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الُم َعل  َوالسَّ

ُ
ة
َ
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ون ْرَبِويُّ  التَّ

َ
ون

ُ
ِرف

ْ
 َوالُمش

َ
ون

ُ
 َوالَباِحث

َ
ون اِديِميُّ

َ
ك

َ
 َواأل

َ
ون َتصُّ

ْ
َماُء الُمخ

َ
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َمَناِهِج
ْ
َيا ِلل

ْ
ْجَنِة الُعل

َّ
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

فريق الإعداد والتطوير 

اِهِريَن، َوَرِضَي  ٍد َوَعَلى آِلِه الطَّ الُم َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ اَلُة َوالسَّ الَحْمُد ِلَِّ َربِّ الَعاَلِميَن، َوالصَّ

ا َبْعُد:  اللَّـُه َعْن َأْصَحاِبِه الـُمْنَتَجِبيَن، َأمَّ

انطالًقا من توجيهات وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج الدراسية بصورة مستمرة 

مواكبة للتطورات الحياتية والمتغيرات المتسارعة في شتى جوانب الحياة المختلفة، فقد 

الذي  األساسي،  التعليم  مرحلة  من  الرابع  للصف  االجتماعية  التربية  كتاب  بتطوير  قمنا 

سعينا من خالل تطويره إلى بناء الخبرات السليمة التي تشكِّل شخصية المتعلم 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 وتعدد 

وتنوع األساليب مع االستعانة بالوسائل التعليمية للمساعدة في فهم المادة واستيعابها وبما 

ينمي المهارات والقيم السليمة التي تعزز لدى التالميذ القيم الدينية والوطنية واألخالقية 

التي ترتبط بحياتهم اليومية في المنزل والمدرسة والحي والقرية.

                         ونسأل ال الهداية والتوفيق.

http://E-learning-moe.edu.ye
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

الدر�ش الأول: موقع اليمن.
الدر�ش الثاني: الُمناخ والمياه.

الدر�ش الثالث: قريتي.
الدر�ش الرابع: مدينتي.

          تقويم الوحدة الأولى.

الدر�ش الأول: موارد وطني الزراعية.
الدر�ش الثاني: موارد وطني الحيوانية.
الدر�ش الثالث: موارد وطني البحرية.

الدر�ش الرابع: الموارد ال�سناعية والتجارية في وطني.
         تقويم الوحدة الثانية.

الدر�ش الأول: التعلم في وطني.
الدر�ش الثاني: الخدمات ال�سحية في وطني.

الدر�ش الثالث:الإعالم في وطني.
الدر�ش الرابع: خدمات رجال المرور في وطني.

        تقويم الوحدة الثالثة.

الدر�ش الأول: ثورة 26 �سبتمبر.

الدر�ش الثاني: ثورة 14 اأكتوبر .

الدر�ش الثالث: الوحدة اليمنية.
الدر�ش الرابع: ثورة 21 �سبتمبر.

        تقويم الوحدة الرابعة.

�لوحدة �لأوىل :  وطني �أر�سه و�سكانه

�لوحدة �لثانية : مو�رد وطني

�لوحدة �لثالثة : �ملوؤ�س�سات �خلدمية يف وطني

�لف�ســـــل �لدر��سي �لثاين

�لف�ســـــل �لدر��سي �لأول

�لوحدة �لر�بعة : منا�سبات وطنية

�ل�سفحة�ملو�سوع

65
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71
74
77
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60
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40
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24

64
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الف�صـــــل 

الدرا�صي الأول
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الف�صـــــل 

الدرا�صي الأول
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

وطني �أر�سه و�سكانه
�لوحدة 

�لأوىل

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

ت�ستوعب معنى الوطن وما ي�سمله من معاٍن فرعية.  .1

تو�سح اأهمية الموقع الجغرافي لليمن.  .2

تحدد على خريطة اليمن اأ�سكال �سطح الأر�ش.  .3

تعدد م�سادر المياه في اليمن.  .4

تحدد على خريطة �سماء -لليمن- الحدود والمدن الرئي�سة واأهم الجزر   .5

اليمنية.

ت�سف بع�ش مهام الإدارة المحلية.  .6

تو�سح اأهم ال�سفات الحميدة للقبيلة اليمنية.  .7

تبين واجبات الحكومة في تح�سين اأداء الموؤ�س�سات الخدمية.  .8

تقدر المهن والحرف على تنوعها والعاملين بها.  .9

الدر�ش الأول: موقع اليمن.

الدر�ش الثاني: الُمناخ والمياه.

الدر�ش الثالث: قريتي.

الدر�ش الرابع: مدينتي.

الأهــــــداف:

الدرو�س
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

الدر�س 

الول
موقــــع اليمن

واأهميته. الموقع  	•

والم�ساحة. الحدود  	•

ال�سطح. اأ�سكال  	•

يتوقع منك بعد النتهاء من هذا الدر�ش اأن:

اليمنية  الجمهورية  موقع  د  تحدِّ  -1

من قارة اآ�سيا.

الجمهورية  موقع  اأهمية  تو�سح   -2

اليمنية.

د حدود الجمهورية اليمنية  تحدِّ  -3

على الخريطة.

ت���ذك���ر م�����س��اح��ة ال��ج��م��ه��وري��ة   -4

اليمنية.

د اأ����س���ك���ال ال�����س��ط��ح ف��ي  ت����ع����دِّ  -5

الجمهورية  اليمنية.

الموقع والأهمية:

عزي��زي التلمي��ذ، وطنك اليمن ا�س��ُتق 

ا�س��مه من الُيْم��ن وهو الخي��ر والبركة، وقد 

خ�سه الر�سول - الأعظم محمد بن عبداهلل 

��ى اآل��ه - بجملة من  �س��لوات اهلل علي��ه وعل

الأحاديث النبوية ال�س��ريفة، ومنها حديثه 

)�(: ))بارك اهلل في يمننا و�سامنا((. وقد 

حباه اهلل بثروات وخيرات متنوعة وبموقع 

��ى ُرب��اه ُوج��دت  متمي��ز، وُمن��اخ متن��وع، وعل

اأعرق الح�س��ارات الإن�س��انية، وي�س��رف على 

اأهم الم�سائق البحرية؛ لذلك طمع العديد 

من دول العالم في احتالله وال�س��يطرة على 

ول  مخل�س��ين  اأبن��اوؤه  كان  ولك��ن  خيرات��ه، 

يزال��ون يدافعون عنه ويواجهون الغزاة بكل 

ب�سالة واقتدار.

انظ��ر الخريطة التي تو�س��ح لك موقع 

وطنك الجمهورية اليمنية.

اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

الدر�س 

الول
موقــــع اليمن

واأهميته. الموقع  	•

والم�ساحة. الحدود  	•

ال�سطح. اأ�سكال  	•

يتوقع منك بعد النتهاء من هذا الدر�ش اأن:

اليمنية  الجمهورية  موقع  د  تحدِّ  -1

من قارة اآ�سيا.

الجمهورية  موقع  اأهمية  تو�سح   -2

اليمنية.

د حدود الجمهورية اليمنية  تحدِّ  -3

على الخريطة.

ت���ذك���ر م�����س��اح��ة ال��ج��م��ه��وري��ة   -4

اليمنية.

د اأ����س���ك���ال ال�����س��ط��ح ف��ي  ت����ع����دِّ  -5

الجمهورية  اليمنية.

الموقع والأهمية:

عزي��زي التلمي��ذ، وطنك اليمن ا�س��ُتق 

ا�س��مه من الُيْم��ن وهو الخي��ر والبركة، وقد 

خ�سه الر�سول - الأعظم محمد بن عبداهلل 

��ى اآل��ه - بجملة من  �س��لوات اهلل علي��ه وعل

الأحاديث النبوية ال�س��ريفة، ومنها حديثه 

)�(: ))بارك اهلل في يمننا و�سامنا((. وقد 

حباه اهلل بثروات وخيرات متنوعة وبموقع 

��ى ُرب��اه ُوج��دت  متمي��ز، وُمن��اخ متن��وع، وعل

اأعرق الح�س��ارات الإن�س��انية، وي�س��رف على 

اأهم الم�سائق البحرية؛ لذلك طمع العديد 

من دول العالم في احتالله وال�س��يطرة على 

ول  مخل�س��ين  اأبن��اوؤه  كان  ولك��ن  خيرات��ه، 

يزال��ون يدافعون عنه ويواجهون الغزاة بكل 

ب�سالة واقتدار.

انظ��ر الخريطة التي تو�س��ح لك موقع 

وطنك الجمهورية اليمنية.

اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:

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

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل



9

التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

بالنظر اإلى الخريطة نالحظ اأن اليمن يقع جنوب �سبه الجزيرة العربية – 
وجنوب غرب قارة اآ�سيا.

ا، فهو يقع على طريق التجارة العالمية بين ال�سرق والغرب،  ويحتل موقًعا مهمًّ
وي�سرف على م�سيق باب المندب.

خريطة توضح موقع الجمهورية اليمنية من شبه الجزيرة العربية وقارة آسيا

خريطة توضح حدود الجمهورية اليمنية

       اأجب عن الأ�سئلة الآتية:
اليمن؟ يقع  اأين  	•

اليمن؟  موقع  اأهمية  ما  	•

10

التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

وطنك  اأن  �ستجد  وطنك،  حدود  عليها  وحدد  ال�سابقة،  الخريطة  اإلى  انظر 
يحده من جهة ال�سرق �سلطنة عمان، ومن جهة ال�سمال المملكة ال�سعودية، ويطل 
العربي وخليج عدن والمحيط  البحر  الغرب، وعلى  البحر الأحمر من جهة  على 

الهندي من جهة الجنوب.
ر م�ساحته باأكثر من 555 األف كم2. وتقدَّ

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:
ال�سمال؟ جهة  ومن  ال�سرق،  جهة  من  وطنك  تحد  التي  الدول  ما  	•

الجنوب؟ جهة  ومن  الغرب،  جهة  من  وطنك  عليها  يطل  التي  البحار  ما  	•
اليمن؟ وطنك  م�ساحة  تقدر  كم  	•

الحدود والم�صاحة

اأ�صكال ال�صطح

خريطة تبين أقسام السطح
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

تدريبات الدر�س الأول

انظْر اإلى خريطة اأق�سام ال�سطح، �ستالحظ اأن �سطح الأر�ش في وطنك اليمن 
يتكون من خم�سة اأق�سام هي:

ال�سهول ال�ساحلية.  .1
ال�سهول ال�سرقية و�سحراء الربع الخالي.  .2

اله�ساب الداخلية وه�سبة ح�سرموت.  .3
المرتفعات الغربية.  .4

الجزر التي تقع في البحر الأحمر والمحيط الهندي.  .5
ال�سطح؟ اأق�سام  خريطة  في  لون  كل  يرمز  اإلم  	•

ارتفاًعا؟ والأقل  ارتفاًعا،  الأكثر  المناطق  ما  	•

د على الخريطة موقع الجمهورية اليمنية بالن�سبة لقارة اآ�سيا. حدِّ  .1
اذكر ثالثة من اأق�سام ال�سطح في الجمهورية اليمنية.  .2

�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ   .3
فيما ياأتي:

يحد اليمن من الجنوب �سلطنة عمان                                                     )      ( اأ- 
)      ( م�ساحة اليمن اأكثر من 555 األف كم2                                                         ب- 
يقع اليمن على طريق التجارة بين ال�سرق والغرب                              )      ( ج�- 
موقع اليمن الإ�ستراتيجي جعله محط اأطماع الغزاة على مر التاريخ           )       ( د- 
يطل اليمن على البحر العربي من جهة ال�سرق                                         )      ( ه�- 

   ن�صـــــاط :

بال�ستراك مع زمالئك اكتب اأربعة اأ�سطر عن   اأهمية موقع اليمن.

  بطاقة تفكير :

لليمن حدود بحرية طويلة كيف ن�ستفيد منها، ونحافظ عليها ونحميها؟
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:

الدر�س 

الثاني
الُمنـــاخ والميـــاه

  الُمـنــــاخ

يق�س��د بالُمناخ متو�س��ط حال��ة  الجو 

)ح��رارة - اأمط��ار – ري��اح( �س��غط ج��وي في 

بلد ما لفترة طويلة ) �س��هر ، ف�س��ل ، �سنة( 

اأما حالة الطق�ش فيق�س��د بها و�سف  حالة 

الجو )رياح، اأمطار ، حرارة ( ، لمدة ق�س��يرة  

يوًما، اأو عدة اأيام.

ويتكون الُمناخ من  عدة عنا�سر هي :

	الحرارة  	•

الرياح  	•

الأمطار 	• الُمناخ. 	•

المياه. 	•

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

ف الُمناخ والطق�ش. تعرِّ  .1

تقارن بين ُمناخ اليمن �سيًفا و�ستاًء.  .2

تعدد م�سادر المياه في اليمن.  .3

للكائن��ات  الم��اء  اأهمي��ة  تو�س��ح   .4

الحية.

ويتمي��ز ُمناخ وطن��ك اليمن باأنه ممطر معت��دل الحرارة �س��يًفا ، جاف معتدل 

البرودة �ستاًء.
وباإمكان��ك - عزيزي التلميذ - اأن ت�س��تمع اإلى الن�س��رة الجوية من التلفزيون اأو 

الإذاعة لتتعرف على حالة الطق�ش.
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

الميــــاه 

اأي كائن  الماء نعمة من نعم اهلل التي ل تعد ول تح�سى، ول ي�ستغني عنه 

 ۚ ٍّ ٍء حيَ ۡ َّ شيَ آءِ كلُ ۡلنيَا ِمنيَ ٱلۡميَ عيَ حي، قال اهلل �سبحانه وتعالى في محكم كتابه: {ويَجيَ

فيَليَ يلُۡؤِمنلُونيَ ٣٠} )الأنبياء(.
يَ
أ

اأجب عما ياأتي:

الكريمة؟ الآية  تدل  َعالَم  	•

الماء؟ ياأتينا  اأين  من  	•

اليمن؟ في  المياه  م�سادر  ما  	•

م�سادر المياه في اليمن:

هناك ثالثة م�سادر للمياه في اليمن هي:

•		الأمطار.

الجوفية.  •		المياه 

ال�سطحية. •		المياه 

والأمطار هي الم�سدر الأ�سا�سي للمياه. لماذا؟

لأن الأمطار تغذي المياه الجوفية، والمياه ال�سطحية.
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تدريبات الدر�س الثاني

1- �سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما 
ياأتي:

)        (\\\ يق�سد بالُمناخ متو�سط حالة الجو لفترة زمنية طويلة  اأ- 

)        (\\\ يت�سم الُمناخ في اليمن باأنه حار �سيًفا    ب- 

)        (\\\ كل الكائنات الحية تحتاج اإلى الماء     ج�- 

الأمطار لي�ست من م�سادر المياه في اليمن                         \\\       )        ( د- 

2.اْذُكْر م�سادر المياه.

د عنا�سر الُمناخ. 3. عدِّ

    ن�صـــــاط :

اكتب ثالثة اأ�سطر عن م�سادر المياه في منطقتك.

   بطاقة تفكير :

قال اهلل �سبحانه وتعالى:

ٗقا ١٦} )�سورة الجن([ ديَ آًء غيَ م مَّ ٰهلُ ۡينيَ ۡسقيَ
يَ ةِ ليَ رِيقيَ يَ ٱلطَّ واْ عيَ ٰملُ َّوِ ٱۡستيَقيَ ل

يَ
أ               { ويَ

ماذا تفهم من هذه الآية؟
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:

الدر�س 

الثالث
قريتـــــي

  القرية وموقعها

يوجد في اليمن اآلف القرى المنت�س��رة 
عل��ى �س��فوح وقم��م الجب��ال وف��ي ال�س��هول 
ال�س��واحل،  وف��ي  الأودي��ة  �س��فاف  وعل��ى 
ع �س��كاني اأ�س��غر من المدينة  والقرية تجمُّ
تحيط بها الأ�س��جار والمزارع، وُتَعدُّ القرية 

وموقعها. القرية  	•
القرى  ل�سكان  الرئي�سة  الأعمال  	•

اليمنية.\
القرية. في  المحلية  الإدارة  	•

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

تعرف القرية.  .1
ل�سكان  الرئي�سة  الأعمال  ت�سمي   .2

القرى اليمنية.
ت��ذك��ر ���س��ف��ات اأب���ن���اء ال��ق��ب��ائ��ل   .3

اليمنية في القرى.
�سكان  م�ساكل  بع�ش  على  تتعرف   .4

القرية.
قرية يمنية على رأس جبل

قرية يمنية في الجبلقرية يمنية في السهل
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هي الحا�س��نة الطبيعية للقبيلة اليمنية التي يت�س��ف اأبناوؤها بعدد من ال�سفات 
الحميدة كاإكرام ال�س��يف، ونج��دة الملهوف، والتعاون في مواجه��ة الظلم، واإحقاق 
الحق والترفع عن ال�سغائر . انظر اإلى ال�سور  ال�سابقة �ستالحظ نماذج من القرى 

اليمنية الواقعة في ال�سهول والجبال والقيعان.

