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ت�صدير

اِهِريَن،  الطَّ آلِِه  َوَعلَى  ٍد  ُمَحمَّ َسّيِِدَنا  َعلَى  الُم  َوالسَّ اَلُة  َوالصَّ الَعالَِميَن،  َرّبِ   ِ ِلَّ الَحْمُد 
ا َبْعُد:  ُه َعْن أَْصَحاِبِه الـُمْنَتَجِبيَن، أَمَّ َوَرِضَي اللَـّ

لُِتَواِكَب  َكلَِّها؛  التََّعلُِّميَِّة  التَّْعلِيِميَِّة  الَعَملِيَِّة  َتْطِويَر  َيْعِني  َراِسيَِّة  الّدِ الَمَناِهِج  َتْطِويَر  إِنَّ 
الَمَناِهِج  َتْطويُر  َيُكوَن  أَلَّ  َيْقَتِضي  َوَهَذا  لِْلَحَياِة،  الُمْخَتلَِفِة  الَجَواِنِب  ِفي  ِريَع  السَّ التََّغيَُّر 
وَن َواأَلَكاِديِميُّوَن َوالَباِحُثوَن  َعَمالاً َفْرِديًّا، َبْل َعَمالاً َتَعاُوِنيًّا، َيْشَتِرُك ِفيه الُعلََماُء الُمْخَتصُّ

ُهوَن َوالُمَعلُِّموَن َوأَْولَِياُء األُُموِر.  َوالُمْشِرُفوَن التَّْرَبِويُّوَن َوالُمَوّجِ
ُل َشْخِصيََّة  لِيَمِة الَِّتي ُتَشّكِ َوَتْهَتمُّ َوَزاَرُة التَّْرِبَيِة َوالتَّْعلِيِم ِبالَمَناِهِج لِِبَناِء الِخْبَراِت السَّ
التَّْرَبِوَيِة  اأَلْهَداِف  ِفي  َتَتَمثَُّل  َوالَِّتي  الَحِديَثُة،  الَمَناِهُج  َتَتَطلَُّبَها  الَِّتي  اأَلْبعاِد  ِوْفَق  الُمَتَعلِِّم 
الُمْنَسِجَمِة َمَع ُمْجَتَمِعَنا، َواأَلسالِيِب الُمَناِسَبِة ِفي التَّْعلِيِم َوالتََّعلُِّم، َوأَسالِيِب التَّْقويِم الَكِفيلَِة 

ِحيَحِة.  ِد ِمْن َتَحقُِّق اأَلْهَداِف التَّْرَبويَِّة الصَّ ِبِحَراَسِة اأَلْجَياِل َوالتَّأَكُّ
َوَنْسَعى - ِبَعْوِن هللاِ - إِلَى َتْطِويِر الَمَناِهِج ِمْن ِخاَلِل: ِدَراَسِة الَواِقِع التَّْعلِيِمّيِ َوَتْعِزيِز 
راِسيَِّة الَِّتي  ِة الّدِ ْعِف، َوَرْبِط الَمادَّ ِة الَمْوُجوَدِة ِفي الَمَناِهِج، َوُمَعالََجِة ِنَقاِط الضَّ ِنَقاِط الُقوَّ
اَها الُمَتَعلُِّم ِبالِبيَئِة الَِّتي َيِعيُش ِفيَها، َوَتْطِويِر أَسالِيِب التَّْدِريِس ِبَما َيَتَناَسُب َمَع ُمْسَتوى  َيَتلَقَّ
الُمَتَعلِِّميَن، َوُمَراَعاِة الُفُروِق الَفْرِديَِّة َبْيَنُهْم، َوَتْشِويِق الُمَتَعلِِّميَن لَِفْهِم الُمْحَتَوى َوالْرِتَقاِء 

ِبُمْسَتَوَياِتِهُم التَّْحِصيلِيَِّة ِمْن َصّفٍ إِلَى َصّفٍ ِبَشْكٍل ُمْمِتٍع. 
َوَل َنْنَسى أَنَّ َتْنِفيَذ الَمَناِهِج لَْيَس ِمْن َمَهاّمِ الُمَعلِِّم َوْحَدُه، َبْل َل ُبدَّ أَْن َيُكوَن َعَمالاً َتَعاُوِنيًّا 
َساُت الُمْجَتَمِع الَمَدِنّيِ ُكلَُّها.  ُه َوُمَؤسَّ َيْشَتِرُك ِفيِه الُمَعلُِّم َوالُمَتَعلُِّم َوَولِيُّ األَْمِر َوالُمِديُر َوالُمَوّجِ
َوَنْسأَُل هللاَ َتَعالَى أَْن َيْكُتَب أَْجَر الُمَؤلِِّفيَن َوُكّلِ َمْن َشاَرَك ِفي َتْطِويِر الَمَناِهِج، َوُكّلِ َمْن 
ّيَِبَة َوأَْن  ُيَشاِرُك ِفي َتْنِفيِذَها َعلَى أَْرِض الَواِقِع، َوَنْسأَلُُه َتَعالَى أَْن ُيَباِرَك َهِذِه الُجُهوَد الطَّ

. َيْأُخَذ ِبأَْيِدِيَنا لِِبَناِء اأَلْجَياِل ِبَناءاً ُمَتكاِمالاً
اأ.يحيى بدر الدين احلوثي 

وزير الربية والتعليم 
 رئي�ش اللجنة العليا للمناهج
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ت�صدير

اِهِريَن،  الطَّ آلِِه  َوَعلَى  ٍد  ُمَحمَّ َسّيِِدَنا  َعلَى  الُم  َوالسَّ اَلُة  َوالصَّ الَعالَِميَن،  َرّبِ   ِ ِلَّ الَحْمُد 
ا َبْعُد:  ُه َعْن أَْصَحاِبِه الـُمْنَتَجِبيَن، أَمَّ َوَرِضَي اللَـّ

لُِتَواِكَب  َكلَِّها؛  التََّعلُِّميَِّة  التَّْعلِيِميَِّة  الَعَملِيَِّة  َتْطِويَر  َيْعِني  َراِسيَِّة  الّدِ الَمَناِهِج  َتْطِويَر  إِنَّ 
الَمَناِهِج  َتْطويُر  َيُكوَن  أَلَّ  َيْقَتِضي  َوَهَذا  لِْلَحَياِة،  الُمْخَتلَِفِة  الَجَواِنِب  ِفي  ِريَع  السَّ التََّغيَُّر 
وَن َواأَلَكاِديِميُّوَن َوالَباِحُثوَن  َعَمالاً َفْرِديًّا، َبْل َعَمالاً َتَعاُوِنيًّا، َيْشَتِرُك ِفيه الُعلََماُء الُمْخَتصُّ

ُهوَن َوالُمَعلُِّموَن َوأَْولَِياُء األُُموِر.  َوالُمْشِرُفوَن التَّْرَبِويُّوَن َوالُمَوّجِ
ُل َشْخِصيََّة  لِيَمِة الَِّتي ُتَشّكِ َوَتْهَتمُّ َوَزاَرُة التَّْرِبَيِة َوالتَّْعلِيِم ِبالَمَناِهِج لِِبَناِء الِخْبَراِت السَّ
التَّْرَبِوَيِة  اأَلْهَداِف  ِفي  َتَتَمثَُّل  َوالَِّتي  الَحِديَثُة،  الَمَناِهُج  َتَتَطلَُّبَها  الَِّتي  اأَلْبعاِد  ِوْفَق  الُمَتَعلِِّم 
الُمْنَسِجَمِة َمَع ُمْجَتَمِعَنا، َواأَلسالِيِب الُمَناِسَبِة ِفي التَّْعلِيِم َوالتََّعلُِّم، َوأَسالِيِب التَّْقويِم الَكِفيلَِة 

ِحيَحِة.  ِد ِمْن َتَحقُِّق اأَلْهَداِف التَّْرَبويَِّة الصَّ ِبِحَراَسِة اأَلْجَياِل َوالتَّأَكُّ
َوَنْسَعى - ِبَعْوِن هللاِ - إِلَى َتْطِويِر الَمَناِهِج ِمْن ِخاَلِل: ِدَراَسِة الَواِقِع التَّْعلِيِمّيِ َوَتْعِزيِز 
راِسيَِّة الَِّتي  ِة الّدِ ْعِف، َوَرْبِط الَمادَّ ِة الَمْوُجوَدِة ِفي الَمَناِهِج، َوُمَعالََجِة ِنَقاِط الضَّ ِنَقاِط الُقوَّ
اَها الُمَتَعلُِّم ِبالِبيَئِة الَِّتي َيِعيُش ِفيَها، َوَتْطِويِر أَسالِيِب التَّْدِريِس ِبَما َيَتَناَسُب َمَع ُمْسَتوى  َيَتلَقَّ
الُمَتَعلِِّميَن، َوُمَراَعاِة الُفُروِق الَفْرِديَِّة َبْيَنُهْم، َوَتْشِويِق الُمَتَعلِِّميَن لَِفْهِم الُمْحَتَوى َوالْرِتَقاِء 

ِبُمْسَتَوَياِتِهُم التَّْحِصيلِيَِّة ِمْن َصّفٍ إِلَى َصّفٍ ِبَشْكٍل ُمْمِتٍع. 
َوَل َنْنَسى أَنَّ َتْنِفيَذ الَمَناِهِج لَْيَس ِمْن َمَهاّمِ الُمَعلِِّم َوْحَدُه، َبْل َل ُبدَّ أَْن َيُكوَن َعَمالاً َتَعاُوِنيًّا 
َساُت الُمْجَتَمِع الَمَدِنّيِ ُكلَُّها.  ُه َوُمَؤسَّ َيْشَتِرُك ِفيِه الُمَعلُِّم َوالُمَتَعلُِّم َوَولِيُّ األَْمِر َوالُمِديُر َوالُمَوّجِ
َوَنْسأَُل هللاَ َتَعالَى أَْن َيْكُتَب أَْجَر الُمَؤلِِّفيَن َوُكّلِ َمْن َشاَرَك ِفي َتْطِويِر الَمَناِهِج، َوُكّلِ َمْن 
ّيَِبَة َوأَْن  ُيَشاِرُك ِفي َتْنِفيِذَها َعلَى أَْرِض الَواِقِع، َوَنْسأَلُُه َتَعالَى أَْن ُيَباِرَك َهِذِه الُجُهوَد الطَّ

. َيْأُخَذ ِبأَْيِدِيَنا لِِبَناِء اأَلْجَياِل ِبَناءاً ُمَتكاِمالاً
اأ.يحيى بدر الدين احلوثي 

وزير الربية والتعليم 
 رئي�ش اللجنة العليا للمناهج
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املوؤلف�������ون 

اِهِريَن،  الطَّ آلِِه  َوَعلَى  ٍد  ُمَحمَّ َسّيِِدَنا  َعلَى  الُم  َوالسَّ اَلُة  َوالصَّ الَعالَِميَن،  َرّبِ   ِ ِلَّ الَحْمُد 

ا َبْعُد:  ُه َعْن أَْصَحاِبِه الـُمْنَتَجِبيَن، أَمَّ َوَرِضَي اللَـّ

انطالقاًا من توجيهات وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج الدراسية بصورة مستمرة 

المختلفة،  الحياة  جوانب  شتى  في  المتسارعة  والمتغيرات  الحياتية  للتطورات  مواكبة 

األساسي،  التعليم  الثالث من مرحلة  للصف  الجتماعية  التربية  كتاب  بتطوير  قمنا  فقد 

المتعلم  تشّكِل شخصية  التي  السليمة  الخبرات  بناء  إلى  تطويره  الذي سعينا من خالل 

وفق األبعاد التي تتطلبها المناهج الحديثة المتمثلة في األهداف التربوية المنسجمة مع 

مجتمعنا وبما يعزز الهوية الوطنية.

وعليه فقد تم تنظيم الكتاب على شكل وحدات دراسية، وكل وحدة تحتوي على عدد 

من الدروس التي تبدأ باألهداف التي تناسب المرحلة العمرية والقدرات، وبعدها تفاصيل 

الدرس متضمنة الوسائل واألنشطة.

وقد حرص كل من اشترك في هذا التطوير على اعتماد األسلوب السهل والواضح 

المادة  فهم  في  للمساعدة  التعليمية  بالوسائل  الستعانة  مع  األساليب  وتنوع  وتعدد 

الدينية  القيم  التالميذ  لدى  تعزز  التي  السليمة  والقيم  المهارات  ينمي  وبما  واستيعابها 

والوطنية واألخالقية التي ترتبط بحياتهم اليومية في المنزل والمدرسة والحي والقرية.

