاتها.	 

تقارير عن بعض المواقع التاريخية.	 

مجسمات لبعض المواقع األثرية )القالع ،الرقم، المدرجات.....(	 

خطوات المشروع:
١. اختياُر المجموعة للمشاريع التعاونية ) مكّونة من أعضاٍء وقائٍد يختاُره األعضاءُ(.

٢. تسميةُ المشروِع.
3. توزيُع المهّماِت، ووضُع جدوٍل زمنٍيّ لتنفيِذ المشروِع.

٤. جمُع المعلوماِت، والبْدءُ بتنفيذ المشروِع خطوًة خطوة. 
5. عرُض المشروِع.
٦. تقويُم المشروِع.