اليمن؟ قرى  في  القبائل  اأبناء  بها  يت�سف  التي  الحميدة  ال�سفات  •		ما 

يعم��ل �س��كان القري��ة ف��ي الزراع��ة، 

والرعي، و�سيد الأ�سماك.

المهن  �ستالحظ  ال�سور،  اإلى  انظر 

في  القرى  �سكان  معظم  يمار�سها  التي 

وطنك.

اأعمال  وطنك  قرى  في  توجد  هل  	 	•

اأخرى؟ اذكْرها.

الأعمال الرئي�صة ل�صكان القرية:

ُمزارع يمني

رعي األغنام

صياد سمك
http://E-learning-moe.edu.ye
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

اأن��ت تعي�ش في اأ�س��رة يرع��ى والدك 
�س��وؤونها، كم��ا تعي���ش ف��ي قري��ة ت�س��م 

ع�سرات الأ�سر. 
ت�س��م  اأو�س��ع  منطق��ة  �س��من  وتق��ع 
ع��دًدا من الق��رى والُعَزل ت�س��مى مديرية 
يرعى اإدارة �س��وؤونها م�سوؤول ِي�سمى مدير 

الإدارة المحلية في القرية:

اأهم م�صكالت �صكــان القرى:

املديرية

عدد من الُعَزل

عدد من القرى

المديري��ة، ي�س��اعده مجل���ش محل��ي منتخ��ب، ويطلق على ه��ذه كلها ا�س��م الإدارة 
المحلية – انظر الهيكل التنظيمي لالإدارة المحلية  .

يعاني معظم �سكان القرى اليمنية من نق�ش في:
الطبية.  الخدمات  	•

البيطرية.  الخدمات  	•
التعليمية.  الخدمات  	•

الزراعي.  الإر�ساد  خدمات  	•
الأمنية.  الخدمات  	•

اإليها مئات القرى ف��ي الجمهورية  خدم��ات الط��رق المعبدة التي تفتق��ر  	•
اليمنية، وخدمات ال�سدود.

الهيكل التنظيمي لإلدارة المحلية
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تدريبات الدر�س الثالث

ْل عبارات المجموعة )اأ( بما ينا�سبها من عبارات المجموعة )ب(: 1- �سِ
)ب()اأ(

ا اأ�سغر من املدينة.- ترتبط القرية اإداريًّ

للقبيلة اليمنية.- من ال�سفات احلميدة لأبناء القبيلة اليمنية

اإكرام ال�سيف وجندة امللهوف.- تعتر القرية احلا�سنة الطبيعية
ع �سكاين باملديرية.- القرية جتمُّ

�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2

تعاني معظم القرى اليمنية من غياب خدمات الإر�ساد الزراعي . \\)          (  اأ- 

 ب- ل يعد رعي وتربية الحيوانات من ن�ساط �سكان القرية . \\\    )        (

من ال�سفات الحميدة للقبيلة اإحقاق الحق والترفع عن ال�سغائر .\\ )          (  ج- 

د اأهم الم�سكالت التي يعاني منها �سكان القرى اليمنية. 3 – عدِّ

ن�شـــــاط:

كل  في  مديرية  ا�سم  اذكر  اأ�سرتك،  اأفراد  اأحد  اأو  والدك  بم�ساعدة 
محافظة من المحافظات اليمنية الآتية:

محافظة عدن............               محافظة �سنعاء..............
محافظة �سبوة............             محافظة �سقطرى..........

    بطاقة تفكير: 

لماذا يهتم �سكان القرى بالزراعة ورعي الأغنام؟
http://E-learning-moe.edu.ye
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي
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ع �سكاين باملديرية.- القرية جتمُّ

�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2

تعاني معظم القرى اليمنية من غياب خدمات الإر�ساد الزراعي . \\)          (  اأ- 

 ب- ل يعد رعي وتربية الحيوانات من ن�ساط �سكان القرية . \\\    )        (

من ال�سفات الحميدة للقبيلة اإحقاق الحق والترفع عن ال�سغائر .\\ )          (  ج- 

د اأهم الم�سكالت التي يعاني منها �سكان القرى اليمنية. 3 – عدِّ

ن�شـــــاط:

كل  في  مديرية  ا�سم  اذكر  اأ�سرتك،  اأفراد  اأحد  اأو  والدك  بم�ساعدة 
محافظة من المحافظات اليمنية الآتية:

محافظة عدن............               محافظة �سنعاء..............
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:

الدر�س 

الرابـــع
مدينتـــي

  المدينة وموقعها

في  المدن  تختلف  التلميذ  عزيزي 
وطنك اليمن من حيث الم�ساحة والحجم 
مدن  فهناك  والموقع،  ال�سكان  وعدد 
�سغرى يتاألف �سكانها من القرى المحيطة 
اأغلب  يتكون  متو�سطة  مدن  وهناك  بها، 
�سكانها من مختلف مديريات المحافظة 

ومن بع�ش المحافظات الأخرى  .
فاإن  وطنك  في  الكبرى  المدن  ا  اأمَّ
وعدد  اأهم،  وموقعها  اأكبر،  حجمها 
�سكانها اأكثر، يتكون من معظم  محافظات 
الجمهورية كما هو الحال بمدينة �سنعاء 
الرئي�سة  المقرات  فيها  يوجد  التي 

وموقعها. المدينة  	•
االقت�صادي. الن�صاط  	•

االجتماعية. الخدمات  	•

بعد  منك  يتوقع  التلميذ  عزيزي 
االنتهاء من هذا الدر�س اأن:

ف المدينة. تعرِّ  .1
تو�سح الن�ساط االقت�سادي ل�سكان   .2

المدينة.
في  االجتماعية  الخدمات  د  تعدِّ  .3

المدينة.
ال��ت��ي تقدم  ال��م��وؤ���س�����س��ات  ر  ت��ق��دِّ  .4

الخدمات في المدينة.

مبنى  حكومي القصر الجمهوري 
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عا�سمة  باعتبارها  الدولة  لموؤ�س�سات 
الجمهورية اليمنية ال�سيا�سية، انظر 
و�سورة  الجمهوري   الق�سر  �سورة  اإلى 

لمبنى حكومي.
وكذل��ك مدين��ة عدن والت��ي تمثل 
للجمهوري��ة  القت�س��ادية  العا�س��مة 
اليمنية، انظر �سورة لمبنى الموؤ�س�سات 

مبنى حكومي بمدينة عدنالحكومية الر�سمية بمدينة عدن .

مصنع معلبات غذائية

لها؟ ا  مقرًّ العا�سمة  تتخذ  اأخرى  موؤ�س�سات  ذكر  ت�ستطيع  هل  	•
عدن؟ مدينة  موقع  اأهمية  ما  	•

�َسمِّ كالًّ من العا�سمة ال�سيا�سية والعا�سمة القت�سادية للجمهورية اليمنية. 	•

انظر اإلى ال�سور الآتية:
�ستالحظ من خاللها اأن اأغلب �سكان المدن يعتمدون على الأعمال القت�سادية 
المتعلقة بالتجارة وال�سناعة والخدمات المختلفة، كما توجد في المدن بع�ش 

الأعمال والحرف التي يحتاجها المجتمع مثل:

الن�صاط االقت�صادي

http://E-learning-moe.edu.ye
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من  م  تقدَّ التي  ال�سحية  الخدمات  بع�ش  اليمنية  المدن  معظم  في  تتوافر 
خالل  من  التعليمية  الخدمات  وكذا  ال�سحية،  والمراكز  الم�ست�سفيات  خالل 
للموؤ�س�سات  مكاتب  اليمنية  المدن  في  وتوجد  وغيرها،  والجامعات  المدار�ش 

الحكومية الخدمية.
الموؤ�س�سات  هذه  اأداء  تح�سين  في  بدورها  القيام  الدولة  على  الواجب  ومن 
المواطنين لال�ستفادة من  نموذجية، وت�سبح في متناول جميع  لتكون  الخدمية؛ 

خدماتها.

الحكومي��ة  الدوائ��ر  ف��ي  الوظائ��ف 

والموؤ�س�سات الأهلية، والأعمال في مجال 

البناء والعمران.

عليه��ا  ت��دل  الت��ي  الأن�س��طة  م��ا  	•

ال�سور؟

الخدمات الجتماعية: 

ورشة لنجارة األخشابورشة إلصالح السيارات

سوق تجاري حديث
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تدريبات الدر�س الرابع

   

1- �سل عبارات المجموعة )اأ( بما ينا�سبها من عبارات المجموعة )ب(:

)ب()اأ(
- من خمتلف املحافظات.- من الواجب على احلكومة

- حت�سن اأداء املوؤ�س�سات اخلدمية.- يتكون �سكان املدينة
- العمل بالتجارة وال�سناعة.- توجد يف عا�سمة اجلمهورية اليمنية

- املقرات الرئي�سة للدولة.- من ن�ساط �سكان املدن

�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما   .2
ياأتي:

�سكان المدينة اأقل من �سكان القرية.                                     \\      )      (  اأ- 
مدينة �سنعاء عا�سمة الجمهورية اليمنية.                              \\ )      (  ب- 
يعمل اأغلب �سكان المدن في الأن�سطة التجارية والخدمية.  \\)      (  ج- 
ل توجد اأعمال ِحَرفية في المدن.                                               \\)      (  د- 
مدينة عدن العا�سمة القت�سادية لليمن.                                 \\)      (  ه- 

اكتب اأ�سماء اأربع مدن يمنية اثنتان منها �ساحلية.  .3

   ن�صـــــاط:

مظاهر  تج�سد  ال�سريف  الم�سحف  في  كريمة  قراآنية  اآيات  عن  ابحث 

التعاون والتراحم بين ال�سكان في المدن والقرى اليمنية.

    بطاقة تفكير: 

لماذا تكثر الخدمات في المدن؟

http://E-learning-moe.edu.ye
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- العمل بالتجارة وال�سناعة.- توجد يف عا�سمة اجلمهورية اليمنية
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�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما   .2
ياأتي:

�سكان المدينة اأقل من �سكان القرية.                                     \\      )      (  اأ- 
مدينة �سنعاء عا�سمة الجمهورية اليمنية.                              \\ )      (  ب- 
يعمل اأغلب �سكان المدن في الأن�سطة التجارية والخدمية.  \\)      (  ج- 
ل توجد اأعمال ِحَرفية في المدن.                                               \\)      (  د- 
مدينة عدن العا�سمة القت�سادية لليمن.                                 \\)      (  ه- 

اكتب اأ�سماء اأربع مدن يمنية اثنتان منها �ساحلية.  .3

   ن�صـــــاط:

مظاهر  تج�سد  ال�سريف  الم�سحف  في  كريمة  قراآنية  اآيات  عن  ابحث 

التعاون والتراحم بين ال�سكان في المدن والقرى اليمنية.

    بطاقة تفكير: 

لماذا تكثر الخدمات في المدن؟
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تقويـــم الوحـــدة الأولي

الخط�أ  العب�رة  اأم�م  ال�صحيحة، وعالمة )×(  العب�رة  اأم�م  ْع عالمة )✓(  �صَ  -1
فيم� ي�أتي:

يحد اليمن من ال�صرق �صلطنة عم�ن.            )      ( اأ- 

رعي الم��صية من ن�ص�ط �صك�ن القرية.          )      ( ب- 

جـ- م�ص�حة اليمن اأكثر من 555 كيلو متر مربع.        )      (

اليمن ال تطل على المحيط الهندي.         )      ( د- 

هـ- من الواجب على الحكومة تح�صين اأداء الموؤ�ص�ص�ت الخدمية. )        (

الُمن�خ هو ح�لة الجو لفترة طويلة.                               )      ( و- 

� تحت االإج�بة ال�صحيحة: �صْع خطًّ  -2

اليمن تطل على المحيط: ) الهندي - االأطل�صي- اله�دي(.  اأ- 

االأعم�ل التي يم�ر�صه� معظم �صك�ن القرى اليمنية: )الزراعة- ال�صن�عة-   ب- 
التج�رة(.

الع��صمة االقت�ص�دية لليمن هي مدينة: )عدن - تعز- ب�جل(.  ج- 

ُعِرَفِت اليمن على مر الت�ريخ ب�أنه�: )مقبرة الغزاة - بلد االأهرام�ت- موطن   د- 
الب�بليين(.

� بــ: )المح�فظة - المديرية - الع��صمة(. ترتبط القرية اإداريًّ   هـ- 
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اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  .3

فاَلاَ  
اَ
أ  ۚ ٍّ حاَ ٍء  ۡ شاَ  َّ كلُ آءِ  ٱلۡماَ ِمناَ  ۡلناَا  عاَ {واَجاَ وتعالى:  �سبحانه  اهلل  قال  اأ- 

يلُۡؤِمنلُوناَ ٣٠ } )الأنبياء([�سدق اهلل العظيم.

                -   ف�سر هذه الآية .

ْد م�سادر المياه في اليمن. ب- عدِّ

جـ- ما الدولة التي تحد اليمن من ال�سرق؟
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

مو�رد وطني
�لوحدة 
�لثانية

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

د مناطق الرعي في وطنك. تحدِّ  -1

د اأنواع المحا�سيل الزراعة. تعدِّ  -2

ن اأهمية تر�سيد ا�ستهالك المياه. تبيِّ  -3

4-ت�ستنتج مقومات ال�سناعة في وطنك.

تذكر اأهمية قيام الدولة بت�سجيع الم�ساريع الإنتاجية في وطنك.  -5

ن مهام الجمعيات الزراعية. تبيِّ  -6

ر جهود المزارعين والجهات المخت�سة في تنمية الإنتاج الزراعي. 7-  تقدِّ

الدر�ش الأول: موارد وطني الزراعية.

الدر�ش الثاني: موارد وطني الحيوانية.

الدر�ش الثالث: موارد وطني البحرية.

الدر�ش الرابع: الموارد ال�سناعية والتجارية في وطني.

الأهــــــداف:

الدرو�س
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اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:

الدر�س 

الأول
موارد وطني الزراعية

اأنواع الخيرات الزراعية في وطني

اأهم المحا�صيل الزراعية في وطني

ن�س��مي م��ا تنتج��ه اأر�س��نا م��ن خ�س��ار 
بالمحا�س��يل  متنوع��ة  وحب��وب  وفواك��ه 

الزراعية.

�وب:- � � اأ - الحب
ينت��ج وطني اأنواًع��ا من الحب��وب مثل: 
ال�س��عير،الذرة  ال�س��امية،  ال��ذرة  القم��ح، 

الرفيعة، الدخن. 
انظ��ر ال�س��ور)1، 2 ، 3 ، 4( واذك��ر اأنواع 

الحبوب التي فيها. •		اأنواع الخيرات الزراعية في اليمن.
الزراعة. م�سكالت  •		اأهم 

الزراعية. •		الجمعيات 

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

الزراعية  المحا�سيل  تتعرف على   .1
في وطنك.

الزراعية  المحا�سيل  اأنواع  د  تعدِّ  .2
في وطنك.

تعاني  التي  الم�ساكل  بع�ش  تذكر   .3
منها الزراعة في وطنك.

ن مهام الجمعيات الزراعية في  تبيِّ  .4
اليمن.

