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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

ت اللجنة العليا للمناهج هذا الكتاب بتاريخ 15 رجب 1441ه�  الموافق 10مار�س 2020م اأقرَّ

راجعه مجموعة من المخت�سين وهم :
م���رك���ز ال���ب���ح���وث وال���ت���ط���وي���ر ال���ت���رب���وي.

م���رك���ز ال���ب���ح���وث وال���ت���ط���وي���ر ال���ت���رب���وي.

م���رك���ز ال���ب���ح���وث وال���ت���ط���وي���ر ال���ت���رب���وي.

م���رك���ز ال���ب���ح���وث وال���ت���ط���وي���ر ال���ت���رب���وي.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

اِهِريَن، َوَرِضَي  ى آِلِه الطَّ
َ
ٍد َوَعل ا ُمَحمَّ

َ
ِدن ى َسيِّ

َ
الُم َعل  َوالسَّ

ُ
ة
َ
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َ
 لل

ُ
الَحْمد
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ُ

ا َبْعد مَّ
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ْصَحاِبِه الـُمْنَتَجِبيَن، أ

َ
ـُه َعْن أ
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الل

َر  يُّ
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غ ِة؛ ِلُتَواِكَب التَّ ْعِليِميَّ ِة التَّ ا ِفي َمَساِر الَعَمِليَّ

ً
 ُمِهّم

ً
 َعَمال

ُّ
ِة ُيَعد َراِسيَّ

ِّ
ْطِويَر الَمَناِهِج الد

َ
 ت

َّ
ِإن
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ون ْرَبِويُّ  التَّ
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ون

ُ
ِرف

ْ
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ون

ُ
 َوالَباِحث

َ
ون اِديِميُّ

َ
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َ
 َواأل

َ
ون َتصُّ

ْ
َماُء الُمخ

َ
 ِفيه الُعل

ُ
َتِرك

ْ
ا، َيش َعاُوِنّيً

َ
 ت

ً
َعَمال

ُموِر. 
ُ
ْوِلَياُء األ

َ
 َوأ

َ
ُمون

ِّ
 َوالُمَعل
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ُهون َوالُمَوجِّ
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ْ
خ
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ِّ
ك

َ
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ُ
ت ِتي 

َّ
ال ِليَمِة  السَّ الِخْبَراِت  ِلِبَناِء  ِبالَمَناِهِج؛  ْعِليِم  َوالتَّ ْرِبَيِة  التَّ  
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

فريق الإعداد والتطوير 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي 

اهلل عن أصحابه المنتجبين أما بعد:

انطالًقا من توجيهات وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج الدراسية بصورة مستمرة 

مواكبة للتطورات والمتغيرات المتسارعة في شتى جوانب الحياة، فقد قمنا بتطوير كتاب 

خالل  من  سعينا  والذي  األساسي،  التعليم  مرحلة  من  السادس  للصف  الوطنية  التربية 

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 وحب الوطن.

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

الدروس التي تبدأ باألهداف التي تناسب المرحلة العمرية وقدرات التالميذ، وبعدها عناصر 

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 على فهم الماده واستيعابها 

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

واألخالقية التي ترتبط بحياة التالميذ والتلميذات اليومية في المنزل والمدرسة والحي.

                         نسأل اهلل الهداية والتوفيق 
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الدر�س الأول: اأ�س�س الدولة اليمنية في الد�ستور اليمني.
الدر�س الثاني: حقوق المواطن وواجباته في الد�ستور.

الدر�س الثالث:�سفات المواطن ال�سالح.
        تقويم الوحدة الثالثة.

الدر�س الأول: الإمام الهادي اإلى الحق )يحيى بن الح�سين(.
اد . مَّ الدر�س الثاني:ال�سهيد الرئي�س �سالح علي ال�سَّ

الدر�س الثالث: ال�سهيد المنا�سل جار اهلل عمر.
الدر�س الرابع: ال�ساع����ر )الح�سن بن علي بن جابر الَهَبل(.

        تقويم الوحدة الرابعة.

الوحدة الثالثة : الد�ستور اليمني

الوحدة الرابعة : �سخ�سيات واأعالم مينية

60
64
70
74
77

41
46
53
57
59

40

الدر�س الأول: الأ�سرة وتكوينها.
الدر�س الثاني: وظائف الأ�سرة .

الدر�س الثالث: اأدوار الأ�سرة في التربية.
الدر�س الرابع: الحقوق والواجبات الأ�سرية.

          تقويم الوحدة الأولى.

ت�سدير.                                                                                                                        3
المقدمة.                                                                                                                      4

الدر�س الأول: القبيلة كمكون اجتماعي.
الدر�س الثاني: اأعراف القبيلة وعاداتها وتقاليده�ا.

الدر�س الثالث:القبيلة وال�سلم الجتماعي .
         تقويم الوحدة الثانية.

الوحدة الأوىل :  الأ�سرة اليمنية وتكوينها ووظائفها

الف�سل الدرا�سي الأول 

الف�سل الدرا�سي الثاين 

الوحدة الثانية : القبيلة اليمنية

ال�ضفحةاملو�ضوع

29
32
36
39

7
13
17
22
27
28

6
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الف�ســــل
الدرا�ســـي الأول
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الف�ســــل
الدرا�ســـي الأول
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الوحـــدة
األولى

األسـرة اليمنية وتكوينها 
ووظائفهــا

اأهداف الوحدة :

درو�س الوحدة :

يتوقع منك بعد درا�ستك للوحدة اأن :
ت�سرح المفاهيم الآتية: )الأ�سرة – عقد الزواج – حقوق الأ�سرة(.  .1

تو�سح خطوات تكوين الأ�سرة.  .2
تقارن بين الأ�سرة اليمنية الكبيرة وال�سغيرة.  .3

تعدد وظائف الأ�سرة اليمنية.  .4
تبين اأهمية دور الأ�سرة في التربية.  .5

ت�سف اأهمية الزواج في تكوين الأ�سرة.  .6
تقارن بين حقوق اأفراد الأ�سرة، وواجباتهم.  .7

الب�سرية  ال�ساللة  على  الحفاظ  في  الإ�سالمي  الدين  عظمة  ت�ست�سعر   .8
بالزواج.

الدر�س الأول: الأ�سرة وتكوينها.

الدر�س الثاين: وظائف الأ�سرة.

الدر�س الثالث: دور الأ�سرة يف الرتبية.

الدر�س الرابع: احلقوق والواجبات الأ�سرية.

8

لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الدرس
األســـرة وتكوينهــا األول

يتوقع منك بعد النتهاء من الدر�س اأن:

ف الأ�سرة. تعرِّ  .1

ن الخطوات التي تتكون بها الأ�سرة. تبيِّ  .2

ح اأهمية الزواج في تكوين الأ�سرة. تو�سِّ  .3

ي بع�س الوثائق المتعلقة بالأ�سرة. ت�سمِّ  .4

معنى الأ�سرة.  -1
خطوات تكوين الأ�سرة.  -2

اأهمية الزواج في الإ�سالم.  -3
وثائق الأ�سرة.  -4

اآثار الطالق في الأ�سرة.  -5

أهـداف الـــدرس:

عناصر الدرس:

ال�سكل )1(
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الدرس
األســـرة وتكوينهــا األول

يتوقع منك بعد النتهاء من الدر�س اأن:

ف الأ�سرة. تعرِّ  .1

ن الخطوات التي تتكون بها الأ�سرة. تبيِّ  .2

ح اأهمية الزواج في تكوين الأ�سرة. تو�سِّ  .3

ي بع�س الوثائق المتعلقة بالأ�سرة. ت�سمِّ  .4

معنى الأ�سرة.  -1
خطوات تكوين الأ�سرة.  -2

اأهمية الزواج في الإ�سالم.  -3
وثائق الأ�سرة.  -4

اآثار الطالق في الأ�سرة.  -5

أهـداف الـــدرس:

عناصر الدرس:

ال�سكل )1(
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

اإلى ماذا ت�سير ال�سورتان في ال�سكل )1( ؟

المالحظ: اأن ال�سورتين ت�سيران اإلى نوعين من الأ�سر:

اأ�سرة �سغيرة، تتكون من الأب والأم والأولد.  )1

اأ�سرة كبيرة تمتد، لت�سمل الأب، والأم، والأولد، والجد، والجدة، والأحفاد،   )2

والأقارب.

الأ�سرة: هي رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة واأطفالهما، وت�سمل 
الجدود والأحفاد، وبع�س والأقارب.

تاأمل اإلى ما ت�سير  اإليه الآية القراآنية الآتية:

ىب   مب   خب   حب    جب   يئ   ىئ   مئ   ﴿حئ   تعالى:  اهلل  قال 

يب  جت  حت  خت  مت   ىت﴾ )النحل: 72([ 
اأ�سارت الآية اإلى تكوين الأ�سرة بالزواج؛ ولكن ما ي�سبق هذا الزواج ؟

في الدين الإ�سالمي يتم تكوين الأ�سرة وفق خطوات الزواج الآتية:

الخطوة الأولى:   يتقدم الرجل لخطبة المراأة من ولي اأمرها.
الزواج بح�سور �ساهدين، ويتم  الثانية: بعد الإيجاب والقبول يتم عقد  الخطوة 

تحديد المهر.
الخطوة الثالثة: بعد مرا�سم الزواج تتكون الأ�سرة.

خطوات تكوين األسرة:

10

لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

ال�سكل )2( كيفية عقد الزواج ال�سرعي.

أهمية الزواج في اإلسالم:

نشــاط :

اأقاربك  با�ست�سارة  الزواج  عقد  اإجراءات  تحديد  في  زمالئك  مع  تعاون 
واإمام الجامع.

هو الطريق الوحيد لإنجاب الأولد ال�سرعيين، وتربيتهم، وحفظ الإن�سان في 
المجتمع.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

ال�سكل )2( كيفية عقد الزواج ال�سرعي.

أهمية الزواج في اإلسالم:

نشــاط :

اأقاربك  با�ست�سارة  الزواج  عقد  اإجراءات  تحديد  في  زمالئك  مع  تعاون 
واإمام الجامع.

هو الطريق الوحيد لإنجاب الأولد ال�سرعيين، وتربيتهم، وحفظ الإن�سان في 
المجتمع.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

وثائق األسرة:

�سهادة ميالد

دفرت عائلة

�سهادة وفاة

البطاقة ال�سخ�سية

�سكل )3(

انظر ال�سكل رقم )3(، ثم اأجب عما يليه من اأ�سئلة.
�س: من اأين تح�سل الأ�سرة على وثائقها ؟

و�سهادة  والعائلية،  ال�سخ�سية  )البطاقة  مثل:  وثائقها،  على  الأ�سرة  تح�سل 
الميالد، و�سهادة الوفاة( من م�سلحة الأحوال المدنية وال�سجل المدني.

العدل، ويجب عليها ت�سجيلها في م�سلحة  الزواج من وزارة  وتح�سل على عقود 
الأحول المدنية للح�سول على قيد الزواج الذي يتم بموجبه اإ�سدار البطاقة العائلة.

�س: ما فائدة الوثائق لالأ�سرة ؟
يتمكن اأفراد الأ�سرة من الح�سول على الوثائق على اإنجاز الكثير من المعامالت 
الإدارية والمالية والتعليمية، مثل: )الح�سول على جواز ال�سفر، �سرف الم�ستحقات 

المالية، اإجراءات الدرا�سة والمنح الدرا�سية(.

12

لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أسئــلة الدرس

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  -1

اأ . عّرف معنى الأ�سرة.

ب. ما هي خطوات تكوين الأ�سرة ؟

ج. اذكر ثالث  وثائق  لتكوين الأ�سرة .

�سل كل كلمة من العمود )اأ( بما ينا�سبها من العمود )ب( مما ياأتي:  -2

)ب()اأ(
الخطبة

الأ�سرة
البطاقة العائلية

تعتبر من وثائق الأ�سرة.
هي الخطوة الأولى قبل عقد الزواج.

تمثل النواة الأولى في المجتمع.

نشــاط :

م�سلحة  مهام  اأبرز  منه  لتعرف  القرية،  اأو  الحي  عاقل  بزيارة  قم   -1
الأحوال المدنية وال�سجل المدني في الح�سول على وثائق الأ�سرة، 

ثم اكتب تقريًرا وقدمه لمعلمك.
2- ا�ساأل اأحد اأفراد اأ�سرتك، اأو اأبناء قريتك عن وثائق اأخرى لالأ�سرة 

م تقريًرا لمعلمك. مع ذكر فوائد اأخرى لوثائق الأ�سرة، وقدِّ

بطاقة تفكير:

قال اهلل تعالى: )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ( )الروم: 21(
و�سحت الآية اأهمية الزواج. تاأمل حكمة اهلل في ذلك.

http://E-learning-moe.edu.ye
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أسئــلة الدرس

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  -1

اأ . عّرف معنى الأ�سرة.

ب. ما هي خطوات تكوين الأ�سرة ؟

ج. اذكر ثالث  وثائق  لتكوين الأ�سرة .

�سل كل كلمة من العمود )اأ( بما ينا�سبها من العمود )ب( مما ياأتي:  -2

)ب()اأ(
الخطبة

الأ�سرة
البطاقة العائلية

تعتبر من وثائق الأ�سرة.
هي الخطوة الأولى قبل عقد الزواج.

تمثل النواة الأولى في المجتمع.

نشــاط :

م�سلحة  مهام  اأبرز  منه  لتعرف  القرية،  اأو  الحي  عاقل  بزيارة  قم   -1
الأحوال المدنية وال�سجل المدني في الح�سول على وثائق الأ�سرة، 

ثم اكتب تقريًرا وقدمه لمعلمك.
2- ا�ساأل اأحد اأفراد اأ�سرتك، اأو اأبناء قريتك عن وثائق اأخرى لالأ�سرة 

م تقريًرا لمعلمك. مع ذكر فوائد اأخرى لوثائق الأ�سرة، وقدِّ

بطاقة تفكير:

قال اهلل تعالى: )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ( )الروم: 21(
و�سحت الآية اأهمية الزواج. تاأمل حكمة اهلل في ذلك.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الدرس
وظائف األســرة الثاني

يتوقع منك بعد النتهاء من الدر�س اأن:
تعدد وظائف الأ�سرة.  .1

تقارن بين وظيفة الأب ووظيفة الأم في الأ�سرة.  .2
تكتب مو�سوًعا عن اأهمية طاعة الوالدين والبر بهم.  .3

تعبر عن اأهمية التعاون بين اأفراد الأ�سرة.  .4

أهداف الدرس:

الوظيفــة الجتماعيــة: تتحمل فيها الأ�س��رة م�س��وؤولية تعليم اأبنائه��ا الأخالق،   -1
والقيم الجتماعية )كال�سدق، والأمانة، والإيثار، وم�ساعدة المحتاجين، 
واحترام الآخرين(، وعادات المجتمع )كالنظافة، اآداب الحديث، النتماء 

للمجتمع، والولء لأولياء اهلل والبراء من اأعداء اهلل(.

الوظيفــة التربوية: تعلم الأ�س��رة اأولدها اللغة العربي��ة؛ )لغة المجتمع الذي   -2
يعي�سون فيه(، وتك�سبهم المعارف والمهارات والتجاهات الإيجابية.