                         ونسأل هللا الهداية والتوفيق.
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ال�سفحةاملو�سوع                            الف�سل الدرا�سي الأول
6الوحدة الأوىل : اأ�سرتي واأقربائي 

الـدر�س الأول : اأ�سرتي واأقربائي.
الدر�س الثاين : العالقات يف اأ�سرتي.
الدر�س الثالث : الإح�سان يف الأ�سرة.

الدر�س الرابع : بيـــــــــتي.
                           تقومي الوحدة الأوىل

7
12
16
20
24

25الوحدة الثانية : مدر�ستي وم�سجدي
الدر�س الأول :  م�ســـــــجدي. 

الدر�س الثاين : اأتعلم يف م�سجدي.
الدر�س الثالث : مدر�ســـــتي.

الدر�س الرابع : اأتعلم يف مدر�ستي.
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38
43
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47
50
53
57
60

62الوحدة الرابعة : ظواهر من حولنا
الـــدر�س الأول :  اجلهات الأ�سلية. 

الدر�س الثانــي :  الأر�س.
الدر�س الثالــث :  الف�سول الأربعة.
الدر�س الرابــع : الزمن )الوقت(.
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63
66
70
73
76
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الوحدة األولى

أســرتي 
وأقــاربي

أهداف الوحــدة :

عزيزي التلميذ بعد درا�صة هذه الوحدة ُيتوقع منك اأن تكون قادًرا على اأن:
د معنى: )الأ�صرة – الأقارب – العالقة – الإح�صان – البيت(. تحدِّ  -1

ي بع�ش اأفراد اأ�صرتك. ت�صمِّ  -2
تذكر بع�ش اأقاربك.  -3

ت�صرح بع�ش وظائف اأفراد الأ�صرة.  -4
ن اأهمية العالقة بين الأ�صرة والأقارب. تبيِّ  -5

نحو  الإح�صان  اأهمية  على  دلياًل  الكريم  القراآن  من  ت�صتخرج   -6
الوالدين.

ن اأهمية المحافظة على البيت. تبيِّ  -7
ر عظمة الإن�صان عند اهلل تعالى. تقدِّ  -8

دروس الوحدة :

الدر�ش الأول: اأ�صرتي واأقاربي.
الدر�ش الثاني: العالقات في الأ�صرة.
الدر�ش الثالث: الإح�صان في الأ�صرة.

الدر�ش الرابع: بيتي.

7

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

أسرتي وأقاربيالدرس األول

أهداف الدرس

1- تعرف معنى: )الأ�صرة – الأقارب(.

2- تذكر اأفراد اأ�صرتك.

ي بع�ش اأقاربك. 3- ت�صمِّ

ر اأهمية الترابط بين اأ�صرتك واأقاربك. 4- تقدِّ

5- تعطي دلياًل من القراآن الكريم على ترابط الأ�صرة والأقارب.

- اأنا اأعي�ش مع اأفراد اأ�صرتي.
- تتكون اأ�صرتي من:
• جدي وجدتي.  

• اأبي واأمي.  
• اإخوتي واأخواتي.  

 أسرتــــــــــــي

عزيزي التلميذ ُيتوقع منك بعد النتهاء من هذا الدر�ش اأن :

- كم عدد اأفراد اأ�صرتك ؟
عدد اأفراد اأ�صرتي..............

- هل لديك اإخوة واأخوات ؟
ال�صحيحة  الإجابة  اأختار  اأنا 
عالمة  اأمامها  واأ�صع  املنا�صبة 

)(  فيما ياأتي:

) ( - نعم، لديَّ اإخوة. عددهم...........   
) ( - نعم، لديَّ اأخوات. عددهن........   
) ( - لي�ش لديَّ اإخوة    
) ( - لي�ش لديَّ اأخوات      
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

أفراد أسرتي

يليها: ما  واأكمُل  الآتية  َور  ال�صُّ •  اأتاأمُل 

هذه ال�صورة فيها جميع  ...............

هذه ال�صورة فيها  ...........................

9

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

اأختي اأبيجدياأخي

الأ�صرة: اأفراد  تو�صح  ال�صور  من  عدد  • لديك 
ُل ال�صورة بالكلمة المنا�صبة لها فيما ياأتي:     - اأ�صِ

أقـــاربــــــي

هذه ال�صورة فيها اأقاربي

•  اأتاأمُل ال�صورة الآتية، ثم اأمالأُ الفراغات  التي تليها:
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

اأختي اأبيجدياأخي

الأ�صرة: اأفراد  تو�صح  ال�صور  من  عدد  • لديك 
ُل ال�صورة بالكلمة المنا�صبة لها فيما ياأتي:     - اأ�صِ

أقـــاربــــــي

هذه ال�صورة فيها اأقاربي

•  اأتاأمُل ال�صورة الآتية، ثم اأمالأُ الفراغات  التي تليها:
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

ي: هو اأخو والدي. - َعمِّ
ي:..............   - اأكتُب ا�صم َعمِّ

اتي: ............  تي: هي اأخت والدي. عدد َعمَّ - َعمَّ
- خالي: هو اأخو والدتي. ا�صمه: ..............

- خالتي: هي اأخت والدتي. عدد خالتي: ............ 
ي: هو والد والدي. - َجدِّ

ي:..............  - اأكتب ا�صم َجدِّ

؟ اأقارب  اأ�صرة  لكل  يوجد  • هل 
• قال اهلل تعالى:))ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ  (( )الفرقان: 54([
- اأ�صرُح الآية القراآنية بم�صاعدة معلِّمي.

قوية. عالقات  بهم  تربطنا  اأ�صرتي  • اأقارب 
- اأَتاأمُل ال�صورتين الآتيتين، واألحُظ بع�ش اأنواع الترابط بين الأ�صرة 

واأقاربها:

هذه ال�صورة فيها اأبي مع
خالي فهو من اأقاربي

هذه ال�صورة فيها اأفراد الأ�صرة 
مع بع�ش اأقاربها يوم العيد

11

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأَ�صُع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة، و عالمة )×( اأمام العبارة 
الخطاأ فيما ياأتي:

.)  ( اأ - الجد لي�ش ِمن اأفراد الأ�صرة    
.)  ( ب- الأقارب والأ�صرة يعي�صون في بيت واحد  
.)  ( ج� - اأبي اأحد اأفراد اأ�صرتي    
.)  ( د- الأم والأبناء ِمن اأفراد الأ�صرة   

2 ( اأُْكِمُل النمط :
تتكون الأ�صرة ِمن اأفراد، هم:

الأم

خالي

يخالي َعمِّ

ي يَعمِّ َجدِّ

ي َجدِّ

نها فيما ياأتي:  3( اأختاُر الإجابة ال�صحيحة واألوِّ

  ß  اأ- �صقيق والدي هو      

ß      ب-اأبو والدتي هو     

        بطاقة تفكري :
ما واجبي اأنا واأ�صرتي تجاه اأقاربي؟

أنشطة الدرس

4( قال اهلل تعاىل:))ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ  
على  للتعرف  ال�صابقة  الآية  اأ�صرُح  معلمي  بم�صاعدة   ،)) ېئ   ېئ   ېئ  

معنى )ن�صًبا و�صهًرا(.
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأَ�صُع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة، و عالمة )×( اأمام العبارة 
الخطاأ فيما ياأتي:
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أنشطة الدرس
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

العالقات في اأ�سرتيالدر�س الثاني

أهداف الدرس
عزيزي التلميذ ُيتوقع منك بعد النتهاء من هذا الدر�ش اأن :

ف معنى العالقات الأ�صرية. 1- ُتَعرِّ
د وظائف الأ�صرة. 2- تعدِّ

3- تبيِّن واجباتك نحو اأفراد اأ�صرتك.
4- ت�صرح الحديث الذي يبيِّن رحمة ال�صغير وتقدير الكبير.

 5- تو�صح اأهمية العالقة الح�صنة بين اأفراد الأ�صرة.
6- تقتدي بر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم في تعامله مع اآل بيته.
ِغيَرَنا          قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم: ))َمْن َلْم َيْرَحْم �صَ

ا((. ْر َكِبيَرَنا َفَلْي�َش ِمنَّ َوَلْم ُيَوقِّ
اأ�صرُح الحديث بم�صاعدة ُمَعلِّمي.

اأتاأمُل ال�صورة الآتية، واأتحدُث عنها:

13

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

عالقة األب واألم

بين  العالقة  اهلل  جعل 
وثيقة  ع��الق��ة  والأم  الأب 
تكوين  اإل��ى  تهدف  مترابطة، 

الأ�صرة وحمايتها.

ژ   ))ڈ   تعالى:  قال 

ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ  

گ   گ   گ   ک  

گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    

ڱ(()الروم: 21(.[

اأخي ي�صاعد والدي في المزرعة

اأختي ت�صاعد والدتي في المنزل

اأبي واأمي يتحدثان معنا

و�صحت الآية قوة العالقة بن  -
الأب والأم يف تكوين الأ�صرة.

ما وظيفة والدك ؟ ........... -

ما وظيفة والدتك ؟ ..ِ........ -

اأتاأمُل ال�صور ال�صابقة، واأتحدُث عنها.
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

�صورة تو�صح الأ�صرة ال�صعيدة

واجبات األبناء

من  عودتهما  وعند  يوم،  كل  المدر�صة  اإلى  واأختي  اأخي  يذهب   
المدر�صة يقومان بم�صاعدة والدي ووالدتي:

اأعماله.  في  والدي  ي�صاعد  – اأخي 
المنزل. اأعمال  في  والدتي  ت�صاعد  – اأختي 

م الطاعة لوالديك ؟ •  كيف تقدِّ
تالحظ ؟ ماذا  الآتية.  ال�صورة  اإلى  •  انظر 

نالحظ اأن الأ�صرة امل�صلمة قوية ومرابطة وكل اأفرادها متحابون 
ومتعاونون.

15

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

ُل الكلمة في العمود ) اأ ( بما ينا�صبها من العمود )ب(: 1 ( اأَ�صِ
)ب() اأ (

والدتي
اأختي

اأ�صرتي
والدي

اأخي

- يعمل ويوفر المال لالأ�صرة.
- تطبخ لنا الطعام وتغ�صل مالب�صنا.

- يذهب لم�صاعدة والدي.
- ت�صاعد والدتي في اأعمال البيت.

- �صعيدة ومترابطة.
2 ( اأَْكُتُب الحديث الدال على التراحم والتقدير بين اأفراد الأ�صرة .

3 ( اأَُعلُِّل:
العالقات الأ�صرية الح�صنة تجعل الأ�صرة في �صعادة دائمة.  

        بطاقة تفكري :
من واجبات الأبناء تعزيز العالقات الأ�صرية . و�صح ذلك.

أنشطة الدرس

4(اأكتُب نبذة تعريفية اأو�صح فيها اأهمية تعاون الأ�صرة، ثم اأقدمها 
في الإذاعة المدر�صية.
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي
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في الإذاعة المدر�صية.
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الإح�سان في الأ�سـرةالدر�س الثالث

أهداف الدرس
ُيتوقع منك بعد النتهاء من هذا 

الدر�ش اأن :

د معنى الإح�صان. 1-تحدِّ

2-تبيِّن كيف ُيح�صن الأب اإلى اأ�صرته.

3- تو�صح اأهمية الإح�صان في الأ�صرة.

الإح�صان  عن  قراآنية  اآي��ة  4-تذكر 
للوالدين.

ر قيمة الإح�صان عند اهلل. 5- تقدِّ

ليلة  والدي كل  اأين يذهب  اإلى  البنت: 
بعد عودته من عمله يا اأمي ؟

وُيح�سن  والديه،  ليتفقد  يذهب  الأم: 
اإليهما، ويطمئن عليهما.

البنت: وهل يعود والدي اإلى البيت ؟
الأم: نعم. لكنه -اأحياًنا- يعود متاأخًرا، 

وقد ذهبتما اإلى النوم.
البنت: اأنا اأحترم والدي واأقّدر اإح�سانه 

نحو والديه.
جميًعا،  اإلينا  ُيح�سن  ا  اأي�سً وهو 

ويوفر لنا حاجاتنا، ويطمئن علينا.

الأبن ُيح�صن اإلى ...... ويطمئن ........

اأتاأمُل احلوار بن البنت واأمها:

17

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

هو تقديم الأعمال ال�صالحة 
في الأ�صرة والمجتمع.

اأ�صرته  اأفراد  نحو  الأب  اإح�صان   -1
الدائر  احلوار  اأتابع  واأقاربه: 

بن الأخ واأخته.

اأتاأمل  اأ�صرتها:  اإح�صان الأم نحو   -2
ث  اأحتدَّ ثم  ال�صابقة،  ال�صورة 

عنها.

الوالدين:  نحو  الأبناء  اإح�صان   -3
الطاعة  واج��ب  الأب��ن��اء  م  ُي��ق��دِّ
اأمر  كما  لوالديهما  والإح�����ص��ان 

))ٱ   ت��ع��اىلب��ق��ول��ه:  اهلل 
ٻ  ٻ  ٻٻ  (( )الأحقاف: 15( .

