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المقدمة
تهتــمُّ الدراســاُت االجتماعيـّـةُ عمومــاً بدراســِة العلــومِ االجتماعيـّـِة واإلنســانيّة؛ لتشــجيِع الكفــاءِة 
ــٍة تعتمــُد  ــَد المتعلّميــن ضمــَن البرنامــج المدرســّي، ويكــوُن ذلــك بدراســٍة منهجيّ ــِة عن المدني
ــِخ،  ــا، والتاري ــار، واالقتصــاِد، والجغرافي ــمِ اآلث ــمِ اإلنســان، وعل ــِل: عل علــى علــومٍ مختلفــٍة مث
والقانــوِن، والفلســفِة، والعلــومِ السياســيِّة، وعلــمِ النفــِس، وعلــمِ االجتمــاِع، وغيِرهــا. والغــرُض 
الرئيــُس منهــا هــو مســاعدةُ الجيــِل الناشــِئ علــى اتّخــاِذ قــراراٍت منطقيـّـٍة أقــرَب مــا يكــوُن إلــى 
الصــواِب مــن أجــل المصلحــِة العامـّـِة، وتعزيــُز المواطنــِة فــي مجتمــٍع ديمقراطــيٍّ متنــّوٍع ثقافيـّـاً 

مترابــٍط مُتجانــس.
الفكريّــِة،  والعمليــاِت  والمعرفيــِة  المدنيّــِة  القــدراِت  تعزيــِز  إلــى  المــادّةُ  هــذه  وتهــدُف 
والســلوكاِت الديمقراطيّــِة لــدى المتعلّميــن؛ ليكونــوا ناشــطيَن فاعليــَن مشــاركيَن فــي الحيــاة 

العامّــة لمجتمعهــم.
وعلــى أّن كفــاءاِت المواطنــِة ليســْت مســؤوليةَ الدراســاِت االجتماعيــِة فقــط فهــي مرّكــزةٌ فيهــا 
أكثــَر مــن أّي مــادٍّة أخــرى فــي المناهــج التربويــة، وهــذا مــا يجعــُل  »الدراســات االجتماعيـّـة« 

هدفــاً مركزيـّـاً للتربيــة فــي مرحلــِة التعليــمِ األساســّي.
ومــن المفتــرِض أْن تُحّقــَق الدراســاُت االجتماعيّــةُ فــي الصــفِّ الســادِس األهــداَف المتوقّعــةَ 
منهــا؛ لينتقــَل المتعلّــُم فــي المراحــِل المتقدمــِة مــن التعلّــمِ إلــى التّعّمــِق فــي المجــاالِت 
االجتماعيـّـِة وتطويــِر مهاراِتــِه الحياتيـّـة بمــا ينســجُم ومرحلتــُه العمريـّـة الجديــدة التــي تتحــّددُ 

ــتقبليّة. ــخصيته المس ــُح ش ــاِطتها مالم بوس
ــف  ــاب مجموعــة مــن الموضوعــات؛ ففــي وحــدة )ســالمتي( تمــت مناقشــة كي ناقــش الكت
ــي تعمــل  ــر والجهــات الت ــه، والســلوك المناســب لتنجنّــب التنّم ــى صحت ّــم عل ــظ المتعل يحاف
ــص  ــي تخ ــرارات الت ــاذ الق ــي اتخ ــي ف ــر العلم ــاد التفكي ــرورة اعتم ــك، وض ــن ذل ــى تأمي عل
ــي  ــي موضــوع بيئت ــا ف ــي الشــابكة، أم ــن ف ــات البحــث اآلم ــى آلي ــة إل ــاس، باإلضاف ــاة الن حي
يعــرض الكتــاب التضاريــس المتنوعــة وأهميتهــا، والتــوزع العمرانــي، ونظــم إعــداد المشــاريع 
ــة  ــدم البيئيّ ــّرف بصمــة الق ــة تع ــع عــرض يوّضــح أهميّ ــة، م ــة البيئ ــق حماي ــة، وطرائ االقتصادي
ودورهــا فــي توزيــع المــوارد الطبيعيـّـة بشــكل مســتدام، أمــا فــي وحــدة وطنــي فيوّضــح الكتاب 
التطــّور فــي بدايــات القــرن العشــرين، وعوامــل التغيــر التاريخــي، مــع مناقشــة ســير عــدد مــن 
األعــالم والــرّواد، وعــرض إنجــازات هامــة فــي التاريــخ، ودرس خــاص يناقــش قضيــة االنتمــاء 
وأهميتهــا فــي بنــاء المجتمــع وتطــّوره، وتعــّرف التــراث الــذي يشــّكل ذاكــرة الشــعوب وأهمية 
المتاحــف فــي الحفــاظ علــى هــذا التــراث. كمــا تــم التطــّرق إلــى الجيــش العربــي الســوري 

ودوره فــي الدفــاع عــن الوطــن.
المؤلّفون  



معناهااأليقونة
أاُلحظ عناصر الصورة

أكتب في المكان المخّصص للكتابة 

أقرأُ وأفهُم النصَّ

أتعاوُن أنا ورفاقي على إنجاز العمل

أفّكر بمفردي ثم أعبّر

أؤدّي دوراً بمفردي أو مع رفاقي

أحاوُر رفيقي

أبحُث في مصادر التعلّم

أتبادُل الِفكَر مع مجموعتي أو صفي

أُصغي باهتمام

ن بمفردي شكالً مرسوماً أو أُصمِّم شكالً وأُلّونُُه ألوِّ



الِفْهِرس
رقم الصفحةعدد الحصصالدرسالوحدة

أنا
210مشاعري

214أتعّرف نفسي

1

أنا وأنت
220أكّون صداقات

224أنا وأنت

2

سالمتي
230التنّمر

234كيف أبحث عن المعلومة؟

238فّكر قبل أن تصدق

242ُأحافظ على صحتي

3

مجتمعي

248حقوقي

252واجباتي

256خدمات مجتمعّية

260العمل التطّوعي

264مشاركتي تعكس تحّضري

4



رقم الصفحةعدد الحصصالدرسالوحدة

270نظرتنا إلى السالم

بيئتي

276ماذا لو؟

280أحّدد موقعي بدقة

284تضاريٌس متنّوعٌة.. وعالٌم جميٌل

286الُمناخ والتنّوع الحيوّي

292سرُّ الحياة

296عوامُل تكويِن التربِة

2100اإلنسان والطبيعة

2104ِلنحفْظ كوكبنا الجميل

2110بصمة القدم البيئية

2114مشروعي االقتصادي

2118ملتقى األطفال العرب

5

وطني

راٌت 2126أحداٌث وُمتغيِّ

2130بدايات القرن العشرين

2134تاريخ سورية الحديث

2136حماَة الديار

2140أعالم ورواد من وطني

2144إنجازاٌت وتاريٌخ

148مستقبلنا بأيدينا

152تراٌث ومتاحُف

6

6156مشروعات لإلنجاز



خطة توزيع المنهاج

الفصل
األول

مشاعري

أتعرف نفسي

أكّون صداقات

أنا وأنت

حقوقي

واجباتي

خدمات مجتمعية

العمل التطوعي

مشاركتي تعكس تحضري

نظرتنا إلى السالم

ماذا لو؟

أحدد موقعي بدقة

أحداث ومتغيرات

تضاريس متنوعة وعالم جميل

المناخ والتنوع الحيوي

سر الحياة

مشاريع الفصل األول ) تعطى المشاريع في وقتها 
المناسب ويعمل بها الطالب داخل وخارج الصف (



الفصل
الثاني

التنمر

كيف أبحث عن المعلومة؟

فكر قبل أن تصدق

أحافظ على صحتي

عوامل تكوين التربة

اإلنسان والطبيعة

لنحفظ كوكبنا الجميل

بصمة القدم البيئية

مشروعي االقتصادي

بدايات القرن العشرين

ملتقى األطفال العرب

تاريخ سورية الحديث

حماة الديار

أعالم ورواد من وطني

إنجازات وتاريخ

مستقبلنا بأيدينا

تراث ومتاحف

مشاريع الفصل الثاني



أنا
مشاعري الدرس األّول	

أتعّرف	نفسي الدرس الثاني	

سنتعّلم:
كيفّيَة ضبِط ردوِد الفعِل 	 

الناجمِة عن المشاعِر.
نقاَط القّوِة والّنموِّ في 	 

شخصّية الفرِد وكيفّيَة 
تنميِتها





 أقرأ وأفهم:

اتّفــق رامــي ورفاقـُـُه فــي المدرســِة علــى لَِعــِب مبــاراِة كــرِة القــدمِ مــع فريِق المدرســِة 
الثانــي بالحــي. تــدّرب فريُقــُه جيـّـداً، وكان دوره فــي الفريــق حــارَس مرمــى لمهارته 
ــت  ــي الوق ــٍة، ف ــكلِّ خّف ــرة ب ــِر واإلمســاك بالك ــِق اآلخ ــاِت الفري ــي صــّد هََجم ف
ــم يتمّكــْن مــن اإلمســاِك بالكــرة وهــذا أدّى  ــاراة ل المناســب لكنّــه فــي هــذه المب

إلــى خســارِة الفريــق.
ــزَل ســارعْت  ــِه المن ــِت، وال يــدري مــاذا يفعــل؛ وعنــد دخوِل ــى البي عــادَ رامــي إل
إليــه أُختـُـُه ذاُت الســنواِت الثــالِث فرحــةً بعودِتــِه، لكنـّـه أبعَدهــا عنــه بعنــف، بكــت 

الصغيــرةُ وركضــْت باتّجــاِه والدِتهــا التــي اســتاءْت مــن تصــّرف رامــي.

ل؟ ولماذا؟. 1 ز   ما شعوُر رامي عنَد عودته إىل الم�ز
  
 

ة؟ وماذا تفعُل لو كنَت مكانَه؟. 2   هل كان سلوُك رامي صحيحاً مع أخِته الصغ�ي
  
 

مشاعري1
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 أقرأُ وأفّكُر مالحظاً الصور الآتية.

ُب الأرَض بقدميه، وهذا أّدى إىل  1-  أمجُد ي�ُخ بقّوٍة لفوِز فريِقه الذي يشّجُعه، وي�ز
ي تجّمعْت حوَله.

غضِب أرسِته ال�ت

وا لها ثياباً جديدة، وهذا أّدى إىل استياء والدتها  ؛ لأّن أهَلها لم يش�ت ُ غاضبٌة، وتبكي ز 2-  حن�ي
منها.
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ِ الطائرة.
ز 3-  َشْهُد حزينٌة، وتبكي بسبِب سفِر أخيها الذي راَح يبكي بدوِره عىل م�ت

ي حفلة 
لقاء كلمٍة أماَم الجمهوِر �ز 4-  نورٌس خائٌف يرتجُف، و يتعّرُق، و هو يستعدُّ لإ

المدرسة.
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: َ ي
ُ الجدوَل الآ�ت   أمالأ

الشعوراملوقف
ردود الفعل

)كيفية التعبري عن الشعور(
العواقب عىل ذلك

التعديل املناسب

عىل ردود الفعل

1- أمجد
  

 

  

 

  

 

  

 

2- حنني
  

 

  

 

  

 

  

 

3- شهد
  

 

  

 

  

 

  

 

4- نورس
  

 

  

 

  

 

  

 

ِ المناسبِة الناتجِة عن المشاعر    أذكُر طريقًة واحدة لضبِط ردوِد أفعاىلي غ�ي
 الأربعة.

 شعور الفرح:  
 شعور الخوف:  

 شعور الغضب:  
شعور الحزن:  

ُح  ِ مناسبة، وأق�ت   أكتُب عن موقٍف سبََّب شعوراً لديَّ أّدى إىل ردوِد فعٍل غ�ي
.  التعديَل المناسَب لضبِط ردوِد أفعاىلي
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  أقرأُ وأفهُم:

سوسُن طفلةٌ عمُرها اثنا عَشَر عاماً، سألَها المعلُم في الصّف:
هل تعرفين ِنقاَط القّوة والنقاط التي تحتاج إلى تطوير أو )نمّو( في شخصيّتك؟

سكتْت ولم تستطْع أْن تكمَل ...

 

ُنا مثُل سوسَن لديِه ِنقاُط قوٍة وِنقاٌط بحاجٍة إىل نموٍّ قد ل نعرُفها، ول نستطيُع  أك�ث
تحديَدها، فتعاَلوا نتساعُد لنتعرَّفها معاً.

بعُض نقاِط القوِة والنمّو

 

  ما نقاُط قّوِتَك الرئيسَة باعتقادَك؟. 1
 

ي ما زلَت تراها بحاجٍة إىل تطويٍر وتنمية؟. 2
  ما النِّقاُط ال�ت

 

تعرَّف ذاتك

َأتعّرُف	نفسي2
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ي المّدة السابقة؟. 3
ي تشعُر أنك طّورتَها �ز

  ما النِّقاُط ال�ت
 

ي تشعُر بالرّضا التاّم عنها؟ ولماذا؟. 4
  ما ِنقاُط القّوِة ال�ت

 

: َ �تي
آ

ُ الجدوَل ال   أمالأ

ِنقاُط النمّو بالعمل والتدريب يمكن أْن نحّولها 
إىل نقاط قّوة. 

الرقم
نقاط النمو

)ميكن تعديلها(
كيفية تعديلها وتحسينها

 ١

  

  

  

 

  

  

  

 

 2

  

  

  

 

  

  

  

 

3 
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: �تي
آ

ً الجدوَل ال  أمالأ

نكتشُف بعَض ِنقاِط قّوتنا من خالل 
ي حياتنا. 

ي نعيشها �ف
المواقف ال�ت

الرقم
نقاط القوة

 )صفات تدفع اإلنسان لألمام(
كيفية املحافظة عليها وتعزيزها

١
  

  

 

  

  

 

2
  

  

 

  

  

 

3
  

  

 

  

  

 

٤
  

  

 

  

  

 

٥
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ي ونقاَط النمّو لدّي؟ 
  ماذا تعلمُت بعَد أْن حّددُت ِنقاَط قّو�ت

  
 
 

ي هذا العام.. 1
ي لتطوير ذا�ت

احا�ت   أكتُب اق�ت
  
 
 
 

 أكتُب رسالًة إىل نفسي أضّمُنها أشياَء مثل:

ما أراه في نفسي من ِنقاِط قّوٍة فريدة. 	 
النقاُط التي سأعمل على تحسينها خالل العام الدراسّي.	 
النواحي التي تحّسنُت فيها.	 

*  أضــُع رســالتي فــي مــكاٍن أختــاُره، ثــمُّ أُعــودُ إلــى الرســالِة فــي نهايــة العــام الدراســّي؛ ألرى 
األشــياءَ التــي تغيـّـرْت فــّي.
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أنا واآلخر
أكون صداقات الدرس األول 

أنا وأنت الدرس الثاني 

سنتعلم:
معاييَر قبوِل األصدقاِء في وسائِل التواصِل االجتماعيِّ 	 

وتنميَة العالقِة باآلخرين وتحسيَنها باستمرار.
أهميَة التواصِل مع اآلخرين في بناِء الشخصية. 	 

أنا وأنت
ن  صداقات أكوِّ الدرس األّول 

أنا وأنت الدرس الثاني 

سنتعّلم:
معاييَر قبوِل األصدقاِء في وسائِل التواصِل االجتماعيِّ 	 

وتنميَة العالقِة باآلخرين وتحسيَنها باستمرار.
أهمّيَة التواصِل مع اآلخرين في بناِء الشخصّية. 	 





 أقرأُ وأفهُم:

ــا  ــِة وعالقِته ــِة بانجــراِف الترب ــِة المختّص ــالمِ الوثائقيّ ــِض األف ــن بع ــدى ع ــاِء بحــِث ن ــي أثن  ف
ــٍة فــي أحــد مواقــع التواصــل  بالتصّحــِر علــى شــبكِة اإلنترنــت الحظــْت وجــودَ طلــِب صداق

ــه. ــن شــخٍص ال تعرفُ ــّي م االجتماع

  لو كنَت مكاَن ندى فماذا ستفعُل؟ ولماذا؟
  
  
 

  أموٌر أَُخُر تفّكُر فيها إذا طلَب صداقَتك شخٌص ال 
 تعرُفه:

  
 

أموٌر أفّكُر فيها:
١. العمُر.

ٍك أثُق به. ٢. وجوُد صديٍق مش�ت
ُ والدي. ٣. أستش�ي

أكّوُن صداقاٍت1
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ي بعِض االأحياِن يكوُن اختياُر االأصدقاِء عىل شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ 
  �ف

 عشوائياً، أُحّدُد عواقَب ذلَك.
  
  
 

؟ َ شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ  ما إيجابياُت التواصِل مع االآخريَن ع�ب

تتعرُّف ثقافاٍت مختلفًة لمجتمعاٍت مختلفٍة.. 1

2 . 

3 . 

َ مواقِع التواصِل االجتماعّي و تكويِن صداقاٍت  َ تكويِن صداقاٍت ع�ب ف   ما الفرُق ب�ي
 عىل أرِض الواقِع؟

  
 

 أقرأُ وأفهُم:

ــاءَ  ــّرُف أصدق ــا تتع ــد جعله ــة ق ــاِء البيئ ــة أصدق ــا بجمعي ــة وتطّوعه ــدى بالبيئ ــاُت ن اهتمام
مهتّميــن بهــذا المجــال، لكنّهــا فــي آخــِر مــّرٍة ذهبــْت فيهــا إلــى الجمعيــة الحظــْت وجــودَ 

ــع المجموعــة. ــِف م ــردّدُ وعــدمُ التكيّ ــه الت ــدا علي ــد ب ــٍد ق متطــّوٍع جدي

  ماذا ستفعل ندى ح�ت تكسَب هذا 
 المتطوَع صديقاً للمجموعة؟

  
  
 

أموٌر تفّكُر فيها ندى:
ي اهتماماِته.

- تناقُش المتطّوَع الجديَد �ف
- تتعاوُن معه.

- تعرُّفه أقساَم الجمعية.
ي أنشطِة الجمعية.

ُكه �ف - ت�ش
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ي به بسبب مواقَف 
ي عن تجربٍة كسبُت فيها صديقاً، وتطّورْت عالق�ت

  أحّدُث زمال�أ
جمعتنا.