وظائف الأ�سرة العامة.  -
وظائف اأفراد الأ�سرة.  -

عناصر الدرس:

الوظائف العامة لألسرة:

14

لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الأ����س���رة،  رب  ه��و  الأب:  وظ��ي��ف��ة   – اأ 

وم�سوؤوليته رعاية اأ�سرته واإ�سعادها، 

ماأكل  من  اإليه  تحتاج  ما  كل  وتوفير 

بالتعاون  وتعليم  وملب�س،  م�سرب،  اأو 

وظائف أفراد األسرة:

الوظيفة النف�سية:   -3

اأ�س��رتهم  اأبنائه��ا الحب، والعطف، والحنان نحو  تغر���س الأ�س��رة في نفو�س  	•
واأرحامهم، وجيرانهم، ومجتمعهم.

الم�سوؤولية، والإح�سا�س  ُت�ْسِعر الأولد بالطمئنان، وت�ساعدهم على تحمل  	•
بالأمان في الأ�سرة.

الوظيفة القت�سادية:  -5

اأفرادها من الماأكل  تتحمل الأ�س��رة م�س��وؤولية توفير متطلبات واحتياجات  	•
والم�س��رب، والم�س��كن، والتعلي��م، واأن ت�س��رف ف��ي ح��دود اإمكانياته��ا ب��دون 

اإ�سراف.
اأف��راد الأ�س��رة ف��ي الأعم��ال الت��ي توف��ر دخاًل ل�س��الح الأ�س��رة،  م�س��اركة  	•

كالخياطة، الزراعة، �سيد الأ�سماك، التجارة...

الوظيفة الدينية: تحر�س الأ�س��رة كل الحر�س على تعليم اأبنائها دينهم الإ�س��المي   -6
الحنيف، مثل: القيام بالعبادات )كال�سالة، والدعاء، ال�سوم، وال�سبر، والجهاد 

في �سبيل اهلل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقراءة القراآن وفهمه.

�سكل )1(
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الأ����س���رة،  رب  ه��و  الأب:  وظ��ي��ف��ة   – اأ 

وم�سوؤوليته رعاية اأ�سرته واإ�سعادها، 

ماأكل  من  اإليه  تحتاج  ما  كل  وتوفير 

بالتعاون  وتعليم  وملب�س،  م�سرب،  اأو 

وظائف أفراد األسرة:

الوظيفة النف�سية:   -3

اأ�س��رتهم  اأبنائه��ا الحب، والعطف، والحنان نحو  تغر���س الأ�س��رة في نفو�س  	•
واأرحامهم، وجيرانهم، ومجتمعهم.

الم�سوؤولية، والإح�سا�س  ُت�ْسِعر الأولد بالطمئنان، وت�ساعدهم على تحمل  	•
بالأمان في الأ�سرة.

الوظيفة القت�سادية:  -5

اأفرادها من الماأكل  تتحمل الأ�س��رة م�س��وؤولية توفير متطلبات واحتياجات  	•
والم�س��رب، والم�س��كن، والتعلي��م، واأن ت�س��رف ف��ي ح��دود اإمكانياته��ا ب��دون 

اإ�سراف.
اأف��راد الأ�س��رة ف��ي الأعم��ال الت��ي توف��ر دخاًل ل�س��الح الأ�س��رة،  م�س��اركة  	•

كالخياطة، الزراعة، �سيد الأ�سماك، التجارة...

الوظيفة الدينية: تحر�س الأ�س��رة كل الحر�س على تعليم اأبنائها دينهم الإ�س��المي   -6
الحنيف، مثل: القيام بالعبادات )كال�سالة، والدعاء، ال�سوم، وال�سبر، والجهاد 

في �سبيل اهلل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقراءة القراآن وفهمه.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

مع زوجته في ذلك.

الأ�سرة،  اأف��راد  �سوؤون  تدبير  في  وم�ساعدته  زوجها  طاعة  وم�سوؤوليتها  الأم:  وظيفة  ب- 

اأثناء طفولتهم، وح�سن  وعدم الإ�سراف في الإنفاق، وتحمل م�سوؤولية رعاية الأولد 

تربيتهم، وم�ساعدة زوجها في اتخاذ  القرارات الخا�سة بالأ�سرة.

�سورة البنت 
ت�ساعد اأمها يف 

البيت

�سكل )3(�سكل )2(

ر بهما وكيفية  اإلى الوالدين والبِّ ج- وظيفة الأولد: يتعلم الأولد من والديهما الإح�سان 

الدعاء لهما، كما جاء في قول اهلل تعالى: ))ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ(( 
)الإ�سراء: 24(

         والقيام بالأعمال التي ُيَكلَّفون بها من قبل والديهما.
�س: كيف ت�ساعد والديك، وتطيعهما ؟

عندما يتوافر التعاون بين اأفراد الأ�س��رة، 
ويق��وم كل ف��رد فيها بوظيف��ة؛ فاإن ذل��ك يوؤدي 
اإلى تقوي��ة العالقات بينه��م، ويزيدهم ترابًطا 
نهم  واألفة، ومحبة، واإح�سا�ًسا بالم�سوؤولية، ويمكِّ

من تلبية حاجاتهم وحلِّ م�ساكلهم.

أهمية التعاون في األسرة:

�سكل )4(

16

لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أسئــلة الدرس

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  -1
د وظائف الأ�سرة العامة. اأ . عدِّ

ب. قارن بين وظيفة الأب، ووظيف الأم.
ج. ما وظيفة الأولد في الأ�سرة ؟

�سل الجمل في العمود )اأ( بما ينا�سبها من العمود )ب( فيما ياأتي:  -2

)ب()اأ(
- من الوظائف العامة لالأ�سرة:

- تهدف الوظيفة الدينية اإلى:

- التعاون بين اأفراد الأ�سرة: 

- من وظائف اأفراد الأ�سرة:

تعليم الأولد تعاليم دينهم الإ�سالمي.
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الوظيفة التربوية.

يزيد اأفرادها ترابًطا واألفة ومحبة.

نشــاط :

ار�سم جدوًل و�سح فيه ثالث وظائف لكلٍّ من: )الأب، الأم، الأولد( 
واعر�سه على معلمك.

بطاقة تفكير:

قال اهلل تعالى: ))ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   

ۓ(( )الإ�سراء: 23([
تاأمل اآداب التعامل مع والديك كما ت�سير اإليه الآية القراآنية.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الدرس
أدوار األسرة في التربية الثالث

يتوقع منك بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن:
تذكر بع�س اأدوار الأ�سرة في التربية.  .1

تبين معاني القدوة الح�سنة المتمثلة في الأب والأم.  .2
تو�سح اأهمية دور الق�سة في تربية الأولد.  .3

ر اأهمية الدعاء في �سالح الأولد. تقدَّ  .4
تدلل على العدل بين الأولد واأهميته من الكتاب وال�سنة.  .5

تعي الأدوار الوقائية للحفاظ على الأ�سرة.  .6

أهداف الدرس:

التربية. في  الأ�سرة  دور  	•
القدوة الح�سنة.  -

الن�سيحة بالق�سة.  -

العدل بين الأولد.  -
دعاء الوالدين لأولدهم.  -

الدور الوقائي.  -

عناصر الدرس:
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أوالً : القدوة الحسنة :

اإن الأب والأم قدوة لأولدهما، لأن عيون الأولد متعلقة باأبويهما واأقوالهما 

واأفعالهما فهم يقلدون الآباء، وما تراه عيونهم اأ�سدق مما ت�سمعه اآذانهم.

أدوار األسرة في التربية:

ثانًيا : النصيحة بالقصة :

لن�سيحة  و���س��ي��ل��ة  اأف�����س��ل  اإن 
ا�ستخدام  هي  لأولده��م��ا  الوالدين 
الكريم،  ال��ق��راآن  كق�س�س  الق�سة: 
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  و�سيرة 
و�سلم واأهل بيته، وق�س�س ال�سحابة، 
خيار  وق�س�س  وال�سالحين،  والعلماء، 

�سورة اأب اأو 
اأم يروي ق�سة 

لأبنائهم

�سكل )1(

النا�س، وبع�س الق�س�س الواقعية التي تحمل في م�سمونها العبرة والعظة التي تجري 
معك اأو اأمامك، اأو ت�سمعها ممن تثق بهم.

ثالًثا : العدل بين األوالد :

ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ   ہ   چ  تعالى:  اهلل  قال 
ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ )المائدة(

و�سمان  هم،  برِّ واكت�ساب  تربيتهم  ُح�سن  في  كبير  اأثر  له  الأولد  بين  العدل 
مودتهم وحبهم لبع�سهم، اأما اإذا ُف�سل اأحد الأولد على الآخر كبيًرا اأم �سغيًرا، ذكًرا 
ا اأم �سعيًفا، فاإن هذا التف�سيل يمثل اإ�ساءة للتربية ويثير م�ساعر الكره  اأو اأنثى، قويًّ
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�سكل )2(

وقطيعة الرحم بين الأ�سرة.
وقد حر�س النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، على توجيه الآباء والأمهات اإلى 
العدل بين اأولدهم في الرحمة، وفي اإظهار الحب، والمعاملة، وفي العطايا، وقد قال 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: ))اتقو اهلل واعدلوا في اأولدكم(( )متفق عليه(.

رابًعا: دعاء اآلباء لألبناء :
عليه  اإبراهيم  �سيدنا  فهذا   – لأولدنا  ندعو  كيف  الأنبياء  ل�سان  على  القراآن  يعلمنا 

ال�سالم يدعو ربه في �سورة ال�سافات،: ))وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  (( )ال�سافات: 100(، 
و�سيدنا اإبراهيم يطلب ال�سالح لأولده في حين يرفع مع ابنه اإ�سماعيل قواعد 

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   چ  تعالى:   اهلل  ق��ال  الم�س��رفة،  الكعبة 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    

ڌ  ڌ  چ  )البقرة(
اإبراهيم  اأبي  قال ر�سول اهلل محمد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: ))واأنا دعوة 

دعا اهلل اأن يبعث فيكم ر�سوًل منكم، فكنت اأنا(( .
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خامًسا : الدور الوقائي :

الث��ورة  عال��م  ف��ي  تعي���س  والمعا�س��ر  الحدي��ث  المجتم��ع  ف��ي  الأ�س��رة 

المعلوماتي��ة، وانت�س��ار الكثي��ر م��ن الثقاف��ات الخاطئة؛ ل��ذا تقع على الأ�س��رة 

م�سوؤولية حماية اأولدها من خالل الآتي:

توعية الأولد  عن و�سائل الغزو الفكري، وتقديم البدائل النافعة لهم بو�سائل   .1

اأخرى مثل الريا�سة والبرامج الهادفة.

الحر�س على اإبعاد الأولد عن رفقاء ال�سوء، الذين هم �سبب انحراف المجتمع   .2

المخدرات،  وتعاطي  الجرائم،   ( مثل:  منحرفة،  اأعمال  من  به  يقومون  بما 

رفقاء  مجال�سة  بعدم  اأولده��ا  تحذير  الأ�سرة  وعلى  الفكري(،  والنحراف 

ال�سوء اأو ال�ستماع اإليهم.

ينفعهم  فيما  طاقاتهم  بتوجيه  وبناتهم  اأولدهم  اأوقات  ب�سغل  الآباء  اهتمام   .3

عن طريق البرامج التعليمية النافعة، والدورات التدريبية المفيدة.
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أسئــلة الدرس

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  -1
اأ . كيف يكون الآباء قدوة ح�سنة لأولدهم؟

ب. ما هي اأف�سل الق�س�س التي ين�سح بها الآباء اأولدهم؟
ج. فيَم يكون العدل من الآباء لأبنائهم؟

د. اذكر جانبين يت�سرر الأولد منهما ، وو�سح بديلين ينتفع الأولد بهما.

�سل الكلمة من العمود )اأ( بما ينا�سبها من العمود )ب( :  -2

)ب()اأ(
الأولد يقلدون

اأنا دعوة اأبي اإبراهيم عليه 
ال�سالم

اأف�سل الق�س�س هي
رب هب لي من ال�سالحين

بالعدل نك�سب بر

ق�س�س القراآن و�سيرة النبي�
يطلب اإبراهيم عليه ال�سالم بالدعاء 

ال�سالح في اأولده.
الأولد وت�سمن ودهم ومحبتهم لبع�سهم.

الآباء في اأفعالهم واأقوالهم.
تعني �سيدنا محمًدا �

     نشــاط : بالتعاون مع زمالئك واالستعانة بمعلمك قم باآلتي:

1- النبي - �سلى اهلل عليه واآله و�سلم - دعا لبنته فاطمة ولزوجها الإمام علي 
بنقله  وقم  الدعاء،  ن�س  عن  معلمك  مع  بال�ستعانة  ابحث  ال�سالم.  عليهما 

وحفظه.
2- ابحث عن دعاء من القراآن الكريم من الآباء لالأولد.

بطاقة تفكير:    ماذا يفعل الأب اإذا اأراد ال�سالح لأولده؟
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الدرس
الحقوق والواجبات األسرية الرابع

يتوقع منك عزيزي التلميذ بعد النتهاء من الدر�س اأن:
تذكر حقوق الزوج على زوجته.  .1

د حقوق الزوجة على زوجها. تعدِّ  .2
تدلل على حقوق الأولد على والديهم.  .3

تو�سح واجبات الأولد نحو والديهم.  .4
ر اأهمية اللتزام بالحقوق والواجبات الأ�سرية. تقدِّ  .5

أهداف الدرس:

حقوق الزوج على زوجته.  -
حقوق الزوجة على زوجها.  -

حقوق الأولد على والديهم.  -
واجبات الأولد.  -

عناصر الدرس:
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الدرس
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حفظ الإ�سالم للزوجة حقوقها، وجعل تلك الحقوق واجبة على الزوج.
فما هي تلك الحقوق التي على الزوج الوفاء بها لزوجته؟

من اأهم حقوق الزوجة:

اأ ( النفق��ة : على الزوج اأن يوفر ما تحتاج اإليه الزوجة في حدود قدرته المالية 
ٻ   ٻ   ٱ   تعالى:چ  اهلل  قال  ودواء(  وم�سكن،  وملب�س،  )طعام،  من 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   
ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    

ڃ  چ            چ  چ  چ  چ  )الن�ساء(
ب( ُح�سن المعاملة: يقول اهلل تعالى: ))ۉ  ۉ(( )الن�ساء:19([

ج( للزوجة الحق الكامل في الت�سرف في مالها.
د ( ال�سماح لها اأن ت�ساركه، وت�ساعده في تكافل وتعاون الأ�سرة، بالعمل في حدود 

ال�سرع.

كفل الإ�سالم للزوج حقوًقا على زوجته. فما هي تلك الحقوق؟
لعل اأهم حقوق الزوج على زوجته تتمثل في الآتي:

طاعة الزوجة لزوجها في غير مع�سية. قال اهلل تعالى: ))  ڦ  ڄ    .1
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ(( )الن�ساء: 34([

ل ُتْدِخل اأحًدا بيته اإّل باإذنه. قال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم:   .2

                                     )) ... ول تاأذن في بيته اإّل باإذنه((.

