


مة املقدِّ

يهــدفُ كتابُ التربيةِ الوطنيّةِ إلى بناِء شــخصيّةِ المتعلِّم بنــاًء متوازنًا متكاماًل، معرفيًّا ومهاريًّا 
وقيميّــًا، ليكــونَ قادرًا على التفاعــِل اإليجابيِّ مع مجتمعهِ الوطنيِّ وملتزمــًا  قضاياهُ ومصالِحَه. 

وكذلك، مواجهة التحدّياتِ المعاصرة.

يتألفُ الكتابُ من أربِع وحداتٍ درسيِّةٍ تتناوُل تطويَر الذاتِ، والحقوِق والواجباتِ، والوطِن 
والمواطِن، والتنميةِ المستدامة.

بُني منهاجُ التّربيةِ الوطنيّةِ بشكلهِ ومضمونهِ لتحقيِق المشاركةِ الفاعلةِ للمتعلِّم في بناِء مستقبِل 
الوطِن ، واالرتقاِء باإلنســانِ العربيِّ السوريِّ إلى مراقي القدرةِ على المنافسةِ العالميّة، وهو في 

غايةِ االعتزاِز بانتمائِهِ الوطنيّ. 

تــمَّ التركيــُز على دمــِج المتعلّمينَ في فعاليّــاتِ الموقفِ التعليميِّ من خــالِل عرِض مواقفَ 
وحاالتٍ وأنشطةٍ تقويميّةٍ متنوعةٍ تتطلبُ التأمَل وإعماَل الفكِر والحواِر والمناقشةِ وإبداِء الرّأي 

وتقديِم الحلوِل واتخاذِ القرّاِر وتبني القيِم واالتجاهاتِ اإليجابيّة .

يتجلّــى تضميــنُ الــذاتِ في الكتــاِب، والبحث عن المعنــى في المحتوى من خــالل كتابةِ 
اليومياتِ التي يعبّرُ فيها الطالبُ عن المعنى الشخصيِّ الذي يحصُل لديهم نتيجة قراءةِ النصوِص 
وتحليلهــا  والقّصــةِ وتأويلهــا ، األمرُ الذي يســاعدُ فــي تحديدِ موقِع المنهِج فــي تجربةِ الفردِ 

المعيشة، وليس فقط  في الجوانِب المجرّدةِ للمجال المعرفيّ.

ومــعَ ذلكَ يبقى الكتابُ بما تضمّنــهُ من موضوعاتٍ مجااًل  للحواِر والنّقاِش بقصد التطويِر 
واإلغناِء من خالِل مقترحاتِ الزمالِء المدرّسين والطلبةِ واألهل.  

المؤلّفون  
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 يبــدأُ تقديــرُ الّذاتِ منُذ الّطفولة، ويعتمدُ تطورهُ على التنشــئةِ 
األسريّة والقيِم المجتمعيّة. كما تلعبُ خِبرُة األفرادِ وتفاعلِهم مع 

محيطِهم االجتماعيّ دورًا بالَغ األهميّةِ في تقديِرهم لذاتِهم.
إنَّ قدرَة اإلنســان على التطوير الدّائم لذاتهِ يجعُل منه فردًا فاعاًل 

ومحبوبًا في األسرةِ والمدرسةِ والنادي والمجتمع.

أُقّدُر ذايت الّدرُس األّول:  

أُحبُّ أرُسيت الّدرُس الّثاني:  

أَحرتُم أصدقاِئ الّدرُس الّثالث:  

أَتواصُل مَع مجتمعي الّدرُس الّرابع:  

تطويُر الّذات

١
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سأكوُن قادرًا على أن:

تقديُر الّذات	 

الصفاُت اإليجابيّة والسلبيّة	 

التفكرُي	 

الشخصيُّة	 

تقييُم الّذات	 

اتّخاُذ القرار	 

أميَز الّصفاِت اإليجابيَة والّسلبيّة.	 

أوضَح العالقَة بنَي تقديِر الّذاِت واتخاِذ 	 

القراِر الّسليم.

أحدَد هديف وكيفيَّة الوصوِل إليه.	 

أقيَّم ذايت.	 

تقديــُر الــّذات = تصــّوري لــذايت 

ونظــريت إليهــا

كلماٌت جديدٌة:
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النشاُط األّول: أتأمُل وُأجيُب
من خالل الّصورةِ أحدّدُ الصفاتِ اإليجابيَّة والسّلبيّة:	 

السلبيّةاإليجابيّة

 صفاتي:  
 

النشاطُ الثاني: أَقرأُ وأَتعلّمُ
 بدأَْت رحلُة اإلبداِع مع المخترِع الكبيِر توماس أديســون 
منُذ أنْ كان طفاًل صغيرًا. كانَْت والدتُهُ المشجّعَ األكبرَ لطموح 
ابِنها الــذي كان مُحبًا لقراءة الكتِب العلميّة، وســاعدَْتهُ على 
االّطــالع على أهِمّ الكتِب المتخّصصــةِ في العلوم والكيمياِء 

التطبيقيّة.
 رغمَ ما كان يعانيه أديســون من صعوباتٍ في السّــمع، إاّل 
أنّ تقديــرَهُ إلمكاناتِــه، وإصرارَهُ علــى العمل بجد، جعال منه 

مُختِرعًا للكثير من االختراعاتِ التي تُقدّرُ بأكثرَ من ألفِ اختراع.
  إنّ أهمّ إنجازاتِ أديســون العلميّة المصباحُ الكهربائيّ الذي تدينُ له البشــريُّة بالفْضل حتى يومِنا هذا.
يقوُل هذا المخترعُ العبقريُّ: ِإنَّه قام بالكثير من التّجارِب حتّى توّصَل أخيرًا إلى اكتشــاف المصباح، أكثرُ 
مــن نصــف تجارِبه كان فاشــاًل، لكــنَّ ذلك لم يُحبْطهُ أو يُثِنــه عن هدفه، وعندما كان يســألُه أصدقاؤُه عن 
تجاربــه الفاشــلِةِ، كان يجيبُهــم: »في كلِّ مرّةٍ فشــْلُت فيها، كنُت أجدُ طريقًة جديــدًة ال تؤدّي إلى اختراع 

المصباِح الكهربائيّ«.
 أديســون اســتطاعَ أنْ يكتشفَ إمكاناتِهِ الذاتيّة، ويعمَل بشــكل دائٍم على صقلِها وتطويرها، األمرُ الذي 

كان دافعًا أساسيًّا لنجاحه وتميِزهِ الدّائم.
تعلمُت من قّصة أديسون:  	 
قدَّر أديسون ذاتَه من خالل:  	 
لــو أنَّ أديســون توّقــفَ عن محاولةِ اختــراِع المْصباِح الكهربائــيّ بعد فشــلِهِ األوّل، لكانَت الحياُة في 	 

تصوّري  

الجرأة

االنطوائية

الغضب

الترسع

املشاركة

التفاؤل

الثفة
بالنفس

الهدوء

التسامح

اتخاذ
القرار

الصدق

الصرب

اإلرصار

املرونة

املسؤولية

الرتدد

6٧



أصحاُب اإلنجازات العظيمِة قّدروا ذواتِهم، وآمنوا بقدراتِهم، وعززوها بالعلم والعمِل الّدؤوِب. فَُخلِّد ذكرُهم بتخليد 

إنجازاتِهم. وأنا سأقتدي بهم. 

النشاُط الثالُث: تقديُر الّذات
أالحُظ وأتمعّنُ الصفاتِ اآلتيَة ثمّ أُجيبُ:	 

الجرأةاالتكاليّةالهدوءاألنانيّة

الغرورالّصاحةالرّتّددالثقُة بالّنفس

التسامحاالنطوائيّةالتّشاؤمالعنف 

 الصفاُت التي تساعدُني في تحقيق تقديٍر عاٍل لذاتي: 	 
  
 

تقديُر الّذات:

أكتشُف قدرايت وإمكانايت.ـ 

أحدُد نقاَط قويت، وأعمُل عىل تنميِتها، وأحّدُد نقاَط الّنمّو لدّي، وأعمُل عىل معالجِتها.ـ 

النشاط ُالرابعُ: تطويرُ الذّات
جدّدَ أدواتِه، ليحافَظ على حياتِه

 يُعــدُّ النّســرُ مــن أكبِر الّطيــور الجارحةِ حجمــًا. يتميُز 
بقدرتِه على الّطيران لمســافاتٍ طويلةٍ، وبنظٍر حادٍّ يمّكنُه 
مــن رؤيةِ فريســتِه عن بعــد، ولديه مخالبٌ معقوفــٌة حادٌّة 

الصطيادِ فريستِه.
يُقدّر متوســُط عمِر النّســِر بنحو أربعين عامًا، وكلّما تقدّمَ 
في السّــن فإنّه يعاني من مشــكالت تحدُّ مــن قدرته على 
الّصيــد، وتأميِن طعامِه. فريُشــه يصبحُ أكثرَ طــواًل وكثافة، 
وبالتالــي يزدادُ وزنُهُ ويحدُّ من قدرته على الّطيران، كذلك 

يزدادُ انحناًء منقارُهُ ومخالبُهُ ما يعيُقه عن التقاط طعامِه.
النرس االمرباطوري الرشقي
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 الطبيعــُة علّمــتِ النســرَ كيف يتكيّفُ مع تحدّياتِه، ويطوّرُ من قدراتِه حتــى يحافَظ على بقائه، فهو يقومُ 
بحــّت منقــاِره ومخالِبه بالّصخور فيعيدُها حادًّة، وينتفُ ريَشــه الطويَل حتى يتخلّــَص من الوزن الّزائد. إنّ 

النّسرَ يجددُ قدرتَه على الّطيران بشكٍل مستمرّ، ويحافُظ على قوته من أجل الحصوِل على طعامه.
 استعادَ النّسرُ قوتَه من خالل  	 
 
 المهاراُت التي أمتلُكها، وأشعرُ بالحاجة إلى تطويرها  	 
 
 إذا أهملُت تطويرَ ذاتي فإنّي  	 
 
أعمُل مع مجموعتي على تحويل الّصفات السلبيّةِ إلى صفاتٍ إيجابيّة:	 

االعتامد عىل الذاتاالتكاليّة

 األنانيّة

 العنف

 التشاؤم

 الغرور

 الاّلمباالة

النشاُط الخامُس: دراسُة حالة

 رزان طالبــٌة متفوّقــٌة في دراســتها، وهي تمضي وقتًا طويــاًل في تعلّم الموادّ العلميّةِ وحّل مســائِل 
الرياضيّــات والفيزيــاء والكيمياء. أمّــا أوقاُت فراغها، فهي تملؤُها بالبحث عن األلغاز وحّل المســائِل 
الّصعبة، لذلك فهي تشــعرُ بالفرح عندما تنجحُ في إيجاد حلول لألحجيات، خاّصًة في المســابقات 

العلميّة التي تقيمُها مدرستُها.
 في نهاية العام الدّراسيّ، أقامَْت المدرسُة احتفااًل للطاّلب تضمّن أنشطًة ومسابقاتٍ رياضيًّة وفنيًّة 

وأدبيًّة كالغناء والعزف والرّسم والّشعر... 
 كان الطالبُ يشعرونَ بالحماس للمشاركة في الفعاليّات المختلفةِ، لكنّ رزانَ لم تستطع المشاركَة 
في أيٍّ من األنشطة، وشعرَت بالحزن ألنّ عدم تخصيصها وقتًا لالهتمام بتلك المهاراتِ واألنشطة، 

قد منعها من مشاركة زمالئِها وتمضيةِ وقتٍ ممتٍع معهم.
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تمتلكُ رزانُ مهارات  	 
لم تستطعْ رزانُ مشاركَة زمالئها في المسابقات ألنّها  	 
أشعرُ بالسّعادة عندما أشاركُ زمالئي في األنشطة  	 
لو كنُت مكانَ رزان، فإنّ القرارَ الذي سأتّخُذه هو  	 

النشاُط السادُس: أحّدُد هدفي
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 ســألَنا مدرّسُــنا في بداية العام الدراسيّ: ما رأيُكم أنْ تجعلوا صفَّكم أجمَل صفٍّ في المدرسة؟ أُعجبنا 
بالفكــرة، واتّفقنــا جميعًا على تنفيذها، فقام المدرسُ بتوزيعنا على مجموعات، األولى تضمُّ الطالبَ الذين 
لديهم مهارة الرّســم، والثانيُة الذين يمتلكون خّطًا جمياًل، والثالثُة الذين يحبون األشــغاَل الورقيّة، والرابعُة 

تضمُ الذين يهتمّون بزراعة نباتاتِ الزينة، ...... وخّطط كلٌّ منا دورَه في المجموعة كما في الّشكل اآلتي:

الهدف :

الفرتُة الزمنيّة: أسبوع

الخطواُت التي سأتّبُعها:

ـ 

ـ 

ـ 

املستلزماُت املطلوبة

الصعوباُت املحتملة

إّن النجاَح يف الحياة له مجاالٌت كثريٌة، فاإلنساُن الذي يحّدُد هدفَه وميتلُك مهاراِت الوصوِل إليه، ال بّد أْن يحّقَقه ـ 

أيّاً كان دوَن أْن ننىس بأّن لكّل هدٍف قيمًة مرتبطًة به.

لكّل إنسان أهداٌف يسعى إىل تحقيقها يف كّل مرحلٍة من مراحل حياتِه، وهذا ما يعطي لحياته معنى وقيمة.ـ 

تقديري لذايت هو بدايُة طريقي إىل النجاح، ويف إراديت يكمُن رسُّ نجاحي.ـ 

بقدر ما يتمتُع األفراُد بتقدير عاٍل لذواتِهم، بقدر ما نقرتُب من مجتمعٍ أكرث رقياً. عندئٍذ يكون لتقدير الذات ـ 

معنًى بتعزيز انتامئنا لوطٍن تجاوز عمرُه الحضارّي آالف السنني. 
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النشاُط السابُع: أختبُر نفسي
أضع عالمة واحدة لكّل صفة أتمتع بها:	 

الدرجةأجمُع نقاطي

أعمُل لتحصيٍل درايسٍّ جيدـ 

أهتّم بتنظيم وقتي وأداِء واجبايتـ 

أشارُك يف األنشطة املدرسيّة بإيجابيّة وأعمُل بروح الفريقـ 

أحافُظ عىل صّفي وأُحبُّ مدرستيـ 

أصُل إىل مدرستي يف الوقت املحّدد وألتزُم بقواعدهاـ 

أُحبُّ زماليئ وأتعامُل بلطٍف معهمـ 

أعمُل عىل تطوير مهارايت وإمكانايتـ 

أحرتُم إدارَة املدرسِة ومدرسيهاـ 

أقُف باحرتاٍم أثناَء ترديد الّنشيد الوطنّيـ 

أُفّضُل الحواَر يف حّل الخالفاتـ 

الّطالب الذي يحصُل على درجة:
من 9 	 10 نقاط: تقديرٌ عاٍل للّذات
من 6 	 8 نقاط: تقديرٌ جيّدٌ للّذات

من 3 	 5 نقاط: تقديرٌ متوسٌّط للّذات

1213
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استفدُت من درسي هذا:	 

األفكارُ التي أعجبتني في الدّرس:	 

ينعكسُ تقديري لذاتي على حياتي من خالل:	 

تقديرُ الذاتِ أُولَى خطواتِ النّجاح:	 

قررُت تطويرَ ذاتي، وأتّصورُ مستقبلي:	 
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سأكوُن قادرًا على أن:

التامسُك األرسّي. 	 

واجبايت تجاه أرسيت.	 

الخصوصيّة.	 

األرسُة هــي الخليّــُة 

يتكــوُن  التــي  األُوىل 

ــام  ــُع، وكلّ ــا املجتم منه

ــًة  ــكًة وقوي ــت متامس كان

متامســكاً  املجتمــُع  كان 

وقويــاً.

التــي  هــي  الســعيدُة  األرسُة 

يحــبُّ أفراُدهــا بعَضهــم بعضــاً، 

الحفــاِظ  أجــل  مــن  ويتعاونــون 

عليهــا.

يف أرسيت: نتعــاوُن مــع بعِضنــا بعضــاً 

التــي  واملشــكالِت  الصعوبــاِت  لتجــاوز 

بفــرٍح  بــدوره  مّنــا  كلٌّ  ويقــوُم  تواجُهنــا، 

وســعادة.

أحّدَد دوري يف أرسيت.	 

أتعرَّف عىل بعِض املشكالِت األرسيّة.	 

أقرتَح حلوالً ملواجهِة تلك املشكالت.	 

أبنّيَ أهميَّة التامسِك األرسّي.	 

أحّدَد دوري االجتامعّي يف بعض دوائِر 	 

انتاميئ.

كلماٌت جديدٌة:

1415 1415

2 أُحبُّ أُسرتي



النشاُط األّول: أفُكر وُأجيُب
تُقدّمُ عائلتي لي كلَّ أشكاِل الرّعاية، منها:	 

واجبي تجاه هذه الرعايّةنوع الرعايّة

النشاُط الثاني: أقرُأ وأتعلُم

 كان أحمدُ يجلسُ حزينًا في باحة المدرسةِ، ويراقبُ زمالَءه وهم يلعبون فرحين. اقتربَ منه أُستاُذه 
وسألَهُ: لماذا ال تنضمُ إلى زمالئك وتلعبُ معَهم؟ أجابَهُ أحمدُ: بأنَّه ال يرغبُ بذلك. جلسَ األستاُذ إلى 

جوار تلميذِهِ وقاَل لهُ: هل هناك ما يُحزنُكَ يا بنيّ؟ أجابَهُ أحمدُ: باألمِس تشاجرَ والداي.
 ابتســمَ األســتاُذ، ثم قــاَل: عندما كنُت صغيرًا، كانــت عائلتي تواجهُ الكثيرَ مــن الّصعوبات، وكان 
والداي يتشــاجران أحيانًا بســبب الظروفِ المعيشيّة الّصعبة. كنُت أشعرُ بالحزن، مثلك أنت، وظننُت 
بأنّنا األسرُة الوحيدُة التي تحصُل فيها تلك الخالفاُت، لكنْ عندما كبرُت أدركُت بأنّ المشكالتِ قد 
تحدُث في أيّ عائلةٍ، وأنّ تجَاوَزها أمرٌ ســهٌل إذا ما تعاونَ جميعُ أفرادِها على ذلك. أنا اآلن أتشــاركُ 

مع عائلتي في مناقشة كلِّ الصعوبات التي تواجهُنا، ونعمُل معًا على حلّها.