        اأتاأمل ال�صورة املقابلة، ثم اأحتدث 
عنها.

اإلحســـــــان:

أنواع اإلحسان

حوار بين الأخ واأخته
ا  مري�صً كنُت  الأي��ام  اأح��د  في  الأخ: 
وقد كان اأبي واأمي ُيح�صنان اإلّي.

اأبي واأمي يخافان علينا  اأخته: نعم. 
فهما  نتعب،  اأو  نمر�ش  عندما 

يقومان برعايتنا.

اأختي تطيع والدي

اأمي ت�صاعدني في ا�صتذكار درو�صي
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

4- اإح�صان اأفراد الأ�صرة نحو اأقاربهم والآخرين:
اأفراد الأ�صرة ُيح�صنون اإىل الأقارب واجلريان واملحتاجن وامل�صاكن، 

ويقّدمون لهم امل�صاعدات.
اأنظُر اإىل ال�صورة الآتية، واأكمُل ما يليها:

-  ديننا الإ�صالمي يحثنا على الإح�صان: 

قال اهلل تعاىل: ))ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ   ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  (( )الروم: 38(.[
- ا�صرح الآية الكرمية .

- اأ�صارت الآية القراآنية الإح�صان اإىل: )الأقارب – امل�صاكن – ابن 
ال�صبيل(.

بنت ت�صاعد ..........

19

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

ُل الكلمة يف العمود ) اأ ( مبا ينا�صبها من العمود )ب(: 1( اأَ�صِ

)ب() اأ (

اأبي
اهلل 
اأمي
اأنا

ت�صهر على راحتنا عندما منر�ش. -
يتفقد والديه كل يوم وُيح�صن اإليهما. -
ُم امل�صاعدة للم�صاكن. - اأقدِّ
يحب املح�صنن. -

2( اأذكُر الآية الدالة على  اأن اهلل اأمرنا بالإح�صان اإلى الوالدين.

3( اأََعلُِّل:

ر ما يقدمه لنا. اأنا اأحترم والدي، واأقدِّ  

        بطاقة تفكري :

قال اهلل تعاىل: ))  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  

ژ(( )�سورة النحل:90(. اأ�سرُح الآية مب�ساعدة معلِّمي.

أنشطة الدرس

4( اأُجِري مقابلة مع اأحد المعلمين عن الإح�صان في اإذاعة المدر�صة.
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي
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ر ما يقدمه لنا. اأنا اأحترم والدي، واأقدِّ  

        بطاقة تفكري :
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  

ژ(( )�سورة النحل:90(. اأ�سرُح الآية مب�ساعدة معلِّمي.

أنشطة الدرس

4( اأُجِري مقابلة مع اأحد المعلمين عن الإح�صان في اإذاعة المدر�صة.
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

بيـــتيالدر�س الرابع

أهداف الدرس

ُيتوقع منك عزيزي التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�ش اأن:
1- تعرف معنى البيت.

2- ت�صف البيت الذي ت�صكن فيه اأ�صرتك.
3- تقارن بين البيت ال�صحي وغير ال�صحي.

4- تر�صم �صكل البيت.
5- تتعرف على قواعد ال�صالمة في البيت.

ر جهود والديك في توفير م�صتلزمات البيت والأ�صرة.  6- تقدِّ

معنى البيت:
هو المكان الذي ت�صكن فيه 

الأ�صرة.

هذا البيت ت�صكن فيه الأ�صرة

21

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

يتكون بيت الأ�صرة من:

- غرف النوم لأفراد الأ�صرة.
- غرفة ا�صتقبال ال�صيوف.

- المطبخ.
ام. - الحمَّ

اأتاأمل ال�صورة التي تو�صح بيت الأ�صرة في ال�صفحة ال�صابقة.

-  ما هو البيت ال�صحي ؟

من  عدد  فيه  ال�صحي:  البيت   -
مطبخ  وفيه  الوا�صعة،  الغرف 
واأثاث  نظيف،  ام  وحمَّ نظيف، 
كبيرة،  نوافذ  ولُه  نظيف، 
ال�صم�ش، ويدخله  اإليه  وت�صل 

الهواء النقي.

اأتاأمُل ال�صورة التي تو�صح البيت ال�صحي، ثم اأكمُل ما يليها.

-  اإًذا ما هو البيت غير ال�صحي ؟

أقسام البيت:

البيت الصحي:

هذا البيت �صحي لأن ال�صم�ش .......

-  كم عدد الغرف في بيتك ؟
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

؟ الآمن  البيت  يعني  •   ماذا 

-    البيت الآمن: يلتزم فيه اأفراد الأ�صرة بقواعد ال�صالمة ومنها: 
)اإغالق اأنبوبة الغاز- توفير �صيدلية اإ�صعافات اأولية(.

-    و�صع الأدوات الحادة وال�صارة في مكان ل ي�صل اإليه الأطفال.

اذكرها. ؟  الآمن  البيت  في  لل�صالمة  اأخرى  قواعد  هناك  •    هل 
............................................................... -
............................................................... -
............................................................... -

البيت اآلمن:

من قواعد ال�صالمة في البيت اأن 
.........

من قواعد ال�صالمة في البيت اأن 
.........

-  اأتاأمُل ال�صورتين اللتين تو�صحان قواعد ال�صالمة في البيت الآمن، واأكمُل 
ما يليهما:

23

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأ�صُع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة 
اخلطاأ فيما ياأتي:

)  ( اأ – البيت هو المكان الذي ت�صكن فيه الأ�صرة.   
)  ( ب- يتكون البيت من غرفة واحدة.     
)  ( ج- في البيت ال�صحي عدد من الغرف.     
)  ( د – البيت الذي ت�صل اإليه ال�صم�ش غير �صحي.   
)  ( ه�- اإغالق اأنبوبة الغاز طريقة لتاأمين البيت.   

2 ( اأقارُن بين البيت ال�صحي والبيت غير ال�صحي .
ُد ثالًثا من قواعد ال�صالمة في بيت الأ�صرة الآمن. 3 ( اأعدِّ

4( اأكمُل الفراغ فيما ياأتي:
ر والِدي واأحترمه لأنه يوفر م�صتلزمات ........... - اأقدِّ  

 5( ٹ ٹ چ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ     ڈ  
ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  چ)�صورة العنكبوت(

اأ�صرح الآية بال�صتعانة مبعلمي وزمالئي.

        بطاقة تفكري :
البيت له اأهمية كبيرة لأفراد الأ�صرة . لم�اذا ؟

أنشطة الدرس
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأ�صُع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة 
اخلطاأ فيما ياأتي:

)  ( اأ – البيت هو المكان الذي ت�صكن فيه الأ�صرة.   
)  ( ب- يتكون البيت من غرفة واحدة.     
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 5( ٹ ٹ چ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ     ڈ  
ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  چ)�صورة العنكبوت(
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        بطاقة تفكري :
البيت له اأهمية كبيرة لأفراد الأ�صرة . لم�اذا ؟

أنشطة الدرس
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

تقويـــــم الوحــــــدة األولـى 

1 ( �صع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة 
اخلطاأ فيما ياأتي:

)  ( اأ - الجدة لي�صت من اأفراد الأ�صرة.    
)  ( ب- ل تربطنا باأقاربنا عالقة اأ�صرية.   
)  ( ج- العم والخال من الأقارب.              
)  ( د- توجد في العالقة الأ�صرية في ديننا الإ�صالمي مودة ورحمة. 
)  ( ه�- الإح�صان من اأعمال الأ�صرة ال�صالحة.   
)  ( و- البيت الآمن له �صيدلية لالإ�صعافات  الأولية.  

2 ( اأكمل الآية القراآنية:
وبالوالدين  اإياه  اإل  تعبد  األ   .......... وق�صى   (( تعالى:  قال 

............(( )الإ�صراء :23(.

3 ( اكتب ثالثة من اأفراد الأ�صرة ، وثالثة من الأقارب فيما ياأتي: 
اأ – من اأفراد اأ�صرتي:   

ب- من اأقاربي :  
)( وزع الأعمال اإىل العالقة – والإح�صان بو�صع عالمة ) 4

الإح�صانالعالقةالأعمالم
زيارة الأقارب1
طاعة الوالدين2
تعطي امل�صكن3
وظائف الأ�صرة4
عقد الزواج5
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الوحدة الثانية

مسجدي 
ومدرستي 

أهداف الوحــدة :
عزيزي التلميذ بعد درا�صة هذه الوحدة ُيتوقع منك اأن تكون قادًرا على اأن:

1- تذكر معنى: )  الم�صجد – المدر�صة(.
د موقع بيتك من الم�صجد. 2- تحدِّ

3- تذكر العاملين في الم�صجد.
د العاملين في المدر�صة. 4- تعدِّ

5- ت�صهم في الأعمال التطوعية داخل الم�صجد والمدر�صة.
6- تو�صح القيم الدينية التي نتعلمها في الم�صجد.

ر اأهمية الم�صجد لنا كم�صلمين. 7- تقدِّ
ن ماذا تتعلم في مدر�صتك. 8- تبيِّ

ر جهود المعلمين في تربية وتعليم الأجيال. 9- تقدِّ
10- ت�صارك زمالءك في الأن�صطة المدر�صية.

دروس الوحدة :
الدر�ش الأول: م�صجدي.

الدر�ش الثاني: اأتعلم في م�صجدي.
الدر�ش الثالث: مدر�صتي.

الدر�ش الرابع: اأتعلم في مدر�صتي.
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الوحدة الثانية

مسجدي 
ومدرستي 

أهداف الوحــدة :
عزيزي التلميذ بعد درا�صة هذه الوحدة ُيتوقع منك اأن تكون قادًرا على اأن:

1- تذكر معنى: )  الم�صجد – المدر�صة(.
د موقع بيتك من الم�صجد. 2- تحدِّ

3- تذكر العاملين في الم�صجد.
د العاملين في المدر�صة. 4- تعدِّ

5- ت�صهم في الأعمال التطوعية داخل الم�صجد والمدر�صة.
6- تو�صح القيم الدينية التي نتعلمها في الم�صجد.

ر اأهمية الم�صجد لنا كم�صلمين. 7- تقدِّ
ن ماذا تتعلم في مدر�صتك. 8- تبيِّ

ر جهود المعلمين في تربية وتعليم الأجيال. 9- تقدِّ
10- ت�صارك زمالءك في الأن�صطة المدر�صية.

دروس الوحدة :
الدر�ش الأول: م�صجدي.

الدر�ش الثاني: اأتعلم في م�صجدي.
الدر�ش الثالث: مدر�صتي.

الدر�ش الرابع: اأتعلم في مدر�صتي.
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

م�ســــجديالدر�س الأول

أهداف الدرس

ف الم�صجد. 1-ُتَعرِّ
2- تو�صح �صبب رفع الأذان في الم�صجد.

3- تردد كلمات الأذان عند �صماع الموؤذن.
4- توؤدي ال�صالة في الم�صجد بعد �صماع الأذان.

5- تذكر بع�ش اأعمال الخير والإح�صان والتعاون التي يمكن اأن ت�صارك 
بها في الم�صجد.

6- تقّدر دور الم�صجد في جمع وتوجيه الم�صلمين.

تعريف الم�صجد:
يذهب  ال��ذي  المكان  ه��و 
ال�صالة،  لأداء  الم�صلمون  اإليه 
الخير  اأع��م��ال  ف��ي  وال��ت��وج��ه 

والإح�صان.

اأين يقع بيتك من الم�صجد ؟ .................

بيت اأحمد
الم�صجد

بيت علي

م�صجد بعيد

عزيزي التلميذ ُيتوقع منك بعد النتهاء من هذا الدر�ش اأن :

27
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ي�صلي النا�ش في الم�صجد 
وي�صمعون ....... يوم الجمعة

ي�صلي النا�ش �صالة الجماعة 
في .............

الو�صوء من �صروط ال�صالة الم�صجد

موقع مسجدي:

-  هل بيتك قريب من الم�صجد ؟
-  هل ت�صمع �صوت الموؤذن؟

د الجهة لموقع بيتك من الم�صجد. -  حدِّ

-  هل تذهب اإلى ال�صالة عند �صماع نداء الموؤذن ؟
         اأتاأمُل ال�صور التو�صيحية، واأكمُل ما يليها:
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

ي�صلي النا�ش في الم�صجد 
وي�صمعون ....... يوم الجمعة
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الم�صلم يقوم بتنظيف الم�صجد

الم�صلمون يقروؤون القراآن

العاملون يف املسجد:

ي�صمى الم�صوؤول عن الم�صجد: )الَقيِّم(  
-  ما واجبنا نحو الم�صجد ؟

-  هل يوجد للم�صجد َمرافق؟ اذكر بع�صها.