حقوق الزوجة على زوجها:

حقوق الزوج على زوجته :
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المحافظة على نف�سها، وعلى مال زوجها لحديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله   .3
واإذا  اأطاعتك،  اأمرتها  واإذا  ْتَك،  �َسرَّ اإليها  نظْرَت  اإذا  الن�ساء من  و�سلم: ))خير 

غبت عنها حفظتك في نف�سها ومالك((.

اللتزام بالحقوق والواجبات لدى الزوجين، فيوؤدي ذلك اإلى ا�ستقرار الحياة   .4
الأ�سرية والحفاظ على كيان الأ�سرة.

الحر�س على الم�ساواة بين اأفراد الأ�سرة في الحقوق والواجبات، واأ�سل ذلك   .5
قول اهلل تعالى: ))ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ(( )البقرة: 228([

يتحمل الوالدان م�سوؤولية رعاية الأولد وتربيتهم التربية ال�سالحة. يقول اهلل   -

ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   تعالى:چ 

ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  
ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

خب   مب  ىبيب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت   جث  مث  ىث   چ)البقرة(، 
اأ�سارت الآية اإلى حق الأولد في الر�ساعة وحق الرعاية وحق الرحمة.

؟ اأخرى  لحقوق  وال�سنة  القراآن  من  اأدلة  لديك  هل  	•

    واجبــــات األوالد نحو والديهم:

عزيزي التلميذ: لقد تعرفت على بع�س حقوق الأولد؛ فما و اجباتهم ؟
ۆ   )ۆ   ں(،   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   )ڳ   تعالى:  اهلل  قال 

ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  (  )الإ�سراء: 23 ، 24([

حقوق األوالد على والديهم :

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

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



24

لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

المحافظة على نف�سها، وعلى مال زوجها لحديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله   .3
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http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل



25
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وبعد قراءة الآيتين، نالحظ: اأن على الأولد واجبات تجاه والديهم منها:
واجب البر بالوالدين والدعاء لهما.  -

الأ�سرة؟ نحو  اأخرى  واجبات  هناك  هل  	•

ا منها: نذكر بع�سً

الإح�سان اإلى الوالدين ومحبتهما.  -1

م�ساعدتهما في الإنفاق وخدمتهما ورعايتهما.  -2

التزام اآداب الحديث واللين معهما في القول، والتخاطب.  -3

م�ساعدة الأم في رعاية اإخوتهم ال�سغار.  -4

احترام الكبار في الأ�سرة وتوقيرهم.  -5

�سكل )3(
البنت ت�ساعد اأمهاالولد ي�ساعد والده

�سورة البنت 
ت�ساعد اأمها يف 

البيت
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أسئــلة الدرس

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  -1

اأ . اذكر ثالثة من حقوق الزوجة على الزوج.

ب. حقان يقدمهما الزوج لزوجته اأمر بهما ديننا الإ�سالمي. اذكرهما.

ج. ما حقوق الأولد على والديهم ؟

د. اذكر ثالثة واجبات على الأولد نحو اأ�سرهم .

�ا تحتها فيما ياأتي: اختر الإجابة ال�سحيحة من بين الأقوا�س ثم �سع خطًّ  -2

من حقوق الزوج على زوجته حق          ) الطاعة – التربية – اللعب(  اأ - 

للزوجة الحق الكامل في الت�سرف ب��      )حياتها – اأبنائها – مالها( ب- 

على الأولد واجب:       )الإح�سان اإلى الوالدين – الت�سرف – النفقة( ج�- 

على الزوجة اأن تحافظ على:      )حقوق الجيران – حق الأولد – مال زوجها(  د - 

     نشــاط :

- لالأبناء )ذكور واإناث( حق التربية والرعاية. فما هي اأهم حقوق لهما على والديهما؟
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أسئــلة الدرس

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  -1

اأ . اذكر ثالثة من حقوق الزوجة على الزوج.

ب. حقان يقدمهما الزوج لزوجته اأمر بهما ديننا الإ�سالمي. اذكرهما.

ج. ما حقوق الأولد على والديهم ؟

د. اذكر ثالثة واجبات على الأولد نحو اأ�سرهم .

�ا تحتها فيما ياأتي: اختر الإجابة ال�سحيحة من بين الأقوا�س ثم �سع خطًّ  -2

من حقوق الزوج على زوجته حق          ) الطاعة – التربية – اللعب(  اأ - 

للزوجة الحق الكامل في الت�سرف ب��      )حياتها – اأبنائها – مالها( ب- 

على الأولد واجب:       )الإح�سان اإلى الوالدين – الت�سرف – النفقة( ج�- 

على الزوجة اأن تحافظ على:      )حقوق الجيران – حق الأولد – مال زوجها(  د - 

     نشــاط :

- لالأبناء )ذكور واإناث( حق التربية والرعاية. فما هي اأهم حقوق لهما على والديهما؟
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

تقويم الوحدة األولى

� تحت الإج�بة ال�صحيحة من بين الأقوا�س فيم� ي�أتي : 1 ( �صع خطًّ
             اأ . اللبنة الأولى لتكوين المجتمع هي:      )الخلية – الأ�صرة – الموؤ�ص�صة(

ب. الخطوة الث�نية لتكوين الأ�صرة:
)عقد الزواج – الخطبة – توثيق الوث�ئق(   

ج. للأ�صرة عدد من الوظ�ئف اأهمه�:  
      )الوظ�ئف الع�مة- الم�ص�همة في العمل – الإ�صراف على الإنف�ق(

د . من اأدوار الأ�صرة في التربية:
   )ت�صجيع الهجرة – القدوة الح�صنة – الهتم�م ب�لأعم�ل(

هـ. للزوج على زوجته حق:
)الحي�ة – ح�صن المع�ملة – الط�عة والمح�فظة على نف�صه�(   

2( اأكمل العب�رات الآتيـة:
اأ . من واجب�ت الأولد: 1................. 2...................  
ب. من حقوق الزوجة: 1................. 2...................  

ج. من اأدوار الأ�صرة في التربية: 1.......... 2.......... 3..........  

د. من الوظ�ئف الع�مة في الأ�صرة: 1......... 2.......... 3........  

هـ. على الأ�صرة اأن تقي اأبن�ءه� من: 1......... 2........ 3..........  
3( اأجب عن جميع الأ�صئلة الآتية:

اأ . عّرف الأ�صرة.  
ب. اذكر خطوتين من خطوات تكوين الأ�صرة.  

ج. اذكر ثلث وظ�ئف من الوظ�ئف الع�مة للأ�صرة .  
د اأدوار الأ�صرة في التربية . د. عدِّ  

هـ. ق�رن بين حقوق الأولد وواجب�تهم .  
و. م� اأهمية الزواج في الإ�صلم ب�لن�صبة للأ�صرة والمجتمع؟  
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الوحـــدة
الثانية

القبيلة اليمنية

اأهداف الوحدة :

درو�س الوحدة :

يتوقع منك بعد درا�ستك للوحدة اأن:

1-  تعّرف القبيلة اليمنية ككيان اجتماعي.

2-  تذكر اأ�سباب ن�سوء القبيلة.

3-  تو�سح معنى الأعراف القبلية.

4-  تذكر اأهم مميزات القبيلة.

5-  تبين بع�س العادات والتقاليد القبلية.

في  الجتماعي  ال�سلم  دعائم  اإر�ساء  في  اليمنية  القبيلة  بدور  تعتز    -6

المجتمع.

الدر�س الأول: القبيلة كمكون اجتماعي.

الدر�س الثاين: اأعراف القبيلة وعادتها وتقاليدها.

الدر�س الثالث: القبيلة وال�سلم الجتماعي.
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الوحـــدة
الثانية

القبيلة اليمنية

اأهداف الوحدة :

درو�س الوحدة :

يتوقع منك بعد درا�ستك للوحدة اأن:

1-  تعّرف القبيلة اليمنية ككيان اجتماعي.

2-  تذكر اأ�سباب ن�سوء القبيلة.

3-  تو�سح معنى الأعراف القبلية.

4-  تذكر اأهم مميزات القبيلة.

5-  تبين بع�س العادات والتقاليد القبلية.

في  الجتماعي  ال�سلم  دعائم  اإر�ساء  في  اليمنية  القبيلة  بدور  تعتز    -6

المجتمع.

الدر�س الأول: القبيلة كمكون اجتماعي.

الدر�س الثاين: اأعراف القبيلة وعادتها وتقاليدها.

الدر�س الثالث: القبيلة وال�سلم الجتماعي.
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الدرس
القبيلة مكون اجتماعياألول

يتوقع منك بعد �النتهاء من  �لدر�س �أن:
ف �لقبيلة ككيان �جتماعي. تعرِّ  .1

تو�ضح تاأثير �لقبيلة على �الأفر�د و�لجماعات �لتي تنتمي �إليها.  .2

3.تذكر �أ�ضباب ن�ضوء �لقبيلة وتكوينها.

اجتماعي. كمكون  القبيلة  تعريف  	•

وتكوينها. القبيلة  ن�شوء  اأ�شباب  	•

أهداف الدرس:

عناصر الدرس:

اأوًل: تعريف القبيلة كمكون اجتماعي:
عزيزي التلميذ/ التلميذة، �س��بق اأن در�س��ت في الوحدة الأولى اأن الأ�سرة 

هي النواة الأولى في المجتمع.
وفي هذه الوحدة �س��تتعرف على مكون اجتماعي اآخر في وطنك له ح�سور 
فاعل وملمو�س، وله دور اأ�سمل على الأفراد والجماعات، وهو مكون القبيلة التي 
تاأتي في المرتبة الثانية بعد الأ�سرة من حيث تاأثيرها على الأفراد والجماعات 
الذين ينتمون اإليها وجعله��م يلتزمون بعاداتها وتقاليدها، ويمتثلون لأعرافها؛ 

لذلك فاإن القبيلة هي  المكون الأ�سا�سي في تركيبة المجتمع اليمني.
ويمك��ن تعريفه��ا باأنه��ا: ))مجموع��ة م��ن النا���س تربطه��م اأوا�س��ر ال��دم 
والن�سب، ويقطنون غالًبا في مكان واحد من الأر�س، ولهم كيان اجتماعي ي�سهم 

في حل م�سكالتهم وفي تحقيق التاآزر والت�سامن والتعاون فيما بينهم ((.
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ثانًيا: اأ�سباب ن�سوء القبيلة وتكوينها:
هناك �سببان اأ�سا�سيان لن�سوء القبيلة وتكونها، هما:

وردت  والتي  الإن�سانية،  المجتمعات  تكون  في  الإلهية  لالإرادة  تنفيًذا    ) اأ   (

وا�سحة جلية في القراآن الكريم، وذلك في قول اهلل تعالى: 

))ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  

ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ(( )الحجرات: 13([
)ب(  اأن الإن�سان كائٌن اجتماعيٌّ بطبعه، ويف�سل العي�س �سمن جماعة حتى 

ي�سعر بالأمن، ويتمكن من اإ�سباع احتياجاته المختلفة من خاللها.
النخوة،  اليمنية:  القبيلة  اأبناء  بها  يتحّلى  التي  الحميدة  ال�سفات  اأهم  ومن 
المروءة، ال�سهامة، الكرم، ال�سجاعة، الوفاء، ال�سدق، العفو عند المقدرة وغيرها.

أسئــلة الدرس
العبارة  اأمام   )×( وعالمة   ال�سحيحة  العبارة  اأمام   )( عالمة  �سع   -1

الخطاأ فيما ياأتي:

اأ – من اأ�سباب تكون القبيلة اأن الإن�سان كائن اجتماعي بطبعه    )     (

ب- من ال�سفات الحميدة لأبناء القبائل اليمنية النخوة والمروءة)         (

ج- لي�س للقبيلة تاأثير على الأفراد والجماعات الذين ينتمون اإليها )         (

د- تعتبر القبيلة المكون الأ�سا�سي في تكوين المجتمع اليمني     )         (

2- اذكر اأ�سباب ن�سوء القبيلة وتكونها .

3- عّرف القبيلة ككيان اجتماعي .
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ثانًيا: اأ�سباب ن�سوء القبيلة وتكوينها:
هناك �سببان اأ�سا�سيان لن�سوء القبيلة وتكونها، هما:
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))ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  
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)ب(  اأن الإن�سان كائٌن اجتماعيٌّ بطبعه، ويف�سل العي�س �سمن جماعة حتى 

ي�سعر بالأمن، ويتمكن من اإ�سباع احتياجاته المختلفة من خاللها.
النخوة،  اليمنية:  القبيلة  اأبناء  بها  يتحّلى  التي  الحميدة  ال�سفات  اأهم  ومن 
المروءة، ال�سهامة، الكرم، ال�سجاعة، الوفاء، ال�سدق، العفو عند المقدرة وغيرها.

أسئــلة الدرس
العبارة  اأمام   )×( وعالمة   ال�سحيحة  العبارة  اأمام   )( عالمة  �سع   -1

الخطاأ فيما ياأتي:
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الدرس
أعراف القبيلة وعاداتها وتقاليدهـاالثاني

يتوقع منك بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن:

ف معنى الأعراف القبلية. تعرِّ  .1

د مكانة الأعراف القبلية في الإ�سالم. تحدِّ  .2

د الأعراف القبلية المذكورة في الدر�س. تعدِّ  .3

تبيِّن بع�س العادات والتقاليد القبلية في اليمن.  .4

تعتز بدور قبائل اليمن الإيجابية.  .5

القبلية. الأعراف  اأبرز  	•
والتقاليد. العادات  اأبرز  	•

أهداف الدرس:

عناصر الدرس:

للقبيلة اليمنية تراث تاريخي وثقافي عريق من الأعراف والعادات والتقاليد 

تراكم لديها عبر حقب من التاريخ، واأ�سبح جزًءا ل يتجزاأ من �سخ�سيتها، وتعتز به 

وترجع اإليه في ت�سيير �سوؤونها، وتردده في اأهازيجها وزواملها لكونها تعلم باأن هذا 

التراث يمثل في جوهره خال�سة القيم الدينية والجتماعية والإن�سانية.

الأعراف  اأبرز  على  الدر�س  هذا  في  تتعرف  اأن  التلميذ  عزيزي  المهم  ومن 

والعادات والتقاليد الأ�سيلة لدى القبيلة اليمنية.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أواًل: األعراف

يق�سد بالعرف هو ما تعارف عليه اأبناء القبيلة في واقعهم من معالجات للق�سايا 

التي تواجههم اأو في �سبيل تحقيق اأي م�سالح للقبيلة مجتمعة ولأفرادها.

والعرف ُيَعدُّ جزًءا من الت�سريع ال�سماوي والقانوني.

ومن المعلوم اأن هناك اأعراًفا كثيرة ومتعددة، وهناك اأعراف عامة تعمل بها 

اأعرافها  لكل قبيلة على حدة، ومرجع كل قبيلة  واأعراف خا�سة  القبائل،  جميع 

كما يقال.

ومن أهم األعراف القبلية:

: تختلف م�سمياته باختالف لهجات بع�س القبائل اليمنية، وُيق�سد  •		الُغ��ْرم 

به تعاون كل اأبناء القبيلة مع اأي فرد فيها يواجه نكبة من نكبات 

الدهر ويتحمل الجميع خ�سارته.