ر جهود المزارعين والدولة في  تقدِّ  .5
تنمية الإنتاج الزراعي.

)1()2()3()4(
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اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:

الدر�س 

الأول
موارد وطني الزراعية

اأنواع الخيرات الزراعية في وطني
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

أنواع الخضروات

فواكه متنوعة

ج -  الفواكه: 
كما ينتج وطنك معظم الفواكه مثل:

)التفاح، البرتقال، الموز،  الم�س��م�ش، العن��ب بمختلف اأنواعه، الرمان، التين، 
الحبحب)البطي��خ(،  ال�س��فرجل، والأنانا���ش( وغيره��ا من الفواكه، انظر ال�س��ورة 

الآتية.

ب -الخ�سروات: 
العديد  وطنك  وينتج 
من الخ�سروات التي نحتاج 
اإليه��ا ف��ي غذائن��ا  مث��ل: 
  - البط��اط   - )الطماط��م 
الج��زر - الخيار - الب�س��ل 
الباذنج��ان(   - الث��وم   -
ن في  وغيره��ا، كما هو مبيَّ

ال�سورة.
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

د. المحا�سيل النقدية:
وهي المحا�س��يل الت��ي ُتزرع بهدف 

اإل��ى  منه��ا  الأكب��ر  الج��زء  ت�س��دير 

الخ��ارج، وذل��ك لدع��م اقت�س��اد وطن��ي 

بالعمل��ة الأجنبي��ة، وياأت��ي عل��ى راأ�ش 

هذه المحا�سيل البن اليمني الذي يعد 

محصول القطنمحصول السمسم

البن اليمني

من  عدًدا  اليمنية  الجمهورية  وطنك  في  الزراعة  تواجه  التلميذ  عزيزي 
الم�سكالت اأهمها:

قلة اإنتاج ما يكفي ال�سكان من الحبوب.  -1
قلة الماء في بع�ش المناطق وا�ستهالك كميات كبيرة منه في زراعة القات.  -2
قلة م�ساهمة الدولة في ال�سنوات الما�سية في بناء ال�سدود الكافية والقوية.  -3
�سعف دعم الدولة للمزارعين بما يحتاجونه من الآلت الزراعية والبذور.  -4

براأيك؟ الم�سكالت  هذه  على  التغلب  طرق  •		ما 

اأهم الم�صكالت الزراعية: 

اأف�سل اأنواع البن في العالم.

ومن المحا�سيل النقدية الأخرى، ال�سم�سم والقطن.
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د. المحا�سيل النقدية:
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

الدولة  باعتراف  تحظى  زراعية  جمعيات  وطنك  في  توجد  التلميذ  عزيزي 
تهتم  واأخرى  المحا�سيل،  بزراعة  تهتم  التي  الجمعيات  تلك  ومن  وت�سجيعها 
تلك  اأن�سطة  متابعة  م�سوؤولية  تقع  الدولة  وعلى  المحا�سيل،  تلك  بت�سويق 

الجمعيات والتحقق من قيامها بدورها في م�ساعدة المزارعين للح�سول على:
اآلت زراعية، وبذور مح�سنة باأ�سعار مخف�سة.  -1

قرو�ش زراعية وبدون فوائد من البنك الزراعي.  -2
توفير مر�سدين ومهند�سين زراعيين في كل المناطق.  -3

ت�سويق منتجات المزارعين.  -4
5- توفير و�سائل النقل والموا�سالت والأ�سواق.

6- ت�سدير ما فا�ش عن الإنتاج اإلى الخارج.

الجمعيات الزراعية:

تدريبات الدر�س الأول

ْل عبارات المجموعة )اأ( بما ينا�سبها من عبارات المجموعة )ب(: 1-�سِ

)ب()اأ(

- التفاح ، الرمان ، العنب .- الخ�سروات التي نحتاج اإليها

- الطماطم ، البطاط�ش ، الكو�سة- من الفواكه التي تنتج في اليمن 

- م�ساعدة املزارعن للح�سول على - من م�ساكل الزراعة في اليمن 
البذور املح�سنة.

- قلة اإنتاج احلبوب.- من مهام الجمعيات الزراعية
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

   

الخطاأ  العبارة  اأمام   )×( وعالمة  ال�سحيحة،  العبارة  اأمام   )✓( عالمة  ْع  )2( �سَ
فيما ياأتي:

)      ( لي�ش القطن من المحا�سيل النقدية.\\\\\ \\    اأ- 
)        ( ال�سعير والذرة ال�سامية والدخن من منتجات الحبوب في اليمن .  \ \     ب- 
)       ( البن اليمني من اأ�سهر اأنواع البن في العالم.                \\       ج�- 
من واجبات الدولة متابعة اأن�سطة الجمعيات الزراعية.                 )        ( د- 

اأَجْب عن الأ�سئلة الآتية:  )3(

اذكر ثالثة اأنواع من الحبوب التي يعتمد عليها �سكان منطقتك في غذائهم. اأ. 
اذكر ثالثة اأنواع من الخ�سروات التي تزرع في محافظتك. ب. 

عّدْد ثالثة من مهام الجمعيات الزراعية في م�ساعدة المزارعين. ج�. 

  ن�صـــــاط:

ۡم  بَّكلُ ريَ واْ  ٱۡستيَۡغفِرلُ ۡوِم  ٰقيَ ييَ ويَ  } كتابه:  محكم  في  وتعالى  �سبحانه  اهلل  قال 

ۡم  تِكلُ قلُوَّ  ٰ إِليَ قلُوَّةً  ۡم  ييَزِۡدكلُ ويَ اٗرا  ّمِۡدريَ م  ليَۡيكلُ عيَ آءيَ  ميَ ٱلسَّ يلُۡرِسِل  ۡهِ  إِليَ تلُوبلُٓواْ  ثلُمَّ 
ۡرِِمنييَ }  )هود:52([ َّۡواْ ملُ ل تيَتيَويَ ليَ ويَ

اكتب الآية الكريمة بخط وا�سح وا�ستعن بمعلمك في تف�سيرها.

   بطاقة تفكير: 

َنُع. ا َي�سْ ا َيْزرَُع وَل َيْلَب�ُش ِممَّ ويٌل ل�سعٍب ل َياأكُل ِممَّ
ا�ستعن بمعلمك لمعرفة ما هو المق�سود من هذه المقولة ؟
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ۡم  تِكلُ قلُوَّ  ٰ إِليَ قلُوَّةً  ۡم  ييَزِۡدكلُ ويَ اٗرا  ّمِۡدريَ م  ليَۡيكلُ عيَ آءيَ  ميَ ٱلسَّ يلُۡرِسِل  ۡهِ  إِليَ تلُوبلُٓواْ  ثلُمَّ 
ۡرِِمنييَ }  )هود:52([ َّۡواْ ملُ ل تيَتيَويَ ليَ ويَ
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:

الدر�س 

الثاني
موارد وطني الحيوانية

لوجدنا  الرعي  معنى  عن  �ساألنا  لو 
على  الحيوانات  رعاية  عن  عبارة  اأنه 
ب�سكل  تنمو  التي  والمراعي  الح�سائ�ش 

طبيعي.
ا تربيتها فتعني الهتمام والعناية  اأمَّ
وحمايتها.  لها  الأعالف  جلب  مثل  بها 
اقت�سادية  مهنة  الما�سية  وتربية  ورعي 
الزمان،  قديم  من  الإن�سان  مار�سها  مفيدة 
وعمل بها عدد من الر�سل والأنبياء عليهم 
الأعظم   الر�سول  راأ�سهم  وعلى  ال�سالم 

�سلوات اهلل و�سالمه عليه وعلى اآله.   
اأن معظم المزارعين اليمنيين  ونجد 

يمار�سون ن�ساط الرعي.

الحيوانات. وتربية  الرعي  اأهمية  	•
وت���رب���ي���ة  ال�����رع�����ي،  م�������س���ك���الت  	•

الحيوانات.

بعد  منك  يتوقع  التلميذ  عزيزي 
النتهاء من هذا الدر�ش اأن:
تو�سح معنى الرعي.  .1

تبين فوائد الثروة الحيوانية.  .2
ت��ذك��ر ب��ع�����ش م��ن��اط��ق ال���رع���ي في   .3

وطنك.
وتربية  ال���رع���ي،  م�����س��ك��الت  د  ت��ع��دِّ  .4

الحيوانات في وطنك.
ر العمل في مجال الرعي وتربية  تقدِّ  .5

الحيوانات.

 رعي األغنام رعي األبقار
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مصنوعات جلدية مركز إلنتاج األلبان 

اأهمية الرعي وتربية الحيوانات

لتربية الحيوانات فوائد كثيرة منها:
م�ساعدة المزارع في الأعمال الزراعية كالحراثة وحمل الأ�سياء الثقيلة.  .1

الح�سول على احتياجاتنا من اللحوم والألبان.  .2
ال�ستفادة  من جلودها واأ�سوافها في �سناعةالجلود.  .3

         انظر اإلى ال�سور ال�سابقة.

خريطة توضح أماكن تركز الرعي وتربية الحيوانات
http://E-learning-moe.edu.ye
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

مصنوعات جلدية مركز إلنتاج األلبان 

اأهمية الرعي وتربية الحيوانات

لتربية الحيوانات فوائد كثيرة منها:
م�ساعدة المزارع في الأعمال الزراعية كالحراثة وحمل الأ�سياء الثقيلة.  .1

الح�سول على احتياجاتنا من اللحوم والألبان.  .2
ال�ستفادة  من جلودها واأ�سوافها في �سناعةالجلود.  .3

         انظر اإلى ال�سور ال�سابقة.
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

اأهم م�صكالت الرعي وتربية الحيوانات

اأما الحيوانات التي يهتم المزارعون برعيها وتربيتها فاأهمها )الأبقار، 
الأغنام، الجمال(.

ولمعرفة الأماكن التي يتركز فيها الرعي وتربية الحيوانات انظر اإلى 
الخريطة ال�سابقة.

المناطق  جميع  في  يتوزع  الحيوانات  وتربية  الرعي  تركز  اأن  تجد 
والح�سائ�ش  والأع�ساب  الطبيعية  المراعي  توفر  بح�سب  متفاوت  ب�سكل 

اإ�سافة اإلى توافر المياه.

عزيزي التلميذ هناك عدد من الم�سكالت التي تواجهنا اأثناء الرعي 
وتربية الحيوانات في وطنك اأهمها:

قلة وجود المراعي الوا�سعة والكثيفة.  .1
فعلية  مراكز  بتوفير  ال�سابقة  الحكومات  ِقَبل  من  الهتمام  قلة   .2

لالإر�ساد والعالج البيطري.
�سعف اهتمام وزارة الزراعة والإعالم بتوعية المزارعين باأهمية   .3

مكافحة اأمرا�ش الحيوانات بالعالج البيطري.
ذبح �سغار الحيوانات.  .4

     •			كيف يمكن التغلب على هذه الم�سكالت؟
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تدريبات الدر�س الثاني

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

- اقت�سادية مفيدة. - �سعف اهتمام الدولة بتوفير المراكز البيطرية

ت��رب��ي��ة - رعي وتربية الما�سية مهنة  م�������س���ك���الت  م����ن   -
احليوانات يف اليمن.

- ال�سناعات اجللدية. - من اأهم الحيوانات في اليمن
- الأبقار والأغنام. -  ن�ستفيد من جلود الحيوانات  في

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  )2(

اذكر ثالث  فوائد للحيوانات. اأ- 
ما هو الرعي؟ ب- 

اكتب اأ�سماء الحيوانات التي يهتم بتربيتها المزارع في وطنك اليمن؟ ج�- 

3- �سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما 
ياأتي:

الرعي مهنة اقت�سادية مفيدة مار�سها ر�سول اهلل �.             )      (  اأ- 
الحيوانات التي يهتم بها المزارع هي: الغزلن، الأرانب، الثعالب .   )       (  ب- 
الأبقار مفيدة للُمزارع اليمني.                                                      )      (  ج- 
ت�سنع الأحذية الجلدية والحقائب من جلود الحيوانات.     )      (  د- 
تربى الحيوانات في جميع مناطق اليمن.                                   )      (  ه�- 
المناطق ال�سحراوية منا�سبة لرعي الأبقار.                             )      (  و- 
ت�ستورد اليمن من الخارج الأبقار والأغنام لال�ستفادة من لحومها.   )       (  ز- 
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

تدريبات الدر�س الثاني

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

- اقت�سادية مفيدة. - �سعف اهتمام الدولة بتوفير المراكز البيطرية

ت��رب��ي��ة - رعي وتربية الما�سية مهنة  م�������س���ك���الت  م����ن   -
احليوانات يف اليمن.

- ال�سناعات اجللدية. - من اأهم الحيوانات في اليمن
- الأبقار والأغنام. -  ن�ستفيد من جلود الحيوانات  في

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  )2(

اذكر ثالث  فوائد للحيوانات. اأ- 
ما هو الرعي؟ ب- 

اكتب اأ�سماء الحيوانات التي يهتم بتربيتها المزارع في وطنك اليمن؟ ج�- 

3- �سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما 
ياأتي:

الرعي مهنة اقت�سادية مفيدة مار�سها ر�سول اهلل �.             )      (  اأ- 
الحيوانات التي يهتم بها المزارع هي: الغزلن، الأرانب، الثعالب .   )       (  ب- 
الأبقار مفيدة للُمزارع اليمني.                                                      )      (  ج- 
ت�سنع الأحذية الجلدية والحقائب من جلود الحيوانات.     )      (  د- 
تربى الحيوانات في جميع مناطق اليمن.                                   )      (  ه�- 
المناطق ال�سحراوية منا�سبة لرعي الأبقار.                             )      (  و- 
ت�ستورد اليمن من الخارج الأبقار والأغنام لال�ستفادة من لحومها.   )       (  ز- 
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

   
    ن�صـــــاط:

-   ما الأثار المترتبة على اقت�سادنا عند ذبح �سغار الحيوانات من الأبقار والأغنام؟
اأ�سطر ويناق�سه مع  -  يكتب كل تلميذ عن هذا المو�سوع ما ل يقل عن ثالثة 

معلمه وزمالئه.

   بطاقة تفكير وتدبُّر: 

اييَ  صيَ ٰ ١٧ قيَاليَ ِهيَ عيَ ٰملُوسيَ ا تِۡلكيَ بِييَِمينِكيَ ييَ قال اهلل �سبحانه وتعالى: {ويَميَ

ۡخريَٰى ١٨} )طه([ 
لُ
ئٔيَارِبلُ أ ا ميَ ِليَ فِيهيَ نيَِم ويَ ٰ غيَ يَ ا عيَ هلُشُّ بِهيَ

يَ
ا ويَأ ليَۡيهيَ اْ عيَ ؤلُ تيَويَكَّ

يَ
أ

ا�ستعن بمعلمك لتف�سير هذه الآية.
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:

الدر�س 

الثالث
موارد وطني البحرية

اأهمية الثروات البحرية

تع��د الث��روة ال�س��مكية نعم��ة م��ن نعم 
اهلل �س��بحانه وتعالى ت�ستوجب منا جميًعا 
نعم��ه،  جزي��ل  عل��ى  هلل  وال�س��كر  الحم��د 
فهي تمثل ث��روة من الناحية القت�س��ادية 
والغذائية ويعمل في �س��يدها وبيعها بع�ش 
�س��كان وطنك، ويعتمدون عليها في غذائهم 

ومعي�ستهم، انظر ال�سور.
ومن فوائد الأ�سماك اأنها:

غني  الإن�����س��ان  لج�سم  مفيد  غ���ذاء   -1
بالبروتين ومادة اليود.

ي�����س��ت��خ��رج م��ن��ه��ا ب��ع�����ش الأدوي������ة   -2
والفيتامينات.

دعًما  يمثل  ال��خ��ارج  اإل��ى  ت�سديرها   -3
لالقت�ساد الوطني. 

البحرية الثروات  اأهمية  	•
الأ�سماك  �سيد  مراكز  	•

البحار. تلوث  	•

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

ت�سكر اهلل على النعم التي ل تعد   -1
ول تح�سى.