قــد تتطــّوُر عالقتـُـك بأصدقائــك نتيجــةَ اهتمامــاٍت مشــتركٍة تجمعكــم، ابحْث 	 
عــن أصدقــاءَ يشــاركونك اهتماماِتك:

اسم صديق يشاركني ما أفضلهأفضلمجال االهتامم

  املواّد الدراسيّة

  الربامج التلفزيونية

  أنواع الكتب التي أُحبُّ قراَءتها

  الرياضة املفّضلة

   

   

اجْع عالقَتنا بأصدقاِئنا باالإجابة عن االأسئلة االآتية؛ لمحاولة تعديِل السلوِك    ل�ف
ِ المناسِب، وتنميِة عالقاتَنا بهم: غ�ي

 ما السلوُك الذي يجعلُني صديقاً جيّداً؟ 	 
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 ما السلوُك الذي أرغُب في تعديِله؛ ألكوَن صديقاً أفضَل؟ 	 
  
 
 كيف سأعّدلُه؟ 	 
  
 

: ي
 َسُنِعدُّ تصميم صحيفة لالأصدقاء كاالآ�ت

: ي
أفّكُر �ف

حكم، أشعار، أقوال، أمثال شعبية، موقف أثَّر فّي، معلومة أرغب في 
مشاركتها، رسمة أحببتها، نشاط ثقافّي أرغب في التعريف به

صحيفة

أنا وأصدقائي

الصداقة  هي:
أنا  وأصدقائي:
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ي )لعبة الّتواصل(:
 ألعب مع رفا�ت

ي أذِن زميله بهذه 
 يكتُب الّتلميُذ االأّوُل جملة عىل ورقٍة، ويعطيها للمعّلِم، ويهمُس �ف

الجملة؛ لينقَلها بدوره همساً إىل زميله االآخَر، وهكذا... ح�ت تصَل الجملُة إىل آخِر تلميٍذ؛ 
َ الجملِة المكتوبِة والملفوظِة، وإذا  ف ليقوَلها بصوٍت عاٍل أماَم الجميع، ثم يقارُن المعلُم ب�ي

ف نناقُش معاً سبَب ذلك. َ الجملت�ي ف كان هناك فارٌق ب�ي

يجب أن تكون الجملة 
واضحة مفهومة ومكونة 

ف أو ثالثة . من كلمت�ي

أنا و أنت2
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 أقرأُ وأفهُم:

أحمــُد يحــاوُر بانفعــال، وســارةُ تضحــُك وهــي تتكلّــُم، وســعيٌد يحــاوُر فــي 
موضوعــاٍت مختلفــٍة فــي الوقــت نفِســه؛ لذلــك يختلفــون كثيــراً ألدنــى األســباب، 

ــرة. ــٍة مثم ــى نتيج ــوَن إل وال يتوّصل
أمــُل تلميــذةٌ فــي الصــفِّ الّســادِس قــّررْت أْن تشــارَك رفاقَهــا أكثــَر ِمــن قبــُل 
األحاديــَث المتعلّقــةَ باألســرة والمدرســِة والحيــاة، وفــي أثنــاِء جلســاِتها مــع 

األصدقــاِء الحظــْت أمــُل صعوبــةً فــي تحقيــِق التّواصــِل فيمــا بينهــم. 

: ي
  أساعُد أمَل وأصدقاَءها عىل إجراء االآ�ت

 تحديِد المشكلِة التي الحظتْها أمُل: 	 
  
 
 اكتشاِف أسباِب المشكلة: 	 
  
 
 بياِن نتائِج المشكلة: 	 
  
 
 اقتراح الحلول لهذه المشكلة: 	 
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ُ عنها: ّ  أاُلحُظ الصورَة االآتيَة، وأُع�ب

ف االأطفال؟ أوّضُح ذلك.  برأيك هل تحّقَق الّتواصل ب�ي

: ي
 أجيُب عما يأ�ت

 عنارص التواصل   . 1
 

وُط التواصِل الفّعال. 2 �ش

رشوٌط للمرسل 

)املتكلّم(

رشوٌط للرسالة 

)املوضوع(

رشوٌط للمستقبل 

)املستمع(

: ي
أفّكر �ف

الوضوح - الهدوء - التشويق 
ف - مستوى الصوت-  ك�ي - ال�ت

صغاء .... الإ
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ماً وإيّاهم أساليَب التواصِل  ف ي مل�ت
ي الصفِّ مناقشَة الموضوِع االآ�ت

ي �ف
  أُشارُك رفا�ت

ي بناء الشخصّية.
الناجِح الفّعال، ُمبّيناً أهمّيَة التواصِل �ف

“ليس ما تقوُلُه هو المهمَّ فقط؛ بل 
ي قولِه”

أهمُّ من ذلك أسلوبُك �ف

: ي
ف عّما يأ�ت   أُجيُب خالل دقيقت�ي

 ذكُر نقطتَي قّوٍة تتوفّران لديَّ في مجاِل التواصل. 	 
  
 

 ذكُر نقطتَي نموٍّ لديَّ في مجاِل التواصل. 	 
  
 

ي تقويِم تواصِلنا برصاحٍة وحياديّة؛ الكتساِب مهاراِت تواصٍل 
  أُحاوُر رفيقي �ف

جديدٍة صحيحة.
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سالمتي
التنّمر الدرس األول	

كيف	أبحث	عن	المعلومة؟ الدرس الثاني	

فّكر	قبل	أن	تصدق الدرس الثالث	

ُأحافظ	على	ِصّحتي الدرس الرابع	

سنتعّلم:
الّتصرف األفضل لتجنب اإلساءة واإليذاء )التنّمر(.	 
مخاطر على صحة اإلنسان )التدخين واألدوية، ....( 	 

وكيفية الحماية منها.
نقد وتفسير الرسائل اإلعالمية بما في ذلك الرسائل 	 

المتضاربة وغير الواقعية.
الوعي المعلوماتي وكيفية البحث عن المعلومة.	 





  أقرأُ وأفهُم النص

ازدادَ غيــاُب رفِيقنــا عــن المدرســِة وتدنـّـْت عالماتـُـُه فــي االختبــاِر األخيــر بعــَد أْن 
كاَن متفوقــاً، وأصبــَح ال يشــاِرُكنا فــي اللعــِب، والســبُب كاَن مضايقــاِت أحــد 
زمالِئــِه لــه؛ إذْ إنـّـه يأخــذ أغراَضــُه دوَن اســتئذاِن، ويحــاوُل إغاظَتــُه بإشــاراٍت غيــِر 

ــُه. ــِه ل ــِد زميِل ــُه بســبِب تهدي ــغ معلَّم ــا هــذا يخــاُف أْن يُبِل الئقــة، وكان رفيُقن

ي مؤٍذ.
الّتنّمر: سلوك عدوا�ن

ي مع�ن التنّمر وسلبياته.
ي �ن

 أُحاوُر رفا�ق
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:   أقرأُ وأفهُم النصَّ

ــريعةَ الغضــِب  ــبوٍع س ــذ أس ــا أصبحــْت منُ ــةُ أنَّ إحــدى صديقاِتن ــِت المعلم الحظ
ــا  ــدُث له ــا يح ــذة عّم ــة للتلمي ــؤاِل المعلّم ــد س ــبٍب، وعن ــريعاً ألّي س ــي س وتبك
منــُذ أســبوٍع انفجــرْت بالبــكاِء، وقالــْت: ســمعُت اثنتيــِن مــن زميالتــي تقــوالِن إّن 
والدتــي هــي التــي تكتــُب لــي واجباتــي فــي مــادّة الرياضيــاِت، وبعــَد ذلــك صــاَر 
ــي  ــُب واجبات ــي أكت ــوَن هــذه الشــائعةَ علمــاً أنّن ــِذ الصــفِّ يتناقل عشــرةٌ مــن تالمي

بنفســي.

ن الناس برسعة ويفتقر إىل المصدر الموثوق الذي يحمل  الّشائعة:  خ�ب زائف ينترسش ب�ي
أدّلة عىل صحته.

. ي نفسي
 أذكُر شائعة سمعتها وتركت أثراً سيئاً �ن
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: ي
 أملأ الجدول الآ�ق

بعُض نتائجِ سلوكاِت التّنمربعُض سلوكاِت التنّمر

  

 

  

 

  

 

  

 

ُ السبَب. ن ّ ي المواقِف السابقة فماذا سيكون دوري؟ أب�ي
ي الصّف �ن

 لو كنُت تلميذاً �ن

السبُبالّدوُر

مؤيّد لسلوك التنّمر
  

 

ُمداِفع عن حقوق الذي يتعرّض للتنّمر
  

 

ُمتفرِّج )ال عالقة يل(
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  أذكُر موقفاً حدَث معي أو مع شخص أعرفه كان فيه سلوُك تنّمر تجاه أحد 
ح سلوكاً لإصلح الموقف. الأشخاص، وأق�ق

السلوك الرتميمّينتائج سلوك التنّمراملوقف )سلوك التنّمر(

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

يذاء موّجه من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد  ساءِة أو الإ التنّمر:  شكٌل من أشكال الإ
ار به جسدياً أو نفسياً. نحو فرد )أو مجموعة( بهدف الإ�ن

ي تعريفاً آخر للتنّمر وأناقشُه معهم.
ح ورفا�ق   أق�ق

  
 

  ما الذي ينبغي أن أفعلُه إن تعرّضُت للتنمر؟
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  أقرأُ وأفهُم

طلــَب المعلــُم مــن طــالب الصــفِّ الّســادِس البحــَث عــن موضــوِع الــّدرِس 
القــادمِ لمعرفــِة نتيجــِة دوراِن األرِض حــوَل الّشــمِس، وقّســَم الطــالَب إلــى ثــالِث 

ــِة: ــِج اآلتي ــى النّتائ ــاُت إل ــِت المجموع ــي توّصل ــومِ التال ــي الي ــاٍت، وف مجموع

ــَب  ــى أنَّ تعاق ــْت إل ــٍة، وتوّصل ــى موســوعٍة جغرافي ــا عل ــرا: اعتمــدْت مجموعتن مي
الفصــوِل األربعــِة هــو نتيجــةٌ لــدوراِن األرِض حــوَل الشــمِس مــع ثبــاِت مَيــِل 

محوِرهــا. 

هيــا: اســتخدمْت مجموعتنــا الّشــابكة )اإلنترنــت(، وتوّصلــْت إلــى النّتيجــِة نفِســها؛ 
َة صــوٍر للفصــوِل األربعــِة، ومــوادَّ فيلميــةً علميّةً فــي الموضوِع،  لكنّهــا جمعــْت عــدَّ
ولقــاءاٍت مــع بعــِض االختصاصيّيــن، ومعلومــاٍت إضافيــةً موســعةً عــن نتائــِج دوراِن 

األرِض حوَل الشــمِس.

انجي: جمعْت مجموعتنا صوَر الفصوِل األربعِة من إحدى المجالِت العلميِة.
ــة  ــا علــى معلومــات وافي ــُم الطــاّلَب علــى جهودهــم، وقــال: “حصلن شــكَر المعل

لتعــدد مصــادر البحــث”.
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 أتعرُّف أيَّ المجموعاِت استطاعْت أْن تجمع َمعلوماٍت منوعًة عن الموضوع؟	 
ولماذا؟  

؟	  ي
ي بح�ش

ي أعتمُد عليها �ن
 لو كنُت مَع هؤلِء الطلِب فما المصادُر ال�ق

ولماذا؟  

ي	 
ي المجموعِة الّثانيِة فكيف أتثّبُت من ِصّحِة المعلوماِت ال�ق

 لو كنُت عضواً �ن
وجدتُها؟  

تطبيقات عمليّة:

ي المدرُّس البحَث عن موضوِع نتيجِة دوراِن الأرِض حوَل الشمِس	 
 طلب م�ن

ي 	 
ي إىل الوصول إىل أفضِل النتائِج أثناَء البحِث �ن

ي تقوُد�ن
 أُرتّب الخطواَت ال�ق

الشابكة؟

أحّددُ الموضوَع بدقٍة للحصوِل على أفضِل نتيجٍة. 	 
أقارُن النّتائَج التي توّصلُت إليها بعَضها ببعٍض للتثبِّت منها. 	 
أبحُث باستخدام مصادر مختلفة. 	 
أضُع خطّةً فّعالةً للبحِث. 	 
أكتُب اسَم المصدِر الذي استفدُت منه. 	 

أضُع )صح( أو )غلط(:	 

تحتوي مصادر البحث قدراً كبيراً من المعلوماِت المفيدِة الّشائقة. 	 
 	. ــصٌّ ــيٌّ أو مخت ّــه مصــدر رســميٌّ حكوم ــوٌق بأن ــُت مــن أنَّ المصــدَر موث ّ أتثب
 
أعتمُد على أّوِل نتيجٍة تظهُر لي أثناءَ البحِث في الشابكِة. 	 
ليس من الّضرورّي كتابةُ مصدِر المعلوماِت التي أستفيُد منها. 	 
ألبحَث في الّشابكِة يجُب استخدامُ محّرِك بحٍث مناسٍب. 	 

اً من  نت َقدراً كب�ي ن�ت تحتوي شبكة الإ
المعلوماِت والصوِر، لكْن ليس كلُّ ما 

ُ فيها مفيداً أو صحيحاً موثّقاً.
يُن�ش
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  أقرأُ وأفهُم

دراسة حالة:

يســتخدمُ مــازٌن الّشــابكة )اإلنترنــت( للحصــوِل على أحــدِث األلعــاِب اإللكترونيِة، 
ويَقضــي مُعظــم ســاعاِتِه فــي مغامراِتــِه االفتراضيــِة علــى الّشــابكة )اإلنترنــت(، 
ــاِت  ــاِز الَمهّم ــاِط وإنج ــِب النِّق ــةً لكس ــاعاٍت متواصل ــاءَ س ــةُ البق ــتلزمُ اللعب إذْ تس
ومنافســِة العبيــَن آخريــن، وهــذا مــا أدّى إلــى تراجــِع تحصيلــه الّدراســّي وعالقاتــه 

االجتماعيــة مــع رفاقــه.

 برأيــك كيــَف تأثّــرْت حيــاةُ مــازٍن باأللعــاِب الموجــودِة علــى الشــابكة	 
)اإلنترنت(؟

 أوجُّه رسالةً إلى مازن أساعدهُ فيها على تنظيمِ وقتِه والعودِة إلى حياتِه الطبيعية.	 
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ي إيجابياِت استخداِم الشابكة وسلبّياِته ثم أكتبها.
ي �ن ي عن رأ�ي

  أُحّدُث رفا�ق
  
  
  
 

. ي
ي المصدِر الذي أريد، ثّم أشارُك بها رفا�ق

  أختاُر معلومًة وأبحُث عنها �ن

تُها   ي اخ�ق
المعلومُة ال�ق

المصدر الذي بحثُت فيه  

ي اتّبعتها  
 الخطوات ال�ق
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)شائعةٌ زائفةٌ أمْ حقيقةٌ؟(

  أقرأُ وأفهُم

3839

فّكرْ	قبَل	أْن	ُتصّدَق3



؟ ولماذا؟	   هل الصورُة ملئمٌة للخ�ب
 

ي الجريدِة؟	 
ِ الموجوِد �ن  هل ُحّدَد مصدُر الخ�ب

 

؟	  ي الخ�ب
 ما المبالغة الموجودة �ن

 

َ نفَسه فماذا تفعُل لتتحّقَق من ِصّحِتِه؟	   إذا قرأَت الخ�ب
 

ِ الصحيِح هي:	  وط الخ�ب  أستنتُج أنَّ �ش
  
 

 	: ِ ي أقوم بها للّتأكد من ِصّحِة الخ�ب
 الخطواُت ال�ق

 

تها؟	   أَذكُر وسيلًة إعلميًة أعتمُد عليها للحصوِل عىل المعلوماِت؟ ولماذا اخ�ق
 

ي حياتنا؟	 
علِم وسلبياِتها �ن  أفّكُر بإيجابّياِت وسائِل الإ

 

علم أو صورٍة  ي عن قّصٍة سمعَتها بوساطِة وسائل الإ ِ
  أتحّدُث إىل أصدقا�أ

اكتشفُت لحقاً أنّها ليسِت الحقيقَة الكاملَة؟
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  أقرأُ وأفهُم

١- أُحسُّ بالتعب هذا اليوم 

وبحاجة إىل بعض الفاكهة املليئة 

بالفيتامينات

٢- أمل تشاهد الفلم 

الكرتوين الذي تحدث 

عن التفاح يف الشجرة 

املسحورة؟

ي أفكار يزن؟	 
ِّ �ن ي

نامِج الكرتو�ن ُ ال�ب  كيف كان تأث�ي
 

 برأيك هل كلُّ ما تشاهُدُه عىل التلفاِز صحيٌح؟ ولماذا؟	 
 

ي الأطفال )إيجاباً أو سلباً(؟
اِت برامِج الكرتوِن �ن ي تأث�ي

ي �ن
 أُحاوُر رفا�ق
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: ي
ي الجريدة اليومّية مع الّتعليق الآ�ق

أة صدرت �ن ن   أقرأُ وأفهُم: الّصورُة المج�ق

المزارع غيث يقطع الشجرة

أما الصورة الكاملة فهي:

 

ي الّصورة الأوىل:  	 
أُشاهُد �ن

ي الأوىل	 
ُء الذي لم يكْن موجوداً �ن ي

ن وأتعرُّف السش َ الّصورت�ي ن  أُلحُظ الفرَق ب�ي
ي الّثانية؟  

وكان �ن

أستنتُج أّن:  	 

ِها من 	  ي الجريدة أو غ�ي
ي أراها �ن

أُناقُش مع رفيقي كيف أحكُم عىل الّصورة ال�ق
علم؟   وسائِل الإ
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  أقرأُ وأفهُم

ــِن  ــن التدخي ــةً أدهشــتني ع ــَق مذهل ــومِ وجــدُت حقائ ــِة العل ّ ــي لمجل ــاءَ مطالعت أثن
صــادرًة عــن منظمــِة الِصّحــِة العالميــِة، ووجــدُت أيضــاً هــذه الّصــورة، فــوددُت أْن 

ــِن عندمــا يأتــي. ــِق والــدي المدخّ أُريهــا لصدي

  أناقُش مضموَن الصورة؟

هل تعلم:
- التبُغ يقتُل نصَف من يتعاطَونَُه.

. ن ن شخٍص سنويّاً بسبب التدخ�ي - يموت سّتُة مالي�ي
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أحافُظ	على	ِصّحتي4



نسان أنا قادر عىل  ٌة عىل البيئة وآثاٌر ضارٌة عىل صحة الإ اٌر كث�ي ن أ�ن   للتدخ�ي
ي بالمطلوب:

إكمال الجدول الآ�ق

أرضار الّتدخني عىل البيئةأرضار الّتدخني عىل صحة اإلنسان

نقص األوكسجني من الهواءتضيّق األوعية والرشايني

  

 

  

 

  

 

  

 

أفكر بـ:

الجهاز التنفسي

الغابات

الهواء

ي 
يعي رقم٦٢ للعام ٢٠٠٩ القا�ن ي عن المرسوم الّترسش

  أسأُل معّلمي / معّلم�ق
ي الأماكن العامة الذي أصدرَُه الّسيُد بشار الأسد رئيس 

ن �ن بمنع الّتدخ�ي
ي حول أهم ما جاء فيه.

الجمهوريّة العربّية الّسوريّة وأحاور رفا�ق

ي تطبيق هذا المرسوم
ي القيام بها للمساهمة �ن

ُح ثلثة إجراءات يمكن�ن   أق�ق
  
 

4243



ي
ن �ن ي اليوِم العالمّي لمكافحِة التدخ�ي

  تضُع منظمُة الصحِة العالميِة شعاراً �ن
٣١ آيار من كلِّ عاٍم، شعار العام ٢٠٠٦ “التبغ قاتل مهما اختلفت أشكاله”

ن   أوّجُه رسالة لشخٍص يدخن أعرُفه تتضّمُن خطواٍت للتوعيِة من التدخ�ي

عنوان الرسالة:  	 
 مضمون الرسالة:  	 
 
لمن سأوجّه الرسالة:  	 

ي مسابقة الطلئع لهذا 
ن للمشاركة �ن ار التدخ�ي   أَُصّمُم ملصقاً للتوعية من أ�ن

العام.
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www.who.int .بالرجوِع إىل موقِع منّظمِة الصّحة العالمية  
أستطيُع الحصوَل عىل:

ن للأعواِم السابقِة . ١ عاراِت الخاّصِة باليوِم العالميِّ للتدخ�ي  أتعرُف بعِض الشِّ
. ي

ها أماَم زمل�أ ي منها وأعرِضُ
وأختاُر ما يعجب�ن

 

 

ن	  شعار عام   لليوم العالمي للتدخ�ي

 

 

ن	  شعار عام   لليوم العالمي للتدخ�ي

٢ .. ي
ن وأناقشها مع رفا�ق ار التدخ�ي   أكتُب ثلثة أسطر عن أ�ن
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مجتمعي
حقوقي الدرس األّول	

واجباتي الدرس الثاني	

خدمات	مجتمعّية الدرس الثالث	

العمل	التطّوعّي الدرس الرابع	

مشاركتي	تعكس	تحّضري الدرس الخامس	

نظرتنا	إلى	السالم الدرس السادس	



سنتعّلم:
حقوَقنا وواجباِتنا وأهميَة االلتزاِم بها.	 
دوَر الدولِة ومؤّسساِتها في رعايِة المجتمِع.	 
 	. كيفّيَة ممارسِة العمِل التطوعيِّ
أشكاَل المشاركِة وممارسِة الديمقراطّيِة في الحياِة العاّمِة.	 
آثاَر السالِم والتسامِح واالستقرار في بناِء المجتمِع.	 
األحداَث األساسّيَة التي أّدْت إلى تغييراٍت مجتمعّيٍة في العصوِر 	 

الحديثِة في وطني سوريَة.