الَقَبلي: قد يكون النكف على م�ستوى القبيلة الواحدة عندما يحدث  َكف  •		النَّ

اعتداء على م�سالح القبيلة اأو على اأي فرد فيها، وقد يكون النكف 

على م�ستوى كل القبائل لمواجهة اأخطار تهدد الوطن كما ح�سل 

الجميع  يلتقي  دعوة  وهو  غا�سم.  بعدوان  اليمن  ا�ستهداف  عند 

لتحديد موقف موحد واتخاذ اإجراءات محددة في مواجهته.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أواًل: األعراف

يق�سد بالعرف هو ما تعارف عليه اأبناء القبيلة في واقعهم من معالجات للق�سايا 

التي تواجههم اأو في �سبيل تحقيق اأي م�سالح للقبيلة مجتمعة ولأفرادها.

والعرف ُيَعدُّ جزًءا من الت�سريع ال�سماوي والقانوني.

ومن المعلوم اأن هناك اأعراًفا كثيرة ومتعددة، وهناك اأعراف عامة تعمل بها 

اأعرافها  لكل قبيلة على حدة، ومرجع كل قبيلة  واأعراف خا�سة  القبائل،  جميع 

كما يقال.

ومن أهم األعراف القبلية:

: تختلف م�سمياته باختالف لهجات بع�س القبائل اليمنية، وُيق�سد  •		الُغ��ْرم 

به تعاون كل اأبناء القبيلة مع اأي فرد فيها يواجه نكبة من نكبات 

الدهر ويتحمل الجميع خ�سارته.

الَقَبلي: قد يكون النكف على م�ستوى القبيلة الواحدة عندما يحدث  َكف  •		النَّ

اعتداء على م�سالح القبيلة اأو على اأي فرد فيها، وقد يكون النكف 

على م�ستوى كل القبائل لمواجهة اأخطار تهدد الوطن كما ح�سل 

الجميع  يلتقي  دعوة  وهو  غا�سم.  بعدوان  اليمن  ا�ستهداف  عند 

لتحديد موقف موحد واتخاذ اإجراءات محددة في مواجهته.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

ثانًيا: العادات والتقاليد:

هناك عادات وتقاليد خا�سة بكل قبيلة، وهناك عادات وتقاليد عامة لكل 

قبائل اليمن، اأهمها:

: عادة اأو تقليد يقوم به اأبناء القبيلة اإذا اعتدى �سخ�س على اآخر  •	الَهَجـر 

اأ�سرتين، ويفر�س على المعتدي  اأو  اأو ح�سل خ�سام من �سخ�سين 

حجم  بح�سب  الهجر  تكاليف  وتتحدد  ماعز،  اأو  ثور  تقديم 

الها. العتداء، وما يحكم به �سيخ القبيلة اأو ُعقَّ

: من العادات القبلية اإكرام ال�سيف، وح�سن ا�ستقباله. •	ال�ضيافة 

اأو  البي�ضاء: هي لفتة يتم تعليقها في مكان بارز لالإعالن باأن رجاًل  الراية  	•

قبيلة قامت بعمل مجيد ي�ستحق الثناء عليه.

في  تعليقها  يتم  التي  الراية  وهي  البي�ساء  الراية  عك�س  ال�ضوداء:  الراية  	•

مكان بارز لالإعالن باأن رجاًل اأو قبيلة قامت بعمل م�سين ي�ستحق 

الإنكار والتوبيخ لمرتكبه ومعاقبته.

34

لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أسئــــلة الدرس

العبارة  اأمام   )×( وعالمة  ال�سحيحة  العبارة  اأمام   )( عالمة  �سع   -1

الخطاأ فيما ياأتي:

)  ( اأ – من العادات القبلية اإكرام ال�سيف وح�سن ا�ستقباله 

)  ( ب- من اأهم الأعراف القبلية النكف القبلي   

)  ( ج- الغرم القبلي ل يج�سد الم�سوؤولية الجتماعية للقبيلة 

) د- الراية ال�سوداء تماثل الراية البي�ساء في العادات القبلية) 

2-   اذكر ثالًثا من العادات والتقاليد الواردة في الدر�س.

3-    قارن بين:

– الغرم القبلي.     -   النكف القبلي.  

     نشــاط :

بالتعاون مع زمالئك ومعلمك.
1- اذكر اأعراًفا وعادات وتقاليد اأخرى في مجتمعك.

العرف في  العلم في و�سف مكانة  اأهل  ا�ستعن بمن تعرف في قريتك من   -2
الإ�سالم واأهميته في حياة الفرد والمجتمع ثم قدم ما كتبته لمعلمك.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أسئــــلة الدرس

العبارة  اأمام   )×( وعالمة  ال�سحيحة  العبارة  اأمام   )( عالمة  �سع   -1

الخطاأ فيما ياأتي:

)  ( اأ – من العادات القبلية اإكرام ال�سيف وح�سن ا�ستقباله 

)  ( ب- من اأهم الأعراف القبلية النكف القبلي   

)  ( ج- الغرم القبلي ل يج�سد الم�سوؤولية الجتماعية للقبيلة 

) د- الراية ال�سوداء تماثل الراية البي�ساء في العادات القبلية) 

2-   اذكر ثالًثا من العادات والتقاليد الواردة في الدر�س.

3-    قارن بين:

– الغرم القبلي.     -   النكف القبلي.  

     نشــاط :

بالتعاون مع زمالئك ومعلمك.
1- اذكر اأعراًفا وعادات وتقاليد اأخرى في مجتمعك.

العرف في  العلم في و�سف مكانة  اأهل  ا�ستعن بمن تعرف في قريتك من   -2
الإ�سالم واأهميته في حياة الفرد والمجتمع ثم قدم ما كتبته لمعلمك.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الدرس
القبيلة والسلم االجتماعي الثالث

يتوقع منك بعد النتهاء من  هذا الدر�س اأن:

تعدد اأهم خ�سائ�س القبيلة اليمنية.  .1

تو�سح دور الأعراف القبلية في ال�سلم الجتماعي.  .2

تذكر اأهم الم�سكالت التي ت�سهم القبيلة في حلِّها.  .3

تعتز بدور القبيلة اليمنية في اإر�ساء دعائم ال�سلم الجتماعي في المجتمع.   .4

والم�سكالت. الق�سايا  اأهم  	•
اليمنية القبيلة  خ�سائ�س  اأهم  	•

أهداف الدرس:

عناصر الدرس:

المهمة  النماذج  اأهم  اأحد  اليمني  مجتمعك  ُيَعدُّ  التلميذة،  التلميذ/  عزيزي 

العادات  تزال  ل  والتي  والإ�سالمي،  العربي  العالم  في  المحافظة  المجتمعات  في 

من  الكثير  معالجة  في  والأ�سا�سي  الأكبر  الدور  لها  القبلية  والأعراف  والتقاليد 

الم�سكالت التي تن�ساأ بين الأفراد والجماعات على م�ستوى القبيلة الواحدة داخل 

المجتمع.

36

لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

ومن اأهم الق�سايا التي ت�سهم القبيلة في حلها:

1- ق�سايا الثارات داخل القبيلة اأو خارجها.

2- النزاعات التي تحدث على الأرا�سي الزراعية وال�سكنية.

3- الم�سكالت الأ�سرية.

4- الم�سكالت الجتماعية.

خ�سائ�س القبيلة اليمنية : 

ات�س��مت القبيل��ة اليمني��ة بخ�س��ائ�س ا�س��تطاعت اأن تحاف��ظ عل��ى هويته��ا 

الإيماني��ة والوطني��ة والأخالقي��ة، واأن تق��وم بواجبه��ا ف��ي حماي��ة المجتمع من 

التفكك والنهيار؛ لذلك فاإن اأهم خ�سائ�س القبيلة اليمنية هي:

1- مبادرتها في التدخل لحل الم�سكالت.

2- حر�سها ال�سديد على اإر�ساء دعائم ال�سلم الجتماعي.

3- ا�ستجابتها لحماية الم�سالح العليا للوطن.

4- تخفيف المعاناة عن بع�س الأ�سر.

5- التكاتف ور�س ال�سفوف لمواجهة نوائب الدهر ومخاطره.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

ومن اأهم الق�سايا التي ت�سهم القبيلة في حلها:

1- ق�سايا الثارات داخل القبيلة اأو خارجها.

2- النزاعات التي تحدث على الأرا�سي الزراعية وال�سكنية.

3- الم�سكالت الأ�سرية.

4- الم�سكالت الجتماعية.

خ�سائ�س القبيلة اليمنية : 

ات�س��مت القبيل��ة اليمني��ة بخ�س��ائ�س ا�س��تطاعت اأن تحاف��ظ عل��ى هويته��ا 

الإيماني��ة والوطني��ة والأخالقي��ة، واأن تق��وم بواجبه��ا ف��ي حماي��ة المجتمع من 

التفكك والنهيار؛ لذلك فاإن اأهم خ�سائ�س القبيلة اليمنية هي:

1- مبادرتها في التدخل لحل الم�سكالت.

2- حر�سها ال�سديد على اإر�ساء دعائم ال�سلم الجتماعي.

3- ا�ستجابتها لحماية الم�سالح العليا للوطن.

4- تخفيف المعاناة عن بع�س الأ�سر.

5- التكاتف ور�س ال�سفوف لمواجهة نوائب الدهر ومخاطره.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أسئــلة الدرس

اأجب عن الأ�سئلة الآتية :  -1
اأ – لماذا ُيَعدُّ المجتمع اليمني من المجتمعات المحافظة ؟

ب- ما هي اأهم الق�سايا التي تتدخل القبيلة اليمنية في حلها ؟
ج- اذكر اأهم مميزات القبيلة اليمنية .

العبارة  اأمام   )×( وعالمة  ال�سحيحة  العبارة  اأمام   )( عالمة  �سع   -2

الخطاأ فيما ياأتي:

اأ – من اأهم مميزات القبيلة اليمنية حر�سها ال�سديد على اإر�ساء دعائم

)  (  ال�سلم الجتماعي.     

ب- ت�سهم الأعراف القبيلة في حل الكثير من الق�سايا والم�سكالت

)  ( في المجتمع اليمني.       

ج- ُيَعدُّ المجتمع اليمني من اأهم النماذج المحافظة في العالم

)  ( العربي والإ�سالمي.       

     بطاقــة تفكيـــــر:

مع زمالئك فكر بمدلولت الثقافة ال�سعبية في العبارات التية:

-  ما حملته الرقاب خف.

- اإذا حلق ابن عمك بّل راأ�سك.

38

لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

تقويم الوحـــدة الثانية

العبارة  اأمام   )×( وعالمة  ال�سحيحة،  العبارة  اأمام   )( عالمة  �سع   -1

الخطاأ فيما ياأتي:

اأ – من اأ�سباب ن�ساأة القبيلة وتكونها اأن الإن�سان اجتماعي بطبعه. 

)           (          

ب- ال�سجاعة من ال�سفات الحميدة التي يتحلى بها اأبناء

)  ( القبائل.        

ج- لي�س للقبيلة تاأثير على الأفراد والجماعات التي تنتمي

)  ( اإليها.         

د- الُغرم القبلي ل يعني تعاون القبيلة مع من يحتاج للم�ساعدة

)  ( من اأبنائها.        

اكتب ما تعرفه عما ياأتي:  -2

اأ – النكف القبلي.

ب- الغرم القبلي.

اأجب عما ياأتي:  -3

اأ – عدد اأ�سباب ن�سوء القبيلة.

ب- اذكر الآية الكريمة التي ت�سير اإلى العرف.

ج- اأهم مميزات القبيلة اليمنية.

انتهت مقررات الف�سل الدرا�سي الأول
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

تقويم الوحـــدة الثانية

العبارة  اأمام   )×( وعالمة  ال�سحيحة،  العبارة  اأمام   )( عالمة  �سع   -1

الخطاأ فيما ياأتي:

اأ – من اأ�سباب ن�ساأة القبيلة وتكونها اأن الإن�سان اجتماعي بطبعه. 

)           (          

ب- ال�سجاعة من ال�سفات الحميدة التي يتحلى بها اأبناء

)  ( القبائل.        

ج- لي�س للقبيلة تاأثير على الأفراد والجماعات التي تنتمي

)  ( اإليها.         

د- الُغرم القبلي ل يعني تعاون القبيلة مع من يحتاج للم�ساعدة

)  ( من اأبنائها.        

اكتب ما تعرفه عما ياأتي:  -2

اأ – النكف القبلي.

ب- الغرم القبلي.

اأجب عما ياأتي:  -3

اأ – عدد اأ�سباب ن�سوء القبيلة.

ب- اذكر الآية الكريمة التي ت�سير اإلى العرف.

ج- اأهم مميزات القبيلة اليمنية.

انتهت مقررات الف�سل الدرا�سي الأول
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الف�ســــل
الدرا�ســـي الثاني

40

لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الوحـــدة
الدستور اليمنيالثالثة

اأهداف الوحدة:

درو�س الوحدة:

يتوقع منك بعد درا�ستك للوحدة اأن :
1- تتعرف على معنى الد�ستور.

2- تبين اأُ�س�س الد�ستور اليمني.
3- تو�سح ما كفله الد�ستور من حقوق للمواطن وما عليه من واجبات للوطن.

4- ت�ستخل�س الجوانب الديمقراطية في الد�ستور اليمني.
5- تقدر اأهمية تطبيق الد�ستور واحترامه.

6- تتمثل مبادئ الديمقراطية وتمار�سها.
7- تبين العالقة بين الد�ستور والإعالن العالمي لحقوق الإن�سان.

8- تو�سح مبداأ حب الوطن من الإيمان.

الدر�س الأول: اأ�س�س الد�ستور اليمني. 

الدر�س الثاين: حقوق املواطن وواجباته يف الد�ستور.

الدر�س الثالث: �سفات املواطن ال�سالح يف الد�ستور.

�سورة لكتاب الد�ستور اليمني
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الوحـــدة
الدستور اليمنيالثالثة

اأهداف الوحدة:

درو�س الوحدة:

يتوقع منك بعد درا�ستك للوحدة اأن :
1- تتعرف على معنى الد�ستور.

2- تبين اأُ�س�س الد�ستور اليمني.
3- تو�سح ما كفله الد�ستور من حقوق للمواطن وما عليه من واجبات للوطن.

4- ت�ستخل�س الجوانب الديمقراطية في الد�ستور اليمني.
5- تقدر اأهمية تطبيق الد�ستور واحترامه.

6- تتمثل مبادئ الديمقراطية وتمار�سها.
7- تبين العالقة بين الد�ستور والإعالن العالمي لحقوق الإن�سان.

8- تو�سح مبداأ حب الوطن من الإيمان.

الدر�س الأول: اأ�س�س الد�ستور اليمني. 

الدر�س الثاين: حقوق املواطن وواجباته يف الد�ستور.

الدر�س الثالث: �سفات املواطن ال�سالح يف الد�ستور.

�سورة لكتاب الد�ستور اليمني
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الدرس
أسس الدولة اليمنية في الدستور اليمنياألول

يتوقع منك بعد النتهاء من  الدر�س اأن:

ُتعرف كالًّ من الد�ستور والقانون.   -1

اأهم الأ�س�س ال�سيا�سية، والقت�سادية، والجتماعية، والثقافية في  تحدد   -2

الد�ستور اليمني. 