2-   تو�سح اأهمية الثروه ال�سمكية في 
وطنك.

للثروة  ال�سحية  الفوائد  تذكر      -3
ال�سمكية.

ل�سيد  الرئي�سة  المراكز  تحدد     -4
الأ�سماك على خريطة الجمهورية 

اليمنية.
ال�سارة  ال�سلبية  الأث���ار  تو�سح      -5

لتلوث البحر.

سوق السمك صياد سمك http://E-learning-moe.edu.ye
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:

الدر�س 

الثالث
موارد وطني البحرية

اأهمية الثروات البحرية

تع��د الث��روة ال�س��مكية نعم��ة م��ن نعم 
اهلل �س��بحانه وتعالى ت�ستوجب منا جميًعا 
نعم��ه،  جزي��ل  عل��ى  هلل  وال�س��كر  الحم��د 
فهي تمثل ث��روة من الناحية القت�س��ادية 
والغذائية ويعمل في �س��يدها وبيعها بع�ش 
�س��كان وطنك، ويعتمدون عليها في غذائهم 

ومعي�ستهم، انظر ال�سور.
ومن فوائد الأ�سماك اأنها:

غني  الإن�����س��ان  لج�سم  مفيد  غ���ذاء   -1
بالبروتين ومادة اليود.

ي�����س��ت��خ��رج م��ن��ه��ا ب��ع�����ش الأدوي������ة   -2
والفيتامينات.

دعًما  يمثل  ال��خ��ارج  اإل��ى  ت�سديرها   -3
لالقت�ساد الوطني. 

البحرية الثروات  اأهمية  	•
الأ�سماك  �سيد  مراكز  	•

البحار. تلوث  	•

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

ت�سكر اهلل على النعم التي ل تعد   -1
ول تح�سى.

2-   تو�سح اأهمية الثروه ال�سمكية في 
وطنك.

للثروة  ال�سحية  الفوائد  تذكر      -3
ال�سمكية.

ل�سيد  الرئي�سة  المراكز  تحدد     -4
الأ�سماك على خريطة الجمهورية 

اليمنية.
ال�سارة  ال�سلبية  الأث���ار  تو�سح      -5

لتلوث البحر.
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خريطة المراكز الرئيسة لصيد األسماك

التي  الأ�سماك  ل�سيد  الرئي�سة  المراكز  ولحظ  اليمن  خريطة  اإلى  انظر 
اأنواع الأ�سماك واكتب  تنت�سر على ال�سواطئ اليمنية الوا�سعة والغنية بمختلف 

اأ�سماء تلك المراكز م�سنًفا اإياها اإلى:
مراكز ال�سيد في البحر الأحمر.  -1
مراكز ال�سيد في البحر العربي.  -2

لكي تكون عملية �سيد الأ�سماك وفيرة ومربحة فاإنها تحتاج اإلى توفير ما ياأتي:
ثالجات كبيرة لحفظ الأ�سماك من التلف.   -1

م�سانع للثلج قرب مراكز ال�سيد.  -2
ور�ش متنقلة وثابتة لإ�سالح قوارب ال�سيد.  -3

وحماية  حديثة  �سيد  بو�سائل  ال�سيادين  دعم  في  بواجبها  الدولة  قيام   -4
الثروة ال�سمكية.

مراكز �صيد الأ�صماك 

اأهم متطلبات �صيد الأ�صماك
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

مياه البحار الملوثة.

عزيزي التلميذ ن�سمع اأحياًنا عن تلوث البحار، ما المق�سود بذلك؟ وما اأثره 
على حياة الأ�سماك في البحار؟

تلوث البحار يعني وجود مواد �سارة في مياه البحر كما يظهر ذلك من خالل 
ال�سورة.

من اأهم المواد التي توؤدي اإلى تلوث البحار:

البترول الذي يت�سرب من ناقالت النفط.  -1
مخلفات الم�سانع التي تلقى في البحار.  -2
مياه ال�سرف ال�سحي )المياه الملوثة(.  -3

وعدم  للموت  ويعر�سها  البحرية،  الأحياء  حياة  يهدد  البحار  وتلوث  	•
تقوم  اأن  اليمنية  الجمهورية  حكومة  على  ال��واج��ب  وم��ن  التكاثر، 
اليمنيين  ال�سيادين  ودع��م  اليمنية  ال�سواطئ  حماية  في  ب��دوره��ا 

بو�سائل ال�سيد الحديثة.

تلوث البحار
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مياه البحار الملوثة.

عزيزي التلميذ ن�سمع اأحياًنا عن تلوث البحار، ما المق�سود بذلك؟ وما اأثره 
على حياة الأ�سماك في البحار؟

تلوث البحار يعني وجود مواد �سارة في مياه البحر كما يظهر ذلك من خالل 
ال�سورة.

من اأهم المواد التي توؤدي اإلى تلوث البحار:

البترول الذي يت�سرب من ناقالت النفط.  -1
مخلفات الم�سانع التي تلقى في البحار.  -2
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تلوث البحار
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

تدريبات الدر�س الثالث

   

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

يعمل بع�ش �سكان ال�سواحل اليمنية في �سيد الأ�سماك    \\       )     (  اأ- 
الأ�سماك غذاء مفيد لالإن�سان                                                        \\ )     (  ب- 
الثالجات لي�ست �سرورية لحفظ الأ�سماك                             \\     )     (  ج- 
الواجب على الحكومة المحافظة على الثروة ال�سمكية وحمايتها                )      (  د- 

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

 -   احلمد وال�سكر هلل. - مدينة عدن اأحد مراكز ال�سيد في
 - كمية الأ�سماك. - مدينة الحديدة اأحد مراكز ال�سيد في

 - الأحياء البحرية. -و�سائل ال�سيد الحديثة تزيد من
 - البحر الحمر. -تلوث البحار يهدد حياة

 - البحر العربي. -الثروة ال�سمكية نعمة من نعم اهلل نقابلها ب��

)3( و�سح الفوائد المتعددة لالأ�سماك.

   ن�صـــــاط:
ثم  البحرية،  الأحياء  على  وخطره  البحار  تلوث  عن  اأ�سطر  اأربعة  اكتب  	•

اقراأ ما كتبته على زمالئك في ال�سف.
ثم  اأ�سماءها،  واكتب  لوحة،  في  ورتبها  الأ�سماك  لبع�ش  �سوًرا  اجمع  	•

اعر�سها على المعلم.
   بطاقة تفكير: 

ۡمۖ  نَّكلُ زِيديَ
يَ ليَ ۡرتلُۡم  كيَ ليَئِن شيَ ۡم  بُّكلُ ريَ ذَّنيَ 

يَ
تيَأ قال اهلل �سبحانه وتعالى: {ِإَوۡذ 

ِديٞد } )اإبراهيم: 7(.[ يَشيَ اِب ل ذيَ ۡرتلُۡم إِنَّ عيَ فيَ ليَئِن كيَ ويَ
ا�ستعن بمعلمك لتف�سير هذه الآية الكريمة.
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اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:

الدر�س 

الرابع
الموارد ال�صناعية والتجارية في وطني

ال�سناعة: هي تحويل المواد الأولية )الخام( النباتية والحيوانية وغيرها اإلى �سلع مفيدة، 
با�ستخدام و�سائل تقليدية )قديمة( اأو با�ستخدام اآلت حديثة.

 اأ - ال�سناعات اليمنية القديمة :
الزمان  ال�سناعات من قديم  ببع�ش  اليمن  ا�ستهر وطنك  لقد  التلميذ  عزيزي 
مثل: �سناعة البرد اليماني والعقيق اليماني، وال�سيوف اليمانية والجنبية اليمنية 
)الخنجر( وكذا �سناعة الفخار، و�سناعة الحلي وغير ذلك من ال�سناعات القديمة 
اليمني  الإن�سان  هوية  من  جزًءا  وتمثل  الآن  حتى  موجوًدا  بع�سها  يزال  ل  التي 

وح�سارته، انظر ال�سورتين ال�سابقتين لبع�ش ال�سناعات اليمنية القديمة.

واأنواعها. ال�سناعة  	•
ال�سناعة. قيام  عوامل  	•

واأنواعها. التجارة  	•

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

تعّرف معنى ال�سناعة.  .1
تعرف معنى التجارة.  .2

تع��ّدد بع���ش ال�س��ناعات القديمة   .3
في وطنك.

ال�س��ناعات  م��ن  �س��ناعة  ى  ت�س��مِّ  .4
الحديثة في وطنك اليمن.

تذكر اأهم مقومات ال�سناعة.  .5
6.    تقارن بين اأنواع التجارة

صناعة العقيق اليماني

صناعة البرد اليماني
اأوًل: ال�صناعة واأنواعها:
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اأهداف الدر�س
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الدر�س 

الرابع
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ب - ال�سناعات اليمنية الحديثة:
يوجد في وطنك بع�ش ال�سناعات الحديثة ومنها �سناعة الإ�سمنت وتكرير 
البترول وبع�ش ال�سناعات الغذائية التي يتم ا�ستيراد موادها الأولية من الخارج، اأما 
ال�سناعات الع�سكرية فقد اأ�سحت تمثل نموذًجا يقتدى به في الإرادة والت�سميم، 
لم�سروع  الأولى  اليمنيين؛ لأنها تعد الخطوة  واأ�سبحت محل فخر واعتزاز معظم 

اقت�سادي متكامل يحقق الكتفاء الذاتي، انظر �سور �سناعات اإنتاجية حديثة.

الصناعات الحديثة
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عوامل قيام ال�سناعة :
لكي توجد �سناعة ناجحة ل بد من توافر الآتي:

1.  الإرادة والت�سميم من اأبناء المجتمع والدولة.
2.  الأموال )راأ�ش المال(.

3.  المواد الأولية )المواد الخام(.
4.   الطاقة )الكهرباء(.

5.   الأيدي العاملة )مهند�سون، فنيون ، عمال(.

التجارة: هي عملية البيع وال�سراء، والتجارة نوعان:

ثانًيا: التجارة واأنواعها

سوق تجاري.

بضائع يتم تصديرها من بضائع مستوردة ويتم إنزالها في الميناء. 
الميناء. 

تجارة داخلية: وهي تبادل الب�سائع  	•
داخ�����ل ال���وط���ن ب��ي��ن م��ح��اف��ظ��ات 
�سورة  انظر  اليمنية،  الجمهورية 

التجارة الداخلية.
ال�سلع  تبادل  وهي  الخارجية:  التجارة  	•
والمنتجات بين وطنك والدول الأخرى، 

انظر ال�سورتين الآتيتين:
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تدريبات الدر�س الرابع

�سل كل عبارة من العمود )اأ( بما ينا�سبها من العمود )ب(:  )1

)ب()اأ(

- ال�سناعة.- الرد اليمانية من ال�سناعات

- القدمية .- �سناعة الإ�سمنت من ال�سناعات

- احلديثة.- التجارة الداخلية تكون 

- بن حمافظات اجلمهورية.- املواد الأولية من عوامل قيام

2(  اذكْر ثالثة من اأنواع ال�سناعات الع�سكرية الحديثة في اليمن .

3(  اذكْر عوامل قيام ال�سناعة.

4(  ما هي التجارة الخارجية؟

   ن�صـــــاط:
�سنف ال�سناعات الآتية في جدول اإلى �سناعات حديثة وقديمة:

�سناعة ال�سيوف. 2-�سناعة ال�سواريخ الحربية. 3-الب�سكويت.  -1
4- �سناعة الإ�سمنت. 5- �سناعة الفخار. 6- �سناعة طائرات بدون طيار.  

7- ال�سناعات الغذائية.

   بطاقة تفكير وتدبر: 

من اأهم عوامل قيام ال�سناعة: الإرادة والت�سميم لدى ال�سعوب، و�سح ذلك.
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تقويم الوحـــدة الثانية

الخط�أ  العب�رة  اأم�م  ال�صحيحة، وعالمة )×(  العب�رة  اأم�م  )1( �صع عالمة )✓( 
فيم� ي�أتي:

 اأ .  اهتم اليمنيون بزراعة الحبوب ال�صرورية لغذائهم.                \\)     (  
)     (\\ الخ�صروات لي�صت �صرورية لج�صم الإن�ص�ن.  ب. 
)      (\ من الم�ص�كل التي تواجه الزراعة اإهم�ل الحكوم�ت ال�ص�بقة.   \  جـ. 
من وظ�ئف الجمعي�ت الزراعية ت�صويق منتج�ت المزارعين.\ \)     ( د. 
  )       ( من واجب الحكومـة دعـــم ال�صي�دين بو�ص�ئل ال�صيــــد الحديثة.  هـ. 
)      ( و.  من عوامل قي�م ال�صن�عة توفير الأ�صواق وو�ص�ئل الموا�صالت.  

� تحت الإج�بة ال�صحيحة: )2(  �صع خطًّ

من الم�ص�كل الزراعية في اليمن قلة:  اأ- 
       )الأيدي الع�ملة – الم�ء - الأر�ض الزراعية(

من فوائد الأ�صم�ك الح�صول على:  ب- 
       )ال�صكري�ت – اليود – الن�صوي�ت(

من المح��صيل النقدية:      )الأرز – البن – الزيتون(  ج- 
من الفواكه التي تنتج في وطنك:  )التف�ح – الخي�ر- البط�ط(  د- 

اأجب عن الأ�صئلة الآتية:  )3(

م� اأ�صرار تلوث البح�ر على ال�صمك؟ اأ- 
م�ذا ن�صتفيد من زراعة البن والقطن؟ ب- 

بم�ذا تدعم الجمعي�ت الزراعية المزارعين؟ جـ- 
د ثالث فوائد لتربية الحيوان�ت. عدِّ  )4(
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الف�صـــــل 

الدرا�صي الثاين

4546
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امل�ؤ�س�سات اخلدمية يف وطني
ال�حدة 
الثالثة

عزيزي �لتلميذ ُيتوقع منك بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:

ت�ستوعب معنى �لموؤ�س�سات �لخدمية.  .1

تعطى �أمثلة على �لخدمات �لتي يجب �أن تقدمها �لموؤ�س�سات �لخدمية في وطنك.  .2

ن دور كل من يتحمل م�سوؤوليته باإخال�ص و�أمانة في ن�سر �لوعي عبر  تبيِّ  .3

مختلف و�سائل �لإعالم في وطنك.

تو�سح �أهد�ف �لتعليم في �لمدر�سة.  .4

الأهــــــداف:

�لدر�ص �لأول: �لتعليم في وطني.

�لدر�ص �لثاني: �لخدمات �ل�سحية في وطني.

�لدر�ص �لثالث:�لإعالم في وطني.

�لدر�ص �لر�بع: خدمات رجال �لمرور في وطني.

الدرو�س
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امل�ؤ�س�سات اخلدمية يف وطني
ال�حدة 
الثالثة

عزيزي �لتلميذ ُيتوقع منك بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:
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ن دور كل من يتحمل م�سوؤوليته باإخال�ص و�أمانة في ن�سر �لوعي عبر  تبيِّ  .3

مختلف و�سائل �لإعالم في وطنك.

تو�سح �أهد�ف �لتعليم في �لمدر�سة.  .4

الأهــــــداف:

�لدر�ص �لأول: �لتعليم في وطني.

�لدر�ص �لثاني: �لخدمات �ل�سحية في وطني.

�لدر�ص �لثالث:�لإعالم في وطني.
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الدر�س 

الول
التعليم في وطني  

�أهمية �لتعليم.  .1
مر�حل �لتعليم �لعام ومدته.  .2

م���ر�ك���ز ت��ع��ل��ي��م �ل��ك��ب��ار وم��ح��و   .3
�لأمية.

بعد  منك  يتوقع  �لتلميذ  ع��زي��زي 
�لنتهاء من هذ� �لدر�ص �أن:

على  ت�سرف  �لتي  �لوز�رة  ت�سمي   .1
�لتعليم.