 أقرأُ وأفهُم:

ســلمى فتــاةٌ فــي الثّانيــةَ َعْشــرَة مــن عُمرهــا، تذهــُب عــادًة إلــى النـّـادي برفقــِة أخيهــا 
العــِب كــرِة القــدمِ فــي فريــق األشــبال لتشــجيِعِه. أحبـّـْت ســلمى اللّعبــةَ وأرادْت أْن 

تشــارَكُه اللّعــَب، لكنـّـه رفــَض قائــاً: أنــِت فتــاةٌ وكلنــا فتيــان، وال يمكنـُـِك ذلــك.
ذهبــْت ســلمى إلــى كريــمٍ مــدّرِب الفريــِق، وقالــت لــه: أريــُد أْن ألعــَب كــرَة القــدمِ 
مثــَل أخــي، ضحــَك المــدّرُب، وقــال لهــا: أنــِت فتــاةٌ، والفتيــاُت ال يصلُْحــَن لذلــك. 
قَصــدْت ســلمى رئيــَس النـّـادي ِعمــاداً، وقالــت لــه: أليــس مــن حّقــي أْن ألعــَب مــا 
أريــُد دوَن تمييــٍز بينــي وبيــن أخــي؟! أنــا أحــبُّ كــرَة القــدم، فمــا رأيـُـك أْن تســمَح 
ــلمى،  ــرأي س ــادي ب ــس النّ ــات؟ أُعجــَب رئي ــن الاعب ــٍق م ــِن فري ــات بتكوي للفتي
وقــال لهــا: إنـّـك علــى حــقٍّ، ولــك مــا تريديــن. ومنــُذ ذلــك اليــوم أصبــح فــي النادي 

فريــُق كــرِة قــدمٍ مــن الفتيــات. 

 

  ما الحقُّ الذي ُحِرَمْتُه سلمى؟. 1
 

ي سارْت بها سلمى لتحصَل عىل حّقها:. 2
  الخطوات ال�ت

  .1 
  .2 
  .3

حّقوقي1

4849



 لو كنَت مكاَن سلمى، فماذا كنَت ستفعل؟. 3
 

ي لعب كرِة القدِم؟. 4
 ما الحُق الذي مارستُه سلمى لتحصَل عىل حّقها �ف

 

ي المجتمع إذا لم يتوّفْر:
 ما الذي قد يحُصُل �ف

الحّق يف إبداء الرأي

 
 
 
 

الحّق يف التعلم

 
 
 
 

الحّق يف الرعاية الصحّية 

لذوي االحتياجات الخاصة
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حّق املساواة بني الّذكور 

واإلناث

 
 
 
 

حّق العيش يف بيئة آمنة
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: ي
 أكمُل الشكل الآ�ت

 �
�

�حقو

حق الرعاية 

�ية
�
ا�

حق التعب� عن 

الرأي
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عالن. ي الإ
نساِن المذكورة �ف ، و أعّدُد بعَض حقوِق الإ ي

  أقرأُ النصَّ الآ�ت

كأ

اإلعالُن	العاملّي	حلقوق	اإلنسان:
	الناس	سواسية	أمام	 	يف	احلياة،	وكلُّ لكّل	فرد	احلقُّ
	يف	حرية	الرأي	والتعبير،	 القانون،	لكّل	شخص	احلقُّ
	يف	التعّلم،	 	يف	العمل،	واحلقُّ لكّل	شخص	احلقُّ
	يف	مستوى	معيشّي	كاٍف	للمحافظة	على	 واحلقُّ

حة. الصِّ

واجباتي 2
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ي 
ّ بعد الطالع عىل حقو�ت تبة عىلي   أستنتُج من النصِّ الّسابِق بعَض الواجباِت الم�ت

السابقة.

واجباتي

 أقرأُ وأفهُم:

عامــٌر مهنــدٌس َعِمــَل فــي إحــدى الّشــركات لســنوات طويلــة، وقــّرَر أْن يُقــّدم 
اســتقالتَه، فقــاَل لــه المديــر: “ ســوف أقبــُل اســتقالتََك بشــرط أْن تبنــَي منــزالً أخيــراً، 
ــه  ــلَّم مفاتيَح ــان، وس ــزل دوَن إتق ــاِز المن ــي إنج ــرَع ف ــرَض، وأس ــٌر الع ــَل عام فقِب
للمديــر، فابتســَم المديــُر، وقــال لــه: “ هــذا المنــزُل هديــةُ نهايــِة خدمِتــك للشــركة 

ــة “.  طــواَل الّســنوات الماضي
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  برأيك هل أُعِجَب عامٌر بالهدية؟ ولماذا؟. 1
  
 

  ما رأيُك بعمِل عامٍر؟. 2
 

ُح ذلَك.. 3  هل أّدى عامٌر واجبه تجاه عمله؟ أوضِّ
 

َل؟ ولماذا؟. 4 ف ي الم�ف
  لو كنَت مكاَن عامٍر فكيَف كنَت ستب�ف

 

 أقرأُ وأفهُم:

ــرى،  ــِة الُكب ــا تســتأثُر بالقطع ــإّن ناي ــوى؛ ف ــَن الَحلْ ــا ولَُجيْ ــدةُ ناي ــُع وال ــا تصن عندم
ــي”. ــن نصيب ــرى م ــةُ الُكب ــرى، ويجــُب أْن تكــوَن القطع ــةُ الكب ــا االبن وتقوُل:”أن

ُ الصحيِح؟. 1   ما السلوُك غ�ي
 

ى؟. 2   هل يحقُّ لنايا أخُذ القطعة الك�ب
 

ي هذا الموقف؟. 3
  ما واجُب نايا تجاَه أفراِد أرُستها �ف
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 أقرأُ وأفهُم:

كثيــراً مــا تنتظــر ماريــا العــودة إلــى المنــزل وإنهــاء الواجبــات المدرســية؛ لمشــاهدة 
ــي يخالفهــا  ــدة، لكــْن أخوهــا دان ــرى فيهــا الفائ التلفــاز، إذ تســتمتُع ببرامجــه، وت
الــرأي، ويــرى فــي مشــاهدة التلفــاز مَْضيعــةً للوقــت، ويســخر منها ومن حماســتها، 
ــا، أو  ــاً عنه ــراءة القصــص رغم ــى ق ــه إل ــا بالتوجّ ــا، وإقناعه ــر رأيه ويحــاول تغيي

مشــاركته اللّعــَب فــي الحديقــة، لكــّن ماريــا أصــّرت علــى التعبيــر عــن رأيهــا.

ي التلفاز وبرامجه؟. 1
ي �ف

 ما رأُي ماريا ودا�ف
 

؟. 2 ي
 ما رأيك بترصف دا�ف

 

 ما الحقُّ الذي أرّصت عليه ماريا؟. 3
 

ي تجاه رأي ماريا؟. 4
 ما واجب دا�ف

 

ي سورية.
ي وط�ف

ي مواطناً صالحاً �ف
ي بصف�ت

  أكتُب وثيقًة تتضّمُن واجبا�ت
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 أقرأُ وأفهُم

هــذا العــام عــامٌ مختلــف عنــد مؤيـّـد، فبعــد أن كان يرتــادُ مدرســة القريــة المجــاورة 
لقريتــه أصبــح ســيتلقى هــذا العــام تعليمــه فــي المدرســة التــي بنتهــا الدولــة فــي قريتــه.

 

ي الحّي الذي تسكُن فيه؟ عّدْد لنا بعَضها. 1
 كم مدرسًة �ف

 

ي بلدنا؟ ولماذا؟. 2
  من ب�ف المدارَس �ف

 

 أقرأُ وأفهُم

كان حــازمٌ فــي الّســيّارة مــع والــِده، وفجــأًة شــاهَد بنــاءً ضْخمــاً، فســأَل والــَده: مــا 
هــذا البنــاءُ يــا أبــي؟ 

أجابه: هذه الجامعةُ، فسألَه حازمٌ: ماذا تعني الجامعة؟ وماذا يفعلون فيها؟ 
قــال لــه والــده: بنَتْهــا الّدولــةُ مــن أجــل الدراســِة فيهــا بعــَد المرحلــِة الثّانويــة، يدرُس 

فيهــا الطـّـاُب اختصاصــاٍت كثيــرًة كالطّبِّ والهندســِة والتّربية وغيِرهــا ..............

 

ي بلدنا؟. 1
 من ب�ف الجامعاِت �ف

  
 

خدمات	مجتمعّية 3
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ي الجامعة؟ ماذا يدرسون؟. 2
  هل لديك إخوة أو أخوات يدرسون �ف

  
 

ي الجامعة؟. 3
ّ أْن تدرَسه �ف  ما الفرُع الذي تتم�ف

  
 

  أُلحُظ الصور الآتية، وأُجيب:
ي بناِء المجتمع؟

كيف يساهُم كلٌّ من هؤلِء �ف

  
  
 

ي المجتمع؟
  ما أهمّيُة المؤسسات التعليمية �ف
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  أقرأُ وأفهُم

ــد A(؛  ــا عــن مــرِض )التهــاب الكب ، وحّدثتْن ــى الّصــفِّ ــومَ إل ــِت المرشــدةُ الي دخل
شــرحْت لنــا أعراَضــه، ثــمَّ نصحتْنــا أْن نذهــَب إلــى المســتوصِف لنأخــَذ هــذا 
اللُّقــاَح؛ ألنَّ الّدولــةَ وفّرتـْـُه لنــا فــي جميــِع المســتوصفاِت  للوقايــِة مــن هــذا المرض 

.)A ــد )التهــاب الكب

 

  هل أخذَت اللُّقاَح سابقاً؟. 1
 

  من يقّدُم لنا هذه اللُّقاحاِت؟. 2
 

  أقرأُ وأفهُم
شاهدُت مؤّخراً عىل جدراِن المدرسِة لوحاٍت مكتوباً عليها “ ل للمخّدرات 

حْت لنا المعلمُة عن  “وصوراً عن آثار للمخّدراِت، وبعَد الدخوِل إىل الصفِّ رسش
هذه الآثار.

توّقْف فوراً عن تعاطي املخدرات
اآلثار الجانبية للمخدرات

تأث�ات

الع�

الوجه

الحلق و الزور

العضالت

ـ أعراض الربد

ـ تقيحات
ـ تورم

ـ تقيحات
ـ صعوبة يف البلع

ـ تورم
ـ بحة يف الصوت

الجلد

ـ تشقق الجلد
ـ حكة و هرش
ـ عالمات حمر

ـ عرق
ـ إحساس بالقشعريرة

الفم

ـ تورم اللسان و الشفاُه
ـ قروح الفم

ـ جفاف الريق

املخ و الجهاز الهضمي

ـ هلوسة
ـ دوخة

ـ أرق
ـ صداع

ـ عصبية
ـ هياج
ـ نعاس

ـ نوبات تشنج
ـ ارتعاش

ـ انقباض العضالت
ـ ضعف عام

ـ تورم

التنفس
ـ صعوبة التنفس

األنف
ـ قروح

ّ
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  كيف تُثّقُف المدرسُة طالبَها ِصْحّياً؟
  
  
  
 

ي المدرسِة، وُجِرحْت يُدُه فماذا تفعُل؟
  لو وقع زميُلك �ف

 

ي بوضع إشارة)صح( تحَت الخياِر المناسِب.
ُ الجدول الآ�ت  أمالأ

وقايّئعالجّي

لقاحات

إسعافات أولية

نرش لوحات طرقيّة عن املخّدرات

حمالت توعية يف املدارس

: ي
 أُجيُب عّما يأ�ت

من الخدمات الوقائية التي تقّدمها الدولة لنا وترشف عليها وزارة الصحة
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ُّ عنها: تية، وأع�ب
آ

 أُلحُظ الصور ال

: ي
 بعَد الّطالع عىل الصورة، أُجيُب عّما يأ�ت

؟. 1 ف ي الصورت�ي
  ماذا يفعُل التالمذُة �ف

 الصورة)1(  
الصورة)2(  

لقد تطّوعنا للعمل كلَّ يوم 
ن ي مركز المسن�ي

ن �ن ساعت�ي

12

العمُل	الّتطوعيُّ 4
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ي الصورة؟. 2
  ما دوُر كلِّ تلميٍذ �ف

 الصورة)1(  
  
  
  

 الصورة)2(  
  
 

ف هو  الدافُع لدى التالمذة لتنظيف الحّي ومساعدة المسن�ي
؟ ي

دافع إنسا�ف

  ما الهدُف من العمِل الذي يُنجزُه التالمذة؟. 3
 الصورة)1(  
الصورة)2(  

؟. 4 ف ي الحالت�ي
  هل يستطيُع تلميٌذ واحٌد فقط أْن يُنجَز العمَل �ف

 

  هل تقا�ف التالمذة أجراً ماّدياً مقابَل عمِلهم؟. 5
 

  ماذا نسّمي هذا النوَع من العمل الجماعّي؟. 6
 

ي مفهوَم العمِل التطوعّي.
   مّما سبق أستنتُج مع رفا�ت
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 أقرأُ وأفهُم

ــه األطفــال مــع أهاليهــم مــن خــال  نظَّــم أهالــي الحــي عمــاً تطوعيّــا يشــارك في
ــب  ــع الكت ــوم بجم ــال الحــي نق ــا) نحــن أطف ــب عليه ــع أوراق كت ــم بتوزي قيامه
والحاجيــات التــي ال تريدونهــا فــي صناديــَق لمســاعدة المحتاجيــن فــي حيّنــا 

ــم.  ــا عليه وتوزيعه

هل تعلُم:

ّن اليوَم الخامَس من 
أ

ّوِل هو 
أ شهِر كانوَن ال

ّي للتطّوع؟
اليوُم العالم

ول
�
� �نون ا
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ي هذا العمل؟ولماذا؟
  ما الّدور الذي تحبُّ أن تشارَك فيه لو كنَت مع الأطفال �ف

  
 

ي ما كتبت.
 أشارُك رفا�ت

ي أهمّيَة العمِل الّتطوعيِّ للفرد والمجتمع.
 مّما سبق أستنتُج مع رفا�ت

أهمّية العمل التطوعّي للمجتمعأهمية العمل التطوعّي للفرد

  

 

  

 

ي المدرسة أو الحّي، وأُجري حواراً مع صديقي حوَل الخطواِت 
ُح فكرًة لعمٍل تطوعّي �ف أق�ت

 الالزمِة لتنفيذه.
  
  
  
 

ي ما كتبت.
 أشارك رفا�ت
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: ي
 أُفّكُر، وأُجيُب عّما يأ�ت

  اتُِّخَذ قراٌر عىل مستوى أرستك:

 ما هذا القراُر؟  . 1
 

ي اتّخاذه؟ . 2
 من شارك �ف

 

ي اتّخاِذ القراِر؟. 3
هل شارْكَت �ف

ال نعم 

 شعوري  

  

 مشاركتي بـ  

 

 شعوري  

  

 سبب عدم مشاركتي  

 

 برأيك ما إيجابّياُت اتّخاِذ قراٍر يشارُك فيه جميُع أفراِد الأرسة؟. 4
 

 ما سلبّياُت التفرِّد باتّخاذ القراِر من ِقَبِل أحِد أفراِد الأرسة؟. 5
 )تستطيُع أْن تذكَر موقفاً حقيقّياً َمعيشاً( 

 

مشاركتي	تعكُِس	َتّضري 5
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ي مناقشة القرار والتعب�ي عن 
ي حاِل لم يُسمْح لك بالمشاركة �ف

  ماذا تفعُل �ف
رأيك؟ 

 أقرأُ وأفهُم:

ــَف  ــي مواق ــل المســؤوليةَ ف ــك، وتحّم ــْر عــن رأي ّ ــّف عب ــة الّص ــى غرف ــال إل باالنتق
ّــِل الصــّف أمــامَ  ــِل التّرّشــِح لعضويــة مجلــس الصــّف، أو انتخــاب ممث مختلفــٍة مث

ــّف وإدارة شــؤونه. ــم الّص ــم، وتنظي ــِل مشــكاتهم وآرائه إدارة المدرســة؛ لنق

ي المدرسة، فعليَك متابعُة 
 لو رّشْحَت نفَسك لعضوية مجلِس الصفِّ �ف

الخطواِت الآتية:

 أضُع جدول أعمال:
سأعمُل عىل:

  .1
  .2
  .3
  .4

: ي
ن

أفّكر �
 	

ي عن 
الستفسار من زمال�أ

حاجاتهم
 	

القيام بحمالت نظافة
 	

الّتخطيط لرحلة استكشافية
 	

دارة حات الّصّف لالإ نقل مق�ت
ها 	  غ�ي

 أكسُب تأييَد الرفاِق:
عن طريق )تعليق لفتاٍت 

َ شبكات  أو كتابة رسائَل ع�ب
الّتواصل الجتماعّي...(

ي
أُصّمُم لفتًة خاّصة بدعاي�ت
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الفتتي	اخلاصة

ي الآخرين.
ي النتخاِب مع رفا�ت

أُشارُك �ف

أُتابُع عملية فرز الأصوات.

أنتظُر إعالن الّنتيجة 
بأسماء الفائزين.
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ٌم بها أمام  ف   إذا كنت من الفائزين، فما مسؤولياتُك؟ كيف ستثبُت أنك مل�ت
 رفاقك؟

  
 

 أقرأُ وأفهُم

نســتطيُع أداءَ مهّمــاٍت خــارَج أســواِر المدرســة فــي حيّنــا ومجتمِعنــا، إذْ يُنّفــُذ كثيــٌر 
َرهــم؛ مثــل مبــادرة  مــن الّشــباب أعمــاالً تطوعيـّـة ومبــادراٍت مجتمعيـّـة تعكــُس تحضَّ

الّشــباب الذيــن تطّوعــوا لترميــم بــاب تومــا فــي دمشــق القديمــة.
ــي  ــراءة أعرن ــادي الق ــيس ن ــَب لتأس ــي حل ــن ف ــباب الجامعيي ــض الّش ــادرة بع ومب
كتابــاً؛ إذْ وضــَع كلُّ شــابٍّ قائمــةً بالكتــب التــي يمتلُكهــا؛ ليتبادلــوا الكتــَب فيمــا 
بينهــم لتشــجيع القــراءة. وحّقــَق المشــروُع قفــزًة نوعيــة فــي اشــتراِك مجموعــة مــن 
األطفــال فيــه، وأصبــَح هنــاك نظــامُ “نقــاٍط” للمشــروع، بحيــث يحُصــُل مـَـْن يتقيـّـُد 
ــاط  ــى نق ــادراِت عل ــرِض المب ــي ع ــب، وف ــادِة الكت ــي إع ــِد ف ــِج والمواعي بالبرام

أعلــى.
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 أُفّكر، وأُجيُب:

 : ي
ي / منطقت�ت

ي مدين�ت
  مشكلة �ف

  
  

ي لحّل المشكلة: 
 مبادر�ت

  
  

ي ذلك: 
ي �ف

 من يستطيُع مساعد�ت
  
  

ي عىل تنفيذها:
حة تساعد�ف  إجراءات مق�ت

  
  

ي عن مبادراٍت مجتمعّية سمعُت بها أو نّفذتُها.
ُث زمال�أ   أُحدِّ

هل تعلم
ي الحياة 

جميُع مشاركاِتك السابقة �ن
العامة تسّمى ديمقراطية.