أختارُ الحلَّ المناسبَ لكلِّ مشكلةٍ ممّا يأتي:	 

تبايُن وجهاِت النظر بنَي أفراِد األرسةـ 

ضعُف القدرِة عىل تأمنِي الحاجات املاديّةـ 

تَدخُّالت األقارِب واألصدقاءـ 

الخالفاُت بنَي األبناءـ 

عدُم سامِع األهِل ملشكالِت األبناءـ 

مساعدة ُاألهِل 

يف ضبط 

النفقات

تخصيص ُ

الوقت ملناقشة 

شؤوِن األرسة

تعزيُز 

الحوار

الحفاظ ُعىل 

خصوصيّة 

األرسة

تكريُس 

املحبِّة بَ� 

األبناء

االهت�ُم �ا 

يُبديه األبناُء من 

أفكاٍر وآراء
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 أُسجُّل مشكالتٍ أُخرى وأَقترحُ الحلوَل  	 
 

خصوصيُّة أرُسيت

عدمُ تمكيِن اآلخرينَ من معرفةِ ما يحدُث داخَل بيتي 

النشاُط الثالُث: حاالٌت خاصٌة قد تواِجُه اأُلسرة

أنا َمَرح، أعيُش يف داٍر لأليتام بعَد أْن فقدُت 

والديَّ يف حادٍث أليم قبل ثالث سنوات. يوجُد 

هنا الكثُ� من األطفاِل الذين فقدوا أهلَهم أيضاً، 

ونحُن نعيُش كعائلٍة واحدة. الجميُع هنا 

يهتمون بنا، ويعملون عىل رعايتنا.

أنا ساªٌ، أشعُر بالحزن ألّن والدّي 

يفّضالن أختي الصغرى، 

ويعامالنها بطريقٍة مختلفٍة عن 

تعاملِه³ معي. فه³ يقّدمان لها 

كّل ما تطلبُُه، ويسمحان لها 

بالتعب� عن كّل ما تريُدُه، بين³ 

يفرضان عّيل قيوداً كث�ًة، وال 

يستجيبان لكّل ما أطلبُه.

أنا ماسة، أعيُش يف بيت جّدي بعَد انفصاِل والدّي. 

تهتُم ¿ جّد¾ وجّدي كث�اً، ويغمرَا½ بحبِّه³ 

وحنانِه³، إالّ أنّني أÁنى أْن أعيَش مع أّمي وأ¿ يف 

بيتنا، وأْن Åيض الوقَت معاً ك³ كّنا يف الّسابق.

أعمُل مع مجموعتي:	 
تشعرُ ماسة بالحاجة إلى  	 
يشعرُ سالم تجاه أسرتِه بـ  	 
أقترحُ لحّل مشكلةِ كّل من ماسة وسالم  	 
في دُور األيتام، يحصُل األطفاُل على  	 
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النشاُط الرابُع: التماسُك األسرّي

التفاهم ب� 
الزوج�

احرتام 
الوالدين

الحوار

املحبة ب� 
األبناء

االلتزام 
بقوان� 
األرسة

متانة بنية 
األرسة

عدم التمييز 
ب� األبناء

تحمل 
املسؤولية

 أُعبّرُ عن أهميّة التماسكِ األسريّ مستفيدًا من الّصورة: 	 
  
  
 
 

، والحواُر والنقاُش ُهام أفضُل الطرِق لتجاوز االختالف.ـ  اختالُف اآلراِء يف األرسة أمٌر طبيعيٌّ

تواجُه األرسة الكثري من الصعوبات، وتعاوُن أفراِدها عىل حلِّها هو األسلوُب األمثُل لتجاوز املشكالت، والحفاِظ عىل ـ 

متاسك األرسة.  
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النشاطُ الخامسُ: أُسرتي الكبيرة
 أُحدّدُ في الّشكل اآلتي انتمائي من الوحدة األصغر، 	 

 إلى األكبر: 
الوطن - األسرة 	 المدينة 	 المدرسة - الذات

تقوُم األرسُة بنقل قيِّم املجتمعِ ألبنائها، وتأصيِل انتامئِهم إليه.ـ 

يبدأُ انتامُء الفرِد من أرسته الصغريِة، ثم يتّسُع إىل أرسته الكبريِة الوطن.ـ 

أُعبّرُ عن موقفي في الحاالتِ اآلتية:	 

موقفيأرسيت الكبريةموقفيأرسيت الصغرية

ابتعادي عنهاغيايب عنها

أرسارُهاأرسارُها

تعرََّضْت لعدوانتعرََّضْت لخطر

َمْت يل الكثري َمْت يل الكثريقدَّ قدَّ

الخالُف بنَي أبنائِهاالخالُف بني أبنائِها

  وطني أسرتي الكبيرُة ألنّه:  	 
  
  
 

الذات
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استفدُت من درسي هذا:	 

األفكارُ التي أعجبَْتني:	 

أدرْكُت العالقَة بينَ أُسرتي الصغيرةِ وأسرتي الكبيرةِ من خالل:	 

أضعُ تصوّرًا ألسرتي التي أُحبُّ:	 
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سأكوُن قادرًا على أن:

ضغوط ُاألصدقاء.	 

املوقُف الحاسم.	 

تحّمُل املسؤوليّة.	 

أتعرَّف مفهوَم الّصداقة.	 

أختاَر أصدقايئ.	 

أضَع قواعَد التعامِل مَع أصدقايئ.	 

أتعامَل مَع ضغوِط أصدقايئ.	 

األصدقــاُء مصــدُر الّســعادِة يف 

نِثــُق  بقرِبهــم،  نشــعُر  حياتنــا، 

بهــم، نتبــادُل مَعهــم األفــكاَر واآلراَء، 

نختلــُف مَعهــم أحيانــاً، ولكّنَنــا نتِفــُق 

ــرياً. ــم كث مَعه

كلماٌت جديدٌة:
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النشاُط األّوُل: أقرُأ وأتعّلُم

 لم يكنْ ماهرٌ ســعيدًا عندما أخبرَه والدُهُ بأنَّ العائلَة ســتنتقُل إلى مكانٍ جديدٍ، وذلك بســبب تغيِّر 
مكانِ عملِه. صارَ ماهرٌ يفّكرُ كثيرًا بمدرستِه وأصدقائِه الذين يُحبُّهم جدًا، ويشعرُ بالحزن ألنَّه سيبتعدُ 

عنهم.
 شــعرَ والــدُ ماهر بحزنِ ابِنــه فاقتربَ مْنهُ قائاًل: ال تحزنْ يا بنيّ، أنا متأكدٌ أنَّك ســتتمكنُ من إيجاد 

أصدقاَء جدد.

شعرَ ماهرُ بالحزن ألنَّه  	 
وجودُ أصدقاَء في حياتي يحّققُ لي  	 
سيكونُ ماهرُ قادرًا على كسب أصدقاَء ألنَّه  	 
أرى الصداقَة بأنَّها  	 

النشاُط الثاني: ُأفكُر وُأجيُب

أوصى رجٌل حكيمٌ ولدَهُ: يا بنيّ أَنَصحُك أنْ تبنيَ بيتًا في كلِّ قريةٍ ومدينةٍ في وطِننا.
سألَهُ ابنُهُ متعجبًا: كيفَ أستطيعُ أنْ أفعَل ذلك؟

أجابَهُ الحكيمُ مبتسمًا: بأنْ يكونَ لديك صديقٌ في كلِّ قريةٍ ومدينةٍ.

دفعَْتني نصيحُة الحكيِم إلى  	 
إذا كانَ لديّ صديقٌ في كلِّ قريةٍ ومدينةٍ أشعرُ  	 
أتواصُل مع أصدقائي في المدنِ األخرى بواسطة  	 
أتشاركُ مع أصدقائي في المدن األخرى االهتماماتِ اآلتية  	 
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النشاُط الثالُث: ُأفّكُر وُأجيُب

الصفاُت التي أُحبُّها يف 

أصدقايئ

الصفاُت التي ال أُحبُّها يف 

أصدقايئ

الصفاُت التي يحبُّها 

أصدقايئ يب

الصفاُت التي ال يحبُّها 

أصدقايئ يب

أُكمُل الخارطَة الذهنيَّة:	 
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الّصداقُة هي العالقُة التي نبنيها بإرادتِنا واختيارنِا.ـ 

تستمرُّ الصداقُة  بالوفاِء، والّصدِق، والتّسامِح، واإليثاِر، واملساندِة.ـ 

الّنشاُط الّرابُع : الّتعامُل مَع ضغوِط األصدقاء

اقرتبَْت ميسوُن من 

منال قائلًة لها: أَلسنا صديقت�؟

ابتسَمْت مناُل وأجابَْت: نَعم بالتأكيد نحُن 

كذلك. 

بصوٍت منخفٍض، قالَْت ميسوُن: بعَد قليٍل سندخُل 

ْ لَُه جيداً، لذلك، مّرري يل  إىل االمتحان وأنا � أُحرضِّ

ورقَتَِك االمتحانيّة من دوِن أْن ينتبَه األستاُذ حتى 

أ¬كَن من رؤيِة اإلجابات.

اندهَشْت مناُل ورصَخْت قائلًة: إنَّ ذلك يُعدُّ غشاً! 

أجابَتْها ميسوُن: إْن � تفعيل ذلك ستخرسيَن 

صداقَتي.

كان مجٌد وأحمٌد 

وسامٌر يتنافسوَن يف رَمي كراِت الورِق من 

مقاعِدهم إىل سلّة املهمالِت، وسَط ضحكاٍت 

عاليٍة وتصفيٍق حادٍّ كلÅّ سقطَْت إحدى الكراِت 

يف الّسلّة.

دخَل باسٌل إىل الّصف ليجَد رفاقَُه قد حوَّلُوه إىل 

فوىض، فكراُت الورِق تحيُط بسلّة املهمالِت، ومقاعُد 

الّصفِّ مبعÏٌة. ناَداُه سامٌر Í ينضمَّ إليهم يف اللّعب، 

لكنَّ باسَل رفَض وقاَل لهم، الحفاُظ عىل نظافة 

نا وترتيِبِه هو مسؤوليتُنا جميعاً، لذلك يجُب  صفِّ

عليكم أْن تقوموا بتنظيفِه وإعادِة ترتيِب 

مقاعدِه، وأنا سأساعُدكم يف ذلك. يجُب علينا 

جميعاً أْن نحرتَم قوانَ� مدرستنا.

كانَْت ليىل 

حزينًة ألّن صديقتَها َحال قد انخفَض 

تحصيلُها الدراّيس مؤخراً، بسبب الوقِت 

الكبØِ الذي ¬ضيه باللّعب مَع رفيقاتِها يف 

الحّي. بعَد تفكØٍ طويٍل، تحدثَْت ليىل إىل َحال 

بحزٍم، قائلًة لها إنِّك ¬ضَ� وقتاً طويالً بعمل 

أشياَء غØ مفيدٍة، وإنَّ استمرارَِك يف ذلك سيؤثُر 

سلباً يف نتائج اختباراتِِك املقبلِة، وهذا األمُر ِبال شكٍّ 

سيؤثُر عىل نجاِحك يف نهايِة العاِم. 

شعرَْت َحال بالحزن، وقالَْت لصديقِتها، وماذا 

يجُب َعيلَّ أْن أفعَل Í أتجاوَز هذه املشكلَة؟ 

ابتسَمْت ليىل قائلًة لها، ال تحَزà فنحُن 

صديقتان، سأساعُدك عىل دراسة املوادِّ، 

Í تجتازي االمتحاَن بنجاٍح.

خالَل انرصاِف 

الطّالِب من املدرسة، نادى حساُم صديَقُه 

ماجد قائالً له: أَلَْن تذهَب مَعنا إىل امللعب، 

فاليوَم لدينا مباراٌة مَع أوالِد الحّي الثاà؟

أجابَُه ماجد معتذراً، ال أستطيُع فغداً لدينا اختباٌر 

َل  يف الرياضيات، وأعتقُد أنَّه يتوّجُب عليَك أْن تؤجِّ

َ أنَت أيضاً الختبار الغّد. املباراَة وتُحرضِّ

ردَّ حساٌم قائالً: إذا �ْ تلعْب مَعنا اليوَم، 

سنخرجك ِمن الفريق، ولن تلّعَب مَعنا 

مجّدداً.

2223



أعمُل معَ مجموعتي	 
  إذا تعرْضُت للموقف الذي تعرَّضْت لهُ منال فإنَّني  	 
 
  لو كنُت مكانَ ماجد، فإنَّ قراري سيكونُ  	 
 
  أتشاركُ معَ رفاقي للمحافظة على صّفنا ومدرستِنا من خالل  	 
 
  أساعدُ أصدقائي في تجاوز المشكالتِ التي يتعرّضونَ لها، مثل  	 
 
  األصدقاء الحقيقيّون يحبون بعضهم البعض، ويتعاونون من أجل  	 
 

إّن أكرثَ ما يساعُدنا عىل التّعامل مَع ضغوِط األصدقاِء هو:

التّحّل بروح املسؤوليّة.ـ 

التقديُر العايل للّذات.ـ 

الحوار.ـ 

القدرُة عىل اتّخاذ القرار.ـ 

املوقُف الحاسم.ـ 
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استفدُْت من درسي هذا:	 

العالقُة بينَ ما تعلّمْتُهُ حوَل األصدقاِء، وحياتِنا اليوميّة:	 

األفكارُ المهمُّة التي تعلّمْتُها عن كيفيّة اختيار أصدقائي:	 

أُحبُّ أصدقائي وأحترمُهم، ألنَّهم:	 
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سأكوُن قادرًا على أن:

التواصُل االجتامعّي.	 

مواقُع التّواصِل االجتامعّي.	 

الوعي املعلومايتّ	 

الخصوصيّة 	 

كائِــٌن  اإلنســاُن 

اجتامعــيٌّ بالفطــرة، 

فهــو ال يســتطيُع أْن 

يعيــَش وحيــداً منعــزالً، 

عــىل  دامئــاً  ويحــرُص 

اآلخريــن.  مــَع  التّواصــل 

التّواصــِل  عمليّــة  خــالَل 

االجتامعــّي، نتعــاوُن عــىل تأمــنِي 

احتياجاتِنــا ونتبــادُل املعلومــاِت 

ــا.  ــن القضاي ــِد م واآلراَء حــوَل العدي

تتعــّدُد وتختلــُف وســائُل وأســاليُب 

ــو  ــا ه ــا م ــن، منه ــَع اآلخري ــِل م التّواص

ــارٍش. لــكلِّ  مبــارٌش، ومنهــا مــا هــو غــرُي مبَ

وأهميّتــُه،  خصوصيّتُــُه  وأســلوٍب  وســيلٍة 

ــارِش  ــل املب ــه، إالّ أنَّ للتواص ــلبياتُه وإيجابياتُ س

ــّي. ــِط االجتامع ــق الرّتاب ــرَز يف تحقي ــّدوَر األب ال

أتعرَّف مفهوَم التّواصِل االجتامعّي.	 

أبنّيَ أهميَّة التّواصِل االجتامعّي.	 

أحّدَد معايرَي قبوِل األصدقاِء يف عمليّة 	 

التواصِل االجتامعّي.

أميَز بنَي إيجابيّاِت وسلبيّاِت التّواصِل 	 

االجتامعّي غري املبارش.

أستنتَج أهميَّة الحفاِظ عىل معلومايت 	 

الخاّصة.

أساهَم يف نرش الوعي املعلومايتّ.	 

كلماٌت جديدٌة:
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النشاُط األّوُل: ُأقرُأ وأتعّلُم

 طوّرَ اإلنســانُ عبْرَ التاريِخ وســائَل تواصلِه معَ اآلخرين، َفمِنَ اإلشــارة واســتخداِم األصوات، إلى 
الرّســم والتصويــِر على جُدران الكهــوفِ، والنّحتِ على الحجارة، إلى اســتعمال الرموِز وصواًل إلى 

الكتابة.
 مــعَ االكتشــافاتِ واالختراعاتِ الكثيــرةِ والمهمّةِ التي رافَقْت تطورَ اإلنســان، أصبحَْت وســائُل 
التواصِل معَ اآلخرين أكثرَ تعدّدًا، وباتَْت تلعبُ دورًا أكثرَ فاعليًّة، وتنتقُل من الشــكل المباشــِر إلى غيِر 
المباشــر. فظهرَتِ الطباعُة، المذياعُ، الهاتفُ، التّلفاُز، الحاســوبُ، وصواًل إلى اإلنترنت باســتخداماتِه 

المتعدّدةِ والسّريعة.

 ال يمكنُ لإلنسان العيُش منفردًا، ألنَّه: 	 
  
 
من وسائل التّواصل االجتماعيّ قديمًا: 	 
  
 
من وسائل التّواصل االجتماعيّ الحديث: 	 
  
 
نحنُ بحاجةٍ إلى وسائل التّواصِل االجتماعيِّ المباشرةِ وغيِر المباشرةِ، ألنَّها: 	 
  
 

التواصُل االجتامعّي: هو انفتاُح اإلنساِن عىل اآلخرين عرَب عمليٍّة يتبادُل خاللَها اآلراَء، األفكاَر، املشاعَر، والقيّم 

االجتامعيّة، عرب استخداِم املخاطبِة، الكتابِة، لغِة الجسِد، وتعبرياِت الوجِه واإلشاراِت، وغري ذلك.

تشمُل عمليُّة التّواصِل العالقاِت التي تربُط الفرَد باآلخرين يف وسِطه االجتامعّي )العائلة، األصدقاء، املعارف، زمالء 

العمل، وأبناء املجتمع الواحد(.
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النشاُط الثاني: لنعمَل َمعًا

 أنشَأ مُدرّسُ التّربيةِ الوطنيّةِ في مدرستي صفحًة على شبكة الّتواصِل االجتماعيّ، وأسماها 	 لنعمل 
معًا 	 وتمنى علينا نحن طالب الّصف السابع إغناَء هذه الّصفحةِ بمشاركاتِنا وآرائِنا.

 شارْكُت زمالئي في صفحتنا 	 لنعمل معًا - بموضوٍع حوَل دور وسائِل التّواصِل االجتماعيّ في 
تمكين النّاِس من معرفةِ أخبار بعضِهم بعضًا، ومشاركةِ القضايا واالهتماماتِ المشتركة.

 في أوقات فراغنا، ألتقي مع زمالئي في الّصفّ، ونناقُش المواضيعَ التي نتشاركُ بها على صفحتِنا، 
ونتبادُل اآلراَء حولَها.