تبين �أهمية �لتعليم.  .2
تو�سح �أهد�ف �لتعليم.  .3

تعدد مر�حل �لتعليم �لمختلفة.  .4
يتحمل  م���ن  ك���ل  ج��ه��ود  ت��ب��ي��ن   .5
في  و�أمانة  باإخال�ص  م�سوؤوليته 

ن�سر �لتعليم.
تو�سح معنى �لأمية وتعليم �لكبار.  .6

اأهمية التعليم:

اأهم اأهداف التعليم:

للتعلي��م �أهمي��ة كبي��رة ف��ي حياتن��ا، 

�لمع��ارف  خالل��ه  م��ن  نكت�س��ب  فنح��ن 

�لمختلف��ة �لت��ي تعيننا عل��ى �لتمييز بين 

�ل�سح و�لخطاأ، ويفيدنا في معرفة حقوقنا 

وو�جباتن��ا ودورنا ف��ي �لم�س��تقبل، كما �أنه 

يزودنا بالمهار�ت �لتي ت�سقل �سخ�سياتنا، 

وينم��ي لدين��ا ع��دًد� م��ن �لقي��م �لديني��ة 

و�لإن�س��انية كال�سدق، و�لأمانة، و�لإخال�ص، 

و�لإيث��ار، و�حت��ر�م �لآخر مهم��ا كانت وجهة 

نظره مختلفة عن وجهة نظرنا.

بناء جيل قوي مت�سلح بالعلم، موؤمن باهلل، مطبق لتعاليمه وتوجيهاته �لتي   .1

وردت و��سحة جلية في �لقر�آن �لكريم.

يعتز بموطنه �ليمن وهويته �لعربية و�لإ�سالمية.  .2

يزود �لمجتمع بالمخت�سين في �ستى �لمجالت.  .3

اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:
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�لوز�رة  هي  و�لتعليم  �لتربية  وز�رة 
في  �لعام  �لتعليم  على  ت�سرف  �لتي 
�لمد�ر�ص �لحكومية و�لأهلية و�لخا�سة، 
�لمد�ر�ص  �إن�ساء  على  تعمل  �لتي  وهي 
من  تحتاجه  بما  وتزودها  �لحكومية 
)كو�در تربوية وتجهيز�ت وكتب ومعامل 
مبنى  �سورة  �نظر  تعليمية(  وو�سائل 

وز�رة �لتربية و�لتعليم.

�لعاد�ت  خالل  من  �لطفل  يتعلم  �سنتان  ومدتها  الأطفال:  ريا�س  مرحلة    •
�لمرحلة  هذه  وتهيء  �لهادفة،  �لألعاب  �إلى  �إ�سافة  و�لأنا�سيد،  �لح�سنة، 
�لأطفال لاللتحاق بالمدر�سة �لأ�سا�سية، وهي غير ملزمة لأنها غير متوفرة 
للجميع، و�لو�جب على وز�رة �لتربية و�لتعليم �إن�ساء ريا�ص �أطفال د�خل 
ا مت�ساوية لاللتحاق بها، �نظر  �أ�سا�سية كي ُيمنح �لجميع فر�سً كل مدر�سة 

�سورة مبنى ريا�ص �لأطفال.

ومدتها )9( �سنو�ت، يتعلم فيها �لتالميذ �لقر�ءة  مرحلة التعليم الأ�صا�صي:   •
توؤهلهم  �لتي  �لعلمية  بالمعارف  وتزودهم  و�لعلوم،  و�لح�ساب  و�لكتابة 

لاللتحاق بالتعليم �لثانوي.

مبنى وزارة التربية والتعليم

مدرسة أساسية إناثمدرسة أساسية ذكورمبنى رياض األطفال

الم�ؤ�ص�صة الخدمية الم�صرفة على التعليم:

مراحل التعليم العام ومدته:

http://E-learning-moe.edu.ye
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�لأمي: هو كل من يتر�وح عمره بين 10 – 40 �سنة، دون �أن يعرف �لقر�ءة و�لكتابة 
وقد  �لأ�سا�سي،  �لتعليم  من  �لر�بع  �ل�سف  �لتعليمي  م�ستو�ه  ي�سل  ولم  و�لح�ساب 
عملت �لحكومة على فتح مر�كز لتعليم �لكبار ومحو �لأمية للتغلب على �لحجم 
�لكبير لالأمية، ولكن لالأ�سف لم تتحقق �لنتائج �لمرجوة من تلك �لمر�كز، بل �إن 
�أعد�د �لأميين ت�ساعف �أكثر من ثالثة �أ�سعاف، و�أ�سبحت ن�سبة �لأمية في �ليمن 
�إد�رة  و�إلى  و�لمجتمعية،  �لحكومية  �لجهود  جميع  ت�سافر  �إلى  وتحتاج  عالية، 
نزيهة و�سادقة تكون قادرة على �أن توظف �لإمكانيات �لمتاحة في �سبيل تحقيق 

فر�ص مت�ساوية للذكور و�لإناث لم�ساعدتهم على �لتخل�ص من �لأمية.
�نظر  �ل�سورتين �لآتيتين لمر�كز محو �لأمية وتعليم �لكبار.

مرحلة التعليم الثان�ي: 

مدتها )3( �سنو�ت، ويتفرع �لتعليم �لثانوي �إلى ق�سمين: ق�سم علمي، وق�سم 
�إعد�د �لطالب  �أدبي، ويلتحق بها �لطالب ح�سب رغبتهم، وفي هذه �لمرحلة يتم 

لاللتحاق بالتعليم �لجامعي. 

مدرسة ثانوية إناث.

مركز لمحو األمية وتعليم الكبار )إناث( مركز لمحو األمية وتعليم الكبار )ذكور(

مدرسة ثانوية ذكور.

مراكز مح� الأمية وتعليم الكبار :
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تدريبات الدر�س الأول

�أجب عن �لأ�سئلة �لآتية:
د مر�حل �لتعليم �لعام في �لجمهورية �ليمنية. عدِّ  -1

ا تحت �لإجابة �ل�سحيحة. �سع خطًّ  -2
�أطول مر�حل �لتعليم هي:  �أ- 

        ريا�ص �لأطفال – �لمرحلة �لأ�سا�سية – �لمرحلة �لثانوية.
ب. �لوز�رة �لتي ت�سرف على �لتعليم �لعام في �لمد�ر�ص هي:-

       وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة – وز�رة �لتربية و�لتعليم  
       وز�رة �لتخطيط.

ج. �لأمي هو: 
        - من يقر�أ �أو يكتب – من يكتب فقط  - من ل يقر�أ ول يكتب.

د. �لتعليم مهم لأنه:
ن من �لح�سول على  ا موؤمًنا باهلل – يمكِّ          يقتل �لوقت – يبني جياًل قويًّ

�ل�سهاد�ت.

     ن�صـــــاط :

�بحث في �لم�سحف عن �آيات قر�آنية كريمة تحث على طلب �لعلم.

   بطاقة تفكير :

       �لكثير من �لن�ساء ل يو��سلن �لتعليم في �لمد�ر�ص. ما �أ�سباب ذلك في ر�أيك؟ 
وماذ� تقترح لحل هذه �لم�سكلة؟

http://E-learning-moe.edu.ye
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اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:

الدر�س 

الثاني
الخدمات ال�صحية في وطني

الخدمات ال�صحية في وطني:

�ل�س��حة  وز�رة  �إن  �لتلمي��ذ:  عزي��زي 
�لعام��ة و�ل�س��كان ف��ي وطن��ك، ه��ي �ل��وز�رة 
�لتي ت�س��رف عل��ى �لم�ست�س��فيات و�لمر�كز 
�ل�س��حية �لحكومي��ة و�لخا�س��ة، وتتحمل 
م�س��وؤولية �إن�س��ائها وتزويدها بما تحتاجه 
من �لتجهي��ز�ت �لطبية، و�لأدوي��ة و�لكو�در 

�ل�سحية.
ولكن نتيجة لالأو�ساع �لتي كانت �سائدة 
في �لبالد طيلة �ل�سنو�ت �لما�سية من �سوء 
هذه  تتمكن  لم  ومح�سوبية  وف�ساد  �إد�رة 
معظم  وكانت  بو�جباتها،  �لقيام  من  �لوز�رة 
�لمو�طن  لها  يلم�ص  ول  �سكلية،  خدماتها 
ا �لآن وبعد ثورة 21 من  �لب�سيط �أيُّ �أثر، �أمَّ
�سبتمبر فالوز�رة ملزمة �أن تقوم بو�جباتها 
و�أن تعمل على ت�سحيح �أد�ء �لم�ست�سفيات 
و�لمر�كز �ل�سحية بحيث يتمكن كل مو�طن 

�لم�ست�سفيات.  •
�ل�سحية. �لمر�كز   •

�لأم����وم����ة  رع����اي����ة  م����ر�ك����ز   •
و�لطفولة.

بعد  منك  ُيتوقع  �لتلميذ  عزيزي 

�لنتهاء من هذ� �لدر�ص �أن:

على  ت�سرف  �لتي  �ل��وز�رة  ي  ت�سمِّ  .1

�لم�ست�سفيات و�لمر�كز �ل�سحية.

تذكر �أ�سماء بع�ص �لم�ست�سفيات   .2

في وطنك.

تو�سح �أهم و�جبات وز�رة �ل�سحة   .3

�لم�ست�سفيات،  �أو�ساع  �إ�سالح  في 

و�لمركز �ل�سحية.

يعمل  م���ن  ك���ل  ج���ه���ود  ر  ت���ق���دِّ  .4

�لمجال  ف��ي  و�أم��ان��ة  ب��اإخ��ال���ص 

�ل�سحي في وطنك.

من دخولها ب�سهولة وي�سر، ويح�سل على �لخدمات �لطبية �لمنا�سبة بر�سوم رمزية 
�أو مجاًنا.
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�أن  �لحكومة  على  �لو�جب  ومن 
تخطط لإن�ساء م�ست�سفيات نموذجية 
حتى ل يتحمل �لمو�طن م�ساق �ل�سفر 

�إلى �لخارج.
�نظر �سورة مبنى وز�رة �ل�سحة

بع�ص  بمعالجة  تقوم  طبية  بكو�در  مزودة  �لم�ست�سفيات  من  عدد  هناك 
�لأمر��ص و�إجر�ء بع�ص �لعمليات �لجر�حية �لب�سيطة، ولكن بمقابل ر�سوم يدفعها 

�لمو�طن من قوت �أبنائه.
و�لعيون،  كالباطنية،  �لأق�سام  من  عدد  �لم�ست�سفيات  هذه  في  توجد  كما 
لم�ستوى  دقيقة  مر�جعة  �إلى  بحاجة  �لأق�سام  تلك  وكل  و�لعظام،  و�لولدة، 

�لخدمات �لتي تقدمها.
ومن �أبرز �لم�ست�سفيات �لحكومية في �لجمهورية �ليمنية هيئة م�ست�سفى 
�أبرز  فاإن  عدن  في  �أما  �سنعاء،  �لعا�سمة  في  �لجمهوري  و�لم�ست�سفى  �لثورة، 

�لم�ست�سفيات �لحكومية هو م�ست�سفى عدن.
�نظر �ل�سور �لآتية لم�ست�سفيات رئي�سة في �ليمن.

مبنى وزارة الصحة

المستشفى الجمهوري بصنعاء مستشفى عدن مستشفى الثورة بصنعاء

الم�صت�صفيات:

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

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



52

التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

�أن  �لحكومة  على  �لو�جب  ومن 
تخطط لإن�ساء م�ست�سفيات نموذجية 
حتى ل يتحمل �لمو�طن م�ساق �ل�سفر 

�إلى �لخارج.
�نظر �سورة مبنى وز�رة �ل�سحة

بع�ص  بمعالجة  تقوم  طبية  بكو�در  مزودة  �لم�ست�سفيات  من  عدد  هناك 
�لأمر��ص و�إجر�ء بع�ص �لعمليات �لجر�حية �لب�سيطة، ولكن بمقابل ر�سوم يدفعها 

�لمو�طن من قوت �أبنائه.
و�لعيون،  كالباطنية،  �لأق�سام  من  عدد  �لم�ست�سفيات  هذه  في  توجد  كما 
لم�ستوى  دقيقة  مر�جعة  �إلى  بحاجة  �لأق�سام  تلك  وكل  و�لعظام،  و�لولدة، 

�لخدمات �لتي تقدمها.
ومن �أبرز �لم�ست�سفيات �لحكومية في �لجمهورية �ليمنية هيئة م�ست�سفى 
�أبرز  فاإن  عدن  في  �أما  �سنعاء،  �لعا�سمة  في  �لجمهوري  و�لم�ست�سفى  �لثورة، 

�لم�ست�سفيات �لحكومية هو م�ست�سفى عدن.
�نظر �ل�سور �لآتية لم�ست�سفيات رئي�سة في �ليمن.

مبنى وزارة الصحة

المستشفى الجمهوري بصنعاء مستشفى عدن مستشفى الثورة بصنعاء

الم�صت�صفيات:

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

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل



53

التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

�أن�ساأت �لحكومة �ليمنية بالتعاون 
�لكثير  �لدولية  �لهيئات  من  عدد  مع 
لغر�ص  وذلك  �ل�سحية،  �لمر�كز  من 
�لأولية  �ل�سحية  �لخدمات  تقديم 
�سد  وتح�سينهم  �لأطفال  وتطعيم 
�لأمر��ص �لمعدية، مثل �سلل �لأطفال، 

�لأموم��ة  رعاي��ة  مر�ك��ز  تق��وم 
و�لطفولة بتقديم �لخدمات �ل�س��حية 
�لالزم��ة ل��الأم و�لطف��ل، مث��ل �لتطعيم، 
ومتابع��ة حال��ة �لأم �لحام��ل وغيره��ا، 
وهذه �لمر�كز �ساأنها �ساأن بقية �لمر�فق 
�ليمني��ة،  �لجمهوري��ة  ف��ي  �ل�س��حية 
تحتاج �إلى ت�س��حيح �أو�ساعها لتتمكن 

و�لمعالجة �لأولية لبع�ص �لأمر��ص، ولكن و�قع �لحال ي�سير �إلى �أن عدًد� غير قليل 
مهامها،  توؤدي  ا ول  �سكليًّ �لما�سية كان وجودها  �ل�سنو�ت  �لمر�كز طيلة  من تلك 
لذلك فهي بحاجة �إلى جهود �سادقة ومخل�سة من ِقَبل �لحكومة و�لمجتمع من 
و�سيار�ت  �لطبية  و�لأجهزة  �ل�سحية  بالكو�در  ودعمها  �أو�ساعها،  ت�سحيح  �أجل 
من  يتمكنو�  حتى  ومعنوية  مادية  حو�فز  فيها  �لعاملين  ومنح  مجهزة،  �إ�سعاف 
�ل�ستمر�ر في �أد�ء مهامهم وتقديم �لخدمة �ل�سحية للمو�طن ب�سهولة وبدون �أيِّ 

تعقيد.  �نظر �سورة مركز �سحي بمحافظة �سنعاء.

مركز صحي بمحافظة صنعاء

مركز رعاية األمومة والطفولة بصنعاء

المراكز ال�صحية:

مراكز رعاية الأم�مة والطف�لة:

من تح�سين م�ستوى خدماتها للمو�طنين. �نظر �ل�سورة �ل�سابقة.
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تدريبات الدر�س الثاني

1-  �سع عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة، وعالمة )×( �أمام �لعبارة �لخطاأ:

)      ( وز�رة �لتربية و�لتعليم هي �لتي ت�سرف على �لم�ست�سفيات.   �أ- 

�لخدمات  م�ستوى  على  تاأثير  لها  كان  �لإد�رة  و�سوء  و�لمح�سوبية  �لف�ساد   ب- 

)      ( �لتي تقدمها �لم�ست�سفيات و�لمر�كز �ل�سحية في �ليمن.  

)      ( �لأم �لحام���������ل تحتاج �إلى خدمات مرك���ز رعاية �لأموم����ة و�لطفول���ة.   ج- 

2-  �أكمل �لفر�غ في كل جملة مما ياأتي بكلمة منا�سبة:

يوجد في �لم�ست�سفيات مجموعة من �لأق�سام منها ق�سم ................ وق�سم   �أ- 

................ وق�سم................