هل تعلم
ي من 

أن أصل كلمة ديمقراطية يونا�ن
 )kratos(كراتس )demos(ديموس و

أي سلطة الشعب
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ي الأمكنة الآتية:
ي بذكر مثال عن ممارسات الديمقراطية �ف

  أُكمل الآ�ت

األرسة

  

 

 

املشاركة يف الحياة 

العاّمة

)الديمقراطية( تكون في:

املجتمع

  

 

 

املدرسة

  

 

 

ي الحياة 
ف أهميَة المشاركة �ف

ّ  أصوُغ تعريفاً للديمقراطية، وأَضُع عّدَة ِنقاٍط تب�ي
العاّمة:

 تعريف الديمقراطيّة 	 
 

 أهميّة المشاركة في الحياة العامة 	 
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ُ عنها: ّ  أُلحُظ الصورة الآتية، وأُع�ب

 

ّ ُعنها الصورُة؟. 1 ي تع�ب
  ما المشكلُة ال�ت

  
 

ي أّدت إىل ظهور هذه المشكلة؟. 2
  ما العوامُل ال�ت

  
 

نظرُتنا	إلى	السالِم 6
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 أقرأُ وأفهُم

دامت الحرب 
العالمية الأوىل ما 
يقارب أربَع سنوات 

وكان عدد الضحايا ما 
يزيد عن 37 مليون 

دامت الحرب العالمية الثانية ما 
يقارب ستَّ سنوات وكان عدد 
الضحايا يزيد عن 60 مليون 

 بعَد قراَءتك المعلوماِت السابقة:

؟. 1 َ الب�ش ف ي تؤّدي إىل الحرِب ب�ي
  برأيك ما العوامُل ال�ت

 

  هل هناك بديٌل عن القتال برأيك؟. 2
 

؟. 3 ف الب�ش ي تؤّدي إىل السالم ب�ي
  ما العوامُل ال�ت
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 أقرأُ وأفهُم:

 المواطنة
والديموقراطية

بية البيئية ال�ت

 الصحة
اعاتوالسالمة ن حل ال�ن

نسان حقوق الإ

ثقافة السالم

السالم سمة حضارية للمجتمعات

 بمالحظتك الشكَل:

ي تنميِة ثقافة السالم؟. 1
  برأيك ما العنرُص الأساُس �ف

 

بية ثقافة السالم عندما:. 2  تن�ش ال�ت

تشجع على التعاون	 
 	 
 	 

 أقّدُم وصفاً لعالٍم يسوُده السالُم؟. 3
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ُ بهــا الأشــخاَص أوالمؤسســاِت  أ
  أنشــأْت منظمــُة اليونســكو جائــزًة للســالم تــكا�ف

ــِه والحفــاِظ عليــه،  ي تســعى إىل تحقيــِق الســالِم وصوِن
ــَة أوالخاّصــَة الــ�ت العاّم

نّــه وّجــه شــعَبه نحــو الحــوار والعمــل 
وكان مــن الفائزيــن نيلســون مانديــاّل، لأ

السلمّي، إذا كنَت تسعى إىل نيِل هذه الجائزة: 

  فما رسالُتك إىل العالم لن�ش الأمن والسالم؟
  
 

 أُصّمُم شعاراً للسالم أراُه مناسباً. 

  أبحُث عن أسماء مؤّسسات تعمل من أجل السالم.
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بيئتي
ماذا لو؟ الدرس األول 

ُأحّدد موقعي بدّقة الدرس الثاني 

تضاريٌس متنّوعٌة.. وعالٌم جميٌل الدرس الثالث 

الُمناخ والتنّوع الحيوّي الدرس الرابع 

سرُّ الحياة الدرس الخامس 

عوامُل تكويِن التربِة الدرس السادس 

اإلنسان والطبيعة الدرس السابع 

لِنحفْظ كوكبنا الجميل الدرس الثامن 

بصمة القدم البيئية الدرس التاسع 

مشروعي االقتصادي الدرس العاشر 

ملتقى األطفال العرب الدرس الحادي عشر 



سنتعلم:
يناقُش ماذا يحدَث لو توّقفِت األرُض عن الدوراِن )حول نفسها 	 

وحول الشمس(
كيفّيَة تحديِد موقٍع ما على شبكِة اإلحداثيات.	 
التمييز بين أنواع التضاريس وخصائصها.	 
 	. العوامَل المؤّثرَة في المناِخ والتنّوِع الحيويِّ
توظيَف طريقِة حلِّ المشكالِت في معالجِة قضايا مثِل التلوِث.	 
رِب.	  عوامَل تكويِن التُّ
العوامَل المؤّثرَة في توّزِع السكاِن وكثافتهم.	 
كيفّية المحافظة على التوازن بين الموارد واالستهالك )التنمية 	 

المستدامة(.
تأثير استهالك اإلنسان على موارد البيئة )بصمة القدم البيئية(.	 
مقّومات األنشطة االقتصادية وأهمّيتها.	 
معلومات عن وطننا العربي.	 



: ي
ل، داَر بينهم الحواُر الآ�ت ز ي حديقة الم�ز

 زيٌد ورهاُم وزيا يلعبون �ز

٢. تخيلوا أن نحّس 
ي بدورانها

٣. لنستِعْن بالأطلس الجغرا�ف
ونتعرّْف أك�ث عىل دوران الأرض

١. أحّس بأن الأرض تدور

ِ عدم إحساِسنا بالأرِض أثناَء دوراِنها حوَل نفِسها    أتعاوُن أنا ورفيقي عىل تفس�ي
وحوَل الشمس.

ي توّصلنا إليها.
ي الصفِّ الِفَكَر ال�ت

  نشارُك رفاَقنا �ز
  
 

 فّكر بـ:
الأرض لها غالٌف 
جويٌّ يحيط ُبها

ماذا لو؟1
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 أقرأُ وأفهُم:

الشمس

القطب الجنو�

القطب الش�يل

محور الدوران

الغرب

الرشق

االعتدال الربيعي

(٢١ آذار)

االنقالب الصيفي

(٢١ حزيران)

االنقالب االشتوي

(٢١ كانون األول)

االعتدال الخريفي

(٢٣ أيلول)

الشمس

حركتا األرض

 تــدور األرض حــول محورهــا الوهمــّي 
ــوم دورة  ــى الشــرق كلَّ ي ــرب إل ــن الغ م

ــة( واحــدة وتســّمى )الحركــة المحوري

 تــدوراألرض فــي مــدار إهليلجــّي حــول 
الشــمس دورة واحــدة فــي ســنة واحــدة 

وتســّمى ) الحركــة االنتقاليــة(

تــدور األرض ومعهــا يــدور غالفّهــا الجــوّي 
بالســرعة نفســها ولهــذا ال نحــّس بدورانهــا

ِّ ونستنتج: ي
ي الأطلِس الجغرا�ز

ي قراءِة الصوِر والمعلوماِت �ز
ي �ز

  أتشارُك مع رفا�ت

 ينتُج عن دوراِن األرِض حوَل نفِسها  	 
  
 
 ينتُج عن دوراِن األرِض حوَل الشمِس  	 
  
 
 ال نحسُّ بدوراِن األرِض )حركتها المحورية  واالنتقالية( بسبب  	 
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 نعود إىل العمل ضمَن مجموعتنا لنتشارَك ونفّكَر معاً

حركة األرض المحورية
لنفّكْر معاً

رُض 
أ ماذا لو توّقفِت ال

عن حركتها المحورية؟ 

ماذا يحدث؟

 لو توّقفِت الأرُض عن حركتها المحورية فماذا يحدث؟
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لنفّكْر معاً

رُض عن حركتها 
ماذا لو توّقفِت الأ

النتقالية؟ ماذا يحدث؟

حركة األرض االنتقالية

 لو توّقفِت الأرُض عن حركتها النتقالية فماذا يحدث؟
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 أقرأُ وأفهُم.

اتّصَل رائٌد من روما بصديقه أسامةَ في سوريةَ ليسألَُه عن ِصّحتِه وأحواله.
ســأل أســامةُ والــَده: أيــن تقــُع رومــا يــا أبــي؟ أحضــَر والــُده خريطــةَ العالــم، وطلــَب 

إليــه أْن يبحــَث عنهــا.

ي البحث عن مدينة روما ثمَّ أُحّدد موقَعها.
  أُساعُد أسامَة �ز

  
 

ُأحّدُد موقعي بدّقة2
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 أُلحُظ خريطَة العالم

َ هذه الخريطِة والخريطِة السابقة؟. 1 ز   ما الفرُق ب�ي
 

 أُحّدُد موقَع مدينة روما ُمستعيناً بشبكة الإحداثيات )تقاطع خّط الطول مع . 2
دائرة العرض(  

ي تحديد المواقع؟. 3
ِ أدقُّ �ز

ز   أيُّ الخريطت�ي
 

  أتعاوُن أنا ورفيقي لنوّضح مع�ز شبكة 
الإحداثيات الجغرافية.
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  شبكة الإحداثّيات الجغرافية:  
  

 وما فائدتها؟ 
 

ضافات. ي الصّف ما توّصلت إليه، ونسّجل بعَض الإ
ي �ز

  أُشارُك رفا�ت
  
 

  هل سمعَت بنظاِم تحديِد المواقع العالمّي GPS؟

عندمــا أكــوُن مــع والدتــي فــي الســيارة نســتطيُع الذهــاَب إلــى أّي مــكاٍن فــي مدينتنــا بعــَد أْن 
نحــّددَ موقَعــه بدقـّـة.

. ي
ي معلوما�ت

ي �ز
ي مصادِر التعلِم عن GPS وأناقُش أصدقا�أ

  أبحُث �ز
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: ي
  أقرأُ وأصّوُب معلوما�ت

: ي
لأتعرَّف المع�ز الدقيَق لشبكِة الإحداثّيات الجغرافّية أقرأُ ما يأ�ت

شــبكة اإلحداثيــات: هــي خطــوٌط وهميّــةٌ تغطّــي 
لدائــرة  موازيــة  عرضيّــة   بدوائــَر  األرض  ســطَح 
االســتواء، وخطــوٌط طوليـّـةٌ تصــُل بيــَن القطبيــن، لهــا 
ــِع مــكاٍن مــا علــى  ــُد موق ــدةٌ منهــا تحدي ــُد عدي فوائ
ــتخدام  ــة باس ــى الخريط ــِة عل ــرِة األرضي ــطح الك س

GPS تقنيّــة

ي ُمستعيناً بشبكة الإحداثّيات الجغرافية عىل خريطِة سوريَة.
  أُحّدُد موقَع مدين�ت

ي  
مدين�ت

تقع عند تقاطع  
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  أقرأُ وأفهُم
طلبت معلمة الصف السادس من طالبها جمع معلومات عن أنواع التضاريس، 

ي حصة 
ي مجموعات وعملوا معاً ليقّدموا معلوماتهم لحقاً �ز

فتوّزع الطالب �ز
 الدراسات الجتماعية.

( - كما لّقبت نفسها -  بدأت الحصة، ووقفت مجموعة )التنوع التضاريسي
لتعِرَض عملها:

شمس:  تابعُت برنامٍجاً علميّاً عن الهضاب تحّدثوا 
فٍيه عن هضبة مساحتها واسعة يشغل 

سطحها صحراء حجريّة تُسّمى )الحّمد( 

وعرضوا منوذجاً لها الحّمد السوريّة التي 

تتكون من حجارة ذات زوايا حادة.

مجد:  قرأت يف املوسوعة الجغرافية عن السهول 
الفيضية التي تتشكل عىل جوانب األنهار 

وبعضها يشّكل سهوالً دلتاوية عند مصب 

النهر مثل )دلتا نهر النيل(.

)سهول الدلتا -نهر النيل()الحّمد السوريّة(

3تضاريٌس متنّوعٌة.. وعالٌم جميٌل
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نور:  ألين أحبُّ البحر فقد بحثُت عن التضاريس البحرية وأعجبني كثرياً الكهُف البحريُّ املوجود عىل 
ساحلنا السوري، وكذلك األقواس البحرية يف تشييل.

)الكهف البحري عىل الساحل السوري()القوس البحري يف تشييل(

ي المكان المناسب لطريقة تشّكله.
، وأكتبه �ز يسي   أختاُر النوع الت�ز

صحراء حجرية )الحّماد( - سهول الدلتا - كهوف وأقواس بحرية

ي السواحل الصخرية نتيجة . 1
   تشّكلت �ز

الحتُّ البحرّي

   تشّكلت عند مصّبات الأنهار نتيجة تراكم . 2
سيب النهري( ي تحملها الأنهار )ال�ت

الرواسب الدقيقة ال�ت

   تشّكلت نتيجة قدرة الرياح عىل نقل . 3
ة )التعرية الريحّية(. الرمال والحىص الصغ�ي

وع المناسب لـ: ُح الم�ش  أق�ت

 الّسواحل الّصخرية  	 
 

 سهول الّدلتا  	 
 

: ي
ف

أفّكر �

السياحة

الزراعة
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ز  َ وعلماَء مختّص�ي ز    قررْت إحدى المحّطاِت التلفزيونية بالتعاون مع جغرافي�ي
ي 

ي المناخ والتنّوع الحيوّي تصويَر برنامٍج علميٍّ يرصُد عدَة ظواهَر جغرافيٍة �ز
�ز

: ي
أماكَن مختلفٍة، فكانْت جولُتهم وفَق الآ�ت

احملطة األولى للفريق يف املنطقة احلارة:
ــَد  ــة الحــاّرة عن ــي المنطق ــع ف ــوق ســطح األرض ( الواق ــر ف ــل كلمنجــاروا ) 5900 مت جب

ــرة. ــا حيــث الحــرارةُ المرتفعــةُ واألمطــاُر الغزي ــارة إفريقي خــطِّ االســتواء فــي ق

ء الغريِب، وأفّ�ه بمساعدِة  ي
 أقرأُ صورَة جبل كلمنجاروا وأبحُث عن السش

ي والمعلومات الآتية:
مجموع�ت

املناِخ والتنّوِع احليوّي 4
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أستفيد من معلومة:

1.قّسم العلماءَ األرَض إلى مناطق حرارية تبعاً لزاوية سقوط أشّعة الشمس.
2. تنخفُض درجةُ الحرارة كلّما ابتعدنا عن خّط االستواء باتجاه القطبين.

3. تنخفُض الحرارةُ درجةً واحدًة كلّما ارتفعنا 150 متراً عن سطِح البحر.

ي صورة جبل كلمنجاروا هو:   
ُء الغريُب �ز ي

  السش
  

 سبُب حدوثه:  
 

ي المنطقة الحارّة:
 سّجل الفريق بعض المعلومات أثناء تجواله �ز

تنتشــُر فــي المنطقــة االســتوائية حيوانــاٌت مختلفــةٌ منها طيــوُر الببغــاء والطوقان 	 
والفيلة
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وأشجاٌر عمالقةٌ كشجرة الموز وجوز الهند.	 

اســتثمَر اإلنســاُن خشــبَها القاســَي فــي صناعــة الســفن العمالقــِة واألثــاِث 	 
ــِر الفاخ

 َّ
  أنَت تعلُم أنَّ الأخشاَب من موارِد الغابة الطبيعية، وزيادُة الطلب عليها أ�ز

بهذا المورِد الطبيعّي.

ي ونضُع بدائَل لتوف�ي الطلب والحفاظ عىل الغابة 
  أتعاوُن أنا ومجموع�ت
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احملطة الثانية للفريق يف املنطقة املعتدلة احلارة:

يسي والصور الآتيَة،  ي المقطع الت�ز
  بعَد قراء�ت

 َ ز أستنتُج سبَب اختالِف الحرارِة والأمطاِر ب�ي
ق سورية. الساحل، ووسط و�ش

أفكر بـ:

- القرب والبعد عن البحر

- ارتفاع الجبال الساحلية

منطقة ظل املطر

هواء رطبهواء جاف

 وسط ورشق سوريةالساحل السوري

مقطع ترضييس

َ الساحل والداخل. . 1 ز  سبُب اختالِف درجة الحرارة وكّمّية الأمطار ب�ي
 

ي النباتات. . 2
 أوّضح كيَف أثّر اختالُف الُمناخ �ز

 

تقــُع ســوريُة يف املنطقــة 

احلــاّرة املعتدلــة 
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احملطُة الثالثة للفريق يف املنطقة املعتدلة الباردة: 

ي قارّة أمريكا 
قية لكندا �ز ي قارّة أوروبا والسواحل ال�ش

  إنَّ سواحُل بريطانيا �ز
ي المنطقة المعتدلة الباردة.