استخدمُ مواقعَ التّواصِل االجتماعيّ في: 	 
  
 
رأيي حوَل تشكيل مواقع التّواصِل االجتماعيّ بدياًل فعليًّا عن التّواصل المباشر: 	 
  
 
 أدعو زمالئي في الّصفّ السّابع من المدارس األخرى إلى االنضمام إلى مجموعتِنا “لنعمل معًا” 	 

 وقد كتبت لهم النّص اآلتي: 
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النشاُط الثالُث: صوٌر من حياِتنا

بعَد العشاء، جلْسنا يف غرفِة الجلوس 

نتبادُل الحديَث و�يض وقتاً ممتعاً ك� نفعُل كلَّ 

يوم. دخَل والَِدانا وُه� يَحمالن مفاجأًة لنا. ابتَس� 

وقاال: لقد اشرتينا هذا الحاسوَب لُك�، فكيَف 

ستنظَ�ن وقتك� يف استخداِمه؟

اندفَعْت أختي أمل وقالْت: أنا سأميض كلَّ يوٍم ساعًة 

واحدًة من أجل التّواصِل مَع أصدقا¬، وتبادِل األفكاِر 

مَعهم، خاصًة صديقتي التي انتقلَْت مع أرستِها إىل 

مدينة حلب. ك� أنَّني مهتمٌة بتعلم اللّغاِت، وهناك 

برامج إلكرتونيّة Áكُن أْن تساعَدÀ عىل ذلك.

سألتني والدÄ، وماذا عنَك يا رامي؟ فكرُْت قليالً ثم 

قلُْت: سأخصُص وقتاً من أجِل التفاعِل مع أصدقا¬ 

عىل الّصفحة التي أنشأَها معلُمنا عىل شبكة 

التّواصِل االجت�عّي، فهناك الكثÉُ من املوضوعات 

التي نتشارُك بها، ونتبادُل الرأَي حولَها. كذلك 

سأخصُص وقتاً من أجِل اإلطّالع عىل آخر 

التطوراِت يف عاÑ اإلنرتنت والربامِج اإللكرتونيّة.

نظَر إلينا والَِدانا، وقاال: نحن فخوران ِبك�، فأنتُ� 

وضْعتُ� برنامجاً جيداً، وسنعمُل عىل مساعدتك� 

بشكٍل دائم.

سأَل الوالُد: هل انتهيَت من واجباتِك 

املدرسيّة يا بنّي؟

أجابَُه كرم: ليَس بعُد، سأفعُل ذلك بعد االنتهاء من 

الحديث مَع أصدقا¬. جلَس األُب بجوار ابِنه وقاَل له: 

أغلِق الحاسوَب قليالً فنحن بحاجٍة للحديث مَع بعضنا 

بعضاً. أغلَق كرم حاسوبَه، وأنصَت إىل والِده.

 ٍÉيا بنّي أراَك تطيُل الجلوَس أماَم شاشِة الحاسوِب، ويف كث

من األحيان تؤجُل عملَك املهمَّ وخاّصًة واجباتك املدرسيّة. 

رّد كرم: لدّي الكثÉُ من األصدقاء من مختلِف املُدن، لذلك 

أميض وقتاً طويالً يف التّواصل مَعهم .

سألَه الوالُد: هل تعرفُهم جميعاً؟

أجابَُه كرم: أعرُف البعَض، أّما البعُض اآلخر فتعرفُْت عليهم 

عَرب مواقعِ التّواصِل االجت�عّي، حيث توجُد الكثÉُ من 

األلعاب املُْمِتَعِة، وأنا أُحبُّ أْن ألعَب مَعهم. 

ربَت األُب عىل كِتِف كرم قائالً: يا بنّي عليك أْن تنظَم وقتَك، 

وتعطي األولويَّة ألع�لِك املهّمِة، ويف أوقات فراِغك Áكُنك 

التّواصل مَع األصدقاء.  

يا بنّي األصدقاُء الجيدون يتشاركون العمَل الجاّد ويستغلون 

الوقَت باألشياء املفيدِة، عليك أْن تَعلََم جيداً كيَف تختاُر 

أصدقاَءك.
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عندما أستخدمُ وسائَل الّتواصل االجتماعيّ، فإنَّني ألتزمُ بـ 	 
  
  
 
 المواصفاُت التي يجبُ أنْ تتوافرَ في األصدقاء الذين أتواصُل معَهم 	 
  
  
 

النشاُط الّرابُع: إيجابّياُت وسلبّياُت استخدام مواقِع الّتواصِل 
االجتماعّي:

تبادُل األفكار والتعرُف عىل 

ثقافاٍت جديدة

التأثُ� عىل م�رسة الهواياِت 

األخرى (رياضة، موسيقى، 

الرسعُة يف إرسال واستقباِل رسم، وغ�ها)

املعلومات

امليُل نحَو العزلِة واالنطواء

تَعلُّم واستخداُم برامج 

تُطّوُر املهاراِت الفرديّة
استخداُم الحاسوب قبَل 

أداِء الواجباِت املدرسيّة

االبتعاُد عن القراءة 

ومطالعِة الكتب

الجلوُس الطويُل أماَم 

شاشِة الحاسوب وهدُر 

التعرُف عىل أصدقاء جدٍد الوقت

من خالل ما يقّدمونَه من 

صوٍر وأفكار
التواصُل الدائُم مع األهل 

واألصدقاء
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أعمُل مع مجموعتي على تصنيف العباراتِ السّابقةِ في الجدول اآلتي:	 

سلبيّاُت استخداِم مواقع التّواصِل االجتامعّيإيجابيّاُت استخداِم مواقع التّواصِل االجتامعّي

النشاُط الخامُس: أقرُأ وأتعّلُم

 بينما كانَ زين يتصفحُ حســابَه على أحد مواقع التواصِل االجتماعيّ، اســتلمَ رســالًة من شخص ال 
يعرُفه، جاء فيها: “لقد ربحَت جائرًة كبيرًة، كي تتمكنَ من استالمها اضغْط على الرابط اآلتي”.....

  شــعرَ زين بالفرح، وقام بســرعة بالّضغط على الرابط المُرفق. فجأًة توقف جهاُزه عن االســتجابة،
حــاول زيــن بال جدوى إعطاَء أوامر لجهازه، إاّل أنَّه توقف تمامًا عن االســتجابة، ثم بدأَ يعمُل كما لو 
أنّ أحدًا يتحكمُ به من بعيد. قامَ زين بفصل جهاز حاســوِبه عن الكهرباء، وأجرى اتصااًل معَ صديقِه 
حمزة الذي يعمُل كمبرمج، وشرح له ما حصَل. أخبرهُ حمزة أنَّ ما حصَل معه هو عمليُة اختراٍق قامَ 
بهــا “قرصان أو Hacker” لحاســوبه، والســببُ في ذلك هو قيامُ زين بالضغــط على الرّابط، ما مّكن 

ه. القرصانَ من الدخول إلى حسابه والتحكِم به وسرقةِ كّل بياناتِه ومعلوماتِِ

 الغلط الذي وقع فيه زين:  	 
 
 النتائجُ السلبيُّة لنشر المعلومات والصوِر الخاّصة على مواقع التواصِل االجتماعيّ:  	 
 
 حتى أحافَظ على خصوصيّتي من االختراق على مواقع التواصِل االجتماعيّ أقومُ بـ:  	 
 

الخصوصيُّة عىل اإلنرتنت

 أْن يتاَح لكّل مستخدم القدرة عىل االحتفاظ والتحّكِم مبعلوماته وبياناتِه، والتحّكم مبن يستطيُع الّدخوَل إليها.
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:)Hackers( القراصنُة أو الهاكرز

 مجموعٌة من املربمجني الذين يستطيعون اخرتاَق الحسابات الشخصيّة لألفراد، أو املواقع اإللكرتونيّة، بهدف 

رسقِة املعلومات والبياناِت الخاّصة، والتحّكم بها.

 عّدهم القانوُن دخالَء غري رشعيّني ملكان افرتايّض، ال يجب أن يكونوا فيه، نتيجة استغاللهم ملهاراتهم بقصد القيام 

بأعامٍل غري قانونيّة مثل رسقِة املعلوماِت والبيانات، وبثِّ األكاذيِب والشائعاِت، والتجسِس، والتخريب.

النشاُط السادُس: أقرُأ وأفهُم

 تعــدُّ مواقعُ التواصل االجتماعيّ إحدى نتائج التطوّر الكبير والسّــريع فــي تكنولوجيا المعلومات 
والشــبكة العنكبوتيّة، حيث أتاحتِ الفرصَة لألشــخاص من مختلف دوِل العالِم بالتواصل المكتوِب 

والمســموع والمرئيّ مع بعضهم بعضًا، وتبادِل 
األفــكاِر، وتطويــِر قدراتهــم، والحصــوِل على 

األخبار المختلفةِ حوَل العالم. 
 بســبب االنتشــاِر الواسِع لوســائل التواصل، 
وتأثيرهــا الكبيــر فــي حياتنا االجتماعيّــة، عمدَ 
البعُض إلى استخدام تلك الوسائِل ألهدافٍ غير 
أخالقيّــة، بهــدف الحصوِل على مكاســبَ غير 
مشروعة، أو لتشــويه الحقائِق عبر نشِر األخبار 
غيــر الصحيحةِ والدعايــاتِ الكاذبة، وذلك من 

أجل التأثير على الناس والسيطرةِ عليهم.
 عندما أســتخدمُ وسائَل التواصل االجتماعيّ 
أكــونُ حريصًا على بياناتــي، وأحاوُل أنْ أتحققَ 

لعُ عليها بمساعدة عائلتي. من المعلومات التي أطَّ
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غري موافقموافقعندما أتلقى معلومًة أو خرباً أو رابطاً من وسائل التواصل االجتامعّي

أسلُّم بصّحتها

أعتمُد عىل املواقع والصفحاِت املوثوقة

أطلُب مساعدَة والدي أو والديت

أحصُل عىل املعلومات واألخباِر من مصادَر ال أعرفُها

أحاوُل أْن أعرَف من هو نارُش الخرب

أبحُث عنها يف مصادَر مختلفة

أفتُح الّروابَط اإللكرتونيّة التي تأتيني من أشخاٍص ال أعرفُهم.

عىل الّشابكة )اإلنرتنت(:

يوجُد الكثرُي من ألعاب التسلية أو الفائدة التي تثرُي اهتامَمنا، ونشرتُك يف استخدامها.

بعُض األلعاب تشكُل خطراً علينا بسبب القيِم السلبيّة التي تحتويها كالعنِف مثالً.

أشارُك أفراَد أرسيت يف األلعاب املوجودِة عىل مواقع التواصِل االجتامعّي يك أتجّنَب الخطرَي منها.

القواعُد الذهبيُّة يف استخدام الّشابكة:

أطلُب مساعدَة عائلتي عندما أستخدُم اإلنرتنت.ـ 

أبحُث عن املعلومات الجيدِة واملفيدِة التي تطّور مهارايت وقُدرايت.ـ 

أبتعُد عن املواقع والصفحاِت اإللكرتونيّة غري معروفِة املصدر.ـ 

ال أفتُح روابَط تأتيني من أشخاٍص مجهولني.ـ 
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استفدُت من درسي هذا:	 

ينعكس ماتعلّمته على حياتي بـ:	 

األفكارُ التي أعجبَتني:	 

التواصل وسيلة للوصول إلى مجتمع أرقى ألنّه:	 
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نموذٌج تقويمّي

أوالً- ضْع كلمةَ صّحّ أو غلط إلى يمين العباراِت اآلتية: 
)   ( يتعزُز التماسكُ األسريّ بقيام األب بجميع أدواِر أفرادِ األسرة.. 1
)   ( االختالفُ أمرٌ طبيعيٌّ، وال يؤثّرُ سلبًا في تماسك األسرة.. 2
)   ( يتطلبُ التعامُل مع ضغوطِ األصدقاء الموقفَ الحاسم. . 3
)   ( شكلْت مواقعُ التواصِل االجتماعيّ بدياًل فعليًّا عن التواصِل المباشر.. 4

ثانياً- اختِر اإلجابةَ الصحيحة :
  من الصفات التي تساعدُني على تحقيق تقديٍر عاٍل لذاتي: . 1

االتكاُل على اآلخرينث. التّفاؤلت. الغضبب. الغرورأ. 
 من قواعد التّعامل معَ األصدقاء: . 2

االتكاليّةث. عدمُ احترام الخصوصيّةت. الثّقة المتبادلةب. الاّلمباالةأ. 
ثالثاً- صْل بينَ المجموعة )أ( و ما يناسبُها من المجموعة )ب(:

املجموعة )ب(املجموعة )أ(

تقديرُ الّذات. 1
أسرتي الكبيرة. 2
الّصداقة. 3

وطني.. 1
مسؤوليّة.. 2
أتعرّفُ إمكاناتي.. 3
تسريعُ عمليّة إرساِل المعلومات.. 4

رابعاً- عبّْر بأسلوِبك عن اآلتي:

الحلوُل املناسبة لهابعُض املشكالت األرسيّةأشكاُل الّرعايِة األرسيّة
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خامساً- دراسةُ حالة

 شــعرَ أصدقــاُء زاهر بالحزن ألنَّ صديَقهم لم يعدْ يشــارُكهم مؤخــرًا بهوايتِهم المفّضلة، وهي كرُة 
القدم، فهو قلّما يغيبُ عن الملعب. تســاءَل رامُز هل كانَ المرُض ســببَ تغيِّب صديقِهم؟ إاّل أنّ أيمنَ 
أّكد لهم أنَّه يذهب إلى المدرسة، لكنّه أصبحَ يأتي متأّخرًا، وأنَّ مستواه الدراسيّ قد تراجع، كما أنَّه لم 

يعدْ يشاركُ في معارض الرّسم التي تقيمُها المدرسُة كما كان يفعُل ذلك دائمًا.
 قــرّرَ األصدقــاُء زيارَة زاهر في منزله، ومعرفَة ســبِب تغيِّبه الدّائم. عندما وصُلــوا إلى منزله فوِجئوا 
بأنَّه يمضي ســاعاتٍ طويلًة أمام شاشــةِ حاســوبه يتصفحُ مواقعَ التواصل، ويضيّعُ الكثيرَ من الوقت في 

ممارسةِ األلعاب اإللكترونيّة.
 طلبــوا منــه جميعًا أن يتوقفَ عن ذلك، وأن يعودَ إلى مدرســتهِ مجدًّا، وإلى ممارســة هواياته، كما 

كانَ في السابق.

 يتعامُل زاهرُ مع مواقِع التواصل االجتماعيّ بطريقة: 	 
  
 
 إنَّ جلوسَ زاهر ساعاتٍ طويلةٍ يستخدمُ مواقعَ التواصل االجتماعيّ أدّى إلى: 	 
  
 
 لو كنُت في موقف زاهر فسأقومُ بـ: 	 
  
 
 القواعدُ التي أضعُها لنفسي عندما أستخدمُ مواقعَ التواصل االجتماعيّ: 	 
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 لكّل إنسان حقوقٌ أصيلٌة ومالزمٌة له، بعُضها طبيعيّ يكتسبُهُ 
منــُذ لحظةِ والدتِــه بصفته اإلنســانيّة، وبعُضها اآلخر يكتســبُها 
بوصفه فــردًا في المجتمع. وكما يتمتّعُ اإلنســانُ بالحقوق، فإنَّه 

يترتبُ عليه واجباٌت تجاه نفسِه ومجتمعِه.
 تضعُ الدوُل القوانينَ من أجل الحفاظ على حقوق اإلنســان، 
وتمكيِنه مــن الحصول عليها، وكذلك من أجل إيضاِح واجباتِه، 
وتمكينــهِ مــن القيام بها. يمارسُ اإلنســانُ حقوَقه وواجباته وفقًا 

لألنظمة والقوانين التي تشرعُها الدولُة من أجل ذلك.

تنظيُم شؤوِن املجتمع  الّدرُس األّوُل:  

احرتاُم حقوِق اإلنسان وحاميُتها الّدرُس الثاني:  

سلطاُت الدولة  الّدرُس الثالُث:  

حامُة الوطن الّدرُس الرابُع:  

الحقوُق والواجباُت

2

363٧



سأكوُن قادرًا على أن:

القانوُن.	 

األعراُف.	 

السلوكيّاُت القانونيّة.	 

أتعرَّف مفهوَم القانون.	 

أبنّيَ أهميّة وجود القانون يف املجتمع. 	 

أميّز بني السلوكيّات القانونيّة وغري 	 

القانونيّة.

أقّدَر أهّميَّة احرتام القوانني. 	 

ــوٍن  ــراُد إىل قان ــاج األف يحت

بعضهــم  عالقــاِت  ينظّــُم 

ببعــض، ويصــوُن حصــوَل كّل 

منهــم عــىل حقوقــه، وينظــُم 

لواجباتــه.  منهــم  كّل  مامرســَة 

تنظيــُم  هــي  القانــون  مهمــُة 

وتحديــُد وحاميــُة قواعــِد التعامــل 

الدولــة.  املواطنــني يف  بــني 

إنَّ احــرتاَم القانــون وتطبيَقــُه هــو مــن 

واجباتنــا تجــاه مجتمِعنــا، وضــامٌن لحصولنــا 

ــا.  عــىل حقوقن

كلماٌت جديدٌة:
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النشاُط األّوُل: اقرُأ وأفهُم

 وصلــت بطولــُة الفرق المدرســيّة إلى مراحلها األخيــرة، وكانت المباراُة النهائيّــة بكرة القدم بين 
فريقي مرحلة التّعليم األساسيّ من محافظتي دمشقَ وحلب.

 لســبب طــارٍئ، تغيّبَ حكــمُ المباراة عن الحضور إلــى الملعب، وبدأت النقاشــاُت بين الالعبين 
تحتــدمُ حــول إتمام المباراة بحكٍم آخر، أو تأجيلِهــا إلى وقتٍ الحق. اتفقَ الجميعُ على ضرورة البدِء 
باللعبــة، فــكِال الفريقيــن كان راغبًا بالفوز والحصول على الكأس. لذلــك طلبُوا من أحد الالعبين من 
فريق آخر أن يتولّى مهمَة التحكيم في المباراة، ورغم رفِض الاّلعب لهذه المهمّةِ ألنَّه لم يقمْ بها من 

قبُل، إاّل أنّ الجميعَ أصرّ على البدء بالّلعبة.
 بعد مضي وقتٍ قصيٍر على بدء اللّعبة، ووسط حماس شديد من الاّلعبين ومن الجمهور المشجّع، 
قام أحدُ الالعبين بعرقلةِ العٍب آخر بالقرب من منطقة الجزاء، ولم يستطِع الحكمُ الجديدُ اتخاَذ قراٍر 
واضــٍح إن كانَ يترتــبُ على ذلك ضربة جزاٍء أمْ ال. عَال ُصــراخ الجمهوِر وكادْت أن تتحوَل األمورُ 

إلى شجار، ما أدّى إلى توّقف المباراةِ وسط خيبةِ أمل أعضاِء الفريقين.