من مهام �لمر�كز �ل�سحية ................ �سد �لأمر��ص �لمعدية.  ب- 

و   ................ مثل  بخدمات  و�لطفولة  �لأم��وم��ة  رعاية  مر�كز  تقوم   ج- 

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

3- ما �لوز�رة �لم�سرفة على �لم�ست�سفيات و�لمر�كز �ل�سحية؟
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

تدريبات الدر�س الثاني

1-  �سع عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة، وعالمة )×( �أمام �لعبارة �لخطاأ:

)      ( وز�رة �لتربية و�لتعليم هي �لتي ت�سرف على �لم�ست�سفيات.   �أ- 

�لخدمات  م�ستوى  على  تاأثير  لها  كان  �لإد�رة  و�سوء  و�لمح�سوبية  �لف�ساد   ب- 

)      ( �لتي تقدمها �لم�ست�سفيات و�لمر�كز �ل�سحية في �ليمن.  

)      ( �لأم �لحام���������ل تحتاج �إلى خدمات مرك���ز رعاية �لأموم����ة و�لطفول���ة.   ج- 

2-  �أكمل �لفر�غ في كل جملة مما ياأتي بكلمة منا�سبة:

يوجد في �لم�ست�سفيات مجموعة من �لأق�سام منها ق�سم ................ وق�سم   �أ- 

................ وق�سم................

من مهام �لمر�كز �ل�سحية ................ �سد �لأمر��ص �لمعدية.  ب- 

و   ................ مثل  بخدمات  و�لطفولة  �لأم��وم��ة  رعاية  مر�كز  تقوم   ج- 

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

3- ما �لوز�رة �لم�سرفة على �لم�ست�سفيات و�لمر�كز �ل�سحية؟
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

  ن�شـــــاط :   

التي  الخدمات  على  للتعرف  ال�صحية  المراكز  لأحد  زيارة  المعلم  ينظم   -1

يقدمها المركز.

اأكمل الجدول الآتي باإ�صافة اأ�صماء من الم�صت�صفيات العامة:  -2

مكان وجودها�صم امل�صت�صفى

م�صت�صفى الثورة  .1
م�صت�صفى عدن  .2

.  .3

.  .4

.  .5

.  .6

�صنعاء
عدن

   بطاقة تفكير :

الحكمة؟ هذه  تعني  ماذا  العالج" .  من  خير  "الوقاية 
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اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:

الدر�س 

الثالث
الإعالم في وطني

ال�صحافـــة:

هي و�سيلة من و�سائل �لإعالم �لمقروءة 
و�لمكتوبة، وت�س��در ف��ي وطنك �لجمهورية 
�ليمنية  عدد من �ل�س��حف �لر�س��مية �لتي 

�ل�سحافة.  •
�لإذ�عة.  •

�لتلفزيون.  •

بعد  منك  ُيتوقع  �لتلميذ  عزيزي 
�لنتهاء من هذ� �لدر�ص �أن:

ت���ع���رف �ل�����س��ح��اف��ة و�لإذ�ع������ة   .1
و�لتلفزيون.

د و�سائل �لإعالم. تعدِّ  .2
�لتي  �ل�سحف  بع�ص  �أ�سماء  تذكر   .3

ت�سدر في وطنك.
في  �لإع���الم  و�سائل  دور  تو�سح   .4

توعية �لمو�طنين.
أهم الصحف في الجمهورية اليمنية

ت�سرف عليها �لحكومة، وغير �لر�سمية �لتي ي�سرف عليها �لأفر�د و�لأحز�ب.
ا ك�سحيفة �لثورة و�سحيفة �لجمهورية، ومنها ما ي�سدر  ومنها ما ي�سدر يوميًّ

ا ك�سحيفة 26 �سبتمبر. �أ�سبوعيًّ
وتهت��م �ل�س��حافة بنقل �لأخب��ار �لمحلي��ة و�لعربي��ة و�لعالمية، كما ت�س��هم 
ف��ي تثقي��ف �أف��ر�د �لمجتم��ع لمعرف��ة حقوقه��م وو�جباته��م �لديني��ة و�لوطنية 

و�لجتماعية، �نظر �سورة �أهم �ل�سحف في �لجمهورية �ليمنية.

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

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



56

التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:

الدر�س 

الثالث
الإعالم في وطني

ال�صحافـــة:

هي و�سيلة من و�سائل �لإعالم �لمقروءة 
و�لمكتوبة، وت�س��در ف��ي وطنك �لجمهورية 
�ليمنية  عدد من �ل�س��حف �لر�س��مية �لتي 

�ل�سحافة.  •
�لإذ�عة.  •

�لتلفزيون.  •

بعد  منك  ُيتوقع  �لتلميذ  عزيزي 
�لنتهاء من هذ� �لدر�ص �أن:

ت���ع���رف �ل�����س��ح��اف��ة و�لإذ�ع������ة   .1
و�لتلفزيون.

د و�سائل �لإعالم. تعدِّ  .2
�لتي  �ل�سحف  بع�ص  �أ�سماء  تذكر   .3

ت�سدر في وطنك.
في  �لإع���الم  و�سائل  دور  تو�سح   .4

توعية �لمو�طنين.
أهم الصحف في الجمهورية اليمنية

ت�سرف عليها �لحكومة، وغير �لر�سمية �لتي ي�سرف عليها �لأفر�د و�لأحز�ب.
ا ك�سحيفة �لثورة و�سحيفة �لجمهورية، ومنها ما ي�سدر  ومنها ما ي�سدر يوميًّ

ا ك�سحيفة 26 �سبتمبر. �أ�سبوعيًّ
وتهت��م �ل�س��حافة بنقل �لأخب��ار �لمحلي��ة و�لعربي��ة و�لعالمية، كما ت�س��هم 
ف��ي تثقي��ف �أف��ر�د �لمجتم��ع لمعرف��ة حقوقه��م وو�جباته��م �لديني��ة و�لوطنية 

و�لجتماعية، �نظر �سورة �أهم �ل�سحف في �لجمهورية �ليمنية.
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

الإذاعـــــة:

هي �إحدى و�سائل �لإعالم �لم�سموعة 

في وطنك �ليمن، ت�سهم في نقل �لأخبار 

�أنها  كما  و�لعالمية،  و�لعربية  �لمحلية 

وتثقيفهم  �لنا�ص  توعية  في  ُت�سهم 

�لبر�مج  باأمور دينهم ودنياهم، من خالل 

�لر�سمية  �لإذ�عات  من  عدد  وهناك 

�لتي ت�سرف عليها �لحكومة ومنها:
�إذ�عة �سنعاء: ومقرها �لعا�سمة   •
�سنعاء، و�إذ�عة �سام �سوت ثورة 
�لت�سحيحية،  ���س��ب��ت��م��ب��ر   21
وز�رة  ����س���وت  وط����ن  و�إذ�ع�������ة 
عدًد�  هناك  �أن  كما  �لد�خلية، 

مبنى إذاعة صنعاء

مبنى إذاعة عدن

و�لإح�سان  و�لتكافل  �لتعاون  على  �لنا�ص  حث  بغر�ص  تبثها  �لتي  �لمتعددة 

و�لت�سامح فيما بينهم، ونبذ �لفرقة و�لتع�سب، كما ت�سهم هذه �لبر�مج في �إحياء 

روح �لعتز�ز في نفو�سهم بانتمائهم �لديني و�لوطني.

من �لإذ�عات في معظم محافظات �لجمهورية، مثل �إذ�عة محافظة عدن، 
�لحديدة،  محافظة  و�إذ�عة  �إب،  محافظة  و�إذ�عة  تعز،  محافظة  و�إذ�عة 

و�إذ�عة محافظة حجة، و�إذ�عة �سعدة.
�أفر�د و�أحز�ب ل تديرها �لحكومة. �إذ�عات خا�سة يملكها  �أن هناك  كما   •
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

تدريبات الدر�س الثالث

�لعبارة  �أمام   )×( وعالمة  �ل�سحيحة،  �لعبارة  �أمام   )✓( عالمة  �سع   -1
�لخطاأ:

)      ( �ل�سحف �لمحلية ل تهتم بالأحد�ث �لتي تقع خارج �ليمن.   �أ- 
�ل�سحف �إحدى و�سائل �لإعالم �لم�سموعة.                                )      (  ب- 
ينقل �لتلفاز �لأخبار �لمحلية و�لعربية و�لعالمية.                 )      (  ج- 
�لإذ�عة من و�سائل �لإعالم �لمرئية.                                           )      (  د- 
)       ( �لأ�سرة �ليمنية تتجنب �لبر�مج �لتلفزيونية غير �لمفيدة.   ه�- 

التلفزي�ن:

ه����و و���س��ي��ل��ة �إع���الم���ي���ة م��رئ��ي��ة 
�أف���ر�د  ت��وع��ي��ة  ف��ي  ت�سهم  وم�سموعة 
�لمتنوعة  �لبر�مج  خالل  من  �لمجتمع 
�لتي ن�ساهدها على �سا�سته، مثل: بر�مج 
�لأطفال، و�لبر�مج �لدينية، و�لتعليمية، 
و�لعربية  �لمحلية  و�لأخبار  و�لثقافية، 
�ليمنية  �لأ���س��رة  وتحر�ص  بعض القنوات الفضائية الرسمية في اليمنو�ل��دول��ي��ة، 

على متابعة �لبر�مج �لنافعة و�لمفيدة، وتتجنب م�ساهدة �لبر�مج غير �لمفيدة، 
�أخبارها  معظم  في  و�لكذب  �لت�سليل  تتعمد  �لتي  �لقنو�ت  م�ساهدة  وتتجنب 
ه تعالى:  م في قول� � �م �هلل في �لقر�آن �لكري� � � وبر�مجها، حتى ل تكون كمن و�سفه

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ژ )�لمائدة :42(

�ليمنية  �لجمهورية  في  �لتلفزيونية  �لف�سائية  �لقنو�ت  من  عدد  وهناك 
تمتلكها �لدولة وت�سرف عليها ومنها:

�لف�سائية �ليمنية، قناة عدن �لف�سائية، قناة �لإيمان، قناة �سباأ، �لقناة   •
�لر�سمية  �لف�سائية  �لقنو�ت  بع�ص  تبيِّن  �لتي  �ل�سورة   �نظر  �لتعليمية، 

في �ليمن، وهناك قنو�ت خا�سة غير ر�سمية يمتلكها �أفر�د و�أحز�ب.
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التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي

تدريبات الدر�س الثالث

�لعبارة  �أمام   )×( وعالمة  �ل�سحيحة،  �لعبارة  �أمام   )✓( عالمة  �سع   -1
�لخطاأ:

)      ( �ل�سحف �لمحلية ل تهتم بالأحد�ث �لتي تقع خارج �ليمن.   �أ- 
�ل�سحف �إحدى و�سائل �لإعالم �لم�سموعة.                                )      (  ب- 
ينقل �لتلفاز �لأخبار �لمحلية و�لعربية و�لعالمية.                 )      (  ج- 
�لإذ�عة من و�سائل �لإعالم �لمرئية.                                           )      (  د- 
)       ( �لأ�سرة �ليمنية تتجنب �لبر�مج �لتلفزيونية غير �لمفيدة.   ه�- 

التلفزي�ن:

ه����و و���س��ي��ل��ة �إع���الم���ي���ة م��رئ��ي��ة 
�أف���ر�د  ت��وع��ي��ة  ف��ي  ت�سهم  وم�سموعة 
�لمتنوعة  �لبر�مج  خالل  من  �لمجتمع 
�لتي ن�ساهدها على �سا�سته، مثل: بر�مج 
�لأطفال، و�لبر�مج �لدينية، و�لتعليمية، 
و�لعربية  �لمحلية  و�لأخبار  و�لثقافية، 
�ليمنية  �لأ���س��رة  وتحر�ص  بعض القنوات الفضائية الرسمية في اليمنو�ل��دول��ي��ة، 

على متابعة �لبر�مج �لنافعة و�لمفيدة، وتتجنب م�ساهدة �لبر�مج غير �لمفيدة، 
�أخبارها  معظم  في  و�لكذب  �لت�سليل  تتعمد  �لتي  �لقنو�ت  م�ساهدة  وتتجنب 
ه تعالى:  م في قول� � �م �هلل في �لقر�آن �لكري� � � وبر�مجها، حتى ل تكون كمن و�سفه

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ژ )�لمائدة :42(

�ليمنية  �لجمهورية  في  �لتلفزيونية  �لف�سائية  �لقنو�ت  من  عدد  وهناك 
تمتلكها �لدولة وت�سرف عليها ومنها:

�لف�سائية �ليمنية، قناة عدن �لف�سائية، قناة �لإيمان، قناة �سباأ، �لقناة   •
�لر�سمية  �لف�سائية  �لقنو�ت  بع�ص  تبيِّن  �لتي  �ل�سورة   �نظر  �لتعليمية، 

في �ليمن، وهناك قنو�ت خا�سة غير ر�سمية يمتلكها �أفر�د و�أحز�ب.
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ا تحت �لإجابة �ل�سحيحة: 2-    �سع خطًّ
�ل�سحافة من و�سائل �لإعالم: �لم�سموعة – �لمرئية – �لمقروءة.  �أ- 

يتميز �لتلفاز باأنه يبث:   �سوًتا و�سورة - �سوًتا فقط -  �سورة فقط.  ب- 
و�سائل �لإعالم تهتم بنقل: �لأخبار �لمحلية – �لأخبار �لعربية و�لعالمية   ج- 

و�لعالمية. و�لعربية  �لمحلية  – �لأخبار 
�ذكْر �أنو�ع �ل�سحافة.  -3

قال �هلل �سبحانه وتعالى في �سورة )�لمائدة( �لآية )42( : ژ ٱ  ٻ    -4
ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻٻ   ٻ  

ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ژ.        
ْر هذه �لآية. - َف�سِّ

   ن�صـــــاط:

و�كتب  �لتلفاز،  �أو  �لإذ�عة  في  �لعلمية  �أو  �لتعليمية  �لبر�مج  �أحد  تابع   •
تقريًر� مخت�سًر� عن �أهم ما ورد فيه، و�عر�سه على زمالئك في �ل�سف.

على  مو�سوعاتها  من  تحب  ما  و�كتب  �لمحلية،  �ل�سحف  �إحدى  ت�سفح   •
وجه �لورقة �لمقوى وعلقها في �ل�سف.

    بطاقة:  

قال �هلل �سبحانه وتعالى في محكم كتابه: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  

)الحجرات(  چ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
�سدق �هلل �لعظيم.
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اأهداف الدر�س

عنا�صر الدر�س:

الدر�س 

الرابـــع
خدمات المرور في وطني

�قر�أ �لحو�ر �لآتي بين محمد و�سديقه 
�أ�سامة، ثم �أجب عن �لأ�سئلة �لتي تليه:-

محمد: هل ر�أيت رجل �لمرور يا �أ�سامة؟ 
ر�أيته يقف على مفترق �لطرق  �أ�سامة: نعم 

وفي �لجولت.
محمد: ماذ� يعمل؟

�أ�سامة: ينظم حركة �ل�سير تجنًبا للحو�دث 

�لمرور. رجل   •
�سديقه. مع  �أ�سامة  حو�ر   •

�لتك�سي. �سائق  مع  �أ�سامة  حو�ر   •

بعد  منك  ُيتوقع  �لتلميذ  عزيزي 
�لنتهاء من هذ� �لدر�ص �أن:

ن مهام رجل �لمرور. تبيِّ  .1
�لمرور  رجال  بقاء  �أهمية  تو�سح   .2

في �أماكنهم �لمحدده 
ر ج��ه��ود رج���ال �ل��م��رور في  ت��ق��دِّ  .3

تنظيم حركة �ل�سير.
�ل�سائقين  تحلي  �أه��م��ي��ة  ��ن  ت��ب��يِّ  .4

و�لم�ساة بال�سبر.