تبين اأهم اأ�س�س الدفاع الوطني في الد�ستور اليمني.   -3

تعبر عن احترامك للد�ستور والقانون.  -4

أهداف الدرس:

صورة ألعضاء مجلس النواب
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

نظام  �سكل  تبين  التي  الأ�سا�سية  الوثيقة  هو  الد�ستور  اإن  التلميذ:  عزيزي 
الحكم في الدولة، وتحدد �سالحيات ال�سلطات الت�سريعية، والق�سائية، والتنفيذية 

وتنظم العالقة بين هذه ال�سلطات وتحدد حقوق المواطن وواجباته. 

هو مجموعة القواعد والمبادئ التي ت�سدر بهدف تنظيم م�ساألة اأو ق�سية 
معينة وينبثق القانون من الد�ستور.

مث�������ال:

 )للمواطنين حق النتخاب، والتر�سيح، واإبداء الراأي في ال�ستفتاء، وينظم 
القانون الأمور المتعلقة بهذا الحق(.

هذه القاعدة الد�ستورية انبثق منها قانون النتخابات.

تعريف الدستور 

تعريف القانون

صورة لصندوق االقتراع وأحدهم يضع بطاقة االقتراع
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

ترتكز الجمهورية اليمنية على جملة من الأُ�س�س الد�ستورية هي:

األسس السياسية:

الجمهورية اليمنية دولة عربية اإ�سالمية ذات �سيادة.  -1
الإ�سالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الر�سمية.  -2

ال�سريعة الإ�سالمية م�سدر جميع الت�سريعات.  -3
يقوم النظام ال�سيا�سي للجمهورية اليمنية على التعددية.  -4

5-    التداول ال�سلمي لل�سلطة.

األسس االقتصادية.

اأهم الأ�س�س القت�سادية:
حرية الن�ساط القت�سادي بما يحقق م�سلحة الفرد والمجتمع.  -1

حرية الملكية الخا�سة.  -2
الذهب  مناجم  الغاز،  )البترول،  مثل:  للدولة  ملك  الطبيعية  الثروات   -3

وغيرها من المعادن( وت�ستغلها للم�سلحة العامة. 

األسس االجتماعية والثقافية.

من اأهم الأ�س�س الجتماعية والثقافية:
التمييز  وعدم  الم�ساواة  يعني  وهذا  المواطنين،  لجميع  الفر�س  تكافوؤ   -1

بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
الأ�سرة اأ�سا�س المجتمع، وقوامها الدين والأخالق.  -2

يقوم المجتمع اليمني على اأ�سا�س العدل والحرية.   -3
الن�ساء �سقائق الرجال ولهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات .  -4

ت�سجيع الختراعات العلمية والفنية، والإبداع العلمي.  -5
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أسس الدفاع الوطني في الدستور

هذه الأ�س�س ت�سير اإلى القوات الم�سلحة والأمن، ودورهما المهم في حماية 
الوطن من الخطر الخارجي وحفظ الأمن الداخلي.

واأهم هذه الأ�س�س:
الدولة هي التي تن�سئ القوات الم�سلحة وقوات ال�سرطة والأمن العام   -1
ن  تكوِّ اأن  كانت  مهما  جماعة  اأو  فرد  لأي  يحق  ول  اأخرى،  قوات  واأي 
ا  ا ح�سريًّ لنف�سها قوات م�سلحة اأو قوات اأمن؛ لأن الد�ستور جعل ذلك حقًّ

للدولة.
اليمنية من  لل�سعب، ومهمتها حماية الجمهورية  الم�سلحة ملك  القوات   -2

العتداء الخارجي ومحاولت الغزو وال�ستعمار.
حفظ  وكذلك  ال�سعب،  لخدمة  واجبها  توؤدي  هيئةنظامية  ال�سرطة   -3
العامة ون�سر الطمئنان  العام، وحفظ الآداب  الأمن الداخلي والنظام 

لكل المواطنين.
ُيحظر ت�سخير القوات الم�سلحة وال�سرطة والأمن ل�سالح فرد اأو جماعة   -4

اأو حزب.

صورة للجيش وبعض األسلحة الثقيلة
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أسس الدفاع الوطني في الدستور

هذه الأ�س�س ت�سير اإلى القوات الم�سلحة والأمن، ودورهما المهم في حماية 
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أسئــلة الدرس

اكتب تعريًفا لكل من:  -1

الد�ستور اليمني.                ب - القانون.  اأ - 

�سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ   -2

فيما ياأتي:

حق النتخاب والتر�سيح من الأ�س�س القت�سادية.                          )     ( اأ - 

ب - الجمهورية اليمنية دولة ذات �سيادة من الأ�س�س ال�سيا�سية.      )     (

ج -  يحق لأي فرد اأو جماعة اأو حزب تكوين قوات م�سلحة.               )     (

د -  للمراأة حقوق في الد�ستور مثل اأخيها الرجل.                                 )     (

ه�- ت�سجيع الختراعات العلمية من الأ�س�س الثقافية.                      )     (

و- الد�ستور ل يكفل حق تكافوؤ الفر�س للمواطنين.                            )     (

نشــاط :

تعريف  على  تحتوي  حائطية  لوحة  بعمل  زمالئك  مع  ا�سترك 
الد�ستور والقانون، واجعلوها على جدار الف�سل.

بطاقة تفكير:

)الجمهورية اليمنية دولة عربية اإ�سالمية م�ستقلة ذات �سيادة (
ماذا يعني ذلك؟
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الدرس
حقوق المواطن وواجباته في الدستورالثاني

يتوقع منك بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن:

تتعرف على الحقوق ال�سخ�سية للمواطن في الد�ستور.  -1

تعدد الحقوق الجتماعية، والثقافية للمواطن في الد�ستور.  -2

تبين الحقوق ال�سيا�سية للمواطن في الد�ستور.  -3

تو�سح واجبات المواطن في الد�ستور.  -4

تحدد الحقوق القت�سادية للمواطن في الد�ستور.  -5

تو�سح الفرق بين الحقوق والواجبات.  -6

تعتز بحقوقك كمواطن وتتم�سك بها.  -7

أهداف الدرس:

الحق في سرية االتصاالت البريدية، واإللكترونية، والهاتفية:

ا  داخليًّ والمرا�سلة  الت�سال  حرية  مواطن  لكل  الد�ستور  يكفل 

ا فال يجوز مراقبة الت�سالت اأو الطالع على الر�سائل واإف�ساء  وخارجيًّ

�سرية الت�سالت )البريدية، والإلكترونية، والهاتفية( اأو تاأخيرها 

اأو م�سادرتها اإل في الحالت التي تم�س اأمن الوطن، ويحددها القانون.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الدرس
حقوق المواطن وواجباته في الدستورالثاني

يتوقع منك بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن:

تتعرف على الحقوق ال�سخ�سية للمواطن في الد�ستور.  -1
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تو�سح الفرق بين الحقوق والواجبات.  -6

تعتز بحقوقك كمواطن وتتم�سك بها.  -7

أهداف الدرس:

الحق في سرية االتصاالت البريدية، واإللكترونية، والهاتفية:

ا  داخليًّ والمرا�سلة  الت�سال  حرية  مواطن  لكل  الد�ستور  يكفل 

ا فال يجوز مراقبة الت�سالت اأو الطالع على الر�سائل واإف�ساء  وخارجيًّ

�سرية الت�سالت )البريدية، والإلكترونية، والهاتفية( اأو تاأخيرها 

اأو م�سادرتها اإل في الحالت التي تم�س اأمن الوطن، ويحددها القانون.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

حقوق المواطن في الدستور

عزيزي التلميذ/التلميذة: اأنتم كمواطنين يمنيين لكم حقوق كثيرة، كفلها 
واجتماعية  واقت�سادية  ثقافية  وحقوق  �سخ�سية،  حقوق  وهي:  الد�ستور  لكم 

وحقوق �سيا�سة. وفيما ياأتي تعريف هذه الحقوق:

الحقوق والحريات الشخصية

ورد في المادة )47( من د�ستور الجمهورية اليمنية ما ياأتي: 

كرامتهم  على  وتحافظ  ال�سخ�سية،  حريتهم  للمواطنين  الدولة  )تكفل 

واأمنهم، ويحدد القانون الحالت التي ُتقيَّد فيها حرية المواطن، ول يجوز تقييد 

حرية اأحد اإل بحكم من محكمة مخت�سة(. 

تلك  ومن  ال�سخ�سية،  والحريات  الحقوق  اإلى  بو�سوح  المادة  هذه  ت�سير 

الحقوق: 
1- حق الأمن:

ل يجوز القب�س على اأي مواطن يمني اأو تفتي�سه اأو حجزه ومراقبته، اأو 
تقييد حريته اإل بموجب اأحكام القانون.

2- حق التنقل:

الجمهورية  اأرا�سي  داخل  اآخر  اإلى  مكان  من  التنقل  حق  مواطن  لكل 
اليمنية، وله الحق في اأن يعي�س في المكان الذي يريده.

3- الحق في حرمة الم�سكن:

مراقبة  الد�ستور  َم  حرَّ لذلك  م�سكنه؛  حرمة  المواطن  حقوق  اأهم  من 
نها القانون. الم�ساكن اأو تفتي�سها اإل في الحالت التي بيَّ
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الحقوق الثقافية، واالقتصادية االجتماعية

عزيزي التلميذ: هناك حقوق اأخرى مهمة كفلها الد�ستور لكل مواطن وهي:

1- حق التعليم: 
مواطن  لكل  ا  حقًّ التعليم  يعتبر 
ا  في وطنك، وقد جعله الد�ستور اإلزاميًّ
فالدولة  ومجاًنا،  التا�سع  ال�سف  حتى 
ت��ت��ح��م��ل ن��ف��ق��ات ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن ب��ن��اء 
المدار�س، وتوفير المدر�سين وطباعة 

الكتب .
2- حق الملكية:

ل��ك��ل م���واط���ن وم���واط���ن���ة حق 

المتالك للعقارات والمحالت التجارية، وحق تاأ�سي�س ال�سركات والم�سانع وغيرها، 
ول يجوز م�سادرة اأمالكه اأو العتداء عليها.

3- حق الرعاية ال�سحية والجتماعية:
من  المواطنين  بحياة  الهتمام  الأ�سا�سية  الدولة  واجبات  من  الد�ستور  جعل 

خالل بناء الم�ست�سفيات والمراكز ال�سحية لتقديم الخدمات ال�سحية.
وفي الجانب الجتماعي تتكفل الدولة برعاية اأ�سر ال�سهداء وذوي الحتياجات 
الخا�سة والأ�سر الأ�سد فقًرا والعاجزين من خالل تقديم ال�سمان الجتماعي وغيره 

من و�سائل الرعاية.
4- حقوق المراأة والطفل:

في  والن�ساء  الرجال  بين  الم�ساواة  مبداأ  اإر�ساء  على  اليمني  الد�ستور  حر�س 
الحقوق والواجبات، ولم يميز بينهم، ومن تلك الحقوق: حق التعليم، حق النتخاب 
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الحقوق الثقافية، واالقتصادية االجتماعية
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من  المواطنين  بحياة  الهتمام  الأ�سا�سية  الدولة  واجبات  من  الد�ستور  جعل 

خالل بناء الم�ست�سفيات والمراكز ال�سحية لتقديم الخدمات ال�سحية.
وفي الجانب الجتماعي تتكفل الدولة برعاية اأ�سر ال�سهداء وذوي الحتياجات 
الخا�سة والأ�سر الأ�سد فقًرا والعاجزين من خالل تقديم ال�سمان الجتماعي وغيره 

من و�سائل الرعاية.
4- حقوق المراأة والطفل:

في  والن�ساء  الرجال  بين  الم�ساواة  مبداأ  اإر�ساء  على  اليمني  الد�ستور  حر�س 
الحقوق والواجبات، ولم يميز بينهم، ومن تلك الحقوق: حق التعليم، حق النتخاب 
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والتر�سح، حق التملك، حق العمل.
ترعى الدولة الأمومة والطفولة وترعى الن�سء وال�سباب )مادة:)30( من   -

د�ستور الجمهورية اليمنية(.

تكفله  ما  الواجبات  من  وعليهن  الحقوق  من  ولهن  الرجال  �سقائق  الن�ساء   -

وتوجبه ال�سريعة وين�س عليه القانون )مادة: )31( من د�ستور الجمهورية 

اليمنية(.

والطفولة  الأمومة  رعاية  اأهمية  على  الد�ستور  حر�س  لك  يت�سح  �سبق  مما 
األزم  وال��ذي  الد�ستور  من   )30( المادة  ن�س  في  ذلك  ورد  كما  وال�سباب  والن�سء 
الدولة ب�سمان حقوق الطفل، ومن تلك الحقوق: حق الطفل في الحياة، وحقه في 
ر له العطف والمحبة والتربية النف�سية  التعليم، وحقه في اأن يعي�س مع اأ�سرة توفِّ
حقوق  ميثاق  على  اليمن  �سادقت  وقد  ال�سخ�سية.  وبناء  والخلقية  والجتماعية 

الطفل العربي عام 1986م، وعلى التفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1990م.

الحقــــوق السياسيـــــة:

حق  اأهمها:  وم��ن  ال�سيا�سية  الحقوق  من  العديد  للمواطنين  الد�ستور  كفل 
الموؤ�س�سات  وتاأ�سي�س  وتاأ�سي�سها  الأحزاب  اإلى  الن�سمام  وحق  والتر�سح  النتخاب 

والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك حقوق مهمة اأخرى مثل: 
1- حرية الراأي:

اأو  بالقول،  بحرية  راأي��ه  عن  التعبير  في  الحق  مواطن  لكل  اأن  ه��ذا  ويعني 
بالكتابة، اأو بالت�سوير �سريطة احترام القوانين. 

تالحظ في ال�سكل العديد من ال�سحف الأهلية والحزبية والتي تعبر عن اآراء 
�سريحة وا�سعة من اأبناء الوطن.
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صورة لعدد من الصحف األهلية والحزبية

2- حرية تاأ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية ، والجمعيات ، والنقابات، والن�سمام اإليها :
ت�ستطيع اأي مجموعة من المواطنين اليمنيين لهم اأهداف وا�سحة وي�سعون اإلى 
تحقيقها في المجتمع، ول تتعار�س مع م�سلحة الوطن، اأو القوانين النافذة تاأ�سي�س 
الن�سمام  المواطن على  اإجبار  ، جمعية( ولأ يحق لأحد  نقابة   ، ، منظمة  )حزب 

اإليها، بل هو �ساحب الحق في اختيار ما يريد.

3- حق التر�سيح والنتخاب:
كفل الد�ستور للمواطن اليمني حق انتخاب اأي مر�سح يقتنع به، فهو لي�س مجبًرا 
على اختيار مر�سح بذاته، وله الحق في تر�سيح نف�سه في اأي انتخابات، �سريطة اأن 

تتوفر فيه ال�سروط القانونية.
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4- حرية التجمع:
لليمنيي��ن ح��ق التجم��ع للتعبي��ر ع��ن اآرائه��م، �س��ريطة اأن يكون ه��دف التجمع 

المنفعة العامة، وعند عقد اأي اجتماع يجب اإ�سعار الجهات المخت�سة بذلك.