اأتاأمُل ال�صور التي تو�صح َمرافق الم�صجد وبع�ش الأعمال التي يقوم 
بها الم�صلم في الم�صجد:

29

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأكتُب ا�صم الم�صجد الذي اأ�صلي فيه .
....................................................  

2 ( اأ�صُع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة 
اخلطاأ فيما ياأتي:

)  ( اأ – يتم بناء الم�صجد مع عدد من المرافق.    
)  ( ب- يخ�ص�ش الم�صجد للنوم فقط.     
)  ( ج- ل يذهب النا�ش لل�صالة عند �صماع الأذان.   
)  ( د- ي�صمى الم�صوؤول عن الم�صجد بالمدير.    
)  ( ه�- عند �صماع  الموؤذن اأذهب اأنا ووالدي لل�صالة.   

3 ( واجبي نحو الم�صجد :
......................................................  

4(  اأر�صُم ما يلي:
اأ- �صكل الم�صجد في لوحة منا�صبة واأقدمه لوالدي ومعلِّمي.

ب- جدوًل مو�صح�ًا عليه اأوقات  ال�صالة.

        بطاقة تفكري :

ىب   مب   خب    حب   جب   يئ   ىئ   ))مئ   تعاىل:  اهلل  قال 
يب  جت  حت    خت  مت    ىت  (( )النور: 36(.  

اأ�صرُح الآية م�صتعين�ًا مبعلِّمي.

أنشطة الدرس
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأكتُب ا�صم الم�صجد الذي اأ�صلي فيه .
....................................................  

2 ( اأ�صُع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة 
اخلطاأ فيما ياأتي:

)  ( اأ – يتم بناء الم�صجد مع عدد من المرافق.    
)  ( ب- يخ�ص�ش الم�صجد للنوم فقط.     
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ب- جدوًل مو�صح�ًا عليه اأوقات  ال�صالة.

        بطاقة تفكري :

ىب   مب   خب    حب   جب   يئ   ىئ   ))مئ   تعاىل:  اهلل  قال 
يب  جت  حت    خت  مت    ىت  (( )النور: 36(.  

اأ�صرُح الآية م�صتعين�ًا مبعلِّمي.

أنشطة الدرس
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

اأتعلم في م�سجديالدر�س الثاني

أهداف الدرس

ن ما تتعلمه في الم�صجد. 1- تبيِّ
2- تذكر العبادات التي تقام في الم�صجد.

3- تو�صح اأهمية اأداء ال�صالة في الم�صجد.
4- ت�صارك في نظافة الم�صجد.

ر قيمة الأعمال ال�صالحة في الم�صجد. 5- تقدِّ

اأتعلم في م�صجدي:
- قراءة القراآن الكريم.

- ال�صالة.
- الإح�صان.

- الدعاء.

اأنا اأتعلم ............ 

واأحفظ عدًدا من.........

عزيزي التلميذ ُيتوقع منك بعد النتهاء من هذا الدر�ش اأن تكون قادًرا على اأن:

اأنا اأتعلم 
..................

قراءة القرآن:
قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم: ))َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم الُقْراآَن َوَعلََّمُه((.

-  كم تحفظ ِمن �ُصَور القراآن الكريم ؟
يليهما: ما  واأكمُل  الآتيتين،  ال�صورتين  • اأتاأمُل 

31

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

موقع مسجدي:

الصـــــــــــــــــــالة

اإلحســـــــــــــــــــان:

يليهما: ما  واأكمُل  الآتيتين  ال�صورتين  • اأتاأمُل 

الإح�ص��ان من الأعمال ال�صالحة 
الت��ي ح��ث عليها دينن��ا الإ�ص��المي، 
ونتعل��م ذل��ك ف��ي الم�ص��جد، مث��ل: 
)التعاون – م�ص��اعدة المحتاجين – 
التطوع ف��ي اأعمال الخير – احترام 
م�ص��روع  ف��ي  – الم�ص��اهمة  الكبي��ر 

اإفطار ال�صائم(.

اأتاأمُل ال�صورة واألحُظ الإح�صان.
اأنا اأتعلم الإح�صان

اأنا اأتعلم .................اأنا اأتعلم .................
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

موقع مسجدي:

الصـــــــــــــــــــالة

اإلحســـــــــــــــــــان:

يليهما: ما  واأكمُل  الآتيتين  ال�صورتين  • اأتاأمُل 

الإح�ص��ان من الأعمال ال�صالحة 
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اإفطار ال�صائم(.

اأتاأمُل ال�صورة واألحُظ الإح�صان.
اأنا اأتعلم الإح�صان

اأنا اأتعلم .................اأنا اأتعلم .................
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

م الدعاء:
ّ
أتعل

الدعاء: مخ العبادة، وفيه يناجي الم�صلم ربه، ويطلب منه حاجته.

-  لماذا يلجاأ الإن�صان الم�صلم اإلى اهلل بالدعاء ؟

طفل  يدعو .......................

طفلة تدعو .......................

33

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأ�صُع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة 
اخلطاأ فيما ياأتي:

)  ( اأ – ال�صالة ركن من اأركان الإ�صالم.   
)  ( ب- اأتعلم قراءة القراآن وحفظه في الم�صجد.  
)  ( ج- ت�صح ال�صالة بدون و�صوء.    
)  ( د- نظافة الم�صجد من اأعمال الإح�صان.    
)  ( ه�- حفظ القراآن الكريم غير مهم.   

2 ( اأختار الكلمة المنا�صبة للعبارات من بين الكلمات المقابلة فيما ياأتي:

امل�صنعامل�صجدالبا�شاأ - يلتقي  امل�صلون يف ........

تالوة القراآنالر�صماحل�صابب- نتعلم يف امل�صجد .....

املبذريناملح�صننالبخالءج- اهلل يحب .....

ل يهمغري مطلوبمخ العبادةد- الدعاء .......

3 ( عدد ال�صلوات التي ي�صليها الم�صلمون في اليوم والليلة:
.....................       

4( اأر�صُم لوحة تو�صح ال�صلوات الخم�ش وعدد ركعاتها .

        بطاقة تفكري :
اأعلُل : ))خيركم من تعّلم القراآن وعّلم�ه ((.

أنشطة الدرس
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأ�صُع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة 
اخلطاأ فيما ياأتي:

)  ( اأ – ال�صالة ركن من اأركان الإ�صالم.   
)  ( ب- اأتعلم قراءة القراآن وحفظه في الم�صجد.  
)  ( ج- ت�صح ال�صالة بدون و�صوء.    
)  ( د- نظافة الم�صجد من اأعمال الإح�صان.    
)  ( ه�- حفظ القراآن الكريم غير مهم.   

2 ( اأختار الكلمة المنا�صبة للعبارات من بين الكلمات المقابلة فيما ياأتي:

امل�صنعامل�صجدالبا�شاأ - يلتقي  امل�صلون يف ........

تالوة القراآنالر�صماحل�صابب- نتعلم يف امل�صجد .....

املبذريناملح�صننالبخالءج- اهلل يحب .....

ل يهمغري مطلوبمخ العبادةد- الدعاء .......

3 ( عدد ال�صلوات التي ي�صليها الم�صلمون في اليوم والليلة:
.....................       

4( اأر�صُم لوحة تو�صح ال�صلوات الخم�ش وعدد ركعاتها .

        بطاقة تفكري :
اأعلُل : ))خيركم من تعّلم القراآن وعّلم�ه ((.

أنشطة الدرس
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

مدر�ستـــــيالدر�س الثالث

أهداف الدرس

ف المدر�صة. 1- ُتعرِّ
2- تكتب ا�صم مدر�صتك.

3- تذكر بع�ش العاملين في المدر�صة.
ر عن حبك لمدر�صتك. 4- تعبِّ

عل��ى  المحافظ��ة  اأهمي��ة  ��ن  تبيِّ  -5
المدر�صة.

د َمرافق المدر�صة. 6- تعدِّ
مدر�صة

للمدر�صة �صاحة كبيرة  ال�صف من اأهم مرافق المدر�صة 

-  ما ا�صم مدر�صتك ؟
ا�صم مدر�صتي: ................................

عزيزي التلميذ ُيتوقع منك بعد النتهاء من هذا الدر�ش اأن :

35

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

-  لماذا اأحب مدر�صتي؟
.................................................

مرافق مدرستي:

تتكون المدر�صة من عدد من الَمرافق منها:
                )ال�صفوف – الإدارة – المكتبة – الملعب(.

-  اأذكُر ما اأعرفه من الَمرافق الموجودة في مدر�صتي.
اأتاأمُل ال�صور الآتية لأتعرف بع�ش َمرافق المدر�صة:

مكتب ....................

ملعب ....................

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

.................. 
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

-  لماذا اأحب مدر�صتي؟
.................................................

مرافق مدرستي:

تتكون المدر�صة من عدد من الَمرافق منها:
                )ال�صفوف – الإدارة – المكتبة – الملعب(.

-  اأذكُر ما اأعرفه من الَمرافق الموجودة في مدر�صتي.
اأتاأمُل ال�صور الآتية لأتعرف بع�ش َمرافق المدر�صة:

مكتب ....................

ملعب ....................

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

.................. 
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

�صورة للعاملين في..........

المعلمة اأمام التالميذ
في .......................

العاملون يف املدرسة

العاملين،  من  ع��دد  مدر�صتي  في 
مثل:

– وك��ي��ل  ال���م���در����ص���ة  )م���دي���ر 
المدر�صة – الإداريون – المعلمون – 
عامل النظافة – م�صرف المق�صف – 

م�صرف الأن�صطة(.

نحو  ك��ت��ل��م��ي��ذ  واج���ب���ك  م���ا   -
العاملين؟

واجب التلميذ اأن يحترم العاملين 
في المدر�صة واأن يتعاون معهم.

ما ا�صم معلمك ؟

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

ما عمل مدير المدر�صة ؟  -

- اأتاأمُل ال�صور، واأكمُل ما يليها.

37
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1 ( اأ�صُع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة 
اخلطاأ فيما ياأتي:

)  ( اأ – المدير ي�صرف على جميع العاملين في المدر�صة.   
)  ( ب- المعلم لي�ش من العاملين في المدر�صة.    
)  ( ج- مدر�صتي هي المكان الذي اأ�صكن فيه.    
)  ( د- نظافة المدر�صة م�صوؤولية عامل النظافة فقط.   
)  ( ه�-  ال�صف لي�ش من مرافق المدر�صة.     

2 ( اأكتُب اأهم عمل يوؤديه كٌل من:
مدير المدر�صة: ) ...................................(  -

ال���م���ع���ل�����������م:).................................... (            .  -

ال���ت���ل���م���ي�������ذ:)....................................(                .  -
3 ( اأذكُر واجبي نحو العاملين في المدر�صة .

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

4( اأر�صُم �صكل مدر�صتي بالتعاون مع اأحد زمالئي واأعر�صها على معلِّمي.

        بطاقة تفكري :
ما هو مجل�ش الآباء؟ وما عمله في المدر�صة ؟

أنشطة الدرس

http://E-learning-moe.edu.ye



37

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأ�صُع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة 
اخلطاأ فيما ياأتي:
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)  ( د- نظافة المدر�صة م�صوؤولية عامل النظافة فقط.   
)  ( ه�-  ال�صف لي�ش من مرافق المدر�صة.     

2 ( اأكتُب اأهم عمل يوؤديه كٌل من:
مدير المدر�صة: ) ...................................(  -

ال���م���ع���ل�����������م:).................................... (            .  -

ال���ت���ل���م���ي�������ذ:)....................................(                .  -
3 ( اأذكُر واجبي نحو العاملين في المدر�صة .

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

4( اأر�صُم �صكل مدر�صتي بالتعاون مع اأحد زمالئي واأعر�صها على معلِّمي.

        بطاقة تفكري :
ما هو مجل�ش الآباء؟ وما عمله في المدر�صة ؟

أنشطة الدرس

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye



38

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

اأتعلم في مدر�ستيالدر�س الرابع

أهداف الدرس

ف النظام المدر�صي. ُتَعرِّ  .1
تو�صح اأهمية النظام داخل المدر�صة.  .2

ت�صارك في اأداء تحية العلم.  .3
ن اأهمية ما تتعلمه في المدر�صة. تبيِّ  .4

�صبط  ف��ي  المدر�صة  مدير  دور  ر  ت��ق��دِّ  .5
النظام المدر�صي.

اأتعلم في مدر�صتي:

- النظام المدر�صي.

-  تنظيم الوقت في المدر�صة.

- اآداب التعامل في المدر�صة.

العلوم النافعة.   -

تقف التلميذات في  ...................