الشمالية يقعان �ز

 أقرأُ وأفكُر:

تتجّمــُد ميــاهُ المحيــِط بســبِب البــرودة الشــديدة، وهــذا يعيــُق الِمالحــة البحريــة، لكــّن 
ــد  ــا عن ــي بريطاني ــا ف ــي ســواحل غــرِب أوروب ّــُف ف ــة ال تتوق المالحــَظ أّن المالحــة البحري

ــها. ــرض نفِس ــى درجــة الع ــُع عل ــي تق ــدا الت ــاً لســواحِل كن خــط ّعــرض 58خالف

ي الخريطة الآتية:
 ألحُظ التيارات البحرية الموضحة �ز
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ي الخريطَة سبَب:
 أستنتُج بعد قراء�ت

ي هذه المناطق.  . 1
 تجّمِد المياِه �ز

 

يطانيا وعدم تجّمِد مياه المحيط . 2  اعتداِل الُمناِخ عنَد السواحِل الغربية ل�ب
ّ هناك.    الأطلسي

 

قية لكندا.  . 3 ّ عند السواحل ال�ش   تجّمِد مياه المحيط الأطلسي
 

ي صيد الأسماك( 
ي هذه المعلومة )أّن للتياراِت البحرية دوراً ُمهّماً �ز

  أبحُث �ز
. ي

 وأقّدم المعلوماِت لرفا�ت
  
 

 أنّظم ِفَكري وأكمُل خريطة المفاهيم الآتية:

العوامُل املؤثرة 

يف املُناخِ والتنّوع 

الحيوّي

املوقع عىل 

درجات العرض
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 أقرأ.. أفهم.. أحّلل

أنــا النّيــُل العظيــُم، كنــُت ســيَّد أنهــاِر الّدنيــا، وأكثَرهــا ســالًما وأمْنًــا، وأشــّدها 
هــدوءاً واســتقراراً، لكنّــي اآلَن مَِللْــُت مــن البشــر، وســئمُت مــن ســوِء معاملتهــم، 
ــِث  ــي، فهــم يرمــون فــي مياهــي األوســاخ وجث ــون عــن أذيّت ــم ال يكّف ــوا أنّه تخيّل
الحيوانــات، ويواصلــون تســميمي بطريقــة غيــر مباشــرة؛ إذْ يُكثــرون مــن المبيــداِت 
واألســمدِة الكيماويــة فــي التربــة التــي تصــُل إلــيَّ بطريــق الميــاه الجوفيــة، و يلقــون 
ــّي  ــّون إل ــي، يحول ــاء بنظافت ــَن االعتن ــداًل ِم ــع، وب ــاِت المصان ــمومَ ونُفاي ــّي الس ف
ــه باألشــجار  ــي وتزيين ــط ب ــداًل مــن االهتمــامِ بالمــكاِن المحي ــاهَ المجــاري، وب مي
والّزهــور، يكثــرون مــن العمــران. وانتهــى األمــُر بــي اآلَن إلــى أْن ماتــْت كائناتــي 
ــا  ــب دفاًع ــي تُكت ّــرة الّت ــَع كّل المقــاالت المؤث ــاً؛ هــذا م ــةُ، وأصبحــُت ملّوث الحيّ

ــر.  ــي أيَّ تقدي ــم يعيرون ــم يعيروهــا أيَّ اهتمــامٍ، ول ــي، فل ــًدا لعظمت عنّــي وتمجي

سرُّ احلياِة 5

9293



ي القصَة أتحّدُث عّما عاناه نهُر النيِل ح�ت نجَد له حاّلً بـ:
  بعَد قراء�ت

مشكلُة النهر: . 1

ي أّدت إىل ظهور المشكلة:. 2
  الأسباُب ال�ت

  
 

  نتائُج هذه المشكلة:. 3
 
 

حة للمشكلة:. 4   الحلوُل المق�ت
  
 

ي ما كتبت
 أشارك رفا�ت

 تذّكْر:
عند حلِّ المشكلِة 

الحلول دائماً ترتبُط 
بالأسباب 
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ي كلِّ الكائنات الحية؟
 أستنتُج من الشكل كيف يؤثر تلّوث المياِه �ز

 

ية والبحرية محّدداً الأنهار الموجودة فيها.  أرسُم خريطَة سوريَة بالحدود ال�ب
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ي منها هذا النهر ُمحّدداً:
ي مشكلة يعا�ز

ي سورية وأبحُث �ز
ي وط�ز

  أختاُر نهراً �ز

 المشكلَة:
  
  

 أسبابَها: 
  
  

 نتائَجها: 
  
  

 حلولً للحّد منها: 
  
 

ي مصادِر التعّلم 
  جمعيُة أصدقاِء البيئِة تدعو إىل حماية البيئة، أبحُث �ز

ي مجال حماية المياه من التلّوث.
 المختلفة عن أهّم ما أنجزتْه هذه الجمعّيُة �ز
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بُة حياتَنا ممكنًة؟   برأيك كيَف جعلِت ال�ت
  
  
 

كيُب نتيجًة  ُب عن بعِضها البعُض من حيُث الّلون والخصوبُة وال�ت ُّ   تختلُف ال�ت
ي تكوينها.

لعوامَل أثّرْت �ز

العامُل األّوُل:

هل تعلم أّن الّتَب التي تنشأ من 

الّصخور الرسوبيِة تكوُن ذاَت لوٍن فاتٍح 

. ِب التي تنشأُ من صخٍر ناريٍّ مقارنًة بالتُّ

عوامُل تكويِن التربِة 6
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ي نوع 
ِ الصخِر الأم �ز ؛ لأحصل عىل تأث�ي ي   أربُط كلَّ ثالِث عباراٍت وأكتبها بأسلو�ب

بة: ال�ت

تربة بركانيةصخر رسويّب

صخر نارّيتربة كلسية

نتج عن ترّسب موادَّ مختلفة 

)رواسب مائية – ريحية – عضوية(

نتج عن تربّد الحمم الربكانية 

املندفعة من باطن األرض

1 .   
 

2 .   
 

ب. ّ ي عملية تكويِن ال�ت
ي أّن الصخَر الأمَّ له دوٌر رئيٌس �ف

هذا يع�ف
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العاملُ الثاني:

ي مكانها الصحيح لأكّوَن عالقًة صحيحة:
  أستخدُم الكلماِت الآتيَة وأضُعها �ز

مرتفعة - منخفضة - غزيرة تسقط فوق أرض منحدرة - تتجّمع فوق سطح 
ة جّداً. الأرض بكميات كب�ي

الحرارة  الحرارة  

األمطار  األمطار  

تحلّل رسيع لبقايا الكائنات 

الحية لتتحول إىل موادَّ عضوية 
تحلّل بطيء لبقايا الكائنات 

الحية لتتّحول إىل موادَّ عضوية

تحّد من وجود الهواء يف التبة 

فتحّد من وجود األكسجني 

إزالة املواّد العضوية من سطح 

التبة وبقاء املكّونات املعدنية 

الناتجة عن الصخر األّم

 العامُل الثالُث: دوُر اإلنساِن
نسان: ّ لالإ ي يجا�ب الدوُر الإ

ــَل،  ــُد مــن محاصي ــه مــا يري ــَج ل ــِة وتعديلهــا؛ لتنت تمّكــن اإلنســاُن مــن تغييــر خصائــِص الترب
ــاِب مســتنقعاً حــّوَل اإلنســاُن  ــاج. كان ســهُل الغ ــى اإلنت ــا عل ــا وقدرِته ــَم بخصوبته وتحّك

ــٍة. ــٍة ِخصب ــٍة زراعي أرَضــه إلــى ترب

نساُن لتحويله إىل أرٍض    أكتُب ِفَكري عن التقّدم العلمي الذي استفاَد منه الإ
زراعية.

هل تعلُم أنَّ الحرارة واألمطار أكرثُ عنارِص املُناخ تأثرياً يف 

عملية تكوين التبة؟

9899



  
  
  
 

سهل الغاب اآلنسهل الغاب قبُل

نسان: ُّ لالإ ي الدوُر السل�ب

تمّكن اإلنسان من تغيير خصائِص التربة، وأثّر فيها سلباً بما خّفضه من إنتاجيّتها.

بة. ي أّدت إىل تدهور ال�ت
نسان ال�ت  أكتُب ِفَكري عن ممارساِت الإ

ــى  ــؤدّي إل ــد ي ــرّي الزائ ال
ملحيّــة  طبقــة  تشــّكل 
تجعــل التربــة غيــر صالحة 

للزراعــة

بعدقبل

  
  
  
 

بعد قبل

 أبحُث وأكتشُف

ــن 	  ــة تكوي ــي عملي ــَر تســهم ف ــَل أَُخ ــن عوام ــة ع ــي مصــادر المعرف أبحــُث ف
التربــة، وأقّدمهــا بطريقتــي وأســلوبي.
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  أقرأُ وأفهُم

ي الجمهوريّة العربّية السوريّة: من المدِن العريقِة عىل مرِّ . 1
 مدينة حماه �ز

ُ بُمناخها  ز ي منطقٍة زراعيٍة خصبٍة، تتم�ي
التاريخ، تقُع عىل نهر العاصي �ز

وع زراعي  المعتدل وموقعها القريب من سهل الغاب الذي يُعّد أضخم م�ش
ي الالذقية 

ز محافظ�ت ي الجمهوريّة العربّية الّسوريّة وهو يقع ب�ي
خصب �ز

ي مدينة حماه أماكن 
ق، كما تتوّفر �ز وطرطوس من الغرب وحماه من ال�ش

سياحية )المواقع الأثرية(. ولهذا فهي رابع المدن السورية بعدد الّسكان.

قلعة مصيافسهل الغاب

مدينة حمه

اإلنسان والطبيعة7
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ي سهل الغاب بحماه:
ي ساعدت عىل ترّكز السكان �ز

  العوامل ال�ت
  
  
 

ي منطقة . 2
مارات العربية المتحدة: تقع غالبيتها �ز ي الإ

ي �ز  مدينة أبو ظ�ب
صحراويّة، وتعدُّ الظروف البيئّية الحياتّية قاسية جّداً بسبب انتشار الكثبان 
ات الأمتار( والسهول الحصويّة،  الرملية )تالل رملّية يصل ارتفاعها إىل ع�ش
( لكّنها تمتلك  أ والمناخ الجاف )أمطارها قليلة – صيفها حاّر – شتاؤها دا�ز
ّ حيث استخدمت عوائد  ي

ثروات باطنية )النفط( حّولتها لمركز جذب سكا�ز
ي تطوير المراكز العمرانّية وتنشيط السياحة.

 النفط �ز
مارات العربية المّتحدة من حيث  ي الإ

ي المرتبة الثانية �ز
ي �ز وتُعدُّ مدينة أبو ظ�ب

. ي الكثافة السكانّية بعد مدينة د�ب

مدينة أبو ظبيالكثبان الرملّية

  برأيك:

ي هي؟	  ي مدينة أبو ظ�ب
ي تعيق ترّكز السكان �ز

 ما العوامل ال�ت
  
 

ولكن عىل الرغم من هذه العوامل المعيقة إّل أّن هناك عوامل أخرى ساعدت 	 
 عىل جذب السّكان، وهي:
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ي المحيط الهادئ، وهي من . 3
ي قارة أسيا �ز

: تقع �ز ز ي الفليب�ي
 جزيرة لوزون �ز

ء بالخلجان الجميلة،  ها كثافًة بالسكان.ساحلها مىلي ز وأك�ش أك�ب جزر الفليب�ي
ّ الأن، وهي من  ي مازال بعضها نشطاً ح�ت

كانية ال�ت وتنت�ش فيها المخاريط ال�ب
الجزر الُمعرّضة لالأعاص�ي الستوائّية القويّة. تشتهر بالجبال الوعرة الشاهقة 

نسان عىل  ي تُساعد الإ
ي قد تعت�ب عائقاً أمام تنفيذ المشاريع ال�ت

الرتفاع ال�ت
نسان الُمبِدع لم يدّمر البيئة وإنّما توّصل إىل فكرة إقامة  قامة، لكّن الإ الإ
ي صورة مدرّجات تتما�ش مع 

مدرّجات لزراعة الأرز عىل جوانب الجبال �ز
منحنيات الجبال.

بركان يف جزيرة لوزونمدّرجات حقول األرز

العمران يف جزيرة لوزون – مانيال 

  برأيك:

ي جزيرة لوزون هي؟	 
ي ساعدت عىل ترّكز السكان �ز

 ما العوامل ال�ت
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ي الجزيرة هي:	 
ي عاقت ترّكز السكان �ز

 العوامل ال�ت
  
 

ي وقفت أمام إقامته 
نساِن عىل المعيقات ال�ت ي عن كيفية تغّلِب الإ   أكتُب بأسلو�ب

 مراكز عمرانّية.
  
 

ي عىل إكمال خريطة المفاهيم
 أعمل مع مجموع�ت

ّّّ

ي 
ّ �ز ي

ي وأصّنف العوامل الجاذبة والمعيقة للتوّزع السكا�ز
  أعمُل مع مجموع�ت

. ّ ي
ي ضوء التطّور التق�ز

ي أراها مناسبة �ز
حات ال�ت ، وأقّدم المق�ت ي

 منطق�ت
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  أقرأُ وأفهُم:

المــواردُ الطبيعيــةُ: هــي المــوارد )الموجــودة على ســطح األرض وفــي باطنها(، 	 
الضروريــة لإلنســان والكائنــات الحيـّـة األخــرى التــي تعيش إلــى جانبه.

  برأيك كيف يمكن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
  
 

ز لتتشكل(،  ز السن�ي   إذا كان الفحم والنفط موارد غ�ي متجّددة )تحتاج مالي�ي
 والغابات من الموارد المتجّددة.

ي الجدول.
ي أعرفها �ز

أكتُب بعض الموارد ال�ت

موارد غري متجّددةموارد متجّددة

 

 

 

 

  أقرأ وأفهم النص

المتجــّددة 	  المتجــددة وغيــر  الطبيعيــة  إّن عمليــة اســتثمار مــوارد األرض 
بشــكٍل مســتمرٍّ دوَن المســاس بمتطلّبــات حيــاة األجيــال القادمــة والكائنــات 
التــي تعيــش معهــا، مــع المحافظــة علــى كوكــب األرض مــن التدهــور، يُدعــى 

ــة المســتدامة. التنمي

لِنحفْظ كوكبنا اجلميل8
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ِّ الذي يؤّدي إىل تدهور البيئة  ي
ي ع� الستهالِك العشوا�أ

  لالأسف نحن نعيش �ز
نتاج والستهالك، مّما يشّكل خطراً عىل حياة  ز الإ وعدم اتزان العالقة ب�ي

نسان والحيوان والنبات. الإ

ي )بشكٍل مستدام(.
ي حواٍر حول أهمّية زراعة الأراصز

ي �ز
 أشارُك رفا�ت

ي بما أعرفه عن الموارد وطرائق استهالكها..
ي الجدول الآ�ت

 أكمل مع رفا�ت

 الموارد
طرائق استهالكها)متجّددة 	 غير متجّددة(

  

ماء 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

ي )الهدر( وقدرة الموارد عىل 	 
َ الستهالِك العشوا�أ ز من مظاهر عدُم التوازِن ب�ي

التجّدد أذكُر مثال واحداً:  

ز الموارد الطبيعية وطرائق الستهالك الرشيد:	   أَذكُر مثالً أعرفه عن التوازن ب�ي
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ي التنمية المستدامِة من خالل:  
  أُشارُك مجتمعي �ز

  
  
 

ي كوكب الأرض من مشكالت عديدة، منها:
 يعا�ز

______________________________

____________________________________________________________

االنفجار السكاني
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 الصور الآتية توّضح بعض الحلول للحفاظ عىل موارد البيئة، أكُتُبها.

   

ُح الحّل المناسب لها.   أذكُر مشكلة بيئّية أعرفها وأق�ت
  
 

  أقرأُ وأفهُم

هنــاك حــلٌّ عالمــيٌّ جديــٌد للحفــاِظ علــى المــوارِد 	 
 البيئيِّة، لنتعّرفُْه معاً. 

 ثــالث راءات R R R للحفــاظ علــى الطبيعــة
)تقليل االستهالك والنفايات(   Reduce 

)إعادة استخدام المواد(   Reuse 
)تدوير المواد المستهلكة(  Recycle

خيارات جديدة

خيارات ثانوية

تقليل النفايات

إعادة االستخدام

إعادة التدوير

إسرتداد الطاقة

التخلص من النفايات

Recyl
ce

.  
Re

use.  Reduce.
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ي البيئة
ُ طرائَق تطبيِق الراءاِت الثالث �ز ز ّ َ الذي يب�ي ي

  أُلحُظ الشكَل الآ�ت
ي حاويات خاّصة ثم إعادة استخدامها أو تدويرها:

من خالل فرز النفايات �ز

   
 

 ً ً

ً

ً
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ي وأحاول معهم العمل عىل تحقيق 
ز رفا�ت ّ ب�ي ي

  أضع نفسي موضع ناشط بي�أ
. ي

التوازن البي�أ

إجراءات التنفيذ الالزمة للتوازن البيئياالقرتاحاملجموعة

1

إبعاد الّصناعاِت امللّوثِة للبيئِة بعيداً عن 

أماكِن متركِز السكان.
  

 

2

  تطويُر أساليِب مكافحِة تلّوِث الهواِء.

 

3

توسيُع نِطاق عمليّات التشجريِ للتخلّص 

من ملّوثاِت الهواِء وامتصاِصها.
  

 

4

تطويُر وسائل ِالتخلِّص من الُقممِة 

والنُّفايات.
  

 

108109



  أقرأُ وأفهُم

ــي 	  ــِه الت ــةُ ب ــِدِه الخاّص ــةُ ي ــا بصم ــكلٍّ منّ ل
ــِرِه، ولهــذه  ــِبَه بصمــةَ غي ال يمكــُن أْن تُش
البصمــِة دور أساســي فــي معرفــِة اإلنســاِن 

وتمييــزه عــن غيــره.
هــل ســبق أْن فّكــرَت يومــاً أنَّ لقدِمــَك 	 

ــا كوكــِب  ــي كوكِبن ــُر ف ّ ــةً تؤث ــةً بيئي بصم
ــاً. ــا مع ــاَل لنتعّرفَه ــاِة؟... تع الحي

  أقرأُ وأفهُم

كلُّ إنســاٍن لــُه بصمــةٌ علــى كوكــِب األرِض؛ أْي أنَّ لــه دوراً فــي الحفــاِظ عليــِه 	 
ــةُ  ــوارِد األرِض فبصم ــتهالك م ــي اس ــَت تســرُف ف ــإذا كن ــه، ف ــاءِة إلي أو اإلس
قدِمــَك البيئيـّـةُ تكــوُن ســيئةً، وإذا كنــَت تســتهلُك مــا يناســُب مــواردَ األرِض 

فبصمــةُ قدِمــَك جيــدةٌ.

بصُمة القدِم البيئّيِة9
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ّ عن بصمة القدم البيئية لشخص ما، أجيُب  ي تع�ب
ي للصورة السابقة وال�ت

من خالل مالحظ�ت
عن الأسئلة الآتية.

 ما الموارد الطبيعية التي يستهلكها اإلنسان؟ 	 
 

 ما آثار استهالك اإلنسان لموارد البيئة؟ 	 
 

 هل حجم القدم في الصورة كبير أو صغير؟ 	 
 

 هل يدل حجم القدم في الصورة على: 	 
 استهالك كبير للموارد أو استهالك متوازن للموارد. 

 

هل تعلم:
نسان للموارد الطبيعية وقدرة البيئة عىل إعادة تجديد  ف استهالك الإ ّ إنَّ البصمة البيئية تب�ي
نسان للموارد الطبيعية أك�ث كانت بصمة قدمه البيئية أك�ب  مواردها، وكلما كان استهالك الإ

ّ عىل البيئة. ي أّي ذو تأث�ي سل�ب

نساُن، وتجعُل بصمَة قدمِه البيئيَة سيئًة؟ ي يمارُسها الإ
  برأيك ما الممارساُت ال�ت
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 َ ز َ بصمِة القدِم البيئيِة وب�ي ز ، أستنتج العالقَة ب�ي ي
   أماَمي المخّطُط الآ�ت

نسان من الموارد الطبيعية. استهالك الإ
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نسان من  ز معدل الستهالك )متطلبات الإ ز العالقة ب�ي
ّ ي وأب�ي

  أقرأ المخطط الآ�ت
مأكل ومسكن و...( والقدرة البيولوجية لالأرض )الموارد الطبيعية( من عام 

)2010 - 1961(
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أنا مستثمٌر ناجٌح

ّي أملُك قطعَة أرٍض، وأريُد أْن أزرَعها؟
 ماذا لو أ�ز

وٍع اقتصاديٍّ	  ي سوريَة محصولً زراعياً لتأسيِس م�ش
اِت وط�ز أختاُر من خ�ي

مشروعي االقتصادي10ُّ
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تُه  	  نوُع المحصول الذي اخ�ت

وعي الزراعيُّ لبدَّ من توّفِر مقّوماٍت مناسبٍة. ما هي؟	  لينجَح م�ش

ي الّصناعِة
  إذا أردُت أْن أستثمَر إنتاجَي الزراعيَّ �ز

ي 	 
ي تعتمُد عىل ما زرعُت، وسأب�ز

ما الصناعُة ال�ت
وعي عليها؟  م�ش

  
 

َ الزراعّي 	  وعي الصناعّي الذي اعتمدُت فيه عىل محصوىلي بعد اختياري م�ش
ي تساعد 

كماّدة أولّية أساسّية لقيام الصناعة، سأعمُل عىل توف�ي المقّومات ال�ت
عىل قيام هذه الصناعة مستعيناً بالصور.