 واجبات المواطن في الدستور :

 حدد الد�ستور اليمني واجبات المواطنين وقد وردت في عدة مواد كما ياأتي: 

الدفاع عن الدين والوطن واجب مقد�س، والخدمة الع�سكرية �سرف، وخدمة   -

الدفاع الوطني ينظمها القانون )مادة: 59(.

اأداء ال�سرائب العامة واجب وفًقا للقانون )مادة: 58(.  -

القوانين،  اأ�سرار الدولة، واحترام  الحفاظ على الوحدة الوطنية، و�سيانة   -

والتقيد باأحكامها )مادة: 60(.

تالحظ عزيزي التلميذ اأن علينا واجبات للوطن يجب اأن نقوم بها على اأكمل 
وجه ويجب اأن نحر�س على اأداء الواجبات كما نحر�س على اأخذ الحقوق.
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أسئــلة الدرس

ورد في الدر�س اأربعة من الحقوق ال�سيا�سية للمواطن اذكرها باخت�سار.  -1

اأكمل الفراغ بكلمة منا�سبة:  -2

على  وتحافظ  ...................ال�سخ�سية،  للمواطنين  الدول  تكفل  اأ - 

................ واأمنهم.

..................وعليهن من  الرجال ولهن من   ............... الن�ساء  ب -  

................ما تكفله وتوجبه ال�سريعة وين�س عليه القانون،

ج�-  اأداء ال�سرائب العامة ..................... وفًقا للقانون )مادة: 58(

َم الد�ستور..............  د- من اأهم حقوق المواطن حرمة م�سكنه لذلك حرَّ

نها القانون. اأو ............. اإل في الحالت التي بيَّ

نشــاط :
اكتب ما ل يزيد عن �سطرين في كل حق من الحقوق الآتية واعر�سها 

على معلمك:
حق التعليم، حق الأمن، حقوق المراأة، 

اقترح مع زمالئك حقوقًا اأخرى لم ترد في الدر�س.

بطاقة تفكير:

بها  يقوم  اأن  المواطن  على  يجب  التي  الأعمال  هي   : الواجبات 
تجاه وطنه ودولته.  كيف نطبق هذه العبارة ؟
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الدرس
صفات المواطن الصالحالثالث

يتوقع منك بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن:

ُتعرف معنى حب الوطن.  -1

تو�سح �سفات المواطن ال�سالح  -2

ت�ستخل�س معنى النقد البناء   -3

تبين اأهمية المحافظة على الموال العامة، والممتلكات العامة   -4

ُتقدر من يلتزم ب�سفات المواطن ال�سالح وتقتدي به.  -5

أهداف الدرس:

اواًل: حب الوطن

كثيًرا  الكلمة  هذه  �سمعتم  اأنكم  �سك  ل  التلميذة  عزيزتي  التلميذ  عزيزي 
وتت�ساءلون عن معناها: حب الوطن هو ال�سعور بالنتماء لهذا الوطن والعتزاز 
بهذا النتماء واحترام تاريخه، وح�سارته العريقة، ويجب اأن نج�سد حب الوطن 

اإلى �سلوك عملي بالأفعال ولي�س بال�سعارات فقط. 

فحب الوطن يتحقق عندما:

يوؤدي المعلم عمله باإخال�س ويربي الأجيال.   -1

يوؤدي الجندي عمله باإخال�س في حماية الوطن واأمن المواطن.  -2

يوؤدي الموظف عمله باإخال�س في مكتبه ويخدم المواطنين.  -3

يوؤدي الطبيب عمله باإخال�س في معالجة المر�سى، واإنقاذ حياتهم.  -4

ه خدمة الوطن. يوؤدي الوزير عمله باإخال�س في وزارته، ويجعل همَّ  -5
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يوؤدي الرئي�س عمله باإخال�س في خدمة ال�سعب وحفظ م�سالحه.  -6
يوؤدي عامل النظافة عمله باإخال�س ويعتز بدوره في نظافة البيئة.  -7

يوؤدي المواطن ما عليه من الواجبات والحقوق للدولة ويلتزم بالقانون.  -8
توؤدي الأم واجبها في تربية اأطفالها وفي عملها كطبيبة ومعلمة ومهند�سة   -9

و�سفيرة ووزيرة.
يقوم التجار واأ�سحاب ال�سركات والم�سانع باأعمالهم باإخال�س دون غ�س اأو   -10

ا�ستغالل اأو احتكار.
11-    يوؤدي التلميذ واجباته باإخال�س ويذاكر درو�سه ويفهمها ويعمل بها.

قانون  يحترمون  �سحيح،  ب�سكل  باأعمالهم  يقومون  عندما  وغيرهم  هوؤلء  كل 
بحقوق  يخل  �سلوك  وكل  والو�ساطة  والمح�سوبية  الر�سوة  عن  ويبتعدون  وطنهم، 

الوطن والمواطن، حينها �سيظهر حب الوطن في اأعمالهم و�سيفتخر بهم الوطن.

من هو المواطن اليمني ال�سالح؟

يمني  مواطن  كل  باأنه:  ال�سالح  المواطن  تعريف  ن�ستطيع  �سبق  ما  خالل  من 
يعي�س على اأر�س الجمهورية اليمنية اأو خارجها، ويحمل جن�سيتها، ويتمتع بالحقوق 
م�ستعًدا  بالقوانين  ملتزًما  للوطن  واجبات  من  عليه  ما  ويوؤدي  الد�ستور،  كفلها  التي 

للدفاع عن وطنه في اأي موقع كان .

ثانًيا-المحافظة على األموال والممتلكات العامة:

اقراأ الن�س الآتي: )لالأموال والممتلكات العامة حرمة، وعلى الدولة وجميع 
اأفراد المجتمع �سيانتها، وكل عبث بها اأو عدوان عليها يعتبر تخريًبا وعدواًنا على 

المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفًقا للقانون( 
)المادة: 19 من الد�ستور اليمني(

تالحظ من خالل الن�س ال�سابق اأن الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة 
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ثانًيا-المحافظة على األموال والممتلكات العامة:
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هي من �سفات المواطن ال�سالح التي اأ�سار اإليها الد�ستور، و�سنعرف ما هي الممتلكات 
العامة واأنواعها.

الممتلكات العامة: هي كل المن�ساآت والأموال التي تعود ملكيتها لجميع اأفراد 
ا للجميع. ومن تلك الممتلكات في وطنك الحبيب  هذا الوطن، ويكون النتفاع بها حقًّ
العامة،  والحدائق  ال�سحية،  والمراكز  والم�ست�سفيات،  والجامعات،  المدار�س، 
وغيرها  ال�سرطة،  ومراكز  الريا�سية،  والمالعب  والوزارات،  والم�ساجد،  والطرق، 
ويجب على كل اأبناء الوطن رجاًل ون�ساًء كباًرا و�سغاًرا المحافظة عليها وا�ستخدامها 

ب�سكل ح�ساري، وحمايتها من اأي عبث وعدم ال�سكوت عن اأي �سخ�س يعتدي عليها.

النقد البناء هو �سلوك ح�ساري ُيق�سد به تنبيه الجهات الم�سوؤولة اأو الهيئات 
والأ�سخا�س اإلى وجود مخالفات تم�س بم�سلحة الوطن والمواطن.

و�سائل النقد البناء و�سروطه: 
يتخذ النقد البناء اأ�سكاًل متعددة منها: المقالت ال�سحفية، والمقابالت في 
ا  و�سائل العالم المرئية والم�سموعة، وكذلك الر�سائل وال�سكاوى، وما ين�سر حاليًّ
في و�سائل التوا�سل الجتماعي وعبر مواقع النت، ويجب األَّ يخرج النقد البناء عن 
اأهدافه فيتحول اإلى و�سيلة تجريح وت�سويه، ويجب اأن نعلم اأن حرية التعبير لي�س 
معناها قذف الآخرين بالتهامات وتوجيه النقد اإليهم بدون م�ستندات واأدلة توؤكد 

ما نقوله.
اأي  من  الخطاأ  الممار�سات  انتقاد  ال�سالح  المواطن  �سفات  من  اأن  ن�ستنج  وهنا 

جهة بدون محاباة وبدون التجريح والتجني على الآخرين.

ثالًثا: النقد البناء
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أسئــلة الدرس

1- تكلم عن حب الوطن كما فهمته من الدر�س.

2- عرف المواطن ال�سالح.

3- عرف النقد البناء.

4-  �سع عامة)(امام العبارة ال�سحيحة وعالمة)×(اأمام العبارة الخطاأ

الحدائق والمدار�س لي�ست ممتلكات عامة.                                        )       ( اأ - 

ب -  من عالمات حب الوطن احترام القانون واللتزام به.                  )       (

ج� -اتهام الآخرين بدون دليل يعتبر نقًدا بناًء.                                     )       (

د-الحفاظ على الممتلكات العامة واجب كل اأبناء المجتمع.            )       (

نشــاط :

يكلف المعلم التالميذ بو�سع خطة لكيفية المحافظة على نظافة 
ف�سلهم واإ�سالح زجاج النوافذ وطالء ال�سبورة في حالة الحتياج.

بطاقة تفكير:

ا يك�سر اأ�سجار الحديقة اأو يرمي نافذة مدر�سة  عندما ن�ساهد �سخ�سً
بالأحجار. ما هو الواجب علينا ؟
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أسئــلة الدرس
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

تقويم الوحـــدة الثالثــــة

1- من اأهم الأ�س�س ال�سيا�سية في الد�ستور اليمني:

 .................................................. اأ - 

ب - .................................................

ج�- .................................................

2 -  الأ�س�س القت�سادية للد�ستور اليمني: 

.................................... اأ  - 

.................................... ب- 

..................................... ج�- 

3- من الحقوق الجتماعية للمواطن في الد�ستور:

................................................. اأ  - 

.................................................. ب- 

................................................. ج�- 

4- عرف المفاهيم الآتية:

الحقوق  ، الواجبات  ، الممتلكات العامة ،  النقد البناء  ، المواطن ال�سالح.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

5- �سع عامة)( امام العبارة ال�سحيحة وعالمة)×(اأمام العبارة الخطاأ:

الجمهورية اليمنية دولة عربية ذات �سيادة.                             )       ( اأ - 

ب -الد�ستور وثيقة تبين �سكل نظام الحكم.                                       )       (

ج�-من حق المواطنين اإن�ساء القوات الم�سلحة.                               )       (

د-التعليم من الحقوق القت�سادية للمواطن.                                   )       (

ه�-يحق للمراأة الم�ساركة في النتخابات وتر�سيح نف�سها.            )       (
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

5- �سع عامة)( امام العبارة ال�سحيحة وعالمة)×(اأمام العبارة الخطاأ:

الجمهورية اليمنية دولة عربية ذات �سيادة.                             )       ( اأ - 

ب -الد�ستور وثيقة تبين �سكل نظام الحكم.                                       )       (

ج�-من حق المواطنين اإن�ساء القوات الم�سلحة.                               )       (

د-التعليم من الحقوق القت�سادية للمواطن.                                   )       (
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الوحـــدة
الرابعة

شخصيات وأعالم يمانية

اأهداف الوحدة:

درو�س الوحدة:

يتوقع منك عزيزي التلميذ بعد النتهاء من هذه الوحدة اأن :

ت�ستوعب الأدوار اجلهادية لأعالم اليمن وقيادتها.  -1

تذكر اأهم اخلطوات الإ�سالحية لالإمام الهادي لت�سيري نظام احلكم.  -2

اد. مَّ تبني اأهم �سفات الرئي�س ال�سهيد �سالح علي ال�سَّ  -3

ت�ستوعب اأبرز مالمح �سخ�سية ال�سهيد جار اهلل عمر.  -4

تو�سح الدور اجلهادي لل�ساعر الهبل.  -5

الدر�س الأول: الإمام الهادي اإىل احلق )يحيى بن احل�سني(.

اد. مَّ الدر�س الثاين: ال�سهيد الرئي�س �سالح علي ال�سَّ

الدر�س الثالث: ال�سهيد املنا�سل جار اهلل عمر.

الدر�س الرابع: ال�ساعر احل�سن الهبل.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

مولده ونشــــأته :

مجيئه إلى اليمن :

�سِّ بالقرب  ولد الإمام الهادي يحيى بن الح�سين بن القا�سم �سنة 245ه� في الرَّ
من المدينة المنورة، وقد ن�ساأ في بيت العلم والعبادة والزهد فاأخذ علمه على يد 

اأبيه وعمه محمد بن القا�سم.

كان مجيئه اإلى اليمن عام 284ه� وذلك بعد اأن جاءته عدة وفود من م�سايخ 
وقبائل اليمن، وقامت بدعوته للمجيئ اإلى اليمن وذلك نتيجة ظهور عدة م�ساكل 
من  وبداأ  معهم،  واأتى  فوافق  والتي عجزوا عن حلها،  اليمنية  القبائل  بين  وفتن 
خولن حيث اأنهى م�ساكلهم وعقد بينهم �سلًحا، واتفقت كلمتهم فتمت له البيعة 

على ال�سمع والطاعة والجهاد تحت رايته.
و كان الفكر الُقْرُمِطي قد انت�سر في معظم مناطق اليمن والذي كان يحمل 
الهادي  الإم��ام  تح��رك  فق�د  لذلك  الإ�س��المي؛  للدين  ومخالفة  مغلوطة  اأفكاًرا 

الدرس
اإلمام الهادي إلى الحق )يحيى بن الحسين(األول

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

تذكر اأ�سباب مجيئ الإمام الهادي اإلى اليمن.  .1

تو�سح اأهم الخطوات التي اعتمدها الإمام الهادي لت�سيير اأمور الحكم.  .2

تبين مكانته العلمية.  .3

تعرف اأهم موؤلفاته.  .4

أهداف الدرس:
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 
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خولن حيث اأنهى م�ساكلهم وعقد بينهم �سلًحا، واتفقت كلمتهم فتمت له البيعة 

على ال�سمع والطاعة والجهاد تحت رايته.
و كان الفكر الُقْرُمِطي قد انت�سر في معظم مناطق اليمن والذي كان يحمل 
الهادي  الإم��ام  تح��رك  فق�د  لذلك  الإ�س��المي؛  للدين  ومخالفة  مغلوطة  اأفكاًرا 

الدرس
اإلمام الهادي إلى الحق )يحيى بن الحسين(األول

يتوقع منك عزيزي التلميذ بعد النتهاء من  هذا الدر�س اأن:
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

تمكن  حتى  مواجهات  عدة  بينهم  وح�سلت  ال�سال،  الفكر  هذا  لجهاد  معه  ومن 
الإمام الهادي من الق�ساء عليهم، وا�ستقرت له اأمور الحكم من �سنعاء اإلى نجران، 

ثم اأتت اإليه بقية قبائل اليمن مبايعة له حتى و�سل حكمه اإلى جنوب اليمن.