عزيزي التلميذ ُيتوقع منك بعد النتهاء من هذا الدر�ش اأن :

39
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النظام املدرسي:

تنظيم الوقت يف املدرسة:

اأتاأمُل ال�صور، واأنتبه للحوار مع معلمي وزمالئي:
ما معنى النظام المدر�صي؟   -

ال��م��در���ص��ي: هو  ال��ن��ظ��ام   -

الل�����ت�����زام ب��ال��الئ��ح��ة 

ال�����م�����در������ص�����ي�����ة،واأداء 

الواجبات باحترام.

نعني  بتنظيم الوقت المدر�صي: 

 – المدر�صة  اإلى  الدخول  )وقت 

الن�صباط  عملية   – منها  الخروج 

في طابور المدر�صة – تقديم اإذاعة 

 – العلم  تحية  تقديم   – المدر�صة 

دخول التالميذ ف�صولهم للدرا�صة(.

-كيف تنظم اأوقاتك في المدر�صة ؟

- واجبنا عند �صماع القراآن الكريم.........
- وقت الإذاعة المدر�صية. ...............

عندما يتكلم المعلِّم
 ................... 
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النظام املدرسي:

تنظيم الوقت يف املدرسة:

اأتاأمُل ال�صور، واأنتبه للحوار مع معلمي وزمالئي:
ما معنى النظام المدر�صي؟   -

ال��م��در���ص��ي: هو  ال��ن��ظ��ام   -

الل�����ت�����زام ب��ال��الئ��ح��ة 

ال�����م�����در������ص�����ي�����ة،واأداء 

الواجبات باحترام.

نعني  بتنظيم الوقت المدر�صي: 

 – المدر�صة  اإلى  الدخول  )وقت 

الن�صباط  عملية   – منها  الخروج 

في طابور المدر�صة – تقديم اإذاعة 

 – العلم  تحية  تقديم   – المدر�صة 

دخول التالميذ ف�صولهم للدرا�صة(.

-كيف تنظم اأوقاتك في المدر�صة ؟

- واجبنا عند �صماع القراآن الكريم.........
- وقت الإذاعة المدر�صية. ...............

عندما يتكلم المعلِّم
 ................... 
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اأتاأمُل ال�صورة، واأكمُل ما يليها:

الطابور املدرسي:

آداب التعامل يف املدرسة:

المدر�صي  الطابور  ف��ي  نتعلم 
ان��ت��ظ��ام ال��ت��الم��ي��ذ ف���ي ���ص��ف��وف 
التمارين  بع�ش  واأداء  منتظمة، 
ال��ري��ا���ص��ي��ة، وت��ق��دي��م الإذاع����ة 

المدر�صية، وتقديم تحية العلم.
هل تح�صر الطابور المدر�صي   -

كل يوم؟

ْف لنا عالقاتك مع زمالئك في المدر�صة. -  �صِ
اأتعامُل مع زمالئي باحترام وتقدير.
اأتاأمُل ال�صور الآتية، واأكمُل ما يليها:

بعد تحية العلم ندخل..........
وتبداأ الح�صة ......................

التلميذ يحترم ....................  اأنا اأحترم معلمي ..............

41
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 العلوم النافعـة :
ُ
أتعلم

ما هي العلوم التي نتعلمها في المدر�صة؟  -
...........................................................

اأتاأمُل ال�صور الآتية، واأكمُل ما يليها:

التالميذ في المكتبة .................

در�ش مادة.........................
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 العلوم النافعـة :
ُ
أتعلم

ما هي العلوم التي نتعلمها في المدر�صة؟  -
...........................................................

اأتاأمُل ال�صور الآتية، واأكمُل ما يليها:

التالميذ في المكتبة .................

در�ش مادة.........................
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1( اأمالأُ الفراغ بالكلمة المنا�صبة من العمود المقابل للعبارات الآتية:

اأ – اأعامل زمالئي بتقدير ...............
ب- اأحترم معلمي لأنه يعلمنا العلوم ..............

ر ............... المجتهدين. ج – مدير المدر�صة يقدِّ
د- المعلم يعلمنا مادة  التربية ..................

ه�- يقف التالميذ في ............... بنظام 

التالميذ
الجتماعية

واحترام
الطابور
النافعة

2( ماذا اأفعل في المواقف الآتية:
اأ – اإذا لم اأفهم الدر�ش ....................................  
ب- اإذا مر�ش اأحد زمالئي .................................  
ج�- اإذا تاأخرت عن الطابور................................  

3(اأجري مقابلة مع معلِّمي واأ�صاأله بع�ش الأ�صئلة عن فائدة التربية الجتماعية.

4( اأر�صم جدوًل مو�صًحا عليه تنظيم وقتي المدر�صي، واأعر�صه على معلِّمي.

        بطاقة تفكري :
كيف اأك�صب احترام زمالئي في المدر�صة ؟

أنشطة الدرس

43
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1 ( �صع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )×( اأمام العبارة 
اخلطاأ فيما ياأتي:

) اأ – عند �صماع نداء املوؤذن اأ�صلي يف البيت.              )   
)  ( م.   ي امل�صوؤول عن امل�صجد بالَقيِّ ب- ن�صمِّ  
)  ( ج- اأتعلم يف م�صجدي الر�صم والريا�صة.    
)  ( د - ال�صالة ركن من اأركان الإ�صالم.     
)  ( ه�- عامل املكتبة لي�ش من العاملن يف املدر�صة.   

2 ( اكتْب اأهم عمل يوؤديه :
خطيب اجلمعة:  ...................  -1

م�صرف الن�صاط الريا�صي: ...................  -2
امل�صلم عند �صماع نداء املوؤذن: ...................  -3

3 ( اذكْر ثالث فقرات يتم تقدميها يف الإذاعة املدر�صية:
........................................................ -  

......................................................... -  
........................................................ -  

تقويـــــم الوحــــــدة الثانية 
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( �صع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )×( اأمام العبارة 
اخلطاأ فيما ياأتي:

) اأ – عند �صماع نداء املوؤذن اأ�صلي يف البيت.              )   
)  ( م.   ي امل�صوؤول عن امل�صجد بالَقيِّ ب- ن�صمِّ  
)  ( ج- اأتعلم يف م�صجدي الر�صم والريا�صة.    
)  ( د - ال�صالة ركن من اأركان الإ�صالم.     
)  ( ه�- عامل املكتبة لي�ش من العاملن يف املدر�صة.   

2 ( اكتْب اأهم عمل يوؤديه :
خطيب اجلمعة:  ...................  -1

م�صرف الن�صاط الريا�صي: ...................  -2
امل�صلم عند �صماع نداء املوؤذن: ...................  -3

3 ( اذكْر ثالث فقرات يتم تقدميها يف الإذاعة املدر�صية:
........................................................ -  

......................................................... -  
........................................................ -  

تقويـــــم الوحــــــدة الثانية 
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)( مّيز بن ما تتعلمه يف املدر�صة، وما تتعلمه يف امل�صجد بو�صع عالمة ) 4

يف امل�صجديف املدر�صةاأنا اأتعلمم

1
2
3
4
5

اأقوم بتاأدية ال�صلوات
اأدر�ش مادة الريا�صيات
قراءة القراآن وحفظه

النظام املدر�صي
تقدمي الن�صيد الوطني

5 ( ما فائدة الإذاعة املدر�صية ؟

انتهت دروس الفصل الدراسي األول

45
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الفصل الدراسي الثاني
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الفصل الدراسي الثاني
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الوحدة الثالثة

احلي 
والقرية

أهداف الوحــدة :

يتوقع منك عزيزي التلميذ بعد درا�سة هذه الوحدة اأن تكون قادًرا 
على اأن:

د مكونات الحي ومكونات القرية. تحدِّ  .1
تو�سح معنى الجار.  .2

تو�سح الفائدة التي تحققها المهنة.  .3
تذكر فوائد النظافة.  .4

واأمانة  الذين يعملون ب�سدق  المهن  اأ�سحاب  ر جهود  تقدِّ  .5
في مهنهم.

دروس الوحدة :

الدر�س الأول: مكان ال�سكن.
الدر�س الثاني: جيراني.

الدر�س الثالث: مهن ال�سكان.
الدر�س الرابع: نظافة حيي وقريتي.

47
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يتوقع منك عزيزي التلميذ بعد الإنتهاء من هذا الدر�س تكون قادًرا على اأن:
د اأهم مكونات: )القرية - المدينة(. تحدِّ  .1

تذكر اأهم الأعمال التي يقوم بها �سكان: )القرية - المدينة(.  .2
تذكر المواد التي ي�ستخدمها �سكان القرى في بناء بيوتهم.   .3

تو�سح اأنواع الخدمات المتوفرة في المدينة.  .5

تاأمل ال�سورة رقم )1(  �ست�ساهد فيها اإحدى القرى في وطنك، وت�سم 
معبدة،  وغير  �سيقة  طرقها  واأغلب  المدينة،  من  اأ�سغر  ا  �سكانيًّ تجمًعا 
ويعمل اأغلب �سكانها في الزراعة، وتربية الموا�سي، وبع�سهم يعمل في 

اأعمال اأخرى.

مكان السكنالدرس األول

أهداف الدرس

�سورة رقم )2( المواد  الم�ستخدمة في البناء�سورة رقم )1( لقرية من القرى اليمنية
المحلية  المواد  على  منازلهم  بناء  في  القرى  �سكان  اأغلب  ويعتمد 
اللِِّبن،  الطين،  والبي�ساء(،  )ال�سوداء  الحجارة  مثل:  لديهم،  المتوفرة 

�َسَعف النخيل. انظر ال�سورة رقم )2(.

القريــــــة : 
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يتوقع منك عزيزي التلميذ بعد الإنتهاء من هذا الدر�س تكون قادًرا على اأن:
د اأهم مكونات: )القرية - المدينة(. تحدِّ  .1

تذكر اأهم الأعمال التي يقوم بها �سكان: )القرية - المدينة(.  .2
تذكر المواد التي ي�ستخدمها �سكان القرى في بناء بيوتهم.   .3

تو�سح اأنواع الخدمات المتوفرة في المدينة.  .5

تاأمل ال�سورة رقم )1(  �ست�ساهد فيها اإحدى القرى في وطنك، وت�سم 
معبدة،  وغير  �سيقة  طرقها  واأغلب  المدينة،  من  اأ�سغر  ا  �سكانيًّ تجمًعا 
ويعمل اأغلب �سكانها في الزراعة، وتربية الموا�سي، وبع�سهم يعمل في 

اأعمال اأخرى.

مكان السكنالدرس األول

أهداف الدرس

�سورة رقم )2( المواد  الم�ستخدمة في البناء�سورة رقم )1( لقرية من القرى اليمنية
المحلية  المواد  على  منازلهم  بناء  في  القرى  �سكان  اأغلب  ويعتمد 
اللِِّبن،  الطين،  والبي�ساء(،  )ال�سوداء  الحجارة  مثل:  لديهم،  المتوفرة 

�َسَعف النخيل. انظر ال�سورة رقم )2(.

القريــــــة : 
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مدينة  فيها  �ستجد   ،)3( رقم  ال�سورة  اإلى  انظر  التلميذ،  عزيزي 
تتكون من عدد من المناطق ال�سكنية الكبيرة التي ُت�سمى اأحياء، وكل 

حي من هذه الأحياء مق�ّسم اإلى عدد من الحارات.

وتتميز المدينة ب�سوارعها الوا�سعة وبكثرة عدد ال�ساكنين فيها.

يتوج��ه اإل��ى المدين��ة ع��دد كبير م��ن اأهال��ي الق��رى المج��اورة لها 
لال�س��تفادة م��ن الخدم��ات المتوف��رة فيه��ا، مث��ل: المتاج��ر، المعاه��د، 

الجامعات، الم�ست�سفيات، المكاتب الحكومية الر�سمية.

ويعمل �سكان المدينة في التجارة وال�سناعة وتقديم الخدمات.

�سورة رقم )3( لإحدى المدن اليمنية

املـــديـــنـــة : 

49
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1 ( اأ�سُع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة 
الخطاأ فيما ياأتي:

)  ( ٌع �سكاني �سغير.    اأ – المدينة َتَجمُّ  
)  ( ب- �سكان المدينة اأكثر من �سكان القرية.    
)  ( م الحي اإلى عدد من الحارات .   ج- ُيَق�سَّ  

)  ( د- اأغلب ال�سوارع في القرى �سيقة وترابية.   

ُل عبارات المجموعة ) اأ ( بما ينا�سبها من المجموعة )ب(: 2 ( اأَ�سِ
)ب() اأ (

- يعمل اأغلب �سكان القرى في
- ِمْن مواد البناء في القرى

ا - القرية ت�سم تجمًعا �سكانيًّ
- تتميز المدينة عن القرية

- �َسَعف النخيل.
- الزراعة.

- اأ�سغر من المدينة.
- بكثرة خدماتها.