وحفاًظا على �أرو�ح �لنا�ص.
محمد: و�إذ� غاب رجل �لمرور عن عمله ولم يعد هناك من ينظم حركة �ل�سير ماذ� 

يحدث؟
�أ�سامة: لقد ر�أيُت ما حدث نتيجة لغياب رجل �لمرور بنف�سي ولم يكلمني �أحد، و�أنت 
تعرف باأني ل �أنقل �أيَّ خبر �إل �إذ� �ساهدته بنف�سي، ففي يوم �لخمي�ص ذهبت 
مع و�لدتي في �سيارة �أجرة لزيارة بيت خالي، وعند �قتر�بنا من �لجولة ر�أيت 
�ل�سائقين  �أ�سو�ت  و�سمعت  للجولة،  �لمتجهة  �ل�سو�رع  من  تتدفق  �ل�سيار�ت 

مرتفعة وكل و�حد منهم يرفع �سوته فوق �لآخر ليف�سح له �لطريق.

محمد وزميله أسامة
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اأهداف الدر�س
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ذلك  وبعد  نعم  �أ�سامة،  مقاطًعا  محمد: 
ماذ� حدث؟

�أ�سامة: تفاجاأُت �أنا وو�لدتي ب�سائق تك�سي 
هو  ي�سيح  معه  كنا  �لذي  �لأج��رة 
�لآخر في وجه �أ�سحاب �ل�سيار�ت، 
يخفيها  �لتي  ع�ساه  عن  ويبحث 
ي�ستخدمها  حتى  �لمقعد  تحت 
هم  من  تاأديب  في  قوله-  -ح�سب 

، وبعدها  �سبب لهذه �لزحمة، فقلت له: �أرجوك يا عم �هد�أ. فلم يلتفت �إليَّ
قلت له: �أتدري �أن �لإمام علي بن �أبي طالب كرم �هلل وجهه قال: ))�لغ�سب 

عدو فال ُتَملَِّكه نف�سك((؟
على  �سل  �للهم  ولدي،  يا  عليك  �هلل  �ساء  ما  ويقول:  يبت�سم  وهو  �إليَّ  �لتفت 

�سيدنا محمد وعلى �آله و�سلم، هل تعلمت 
هذ� �لكالم في �لمدر�سة؟ 

فقلت له: ل،  بل �سمعت و�لدي وهو 
ين�سح جارنا �لذي كان يتخا�سم مع �أنا�ص 

كان يتهمهم برمي �لقمامة �أمام منزله. 
و�أثناء �لحو�ر مع �سائق تك�سي �لأجرة 
ونزل  �لجولة،  �أمام  �لمرور  �سيارة  وقفت 
مبا�سرة  وقامو�  �لمرور،  رجال  من  عدد 
كبار  وم�ساعدة  �ل�سير  حركة  بتنظيم 
كانو�  �لذين  �ل�سغار  و�لأطفال  �ل�سن 
و�قفين فوق �لر�سيف على عبور �ل�سارع، 
و�نتهت  بال�سالمة،  �لجميع  وذهب 

�لحكاية.

صورة للجولة  وهي مزدحمة بالسيارات

صورة ألسامة وسائق تكسي األجرة

صورة لحظة وصول رجل المرور
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تدريبات الدر�س الرابع

1- �سل عبار�ت �لمجموعة )�أ( بما ينا�سبها من عبار�ت �لمجموعة )ب(:

)ب()�أ(

حركة �سري �ل�سيار�ت.- �أ�سامة ين�سح

رجل �ملرور.- رجل �ملرور ينظم

�سائق تاك�سي �لأجرة.- و�جبنا �أن نحرتم

�أ�سامة ومحمد  �ل�سديقين  �لذي د�ر بين  �لحو�ر  ��ستفدته من  �لذي  ما  – �ذكْر   2
وبين �سائق تك�سي �لأجرة و�أ�سامة.

3 – و�سح �أهمية �لتعاون مع رجل �لمرور.

    ن�صـــــاط:

�ل�سير  قو�عد  عن  �أ�سطر  ثالثة  بكتابة  �لتالميذ  �لمعلم  يكلف   •
وتعليقها في حجرة �ل�سف.

�إ�سار�ت �لمرور مع  يكلف �لمعلم �لتالميذ باإح�سار ثالث �سور من   •
كتابة مدلولتها وتعليقها في �ل�سف.         

     بطاقة تفكير: 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     كتابة:چ   محكم  في  وتعالى  �سبحانه  �هلل  قال 

پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ)�لن�ساء:114(.[  
ْر هذه �لآية. َف�سِّ
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تق�يم ال�حـــدة الثالثة

�سع عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة، وعالمة )×( �أمام �لعبارة �لخطاأ:  .1

�لأمي هو من يقر�أ ويكتب.                                                             \\)      (  �أ- 

�لإذ�عة من و�سائل �لإعالم �لمقروءة.                                     \\ )      (  ب- 

�لتلفزيون من و�سائل �لإعالم �لم�سموعة و�لمرئية.          \\    )      (  ج- 

ريا�ص �لأطفال ل تتوفر لجميع �لأطفال �ليمنيين.                            )      (  د- 

�لوز�رة �لتي ت�سرف على �لتعليم هي وز�رة �لتخطيط .         \\)      (  ه�- 

وظيفة �لمر�كز �ل�سحية تقديم �لإ�سعافات �لأولية للمر�سى.\  )      (  و- 

�سرطي �لمرور يعمل على تنظيم حركة �ل�سير.                     \\ )      (  ز- 

تقوم �لمر�كز �ل�سحية بتطعيم �لأطفال �سد �لأمر��ص �لمعدية.  )      (  ح- 

�ذكر ثالًثا من �ل�سحف �لر�سمية �لتي ت�سدر في وطنك.  .2

�ذكر ثالًثا من �لخدمات لكلٍّ من:  .3

�لتربية و�لتعليم.  �أ- 

�لمرور.  ب- 

�لإعالم.  ج- 

وز�رة �ل�سحة �لعامة.  د- 
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منا�سبات وطنية
ال�حدة 
الرابعة

عزيزي �لتلميذ ُيتوقع منك بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:

تكت�سب �لمفاهيم و�لقيم و�لتجاهات و�لمهار�ت �لو�ردة في هذه �لوحدة.  .1

تعرف �لمنا�سبات �لوطنية.  .2

تبيِّن جهود �ل�سعب �ليمني في �نتز�ع حريته وتحقيق وحدته.  .3

ر �لأعمال �لن�سالية �لوطنية. تقدِّ  .4

�لدر�ص �لأول: ثورة 26 �سبتمبر.

�لدر�ص �لثاني:ثورة 14 �أكتوبر.

�لدر�ص �لثالث: �لوحدة �ليمنية.

�لدر�ص �لر�بع: ثورة 21 �سبتمبر.

الأهــــــداف:

الدرو�س
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اأهداف الدر�س

الدر�س 

الأول
ث�رة 26 �صبتمبر

نظــــام الحكـــم:

ثــ�رة اليمــن:

�لور�ثة  على  يقوم  حكم  نظام  هناك 

�لدولة  وت�سمى  ا(  َمَلِكيًّ )نظاًما  وي�سمى 

مملكة. ويوجد نظام حكم يقوم على �ختيار 

�لنتخابات  طريق  عن  للحاكم  �ل�سعب 

ا( وت�سمى �لدولة  وي�سمى )نظاًما ديمقر�طيًّ

جمهورية.

بعد  منك  ُيتوقع  �لتلميذ  عزيزي 
�لنتهاء من هذ� �لدر�ص �أن:

��ز ب��ي��ن �ل��ن��ظ��ام �ل��ج��م��ه��وري  ت��م��يِّ  .1
و�لنظام �لملكي.

تعتز بولئك �لوطني.  .2
د �أهد�ف ثورة 26 �سبتمبر. تعدِّ  .3

�لتي  �لَمَلكية  للدولة  رف�سهم  و�أعلنو�  �لَمَلكي،  �لنظام  على  �ليمن  �أبناء  ثار 

كانت تحكم �ليمن.

وحملو� �ل�سالح �سنو�ت طويلة، وقدمو� �أنف�سهم فد�ًء لليمن، و�نت�سرت �لثورة 

يوم 26 �سبتمبر �سنة 1962م وتحول ��سم �لدولة من �لمملكة �لمتوكلية �ليمنية 

�إلى �لجمهورية �لعربية �ليمنية.

-  نظام �لحكم.
-  ثورة �ليمن.

-  �أهد�ف ثورة 26 �سبتمبر.

عنا�صر الدر�س:
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: ر ب م ت ب داف ث�رة 26 �ص اأه

جمهوري  نظام  و�إقامة  ومخلفاتهما  و�ل�ستعمار  �ل�ستبد�د  من  �لتخل�ص   .1

عادل.

بناء جي�ص وطني قوي لحماية �لبالد وحر��سة مكا�سب �لثورة.  .2

ا. ا وثقافيًّ ا و�سيا�سيًّ ا و�جتماعيًّ رفع م�ستوى �ل�سعب �قت�ساديًّ  .3

بناء مجتمع ديمقر�طي تعاوني.  .4

�لعمل على تحقيق �لوحدة �لوطنية في نطاق �لوحدة �لعربية.  .5

�إقر�ر �ل�سالم �لعالمي ودعم  �حتر�م مو�ثيق �لأمم �لمتحدة، و�لعمل على   .6

مبد�أ �لتعاي�ص.

تدريبات الدر�س الأول

�سع عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة، وعالمة )×( �أمام �لعبارة �لخطاأ:  -1

كانت �ليمن دولة َمَلكية.                                                                  )      (  �أ- 

�لثورة يقوم بها �لأحر�ر.                                                                 )      (  ب- 

�ل�سعب �ليمني ل يتغير ول يثور.                                                  )      (  ج- 

من �سفات �أهل �ليمن رف�ص �لظلم ومقاومته.                                 )      (  د- 
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ا. ا وثقافيًّ ا و�سيا�سيًّ ا و�جتماعيًّ رفع م�ستوى �ل�سعب �قت�ساديًّ  .3

بناء مجتمع ديمقر�طي تعاوني.  .4

�لعمل على تحقيق �لوحدة �لوطنية في نطاق �لوحدة �لعربية.  .5

�إقر�ر �ل�سالم �لعالمي ودعم  �حتر�م مو�ثيق �لأمم �لمتحدة، و�لعمل على   .6

مبد�أ �لتعاي�ص.

تدريبات الدر�س الأول

�سع عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة، وعالمة )×( �أمام �لعبارة �لخطاأ:  -1

كانت �ليمن دولة َمَلكية.                                                                  )      (  �أ- 

�لثورة يقوم بها �لأحر�ر.                                                                 )      (  ب- 

�ل�سعب �ليمني ل يتغير ول يثور.                                                  )      (  ج- 

من �سفات �أهل �ليمن رف�ص �لظلم ومقاومته.                                 )      (  د- 
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2- �ختر �لإجابة �ل�سحيحة من بين �لإقو��ص:

- �ليمن دولة ...................    )ملكية - جمهورية - �سلطنة(.

- من �أهد�ف �لثورة بناء .............    )طريق - جي�ص - مطار(.

- قامت �لثورة �سد �لملكية ......... ) 21�سبتمبر - 30�سبتمبر - 26�سبتمبر ( 

   
    ن�صـــــاط:

�كتب بخط و��سح مقارنة بين �لنظام �لَمَلكي و�لنظام �لجمهوري.       •

     بطاقة تفكير: 

ژ ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   قال �هلل تعالى :

ېئ  ىئ   ىئىئ  ی  ی    ژ  )�لنمل:34(.[  
��ستعن بمعلمك لتف�سير هذه �لآية.
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اأهداف الدر�س

الدر�س 

الثاني
ث�رة 14 اأكت�بر 1963م

عدن: لمدينة  البريطاني  •  الحتالل 

�حت��ل  1839م  ع��ام  يناي��ر   19 ف��ي 
�لبريطانيون مدينة عدن بحجة و�هية 
�إح��دى  ��ى  عل �ليمنيي��ن  �عت��د�ء  وه��ي 
َل��م �لبريطاني،  �ل�س��فن �لتي تحم��ل �لَع
وف��ي �لحقيق��ة �أن �لحت��الل كان هدفه 
وعل��ى  �لب��الد  ث��رو�ت  عل��ى  �ل�س��يطرة 
موقعها �لإ�ستر�تيجي، �لذي �سوف يتيح 
ل��ه رب��ط م�س��تعمر�ته بط��رق مالحي��ة 
�آمنة، وقد تم له ذلك بالإ�سافة �إلى �أنه 
نجح في ��ستكمال �سيطرته على جنوب 

�ليمن.

فــي  البريطانــي  •  ممار�صــات الحتــالل 
جن�ب اليمن:

�لبريطاني  �ل�ستعمار  نجح  �أن  بعد 
من  �لغالي  �لجزء  ذلك  �حتالل  في 
تق�سيمه  على  عمل  �ليمني  �لوطن 
بهدف  �سغيرة  ومحميات  �سلطنات  �إلى 
ْق  )َفرِّ �سيا�سية  وممار�سة  �إ�سعافه 
محاولة  جانب  �إلى  �أبنائه،  بين  ْد(  َت�سُ

بعد  منك  ُيتوقع  �لتلميذ  عزيزي 

�لنتهاء من هذ� �لدر�ص �أن:

د م��ك��ان �ن��ط��الق �ل�����س��ر�رة  ت��ح��دِّ  .1

�لأولى للثورة �سد �لحتالل.

ت��ذك��ر ����س��م ذل���ك �ل��ث��ائ��ر �ل��ذي   .2

��ست�سهد في �ليوم �لأول للثورة.

ن م�سيرة ثورة 14 �أكتوبر �سد  تبيِّ  .3

�ل�ستعمار �لبريطاني.

وجهادهم  �ليمن  �أحر�ر  دور  ر  تقدِّ  .3

في مو�جهة �لم�ستعمر �لبريطاني 

و�أعو�نه �لخونة.

-  �لحتالل �لبريطاني لمدينة عدن.

في  �لبريطاني  �لحتالل  ممار�سات    -

جنوب �ليمن.

في  للثورة  �لأول��ى  �ل�سر�رة  �نطالق    -

وجه �لم�ستعمر.

عنا�صر الدر�س:
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اأهداف الدر�س

الدر�س 

الثاني
ث�رة 14 اأكت�بر 1963م
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جن�ب اليمن:

�لبريطاني  �ل�ستعمار  نجح  �أن  بعد 
من  �لغالي  �لجزء  ذلك  �حتالل  في 
تق�سيمه  على  عمل  �ليمني  �لوطن 
بهدف  �سغيرة  ومحميات  �سلطنات  �إلى 
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�لنتهاء من هذ� �لدر�ص �أن:

د م��ك��ان �ن��ط��الق �ل�����س��ر�رة  ت��ح��دِّ  .1

�لأولى للثورة �سد �لحتالل.

ت��ذك��ر ����س��م ذل���ك �ل��ث��ائ��ر �ل��ذي   .2

��ست�سهد في �ليوم �لأول للثورة.

ن م�سيرة ثورة 14 �أكتوبر �سد  تبيِّ  .3

�ل�ستعمار �لبريطاني.

وجهادهم  �ليمن  �أحر�ر  دور  ر  تقدِّ  .3

في مو�جهة �لم�ستعمر �لبريطاني 

و�أعو�نه �لخونة.

-  �لحتالل �لبريطاني لمدينة عدن.

في  �لبريطاني  �لحتالل  ممار�سات    -

جنوب �ليمن.

في  للثورة  �لأول��ى  �ل�سر�رة  �نطالق    -

وجه �لم�ستعمر.

عنا�صر الدر�س:
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بقاءهم  ي�سمن  حتى  و�لوطنية  و�لثقافية  �لدينية  هويتهم  وت�سويه  طم�ص 
�أذلء خا�سعين له.