أفكر بـ:

صناعات غذائية 

صناعات نسيجية
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مقومات الصناعة

، وأصبَح لديَّ فائٌض من البضائِع المصّنعِة، وعنَد 	  َ
وُعي أك�ش والآَن تطّوَر م�ش

ي  ِ
ي داخَل حدوِد وط�ز ِ

وجوِد الفائِض ل بدَّ من بيِعِه )تصديره( فإذا كانت تجار�ت
 الجمهورية العربية السوريَة فهي تجارٌة داخليٌة.

ي فهي تجارٌة خارجية. ِ
ي خارج حدوِد وط�ز ِ

أّما إذا كانت تجار�ت

 ما مقّوماُت التجارِة برأيك؟

التجــارَة ليســْت تصديــَر الفائــِض مــن االنتــاِج فقــط؛ بــل اســتيرادَ بضائــَع 	 
نحتــاج إليهــا.

أنا تجاريٌّ ناجٌح

ي تشتهُر بها بعض 	 
ي الذي يوّضح بعض الّصناعات ال�ت

ُ بالجدول الآ�ت ز أستع�ي
ادها، معّلالً السبب. ي أرغب باست�ي

الدول، وأحّدُد البضائع ال�ت

السببسأستوردالصناعات التي تشتهر بهاالدولة

  معلبات أسمك - جلوداملغرب

  الّرز - الحديد - أثاث منزيلمرص

  أدوية - طائرات - أخشابروسيا

  سيارات - أدوات كهربائيةالصني

  الكتونيات - آالت صناعيةاليابان
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ي نتيجَة 	 
بعَد حصوىِلي عىل رأِس الماِل الكا�ز

ي التجارِة
عمىِلي �ز

ي وحاجاِت 	 
وعاً سياحّياً يناسُب بيئ�ت ُح م�ش أق�ت

 الّسّكان:  
 

كما مرَّ معنا سابقاً كلُّ نشاٍط اقتصاديٍّ له 	 
مقّوماٌت تساعُد عىل نجاِحِه.

وعي السياحّي. ي يحتاجها م�ش
ي لتحديد المقّومات ال�ت

 أتعاون أنا ومجموع�ت

نساِن والمجتمع. ي حياة الإ
  أكتُب عن أهميَة الأنشطِة القتصاديِة �ز

  
  

أكتُب ثالَث طرق نكون فيها مستثمرين أصدقاء للبيئة.

1 . 

2 . 

3 . 

: ي
ف

أفّكر �

مقومات طبيعية

ية مقومات ب�ث
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ي الّصف السادس ولقد
  أنا هديُل طفلٌة عربّية سوريّة �ز

ي عن والدنا الذي 
ي العام الماصز

كم أخي كرم �ز أخ�ب
ي دولة 

ي سفارة الجمهوريّة العربّية السوريّة �ز
يعمل �ز

أجنبية، وأننا نلتقي أصدقاَءنا من الأطفال العرب 
ي تلك المدينة كلَّ أسبوع.

ز �ز  المقيم�ي
ي هذا الأسبوع اتّفقنا أن يقّدم كّل طفل معلومًة عن بلده.

 �ز
ي لمعرفة كّل صديق لنا من أيِّ  وما عليكم سوى الستعانة بخريطة وطننا العر�ب

بلد.

ملتقى األطفال العرب11
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أوس:  أنا من بلٍد عريبٍّ يُِطلُّ عىل مياِه املحيط الهندي مشّكالً خليجاً يسمى 
باسمه، وأنا أحبُّ مشاهدة الّسفن ألنّها تذكرين بجّدي عندما كان 

يحيك يل قصصاً عن البحارة يف بلدي وكيف وصلوا بسفنهم إىل الهند 

إىل سواحل رشق إفريقيّة.

  وأتشّوق لزيارة منتجع عليلة يف الجبل األخرض الذي يُعدُّ أعىل منتجعٍ جبيلٍّ يف منطقة الخليج 

العريب.

منتجع عليلة يف الجبل األخرض

 

بلد أوس هو  	 

الخليج الذي يُِطلُّ عليه هو  	 
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الجبليّــة المناطــق  بالعديــد مــن  المنتجــع يذّكرنــي   هديل:  هــذا 
السياحيّة في بلدي سورية لنتذّكر بعضها سويةً:

   
 

ــذي  ــرياناً يغ ــل ش ــر الني ــه نه ــيٍّ يشــّكل في ــٍد عرب ــن بل ــا م أميرة:  أن
وتشــتهر  الهاشــاب  تدعــى  شــجرة  فيــه  وتنمــو  أراضيــه 

بإنتاجهــا لمــادة الصمــغ العربــّي.

شجرة الهاشاب وإنتاجها ملادة الصمغ العريّب

  ولــه العديــد مــن الفوائــد العالجيــة وخاصــة أنـّـه يســتخدم كمــادّة الصقــة ويســهم فــي 
صناعــات عديــدة.

 

ة هو  	  بلد أم�ي

ة إىل الجنوب من جمهورية  	  يقع بلد أم�ي
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جبران:  وأنــا مــن بلــٍد عربــيٍّ تشــمخ فيــه أشــجاُر األرز وتلــّوُن 
علمــُه، أحــبُّ كثيــراُ زيــارة مغــارة جعيتــا المزيّنــة بأشــكال 

ــا. ــة تدهــش الســيّاح وتمتعهــم برطوبته طبيعيّ

مغارة جعيتا

وكم أحبُّ صخوَر الساحل عند عاصمتنا بيروت وخاصة صخرة الروشة.  

صخرة الروشة
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ان هو  	  بلد ج�ب

البحر الذي يُطلُّ عليه هذا البلد  	 

النشاط القتصادي الذي يعتمد عليه هذا البلد  	 

يحيى:  أنــا يحيــى مــن بلــٍد عربــيٍّ غنــي بثروتــه الّســمكية التــي 
يحصــُل عليهــا مــن المحيــط األطلســي.

  وفيــه أعلــى قمــة جبليــة فــي الوطن العربــي وتدعــى )طوبقال( 
الموجــودة ضمــن سلســلة جبــال األطلــس الّشــاهقة.

ــط  ــارق( يرب ــل ط ــق بحــري )جب ــّم مضي ــى أه   ويشــرف عل
األطلســي والمحيــط  المتوســط  البحــر  بيــن 

مضيق جبل طارق

 

بلد يح�ي هو  	 

ية والبحرية هي  	  حدوده ال�ب
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ٍّ محتٍل عاصمته القدس شاركت  ي   جمعت هديل معلومات جغرافية عن بلٍد عر�ب
بها رفاقها.

القدس عاصمة فلسطني

وعاً سياحّياً عالمّياً لمدينة القدس العربية بعد تحريرها ي م�ش
ُح مع مجموع�ت   أق�ت

  
  
 

. ي
ٍّ وأشارك بها رفا�ت ي   أجمُع معلومات جغرافية عن بلٍد عر�ب
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وطني
راٌت أحداٌث وُمتغيِّ الدرس األول 

بداياُت القرن العشرين الدرس الثاني 

تاريُخ سوريَة الحديُث الدرس الثالث 

حماَة الديار الدرس الرابع 

أعالٌم ورّواٌد من وطني الدرس الخامس 

إنجازاٌت وتاريٌخ الدرس السادس 

مستقبُلنا بأيدينا الدرس السابع 

تراٌث ومتاحٌف الدرس الثامن 

سنتعّلم:
تعّرف قوى الجيش العربّي السورّي ودورها في الدفاع عن 	 

الوطن.
أهم مالمح التّغيير في بداية القرن العشرين.	 
أهم التغيرات في سورية بعد االستقالل.	 
دور بعض الّشخصيات الوطنية في بناء سورية الحضارية في 	 

العصر الحديث.
دور الحكومات في الحفاظ على الّتراث الّثقافي وبعض 	 

المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي.





أحداٌث وُمتغيِّراٌت1

ي 
ي وط�ن

ي حصلت �ن
  م�ت نَِصُف حدثاً تاريخّياً بأنه مهّم؟ ما الأحداث المهّمة ال�ت

ي العصور الّتاريخية الحديثة؟ 
سورية �ن

يهــوى ســامي جمــَع المعلومــاِت مــن اإلنترنــت؛ 
وفضــاً عــن موقعــِه المفّضــل )اكتشــف ســورية( 
ــَع المتحــف  ــة، وموق ــَع الموســوعة العربي ــزوُر موق ي

الوطنــّي الّســورّي.
ــامَ الماضــَي  ــِس الع ــّف الخام ــي الّص ــا كان ف وعندم
جمــع لنــا معلومــاٍت عــن الُمنجــزاِت الحضاريــِة 

ــا معلومــاٍت عــن  ــة الوســطى، وهــو اليــومَ يقــّدم لن لســوريةَ فــي العصــور التّاريخي
ــا: ــه لن ــا جمَع ــرأْ م ــة، لنق ــة الحديث ــي العصــور التّاريخي ــخ ســورية ف تاري

 أقرأُ وأفهُم:

سوريُة والُمنجزاُت

ــُذ أْن اســتقرَّ اإلنســاُن  ــٌل جــّداً، ومن ــي ســوريةَ طوي ــَخ وطن ــم أّن تاري أودُّ أْن أذّكرُك
علــى أرضــه وهــو يبــدُع ويكتشــُف؛ اكتشــَف الّزراعــةَ واختــرَع األبجديـّـةَ، وأنشــأَ 
هــا وأنطاكيــةَ وأّســَس الــّدوَل مثــل الّدولــِة العربيــة فــي  المــدارَس مثــَل مدرســتي الرُّ
العصــر األمــوي، وشــارَك فــي نهضــٍة علميــة وفكريــٍة لوجــوِد العديــِد مــن العلمــاء 
فيــه، واســتمّر فــي عطائــه فــي العصــوِر التّاريخيــة الحديثــة التــي بــدأْت بعــَد معركــة 
حطّيــَن؛ إذْ شــارَك فيهــا بالتّصــّدي للغــزو الخارجــّي األوروبــّي، والغــزِو الخارجــيِّ 
َل  ــروَن، لتشــهَد ســوريةُ أوَّ ــه مفّك ــر في ــيِّ ظه ــاِل العثمان ــَم االحت ، ورغ ــيِّ المغول
يقظــٍة عربيـّـة بإقامــِة المــدارِس الوطنيــِة، وإصــداِر الصحــِف والمجــات، وتكــوَن 
ــَن وتســعِمئٍة  ــاِل الفرنســّي عــام ســتٍة وأربعي ــيٍّ يســتقلُّ عــن االحت أّوَل قطــٍر عرب

وألــٍف للميــاد.
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: �تي
آ

 أَنُسُب أحداَث النصِّ إىل العرِص الذي برزْت فيه وفَق الجدول ال

ي الجمهوريّة العربّية الّسوريّة ثمَّ أُجيُب:
َ للعرص الحديث �ن ي

َّ الآ�ت ي
  أقرأُ الخطَّ الزم�ن

1178م 
1920م1916ممعركة حط� 1946م1516م

االحتاللاالحتالل العث��
 الفرنيس

 

ُّ؟ كم قرناً استمّر؟. 1 ي
 م�ت بدأ الحتالُل العثما�ن

 

 م�ت نحتفُل بعيِد الستقالل؟. 2
 

ُّ؟. 3  كم عاماً استمرَّ الحتالُل الفرنسي
 

 أَنْتهِت العصوُر التاريخيِة الحديثُة أم مازالْت مستمرة؟ ما الدليل؟. 4
 

العصور الحجريّة
العصور الّتاريخية 

القدمية

العصور الّتاريخية 

الوسطى

العصور الّتاريخية 

الحديثة
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ي العصوِر التاريخيِة الحديثِة نعتمُد عىل الوثائِق المكتوبة لمعرفة كيَف عاش 
  �ن

الناس؟ لنقرِأ الوثيقة الآتيَة، ثمَّ نجيُب:

عــام أربعيــَن وثماِنمئــٍة وألــٍف للميــاد أخــذِت المنســوجاُت األجنبيّــةُ تزاحــُم 
ــِب  ــادِة الطل ــى زي ــةُ إل ــذه المزاحم ــةَ، وأدّْت ه ــوجاِت المحلّي ــيئاً المنس ــيئاً فش ش
علــى المنتوجــات المســتوردة الســيّئة الّصنــِع، وإلــى االنهيــاِر التدريجــّي لصناعــِة 

المنســوجاِت الســورية.

 

ِّ السابق. . 1 ي
ُ بالخِط الزم�ن ن   عن أيِّ مرحلِة احتالٍل تتحّدُث الوثيقُة؟ أستع�ي

 

ّ – اقتصادّي؟. 2 ي
ّ – ثقا�ن   ما المجاُل الذي تصُفه الوثيقة: اجتماعّي – سياسي

 

  برأيك عىل ماذا انعكس انهياُر صناعِة المنسوجات السورية؟ . 3
 

ي تلك المرحلة؟. 4
ي يمكُن أْن تصَف فيها القتصاَد السوريَّ �ن

 ما الصورُة ال�ت
 

  أقرأُ وأفهُم

ي عام 
ّ أدخلها بطريرك أنطاكية عام 1704م إىل حلب، و�ن ي ي الوطن العر�ب

- أّوُل مطبعٍة �ن
ي دمشَق فقد أّسسها 

يّة، أّما الجمعّيُة الّتاريخيُة �ن ي دمشَق أّوُل جمعّيٍة خ�ي
1878م أُّسست �ن
 طاهٌر الجزائرُي.

ن والمفّكرين،  َ المثّقف�ي ن عالمّيَة الُفضىل للّتواصل ب�ي - كانت الّصحُف والمجاّلُت الوسيلَة الإ
ي بالد الّشام، فصحٌف تدعو إىل التحّرر 

ّ �ن ي ي المجتمع العر�ب
ي ن�ش الّثقافِة والوعي �ن

أسهمت �ن
ُها تدعو إىل  عمار والمشاريع، والّنهوض بالّزراعة والّصناعة، وغ�ي والستقالل وثانية تدعو إىل الإ

ّ والإحسان. بية والّتعليم، والقيام بأعمال ال�بِ ّ ال�ت
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مثال عىل ذلك:

مجلّة العروساملقتبسالشهباءاسم الصحيفة

دمشقدمشقحلبمكان إصدارها

سها ماري عجميمحّمد كرد عيلعبد الرحمن الكواكبيمؤسِّ

  

ِ الناتج عنه:. 1 أُكمُل المخّطَط بالحدِث والتغي�ي

التغيريالحدث

 وجود أّوِل مطبعٍة يف سوريَة

 تأسيُس أّوِل صحيفٍة يف سوريَة

ي تلك المرحلة؟. 2
  كيَف تفهُم دوَر سوريَة �ن

 

 كيَف كاَن دوُر المرأة السورية؟. 3
 

ي المجتمع؟. 4
ُحِف والمجاّلِت �ن   ما أثُر وجوِد الصُّ

 

 هل مازال للصحف والمجالت اليوم الدور نفسه الذي كانت تؤّديه سابقاً؟ . 5
 أوضُح ذلك.
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ي لأك�ش من أربعة قرون  ي احتّلت وطننا العر�ب
  مع ضعِف الّدولِة العثمانّيِة ال�ت

بدأْت فرنسا وبريطانيا تتآمران لحتالل بالد الّشام والعراق، فلجأتا إىل عقد 
اتفاقّية )سايكس- بيكو( عام 1916م، كان هذا التفاق تمهيداً لمؤتمر سان 
ّ نهر  ي

�ت ريمو عام 1920م الذي أقر النتداب، فاحتّلت بريطانيا العراَق و�ش
ي قوميٍّ للكياِن 

، وأصدرْت وعَد بلفور الذي تضّمن إقامَة وط�ن َ ن الأردنِّ وفلسط�ي
، واحتلْت فرنسا سوريَة ولبناَن. َ ن ي فلسط�ي

ِّ �ن ي
الصهيو�ن

لنقرأ الخريطة ونجيب:	 
البحر األسود

البحر المتوسط

تـــركـــيـــــــا

منطقة النفوذ الفرنسي

منطقة النفوذ اإلنكليزي

مصر شبه الجزيرة العربية

بالد الشام

العراق

منطقة آ

منطقة ب

القدس عمان

رأس الناقورة

بيروت
دمشق

كيليكيا
اسكندرونة

حلب الموصل

بغداد

البصرة

كم

كويت

480 720

S

N

W E

2400120240

منطقة اإلتفاقية
المنطقة آ

المنطقة ب
المنطقة الدولية

المنطقة النفوذ اإلنكليزي
المنطقة النفوذ الفرنسي

يشكالن
المنطقة
العربية

ّ بموجب اتفاقّية )سايكس – بيكو(؟. 1 ما امتداُد منطقِة الّنفوذ الفرنسي

ّ بموجب اتفاقّية )سايكس – بيكو(؟. 2 ي
يطا�ن ما امتداد منطقِة الّنفوذ ال�ب

ولّيِة؟. 3 دارِة الدَّ ُ تحَت الإ ن لماذا برأيك ُوضعْت فلسط�ي

ن بإعطاِء منطقٍة للعرِب؟. 4 أتعتقد أن بريطانيا وفرنسا كانتا جاّدت�ي

بِداياُت القرِن العشرين2
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ّ؟ ّ السورّي عىل الحتالل الفرنسي ي   كيف رّد الشعب العر�ب
ّ منذ وصول القوات الفرنسّية إىل سورية،  بدأت الّثورات ضد الحتالل الفرنسي

ي 
ى ال�ت ّ الّسورّي ضّد الحتالل بالّثورة الّسوريّة الك�ب ي تّوج كفاح الشعب العر�ب

قامت عام 1925م، فكانت نتيجتها إجراء انتخابات ووضع دستور للبالد.

أقرأُ خريطَة المفاهيِم ثمَّ أجُب:	 

املقاومة ضد االحتالل الفرنيس

معركة ميسلون

 واستشهاد

يوسف العظمة

 سياسة

 االحتالل

الفرنيس

ثورات منها:كانت بسبب:بدأت ب:

 مالحقة

األحرار

 تجزئة

البالد

 من معاركها

وادي ورور

 من معاركها

حارم وإدلب

 من معاركها:

 الكفر املسيفرة

 واملزرعة والزور

األوىل والثانية

الساحل

بقيادة

الشيخ صالح العيل

بقيادة

إبراهيم هنانو

بقيادة

سلطان باشا األطرش

الش¦ل

 نهب

الخ§ات

 محاربة

 اللغة

العربية

 ثورات عام

١٩١٩م

 الثورة

 السورية

الكربى ١٩٢٥
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1 .. ّ ي قامت ضد الحتالل الفرنسي
أذكر الثورات ال�ت

ي سورية.. 2
ِّ �ن أصُف سياسَة الحتالِل الفرنسي

ُ عن مراحِل مقاومِة الشعِب . 3 ِّ  أصوُغ من خريطِة المفاهيِم خمَس عباراٍت تع�ب
. ِّ ّ السوريِّ ضدَّ الحتالِل الفرنسي ي العر�ب

  استمرّت فرنسا بسياستها الستعماريّة فتآمرت مع تركيا عىل سلخ لواء 
ّ السورّي  ي اسكندرونة عن الوطن الأم سورية عام 1939م، ولكّن الشعب العر�ب

ي 17 نيسان عام 1946م.
ّ نال استقالله �ن استمّر يقاوم الحتالل ح�ت

أحّدد موقع لواء اسكندرونة على خريطة الجمهوريّة العربيّة السوريّة.	 
بمــاذا تصــف عمــل االحتــال الفرنســّي بســلخ لــواء اســكندرونة عــن الوطــن 	 

األمّ ســورية؟
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 أفكُر وأناقُش:

َّ ثمَّ أجيُب:	  ي
أقرأُ الخطَّ الزم�ن

191019201925192719391946

∫ÓàM’G
»°ùfôØdG
ájQƒ°ùd

IQƒqãdG
áq jQƒ°ùdG
iÈµdG

ï∏°S
AGƒd

áfhQóæµ°SG

∫ÓàM’G AÓL
»°ùfôØdG

ájQƒ°S øY

ّ لسورية؟. 1   كم عاماً استمّر الحتالل الفرنسي
 

ي عام 1939م؟. 2
  لماذا كان سلخ لواء اسكندرونة �ن

 

  أعوُد إىل مصادر التعّلم وأكتُب عن معركة ميسلون أو أّي نضال ضّد الحتالل 
. ّ  الفرنسي

  
  
  
  
 

رسالة إىل المعلم
جابة  ي الدروس ليست للحفط وإنما للمناقشة والإ

نصوص )أقرأ وأفهم( الواردة �ف
عن الأسئلة
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 أفّكُر وأفهُم

حصلــت أحــداٌث سياســيّةٌ فــي الجمهوريـّـة العربيـّـة الســوريّة بعــد االســتقال 	 
كان لهــا تأثيــٌر علــى أوضــاع المجتمــع االقتصاديّــة والثقافيّــة والسياســيّة، 

: ــيِّ ــن الجــدوِل الزمن ــّرف هــذه األحــداث م لنتع

1950

195819631970

بعَد حصوِل سورية عىل 

استقاللها عام 1946م 

سعت إىل إقامِة وحدٍة مع 

مرص، تكوُن نواًة لوحدٍة 

عربيٍة، فأُعلن قانوُن 

اإلصالح الزراعيِّ وأُّمَمِت 

املصارُف.