3 ( اأو�سُح:  لماذا يتوجه اأهالي القرى اإلى المدينة ؟

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

مجاورة  قرى  اأربع  اأو  ي،  َحيِّ في  تقع  التي  الحارات  اأ�سماء  اأكتُب   )4
لقريتي بال�ستعانة بمعلِّمي.

أنشطة الدرس
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأ�سُع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة 
الخطاأ فيما ياأتي:

)  ( ٌع �سكاني �سغير.    اأ – المدينة َتَجمُّ  
)  ( ب- �سكان المدينة اأكثر من �سكان القرية.    
)  ( م الحي اإلى عدد من الحارات .   ج- ُيَق�سَّ  

)  ( د- اأغلب ال�سوارع في القرى �سيقة وترابية.   

ُل عبارات المجموعة ) اأ ( بما ينا�سبها من المجموعة )ب(: 2 ( اأَ�سِ
)ب() اأ (

- يعمل اأغلب �سكان القرى في
- ِمْن مواد البناء في القرى

ا - القرية ت�سم تجمًعا �سكانيًّ
- تتميز المدينة عن القرية

- �َسَعف النخيل.
- الزراعة.

- اأ�سغر من المدينة.
- بكثرة خدماتها.

3 ( اأو�سُح:  لماذا يتوجه اأهالي القرى اإلى المدينة ؟

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

مجاورة  قرى  اأربع  اأو  ي،  َحيِّ في  تقع  التي  الحارات  اأ�سماء  اأكتُب   )4
لقريتي بال�ستعانة بمعلِّمي.

أنشطة الدرس
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جيرانـــــيالدر�س الثاني

أهداف الدرس
يتوقع منك عزيزي التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

تو�سح معنى الجار.  .1
ن ما يجب على الإن�سان نحو جيرانه. تبيِّ  .2

تذكر عاقبة بخل الإن�سان الم�سلم على جيرانه.  .3
ر قيمة الإح�سان اإلى الجيران. تقدِّ  .4

جيراني: هم الذين تقع بيوتهم بالقرب من بيتي. فَمْن ي�سكن بجوار 
بيتي اأو بالقرب منه اأ�سميه جاري.

باأن  وذلك  يعاملوني،  اأن  اأحب  كما  جيراني  اأعامل  اأن  عليَّ  ويجب 
فال  اهلل،  اأعطاني  مما  واأعطيهم  معهم،  واأت�سامح  واأحترمهم،  رهم  اأقدِّ
اأبخل عليهم، ول اأح�سدهم، ول اأقوم باأي عمل قد يوؤذيهم اأو يزعجهم. 

ُح�ْسُن الجوار ل اأزعج الجيران

51

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

َزاَل  َما  قال الر�سول الأعظم محمد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: )) 
ُثُه((. يِني ِبالَجاِر َحتَّى َظَنْنُت اأَنَُّه �َسُيَورِّ ِجْبِريُل ُيو�سِ

األحُظ ال�سورتين الآتيتين، واأمالأُ الفراغ الذي يليهما:

اإذا لعبت اأنا واأ�سدقائي في ال�سارع اأحر�س على عدم اإزعاج جيراني.

ما راأيك بمن يزعج جيرانه ؟  -

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

الإح�سان اإلى ................. 
واجب ............

هذا الت�سرف يوؤذي ..............
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َزاَل  َما  قال الر�سول الأعظم محمد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: )) 
ُثُه((. يِني ِبالَجاِر َحتَّى َظَنْنُت اأَنَُّه �َسُيَورِّ ِجْبِريُل ُيو�سِ

األحُظ ال�سورتين الآتيتين، واأمالأُ الفراغ الذي يليهما:

اإذا لعبت اأنا واأ�سدقائي في ال�سارع اأحر�س على عدم اإزعاج جيراني.

ما راأيك بمن يزعج جيرانه ؟  -

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

الإح�سان اإلى ................. 
واجب ............

هذا الت�سرف يوؤذي ..............
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1( اأ�سُل عبارات المجموعة ) اأ ( بما ينا�سبها من المجموعة )ب(:

2 ( اأذكُر كيف يعامل الإن�سان جيرانه:
..............................................

ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ژ   تعالى:  اهلل  قال   )3
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆژ )الن�ساء: 36(. اأكتُب هذه الآية الكريمة 

في لوحة، واأعلقها في ال�سف، تحت اإ�سراف معلِّمي.

        بطاقة تفكري :
اأقارُن بني القرية واملدينة من حيث املباين وعدد ال�سكان.

أنشطة الدرس

)ب( ) اأ ( 

الجيران.  -
بالقرب من بيتي.  -

-    كما نحب اأن يعاملونا.

تقع بيوت جيراني  -
يجب اأن نعامل جيراننا  -

ينبغي الإح�سان اإلى  -

53

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

ان في المدينة اأو القريةالدر�س الثالث كَّ ِمَهُن ال�سُّ

أهداف الدرس
يتوقع منك عزيزي التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

ف معنى المهنة. ُتَعرِّ  .1
تذكر خم�س مهن يقوم بها جيرانك.  .2

تو�سح الفائدة التي تحققها من المهن.  .3
ر جهود اأ�سحاب المهن الذين يعملون ب�سدق واإخال�س في مهنهم. تقدِّ  .4

نطلق على العمل الذي يمار�سه ال�سخ�س ب�سكل يومي مهنة، وجيران 
الآتية  وال�سور  متعددة،  مهن  في  يعملون  والقرية-  الحي،  -في  �سكني 

تو�سح لنا ذلك؛ فمنهم:

معلِّمة

طبيبة

ُمزارع

�سياد �سمك
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تذكر خم�س مهن يقوم بها جيرانك.  .2
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

��
ار نجَّ

مهند�س معماري

ُعمال نظافة

رجل مرور

رجل اأمن

خيَّاط
هل تعرف ِمَهًنا اأخرى ؟ اذكرها .  -

...............................................................
ما العمل الذي تحب اأن تعمل فيه عندما تكبر ؟  -

...............................................................
َمِن الذي ُينتج لنا القمح والخ�سروات ؟  -

...............................................................
55

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

م  للمهن اأهمية في حياتنا، فهي ت�سهِّل علينا تلبية حاجاتنا، وتقدِّ

لنا ما نحتاجه من خدمات؛ فالمعلِّم يزودنا بالمعرفة والِقَيم، والطبيب 

والنجار  وغيرهما،  والخ�سروات  القمح  لنا  ُينتج  والُمزارع  يعالجنا، 

ي�سنع لنا الأثاث، وهكذا المهن الأخرى تفيدنا. 

ر كل من يعمل في مهنته باأمانة و�سدق  ومن واجبنا اأن نحترم ونقدِّ

واإخال�س، فقد قال الر�سول الأكرم محمد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: 

)) اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه((.

ما معنى اإتقان العمل ؟ معلمك:    •  ا�ساأل 

أهمية املهن وتقدير أصحابها:

عندما اأمر�س ياأخذني والدي اإلى .......................  -
ي�سطاد ال�سياد ال�سمك من ..............................  -
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ما معنى اإتقان العمل ؟ معلمك:    •  ا�ساأل 

أهمية املهن وتقدير أصحابها:

عندما اأمر�س ياأخذني والدي اإلى .......................  -
ي�سطاد ال�سياد ال�سمك من ..............................  -
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

ُل �ساحب كل مهنة بعمله يف امل�ستطيل املقابل : 1 ( اأَ�سِ
)ب( )اأ(

يحمينا من الل�سو�س والأ�سرار.  -
ينتج القمح والفواكه.  -

يزودنا باملعرفة والقيم.  -
يعالج املر�سى.  -

-     ي�سمم لنا البيوت.

املهند�س املعماري -
املزارع -
رجل الأمن -
الطبيب -
املعلم -

اأمام   )×( وعالمة  ال�سحيحة،  العبارة  اأمام   )( عالمة  اأ�سُع   )  2
العبارة اخلطاأ فيما ياأتي :

)  ( اأ – املهند�س ينظم حركة ال�سري.    
)  ( ب- رجل املرور ي�سمم لنا البيوت.    
)  ( ج- ال�سياد ي�سطاد ال�سمك من البحر.        
)  ( د- النجار يخيط لنا املالب�س.     

ُد خم�س مهن يقوم بها جرياين: 3 ( اأُعدِّ
...........................................................

4( اأكتُب ما يلي:
اأ�سماء بع�س المهن في حارتي اأو قريتي، واأعر�سها على المعلم. اأ- 

اأ�سماء المهن اليدوية التي ت�ستهر بها منطقتي. ب- 

        بطاقة تفكري :
ماذا يحدث عندما ُيْخِل�ُس الإن�سان يف مهنته ؟

أنشطة الدرس
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

نظافة حيي وقريتيالدر�س الرابع

أهداف الدرس

يتوقع منك عزيزي التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:
تذكر فوائد النظافة.  .1

تو�سح اأهمية النظافة لالإن�سان الم�سلم.  .2
ت�ستخرج اآيات واأحاديث تحث على النظافة.  .3

عن  واأجيُب  واأ�سدقائه،  اإبراهيم  بين  دار  الذي  الآتي  الحوار  اأقراأُ 
الأ�سئلة التي تليه:

اإبراهيم: النظافة �سيء اأ�سا�سي بالن�سبة لالإن�سان الم�سلم.

عم�اد: نعم. فهو يتو�ساأ في اليوم خم�س مرات، وي�سلي بثياب نظيفة وطاهرة.

غدير: نعم. لقد �سمعت معلمتي وهي تردد اأحد الأقوال الماأثورة: ))النظافة 
من الإيمان((.

ا اأن النظافة تحمينا من الأمرا�س، وتن�سط اأج�سامنا  اأ�سامة: وهل تعلمون اأي�سً
وعقولنا وتجعلنا محبوبين ؟

ا اأن  اإبراهيم: مثلما نحر�س على نظافة اأنف�سنا ومالب�سنا وبيوتنا علينا اأي�سً
نحر�س على اأن يكون حينا نظيًفا وقريتنا نظيفة.

الحي والقرية بما فيهما من مدار�س وم�ساجد وم�ست�سفيات  نعم؛ لأن  عماد: 
وطرق ِمْلٌك لنا جميًعا، وعلينا تقع م�سوؤولية نظافتهما.
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

نظافة حيي وقريتيالدر�س الرابع

أهداف الدرس

يتوقع منك عزيزي التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:
تذكر فوائد النظافة.  .1

تو�سح اأهمية النظافة لالإن�سان الم�سلم.  .2
ت�ستخرج اآيات واأحاديث تحث على النظافة.  .3

عن  واأجيُب  واأ�سدقائه،  اإبراهيم  بين  دار  الذي  الآتي  الحوار  اأقراأُ 
الأ�سئلة التي تليه:

اإبراهيم: النظافة �سيء اأ�سا�سي بالن�سبة لالإن�سان الم�سلم.

عم�اد: نعم. فهو يتو�ساأ في اليوم خم�س مرات، وي�سلي بثياب نظيفة وطاهرة.

غدير: نعم. لقد �سمعت معلمتي وهي تردد اأحد الأقوال الماأثورة: ))النظافة 
من الإيمان((.

ا اأن النظافة تحمينا من الأمرا�س، وتن�سط اأج�سامنا  اأ�سامة: وهل تعلمون اأي�سً
وعقولنا وتجعلنا محبوبين ؟

ا اأن  اإبراهيم: مثلما نحر�س على نظافة اأنف�سنا ومالب�سنا وبيوتنا علينا اأي�سً
نحر�س على اأن يكون حينا نظيًفا وقريتنا نظيفة.

الحي والقرية بما فيهما من مدار�س وم�ساجد وم�ست�سفيات  نعم؛ لأن  عماد: 
وطرق ِمْلٌك لنا جميًعا، وعلينا تقع م�سوؤولية نظافتهما.
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

يرمي القمامة في المكان المنا�سب
)           (

يرمي القمامة ب�سورة ع�سوائية
)           (

ما الذي ا�ستفدته من الحوار الذي دار بين الأ�سدقاء ؟  -

ما القول الماأثور الذي رددته معلمة غدير ؟  -

عالمة  واأ�سُع  بينهما،  الفرق  واألحُظ  الآتيتين  ال�سورتين  اأتاأمُل 
)( تحت الت�سرف ال�سحيح:

ن�س��اط 
ا ل��ه عالقة بحق��وق الجار،  ا�س��تعن بمعلم��ك واكت��ب حديث�ًا نبويًّ

وعلقه في ال�سف.

        بطاقة تفكري :
كيف ميكن اأن ت�سهم اأ�سرتك مع جريانك يف حت�سني نظافة 
وجمال املنطقة التي تعي�سون فيها؟ ناق�س ذلك مع اأ�سرتك.