دورُ الحََكم في إنجاح المباراة  	 
أُسمّي القواعِدَ التي يعتمدُ عليها الحكمُ في تنظيم اللّعبة   	 
 يمكنُ أن تجريَ المباراُة دونَ مشكالت إذا  	 
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النشاُط الثاني: تطّوُر القوانين

 فــي المجتمعــات البدائيّة، كان عددُ األفراد قلياًل، تنشــأ بينهــم عالقات تتولّى العــاداُت والتقاليدُ 
واألعرافُ السائدُة فيها مهمَة تنظيمِها. من ذلك: القرابُة والنسب، الملكيُّة، دورُ الفرد ضمن مجموعته، 

تبادُل المنتجات والبضائع، وحلُّ المشكالت التي قد تحدث بالتراضي فيما بينهم.
 فــي المجتمعــات الحديثــة: أصبحت العالقاُت بيــن األفراد أكثرَ تطورًا بســبب تنوّعهــا وتعدّدها 
وتعقدها نتيجة التزايد الكبير في عدد األفراد، وبروز المشكالت التي قد تحول دون حصول البعض 
علــى حقوقهــم، وعدم قيام البعض بواجباتــه، أصبحت الحاجة إلى وجود قوانيــن واضحة ومحدّدة، 

تكون مكتوبة كي يعرفها الجميع، من أجل تنظيم العالقات االجتماعية.
 إن مهمَة القانون هي تنظيمُ العالقات بينَ األفراد؛ واحترامُ القوانين وتطبيقها يصون حقوقَ الجميِع 

ويمّكنهم من القيام بواجباتهم.

األعراُف: هي القواعُد التي تنشأُ نتيجة تكراِر سلوٍك معنّيٍ من قبل األفراِد خالل فرتٍة طويلٍة من الزمن.

تقوُم العائلُة بنقل عاداِت املجتمع وتقاليِده إىل أفرادها.ـ 

 كان المجتمعُ ينّظمُ عالقاتِه قبل ظهور القوانين من خالل 	 
  
 
 القانونُ هو: 	 
  
 
 إنَّ احترامَ القوانين وتطبيقها في المجتمع يؤدّي إلى 	 
  
 
 يقومُ بمعاقبة األفرادِ عندَ مخالفتهم للقوانين  	 
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أكمُل خارطَة المفاهيِم اآلتية :	 

الحاجُة إىل الّنظام

ح�يُة وتنظيم حياِة املجتمع
عدُم وجود القانون

الحصوُل عىل الحقوق 

القانوُن:

مجموعُة القواعِد التي تضُعها الدولُة، لحامية وتنظيم العالقاِت بني املواطنني.ـ 

ينظُّم قياَم الجميع بواجباتهم، ويكفُل حصولَهم عىل حقوقهم. ـ 

النشاُط الثالُث: في طريقي إلى مدرستي
 بينما كنُت جالســًا في الحافلة التي تقلّني إلى المدرســة، )1( الحظُت عدمَ وضع السائق لحزام األمان 

نظرُت إلى عدّاد السرعة )2( وكانت سرعتُه 70كم/س علمًا أنّني شاهدُْت هذه الشاخصة 
)3( وبعد فترة خّففَ السائقُ سرعتَه إلى 30 كم/س علمًا أنّني شاهدُت هذه الشاخصة 

)4( وفي طريقنا مررْنا بعدّة إشارات مرور، وتجاوَز السائقُ إحدَاها، وكانْت على هذا الشكل 
وعندما وصْلنا إلى المدرسة )5( رََكنَ السائقُ السيارَة في مكان الحظُت فيه هذه الشاخصة

أضعُ إشارَة صح أو خطأ في الجدول اآلتي، وأصححُ التصرفَ الخاطَئ:	 

التصُّف الّصحيُحالتقييُم )صح / خطأ(رقُم الحالة

الحالُة األوىل

الحالُة الثانية

الحالُة الثالثة

الحالُة الرابعة

الحالُة الخامسة
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النشاُط الرابُع: قوانيُن تنّظُم حياتنا
أناقُش الحاالتِ اآلتية، وأحدّدُ السلوكَ المتوافقَ مع القانون:	 

احرتام / مخالفةالحالة

احرتام قانون الّنظافة العاّمةرمُي الّنفاياِت يف األماكِن املخّصصة

مخالفة قانون التّعليم اإللزامّيالترّسُب من املدرسة

 قانون قطُع األشجار

 قانون العبوُر من ممّر املشاة

 قانون استخداُم الهاتف الّنقاِل أثناء قيادِة السيارة

 قانون الحفاُظ عىل املدرسة

 هناك قوانينُ تُنّظمُ جوانبَ كثيرة في حياتنا، منها: 	 
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استفدُْت من درسي هذا:	 

ينعكس ماتعلّمته على حياتي من خالل:	 

األفكارُ التي أعجَبْتني:	 

تصوّري حوَل الحياةِ إذا احترمَ الجميعُ القانونَ في المجتمع:	 
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سأكوُن قادرًا على أن:
حقوُق اإلنسان.	 

اإلعالُن العاملّي لحقوق اإلنسان.	 

اتفاقيُّة حقوق الطفل.	 

أتّعرَف اإلعالَن العاملّي لحقوق اإلنسان.	 

أحّدَد الجهاِت املسؤولَة عن حاميتها.	 

أوّضَح انتهاكات حقوِق اإلنسان.	 

أقّدَر أهميَّة احرتام حقوِق اإلنسان. 	 

 الحقــوُق: هــي صفــٌة أو ملكــٌة مينُحهــا القانــوُن لشــخٍص أو ملجموعــِة أشــخاٍص، فيصـــبحون مبوجبهــا قادريــن عــىل 

القيـــام بأعمـال معيّنـة، تحقـُّق لـهم مصـلحتَهم 

ــة لهــذه الحقــوِق  ــة القانونيّ ــة تلــك الحقــوق، ويرســُم حــدوَد مامرســتها، إنَّ نطــاَق الحامي ــوُن بحامي  يقــوُم القان

ــك يجــُب أالّ يتعــارَض هــذا االســتخداُم مــع مصلحــة املجتمــع. ــا، لذل ــُط باالســتخدام املــرشوِع له يرتب

- 1٧% من سكان العامِل الراشدين ال يزالون غري ملّمني بالقراءِة والكتابة، وثلثا هؤالء هم من الّنساء. 

-  يوجــُد 6٧ مليــون طفــٍل غــري ملتحقــني مبــدارس التعليــِم األســايّس. )تقريــُر منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والثقافــة 

والعلــوم 201٧(

-  العــدُد اإلجــاميّل للجائعــني يف العــامل 815 مليــون إنســان، وتشــكُل هــذه النســبُة 11 % مــن ســكان العــامل موزعــني كــام 

يــل: آســيا: 520 مليــون - أفريقيــا: 243 مليــون - أمريــكا الالتينيــة: 42 مليــون )تقريــُر منظمــِة الصحــة العامليــة 201٧(

كلماٌت جديدٌة:

2 احتراُم حقوِق اإلنساِن وحمايُتها
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النشاُط األّوُل: أقرُأ وأتعّلُم

يولُد جميُع الناس أحراراً ومتساوين يف الكرامة ـ 

والحقوق.

لكلِّ فرد الحقُّ يف الحياة والحريّة واألمان عىل ـ 

شخصه.

لكلِّ فرد حُق التمتّع بجنسيٍة ما، وال يجوُز تعسفاً ـ 

حرماُن أّي شخٍص من جنسيته.

لكّل شخٍص حقُّ التمتّع بحريّة الرأي والتعبري.ـ 

لكّل شخٍص حقٌّ يف مستوى معييّش يكفي لضامن ـ 

الّصحة والرفاهيّة لُه وألرسته.

ال يجوُز تجريُد أحٍد من ُملكه تعّسفاً.ـ 

لكّل شخٍص الحقُّ يف التّعليم ويجُب أْن يتوفَر مجاناً، ـ 

عىل األقّل يف مرحلته األساسيّة ويكوَن إلزامياً فيها.

االعرتاُف بحقوق وحريّات اآلخرين.ـ 

من اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان  

10/ترشين األول/1٩48  

عدُم التمييز بني األطفال.ـ 

يجُب إتاحُة الفرصِة يف التعبري عن الرأي بكافة ـ 

السبل.

لجميع األطفال حقُّ التمتّع بأعىل مستوى صحّي ـ 

ميكُن الحصوُل عليه.

للطفل حقٌّ يف الحصول عىل وقت راحٍة وفراغ، ـ 

ومامرسِة األلعاب واألنشطِة املناسبة له.

للطفل حقٌّ يف الحامية من التعرّض للعنف أو ـ 

االستغالِل أو االعتداِء الجسدّي والنفيّس، وتوفِر 

الّدعم له.

من اتفاقية حقوق الطفل  

20/ترشين الثاين/1٩8٩  

أختارُ من الحقوق ما يناسبُ عمري:	 

حُق الرعاية 

الصحيّة
حّق 

الجنسيّة ............................................................................................



النشاُط الثاني: تأميُن الحقوق
 كثيــرة هــي الدّول التي حولت هذه الحقوق إلى قوانين، ومنها الجمهوريّة العربيّة الســوريّة التي أقرت 

القانون رقم 7 لعام 2012 الخاّص بالتعليم اإللزاميّ والذي ينّص على:
-  إلزام أولياء األطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم 
األساســي ، حيث تقوم أمانات الســجل المدنيّ في المحافظات بإعداد قوائم ســنوية بأســماء األطفال 
الذيــن بلغــوا السادســة من العمــر لغاية 31 كانون الثاني من كل عام وإرســالها إلــى مديرية التربية في 

المحافظة لمتابعة تسجيلهم في المدارس
تقعُ مسؤوليُة تأميِن حقوقي على:	 

.....................................�............................................................................األشخاص البالغ

 يجبُ أنْ أتعلمَ من أجل:  	 
 
 إذا التقيُت بأفرادٍ تسربُوا من المدرسة سأقوُل لهم:  	 
 

النشاُط الثالُث: انتهاكاُت حقوِق اإلنسان

 في 15 أيار 1948، أُعلِن عن قيام الكيان الصهيونيّ اإلرهابيّ على أرض فلســطينَ العربيّة، الذي 
ارتكــب العديدَ مــن المجازر بحقّ شــعِبها، وقــامَ بتهجير 
معظمِــه ليصبــحَ الجئًا في مختلف أرجــاِء العالم، وفي 10 
تشرين األوّل من العام ذاتِه أصدرتِ األممُ المتحدُة اإلعالنَ 

العالميَّ لحقوق اإلنسان. 
 إنّ المفارقَة كبيرٌة بين مضمون اإلعالنِ العالميّ لحقوق 
اإلنســانِ الــذي يدعو إلــى الحفاظ على حقوق اإلنســان، 
وبين االنتهاكاتِ الّصارخة التي يمارسُها الكيانُ الصهيونيّ 
وداعِميه، وال سيّما الوالياُت المتحدُة األمريكيُّة التي تتعامُل 
مع قضايا حقوِق اإلنسان بمعايير مزدوجةٍ تبعًا لمصالحها. 

فهي تدعمُ الكيانَ الصهيونيَّ اإلرهابيَّ وتصمُت عن جرائمه بحقّ الشعِب الفلسطينيّ.
 إنَّ أبسَط حقوِق الشعِب الفلسطينيّ هو حقُّ الحياةِ، ومقاومُة محتلّه الغاشم.
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من خالل قراَءتي السّابقة أكمُل الجدوَل اآلتي:	 

الحُق املنتهكالجرُم املرتكب

عبّر عن موقفِك )بالرّسم أو بمقالةٍ أو بالّصور أو....( أنّ القدسَ عاصمٌة أبديٌّة لفلسطين.	 

464٧



النشاُط الّرابُع: هل سألَت نفَسك يومًا؟
 هل أحترمُ حقوقَ اآلخرين؟ 	 
  
 
 أُعبّرُ عن احترامي لحقوق اآلخرين  	 
  
  
  
 
 أطلبُ من اآلخرين عندما أُبدي رأيي في موضوع ما 	 
  
  
  
 
 أتمسّكُ بحقوقي، وأمارسُها وفقًا: 	 
  
  
  
 
 إذا غابت الحقوق أو مُِنعَ اإلنسان من ممارستها ستكون النتيجة: 	 
  
  
  
 

أعطوا
االحرتامل�االحرتام

.......................
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استفدُت من درسي هذا:	 

أثرُ ما تعلّمْتُه في تعاملي مع اآلخرين:	 

األفكارُ التي أعجبْتني:	 

تصوّري حوَل الحياةِ إذا أبدى الناسُ االحترامَ لبعضهم في مجتمعهم المحليّ:	 

484٩



سأكوُن قادرًا على أن:

الّدولة.	 

الّسلطُة الترشيعيّة.	 

الّسلطُة التنفيذيّة.	 

الّسلطة القضائيّة.	 

الربنامج االنتخايّب.	 

كلماٌت جديدٌة:

الدولــُة مجموعٌة 

األفــراد  مــن 

بصــورة  يعيشــون 

أرٍض  فــوَق  دامئــٍة 

ويخضعــون  محــّددة، 

عنهــم،  منبثقــٍة  لســلطة 

تنظــُم العالقــاِت فيــام بينهــم 

وتحــّدُد حقوقَهــم وواجباتهــم، 

ــٍة،  ــلطُة إىل ترشيعيّ ــّرُع الس وتتف

ومتــارُس  قضائيّــٍة،  تنفيذيّــٍة، 

صالحياتِها كام حّددها الدستور. 

املبــادئ  مجموعــُة  هــو  الدســتوُر 

ــوُم  ــي يق ــا الت ــيّة العلي ــِد األساس والقواع

عليهــا نظــاُم الحكــِم يف الّدولــة، ويحــّدُد 

الســلطاِت العاّمــة فيهــا، ويرســُم وظائَفهــا 

ويضــُع الحــدوَد والقيــوَد الّضابطــَة لنشــاطها 

ويرتــُب  العاّمــة،  والحقــوَق  الحريّــاِت  ويقــرُّ 

لحاميتهــا. األساســيَّة  الّضامنــاِت 

أتعرَّف مفهوَم الّدولة.	 

أتعرَّف أنواَع الّسلطاِت يف الّدولة.	 

أميَّز صالحيّاِت كّل سلطة.	 

أبنّيَ أهميّة دوِر الّسلطات.	 
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النشاُط األّول: السلطُة التشريعّية

مجلُس الشعب: هو الّسلطُة الترشيعيّة، يُنتخُب أعضاؤُه من قبل الشعِب ملّدة أربعِ سنوات.

مهمتُه: ترشيُع القوانني ومراقبُة عمِل الحكومة.

أعمل مع مجموعتي:	 
-  يقوم المدرّس بتوزيع الطالب إلى ســّت مجموعات، النتخاب ثالثة أعضاء من الّصف لتمثيل زمالئهم 

في البرلمان المدرسي.
-  تقوم كّل مجموعة بتقديم مرشحها االنتخابي لعضوية المجلس، الذي يعرض بدوره برنامجه االنتخابي.
-  يتــمّ إجــراء االنتخابات عبر صندوق انتخابي يحقّ فيه لكّل طالب انتخاب ثالثة مرشــحين، ثم يتم فرز 
األصوات؛ والمرشــحون الذين يحصلون على أكثرية األصوات هم األعضاء الفائزون بعضوية البرلمان 

المدرسي.

الربنامُج االنتخايّب: هو خطُّة عمٍل يقّدُمها املرشُح يستعرُض 

من خاللها األهداَف التي يسعى لتحقيقها، والتي تلبّي 

مطالَب الناخبني وتعكُس تطلّعاتِهم واحتياجاتِهم.

يف حال فوز املرشح يف االنتخابات، فإنّه يُصبُح مسؤوالً عن 

تنفيذ برنامِجه االنتخايّب.

أناقُش مع مجموعتي:	 
  الخطواتِ التي تمَّْت من خاللها العمليّة االنتخابيّة 	 
  
 
  المعاييرَ التي اعتمدتُها في اختيار المرشح المفضِل لديّ 	 
  
 
 أفهمُ عبارة)صوتُك يبني(: 	 
  
 

�
��صوتك يب
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النشاُط الثاني: السلطُة التنفيذّية

رئيُس الجمهوريّة

 يسهُر عىل احرتام الدستور، 

والس�ِ املنتظِم للسلطات 

العاّمة, وح�يِة الوحدِة 

الوطنيّة، وبقاِء الدولة.

مجلُس الوزراء

 �يُرشُف عىل تنفيذ القوان

واألنظمِة ويراقُب عمَل أجهزِة 

الّدولِة ومؤسساتِها.

السلطُة التنفيذيّة

مجالُس اإلدارِة املحلّية

تعمُل عىل تركيز السلطة يف 

أيدي فئاِت الشعِب ولكّل 

وحدٍة إداريّة (محافظة، مدينة، 

بلدة..) مجلٌس منتخٌب.

أحدّدُ الوزارَة التي تَْتبعُ لها كلُّ مؤسسةٍ من المؤسسات في الّصور اآلتية:	 

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

................................................................................................................................................
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أكملُ الخارطةَ الذهنيّة:	 

النشاُط الثالُث: السلطُة القضائّية
 السلطُة القضائيُّة مستقلٌّة، مهمّتُها الفصُل في المنازعات بين الناس، وتحقيقُ العدالة في المجتمع، استنادًا 

إلى الصالحيّات التي خّصها بها الدستور.

حصَل خالٌف بني عّمي ورشيِكه عىل مبلغٍ من املال بسبب عمٍل تجارّي مشرتٍك بينهام، حيث اّدعى كلٌّ منهام بأّن 

املبلَغ من حّقه.

جاء عمي يطلُب مساعدَة أيب يف أخِذ حّقِه بالقوة، إالّ أّن أيب قال له: يا أخي، بهذه الطريقِة لن يُحلَّ الخالُف بينكام، 

لهذا أرى بأْن تلجأَ إىل القضاء، وتزوُده مبا يثبُت حّقَك. إّن القضاَء هو الجهُة الوحيدُة التي تحمي لك حّقك وتعيُده 

إليك.

املجلُس الذي ينظُّم 

عمَل الوزاراِت يف 

سورية؟

االهت�ُم بشؤون 

البلديّات

تنظيُم العالقاِت 

مع الدول األخرى

التعريُف 

باملواقع األثريّة

الحفاُظ عىل 

أمن املجتمع

ء
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لو استجابَ أبي لمقترح عمّي في أخذ حّقه لكان  	 
 
العناصرُ التي ارتكَز عليها مقترحُ أبي  	 
 لجوُء المواطِن إلى القضاء يحّققُ له  	 
 

املاّدة الثانية والثالثون بعد املئة من الدستور:

السلطة القضائيّة مستقلّة، ويضمن رئيس الجمهوريّة هذا االستقالل، 

ويعاونه يف ذلك مجلس القضاء األعىل.

املاّدة الرابعة والثالثون بعد املئة:

1 - القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون.

2 - رشف القضاة وضمريهم وتجرّدهم ضامن لحقوق الناس وحّرياتهم.