قامت ثورة الثامن من آذار 

رّداً عىل االنفصال، فعمد 

الكيان الصهيويّن إىل شنِّ 

عدواِن الخامس من حزيراَن 

يف عام 1967م واحتالله 

الجوالَن وأجزاء من األرايض 

العربيّة.

قامت الحركة التصحيحيّة 

يف السادس عرش من ترشين 

الثاين عام 1970م بقيادة 

الرئيس حافظ األسد، التي 

كان من أبرز منجزاتها 

حرب ترشين التحريريّة عام 

1973م وتحرير القنيطرة.

: َ ي
 أكمُل الجدوَل الآ�ت

التغيريُ الناتُج عنُهالحدُث

 الوحدُة بنَي سوريَة ومرَص عام 19٥٨م

 حرُب ترشيَن التحريريُة عام 1973م

تاريخ سورية احلديث 3
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 ما أسباُب مبادرِة سوريَة إىل إقامِة وحدٍة عربيٍة؟	 
 

 ما نتائُج عدواِن الخامِس من حزيراَن؟	 
 

قّصةُ مَرَصِد جبِل الشيِخ عام 1973م:
ــترك ومفاجــئ  ــدء بهجــوم مش ــرر الب تق
الجبهتيــن  علــى  واحــد  وقــت  فــي 
الســوريّة والمصريّــة لتحريــر األراضــي 
فــي  الصهيونــّي  الكيــان  احتلهــا  التــي 
حــرب  فكانــت  1967م،  عــدوان 
تشــرين التحريريـّـة التــي ســطرت ماحــم 
بطوليـّـة مــن أبرزهــا تحريــر مرصــد جبــل 

 الشــيخ، الــذي اســتردّتُْه القــواُت الّســوريةُ في 45 دقيقــةً، يقُع المرصُد على علــوِّ 2600 متٍر.
والمبنــى مؤلـّـٌف مــن 3 طبقــاٍت تحــَت األرِض وطبقــٍة علــى ســطح األرض، كاَن نقطــةَ مراقبٍة 
، فتولـّـْت الكتيبــةُ 82 كتيبــةُ المغاويــِر المظليّيــن فــي  إســتراتيجيٍة لقــواِت الكيــاِن الّصهيونــيِّ
الجيــش العربــّي الّســورّي تحريــره بقيــادِة البطــِل الّراِئــِد محّمــد الخيــر مــع عــدٍد مــن األبطــاِل 
الســوريّين منهــم محمــد الفــرخ، ورســمي قويــدر، ومظهــر الحمــوّي ومحمــد طيبــة ونايــف 
عاقــل....(، وتمّكنــت مــن رفــع العلــم العربــّي الّســورّي فــوق ســاريته، وبقــَي الكيــاُن أســبوعاً 
كامــاً ال يصــّرُح بتحريــر الجيــش العربــّي الّســورّي للمرصــِد خوفــاً مــن انهيــاِر مقاتليــه علــى 

خــطِّ الجبهــِة.

 ما أهميُة تحريِر مرصِد جبِل الشيِخ؟	 
 

ّ السورّي مرصد 	  ي ّ تحرير الجيش العر�ب ي
أستنتُج أسباب إخفاء الكيان الصهيو�ن

جبل الشيخ.  
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ن حياًة آمنة  ي تّؤمن للمواطن�ي
  يرتكز بناء الدولة عىل مجموعة من الأسس ال�ت

 ومستقرة وتضمن لهم مستقبالً زاهراً ومتطوراً.
ة السورية من أولويات بناء الدولة خاّصًة  ويَُعدُّ الدفاع عن الجمهورية العربيَّ

ي والقومي جعلها 
ي وتاريخها الحضاري ودورها الوط�ن

وأّن موقع سورية الجغرا�ن
 هدفاً لقوى الستعمار بأشكاله كافًة.

ي أتّم الستعداد لحماية بلدنا والدفاع عنه 
لذلك ينبغي علينا أن نكون دائماً �ن

لضمان بقائنا وازدهارنا.

ي الدفاع عن بلدنا؟	 
كيف يمكننا أن نساهم �ن

ي الدفاع عن سورية والحفاظ عىل أمنها واستقرارها.	 
لكلٍّ مّنا دوره �ن

الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سالمة أرض 	 
ي خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه 

قليمية وهي �ن الوطن وسيادته الإ
. ي

الوط�ن

ي الجمهورية العربية السورية.
 ألحظ شعار الجيش والقوات المسلحة �ن

ي السوري وهي القوى 	  ي الجيش العر�ب
ي الشعار رموز تمّثل أنواع القوى �ن

يوجد �ن
قليمّي، والقوى البحريّة والدفاع  يّة، والقوى الجويّة والدفاع الجوّي الإ ال�ب

. الساحىلي

حماَة الديار 4
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ي السوري:	   الجيش العر�ب
 يتألف الجيش العربي السوري من ثاثة أنواع من القوى هي:

القوى البريّة ـ القوى الجويّة والدفاع الجوي اإلقليمي ـ القوى البحريّة 
والدفاع الساحلي.

القوى البحرية والدفاع الساحيل

القوى الجوية والدفاع الجوي اإلقليمي

القوى الربية
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 سالحنا:	 
يمتلك الجيش العربي السوري أسلحة حديثة للدفاع عن الجمهورية 

العربية السورية.

هل تعلم:
ي الجمهورية العربية السوريّة إلزامية منذ عام 1947 وهي واجب 

أصبحت خدمة العلم �ف
ة من عمره للدفاع عن الوطن وحماية  ي عىل كّل مواطن سوري بلغ الثامنة ع�ش

وط�ف
حدوده وأرضه.

138139



كان يوســف العظمــة أّول وزيــر للدفــاع فــي 
الجمهوريــة العربية الســورية منــذ 1920/5/3م 
ــاً  ــة ميســلون دفاع ــي معرك ــة استشــهاده ف ولغاي
فــي  الفرنســي  المســتعمر  مــن  ســورية  عــن 

1920/7/24م.

حــرب تشــرين التحريريّــة عــام 1973م التــي 
خاضهــا الجيــش العربــي الّســوري مــع القــوات 
المحتلّــة  العربيّــة  لتحريــر األراضــي  المصريــة 
ــرب  ــادت للع ــي ســورية ومصــر وفلســطين أع ف
األســد  الفريــق حافــظ  فيهــا  كرامتهــم ورفــع 
ــم  ــد العــام للجيــش والقــوات المســلّحة عل القائ
الجمهوريـّـة العربيـّـة الّســوريّة فــي ســماء القنيطــرة 

المحــّررة.

يقــود الجيــش والقــوات المســلحة منــذ عــام 
2000م رئيــس الجمهوريــة العربيــة الســورية 
الفريــق بشــار األســد الــذي خاطــب جنــوده 
ــه: “ببطوالتكــم تكتبــون حــروف  البواســل بقول
النصــر، وتعبـّـرون عن وجدان الشــعب، وتحمون 
ــه، وبتضحياتكــم تحافظــون علــى  قيمــه وتطلعات
وحــدة الوطــن وتصونــون ترابه الطاهــر، وتبذلون 
الغالــي والنفيــس كــي تبقــى رايتــه خفاقــة عاليــة”.

ين    أكتُب موضوعاً عن حرب ت�ش
التحريريّة.
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  أفّكُر وأفهُم
لنكّوَن صورًة متكاملةً عن تاريِخ الجمهورية العربية السورية في 

العصوِر التاريخيِة الحديثِة علينا أْن نتعّرَف اآلثاَر العلميةَ والفكريةَ التي 
 تركها أجدادُنا.
 كيف عاشوا؟
 ماذا أنجزوا؟

لنتعّرَف عليهم من خال أعماِل بعِض الشخصياِت، ونسّجَل 
 الماحظاِت؛ ألّن ما قّدموهُ هو مصدُر معلوماِتنا عن ذلك العصِر.

َب ذلك؟ ما رأيُك أْن تجرِّ

 أقرأُ أفهُم

ُشكري القّوتلي: )1891	1967م(:
ــد  ــْت ض ــي ناضل ــاة” الت ــة الفت ــة العربي ــاِء “الجمعي ــن أعض م
، التحَق بالثورة السوريّة الُكبرى، كان رئيساً  االحتاَل العثمانيَّ
للجمهوريــة العربيــة الســورية أثنــاء قصــف االحتــال الفرنســي 
لمبنــى البرلمــان فــي عــدوان أيــار 1945م تابــع النضــال حتـّـى 
 حصــول ســورية علــى االســتقال وجاء المســتعمر الفرنســي،
الّســراي  علــى  الّســوريَّ  العلــم  القوتلــي  شــكري  ورفــع 
، وهــو يخطــَب قائــاً: “لــْن يرتفــَع فوقـَـه بعــَد اليــومِ  الحكومــيِّ
إاّل علــٌم واحــٌد هــو علــُم الوحــدِة العربيــة”، عــاد واســتلم 

الرئاســة وســاهم فــي قيــام الوحــدَة بيــَن ســوريةَ ومصــَر، وأعلــَن ترشــيَح الرئيــِس 
ــُن  ــَب “المواط ــتحقَّ لق ــدِة، فاس ــِة الجدي ــِة الجمهوري ــِد الناصــِر لرئاس ــاِل عب جم

ــتقاِل”. ــُل االس ــِه “رج ــن لقب ــاً ع ــيُّ األّوُل”، فض العرب

أعالم ورّواد من وطني 5
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ّ؟ ولماذا؟	  ي ُلّقب بها الرئيس شكري القوتىلي
 ما الألقاب ال�ت

 

ّي 	  ي أّكد عليها الرئيس شكري القّوتىلي أثناء رفعه العلم العر�ب
ما الّنقطة ال�ت

ي احتفالت الستقالل عام 1946 م؟
 السورّي عىل �اي الحكومة �ن

 

 ما أهّميتها؟	 
 

 أقرأُ أفهُم

:)1874	 1944م(: إلياُس السقيلباويُّ
قطــَع إليــاُس الســقيلباويُّ علــى نفِســِه عهــداً بإدخــاِل 
األبجديــِة إلــى كلِّ بيــٍت ليوفـّـَر التعليــَم للجميــِع، فاطّلــَع 
ــم  ــَس، ث ــَب وطرابل ــاَة وحل ــِب حم ــِج كتاتي ــى مناه عل
ألـّـَف كتابــاً وطبَعــُه لتعليــمِ القــراءِة، صــاَر يُعــَرُف باســِمِه 
الشــخصيِّ )ُكّراســةُ المعلــمِ إليــاَس(، لــم يكتــِف بالتعليــمِ 
ــةَ  ــِر األخــاِق، أســس جمعي ــى نش ــَل عل ــل عِم ــط؛ ب فق
ــن  ــِة م ــي القري ّ ــا )ترق ــعارا ًله ــَع ش ــبيبة” رف ــي الش ّ “ترق
ــةً داخــَل  ــةُ أعمــاالً خيري ــِت الجمعي ترقّــي شــباِبها( قّدم
القريــِة وخارَجهــا مثــل أعمــاِل البنــاِء وتقديــمِ العــوِن 

ــن. ــّي للمحتاجي المال

؟	  ي عمل بها إلياُس السقيلباويُّ
 ما المجالت ال�ت
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ي الّشبيبة؟	 
 ما أهمية الّشعار الذي رفعه لجمعية تر�ت

 

ي بناء الوطن؟	 
 ما أهمية العمل المجتمعي �ن

 

ي نصَح بها إلياُس السقيلباويُّ 	 
ي الوثيقَة اختاُر قاعدًة أعجبت�ن

بعد قراَء�ت
، لماذا؟ َ ن  المعّلم�ي

 

: )1886	1966م(: فخري الباروديُّ
شــارَك فــي معركــِة ميســلوَن، وناضــل ضــد 
، فكانــت دعوتُــُه إلــى  االحتــاَل الفرنســيَّ
»مشــروع الفرنــك« الــذي يقضــي بــأْن يدفــَع 
كلُّ مواطــٍن فرنــكاً ســوريّاً واحــداً )خمســة 
قــروش( كلَّ شــهر، يُنَفــُق فــي ســبيِل الّدعايــِة 
ــَف  ّ ــُه توق ــي الخــارِج لكنّ ــِة ف ــِة العربي للقضي

فــي عــام 1936م.
بجمــِع  واهتــمَّ  هَْزليّــةً،  صحيفــةً  أّســَس 

ـراِث، ووضــَع موســوعةً فــي الموســيقا العربيــِة، وأّســَس المعهــَد  وتدويــِن التُـّ
، اشــتُهَر بلقــِب »زعيــم الّشــباب« كان أديبــاً شــاعراً، ولــه ديوانــا ِشــْعٍر،  الموســيقيَّ
نَظَــَم عــدداً مــن األناشــيِد الوطنيــِة، منهــا نشــيُد )بــادُ الُعــرِب أوطانــي(، ونشــيُد 
ــي  ــّزِة فــي ماضــي العهــِد(، ووضــع كلمــاِت األغان ــا ذاَت المجــِد والع )ســورية ي

الشــعبية “علغوطــة يلــا نــروح” والموشــحات “يمــرُّ َعجبــاً ويمشــي”.

؟	  ي اهتّم بها الباروديُّ
 ما المجالت ال�ت

 

 لماذا ُلّقَب الباروديُّ بزعيم الّشباب؟	 
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؟	  وَع الفرنك السوريِّ ُّ م�ش  لماذا أوقَف الحتالُل الفرنسي
 

؟	  ي بشخصية الباروديُّ
 ما الذي أعجب�ن

 

ي عىل كلِّ الِفْقراِت السابقِة، أصبَح لدّي صورٌة متكاملٌة 
  بعد أْن سّجلُت مالحظا�ت

ي 
ي بناِء تاريِخ الجمهوريّة العربّية السوريّة �ن

ي ساهمت �ن
عن الشخصياِت ال�ت

َّ الإجابَة عن الأسئلِة الآتيِة: العصوِر الحديثِة وعىلي

 كيف أرى اهتمامَ هذه الشخصياِت بجيِل الشباِب؟ 	 
 
 ما الذي أعجبني في هذه الشخصيّاِت؟ ولماذا؟ 	 
 
 رأيي بشعاِر جمعيِة ترقّي الشباِب هو: 	 
 
 ما الّشعوُر الذي انتابني بعَد اطّاِعي على سيرِة كلِّ شخصيٍة؟ 	 
 
ــاِر 	  ــي إعم ــِك الســوريِّ للمســاهمِة ف ــاِبُه مشــروَع الفرن ــُر بمشــروٍع يش أفّك

 سوريةَ؟ 
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  أفكُر وأفهُم
التاريُخ يسّجُل أسماءَ الّشخصيّاِت التّاريخيِة المعروفِة في عصِرها، 

ولكْن هناك أعماٌل تقوم بها الّشعوب تصبح صروحاً، تعبّر عن 
 إنجازاتهم وممارساِتهم الحضاريِّة.

 فما الّصروُح الحضاريّةُ التي خلّدِت السوريّين جميعاً؟
لنتعّرْف بعَضها خاَل العصوِر التاريخيِة الحديثِة.

 أقرأُ وأفهُم

مشروُع مياِه عيِن الفيجة:
كانــْت دمشــُق فــي أيــامِ الّرومــاِن 
تـُـروى مــن ميــاِه الفيجــِة بوســاطِة 
الّصخــوِر،  فــي  محفــورٍة  قنــاٍة 
ــاهَ  ــْت دمشــُق المي ــا ُحرمَ وعندم
القنــاِة،  تخريــِب  بعــَد  النقيّــةَ 
وانتشــرِت األمــراُض واألوبئــة، 
جــرِّ  علــى  باشــا  ناظــم  عِمــَل 

عــْت علــى مــا يقــُرُب مــن 500  الميــاِه إلــى دمشــَق بوســاطِة قســاطَل حديديــٍة، وُوزِّ
ــَق. ــاِء دمش ــِع أنح ــي جمي ــبيٍل ف س

ــاء االحتــال الفرنســّي  ــاِد عــدِد الّســّكاِن فــي العاصمــِة دمشــَق فــي أثن وبعــَد ازدي
ــى  ــام 1922م تأخــُذ عل ــي الع ــاِه الفيجــة ف ــٍة لمي ــِف لجن ــُل دمشــَق بتألي ــَر أه فّك
عاِتِقهــا جلــَب مقاديــَر أوفــَر مــن الميــاِه، وبالّرغــم مــن معارضــة جهــاِت االنتــداِب 
والّشــركاِت األجنبيــِة تمّكنــِت اللجنــةُ مــن أخــِذ االمتيــاِز مــن الحكومــة، ليكــوَن 

مشــروعاً وطنيّــاً بامتيــاز.