الم�صتعمر: وجه  في  للث�رة  الأولى  ال�صرارة  •  انطالق 

�ل�سماء  �ليمنية  ردفان  جبال  قمم  ومن  1963م  عام  �أكتوبر    14 يوم  في 
�نطلقت �ل�سر�رة �لأولى لثورة 14 من �أكتوبر �لمجيدة و�لتي ��ستمر ثو�رها في 
جهاد متو��سل �سد �لم�ستعمر �لبريطاني �لمحتل، قدمو� خالل تلك �لم�سيرة 
�لجهادية �أعزَّ �لرجال في �سبيل نيل �لكر�مة و�ل�ستقالل، وكان في مقدمتهم 
في  ��ست�سهد  �لذي  لبوزة  ر�جح  بن  غالب  �ل�سيخ/  �لمغو�ر  �ليمني  �لبطل  ذلك 
وهزيمة  للثو�ر،  وعزًّ�  ن�سًر�  �لت�سحيات  تلك  �أثمرت  وقد  للثورة،  �لأول  �ليوم 
�أن  لأنف�سهم  �رت�سو�  �لذين  �لخونة  و�أعو�نه  �لبريطاني  للم�ستعمر  �ساحقة 
يكونو� خد�ًما لذلك �لم�ستعمر �لبغي�ص، �لذي ما لبث �أن تخلى عنهم لينتهي 
بهم �لمطاف �إلى مزبلة �لتاريخ بعد �أن ُطِرَد �ل�ستعمار في 30 من نوفمبر عام 

1967م، �نظر �ل�سورة لمجموعة من ثو�ر ثورة 14 من �أكتوبر.

صورة لثوار ثورة 14 من أكتوبر.
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تدريبات الدر�س الثاني

�سع عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة، وعالمة )×( �أمام �لعبارة �لخطاأ:  -1

)      ( �نطلقت �ل�سر�رة �لأولى لثورة 14 من �أكتوبر من محافظة �أبين.   \\     �أ- 

)      ( كان �ل�سهيد �ل�سيخ غالب ر�جح لبوزة في مقدمة �سهد�ء �لثورة.\\   ب- 

)      ( من يتعاون مع �لغازي �لمحتل لوطنه ي�سمى خائًنا وعمياًل.    \\   ج- 

)      ( من يد�فع عن دينه ووطنه �سد �لغز�ة ي�سمى ثائًر� ومجاهًد�.   د- 

ا تحت �لإجابة �ل�سحيحة: 2- �سع خطًّ

�أ- ��ستمر �لحتالل �لبريطاني في جنوب �لوطن �ليمني �أكثر من.

                                                                 ) 125 عاًما - 100 عام - 25 عاًما(

ب- كان �لحتالل �لبريطاني يعتمد في تنفيذ مخططاته في �لجزء �لجنوبي 
من �لوطن على :      ) �لخونة  -  �لأحر�ر  - �لبريطانيين(.

ج�- �نطلقت �ل�سر�رة �لأولى لثورة 14 من �أكتوبر من جبال : 

                                                                       ) ردفان  -  يافع   -  �لعو�لق (.
   

    ن�صـــــاط:

�لبريطاني  �لحتالل  قيام  �سبب  عن  �أ�سطر  ثالثة  عن  يقل  ل  ما  �كتب   •
جد�ر  في  وعلقها  ومحميات  �سلطنات  �إلى  �ليمني  �لوطن  جنوب  بتق�سيم 

�ل�سف.     

     بطاقة تفكير: وطن ل نحميه ل ن�ستحقه. 

��ستعن بمعلمك لمعرفة ما هو �لمق�سود من هذه �لمقولة.
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تدريبات الدر�س الثاني

�سع عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة، وعالمة )×( �أمام �لعبارة �لخطاأ:  -1

)      ( �نطلقت �ل�سر�رة �لأولى لثورة 14 من �أكتوبر من محافظة �أبين.   \\     �أ- 

)      ( كان �ل�سهيد �ل�سيخ غالب ر�جح لبوزة في مقدمة �سهد�ء �لثورة.\\   ب- 

)      ( من يتعاون مع �لغازي �لمحتل لوطنه ي�سمى خائًنا وعمياًل.    \\   ج- 

)      ( من يد�فع عن دينه ووطنه �سد �لغز�ة ي�سمى ثائًر� ومجاهًد�.   د- 

ا تحت �لإجابة �ل�سحيحة: 2- �سع خطًّ

�أ- ��ستمر �لحتالل �لبريطاني في جنوب �لوطن �ليمني �أكثر من.

                                                                 ) 125 عاًما - 100 عام - 25 عاًما(

ب- كان �لحتالل �لبريطاني يعتمد في تنفيذ مخططاته في �لجزء �لجنوبي 
من �لوطن على :      ) �لخونة  -  �لأحر�ر  - �لبريطانيين(.

ج�- �نطلقت �ل�سر�رة �لأولى لثورة 14 من �أكتوبر من جبال : 

                                                                       ) ردفان  -  يافع   -  �لعو�لق (.
   

    ن�صـــــاط:

�لبريطاني  �لحتالل  قيام  �سبب  عن  �أ�سطر  ثالثة  عن  يقل  ل  ما  �كتب   •
جد�ر  في  وعلقها  ومحميات  �سلطنات  �إلى  �ليمني  �لوطن  جنوب  بتق�سيم 

�ل�سف.     

     بطاقة تفكير: وطن ل نحميه ل ن�ستحقه. 

��ستعن بمعلمك لمعرفة ما هو �لمق�سود من هذه �لمقولة.
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اأهداف الدر�س

الدر�س 

الثالث
ال�حـــدة اليمنية

يمن الإيمان والحكمة:

�ليمني��ون هم �أه��ل �لإيم��ان و�لحكمة.

وق��د ق��ال �هلل ع��ن بالدن��ا �ليم��ن:چ ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ)�سباأ(. 
و�ليمن دولة و�حدة ل مكان فيها لخائن 

�أو عميل.

ا ي وحدتن ا ف �تن ق

يعم��ل �ل�س��تعمار على تق�س��يم بالدنا 

مثلم��ا عم��ل �لع��دو�ن �لأمريك��ي �ل�س��عودي 

حي��ث عجز عن �حتاللها بالقوة فعمل على 

تق�سيم �ليمن، وحاول �أن تكون �ستة �أقاليم، 

ثم حاول ف�س��ل جن��وب �ليمن عن �س��ماله، 

وف�سل في ذلك.

بعد  منك  ُيتوقع  �لتلميذ  عزيزي 
�لنتهاء من هذ� �لدر�ص �أن:

تعتز بوحدة وقوة �ليمن.  .1

تعالى  هلل  ولئ����ك  ب��ي��ن  ت��رب��ط   .2
وولئك للوطن.

تبيِّن مظاهر �لحتفال بالمنا�سبة.  .3

د زمن قيام �لجمهورية �ليمنية. تحدِّ  .4

ن �أهمية �لوحدة �ليمنية. 5.  تبيِّ

-  قوتنا في وحدتنا.

- �إعالن �لوحدة وقيام �لجمهورية �ليمنية.

�ص: لماذ� يريد �لعدو تق�سيم �ليمن؟

عنا�صر الدر�س:
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نية يم ل ة ا ي مه�ر ج ل م ا يا ق �حدة- و ل ن ا ال اإع

بف�س��ل من �هلل وبقوة �ل�س��عب �ليمني �لعظيم �نت�سرت �إر�دة �أبناء �ليمن، على  
�أعد�ء �هلل و�أعد�ء �لإ�سالم، وكان ذلك في  يوم �لخمي�ص22 مايو عام1990م وهو �ليوم 
�لوطني �لذي يحتفل به كل �أبناء �ليمن وفيه تم �إعالن قيام �لجمهورية �ليمنية.

مظاهر احتفال اليمنيين بذكرى الوحدة اليمنية
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نية يم ل ة ا ي مه�ر ج ل م ا يا ق �حدة- و ل ن ا ال اإع

بف�س��ل من �هلل وبقوة �ل�س��عب �ليمني �لعظيم �نت�سرت �إر�دة �أبناء �ليمن، على  
�أعد�ء �هلل و�أعد�ء �لإ�سالم، وكان ذلك في  يوم �لخمي�ص22 مايو عام1990م وهو �ليوم 
�لوطني �لذي يحتفل به كل �أبناء �ليمن وفيه تم �إعالن قيام �لجمهورية �ليمنية.

مظاهر احتفال اليمنيين بذكرى الوحدة اليمنية
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    ن�صـــــاط:  �لوحدة قوة و�لتفرق �سعف.     

في  مها  وقدِّ �ليمنية،  �لوحدة  �أهمية  عن  �سطرين  عن  يقل  ل  ما  �كتب   •
�لإذ�عة �لمدر�سية.     

     بطاقة تفكير: 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ   قال �هلل تعالى :ژ 

ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ       ژ   )�لنمل: 34(.[  
��ستعن بمعلمك لتف�سير هذه �لآية.

تدريبات الدر�س الثالث

1-  �مالأ �لفر�غ من �لعمود �لمقابل:
�ليمن ........طيبة.  �أ- 

قوتنا في ........  ب- 
توحدنا يغيظ .......  ج- 

�سع عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة، وعالمة )×( �أمام �لعبارة �لخطاأ:  -2
�ليمنيون هم �أهل �لإيمان و�لحكمة.                                              )      (  �أ- 
ف�سل �لعدو�ن في �حتالل �ليمن جعله ي�سعى �إلى تق�سيمه.       )      (  ب- 
�لوحدة قوة و�لتفرق �سعف.                                                            )      (  ج- 
يحتفل �ليمنيون بذكرى �لوحدة في 25 مايو من كل عام.        )      (  د- 

وحدتنا
�لكفار
بلدة
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اأهداف الدر�س

الدر�س 

الرابع
ث�رة 21 من �صبتمبر 2014م

اأهدافها: واأهم  الث�رة  •  قيام 
عزيزي �لتلميذ لقد �ندلعت في وطنك 
�ليم��ن ثورة �س��عبية ت�س��حيحية في 21 
من �س��بتمبر 2014م عقب ف�س��ل ث��ورة 11 

من فبر�ير 2011م وكان �أهم �أهد�فها : 
 26 �ل�سابقة  �لثور�ت  م�سار  ت�سحيح   -1

�سبتمبر و14 �أكتوبر و 11 فبر�ير.

2- �لق�ساء على �لمح�سوبية و�لف�ساد.

3- بناء �لدولة �ليمنية �لقوية و�لعادلة.

من  و�لتخل�ص  لليمن  �لتام  �ل�ستقالل   -4
�لتبعية و�لو�ساية للخارج.

•  اأ�صباب ف�صل ث�رة 11 من فبراير 2011م:

م��ن �أه��م �أ�س��باب ف�س��ل ث��ورة 11 من 
فبر�ير 2011م ما ياأتي:

ل مر�كز �لنفوذ �لقبلية و�لحزبية  1- تدخُّ
في �سوؤونها بحجة حمايتها من �لأخطار 

بعد  منك  ُيتوقع  �لتلميذ  عزيزي 
�لنتهاء من هذ� �لدر�ص �أن:

د �أهد�ف ثورة 21 من �سبتمبر  تعدِّ  .1
2014م.

تذكر �أهم �أ�سباب ف�سل ثورة 11من    .2
فبر�ير 2011م .

تو�سح دور �لمبادرة �لخليجية في   .3
م�ساعفة معاناة �ليمنيين.

ر دور �أحر�ر �ليمن من �لعلماء  تقدِّ  .4
فئات  وب��ق��ي��ة  �ل��ق��ب��ائ��ل  و�أب���ن���اء 
من   21 ثورة  �نت�سار  في  �لمجتمع 

�سبتمبر 2014م.

-  قيام �لثورة و�أهم �أهد�فها.
- �أهم �أ�سباب ف�سل ثورة 11 من فبر�ير.

- �لمبادرة �لخليجية ودورها في م�ساعفة 
معاناة �ليمن.

وخا�سة بعد حادثتي جمعة �لكر�مة ومحرقة �ساحة �لحرية بمدينة تعز.
و��ستبد�لها  م�سارها  عن  �لثورة  بحرف  باليمن   � �سرًّ �لمترب�سة  �لدول  قيام   -2

بالمبادرة �لخليجية.

عنا�صر الدر�س:

http://E-learning-moe.edu.ye
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•  المبادرة الخليجية ودورها في م�صاعفة معاناة اليمنيين:

لق��د �س��عت �ل��دول �لطامعة ف��ي خي��ر�ت �ليمن �إل��ى تجديد و�س��ايتها على 
�ليمنيين و�لق�س��اء على �أحالمهم �لمتمثلة في �لثورة و�لتغيير وذلك من خالل 
م��ا ي�س��مي بالمب��ادرة  �لخليجية �لت��ي كان لحلوله��ا ومقترحاته��ا دور بارز في 
تفاقم �لأو�س��اع �ل�س��يئة في �ليم��ن، وزيادة معان��اة �ليمنيين ف��ي كل �لنو�حي 
�ل�سيا�س��ية و�لقت�س��ادية و�لجتماعي��ة و�لأمنية، �لأمر �ل��ذي دفع بالثو�ر من 
�لعلم��اء ورج��ال �لقبائ��ل �لأحر�ر وعدد م��ن �لقي��اد�ت �لوطني��ة و�لأكاديميين 
و�أبط��ال �لقو�ت �لم�س��لحة و�لأمن و�لطالب �إلى �ل�س��تمر�ر في �لتحرك لو�س��ع 
حد لذلك �لو�سع �ل�سيئ، وقد توِّج هذ� �لتحرك بقيام ثورة 21�سبتمبر 2014م. 

�نظر �ل�سورة �لآتية لجموع �لجماهير �لموؤيدة للثورة.

الجماهير المؤيدة لثورة 21 من سبتمبر.
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تدريبات الدر�س الرابع

�سع عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة، وعالمة )×( �أمام �لعبارة �لخطاأ:  -1

)      ( ل �لقوى �لحزبية فيها.  من �أ�سباب ف�سل ثورة 11فبر�ير 2011م تدخُّ  �أ- 

)      ( �أ�سهمت حلول �لمبادرة �لخليجية في زيادة معاناة �ليمنيين .   ب- 

)        ( قامت ثورة 21 �سبتمبر 2014م لت�سحيح م�سار �لثور�ت �ليمنية �ل�سابقة.   ج- 

لم تثمن مر�كز �لقوى �لحزبية و�لقبلية ت�سحيات �ل�سباب لتحقيق م�سالحها.)        (  د- 

2- من هي �لفئات �ل�سعبية �لتي �أ�سهمت في �نت�سار ثورة 21 من �سبتمبر 2014م؟

ن �أ�سباب ف�سل ثورة 11 من فبر�ير 2011م. 3- بيِّ

   
    ن�صـــــاط:

�كتب بخط و��سح �أهد�ف ثورة 21 من �سبتمبر 2014م وعلقها في جد�ر   •
�سفك.     

     بطاقة تفكير: ) لن ترى �لدنيا على �أر�سي و�سيا (. 

هذ� �ل�سطر من �لبيت �ل�سعري ورد في �لن�سيد �لوطني للجمهورية �ليمنية، 
ماذ� يعني بر�أيك ؟
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تق�يم ال�حـــدة الرابعة

1- �ختر �لإجابة �ل�سحيحة من بين �لأقو��ص :

�أ- قامت ثورة ) 21�سبتمبر - 30�سبتمبر - 26�سبتمبر ( �سد �لَمَلكية . 

ب- يحتفل �ليمنيون بذكرى �إعادة �لوحدة �ليمنية في :

                                                                          )21 �أبريل   -   23 �أكتوبر   - 22 مايو(

ج�- �نطلقت �ل�سر�رة �لأولى لثورة 14 من �أكتوبر من : 

                                                               )جبال ردفان  -  جبال يافع  - جبال �لعو�لق(

�سع عالمة )✓( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة، وعالمة )×( �أمام �لعبارة �لخطاأ:  -2

)      ( كانت �ليمن قبل 26 �سبتمبر دولة َمَلكية.   �أ- 

��ستمر �لحتالل �لبريطاني في جنوب �ليمن �أكثر من 129  عاًما.\ )      (  ب- 

)      ( من يد�فع عن دينه ووطنه �سد �لغز�ة ي�سمى ثائًر� ومجاهًد�.   ج�- 

�لوحدة قوة و�لتفرق �سعف.          \\\\\\\\         )      (  د- 

لي�ص من �أهد�ف ثورة 21 �سبتمبر �لق�ساء على �لمح�سوبية و�لف�ساد.     )        (  ه�- 

�ذكر ثالثة من �أهد�ف ثورة 21 �سبتمبر2014م.  -3

4- و�سح �أهمية �لوحدة �ليمنية.
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