املاّدة الثامنة والثالثون بعد املئة

تصدر األحكام القضائيّة باسم الشعب العريب يف سورية.ـ 

النشاُط الرابُع: سلطات وصالحّيات
أضعُ الرقمَ المناسبَ للصالحيّات بما يتوافقُ مع السلطةِ التي تمارسُها.	 

١- رئيُس الجمهوريّة

٢ - السلطة الترشيعيّة

٣ - السلطة التنفيذيّة

٥- اإلدارة املحلية

 ٤- السلطة القضائيّة

تركيُز السلطات يف أيدي فئاِت الشعب

تنفيذ القوان� واألحكام القضائيّة

ح�ية الوحدة الوطنيّة

ترشف عليها وزارة العدل

ترشيع القوان�
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استفدُت من درسي هذا:	 

ينعكس ماتعلّمته على حياتي بـ:	 

األفكارُ التي أعجبْتني:	 

أهميّة عمل السلطات في تنظيم حياة المجتمع:	 
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سأكوُن قادرًا على أن:

املؤسسُة العسكريُّة	 

املدرسُة الوطنيُّة	 

السيادُة الوطنيُّة	 

كلماٌت جديدٌة:

ــان  ــوَش يف األوط إّن الجي

الــّدم  كريــاِت  تشــبُه 

ــان،  ــم اإلنس ــاء يف جس البيض

ــُم  ــذي تقي ــُم ال ــا كان اإلقلي ومل

ميتــدُّ  ســيادتَها  الدولــُة  عليــه 

 ، والجــوَّ والبحــَر  الــربَّ  ليشــمَل 

اقتــى األمــُر أن يتشــكَل الجيــُش من 

الربيّــة والبحريّــة والجويّــة،  القــوات 

الوطــن  عــن  الدفــاِع  مبهّمــة  للقيــام 

وســيادتِه. 

أتعرَّف ُحامَة الوطن.	 

أبنّي أهميّة حامِة الوطِن.	 

أوّضَح الّدوَر التّاريخيَّ للجيِش العريبِّ 	 

. السوريِّ
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النشاط األول: أتأمل وأجيب

 حماُة الوطن هم: 	 
 
 يقومُ حماُة الوطن بالمهام اآلتية: 	 
  
  
  
 
 مهام القائد األعلى للجيش والقوّات المسلّحة: 	 
  
 

املادُة السادسُة واألربعون

1- الخدمُة العسكريّة اإللزاميّة واجٌب مقدٌس وتُنظُّم بقانون.

2- الدفاُع عن سالمة الوطن وصيانِة أرسار الدولِة واجٌب عىل كّل مواطن.

املادُة الخامسُة بعَد املئة

رئيُس الجمهوريّة هو القائُد األعىل للجيش والقّوات املسلّحِة ويُصدُر جميَع القراراِت واألوامر الاّلزمة ملامرسة هذه 

السلطة، وله التفويُض ببعضها .

من دستور الجمهوريّة العربيّة السوريّة  

565٧



النشاُط الثاني: خدمُة العلم

 التحقَ أخي سامي بخدمة العَلم، وبعد إنهائِهِ دورًة تدريبيًّة، حصَل على إجازته األولى. في المساء، 
جلسنا جميعًا حولَه، وراح يحدّثنا عن تجربته الجديدة. قال لنا: في بداية التحاقنا أنا وزمالئي بخدمة 
العَلم، كنّا نجدُ صعوبًة في االســتيقاظ كّل يوم باكرًا لممارســة الرياضة، لكنْ مع مرور الوقت اعتدنا 
على ذلك، وأصبحنا نشعرُ بالنشاط والحيويّة. لقد بتنا نمتلكُ لياقًة بدنيّة عاليّة، ومهاراتٍ ومعارفَ في 

المجال العسكريّ تؤهُلنا لممارسة دورنا في الدفاع عن الوطن.
 لقــد تعرْفــُت على أصدقــاء ُكثٍر جاؤوا من مختلف القرى والبلداتِ والمدن الســوريّة، وتقاســمنا 
تفاصيَل حياتِنا معًا من طعام وشراب، في التدريب والتعلّم وفي أوقات االستراحةِ والعمل. لقد شعرنا 

أنّنا عائلٌة واحدة.

 المغزى من القصة  	 
 
 أضاَفْت خدمُة العَلم  لشخصيّة سامي  	 
 
 تجلت الوحدُة الوطنيّة في القّصة من خالل  	 
 

تأّسس الجيُش العريبُّ السوريُّ بتاريخ 1 آب 1٩45مـ 

صدَر القانون رقم 356 الخاص بخدمة العلم بتاريخ 15 كانون األول عام 1٩4٧ ـ 

النشاُط الثالُث: المدرسُة الوطنّية

متثُل املؤّسسُة العسكريّة مدرسًة يف الوطنيّة، ألنّه ما من أرسٍة يف الجمهوريّة العربيّة السوريّة إالّ وألحِد أفرادها 

رشُف املشاركِة فيها لتأديِة دوره يف حامية الوطن وصوِن سيادتِه ووحدِة ترابه.

585٩
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أُكملُ ما يلي:	 

النشاُط الرابُع: أقرُأ وأتعّلُم

 جلــس األحفــادُ حول جدّهم، وطلبــوا منه أن يرويَ لهم قصًة من حياته، فنظــر إليهم وقال لهم يا 
أحبائي: لقد شاركت مع رفاقي خالل خدمتِنا في الجيش العربيّ السوريّ في 
كّل المعــارك التــي خاَضهــا للدفاع عن أمتنــا العربيّة، بدءًا مــن حرب إنقاذ 
فلســطين، والوقوفِ إلى جانب الجيش المصريّ في تصدّيه للعدوان الثالثيّ 
)الكيــان الصهيوني، فرنســا، بريطانيا(، وحرِب حزيــران، وصواًل إلى حرِب 

تشرين التحريريّة وكذلك في تصديه للعدوان الصهيونيّ على لبنان.
 خالل هذه األعواِم كان والدُكم يكبرُ أمامي، ويكبرُ في نفسه حبّ الوطِن 
واإلحساس بالمسؤوليّة تجاهه، وإيمانًا منه بالدور الوطنيّ والتاريخيّ لجيشنا 
العربيّ الســوريّ في الدفاع عن وطننا الغالي ووحدة وســالمة أراضيه، انضمّ 

إلى صفوفه وهو يخوُض اليوم مع رفاقه أشرسَ المعاركِ في مواجهة المجموعاتِ اإلرهابيّة المدعومة 
من الدول االستعماريّة التي تستهدف وطنَنَا الغالي.

 إن متابعَة االبن للدور الذي قام به الجدّ هو بسبب: 	 
 
أهمُ المعارك التي خاضها الجيُش العربيّ السوريّ؟	 

1948 1956 1967 1973 1982 2011-2018

 أساهمُ في حماية وطني من خالل: 	 
 

ُ�ثُّل املؤّسسة 

العسكريّة مدرسة 

يف الوطنيّة ألنّها 

تجسد:

االنت�ء

روح املسؤولية

الشجاعة
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استفدُت من درسي هذا:	 

ينعكس ماتعلّمته على حياتنا من خالل:	 

األفكارُ التي أعجبْتني:	 

دورُ الجيش العربيّ السوريّ في حماية الوطِن وصونِ وحدته:	 

6061
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نموذٌج تقويمّي

أوالً- ضْع كلمةَ صّح أو خطأ إلى يمين العبارات اآلتية: 
)   ( تَْضمنُ الدّولُة حقَّ التعليم لكّل أبنائِها.. 1
)   ( تعتمدُ المجتمعاُت الحديثُة في تنظيم شؤوِنها على األعراف والتقاليد.. 2
)   ( يتولّى مجلسُ الوزراء السّلطَة التشريعيّة.. 3
)   ( تمثُّل المؤسّسُة العسكريّة مدرسًة في الوطنيّة.. 4

ثانياً- اختِر اإلجابةَ الصحيحة:
 ينّظمُ قانون النظافة العامّة  . 1

الحفاَظ على أثاث المدرسة.ب. قطعَ األشجار.أ. 
رميَ النفايات في األماكن المخّصصة.ث. العبورَ من ممرّ المشاة.ت. 

 تعمُل اإلدارُة المحليّة على: . 2
تنظيِم العالقات مع الدّول األخرى.ب. التعريفِ بالمواقع األثريّة.أ. 
تنفيذِ األحكام القضائيّة.ث. تركيِز السلطة في أيدي فئاتِ الشعب.ت. 

ثالثاً- صْل بينَ المجموعة )أ( و ما يناسبُها من المجموعة)ب(:

املجموعة )ب(املجموعة )أ(

رئيسُ الجمهوريّة.. 1
القانون.. 2
مجلس الشعب.. 3

يُشرّع القوانين.. 1
القائدُ األعلى للجيش والقوّاتِ المسلّحة. 2
يُنّظمُ عالقتنا مع اآلخر. 3
يُنّظمُ عمَل الوزارات . 4

رابعاً- عبّر بأسلوِبك عن اآلتي:

مهام السلطاتسلطات الّدولةالّدولة
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خامساً- دراسةُ حالَة 

 عبَر سامرُ الشارعَ خارجَ الممرّ المخّصص للمشاة ، فصدمَْته إحدى السيارات. لقد تسببَ الحادُث 
بكسر قدِم سامر، وإصابتِه بجروح .عانى سامرُ من آالٍم شديدةٍ في جسْمِه.

لقد أخطأ سامرُ عندما  	 
عندما أقطعُ الشارع فإنّني  	 
القانون الذي ينّظمُ السير للمشاة والمركبات هو  	 
 عندما نحترمُ القوانينَ ونلتزمُ بها، فإنّ الحياَة ستصبح:  	 
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يكتسبُ الفردُ صفَة المواطنةِ من خالل مجتمعِه ووطنه.
المواطنُة تكفُل لنا الحصوَل على حقوقنا، وأداِء واجباتِنا بفاعليّة.

المواطنُ الفعّال يحترمُ القانونَ وال يتجاوُزه.
حبُّ الوطن والتزامُ قضاياه هو غايُة أبنائهِ جميعِهم.

وطني الذي أُحبُّ الّدرُس األّوُل:  

وطني الذي أَحِميه الّدرُس الّثاني:  

ينابيُع العطاِء الّدرُس الّثالُث:  

الوفاُء بالعهِد الّدرُس الّرابُع:  

الوطُن والمواطُن

3
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سأكوُن قادرًا على أن:

االنتامُء الوطنّي.	 

املواطنة.	 

الوحدُة الوطنيّة.	 

املُثُل العليا يف االنتامء.	 

 الوطُن يعني يل  

  

 

أتعرَّف مفهوَم االنتامِء الوطنّي.	 

أبنّيَ مظاهَر االنتامِء الوطنّي.	 

أُميَّز السلوكيّات التي تُعرّب عن االنتامِء 	 

الوطنّي

كلماٌت جديدٌة:

املكان الذي 
نعيش فيه

اإلنسان 
بعلمه وعمله

نحن

ماذا يعني 
لكم الوطن

س�� وأريض وما�

شعبي وجييش
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النشاُط األّول: أنتمي إلى وطني سورّية

سألُت جارَنا رجَل اإلطفاء: عندما ينشُب حريٌق 

يف أحد املبا�، أراكم تقتحموَن الن�اِن إلطفائِها، 

أَال تخافوَن منها؟ 

- يا بنّي، عندما يكوُن هدفُنا إنقاَذ إنساٍن من 

املوت، فإّن ذلك يزيُل الخوَف من قلوبنا، و�نُحنا 

شعوراً غامراً بالسعادة، مثل رجال الجيِش واألمن 

والّرشطة وغ�هم، قد يفقدون حياتَهم، من أجل 

أن يَِهبوا الحياَة ألبناء وطنهم.

عاش الشاُب السورّي جوزيف عطيّة يف الواليات 

املتحدِة األمريكيّة.

بدأ جوزيف ÁÂرسة رياضِة املصارعِة خالل 

فرتة دراستِه الجامعيّة، وشارك يف املباريات 

النهائيّة يف األلعاب األوملبية.

حصل جوزيف عىل امليداليّة الفضيّة، ورفَع 

الَعلَم السورّي عالياً.

يف دمشق، كرَمه وطُنه عىل إنجازه الكب�.

 تجسّدَ حبُّ الوطن في: 	 
 الحالة األولى  
الحالة الثانية  

الوطن: هو األرض التي يعيش عليها الفرد ويشعر باالنتامء إليها.ـ 

الوطنية: هي حّب الوطن وأبناء الوطن واالستعداد للدفاع عنه والتضحية يف سبيله.ـ 

الدولة: هي التعبري السيايس عن الوطن، واملواطن هو التعبري السيايس عن الفرد.ـ 

النشاُط الثاني: مظاُهر االنتماِء الوطنّي

الشيخ صالح العلإبراهيم هنانوسلطان باشا األطرش
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أُكمُل الخارطَة الّذهنيّة اآلتية:	 

أنتمي إىل وطني

أكوُن مستعداً 

للتضحية من أجله

أكون مواطناً فاعالً

أحرتم القوان�

أعبّرُ عن انتمائي لوطني بـ  	 

االنتامء الوطني: هو العالقة التي تربط املواطن بوطنه، وتتمثّل باإلخالص له واالستعداد للتضحية يف سبيله.

666٧
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النشاُط الثالُث: ُمثٌل عليا في االنتماء

الشهيد فايز منصورالشهيد يوسف العظمة

قبَل ذهاِب البطل يوسَف العظمة إىل أرض معركِة 

ميسلون للتصّدي للقوات الفرنسيّة املتوجهة الحتالل 

دمشق، وكان آنذاك وزيراً للحربيّة السوريّة، طلب لقاَء 

امللك فيصل، الذي كان حينها ملكاً عىل سوريّة.

كان يوسُف العظمة يعلُم بأنّه ذاهٌب للشهادة، 

لذلك أوىص امللَك فيصل خرياً بابنته الوحيدة ليىل. 

فهو وجنوُده واملتطّوعون معهم بعددهم القليل، لن 

يتمكنوا لوحدهم من صّد القوات الفرنسيّة الغازية.

قال العظمة كلامته الشهرية: »إننا ذاهبون للتصدي 

للقوات الفرنسية الغازية، رغم تفاوت القوى، حتى ال 

يقال بأن الفرنسيني دخلوا دمشق دون مقاومة«.

هي قصُة طيّار بطٍل من وطني، كان له رشُف الدفاِع 

عن سامء الوطن يف أكرث من معركة بطوليّة ضّد طريان 

العدّو الصهيويّن، حتى نال رشَف الشهادة عندما 

أُصيبَْت طائرتُه وهو يتصّدى لرسٍب من طائرات العدّو 

الصهيويّن، وفاضت روُحه يف سامء لبنان الشقيق ألّن 

املعركَة كانت فوق راشيّا اللبنانيّة.

استشهد الطياُر البطُل وكان مجموُع ما أسقطه من 

طريان العدّو 14 طائرًة إرسائيليّة حتى أّن العدَو 

الصهيويّن كان يلّقبُه بـ )ثعلب الجّو السورّي(.

 تجلّى االنتماُء الوطنيّ عند الشهيدين يوسف العظمة وفايز منصور  	 
 
 لو لم يتّخذِ البطُل يوسف العظمة ذاك القرار لَـ  	 
 
 إنّ استشهادَ الطيّار البطل فايز منصور فوق سماء لبنان الّشقيق يعني لي  	 
 
 أرى في الّشهيدين قدوًة ومثاًل أعلى، ألنّهما  	 
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النشاُط الّرابُع: أتأمُل وأجيُب

أتتلُفه ُشلّت يمينك خلّه  لمعتبٍر أو زائٍر أو مسائل
للشاعر أيب يعىل عبد الباقي بن أيب حصني املعري »بتصف«

686٩
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أصنفُ األعماَل السابقة وفقًا للجدول اآلتي :	 

األعامُل التي تعرّبُ عن ضعف االنتامء الوطنّياألعامُل التي تعرّب عن قّوة االنتامء الوطنّي

النشاُط الخامُس: كلمُة السّر

.
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ةيلاعةديس

أاهلنحأتس

دوأاعنقعأ

احنلزبلطم

فبتعوضبيح

عيمظكاابن

عبييرللسو

نتلماقعخن

هنهةملرار

اااةةببءي

٧0٧1

وطني الذي أُحبُّ



استفدت من درسي هذا:	 

أثر ما تعلّمته في حبّي لوطني:	 

األفكارُ التي أعجبْتني:	 

وطني الذي سأبنيه:	 
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سأكوُن قادرًا على أن:

املقاومة.	 

أشكال املقاومة.	 

اإلرهاب.	 

كلماٌت جديدٌة:

املادة )51(

ميثــاق  مــن 

املّتحــدة: األمــم 

فــرادى  “للــدول 

وجامعات،حــقٌّ طبيعــيٌّ 

نفســها  عــن  الدفــاع  يف 

لعــدوان  تعرّضــت  مــا  إذا 

مسلّح”. 

الــدويّل  القانــون  أقــّر  لقــد 

ــدوان  ــرّض لع ــي تتع ــعوب الت للش

أو احتــالل حّقــاً ثابتــاً يف املقاومــة 

والتحــّرر.

الشــعُب الســورّي قــاوم عــرب التاريــخ كّل 

ــة ألرضــه، وكان دامئــاً ينتــُص  القــوى املحتلّ

عليهــا.

ــدى  ــخًة ل ــًة راس ــُة ثقاف ــت املقاوم ــد أصبح لق

الشــعب الســوري يف مواجهــة مــا يتعــرّض لــه مــن 

ــالل.  ــدوان أو احت ع

أتعرَّف مفهوم املقاومة.	 

أعلَّل أسباَب نشوِء املقاومة	 

أوّضَح أشكاَل املقاومة.	 

أحّدَد القيَم التي تكرُّسها املقاومة.	 

أميَّز بني املقاومة واإلرهاب.	 