إجنازاٌت وتاريٌخ 6
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وعاً وطنّياً؟	  ِ الفيجِة م�ش
ن وِع مياِه ع�ي  لماذا سعى الّسوريّون لجعِل م�ش

 

ي الحفاظ عىل هذا الرّصح الحضاري؟	 
 ما دورنا اليوم �ن

 

 أقرأُ وأفهُم

جامعةُ دمشَق:
ال ينفصــُل تاريــُخ أيِّ جامعــٍة عــن تاريــِخ 
بلِدهــا، تَُعــدُّ جامعــةُ دمشــَق أكبــَر الجامعــاِت 
ــرِن  ــةَ الق ــا، نشــأْت بداي ــي ســوريةَ وأقدمَه ف
العشــرين، تُعــّد مدرســةُ الطــبِّ التــي افتُِتحــْت 
فــي دمشــَق النـّـواَة األولــى للجامعــِة، ومــن ثَمَّ 
تــمَّ افتتــاِح معهــِد الطــبِّ ومدرســِة الحقــوِق 

 بعَد جاِء القّواِت الفرنســيِة عن ســوريةَ، أكملت الجامعةُ الّســوريةُ مســيرتَها تحَت
 اســمِ جامعــِة دمشــَق، وأُحِدثــْت فيها كليـّـاٌت ومعاهُد عُليا فــي اختصاصاٍت متنوعٍة.
ــاُت  ــا الجامع ــو أنّه ــر ه ــوريةَ األُخ ــاِت الّس ــةَ دمشــَق والجامع ــُز جامع ــا يميّ إن م
ــِة  ــا باللغ ــي كلِّ فروِعه ــا ف ــدّرُس كلَّ علوِمه ــي ت ــي الت ــي الوطــن العرب ــدةُ ف الوحي

ــِة. العربي

ات جامعة دمشق؟	  ن ّ  ما م�ي
 

ي المستقبِل:	 
 الختصاُص الذي أفّكُر أْن أدرَسُه �ن

 

ي أيِّ جامعٍة من جامعات الجمهورية العربية الّسورية؟	 
 و�ن
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 أقرأُ وأفهُم

مشروُع سدِّ الفراِت:
نهــِر  علــى  الّرقّــِة  محافظــِة  فــي  يقــُع 
الفــراِت أُنِجــَز بأيــٍد وطنيــٍة شــارك فــي 
ألــف عامــل عربــّي  بنــاءه حوالــي 13 
ــي ســوريةَ  ــُر الّســدوِد ف ســورّي، هــو أكب
يبلــُغ طولُــُه )4,5كــم( وارتفاعُــُه أكثــُر 
الســدِّ  خلــَف  تشــّكلْت  )60م(  مــن 
ــن  ــّد م ــِد، تُع ــرةُ األس ــرةٌ اســُمها بُحي بحي

أنظــف البحيــرات االصطناعيـّـة، فيهــا قلعــة جعبــر األثريـّـة، يُســتفادُ مــن الّســد فــي 
درء خطــر الفيضانــات، وفــي مشــاريَع زراعيـّـٍة مــن عمليــات اســتصاح لألراضــي 
وتحويلهــا مــن أراض تعتمــد علــى ميــاه األمطــار فــي الزراعــة إلــى أراض جديــدة 
وفــق نظــام للــــري دائــم ومتطــّور، ويســتفاد منــه فــي توليِد الكهربــاِء فمحطة الســّد 
تــؤدي دوراً هامــاً وكبيــراً فــي تنظيــم التـّـردّد والتوتـّـر فــي الشــبكة العامــة وتأميــن 
االحتياطــّي، وبســبب إقامــة الّســد أُنشــأت فــي المنطقــة الشــرقيّة مــن ســورية مدينــة 
ــورة. ــة تُســمى الث ــة وفــق أحــدث وأرقــى أســاليب المــدن الحديث ســكنيّة مُخطّط

؟	  ي يُقّدمها السدِّ
 ما الخدمات ال�ت

 

ي هذه المنطقِة؟	 
ت حياُة سّكاِن الأرياِف �ن ّ  كيف تغ�ي

 

ي المحافظة عىل قدرة السّد الحتياطّية من توليد الكهرباء؟	 
 كيف تُساهم �ن

 

قّية من سورية؟	  ي المنطقة ال�ش
 ماذا كان سيحدث لو لم يَُقْم سّد الفرات �ن
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 أقرأُ وأفهُم

داُر األوبرا )داُر األسِد للثقافِة والُفنوِن(
افتُِتحــْت داُر األوبــرا فــي الّســابِع مــن أيّاَر 
عــام 2004م، وتقــُع فــي ســاحِة األمويّيَن 
ــّداِر الِمعمــاريُّ  بدمشــق، يمــزُج نظــامُ ال
بيــَن العمــارِة الشــرقيِّة الدمشــقيِّة القديمــِة 
ــاِث  ّــُف مــن ث ــِة، وتتأل والعمــارِة الحديث
للمعــارِض  وصالــٍة  شــرٍف،  قاعــاِت 

ــداَر أنَّ تنفيَذهــا وإكســاءَها كاَن  ــُز ال ــا يُميّ ــاِث صــاالٍت مســرحيٍّة؛ وم ــِة، وث الفنيّ
ــون(  ــة والفن ــرا )دار األســد للثقاف ــداِر األوب ــةُ ل ــةُ العامّ ــٍد ســوريٍة، حــازِت الهيئ بأي
عــام 2007م علــى جائــزِة المؤسســاِت الموســيقيِّة العربيـّـِة لَخَدماِتهــا المتميـّـزِة في 
مجــاِل نشــِر الموســيقا العربيــة، افتتحــت فيهــا احتفــاالت “دمشــق عاصمــة الثقافــة 
ــى  ــام 2011م إل ــداِر ع ــةُ لل ــةُ العامّ ــِت الهيئ ــد انضّم ــام 2008م، وق ــة” ع العربيّ
شــبكِة دوِر األوبــرا األوروبيـّـِة، تنشــُر داُر األوبــرا الثقافــةَ الموســيقيّةَ والمســرحيّةَ 

. والتــراَث الشــعبيَّ والفنــيَّ

؟	  َّ ي اَث الشع�ب ُ داُر الأوبرا ال�ت
 لماذا تن�ش

 

ي ىلي بناُء هذا الرّصُح بأيٍد سوريٍّة؟	 
 ماذا يع�ن

 

ي أُجيُب عن الأسئلِة الآتيِة:
  بعَد أْن اّطلعُت عىل هذه الرّصوِح وسّجلُت مالحظا�ت

كيف أرى سوريةَ من خال هذه الّصروِح؟	 
أبحــُث عــن صــرحٍ آخــر فــي وطنــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وأتحــدُث 	 

عنــُه.
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ي مجال ما، ما هو؟	 
ٌ �ن ن  أنا متم�ي

 

ي لالآخرين؟	 
يصال موهب�ت  أُفّكُر بطريقة ما لإ

 

لنطّلع على تجارب بعض األطفال الذين قّرروا إيصال موهبتهم لآلخرين والذين 
شاركوا في مسابقات الّرواد على مستوى القطر.

 أقرأُ وأفهُم

ــي الصــف الســادس  ــا أشــرف ف أن
ــط  ــي ترتب ــاء الت ــادة الفيزي أحــبُّ م
ــتمتع  ــراً، واس ــاً كبي ــا ارتباط بحياتن
ــق  ــة وأث ــدارات الكهربائي ــع ال بصن
بقدرتــي علــى ابتــكار أشــياء مفيــدة 
إلــى  موهبتــي  بإيصــال  وأرغــب 

العالــم.

مستقبلنا بأيدينا 7
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أنــا ســمر فــي الصــف الســادس أحــّب 
وأســعى  والتحــّدي،  الــذكاء  ألعــاب 
للريــادة  وأطمــح  مــع .......  للتنافــس 
ــي الشــطرنج. ــر ف ــى مســتوى القط عل

ــي الصــف الســادس  ــزن ف اســمي ي
لطالمــا انتظــرت مســابقة الــرواد 
ألعبّــر عــن موهبتــي فــي مســابقة 
ينّمــي  كونــه  الســيراميك  فنــون 
إلــى  الفكــر  وتتحــّول  الخيــال، 
ــن  ــه م ــا نصنع ــال م ــن خ ــع م واق

أمامنــا. مجّســمات 

 أكتُب أهمية مسابقة الرّواد عىل مستوى الطليعّي ومجتمعه.

مستوى املجتمعمستوى الطليعي

  

  

  

تسعى منظمة الطالئع لتحقيق 
المعرفة بأعىل درجاتها
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ي بها.
ي الخاصة وأشارك رفا�ت

 أمالأ بطاق�ت

اسمي  	 
لدّي موهبة في  	 
أريد المشاركة بمسابقة الرّواد في مجال  	 
أهميّة مشاركتي  	 
 أنشطة أو فعاليات جديدة مقترحة أحبُّ أن أقومَ بها 	 
 

استعدادات الطالئع للمشاركة يف مسابقة الرواد
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رسالًة إىل أطفاِل العالم	 

ــال 	  ــن أطف ــةً م ــالةً موجه ــُب رس ــع وأكت ــي الطائ ــي ف ــع مجموعت ــاوُن م أتع
الجمهوريـّـة العربيـّـة الســوريّة إلــى أطفــاِل العالــم، نعّرفهــم بوطننــا الجمهوريـّـة 

ــوزِه( ــارِه – رم ــِه – آث ــة الســوريّة )طبيعت العربيّ
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بيوت حضاريّة رائعة تحافظ على أصالة ما تركه األجداد لنا من آثار، تتحدث عن 
 منجزاتهم وقيمهم المميزة.

 ماذا تُسمى هذه البيوت؟
ما واجبنا تجاهها؟

 أقرأُ وأفهُم

زيارة إلى متحف:
ــٍر  ــدٍد كبي ــزاً لع ــُق مرك ــدُّ دمش تَُع
مــن المــدارِس التــي أُنِشــئْت عبــَر 
التاريــِخ، كان أبرُزهــا فــي العصــِر 
المملوكــّي المدرســةَ الجقمقيــةَ 
التــي أنشــأها األميــُر ســيُف الديــن 
جقمــق عــام 822هـــ/1419م، 
حتّــى  التدريــُس  فيهــا  اســتمرَّ 

االحتــال الفرنســيِّ إذْ قُصفــْت أثنــاءَ الثــورِة الســوريِّة الُكبــرى، ثــمَّ أثنــاءَ الحــرِب 
لتهــا  ــاِر والمتاحــِف فرمََّمتهــا وحوَّ ــرةُ اآلث ــت بهــا دائ ــد اهتّم ــِة، وق ــِة الثاني العالمي
، أقيــم فيــه عــام 2014م معرضــاً للخــط العربــي ضمــن  إلــى متحــٍف للخــطِّ العربــيِّ

ــراث الســورّي. ــام الت ّ ــة أي فعالي

ي أخباِر المدارِس” أنَّ دمشَق ُوِجَد فيها حواىلي 150 	 
يقوُل كتاُب “الدارُس �ن

ي ذلك؟
 مدرسًة، ماذا يع�ن

 

تراٌث وَمتاحٌف 8
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مخطوطات وأدوات كتابةنقوش حجرية

؟	  ّ ي  ما هي مقتنيات متحف الخط العر�ب
 

 كيف ستحافُظ عىل موجوداِت الُمتحِف؟	 
 

 أقرأُ وأفهُم

زيارة قصر:
أنشــئ قصــر العظــم فــي دمشــق عــام 
أســعد  للوالــي  ليكــون مقــّراً  1749م، 
ــام  ــة أقس ــى ثاث ــم إل ــم، مُقّس ــا العظ باش
المســّمى »حرملــك«،  للمعيشــة  واحــد 
يلحــق بــه قســُم الخــدم “الخدملــك” 
أمــا القســم “الســلملك” فهــو مخّصــص 

ــاء  ــات، وحــول الفن ــل والعرب للضيــوف واالســتقبال، مــزّود القصــر بإســطبل الخي
ــة  ّــف مــن ثاث ــام القصــر فمؤل ــر، أمــا حّم ــوان الكبي الواســع تقــوم القاعــات واإلي

أقســام البــارد والدافــئ والحــار.
مــع بدايــة االحتــال الفرنســّي عــام 1920م أصبــح القصــر مقــراً للمفوض الســامي 
الفرنســّي، وقــد تعــَرّض القصــر ألضــرار كبيرة بعد حريق ســنة 1925م إثر القصف 
 الفرنســّي لدمشــق أثنــاء الثــورة الســوريّة الكبــرى؛ وقصــف مــّرة ثانيــة فــي عــدوان

أيار عام 1945م، لُيرمّم ويحّول عام 1954م إلى متحف التقاليد الشعبيّة.
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 لماذا تختاُر الدولُة أماكَن أثريًّة لتحّوَلها إىل ُمتحٍف؟	 
 

 أتأّمل وأفّكر:

 ماذا تعرض قاعات متحف قرص العظم؟	 
 

 كيف أحافُظ عىل موجوداِت الُمتحِف؟	 
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 أقرأُ وأفهُم

بانوراما حرب تشرين التحريريّة:
ــع ــق تق ــة دمش ــل مدين ــد مدخ  عن
 البانورامــا، بتصميم بنائّي مســتلهم
مــن فــّن العمــارة الموجــود فــي 
قاعنــا العربيّــة، ووســط حديقــة 
كبيــرة شــيد هذا المتحــف لذكرى 
ــزّود  ــة، م حــرب تشــرين التحريريّ
بلوحــات مــن الحفــر النافــر علــى 

ــا يوســف العظمــة  ــي معركــة ميســلون وبطله ــل الشــهادة ف ّ ــا تمث الحجــر إحداهم
والثانيــة تمثــل إنجــازات الحركــة التصحيحيـّـة، ولوحــات زيتيـّـة تمثــل توحيــد البــاد 
ــل  ــة تمثّ ــخ، ولوحــة جداريّ ــي التاري ــدة ســام ف ــا أّول معاه ــك إب ــع مل ّ ــا وق عندم
القائــد صــاح الديــن األيوبــّي بعــد معركــة حطيــن، لنقــف أمــام لوحــة كبيــرة تمتــّد 
لـــ 130 متــراً نتابــع مــن خالهــا أهــّم وقائــع حــرب تشــرين، ولوحــة تمثـّـل القائــد 

ــس حافــظ األســد مــع قطاعــات الشــعب فــي مســيرة التقــدم واالنتصــار. الُمؤسِّ

 ما أهمّية وجود هذا المتحف؟	 
 

 ماذا فعلِت الدولُة للحفاِظ عىل الآثاِر؟	 
 

 ماذا أفعُل لأحافَظ عىل الآثاِر؟ ولماذا؟	 
 

ي أثناء زيارة هذه المتاحف؟	 
 ما الشعور الذي ينتاب�ن
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مشاريع لإلجناز
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المشروُع األّوُل: مرآُة ذاتي:
 اخلطوُة األولى: تصميُم دفتر »كيف أرى ذاتي« وأدّون فيه:

نقاَط قّوتي وِنقاَط نمّوي في مّدٍة زمنيٍة أختاُرها.	 

خطّتي لتنميِة ِنقاِط نمّوي والمحافظِة على ِنقاط قّوتي.	 

 بعَض التجارِب والقصِص حوَل ضبِط ردوِد أفعالي الناجمِة عن المشاعر واألحاسيس.	 

اخلطوُة الثانيُة: برنامُج مرآة ذاتي:
نخطُّط ونُِعدُّ برنامجاً تلفزيونيّاً عنوانُه »مرآة ذاتي«.	 

نوّزُع األدواَر يننا )مذيع ومشتركين( إذْ يسأُل المذيُع المشارَك عن تجارِبه وِفَكِرِه ومخطّطاِته 	 
باالطّاع على دفتره.

المشروُع الثاني: رحلُة التواصِل َعْبَر الزمن.
أُصّمُم مجّسماٍت لتطّور وسائِل التواصِل االجتماعّي عبر الزمن.	 

أُصّمُم لوحاٍت )جداريٍة أو الكترونيٍّة( لتطبيقاِت اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعّي )واتس 	 
آب، تويتر، فيس بوك، مدونة، يوتيوب..( مبيّناً )استعماالتها	 أهميتها	 أضرارها ......( 

أكتُب تجارَب شخصيٍّة تتضّمن:	 

قصصاً واقعيةً عن إيجابيات التواصل )مع صديق قديم، معرفة صديق جديد له الهوايات  -

نفُسها...(

قصصاً واقعيةً عن سلبيّات استخدامِ وسائِل التواصل غيِر الجيّد )رفاق سوء، جرائم  -

إلكترونية،.......(

وضَع قُصاصاٍت ألسماِء مواقَع تعليميٍة / ألعاب إلكترونية مفيدة. -

اختيار طريقة عرض مناسبة لما سبق )معرض، مهرجان....( -



مشاريع لإلجناز
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المشروُع الثالُث: مبادرتي:
  ُأخّطُط ملبادرٍة مجتمعيٍة )معرض كتب مستعملة، ثياب مستعملة، إعادة تأهيل حديقة احلّي، إعادة تأهيل 

ملعب احلّي....( بأْن:
أضَع الِفَكَر بحيث تكوُن جميُعها في خدمة المجتمع وتعودُ بالنفِع والفائدِة على الجميع.	 

نحّددُ جماعيّاً واجباِت كلِّ شخٍص ضمن المبادرة واألعمال التي يجُب أْن يَُؤدّيها كلُّ واحد.	 

نحّددُ يوماً لبدِء إطاِق المبادرة وأضُع خطّة لتقويم ما توّصلنا إليه.	 

المشروُع الرابُع: تصميُم أطلس جغرافّي.
 نخّطُط لتصميم أطلس من مواّد نختاُرها، يتضّمن:

صوراً ورسوماٍت ولوحاٍت نافرًة تتضّمن معلوماٍت أساسيةً عن:	 

عوامِل تكوين التّرب.	 

تشكيِل عناصر الُمناخ األساسية )الرياح، األمطار، الحرارة( وتأثيرها في التنّوع الحيوّي )نبات 	 
طبيعّي، حيوان طبيعّي، حشرات....(

صفحٍة لمشكلة بيئية نعانيها وصفحٍة لحلوٍل مقترحة لها.	 

تحديِد مواقِع بعِض المناطق وما حولها عبر الـ Gps وتمثيلها على األطلس.	 

المشروُع الخامس: النادي اإلعالمي
 التخطيط لتشكيل نادي إعالمي يتضّمن األمور اآلتية:

التخطيَط لنشاٍط بعنوان )صورة وحكاية( حول صور أجمعها أو التقتطها من موضوعات كتابي 	 
من الطاب مع حكاية مُعبّرة عن الصورة، وتُعَرض أمام المدرسة والمعلم.

أعمل صحفياً وأُجري مقاباٍت مع أطباء من المجتمع المحلي أجمع معلوماتهم في تقارير حول 	 
خطر )األدوية والتدخين(.

عمل مقابات مع أشخاص كانوا مدخّنين واستطاعوا أن يتوقّفوا عنه.	 

تصميم ملصقات )فكرة وصورة( للتوعية من التدخين والمخدرات.	 
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التخطيط لحملة توعية بيئية في )المدرسة أو الحي....( هدفها مكافحة التدخين.	 

تنظيم كّل ما سبق واختيار طريقة مناسبة للعرض أمام الجمهور.	 

 رسالة للمعلم: بإمكان التلميذ اختيار تسمية أخرى للنادي وإضافة تفاصيل واهتمامات تناسب نوع النادي.

المشروُع السادس: ُأخّطط كالمهندسين البارعين
أُخطّط لتوزع العمران في مدينة مراعياً العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في ذلك من خال 	 

مجسم تخطيط عمرانّي لمدينة توّزع السكان مع مراعاة العوامل الطبيعية والعوامل البشرية وأثرها 
في توزعهم.

أُخطُّط لحملة بيئية أو أقترح أسلوباً أوّضح فيه استخدام الراءات الثاث لحّل مشكلة بيئية نعاني 	 
منها ضمن منطقتي.

المشروُع السابُع: َمْعِرض سورية الحبيبة
 البحث عن صور مختلفة من مجّات وجرائد لشخصيات وطنية مهمة مع كتابة موجز عن حياة 	 

الشخص.

 عرض صور لمواقع أثرية قريبة أو ضمن المنطقة وتعريف اآلخرين به من خال تقارير أو أفام 	 
وثائقية.

ُخُطواُت المشروِع:
اختياُر المجموعة )مكّونة من أعضاٍء وقائٍد يختاُره األعضاءُ(.1. 

تسميةُ المشروِع.2. 

  توزيُع المهّماِت، ووضُع جدوٍل زمنيٍّ لتنفيِذ3. 

المشروِع.

  جمُع المعلوماِت، والبْدءُ بتنفيذ المشروِع4. 
خطوًة خطوة.

عرُض المشروِع.5. 

تقويُم المشروِع.6. 
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