59

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

اأمام   )×( وعالمة  ال�سحيحة،  العبارة  اأمام    )( عالمة  اأ�سُع   )1
العبارة اخلطاأ فيما ياأتي :

)  ( اأ – النظافة �سيء مهم بالن�سبة لالإن�سان الم�سلم. 
)  ( ب- اأحافظ على نظافة حيي وقريتي.    
)  ( ج- على الجميع م�سوؤولية نظافة القرية والحارة 
)  ( د- النظافة تحمينا من الأمرا�س وتجعلنا محبوبين   

2( اأمالأُ الفراغ بالكلمة املنا�سبة فيما ياأتي:
اأ – اأحافظ على نظافة �سارعي كما اأحافظ على نظافة  .......  

ب- النظافة �سيء اأ�سا�سي بالن�سبة لالإن�سان   ............  
ج- النظافة حتمينا من ........................  

د- املرافق العامة يف احلي والقرية ِمْلٌك لل� ...................  
3( اأو�سُح ما الذي ا�ستفدته من احِلَوار بني اإبراهيم واأ�سدقائه؟

4( قال اهلل تعاىل:))ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ(( )البقرة : 222( 
اأكتُب هذه الآية الكرمية يف كرا�سة الن�ساط.

        بطاقة تفكري :
؟ للم�سلم  النظافة  اأهمية  ما  الإيم�ان" .  من  "النظافة 

أنشطة الدرس
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اأمام   )×( وعالمة  ال�سحيحة،  العبارة  اأمام    )( عالمة  اأ�سُع   )1
العبارة اخلطاأ فيما ياأتي :

)  ( اأ – النظافة �سيء مهم بالن�سبة لالإن�سان الم�سلم. 
)  ( ب- اأحافظ على نظافة حيي وقريتي.    
)  ( ج- على الجميع م�سوؤولية نظافة القرية والحارة 
)  ( د- النظافة تحمينا من الأمرا�س وتجعلنا محبوبين   

2( اأمالأُ الفراغ بالكلمة املنا�سبة فيما ياأتي:
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ج- النظافة حتمينا من ........................  

د- املرافق العامة يف احلي والقرية ِمْلٌك لل� ...................  
3( اأو�سُح ما الذي ا�ستفدته من احِلَوار بني اإبراهيم واأ�سدقائه؟

4( قال اهلل تعاىل:))ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ(( )البقرة : 222( 
اأكتُب هذه الآية الكرمية يف كرا�سة الن�ساط.

        بطاقة تفكري :
؟ للم�سلم  النظافة  اأهمية  ما  الإيم�ان" .  من  "النظافة 

أنشطة الدرس
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1 ( �سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة 
اخلطاأ فيما ياأتي:

)  ( اأ – ال�سوارع يف اأغلب القرى �سيقة ترابية.    

)  ( ُم احلي اإىل عدد من احلارات.   ب- ُيَق�سَّ  

) ج- يجب علينا اأن نعامل جرياننا كما نحب اأن يعاملونا. )   

) د- ا�ستخدام الأعرية النارية واملفرقعات ل يزعج اجلريان. )   

2 ( �سل عبارات املجموعة ) اأ ( مبا ينا�سبها من املجموعة )ب( 

)ب( ) اأ ( 

-  المدنية.
- من الإيمان.

-  بالقرب من بيتي.
-  المعرفة والِقَيم.

-  الأ�سرار.

- جيراني هم الذين تقع بيوتهم
- القرية اأ�سغر من 

- رجل الأمن يحمينا من
- المعلم يزودنا ب��

- النظافة

تقويـــــم الوحــــــدة الثالثة 

61
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ا بالن�سبة لالإن�سان امل�سلم ؟ 3 ( ملاذا ُتَعدُّ النظافة �سيًئا مهمًّ

ن�س��اط 
اِرّي.     َظاَفُة �ُسُلوٌك َح�سَ النَّ     

يف  وعلقها  لوحة  يف  اكتبها  ثم  الن�ساط،  كرا�سة  يف  العبارة  هذه  اكتب 
ال�سف.

        بطاقة تفكري :
كيف يمكن اأن ت�سهم اأ�سرتك مع جيرانك في الإح�سان لالأ�سر 
المحتاجة والفقيرة في حيك اأو قريتك؟ ناق�س ذلك مع اأ�سرتك.
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كيف يمكن اأن ت�سهم اأ�سرتك مع جيرانك في الإح�سان لالأ�سر 
المحتاجة والفقيرة في حيك اأو قريتك؟ ناق�س ذلك مع اأ�سرتك.
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الوحدة الربعة

ظواهـر من 
حولنـــــــا

أهداف الوحــدة :
عزيزي التليمذ يتوقع منك بعد درا�سة الوحدة تكون قادًرا على اأن :

تحدد الجهات الأ�سلية.  .1
ت�سف �سكل الأر�س وت�سمي طبقاتها.  .2

تبين نتائج حركة الأر�س حول نف�سها وحول ال�سم�س.  .3
تفرق بين الف�سول الأربعة.  .4

تبين اأهمية الوقت.  .5
ت�سمي الأ�سهر الهجرية والأ�سهر الميالدية.  .6

دروس الوحدة :
الدر�س الأول: الجهات الأ�سلية.

الدر�س الثاني: الأر�س.
الدر�س الثالث: الف�سول الأربعة.

الدر�س الرابع: الزمن )الوقت(
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الجهـات الأ�سليـةالدر�س الأول

أهداف الدرس
ُيتوقع منك عزيزي التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

ت�سمي الجهات الأ�سلية.   .1

تر�سم الجهات الأ�سلية.  .2

ر اأهمية معرفة الجهات الأ�سلية. تقدِّ  .3

د موقع مدر�ستك بالن�سبة لمنزلك. تحدِّ  .4

اجلهات األربع :

اأتاأمُل الر�سم الآتي: ماذا اأ�ساهُد ؟

�سكل )1 ( الجهات الأ�سلية
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الجهـات الأ�سليـةالدر�س الأول

أهداف الدرس
ُيتوقع منك عزيزي التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

ت�سمي الجهات الأ�سلية.   .1

تر�سم الجهات الأ�سلية.  .2

ر اأهمية معرفة الجهات الأ�سلية. تقدِّ  .3

د موقع مدر�ستك بالن�سبة لمنزلك. تحدِّ  .4

اجلهات األربع :

اأتاأمُل الر�سم الآتي: ماذا اأ�ساهُد ؟

�سكل )1 ( الجهات الأ�سلية
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

حتديد اجلهات األصلية :

اأتاأمُل الر�سم الآتي: ماذا اأ�ساهد ؟
اإنه ر�سم للجهات الأ�سلية الأربع. 

األحُظ اأن ال�سرق هو اإحدى الجهات في الر�سم، واأن الغرب هو جهة 
ا الجنوب. اأخرى، وهناك ال�سمال، واأي�سً

والآن، ما الفائدة من معرفة الجهات ؟
معرفة الجهات تفيد الم�سلم في تحديد جهة القبلة عند �سالته.

وهي  ال�سرق  جهة  ووجهه  واقف  الطفل  اأن  واألحُظ   ،)1( رقم  ال�سكل  اأنظُر 
الجهة التي ت�سرق منها ال�سم�س، وخلفه جهة الغرب وهي التي تغرب منها 
ال�سم�س، ويده الي�سرى ت�سير اإلى ال�سمال، ويده اليمنى ت�سير اإلى الجنوب.

فالجهات الأربع هي:

ال�سرق ، و..................... ، وال�سمال ، و....................... .

�سكل ) 2 (
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأ�سُل عبارات العمود ) اأ ( بما ينا�سبها من العمود )ب(:
)ب()اأ(

ت�سرق ال�سم�س من جهة  -
تغيب ال�سم�س في جهة  -

من فوائد معرفة الجهات  -

-  ال�سرق
-  تحديد القبلة

-  الغرب

اأر�سُم الجهات الأربع، واألونها باألوان مختلفة.   ) 2
ولي  م�ساعدة  مع  للمدر�سة  بالن�سبة  بيتي  جهة  بتحديد  اأقوم    ) 3

اأمري بذلك.

        بطاقة تفكري :
- اأين تذهب ال�سم�س عندما تغيب؟

أنشطة الدرس
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأ�سُل عبارات العمود ) اأ ( بما ينا�سبها من العمود )ب(:
)ب()اأ(

ت�سرق ال�سم�س من جهة  -
تغيب ال�سم�س في جهة  -

من فوائد معرفة الجهات  -

-  ال�سرق
-  تحديد القبلة

-  الغرب

اأر�سُم الجهات الأربع، واألونها باألوان مختلفة.   ) 2
ولي  م�ساعدة  مع  للمدر�سة  بالن�سبة  بيتي  جهة  بتحديد  اأقوم    ) 3

اأمري بذلك.

        بطاقة تفكري :
- اأين تذهب ال�سم�س عندما تغيب؟

أنشطة الدرس

http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye



66

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الأر�سالدر�س الثاني

أهداف الدرس

يتوقع منك عزيزي التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

َف �سكل الأر�س. 1- َت�سِ
تبيِّن قدرة اهلل في َجْعِل الأر�س �سالحة للحياة.  -2

ي ت�ساري�س الأر�س. ت�سمِّ  -3
تر�سم �سكل الأر�س الكروي.  -4

�سكل ) 1 ( يو�سح الكرة الأر�سية

67

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

والنبات،  والحيوان  الإن�سان  عليه  يعي�س  الذي  المكان  هي  الأر�س: 
وهي اأحد الكواكب التي تدور حول ال�سم�س.

خلق اهلل الأر�س و�سخرها لالإن�سان. واأول اإن�سان عا�س على الأر�س   -
اأبونا اآدم واأمنا حواء.

والآن، َمْن َخَلَق الأر�س ؟ ومن اأول اإن�سان عا�س عليها ؟
اأتاأمُل �سورة الأر�س. ماذا األحظ ؟ 

ما شكل األرض ؟

طبقات األرض :

عليها  ويعي�س  الأر�سية.  بالكرة  َيْت  �ُسمِّ ولذلك  كروية؛  الأر�س 
الإن�سان والحيوان والنبات والح�سرات وغيرها.

تتكون الأر�س من عدة طبقات.
ماذا ن�سمي الطبقة الظاهرة من الكرة الأر�سية ؟ ومَم تتكون ؟

الطبقة  ت�سمى    -
ال����ظ����اه����رة م��ن 
الأر�سية  ال��ك��رة 
وتعي�س  الق�سرة، 
من  العديد  عليها 

الكائنات.

�سكل ) 3 ( طبقات الأر�س

الق�سرة ال�ستار ال����������لُّ����������ب
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

والنبات،  والحيوان  الإن�سان  عليه  يعي�س  الذي  المكان  هي  الأر�س: 
وهي اأحد الكواكب التي تدور حول ال�سم�س.

خلق اهلل الأر�س و�سخرها لالإن�سان. واأول اإن�سان عا�س على الأر�س   -
اأبونا اآدم واأمنا حواء.

والآن، َمْن َخَلَق الأر�س ؟ ومن اأول اإن�سان عا�س عليها ؟
اأتاأمُل �سورة الأر�س. ماذا األحظ ؟ 

ما شكل األرض ؟

طبقات األرض :

عليها  ويعي�س  الأر�سية.  بالكرة  َيْت  �ُسمِّ ولذلك  كروية؛  الأر�س 
الإن�سان والحيوان والنبات والح�سرات وغيرها.

تتكون الأر�س من عدة طبقات.
ماذا ن�سمي الطبقة الظاهرة من الكرة الأر�سية ؟ ومَم تتكون ؟

الطبقة  ت�سمى    -
ال����ظ����اه����رة م��ن 
الأر�سية  ال��ك��رة 
وتعي�س  الق�سرة، 
من  العديد  عليها 

الكائنات.

�سكل ) 3 ( طبقات الأر�س

الق�سرة ال�ستار ال����������لُّ����������ب
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

تتكون ق�سرة الأر�س من الماء والياب�سة.  -
؟ لالأر�س  الثانية  الطبقة  ا�سم  • ما 

؟ لالأر�س  الثانية  الطبقة  تتكون  • ِمَم 
- الطبقة الثانية ت�سمى ال�ستار، وهي طبقة �سخرية من اأ�سمك طبقات الأر�س.

؟ لالأر�س  الثالثة  الطبقة  ا�سم  • ما 
؟ لالأر�س  الثالثة  الطبقة  تتكون  • ِمَم 

�سكل ) 4 (  �سورة للطبقة الثانية

�سكل ) 5( الطبقة الثالثة

اللب،  ت�سمى  الثالثة  الطبقة   -
وه���ي م��رك��ز الأر������س، وه��ي 

ا. طبقة حارة جدًّ
ثالث  م��ن  الأر����س  تتكون  اإًذا 

طبقات هي :
                                        -1
                                       -2 

-3

69

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأمالأُ الفراغ في العبارات الآتية بكلمات منا�سبة:
اأ – الأر�س هي المكان الذي ..........................  