٧2٧3

2 وطني الذي أحميه 



النشاُط األّول: قّصُة مقاوم 

 صدقي المقت: ولد في الجوالن السوريّ المحتّل، أحبّ وطنَه وتمسّك بهويّته. تربّى على قصص 
مواجهــة  فــي  وتضحياتهــم  األجــدادِ  وبطــوالت 
االحتالل الفرنســي. شعر بضرورة مقاومة االحتالل 
الصهيونــيّ، مــا دفعــه وهو في الخامســَة عشــرَ من 
عمــره، مع مجموعــة من رفاقه، إلى تأســيس حركة 
المقاومــة السّــرّية ضــدّ االحتــالل الصهيونــي عام 
1982م ردًّا علــى صــدور مــا يســمّى »قانون ضمّ 
الجوالن إلى الكيان الصهيوني في 1981/12/14«.
 أدرك صدقــي ورفاُقــه أنّ المقاومــَة وحدها هي 

السّــبيُل  الســترجاع  الجــوالن و األراضي العربيّــة المغتصبة، والحفاظ على هويّتنــا وكرامتنا، لذلك 
قام ورفاُقه بتنفيذ عدّة عمليات بطوليّة ضدّ جنود االحتالل، فاعتُقل على إثرها وحُكم عليه بالســجن 
 ســبعة وعشــرين عامًا. أثناء المحاكمة، وبشــموٍخ وعّزةٍ أنشدَ صدقي ورفاُقه النّشــيد العربيّ السّوريّ

)حماة الدّيار عليكم سالم(، وبالرغم من العراك باأليّدي وتعرّضهم لالعتداء من قبل الجّنود الّصهاينة 
بقي صوتُهم يصدحُ حتّى أنشدوا نشيدهم الوطنيّ كاماًل.

 بيديــه المكبلتين باألصفاد، رفعَ صدقي إشــارَة النصر، وقد أدار ظهــرَه  لمحاكميه، ووجهَه لألهل 
قائــاًل بأعلى صوته: أعاهدُكم بمواصلة طريــق المقاومة والنّضال حتّى نتخلّص من احتالل وظلم هذا 

الكيان اإلرهابيّ.

أكّد القرار رقم 3246 الّصادر عن الجمعيّة العاّمة لألمم املتّحدة بتاريخ 1٩٧4/12/14م عىل مرشوعيّة كفاح 

الّشعوب يف سبيل التّحّرر من الّسيطرة االستعامريّة واألجنبيّة بالوسائل املتاحة مبا يف ذلك الكفاح املسلّح.

 أدرك صدقي وزمالؤه أنّ السّبيَل الوحيد السترجاع الجوالن واألرض العربيّة المغتصبة  	 
 
عاهد صدقي األهل بـ  	 
وصف صدقي الكيانَ الّصهيونيّ بـ  	 
 أصفُ موقفَ صدقي بالبطوليّ ألنّه :  	 
 

٧2٧3



املقاومة هي إرادة الّشعب يف الّدفاع عن أرضه ووجوده وكرامته ضّد أّي عدوان، والعمل عىل دحر املحتّل وصون 

سيادة الوطن.

النشاط الثاني: أقرأ وأتعلم

العربــيّ  الشــعبُ   جسّــد 
السّــوريّ نضاله ضدّ االســتعمار 
الفرنسيّ من خالل قيامه بالعديد 

من الثّورات لنيل االستقالل.
النّضــال  قــادة  أبــرز   ومــن 
الوطنــيّ في تلك الفترة: ســلطان 
باشــا األطــرش، الّشــيخ صالــح 
العلــيّ، ابراهيــم هنانــو، رمضان 
خنجــر،  أدهــم  شــالش،  باشــا 
محمد األشمر، حســن الخرّاط، 
فــارس الخــوري، عبــد الرحمن 

الشهبندر، وغيرهم الكثيرين.

 في عام 1982 اجتاحت قوّاُت الكيان الصهيونيّ جنوبَ 
لبنان، واحتلّت أجزاء منه. 

 مــن أجل دحر هذا االحتالل الصهيونــيّ وتحرير أرضه، 
اندفع الشعبُ اللّبنانيّ، ليشّكل مجموعات مقاومة شعبيّة من 

القوى الوطنيّة. 
 حظيــت هــذه المجموعــات المقاِومــة بدعــم من قوى 
المقاومــة العربيّة، وفي مقدمتها ســوريّة. حيــث أولى القائدُ 
الخالدُ حافظ األســد اهتمامــًا ودعمًا كبيرًا للمقاومة اللبنانيّة 
ضدّ االحتالل الصهيوني. في عام 2000 م، ونظرًا الستبسال 
المقاومــة اللبنانيّة، وللدعم الســوريّ الكبير لها، نجحت في 
تحرير معظم أراضي جنوب لبنان المحتلّة، وألحقت الهزيمَة 

بكيان العدوّ الصهيونيّ المحتّل وأدواته العميلة.

“وحدن بيبقوا مثل زهر البيلسان”
 هــي كلمــاٌت ألغنيةٍ جميلةٍ غنّتها فيروز، كتبها الشــاعرُ اللبنانيّ طالل حيــدر تخليدًا لذكرى ثالثة 
شبّان كان يراهم كّل يوم، وهو يتناول القهوة على شرفة منزله. كان الشبّان يلقون عليه التحيّة صباحًا، 
ثم يدخلون إلى غابة محاذيةٍ لحدود فلســطين المحتلّة، ويخرجون منها مســاًء، إلى أن أتى يوم 11/

نيسان/1974 دخل فيه الشبّان إلى الغابة صباحًا ولكنهم لم يخرجوا منها.
 فــي اليوم التالي ســمع الشــاعر أن ثالثة شــبّان عــرب نفذوا عمليّــة بطوليّة ضدّ قــوات االحتالل 
الصهيونيّ داخل األرض المحتلّة، أُطلقَ على هذه العمليّة االستشــهاديّة اســم )عمليّة الخالصة(، وكان 

أبطالها: منير المغربيّ من فلسطين، أحمد الشيخ محمود من سوريّة، وياسين الحوزانيّ من العراق.
 عندما شاهد الشاعرُ صورَ الشهداء الثالثة فوجئ بأنّهم الشبّان الذين كانوا يحيّونه كّل يوم، فكتب 

كلمات هذه األغنية تخليدًا لهم ولبطولتهم.
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القاسمُ المشترك بين الحاالت السابقة  	 
جاءت المقاومة ردًّا شرعيًّا على  	 
في مقدّمة الدّول العربيّة الدّاعمًة للمقاومة  	 
للتخلّص من احتالل الكيان الصهيونيّ ألرضنا، يجب علينا  	 

نشأت فكرُة املقاومة لدى الشعوب نتيجة تعرّضها للسيطرة االستعامريّة، وهي عمل مرشوع أقرّته مبادئ القانون 

الدويّل، حيث أكّدت أن املقاومة هي نتيجٌة منطقيّة وطنيّة وإنسانيّة فرضتها ظروُف االحتالل للّدفاع عن الوطن 

واستعادة الحقوق.

النشاُط الثالُث: أشكاُل وأساليُب المقاومة
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 أحدّدُ من النّص أشكال المقاومة: 	 
 مقاومة اقتصاديّة  
 مقاومة سياسيّة  

 مقاومة عسكريّة  
مقاومة ثقافيّة  

 برأيي شكل المقاومة المناسب ضدّ الكيان الصهيونيّ اإلرهابيّ  	 
 ألنّه  

  
  
 

النشاُط الّرابُع: قيٌم تكّرُسها المقاومة

قيٌم تكرُّسها 

 املقاومة

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

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

التضحية يف سبيل 

الوطن

حّب الوطن

رفض السيطرة  

االستع�ريّة
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 )المقاومة عنصر أساس لعودة الحقوق(
السيّد الرّئيس بشار األسد

»ونبقــى نحــنُ أصحابَ وعّشــاقَ هذه األرِض، نَعيُش عليهــا، ونُقدِّسُ تُرابَها، ونُــورُِّث حُبَّها األبديَّ 
لألجياِل جياًل بعدَ جيل«.

السّيد الرّئيس بشار األسد  

أكمل الخارطة الّذهنية السابقة بما يناسبها مما يأتي:	 
القبوُل باألمر الواقع والتسليم به.. 1
التنازُل عن بعض الحقوق.. 2
رفُض االستسالم.. 3
التمسّكُ باألرض.. 4
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النشاُط الخامُس: التمييُز بيَن المقاومة واإلرهاب

تكفلُُه القوان� الدوليّة

عمل إنساّ� وطنّي مرشوع

  سلب الحقوق والكرامات

إعادة الحقوق والكرامة

   فكر سلبّي متعّصب

الهدف االعتداء عىل اإلنسانيّة وتحقيق 

مكتسبات

فكر إيجاّ� منفتح

عمل غ� إنسا�

الهدف تحرير األرض واسرتجاع الحقوق

مخالف للقوان� واألعراف الدوليّة

أعمُل ضمن مجموعتي:	 
نقرأُ العبارات المسجّلة على البطاقات جميعها. 	 
نميُّز بالمناقشة والحوار المفاهيمَ الخاّصة بالمقاومة عن المفاهيم الخاّصة باإلرهاب.	 
 نصمّم جدواًل للمقارنة ونســجّل في الجانب )أ( خصائص المقاومة، وفي الجانب )ب( خصائص 	 

اإلرهاب.

بأ

اإلرهاباملقاومة
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استفدت من درسي هذا:	 

أثّرُ ما تعلّمته في تبني نهج المقاومة في حياتي:	 

األفكارُ التي أعجبْتني:	 

خيار المقاومة ينعكس على مستقبل وطني بـ:	 
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سأكوُن قادرًا على أن:

الجندّي املجهول 	 

الّشهيد الحّي	 

كلماٌت جديدٌة:

بحــّب  ســورية  نــْت  تحصَّ

أبنائهــا، فكــم كانــوا كرامــاً 

ــاً  ــا ودفاع ــداًء له ــم ف بأرواحه

عــن عزّتهــا، ومــا أجدرهــم أن 

األعــىل،  ومثلَنــا  قدوتَنــا  يكونــوا 

الطريــق  نضــّل  ال  يك  ومنارتَنــا 

يســتحّقنا  وطــن  عــىل  الحفــاظ  يف 

جــدارة. عــن  ونســتحّقه 

أتعرَّف مفهوم الشهادة.	 

أوّضَح أهميّة الشهادة يف سبيل الوطن.	 

أقّدَر عطاء الشهيد.	 

أتعرّف مفهوم الشهيد الحّي. 	 
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النشاُط األّول: أكثُر الناس عطاًء

سأل المدرس طالبه: من أكثر الناس عطاًء في الحياة؟	 
أجاب رامي: أبي	 
ردَّ سامر: أمي 	 
قالت رهف: المعلم	 
أضافت الرا: الشهيد	 
 أردف المــدرس قائــاًل: للعطــاء وجوه كثيرة، وأهمّها ما يعطيه اإلنســان لآلَخر من نفســه، من 	 

حياته، من فرحه، ومن علمه وغير ذلك دون انتظار مقابل. إنه يعبّر عن الشيء الحيّ الذي فيه، 
ز شعوره بالحياة. فعطاؤه يثري الشخص اآلَخر ويعزِّ

النفس أسمى ما ميلك اإلنسان، والتضحية بها أسمى درجات العطاء

الشهداء أكرُم من يف الدنيا، وأنبُل بني البرش

 للعطاء وجوه كثيرة منها  	 
  
 
 أكثر الناس عطاًء برأيي  	 
  
 
 صفاُت اإلنسان المعطاء  	 
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النشاُط الثاني: أّمهاٌت سوريات
 كثيراٌت هنّ األمّهات السوريّات اللّواتي قدّمْنَ فلذات أكبادهنّ فداًء للوطن، ومنهنّ »أم الفوز« التي روت 

قصَة استشهاد أبنائِها الخمسة.

 استشهادُ أبنائي وسامُ شرف وكرامة وعزة لنا وللوطن، هذا ما قالته أم الفوز السيدة الشامخة والدة 
الشهداء الخمسة. أطلقت على أبنائها اسم شهداء 

الوحدة الوطنيّة.
 تحدثــت أم الفــوز عن الكبريــاء والتربيّة التي 
حرصــت أن تكــونَ بأعلــى درجــات الوطنيّــة، 
التحقــوا جميعُهــم  الذيــن  والتهذيــب ألبنائهــا 
بالقوات المســلّحة لتكونَ لهم بصمة شــرف في 
حماية أهلهم وأرضهم وشــرفهم، مشيرًة إلى أنّها 
احتفلــت بعيــد األمّ وهم في قلبهــا ينبضون حبًّا 

وشموخًا.
 أّكدت أنّها ربّتهم على القيم العالية واألخالق 
النبيلــة، وأنّهــا لن تقبــل يومًا أن يتخلّــى أحدٌ من 
أبنائها عن واجبه الوطنيّ، أو يســجّل تقصيرًا ولو 
كان بســيطًا، وكانــت تقــول ألبنائهــا ال تبخلــوا 

بالعطاء للوطن مهما بلغت التضحيات.

 تجسّدت القيم الوطنيّة التي غرستها »أم الفوز« في أبنائها من خالل  	 
 
 القاسمُ المشترك بين عطاء »أم الفوز« وعطاء أبنائها الشهداء  	 
 
 أروي لزمالئي قّصة سمعت بها مشابهة لقّصة »أم الفوز«  	 
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النشاُط الثالُث: زيارٌة إلى ضريح الجندّي المجهول

 قمنا بزيارة إلى ضريح الجنديّ المجهول في مدينة دمشق، وتجولّنا في أروقته وتوّقفنا طوياًل أمام 
صــور المعــارك التي خاضها جنودُنا األبطال، والتي عبّرت عن تضحياتهم في ســاحات القتال، وعن 

بطوالتهم واستبسالهم في الدفاع عن الوطن، فتجلت لنا الشهادة بأسمى معانيها.
 قال أحدُ رفاقنا: هؤالء الشهداُء هم صانعو انتصاراتِ الوطن، وقال آخر: هم مصدرُ عّزتنا وفخرنا.
تركــت الزيــارة أثرًا كبيرًا في نفوســنا، فكم هو غاٍل وطننا، وكم هو مقدس ذلك الرابط بين اإلنســان 

واألرض التي ينتمي إليها.

 يرمز الجنديّ المجهول إلى  	 
 
 الشهادة عزة وكرامة و  	 
 
 أعبّر بثالث جمل عن تقديري للشهداء وتعظيمي لعطائهم  	 
  
  
 

الجندّي املجهول

هو رمٌز لكّل الجنود الذين ضّحوا بحياتهم يف سبيل الدفاع عن الوطن.

الشهادة: هي التضحيُة يف سبيل تحّرر الوطن.

الشهيد: هو اإلنساُن العظيم الذي عاهَد فصدق، دعاه الوطُن فأرسع, قاتل واستبسل، وقارع العدّو فانتص.
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النشاُط الّرابُع: الشهيّد الحّي

 روى لنــا غيــث: أنّ جدّه من األبطال الذين خاضوا حربَ تشــرين التحريريّة، وقدّموا دروســًا في 
معارك الشــرف والكرامــة. وقد أُصيب جدّه إصابًة بالغة أفقدته القدرَة علــى الحركة، لكنّه كان يأمُل 
دائمًا بالشفاء، ليلتحقَ برفاق دربه لمواصلة القتال وتحرير أرضنا المحتلّة. كان يتمنّى أن تنتهيَ حياتُه 

في أرض المعركة شهيدًا.

أعمُل مع مجموعتي:	 

الّشهيد الحّي هو

عرّب عن انتامئه للوطن

واجبنا تجاهه

واجب الدولة تجاهه

عبّر بأســلوبك عن قّصةٍ بطوليّةٍ ألحد شــهداء الجيش العربي الســوري مقدّرًا تضحيته في ســبيل الوطن 	 
والقيم التي تمثّلها. 

  
  
  
  
  
  
  
 

الّشهيد الحّي هو اإلنساُن الذي فقد أجزاَء أو وظائف من جسده أثناء تأدية واجبه يف الّدفاع عن وطنه.

8485

ينابيُع العطاء



استفدت من درسي هذا:	 

أثرُ ما تعلّمتُه في إعالء قيمة الشهادة والشهداء:	 

األفكارُ التي أعجبْتني:	 

العهدُ الذي أقطعه على نفسي للشهداء:	 
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سأكوُن قادرًا على أن:

أرس الشهداء.	 

ثقافة اجتامعية.	 

الّدعم.	 

التضحية.	 

كلماٌت جديدٌة:

أرُس الشــهداء منــوذٌج للتضحيــة 

مــا  أغــىل  قّدمــوا  والعطــاء، 

ــة  ــزّة وكرام ــل ع ــن أج ــم م لديه

الّصــرب  عنــواُن  إنّهــم  الوطــن 

والّصمــود.

أتعرَّف مفهوم أرس الشهداء.	 

أبنّيَ أشكال الرعاية التي تقّدمها الدولة 	 

ألرس الشهداء.

أوّضَح دور أفراد املجتمع وتنظيامته يف 	 

دعم أرس الشهداء.

أقّدَر صمود وتضحيات أرس الشهداء. 	 
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النشاط األول: أقرُأ وأتعّلُم

 إنّ الشــعب الذي يعّظم شــهداءه ويعلي من شــأنهم، هو شعب يعشــق الحرية والكرامة، ويستحق 
الحياة بجدارة. الشهيد ال يمكن أن يعادله أحدٌ في كرمه وعطائه، فهو من استرخص روحه ودمه فداًء 

لشعبه ووطنه.
 إنَّ تكريم الّشهيد وتخليد اسمهِ واالهتمام بذويه وأوالده، ثقافة اجتماعية نابعة من تقدير التضحية 
والشــهادة، وأهميتهــا فــي بناء الوطن والدفــاع عنه. لذلك يعمل المجتمع على تأســيس مؤسســات، 

جمعيات، وهيئات تهتمّ بأسر الشهداء وذويهم.

 دورُ المجتمع في االهتمام بذوي الشهداء  	 
  
 
 أستطيعُ أن أُسهم في دعم أسر الشهداء من خالل  	 
  
  
 

النشاُط الثاني: مجاالُت رعاية الدولة لذوي الشهداء

مدارُس أبناء الشهداء مؤّسسة تربويّة تعليميّة تأهيليّة، مهّمتها 

األساسيّة هي رعايُة بنات وأبناء الشهداء العسكرينّي ومن 

يف حكمهم حسب القوانني واألنظمة من الحضانة إىل نهاية 

املرحلة الثانويّة، وتأهيلهم للتعليم العايل وذلك من خالل عّدة 

مدارس فرعيّة ذات نظام داخّل منترشة عىل مساحة الوطن. 
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أضعُ الرقم المناسب على يمين المجال الذي يناسبه	 

١- مدارُس أبناء وبنات الشهداء

٢- بطاقُة رشف لذوي الشهيد لالستفادة 

من خدمات مشايف الدولة

٣- حسُم نسٍب كب�ة من أجور 

وسائل النقل العاّمة

 ٥- توظيُف ذوي الشهداء

 ٤- السكُن املجاّ� / بدل السكن

........ يف مجال النقل

........ يف مجال التعليم العايل

......... يف مجال الرتبية

........ يف مجال الدعم املاّيل

......... يف مجال العمل

٧-  املفاضلُة الجامعيّة لذوي الشهداء

 ٦ - الراتُب التقاعدّي

........ يف مجال اإلسكان

........ يف مجال الصحة

املادة الحادية والعرشون: الشهادة يف سبيل الوطن قيمة عليا ، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.