�ضيا�ضة الحكم لدى الإمام الهادي:

اعتم��د الإم��ام اله��ادي لت�س��يير اأم��ور حكم��ه ف��ي اليم��ن ع��دًدا م��ن الخطوات 
والإ�سالحات اأهمها: 

1-  الإ�سالح المجتمعي : 
تحمل  باب  من  الجتماعي  الجهاد  بم�سروع  الهادي  الإمام  تحرك 
اليمنية  القبائل  بين  ال�سلح  في  فنجح  اهلل،  لكتاب  وتطبيًقا  الم�سوؤولية 

واإحالل ال�سالم في فترة وجيزة.
2-  عالقة الحاكم بال�سعب : 

حكم الإمام الهادي بمبداأ �سيا�سة ال�سفافية مع المجتمع، وجعلهم �سركاء 
في م�سوؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهذا ردم الفجوة التي 

كانت بين الحاكم والمحكوم.
3-  الجانب القت�سادي: 

ال�سعب  م�ستوى  ورفع  القت�سادية  المعالجات  على  الهادي  الإمام  ركز 
وذلك باهتمامه بالثروة الحيوانية والزراعية، وما ياأتي منها للدولة من 

زكاة والتي كانت ت�سرف على جميع الفقراء والم�ساكين.
4-  الجانب التعليمي: 

على  المجتمع  ف�سجع  كبيًرا  اهتماًما  الجانب  بهذا  الهادي  الإمام  اهتم 
الدرا�سة واكت�ساب العلوم، وخا�سة حفظ القراآن الكريم واأمور الدين، حتى 
اإنه كان له حلقات يقوم بتدري�سها وتتلمذ على يده عدد كبير من طلبة العلم.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

مكانته العلمية والدينية:

ورعــــه وزهـــده:

علم  عن  الموؤرخين  من  الكثير  روى 
والمكانة  الهادي،  الإمام  وعدالة  وحكمة 
العالية التي و�سلها في فترة حكمه، وب�سبب 
هذه المكانة اأتى اإليه اأغلب زعماء القبائل 

اليمنية مبايعين له طائعين ل كارهين.

ُعِرَف الإمام الهادي ب�سدة ورعه وزهده، ولم يكن ياأخذ نفقاته ال�سخ�سية من 
�سِّ حتى علف دابته.  اأموال اليمنيين، بل كان ياأخذها من اأمواله الخا�سة في الرَّ

اأهــم موؤلفاتـــه:

1- كتاب الحكام في الفقه.

 2- كتاب الفنون في الفقه. 

الإمام  ور�سائل  كتب  مجموع   -3

الهادي في اأ�سول الدين.

وفاتـــــه:توفي 

يوم الأحد 20 من ذي الحجة 298ه� ودفن في �سعدة بجوار م�سجده.

صورة لجامع اإلمام الهادي

صورة لبغض مؤلفاته
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

مكانته العلمية والدينية:

ورعــــه وزهـــده:

علم  عن  الموؤرخين  من  الكثير  روى 
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وفاتـــــه:توفي 
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أسئــلة الدرس

و�سح اأ�سباب دخول الإمام الهادي اإلى اليمن.  .1

2.     اذكْر اأهم الخطوات التي اعتمدها الإمام الهادي لت�سيير اأمور الحكم في 

اليمن.

د ثالثة من موؤلفاته. 3.     عدِّ

نشــاط :

كانت فترة حكم الإمام الهادي من عام 284ه�   اإلى  298ه� .
بالتعاون مع زمالئك اذكر كيف ا�ستقرت القبائل اليمنية وحل ال�سالم بينها.

بطاقة تفكير:

العطاء،  عند  ُمكم  ))اأَُقدِّ اليمن:  لأهل  الهادي  الإمام  اأقوال  من 
واأتقدمكم عند اللقاء((. 

بم�ساعدة معلمك وبالتعاون مع زمالئك ماذا ت�ستنتج من هذه العبارة؟

64

لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الدرس
مَّادالثاني الشهيد الرئيس صالح علي الصَّ

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

1-تذكر تاريخ ومكان ميالد الرئي�س ال�سهيد �سالح علي ال�سماد.

د اأهم ال�سفات ال�سخ�سية لل�سهيد الرئي�س �سالح ال�سماد. 2-تحدِّ

3-تقيِّم جهود الرئي�س ال�سهيد في م�سروع بناء الدولة اليمنية.

4-تذكَر تاريخ تقلُّد ال�سهيد ال�سماد لمن�سب رئا�سة الجمهورية اليمنية.

أهداف الدرس:

عناصر الدرس:

ميالده ونشــــأته :

ولد الرئي�س ال�سهيد �سالح علي ال�سماد في بني معاذ مديرية �سحار بمحافظة 
�سعدة بتاريخ 6يوليو1979م.

ون�ساأ وترعرع في كنف اأ�سرة فالحية متوا�سعة تنتمي لقبيلة �سحار.

حتى  �سنعاء  بجامعة  التحق  ثم  ومن  �سعدة  بمحافظة  الأول��ي  تعليمه  تلقى 

ون�ساأته. •	ميالده 
ال�سخ�سية. •	�سفاته 

ال�سهيد. �سغلها  التي  العليا  •	المنا�سب 
•	ا�ست�سهاده.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

الدرس
مَّادالثاني الشهيد الرئيس صالح علي الصَّ

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

1-تذكر تاريخ ومكان ميالد الرئي�س ال�سهيد �سالح علي ال�سماد.

د اأهم ال�سفات ال�سخ�سية لل�سهيد الرئي�س �سالح ال�سماد. 2-تحدِّ

3-تقيِّم جهود الرئي�س ال�سهيد في م�سروع بناء الدولة اليمنية.

4-تذكَر تاريخ تقلُّد ال�سهيد ال�سماد لمن�سب رئا�سة الجمهورية اليمنية.

أهداف الدرس:

عناصر الدرس:

ميالده ونشــــأته :

ولد الرئي�س ال�سهيد �سالح علي ال�سماد في بني معاذ مديرية �سحار بمحافظة 
�سعدة بتاريخ 6يوليو1979م.

ون�ساأ وترعرع في كنف اأ�سرة فالحية متوا�سعة تنتمي لقبيلة �سحار.

حتى  �سنعاء  بجامعة  التحق  ثم  ومن  �سعدة  بمحافظة  الأول��ي  تعليمه  تلقى 

ون�ساأته. •	ميالده 
ال�سخ�سية. •	�سفاته 

ال�سهيد. �سغلها  التي  العليا  •	المنا�سب 
•	ا�ست�سهاده.
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

ح�سل منها على �سهادة البكالوريو�س في القراآن الكريم وعلومه، وبعد تخرجه عمل 
مدر�ًسا بمدر�سة )عبد اهلل بن م�سعود( ب�سعدة، وكان اإلى جانب عمله في التدري�س  
�سعدة  بمحافظة  اليمن  علماء  من  عدد  اأيدي  على  ال�سرعي  العلم  بتح�سيل  يهتم 
ال�سيد بدر  الموؤيدي، والعالمة الحجة  ال�سيد العالمة الحجة مجد الدين  ومنهم: 

الدين الحوثي .

صفاته الشخصية :

لق��د �س��كلت البيئة الأ�س��رية والمجتمعي��ة النقية الت��ي ينتمي اإليها ال�س��هيد 

اأته ليكون بطاًل  ال�سماد، وكذلك العلوم والمعارف التي اكت�سبها �سكلت �سخ�سيتة وهيَّ

من اأبطال القبيلة اليمنية، وفار�ًس��ا من فر�س��انها، ومجاهًدا ج�س��وًرا في ن�سرة الحق 

والم�ست�سعفين ل يخ�سى في قول الحق لومة لئم، وبالتالي فقد ات�سف ب�سفات لم 

يت�سف بها �سوى عظماء هذه الأمة واأعالمها وهداتها ومن اأهم تلك ال�سفات :

التقوى، وال�س��دق، وال��ورع، والحل��م، والم��روءة، والزهد، والكرم، وال�س��هامة، 

وال�سجاعة، والإقدام، والعزة، والكرامة، والت�سامح، والرحمة، والتوا�سع...

اد مع بعض المسؤولين. مَّ اد وهو يقوم بزيارة الجبهاتالشهيد الصَّ مَّ الشهيد الصَّ
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

المناصب العليا التي شغلها الشهيد الصماد :

اليمن،   وبداأ العدوان الأمريكي ال�سهيو 

اأمريكي على اليمن كان  للرئي�س ال�سهيد 

ال�س��ماد دور محوري في تلك الفترة مع 

مختل��ف القوى الوطنية المناه�س��ة للعدوان في ت�س��كيل المجل�س ال�سيا�س��ي الأعلى 

لت�س��يير اأمور الدولة، ونظًرا لما يتمتع به ال�س��هيد ال�سماد من قدرات قيادية مميزة 

جعلت جميع اأع�ساء المجل�س يختارونه رئي�ًسا وذلك بتاريخ 6اأغ�سط�س 2016م، ولم 

يمار���س مهامه كرئي�س للجمهورية اإل بعد اأدائه اليمين الد�س��تورية بمجل�س النواب 

بتاريخ 14اأغ�سط�س 2016، وبعد ذلك م�سى الرئي�س ال�سهيد م�ستعيًنا باهلل ثم بجهود 

المخل�سين من اأبناء اليمن.

ب��ذل الجه��ود الجب��ارة ف��ي ت�س��حيح م�س��ار موؤ�س�س��ات الدول��ة وتدعي��م كيانها 

لتك��ون قادرة على تاأمين احتياجات المجتمع ومواجهة العدوان والح�س��ار واإف�س��ال 

التح��ق الرئي�س ال�س��هيد �س��الح ال�س��ماد بموؤ�س�س��ة الرئا�س��ة بعد نج��اح الثورة 

ال�س��عبية الت�س��حيحية في 21�س��بتمبر 

وذل��ك  للرئي���س  كم�ست�س��ار  2014م 

الثوري��ة  قياداته��ا  اأح��د  باعتب��اره 

بتاري��خ  الوظيف��ة  تل��ك  �س��غل  وق��د 

2014/9/24م. 

وبعد انتهاء مدة الرئي�س ال�س��ابق 

م��ن  وهروب��ه  ل�س��تقالته،  وتقديم��ة 

الشهيد الرئيس الصماد
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هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا



66

لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

المناصب العليا التي شغلها الشهيد الصماد :

اليمن،   وبداأ العدوان الأمريكي ال�سهيو 

اأمريكي على اليمن كان  للرئي�س ال�سهيد 

ال�س��ماد دور محوري في تلك الفترة مع 

مختل��ف القوى الوطنية المناه�س��ة للعدوان في ت�س��كيل المجل�س ال�سيا�س��ي الأعلى 

لت�س��يير اأمور الدولة، ونظًرا لما يتمتع به ال�س��هيد ال�سماد من قدرات قيادية مميزة 

جعلت جميع اأع�ساء المجل�س يختارونه رئي�ًسا وذلك بتاريخ 6اأغ�سط�س 2016م، ولم 

يمار���س مهامه كرئي�س للجمهورية اإل بعد اأدائه اليمين الد�س��تورية بمجل�س النواب 

بتاريخ 14اأغ�سط�س 2016، وبعد ذلك م�سى الرئي�س ال�سهيد م�ستعيًنا باهلل ثم بجهود 

المخل�سين من اأبناء اليمن.

ب��ذل الجه��ود الجب��ارة ف��ي ت�س��حيح م�س��ار موؤ�س�س��ات الدول��ة وتدعي��م كيانها 

لتك��ون قادرة على تاأمين احتياجات المجتمع ومواجهة العدوان والح�س��ار واإف�س��ال 

التح��ق الرئي�س ال�س��هيد �س��الح ال�س��ماد بموؤ�س�س��ة الرئا�س��ة بعد نج��اح الثورة 

ال�س��عبية الت�س��حيحية في 21�س��بتمبر 

وذل��ك  للرئي���س  كم�ست�س��ار  2014م 

الثوري��ة  قياداته��ا  اأح��د  باعتب��اره 

بتاري��خ  الوظيف��ة  تل��ك  �س��غل  وق��د 

2014/9/24م. 

وبعد انتهاء مدة الرئي�س ال�س��ابق 

م��ن  وهروب��ه  ل�س��تقالته،  وتقديم��ة 

الشهيد الرئيس الصماد
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

مخططاته، وقد اثمرت تلك الجهود بت�سكيل حكومة الإنقاذ الوطني التي تمثل فيها 

كل اأبن��اء اليمن، فقد اأثبت الرئي�س ال�س��هيد خالل ت�س��كيلها باأنُه محاور �س��بور جلد 

و�سيا�س��ي حكيم �س��ادق. ولأجل تحقيق حلم ال�س��عب اليمني في بناء الدولة القوية 

والقادرة �سعى الرئي�س ال�سهيد  بكل جهد وجهاد - في ظرف بالغ ال�سعوبة والتعقيد 

ي�س��هده اليمن ف��ي تاريخه الحديث - ل�س��ناعة اإنجازات من الع��دم، وكان اآخر واأبرز 

ف�سائله م�سروعه الطموح )يٌد تحمي ويٌد تبني ( لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وق��د اأطل��ق ه��ذا الم�س��روع لكونه يع��ي ومن واق��ع تجربته ف��ي اأعل��ى موقع في 

ال�س��لطة، اأن ال�س��يء الذي يفتقده ال�س��عب  اليمني هو   غياب �سلطة القانون وانعدام 

الثقة بموؤ�س�سات الدولة و�سالحيتها، �سواء في الإدارة اأو في الحماية، وبالتوازي مع 

"معرك��ة الحماية" فاإنه كان  يرى �س��رورة اإطالق "معرك��ة البناء" وذلك لما بينهما 

من تالزم وما يوؤكد �س��دق التوجه البنائي للرئي�س ال�س��هيد مقولته الخالدة في اأحد 

خطاباته:))نح��ن بحاج��ة اإلى البناء الذاتي، ويجب اأن تكون الدولة لل�س��عب ل اأن 

يكون ال�سعب للدولة((.

 لق��د نج��ح الرئي���س ال�س��هيد في نقل م�س��روع بن��اء الدول��ة من مقائ��ل النخبة 

ال�سيا�سية وطاولت الحوار ليجعل منه ق�سية راأي عام.

وخال�س��ة م��ا ن��ود اأن تعرف��ه عزي��زي التلميذ/التلمي��ذة ه��و اأن بن��اء الدولة، 

وحماية �س��يادتها واأرا�س��يها، وا�س��تقالل قراره��ا وتحريره من الو�س��اية الأجنبية، 

ا للرئي�س ال�س��هيد المجاهد  �سالح ال�سماد ولكافة ال�سهداء  ا وطنيًّ يعتبر اإرًثا تاريخيًّ

العظماء الذين رووا بدمائهم الزكية الطاهرة تربة اليمن الغالي .
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

استشهــــاده:

لم ينكفئ الرئي�س ال�سهيد �سالح ال�سماد على نف�سه ويبقى في الق�سر الجمهوري 
موجًها لأوامره وتوجيهاته كاأي رئي�س في هذا العالم، بل اإنُه ك�سر هذا التقليد وحمل 
واإن�ساًنا؛  ا  اأر�سً اليمن  على  المعتدين  والمرتزقة  الغزاة  جحافل  متحدًيا  �سالحه 
ا للقائد الموؤمن ال�سجاع اأمام اأبناء �سعبه واأمته، وليلتحق  ليج�سد بذلك نموذًجا حيًّ
ال�سهيو  الأمريكي  العدوان  لطيران  غادرة  غارة  اإثر  الخالدين  ال�سهداء  بركاب 

�سعودي في يوم الخمي�س الموافق 19اإبريل 2018م.