و�سخرها   ..................... خلق  وتعالى  �سبحانه  اهلل  ب-   
....................

ج- الأر�س .............. لذلك �سميت بالكرة الأر�سية.  

2 ( تتكون الأر�س من ثالث طبقات هي:.........و..........و........

3 ( اأ�سُل كلمات العمود ) اأ ( بما ينا�سبها من العمود )ب(:

) ب () اأ (

الأر�س  -
ال�ستار  -

اللب  -
الق�سرة  -

مركز الأر�س.  -
كروية ال�سكل.  -

هي الطبقة الظاهرة لالأر�س.  -
اأ�سمك طبقات الأر�س.  -

4( يكلف المعلم التالميذ بجمع �سور لمناظر هي: الأر�س - النا�س 
الحيوانات، وو�سعها في دفتر الن�ساط.

        بطاقة تفكري :
- قم ب�سلق بي�سة ثم ق�سرها على طبقاتها الثالث )هل ت�سبه 

طبقات الأر�س؟(

أنشطة الدرس
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأمالأُ الفراغ في العبارات الآتية بكلمات منا�سبة:
اأ – الأر�س هي المكان الذي ..........................  

و�سخرها   ..................... خلق  وتعالى  �سبحانه  اهلل  ب-   
....................

ج- الأر�س .............. لذلك �سميت بالكرة الأر�سية.  

2 ( تتكون الأر�س من ثالث طبقات هي:.........و..........و........

3 ( اأ�سُل كلمات العمود ) اأ ( بما ينا�سبها من العمود )ب(:

) ب () اأ (

الأر�س  -
ال�ستار  -

اللب  -
الق�سرة  -

مركز الأر�س.  -
كروية ال�سكل.  -

هي الطبقة الظاهرة لالأر�س.  -
اأ�سمك طبقات الأر�س.  -

4( يكلف المعلم التالميذ بجمع �سور لمناظر هي: الأر�س - النا�س 
الحيوانات، وو�سعها في دفتر الن�ساط.

        بطاقة تفكري :
- قم ب�سلق بي�سة ثم ق�سرها على طبقاتها الثالث )هل ت�سبه 

طبقات الأر�س؟(

أنشطة الدرس
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الف�سول الأربعـةالدر�س الثالث

أهداف الدرس
يتوقع منك عزيزي التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

تبيِّن كيفية حدوث الف�سول الأربعة.  .1

ي ف�سول ال�سنة الأربعة . ت�سمِّ  .2

تذكر مميزات كل ف�سل.  .3

ف�سول ال�سنة – كيف تحدث هذه الف�سول ؟
تنق�سم ال�سنة اإلى اأربعة ف�سول، هي:  -

ال�سيف، الخريف ، ال�ستاء، الربيع، وتحدث الف�سول الأربعة نتيجة لدوران 

الف�سول الأربعة

71

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الأر�س حول ال�سم�س، وت�ستغرق في دورانها �سنة كاملة.
والآن حاول الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

في اأيِّ ف�سل ت�سقط الأمطار في بالدنا ؟  -
ت�سقط الأمطار في بالدنا في ف�سل ................

في اأيِّ الف�سول يكون الجو بارًدا في اليمن ؟  -
يكون الجو بارًدا في اليمن في ف�سل ..............

ما الف�سل الذي ياأتي بعد ف�سل الخريف ؟  -
ياأتي بعد ف�سل الخريف ف�سل .....................

عالية،  الحرارة  تكون  ال�سيف:  ف�سل 
خفيفة،  مالب�س  نلب�س 

تن�سج الثمار.

الحرارة،  درجة  تقل  الخريف:   ف�سل 
الأ�سجار  اأوراق  ت�سقط 

على الأر�س.

نلب�س  بارًدا،  الجو  يكون  ال�ستاء:  ف�سل 
مالب�س ثقيلة.

ف�سل الربيع: يكون الجو معتدًل، تخ�سرُّ 
الأر�س وتنمو النباتات، 

تثمر الأ�سجار.

الفصول األربعة :

http://E-learning-moe.edu.ye



71

التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الأر�س حول ال�سم�س، وت�ستغرق في دورانها �سنة كاملة.
والآن حاول الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

في اأيِّ ف�سل ت�سقط الأمطار في بالدنا ؟  -
ت�سقط الأمطار في بالدنا في ف�سل ................

في اأيِّ الف�سول يكون الجو بارًدا في اليمن ؟  -
يكون الجو بارًدا في اليمن في ف�سل ..............

ما الف�سل الذي ياأتي بعد ف�سل الخريف ؟  -
ياأتي بعد ف�سل الخريف ف�سل .....................

عالية،  الحرارة  تكون  ال�سيف:  ف�سل 
خفيفة،  مالب�س  نلب�س 

تن�سج الثمار.

الحرارة،  درجة  تقل  الخريف:   ف�سل 
الأ�سجار  اأوراق  ت�سقط 

على الأر�س.

نلب�س  بارًدا،  الجو  يكون  ال�ستاء:  ف�سل 
مالب�س ثقيلة.

ف�سل الربيع: يكون الجو معتدًل، تخ�سرُّ 
الأر�س وتنمو النباتات، 

تثمر الأ�سجار.

الفصول األربعة :
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

1 ( اأ�سُل عبارات العمود ) اأ ( بما ينا�سبها من العمود )ب(:

) ب () اأ (

ف�سل الربيع  -
ف�سل الخريف  -

ف�سل ال�ستاء  -
ف�سل ال�سيف  -

نلب�س مالب�س ثقيلة.  -
يكون الجو معتدًل.  -

ت�سقط اأوراق الأ�سجار.  -
تكون الحرارة عالية.  -

2 ( اأكمُل الفراغات الآتية بكلمات منا�سبة :
اأ – تنق�سم ال�سنة اإلى ............... ف�سول .

ب- تحدث الف�سول الأربعة نتيجة لدوران الأر�س حول ........
ج- ت�ستغرق الأر�س في دورانها ............... كاملة .

3( يطلب المعلم من التالميذ ر�سم مظاهر الف�سول الأربعة وعر�سها في ال�سف.

        بطاقة تفكري :
- في اأيِّ ف�سل نحن الآن؟

أنشطة الدرس
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الزمـن )الوقت (الدر�س الرابع

أهداف الدرس
يتوقع منك عزيزي التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

تذكر عدد ال�ساعات في اليوم.  .1
تو�سح اأجزاء ال�ساعة.  .2

تر�سم �سكل ال�ساعة.   .3
ي اأيام الأ�سبوع. ت�سمِّ  .4

تذكر الأ�سهر الهجرية والأ�سهر الميالدية.  .5
ر اأهمية الوقت. تقدِّ  .6

اليوم  = 24 �ساعة
ن�سف اليوم = 12 �ساعة.

ربع اليوم = 6 �ساعات.
ال�ساعة = 60 دقيقة

ن�سف ال�ساعة = 30 دقيقة
اأنظُر اإلى ال�سكل .  -

ال��درا���س��ة،  بين  وق��ت��ك  تنظم  كيف   -
ال�سالة، والنوم، واللعب، والمطالعة؟

وح�ساد  الدنيا  في  زرع  مو�سم  اإنه 
الم�سلم  على  ولذلك  الآخ��رة؛  في 

األَّ ي�سيع اأوقاته.

اليوم والساعــة :
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التربية االجتماعية للصف الثالث األساسي

الزمـن )الوقت (الدر�س الرابع

أهداف الدرس
يتوقع منك عزيزي التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

تذكر عدد ال�ساعات في اليوم.  .1
تو�سح اأجزاء ال�ساعة.  .2

تر�سم �سكل ال�ساعة.   .3
ي اأيام الأ�سبوع. ت�سمِّ  .4

تذكر الأ�سهر الهجرية والأ�سهر الميالدية.  .5
ر اأهمية الوقت. تقدِّ  .6

اليوم  = 24 �ساعة
ن�سف اليوم = 12 �ساعة.

ربع اليوم = 6 �ساعات.
ال�ساعة = 60 دقيقة

ن�سف ال�ساعة = 30 دقيقة
اأنظُر اإلى ال�سكل .  -

ال��درا���س��ة،  بين  وق��ت��ك  تنظم  كيف   -
ال�سالة، والنوم، واللعب، والمطالعة؟

وح�ساد  الدنيا  في  زرع  مو�سم  اإنه 
الم�سلم  على  ولذلك  الآخ��رة؛  في 

األَّ ي�سيع اأوقاته.

اليوم والساعــة :
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ا في حياتنا؛ لأنها ت�سبط اأوقاتنا. مهمة جدًّ

كم عدد اأيام الأ�سبوع ؟ عددها ............. اأيام  -
ما اأ�سماء اأيام الأ�سبوع ؟  -

والثنين   ،........... و  وال�سبت،  الجمعة،  هي:  الأ�سبوع  اأيام 
............، والأربعاء، و .............

ال�سنة  ى  وت�سمَّ يوًما.   29 اأو  يوًما   30 الهجري  ال�سهر  اأي��ام  وع��دد 
اإلى هجرة ر�سولنا محمد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم  الهجرية ن�سبة 

من مكة اإلى المدينة.
الأول،   ربي����ع  �سف������ر،  هي:مح���������رم،  الهجرية  ال�سنة  اأ�سهر 
 ، رجب    ، الآخ��رة  جمادى   ، الأول��ى  جم��������ادى  الثاني،   ربي������������ع 

�سعبان،  رم�س�������ان،  �س��������وال،  ذو القعدة،  ذو الحجة.

تتكون ال�سنة من 12 �سهًرا، وهي هجرية اأو ميالدية.

الساعــــــة:

األسبـــــــــــــوع:

السنة اهلجرية:

الشهر والسنـة :

عدد اأيام ال�سهر الميالدي 30 يوًما اأو 31 يوًما عدا فبراير فهو 28 اأو 
ى ميالدية ن�سبة لميالد عي�سى عليه ال�سالم. 29 يوًما، وت�سمَّ

اأ�سهر ال�سنة الميالدية هي:  يناي��ر،  فبراي�ر ،  م�ار�س ، اإبري�ل  ،  ماي��و  

السنة امليالدية:
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1 ( اأمالأُ الفراغ في العبارات الآتية بكلمات منا�سبة :
اأ – ال�ساعة مهمة في حياتنا؛ لأنها ................ اأوقاتنا .

ب- عدد اأيام الأ�سبوع ................ اأيام .
ج- تتكون ال�سنة من .............. �سهًرا.

2( اأ�سُل عبارات العمود ) اأ ( بما ينا�سبها من العمود )ب(:
) ب () اأ (

- ن�سف اليوم
- اإذا نظمت وقتك فيما يفيدك

- اإذا اأردنا معرفة الوقت ننظر اإلى
- ال�سنة الهجرية ن�سبة لهجرة

تنجح .  -
12 �ساعة.  -

�سيدنا محمد � .  -
ال�ساعة .  -

3( اأكتُب اأ�سماء الأ�سهر الهجرية والأ�سهر الميالدية على ورقة، واأعلقها في 
ال�سف باإ�سراف معلمي.

يونيو  ،  يوليو ، اأغ�سط�س ، �سبتمبر ، اأكتوب�ر ، نوفمبر ،  دي�سمبر.
ما المنا�سبات الوطنية المرتبطة بالأ�سهر الميالدية ؟

        بطاقة تفكري :
- في اأيِّ يوم ُوِلد الر�سول الكريم محمد ملسو هيلع هللا ىلص ؟

- في اأيِّ �سهر يبداأ مو�سم الحج؟

أنشطة الدرس
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ل منها عبارات �سحيحة : 1 ( اأعد ترتيب الكلمات الآتية لت�سكِّ
-   ال�سم�س    -   ال�سرق. -   ت�سرق  اأ –  من جه�ة    

ب-  ال�سنة    -   اأربعة ف�سول.   -    تنق�سم   -   اإىل  
ج�-  24 �ساعة.    -   عدد     -   �ساعات     -    اليوم  

د -  ال�سنة    -      12 �سهًرا.      -   تتكون من  
2( �سل عبارات العمود ) اأ ( بما ينا�سبها من العمود )ب(:

) ب () اأ (
- ال�سرق ، الغرب، ال�سمال، الجنوب

- تتكون الطبقة الثالثة لالأر�س من

- ال�سيف، الخريف، ال�ستاء ، الربيع

- اللب.

- الجهات الأ�سلية.

- الف�سول الأربعة.

ْد ما ياأتي : 3 ( َعدِّ
اأ – طبقات الأر�س.  

ب- اجلهات الأ�سلية.  
ج- الف�سول الأربعة.  

د- اأيام الأ�سبوع .  

تقويـــــم الوحـــــدة الرابعة 
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مت الكتاب حبمد اهلل
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