من دستور الجمهوريّة العربيّة السوريّة   

 من املادة )1(:  أ - نسبة ال تتجاوز 10 باملئة من عدد البعثات الدراسيّة.

ب – نسبة ال تتجاوز 10 باملئة من منح الجامعات السوريّة املخّصصة لوزارة التعليم العايل.

املرسوم الترشيعي رقم 44 لعام 2013  
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النشاُط الثالُث: تضميُد الجراح

 تبــذل الدّولــة كل الجهــود لتقديم 
الرعاية الطبية الالزمة لجرحى القوّات 
المسلّحة، وتسعى بشكل مستمرّ ودائم 
لمواكبــة التطــوّرات العلميّــة للخدمة 
الطبيّــة. كّل ما يقــدّم للجريح يعدّ قلياًل 
أمــام ما قدمه هؤالء األبطال في ســبيل 

حرية الوطن والحفاظ عليه.

 مشــروع جريــح وطــن: مشــروع 	 
بــه  تقــوم  إنســانيّ  طبــيّ  وطنــيّ 
مؤسّسات حكوميّة لرعاية الجرحى 
الذين تعرّضوا لعجز كليّ أو جزئي 

أثناء الدفاع عن الوطن.
  من فعّاليّات مشروع جريح وطن: 	 

بتوجيــه من الســيد الرئيس بشــار 
األســد تم إطــالق فعاليّتيــن لرعاية 
جرحــى العجــز الكلّــي والجزئــي 

تتضمّن:
 إنشــاء فــرق طبيّة لزيــارة الجرحى 	 

فــي منازلهم لتقديــم الرّعاية الطبيّة 
للجرحــى، وتدريب مرافق الجريح 
بالجّريــح،  العنايــة  مــن  ليتمّكــن 
وإيصال مخّصصــات الجرحى من 

األدوية ومستلزمات العناية الطبيّة.
 إطالق مشــروع المواءمــة المنزليّة 	 

بما يتناسب مع حاالت الجرحى.

دار الوفاء:
 أنشــئت للعنايــة بالجرحــى المصابيــن بعجز كلّي 	 

من جــراء اإلصابــات الحربية، حيــث توفر مكانًا 
إلقامتهم، وتقديم الرّعاية الطبيّة الاّلزمة.

 تســتقبل دار الوفاء اإلصابــات ذات العجز الكلّي 	 
بسبب العمليّات الحربيّة.

يُمنح المنتسبون إليها:	 
بدل سكن نقدي يمكن من خالله تأمين سكن في أ. 

مكان مناسب لهم.
رخصة اســتيراد سيارة ســياحيّة معفاة من الرّسوم ب. 

الجمركيّة، وأي رسوم أخرى.
تعيين أحــد أقرباء الجريح بصفــة مرافق للجريح، ت. 

بموجــب عقــد ســنوي وبراتب شــهري لالعتناء 
بالجريح ومرافقته وتقديم العالج الفيزيائي اليومي 

بحسب متطلبات حالة الجريح.
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أعمُل مع مجموعتي:	 
نوّضحُ أشكال الرعاية التي تُقدّم لجرحى الحرب.	 
نناقُش جهودَ الدولة في رعايتها ألبنائها الجرحى.	 
نقدّمُ مقترحات لمساعدة أو تكريم أحد جرحى الجيش العربيّ السوريّ.	 
 نصممُ بطاقات نضمنها كلمات شكر وعرفان وامتنان للشهداء والجرحى لما قدّموه من تضحيات 	 

في سبيل الوطن.

النشاُط الّرابُع: إسهاماٌت مجتمعّية
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 أنواع الرّعاية التي تقدّمها هذه المؤسسات:  	 
 
 تكافُئ هذه المؤسّسات المتفوّقين من أبناء الشهداء بـ  	 
 
 أذكرُ مؤسّسات أخرى، أو مبادرات فرديّة ترعى أسر الشهداء  	 
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استفدت من درسي هذا:	 

أثُر ما تعلمتُه في تقديري ألسر الشهداء:	 

األفكارُ التي أعجبْتني:	 

واجبي تجاه من ضحّوا بحياتهم كي نعيَش بكرامة، وتركوا أسرهم أمانًة في أعناقنا:	 
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نموذٌج تقويمّي

أوالً- ضْع كلمة صّح إلى يمين العبارة الّصحيحة وكلمة غلط إلى يمين العبارة غير الّصحيحة:
)   ( االنتماُء الوطنيّ هو العالقة التي تربط المواطن بوطنه.. 1
)   ( تتجسَّد المقاومة االقتصاديّة من خالل سالح الكلمة.. 2
)   ( الجنديّ المجهول هو رمز لكّل الجنود الذين ضحّوا بحياتهم في سبيل الوطن.. 3
)   ( الشهيدُ الحيّ هو من ضحى بحياته في سبيل وطنه.. 4

ثانياً- استبعِد اإلجابة غير الصحيحة ممّا يأتي:
 من مظاهر االنتماء الوطنيّ: . 1

حب الوطنب. التضحية في سبيل الوطنأ. 
عدم دفع الضرائبث. أن أكون مواطنًا فاعاًلت. 

 من القيّم التي تعززها المقاومُة في نفوسنا: . 2
رفض السيطرة االستعماريةب. حبّ الوطنأ. 
التمسّك باألرضث. التنازل عن الحقوقت. 

ثالثاً- صْل بين المجموعة )أ( و ما يناسبها من المجموعة)ب(:

القامئة )ب(القامئة )أ(

املواطنةـ 

اإلرهابـ 

الشهادةـ 

مخالف للقوانني الدوليّةـ 

أسمى درجات العطاءـ 

تعّزز االنتامء الوطنّيـ 

مؤّسسة تربويّة تعليميّةـ 

رابعاً- عبّر بأسلوبك عن اآلتي:

اإلرهابأشكال املقاومةاملقاومة
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خامساً - دراسةُ حالة

 أســامة طبيبٌ مبدعٌ في مجال جراحة القلّب وقد جاءتهُ عروٌض مغريٌة للعمل خارج وطنه ولكنّه 
رفضها، وأصرّ على البقاء، ليعمَل في خدمة أبناء وطنه.

تجلّى االنتماء الوطني لدى أسامة:  	 
 تحاول الدوُل المتقدّمة جذبَ الكفاءات العلميّة والخبرات الوطنيّة من بالدنا:  	 
 
ينعكسُ قرار أسامة على أبناء وطنه:  	 
أعبّر عن انتمائي لوطني:  	 
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 تعني التنميُة المستدامُة االستثمار األمثل للموارد واإلمكانات 
تلبيًة لحاجات المجتمع في الوقت الحاضر، دون المساس بقدرة 

األجيال القادمةِ على تلبية احتياجاتها.
 لتحقيق التنمية البدّ من نشر الوعي البيئيّ، وإبراز أهميّة العمل 
التطوعــيّ، وضرورة حّل مشــكالت الناشــئة، ومواكبــة التطور 
العلميّ والتقنيّ، ليكونوا أكثَر قدّرة على مواجهة تحدّيات الحياة.

املواطنُة البيئّية الّدرُس األّول:  

العمُل التطوعّي الّدرُس الثاني:  

أضواٌء عىل مشكالت الناشئة الّدرُس الثالُث:  

ر العلمّي والتقنّي وأثرُه  الّدرُس الّرابُع:   التطوُّ

يف املجتمع.

جيُل المستقبل

4
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سأكوُن قادرًا على أن:

انقراض األنواع.	 

الرّثوة الّشجريّة.	 

ترشيد الطّاقة.	 

البيئة النظيفة.	 

كلماٌت جديدٌة:

البيئيّــة  املواطنــُة  تركّــز 

ذايتٍّ  شــعوٍر  إيجــاد  عــىل 

ينبــع مــن داخــل االنســان، 

البيئــة  حاميــة  إىل  يدفعــه 

والحفــاظ عليهــا، مــن خــالل غرس 

واملبــادئ  القيــم  مــن  مجموعــة 

لــدى أفــراد املجتمــع، لتحفزهــم عــىل 

املشــاركة الفّعالــة يف قضايــا البيئــة وحــّل 

مشــكالتها.

أتعرَّف مفهوم التّلّوث البيئّي.	 

أبنّيَ أثر التّلّوث البيئّي يف انقراض 	 

األحياء.

أوّضَح أثر فرز الّنفايات يف حامية البيئة.	 

أحّدَد دوري يف حامية الرّثوة الّشجريّة.	 

أتّخَذ موقفاً تجاه “ترشيد الطّاقة“	 
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الّنشاُط األّول: مظاهٌر بيئّية

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

الّنفايات

الّصيد الجائر

انقراض األنواع

الجفاف والتّصّحر
استنزاف املوارد 

غ� املتجّددة

التّغّ�ات املناخيّة

الحرائق وقطع 

األشجار

أضع عنوانًا مناسبًا لما سبق:  	 
أذكر مشكالت أخرى تؤثّر في البيئة:  	 
المشكلة البيئيّة التي تظهر بشكل واضح في منطقتي:  	 
 لو أنّ هذه المشكالت كانت غير موجودة، لكانت الحياة على كوكبنا:  	 
 

امللّوثات: هي كّل ماّدة موجودة يف الهواء أو املاء أو الرّتبة، تسبّب الّضر لإلنسان والبيئة.

ميكن أن تكوَن عىل شكل جزيئات صلبة، أو قطرات سائلة، أو غازات.
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الّنشاُط الّثاني: أقرُأ البيانات وأجيُب

مهّدد 

باالنقراض

•    ١١ ٪ من الطّيور املتبّقية 

•    ١١ ٪ من الثّديّات                                         

•    ٥ ٪ من األس�ك                                           

•    ٨ ٪ من أنواع الّنباتات 

•    أعداد كبرية من الثديّات تتضاءل

      نتيجة الّصيد الجائر.

•    الّصيد البحرّي الجائر سبَّب تقلّصاً حاّداً يف أعداد

      بعض الكائنات البحريّة.

املصدر:

«الرتاث العاملي ب� أيٍد شابّة»

منظمة األمم املتّحدة للرتبية والعلم والثقافة

المشكلة التي أظهرتها البيانات  	 
اآلثار المتوّقعة النقراض بعض األحياء  	 
أصنّف نفسي من أصدقاء البيئة ألنّني  	 
 إذا أُتيح لي اللّقاء بأحد المعنيّين بموضوع البيئة سأقترحُ عليه  	 
 

عند انقراض نوع أو عّدة أنواع من نظام بيئّي متوازن، تحدُث فجوات داخله تؤّدي إىل اإلخالل بالتّوازن البيئّي 

وأحياناً تدمريه. 

لكّل كائن حّي دوٌر يقوم به يف مسار سلسلة غذائيّة، ويؤثّر غيابُه عىل باقي مكونات الّسلسلة.
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الّنشاط الّثالث: وعي بيئّي
تمرّ عمليُّة معالجة النّفايات بمرحلتين:

األولى: فرُز النّفايات إلى موادّ معدنيّة وبالستيكيّة وورقيّة و  	 
 الثّانية: تدويرُ النّفايات عبر عمليّة تحويل المخلّفات والموادّ التّالفة إلى منتجات جديدة ذات فوائد 	 

بيئيّة واقتصاديّة.

زجاجورقبالستيكمعادن

الغايُة من عمليّة فرز النّفايات  	 
 ينعكسُ تدوير النّفايات على حماية البيئة من خالل  	 
 
 ألقنع أسرتي باعتماد عمليّة فرز النّفايات في المنزل، سأقول لهم  	 
  
  
 

من فوائد إعادة التّدوير:

املُحافظة عىل الّصّحة العاّمة.ـ 

التّقليل من تلّوث الهواء، مياه البحار واملُحيطات، واملياه الجوفيّة.ـ 

التقليل من مشكلة االحتباس الحرارّي.ـ 

تعزيز ثقافة البيئة الّنظيفة لدى الّشباب وأرسهم.ـ 
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الّنشاُط الّرابع: لنحافَظ على غاباتنا

يعاقب بالغرامة من 150000 إىل 200000 ل.س للّدونم الواحد كّل من أقدم عىل قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة 

من دون ترخيص

املادة )10( من املرسوم الترشيعي رقم )14( لعام 201٧  

تقلّص مساحة الغابات يؤدّي إلى  	 
ذهبت مع أســرتي في نزهة إلى إحدى الغابات القريبة، ورأيت مجموعة من األشــخاص يقومون بقطع 	 

بعض األشجار، فشعرُت بـ   واتّخذُت قرارًا بأن  
أســتطيعُ اســتخدام مواقع التّواصل االجتماعيّ لتســليط الّضوء على ظاهرة حرائق الغابات في ســوريّة، 	 

وكيفيّة الحدّ منها من خالل  
، وفي عيد الشجرة القادم سأقوم مع زمالئي بـ  	   يصادفُ عيد الّشجرة  
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الطاقُة غري املتجّددة: هي الطّاقة التي تنفد مع 

استخدامها، وال ميكن تجديدها يف فرتة زمنيّة قصرية، 

ولها مخزوٌن محّدد سينتهي باستهالكه مثل:

الفحم الحجرّي.

النفط الخام.

الغاز الطّبيعّي. 

يعتمد إنتاج الطّاقة الكهربائيّة يف سوريّة عىل موارد 

الطّاقة غري املتجّددة )فيول – غاز طبيعي(، وال يزال 

االعتامد عىل املوارد املتجّددة يف حدوده الدنيا.

 االعتماد على الموارد غير المتجدّدة في توليد الّطاقة يؤدّي إلى  	 
وبرأيي يمكن الحدّ من هذا االعتماد بواسطة  

 إذا غادر أحدُ أفراد أسرتي الغرفَة وترك المصباح وجهاز التلفاز في وضع التّشغيل، سأقول له: 	 
  
 
 اتّخذُت قرارًا بتوفير الّطاقة، وسأقوم بـ  	 
 
أُصمّمُ إعالنًا موضوعه “معًا لترشيد استخدام الّطاقة”:	 

100101



كلما سمحت لي الفرصة

سأزرع شجرة، وأرعاها حتّى تكبر.

أستطيع أن أضع القمامة في المكان المخّصص

لها، وفي الوقت المحدد.

أستطيع أن أضع األوساخ في سلّة

المهمالت في البيت والمدرسة والّشارع...

عندما أخرُج من غرفتي،

أستطيع أن أطفئ المصابيح فيها،

وعندما أنتهي من استخدام أّي

جهاز كهربائّي أغلقه وأفصله من القابس.

فكرة
يمكن تطبيقها
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استفدت من درسي هذا:	 

أثرُ ما تعلّمتُه في تعاملي مع بيئتي:	 

األفكارُ التي أعجبْتني:	 

تصوّري لحيي ومدرستي ومدينتي ووطني فيما لو أنّ الجميع حافظوا على البيئة:	 
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سأكوُن قادرًا على أن:

العمل التطوعّي.	 

الدافع الذايتّ.	 

املبادرة.	 

كلماٌت جديدٌة:

التطوعــّي  العمــُل  أصبــح 

ســامت  مــن  أساســيّة  ســمًة 

ــه ينبــع  املجتمعــات املتطــّورة، ألنّ

مــن دوافــع ذاتيّــة لألفــراد تعــرّب عــن 

ملجتمعاتهــم. وانتامئهــم  حبّهــم 

أتعرَّف العمل التطوعّي.	 

أبنّيَ أهميّة العمل التطوعّي.	 

أحّدَد معاين العمل التطوعّي.	 

أخطَّط ملبادرة تطوعيّة.	 
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النشاُط األّوُل: أنشطٌة تطوعّية

 قــام فريقٌ مــن المتطوعين في أحــد أحياء 
دمشــق بمبــادرة لتحويــل ســاحة مهملــة إلى 
ملعب كرة ســلّة ليســتفيدَ منه أهالي الحي. ما 
يساهم بتشجيع األهالي على ممارسة الرياضة، 

وخلق مساحة تفاعليّة بينهم.

 بهدف اإلســهام في االستقرار البيئيّ وإيجاد 
مســاحة تفاعليّــة للمجتمــع المحليّ، بــدأ فريقُ 
نــادي المتطوّعين في حلب بمبــادرات تنظيف 
الحدائــق وتجميلها، إلعــادة تفعيلهــا وإحيائها 
ليســتفيد منها األهالي. كما تهدف هذه المبادرة 
إلــى إعادة تدوير الموادّ المســتخرجة من عمليّة 

التنظيف واالستفادة منها.

دوافعُ القيام بهذه المبادرات  	 
 األثرُ اإليجابيّ لتلك المبادرات في الفردِ والمجتمع  	 
 
أسميّ هذه المبادرات بـ  	 

العمُل التطوعّي: ما يقوم به اإلنسان من تلقاء نفسه لخدمة اآلخرين ووطنه، دون مقابل مادّي.

النشاُط الّثاني: مدرستي أجمل

 شــاهدت على صفحتنا »لنعمل معًا« صورًا ألعمال تطوعيّة قام بها اتحاد شــبيبة الثورة في مدارس 
دمشــق بعنوان »مدرستي أجمل«، فقمت بالتواصل مع زمالئي لكي تشارك مدرستُنا في هذه األعمال 

التطوعيّة لتصبحَ أجمل.

 المقترحات التي يجب األخذ بها لتنفيذ هذه المبادرة وتطويرها  	 
 
 العمل الذي بمقدوري القيام به للمشاركة في هذه المبادرة  	 
 
 الفائدة من هذا العمل التطوعيّ  	 
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النشاط الثالث: معاني العمل التطوعّي

 عبّر بأسلوبك عن معاني العمل التطوعيّ  	 
  
  
  
  
 

النشاُط الرابُع: أعماٌل تطوعّية أستطيُع القيام بها
  تعرّضْت زميلتُنا في الصفّ لحادث مروريّ أدّى إلى انقطاعها عن المدرســة لفترة من الزمن. فقمت بـ

  
 

 تسكن في الحي المجاور لنا سيدٌة عجوز وحيدة.
 قررت أنا وزمالئي في الصفّ تقديم المساعدة لها، فقمنا بـ  
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خطواُت تنفيذ مشروع عمل تطوعّي

غرّي قبّعتك يتغرّي تفكريك

توزيع الطاّلب إىل مجموعات وكّل مجموعة تضمُّ ستة طالب. وكّل طالب يف املجموعة يلبس قبعة من هذه 

القبعات، ويعرّب عن املرشوع التطوعّي املقرتح للمجموعة حسب اللّون مع تذكري الطلبة بدور كّل قبعة ومدلولها.

10610٧



أقرتح خطّة لتنفيذهالسببالعمل التطوعّي

تنظيم حمالت نظافة للمدرسة1

القيام بحمالت تشجري يف املدرسة2

3
املشاركة يف أنشطة املدرسة 

وفعاليّاتها

4
القيام بحمالت توعية لنرش الوعي 

الصحّي

5
القياُم بحمالت توعية للحفاظ عىل 

نظافة البيئة

تزيني املدرسة وطالء جدرانها6

٧

تنظيم املرور يف الشوارع لضامن 

سالمة التالميذ )مالحظة يف يوم 

املرور العاملّي(

8
القيام بزيارات لجرحى الجيش 

العريّب السورّي. 

٩
القيام بحمالت للتوعية بأهميّة 

العمل التطوعّي

10
العناية بالحدائق العاّمة واملحافظة 

عليها
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استفدت من درسي هذا:	 

أثرُ ما تعلّمتُه في تحفيزي للمشاركة في العمل التطوعيّ:	 

األفكارُ التي أعجبْتني:	 

تصوري لحيّي ومدرستي بعد القيام بأعمال تطوعيّة خّططنا لها:	 
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سأكوُن قادرًا على أن:

الناشئة.	 

العنف املدريّس. 	 

الترّسب. 	 

عاملة األطفال.	 

كلماٌت جديدٌة:

تعــّد الناشــئُة مــن أهــّم 

عــىل  يقــُع  التــي  الفئــات 

املجتمــع  بنــاء  عاتقهــا 

ــع  ــة املجتم ــم طاق ــه، فه وتنميت

وأملــه يف بنــاء الوطــن، والبــّد مــن 

لهــم،  الّدعــم  وتقديــم  إعدادهــم 

ــي  ــد مــن املشــكالت الت ــب العدي لتجن

ــة. ــك الفئ ــراد تل ــن أف ــض م ــّدد البع ته

أتعرَّف بعض مشكالت الناشئة.	 

أبنّيَ خطورة هذه املشكالت عىل الناشئة.	 

أوّضَح أسباب تلك املشكالت.	 

أسهَم يف اقرتاح حلول لها.	 

أقّدَر دور املجتمع والدولة يف الحّد من 	 

انتشار تلك املشكالت.

أفهَم رضورة اتّخاذ القرار وتحّمل 	 

املسؤوليّة.
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النشاُط األّول: العنُف المدرسّي

قام مديُر املدرسة بدعوة أولياء أمور 

بعض طلبة الصّف السابع بسبب شجار 

وقع بينهم، وأّدى إىل إصابة بعضهم 

بجروح، وحدوث أرضار يف أثاث املدرسة.

جودي طالبٌة مجتهدة، تتعرّض أحياناً 

ملضايقات من زميالتها، بتلويث 

مالبسها بالحرب، و¦زيق صفحات من 

دفاترها وكتبها يف أثناء الفرصة.

رنا طالبٌة مشاغبٌة، وغالباً ما تقوم بترصفات 

̄اً ما تقوم بدفع  غ¯ صحيحة. فهي كث

زميالتها عمداً  أثناء خروجهّن من املدرسة، 

ما يؤّدي إىل سقوطهن عىل األرض.

رغم قرار العقوبة الذي اتّخذته إدارة 

املدرسة بحّق رنا، إالّ أنّها « تتوقْف عن 

سلوكها الخاطئ.

رائد تلميٌذ مجتهد يف الصّف الّسابع 

الحظت والدته خروجه املبكر من املنزل 

باتجاه املدرسة وعند بحثها عن السبب، 

اكتشفت أنّه يقوم بكتابة واجبات زميله 

الذي كان يهّدُده داÇاً بالرضب إذا « ينجْز 

واجباته بدالً عنه.

أعمُل مع مجموعتي في دراسة الحاالت السابقة :	 
نحدّد المشكلة  	 
  نبيّن أسباب المشكلة  	 
 
  نقدّم مقترحات لحّل المشكلة  	 
 
  تعرض كّل مجموعة الحّل األمثل لكّل مشكلة  	 
 

تعّد ظاهرة العنف املدريّس من الظواهر السلبيّة يف بعض املدارس، وتظهر بإبداء سلوك لفظّي أو بديّن عنيف من 

بعض الطالب تجاه بعضهم اآلخر.
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النشاُط الثاني: حلُّ النزاع
  تشــاجر ســامر وعامــر فــي باحة المدرســة، فتدخل مشــرفُ األنشــطة
الاّل صفيّة إليقاف الشــجار، ومحاولة حّل النزاع بينهما، إاّل أنّ تشــبّث كّل 
منهمــا بموقفــه تجاه اآلخر، دفعه إلى إرســالهما إلى المرشــدة النفســيّة في 
المدرســة، التي اســتمعت في البداية إلى كّل منهما، ثم ســألتهما هل ترغبان 

بالعمل على إيجاد حّل للنزاع بينكما؟ فكان جوابهما نعم.
 عندها طلبت من صديق مشــترك بينهما أن يلعبَ دورَ الوســيط في حّل 
النزاع، بعد أن أعطته مجموعًة من األسئلة ليطرحَها على كّل منهما، بحيث

يقف الوسيط بينهما ويتوجه بالسؤال نفسه إلى كّل منهما وفق اآلتي:

سامر

قل لنا ماذا حدث؟	 
كنت أمزح معه	 
كيف شعرت حين حدث ذلك؟	 
فوجئت بردّة فعله	 
ما الذي تودّ أن توقفَ حدوثه؟	 
سرعة غضبه وسوء فهمه لسلوكي	 
ما الذي تودّ أن يفعَله بداًل عما فعله؟	 
أن يتقبَّل تصرفاتي بحسن نيّة، وأن يتحكمَ بردود أفعاله.	 
هل تستطيع القيام بما طلبه عامر؟ - نعم	 
هل تستطيع أن تلتزمَ بما اتفقتما عليه؟ - نعم	 

قل لنا ماذا حدث؟	 
دائمًا يسخر منّي	 
كيف شعرت حين حدث ذلك؟	 
شعرت بالضيق واأللم	 
ما الذي تودّ أن توقفَ حدوثه؟	 
أن يتوقفَ عن هذا السلوك	 
ما الذي تودّ أن يفعَله بداًل مما فعله؟	 
أن يكونَ أكثر جديّة ولطفًا في التعامل معي.	 
هل تستطيع القيام بما طلبه سامر؟ - نعم	 
هل تستطيع أن تلتزم بما اتفقتما عليه؟ - نعم	 

عامر

الوسيط
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وبالفعل التزم سامر وعامر باتفاقهما، ونشأت بينهما صداقٌة متينٌة ملؤها الودّ واالحترام.
الطريقة التي اتّبعتها المرشدة في حّل النزاع برأيي  	 
أتمنّى أن ألعبَ دور الوسيط ألنّه  	 
  أعبّرُ بأسلوبي عن أهميّة التزام سامر وعامر بما اتّفقا عليه  	 
 

النشاُط الثالث: المدرسة في حياتي

المدرسُة مهمّة في حياتي ألنّها:  	 
لو توقفُت عن الذهاب إلى المدرسة ستكونُ حياتي  	 
أناقُش مع زميلي الحاالت اآلتية، ثم أســتنتجُ أســباب التســرّب المدرســيّ، وأذكرُ اآلثار المترتّبة عليه، 	 

وأقترحُ حلواًل:

بدأ رامي بالهروب من 

مدرسته وتكّرر غيابه عنها، 

بسبب شعوره بعدم اكرتاث 

أهله بتحصيله الدراّيس، أو 

متابعته يف املنزل، وعدم 

السؤال عنه يف املدرسة.

وليد لديه خمسُة أخوة 

ووالده غ� قادر عىل تلبية 

حاجات أرسته املعيشيّة 

¡فرده، فرتك وليد املدرسة 

ليعمل يف ورشة صيانة 

سيارات، بهدف تخفيف أعباء 

أرسته املاديّة.

روال طالبٌة يف الصّف 

السابع قرر والدها أن 

ترتك املدرسة بسبب 

زعمه بأّن ال رضورة 

لتعليم البنات.
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األسبابالحاالت
العواقب 

)اآلثار املرتتّبة عىل حالة الترسب(
مقرتحات لحلول

رامي

وليد

روال

حاالت 

أخرى

 التسرّبُ المدرسيّ هو  	 
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النشاُط الّرابُع: مواقٌف من التدخين
أُقيّم الحاالت اآلتية من وجهة نظري:	 

…OÉ°T

يقول شادي لوالده: لقد 

أخذنا درساً عن مضار 

التدخ� ولهذا أجد أنه من 

واجبي أن أنصحك 

باالبتعاد عنه.

ΩÉ°ùM

تعلّمت التدخ� ألنّني اعتقدت 

أنه �كن أن أبدَو أكرب وأك� 

جاذبيّة، و وسامة، ولكن ما من 

يشء تغّ�، والنتيجة جاءت 

عكس ما توقعت.

ó©°S

امتنعت عن الذهاب مع 

رفاقي الذين كنت أميض 

معهم وقتاً طويالً ألنهم 

يريدونني أن أشاركهم يف 

التدخ�.

ΩÉ°ùH

البارحة رشحت لصديقات والد» ما 

تعلّمته يف أحد الدروس عن كيفية انتقال 

مرض السل من شخص إىل آخر نتيجة 

تدخ� ال¹جيلة.

áfÉH

قمُت بجمع صوٍر ومقاالٍت تُعّربُ عن 

خطورِة ظاهرِة التدخ� ووضعتها يف 

مجلة الحائط.

حالة شادي  	 

حالة حسام  	 

حالة سعد  	 

حالة بسام  	 

حالة بانة  	 
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النشاُط الخامُس: دراسُة حالة

 الحَظتِ المرشدة النفسيّة وجود بعض الطاّلب يدخنون، وعندما بدأت بمعالجة المشكلة طلبْت 
منا المساعدة بإبداء آرائنا وتقديم مقترحاتنا حولها:

اقرتاح للتعديلال أوافقأوافق

استخدام أسلوب )النصح( يف ـ 

التحّدث مع الطالب

توجيه إرشاد جمعّي للطاّلب عن ـ 

مساوئ التدخني

محاولة فرض رأي املرشدة عىل ـ 

الطاّلب

الوصول لرأي مشرتك بني املرشدة ـ 

والطالب

التحذير الشديد من عواقب ـ 

التدخني

تضمني الحديث دامئاً بإشارات إىل ـ 

عواقب التدخني

اإلنصات لإلجابة دون توجيه آراء ـ 

نقديّة

الحرص عىل أن تكوَن آراء املرشدة ـ 

مناسبة ألعامر الطالب

استدعاء أولياء أمورهمـ 
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استفدت من درسي هذا:	 

أثرُ ما تعلّمتُه في تجنّب هذه المشكالت:	 

األفكارُ التي أعجبْتني:	 

تصوّري للدّور الذي يجب عليّ القيام به تجاه أحد زمالئي إذا عانى من إحدى المشكالت 	 
السّابقة:
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سأكوُن قادرًا على أن:

التقانة.	 

البحث العلمّي.	 

كلماٌت جديدٌة:

أّدى التطــّور العلمــّي والتقنّي 

إىل حــدوث تحــوالٍت كبــرية يف 

املجتمعــات البرشيّة، وانعكســت 

آثارُهــا املبــارشة وغــري املبــارشة عىل 

حيــاة األفــراد والــدول يف مختلــف 

ــاة. ــب الحي جوان

أبنّيَ العالقة بني العلم والتقانة.	 

أوّضَح أثر التكنولوجيا يف تقّدم الدول.	 

أميَّز بني إيجابيات وسلبيات التطّور 	 

العلمّي والتقنّي.

أستنتَج أثر التطّور العلمّي والتقنّي يف 	 

املجتمع.
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النشاُط األّول: الِعلُم والّتقانة

 يحتــاج المجتمــع إلى تطبيقات العِلم التــي توّفرها التقانة، وكّل منهما يحتــاج إلى دعم المجتمع 
ومساندته، وال يمكنُ للعِلم أن يتقدّمَ ما لم يلقَ دعم المجتمع كما أنّ التقانَة ال تتقدّم إاّل بدعم العِلم.

الِعلم

هو القاعدُة املعرفيّة للتقانة 

حيث يقّدم األسس واملفاهيم 

والنظريات والقوان� التي 

تستخدم يف تطوير واكتشاف 

تقنيّات جديدة.

التقانة

هي التطبيقات العمليّة للعلم 

وتوفّر طرائق وأدوات جديدة 

للبحث العلمّي، و�ّده �شكالت 

ينتج عن دراستها التوّصل إىل 

معرفة جديدة.

 أثر العِلم في التقانة  	 
 
 أثر التقانة في العِلم  	 
 
 العالقة بين العِلم والتقانة  	 
 
 تحليلي لعبارة »العِلمُ والتقنيّة ظاهرة تراكميّة« هو  	 
  
  
 

النشاُط الثاني: التقانُة في حياتنا

 يرى كثير من الناس أنّ التقانة الحديثة أفضُل ما حدث في العالم، وبات من الّصعب العيش بدونها، 
ويبحثون عن المزيد وينتظرون كّل جديد، باختصار إنّ الحياة بفضل هذه التقانة أكثر متعة ورفاهيّة.
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 زهير: طالب دراســات 
عليا 

البحــث  محــركات  إن 
العنكبوتية  الشــبكة  علــى 
جعلتنا نصل إلى معلومات 
ونّطلــع  ومتنوعــة،  هائلــة 
الكتــب  أحــدث  علــى 
والدراســات، وتمكنّنا من 
الدخــول إلــى المكتبــات 

العالميّة.

الــذي   يقــول حســان 
يعمُل في إحدى الشركات 
دمشــق:  فــي  الكبــرى 
نحــن نتواصل مــع بعضنا 
إلكترونيًّا.  الشــركة  داخل 
وكذلــك، مــع الشــركات 
الكبــرى في جميــع أنحاء 

العالم بالطريقة نفسِها.

 يرى حيّان، الذي يعمل مصورًا فوتوغرافيًا أنَّ أيّ تطوّر تقنيّ يساعدُ في تقدّم المهن كافة، خاّصة 
تلك التي تعتمد على استخدام تقنيّات إلكترونيّة ومنها الكاميرات.

 ويرى أيضًا، أنّ التطور التقنيّ الكبير قد وّفر تسهيالت وخدمات كبيرة لنا، وزادنا خبرة، وأصبحنا 
أكثَر قدرة على إنجاز مهامنا بسرعة وبجودة عاليّة. فالكاميرا الرقميّة الحديثة ال تحتاج سوى التوصيل 

بجهاز الحاسوب ثم تنزيل الصور عليه، ومن ثم معالجتها وهذه العمليّة تستغرقُ دقائق قليلة.

 يــرى وســيم الــذي يعانــي 
والــده مــن مــرض عضــاٍل أنّ 
المتطــوّرة )المرنــان  األجهــزة 
المغناطيسيّ، الطبقيّ المحوريّ، 
المتطورة،  المخبريّــة  األجهــزة 
والليــزر ... وغيرهــا( ســاعدت 
كثيرًا في تشخيص مرض والده. 
يقول وســيم: صحيح أنّ والدي 
لم يشــفَ بعدُ مــن مرضه، لكنّه 
لــم يفقــدِ األمــل فــي أن يجــدَ 
العِلــمُ عالجًا ناجعــًا لألمراض 
المســتعصية التــي يعانــي منهــا 

كثيرون.

 أثرُ التقانة في حياتنا: 	 
 في مجال التّعليم  
 في مجال الّصحّة  

 في المجال االقتصاديّ  
في المجال المهنيّ  

أثرُ التطور التقنيّ في تقدّم الدّول  	 
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النشاُط الثالُث: آراٌء في الّتقانة
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النشاُط الّرابُع: ندوٌة حوارّية

 يبحث بعُض الّطلبة انعكاس التطوّر العلميّ والتقنيّ على مختلف قّطاعات الدّولة، ومعرفة العقبات 
التي تواجه كّل قّطاع منها وكيفيّة تجاوزها، من خالل االستعانة بالمصادر التي يراها مناسبة. 

تعقد ندوة في الصفّ يمثّل كلُّ طالب منهم دورَ مســؤول عن قّطاع من القّطاعات اآلتية في منطقته، 
ويتناقشون فيما توّصلوا إليه من معلومات.

 قّطاع التّعليم  	 
  
 
 قّطاع الّصحة  	 
  
 
 قّطاع السياحة  	 
  
 
 قّطاع التّقانة واالتّصاالت  	 
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استفدت من درسي هذا:	 

ينعكس ماتعلّمته على حياتي من خالل:	 

األفكارُ التي أعجبْتني:	 

تصوري عن كيفيّة االستفادة من التطوّر العلميّ والتقنيّ في تطوير مجتمعي:	 
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منوذٌج تقوميّي

أوالً- ضْع كلمة صح أو غلط أمام العبارات اآلتية: 
)   ( الّطاقُة المتجدّدة هي الّطاقة التي تنفد مع استخدامها.. 1
)   ( أحدَث التطوّر العلميّ والتقنيّ تغيّراتٍ كبيرة في المجتمع .. 2
)   ( التدخينُ من أبرز األسباب المؤدّية إلى أمراض الرئتين والسّرطان.. 3
)   ( العمُل التطوعيّ يقوم به اإلنسانُ لقاء مقابل ماديّ.. 4

ثانياً- استبعِد اإلجابة غير الصحيحة ممّا يأتي:
من معاني العمل التطوعيّ:. 1

المحبّة.ب. االنتماءأ. 
التردّد.ث. التعاون.ت. 

من مظاهر التلوّث البيئيّ:. 2
حرائق الغابات.ب. التصحّر.أ. 
انقراض األنواع. ث. انتشار الغابات.ت. 

ثالثاً- صْل بين المجموعة )أ( و ما يناسبها من المجموعة)ب(:

القامئة )ب(القامئة)أ(

تزينُي املدرسة وطالء جدرانها.ـ 

الناشئة.ـ 

الوعّي البيئّي.ـ 

طاقة املجتمع وحيويّته.ـ 

فرُز الّنفايات.ـ 

العمل التطوعّي.ـ 

قطُع األشجار.ـ 

رابعاً- عبّر بأسلوبك عن اآلتي:

سلبيّاتهإيجابيّاته أهميّة التطّور العلمّي والتقنّي
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خامسا ً- دراسةُ حالة 

 عند قيامنا برحلة مدرسيّة إلى إحدى الغابات، الحظنا نقصًا كبيرًا في عدد األشجار، وعلى مسافة 
غير بعيدة منا كنّا نرى دخانًا كثيفًا يتصاعد.

 لو استمرّ النقّص في عدد األشجار ما مصيرُ الغابة؟  	 
 
 ما آثارُ قطع أو حرِق األشجار في الكائنات الحيّة؟  	 
 
 ضع تصوّرك لو أنّ الشخَص الذي يقطعُ األشجار، أو يحرقُ الغابة، يحمُل مِعواًل ويغرسُ شجرة  	 
  
 
 صمّم مبادرة مع رفاقك لتعويض نقص األشجار في الغابة  	 
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