صورة تشييع الشهيد الرئيس الصماد ورفاقه
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

استشهــــاده:

لم ينكفئ الرئي�س ال�سهيد �سالح ال�سماد على نف�سه ويبقى في الق�سر الجمهوري 
موجًها لأوامره وتوجيهاته كاأي رئي�س في هذا العالم، بل اإنُه ك�سر هذا التقليد وحمل 
واإن�ساًنا؛  ا  اأر�سً اليمن  على  المعتدين  والمرتزقة  الغزاة  جحافل  متحدًيا  �سالحه 
ا للقائد الموؤمن ال�سجاع اأمام اأبناء �سعبه واأمته، وليلتحق  ليج�سد بذلك نموذًجا حيًّ
ال�سهيو  الأمريكي  العدوان  لطيران  غادرة  غارة  اإثر  الخالدين  ال�سهداء  بركاب 

�سعودي في يوم الخمي�س الموافق 19اإبريل 2018م.

صورة تشييع الشهيد الرئيس الصماد ورفاقه
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لل�سف ال�ساد�س الأ�سا�سيالتربية الوطنية 

أسئــلة الدرس

1-امالأ الفرغات الآتية :

في  محافظة............  في  ال�سماد  �سالح  ال�سهيد  الرئي�س  ولد  )اأ(- 

عام............وتلقى تعليمه الجامعي في جامعة ..................

)ب(-عمال مدر�ًسا بمدر�سة...............في محافظة...............

)ج(-عين م�ست�ساًرا براأ�سة الجمهورية بتاريخ...........

العبارة الخطاأ  العبارة ال�سحيحة وعالمة )×(اأمام  2-�سع عالمة )(اأمام 

فيما ياأتي :

)اأ(-ولد ال�سهيد �سالح ال�سماد بمحافظة ذمار                                     )      (

)ب(-تلقى الرئي�س ال�سهيد ال�سماد تعليمه الأولي بمحافظة �سعدة )     (

)ج(-مار�س الرئي�س ال�سهيد �سالح ال�سماد مهامه كرئي�س للجمهورية بعد 

اأدائه اليمين الد�ستورية)     (

3-متى واأين ولد الرئي�س ال�سهيد �سالح ال�سماد؟

4- اذكر خم�ًسا من ال�سفات ال�سخ�سية للرئي�س ال�سهيد ال�سماد.
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الدرس
الشهيد المناضل جار اهلل عمرالثالث

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

1- تتعرف على تاريخ اإحدى ال�سخ�سيات الموؤثرة في تاريخ اليمن الحديث.

2- تدرك اأهمية التعليم في �سناعة الرجال العظماء.

3- تقارن بين اإيجابيات فكر الت�سامح والحوار و�سلبيات التع�سب .

4- تعتز ب�سفات ال�سهيد جار اهلل عمر و�سجاعته في مواجهة الظلم.

أهداف الدرس:

ولد  جار اهلل  محمد عمر الكهالي عام 1942م في قرية كهال عمار مديرية 
النادرة محافظة اإب، وقد توفي والده قبل ميالده ب�ستة اأ�سهر،

في  الكريم  القراآن  فحفظ  تعليمه،  على  وحر�ست  بتربيته،  والدته  تكفلت 
ال�سرعية،  العلوم  ال�سم�سية  بذمار لدرا�سة  اإلى المدر�سة  انتقل  ُكتَّاب القرية، ثم 
وبعدها التحق بمدر�سة دار العلوم ب�سنعاء، وبعد قيام ثورة �سبتمبر1962م التحق 

بكلية ال�سرطة وتخرج منها �سابًطا وتم تعيينه مدر�ًسا بكلية ال�سرطة. 

ت�سكلت �سخ�سية جار اهلل عمر ال�سيا�سية في �سن ال�سباب حيث عا�سر كثيًرا 
من التغيرات ال�سيا�سية مثل قيام الثورة و بداية ن�ساط الأحزاب ال�سيا�سية، وتاأثر 
بالأفكار التي انت�سرت في تلك الفترة، وان�سم اإلى حركة القوميين العرب، و�سارك 
في معركة الدفاع عن �سنعاء التي �سميت ح�سار ال�سبعين، وبعد انتهاء الحرب عاد 
الن�سالي، ثم تعر�س لالعتقال وال�سجن 3�سنوات ب�سبب مواقفه  لممار�سة ن�ساطه 

الن�سالية، وانتقل الى عدن عام 1971م وبقي فيها حتى قيام الوحدة1990م.
http://E-learning-moe.edu.ye
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الدرس
الشهيد المناضل جار اهلل عمرالثالث

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

1- تتعرف على تاريخ اإحدى ال�سخ�سيات الموؤثرة في تاريخ اليمن الحديث.

2- تدرك اأهمية التعليم في �سناعة الرجال العظماء.

3- تقارن بين اإيجابيات فكر الت�سامح والحوار و�سلبيات التع�سب .

4- تعتز ب�سفات ال�سهيد جار اهلل عمر و�سجاعته في مواجهة الظلم.

أهداف الدرس:

ولد  جار اهلل  محمد عمر الكهالي عام 1942م في قرية كهال عمار مديرية 
النادرة محافظة اإب، وقد توفي والده قبل ميالده ب�ستة اأ�سهر،

في  الكريم  القراآن  فحفظ  تعليمه،  على  وحر�ست  بتربيته،  والدته  تكفلت 
ال�سرعية،  العلوم  ال�سم�سية  بذمار لدرا�سة  اإلى المدر�سة  انتقل  ُكتَّاب القرية، ثم 
وبعدها التحق بمدر�سة دار العلوم ب�سنعاء، وبعد قيام ثورة �سبتمبر1962م التحق 

بكلية ال�سرطة وتخرج منها �سابًطا وتم تعيينه مدر�ًسا بكلية ال�سرطة. 

ت�سكلت �سخ�سية جار اهلل عمر ال�سيا�سية في �سن ال�سباب حيث عا�سر كثيًرا 
من التغيرات ال�سيا�سية مثل قيام الثورة و بداية ن�ساط الأحزاب ال�سيا�سية، وتاأثر 
بالأفكار التي انت�سرت في تلك الفترة، وان�سم اإلى حركة القوميين العرب، و�سارك 
في معركة الدفاع عن �سنعاء التي �سميت ح�سار ال�سبعين، وبعد انتهاء الحرب عاد 
الن�سالي، ثم تعر�س لالعتقال وال�سجن 3�سنوات ب�سبب مواقفه  لممار�سة ن�ساطه 

الن�سالية، وانتقل الى عدن عام 1971م وبقي فيها حتى قيام الوحدة1990م.
http://Yaman.E-learning-moe.edu.ye
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أفكار جار اهلل عمر:

لل�سهيد جار اهلل عمر من خالل درا�ساته  الهوية الفكرية والثقافية  ت�سكلت 
اللغة العربية وغيرها من المواد  ال�سرعية وفروع  للقراآن والفقه والعلوم  الأولى 
وا�ستطاع  المعروفة  ونظرياته  ال�ستراكي  الفكر  در�س  بعد  وفيما  تلقاها،  التي 
ا معتدًل يج�سد فيه �سماحة الإ�سالم وتعاليمه وبين ما هو  ن مزيًجا ثقافيًّ اأن يكوِّ
اإيجابي من الأفكار الحداثية، وكان �سجاًعا في قول الحق محارًبا للف�ساد ينا�سر 

الفقراء والمظلومين.
كان جار اهلل عمر في جميع مراحل العمل ال�سيا�سي يميل للحوار والت�سامح، 
وينبذ العنف، وكان من ال�سباقين لطرح فكرة التعددية ال�سيا�سية والقبول بالآخر 
رفاقه  مع  عمل  كما  الوحدة،  قبل  الوطن  جنوب  ال�ستراكي  الحزب  حكم  اأثناء 

لتهيئة المناخ ال�سيا�سي لقيام الوحدة اليمنية. 
بعد الوحدة اأ�سهم جار اهلل عمر في ن�سر الفكر ال�سيا�سي المعتدل، ومنا�سرة 
في  مقالته  خالل  من  وذلك  الديمقراطية،  التجربة  وتر�سيخ  ال�سيا�سي،  التعدد 
لإ�سالح  قدمها  التي  والمبادرات  والموؤتمرات  الندوات  في  ومحا�سراته  ال�سحف، 

الأو�ساع ال�سيا�سية في تلك الفترة .

أبرز مالمح شخصية جار اهلل عمر:

ن�سر فكر الت�سامح والحوار. 	•
الإ�سهام الفعال بتاأ�سي�س نظام التعدد الحزبي  	•

ا.  كنظام �سيا�سي لتداول ال�سلطة �سلميًّ
�سارك في العديد من الحوارات ال�سيا�سية لمنع  	•

ال�سراعات الم�سلحة بين القوى ال�سيا�سية.
الشهيد جار هللا عمر
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�سارك في �سياغة وثيقة العهد والتفاق، وكان اأحد الموقعين عليها في عمان 
اليمني  ال�ستراكي  الحزب  بين  حينها  في  ال�سيا�سية  الأزمة  لإنهاء  1994م  عام 
في  1994م  حرب  بعد  �سارك  كما  الأحزاب،  وبقية  العام  ال�سعبي  الموؤتمر  وحزب 
الكثير من الحوارات التي اأدت فيما بعد لتاأ�سي�س مجل�س التن�سيق بين الأحزاب، ثم 

ت�سكيل اللقاء الم�سترك المعار�س في حينها.
تقلد جار اهلل عمر منا�سب عديدة في العمل ال�سيا�سي والحكومي منها:

ع�سو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الثوري عام 1968م. 	•
انتخب ع�سًوا للمكتب ال�سيا�سي للحزب الديمقراطي الثوري عام1972م. 	•

ع�سو المكتب ال�سيا�سي للحزب ال�ستراكي، وم�سوؤول عن ن�ساطه في ال�سمال  	•
قبل الوحدة.

من قياديي الجبهة الوطنية الديمقراطية 1975-1990م. 	•
ع�سو المجل�س ال�ست�ساري الذي تبنى قيام الوحدة اليمنية.  	•

ال�سيا�سية  الدائرة  و�سكرتير  ال�ستراكي  للحزب  ال�سيا�سي  المكتب  ع�سو  	•
والعالقات الخارجية.

عين وزيًرا للثقافة  وال�سياحة  للجمهورية اليمنية عام 1993م. 	•
ا م�ساعًدا للحزب ال�ستراكي اليمني عام 2000م. انتخب اأميًنا عامًّ 	•

إستشهــــاده:

اأثناء  وذلك  المجرمين،  اأحد  يد  على  اغتيال  لحادث  عمر  اهلل  جار  �س  تعرَّ
اليمني  التجمع  اليمني في  موؤتمر لحزب  الحزب ال�ستراكي  ح�سوره لإلقاء كلمة 
لالإ�سالح في ال�سالة الريا�سية المغلقة يوم ال�سبت 2002/12/28م وبهذا الغتيال 
اأبرز قادة الفكر ال�سيا�سي الديمقراطي  ودعاة الت�سامح  الغادر خ�سرت اليمن اأحد 

والعتدال.
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أسئــلة الدرس

اأين ولد جار اهلل عمر ؟ ومتى؟  -1

اأين تلقى تعليمة الأولى؟  -2

اذكر اثنين من مالمح �سخ�سية جار اهلل عمر.   -3

�سع عالمة)(نهاية العبارة ال�سحيحة وعالمة)×(نهاية العبارة الخطاأ:  -4

تخرج جار اهلل عمر من كلية ال�سرطة وعمل مدر�ًسا فيها.                )        ( اأ- 

كان جار اهلل عمر ي�سجع العنف والتطرف .                                         )      ( ب- 

ج� - �سارك جار اهلل عمر في �سياغة وثيقة العهد والتفاق.                        )       (

د- لم يكن جار اهلل عمر يهتم بق�سايا وطنه واأمته.                                   )      (

5-   اأكمل الفراغ في العبارات الآتية:

-  ا�ست�سهد المنا�سل جار اهلل عمر يوم ................بحادث ...........

-  كان جار اهلل عمر يهتم بن�سر فكر..............و...................

المراجـــــــع :

كتاب جار اهلل عمر يتكلم    -   تاأليف /�سادق نا�سر.  -1

جار اهلل عمر �سهيد الديمقراطية والت�سامح ال�سيا�سي / مجموعة من   -2

الُكتَّاب.
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الدرس
الشاعــــر )الحسن بن علي بن جابر الَهَبل(الرابـــع

يتوقع منك بعد النتهاء من  الدر�س اأن:

تحدد تاريخ ومكان ميالد ال�ساعر الَهَبل.  .1

تبين الدور الجهادي لل�ساعر الَهَبل.  .2

تو�سح ظروف ن�ساأته ومعاناته.  .3

تذكر اأهم الإنتاج ال�سعري لل�ساعر الَهَبل.  .4

أهداف الدرس:

ه��و الح�س��ن بن علي بن جابر الَهَبل ولد في �س��نعاء ع��ام )1048ه� - 1639م( 

توفي عام )1079ه� - 1668م( عن عمر 31 عاًما.

ن�ساأ - رحمه اهلل -  على العبادة والزهد وعلى موالة اآل محمد �سلى اهلل عليه 

واآله �س��لم، وا�س��تغل بالعلوم والأدب، وله ديوان �سعر، وا�ستهر بالف�ساحة والبراعة 

والتفوق و�سعة الطالع والتبحر في اللغة العربية ونظم اأ�سعاره ورو�س اأزهاره فهو 

المذهب النقي، وقال عنه  ال�س��وكاني: اإن له �س��عًرا يكاد ي�سيل رقة ولطافة وح�سن 

معاٍن.

كان له مكانة رفيعة عند الإمام المهدي اأحمد بن الح�سن بن القا�سم وقد لقب 

باأمير ال�سعراء في ذلك الع�سر.

نسبه ونشــــأته :
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الدرس
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واآله �س��لم، وا�س��تغل بالعلوم والأدب، وله ديوان �سعر، وا�ستهر بالف�ساحة والبراعة 

والتفوق و�سعة الطالع والتبحر في اللغة العربية ونظم اأ�سعاره ورو�س اأزهاره فهو 

المذهب النقي، وقال عنه  ال�س��وكاني: اإن له �س��عًرا يكاد ي�سيل رقة ولطافة وح�سن 

معاٍن.

كان له مكانة رفيعة عند الإمام المهدي اأحمد بن الح�سن بن القا�سم وقد لقب 
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الهبل ال�ضاعر الثائر المظلوم:

كان له دور كبير في الجهاد �س��د الأتراك وال�سالطين والإقطاعيين، وقد 

دعا لتكوين الدولة القا�س��مية التي اأ�س��بحت تحكم اليمن الكبرى �سرًقا وغرًبا 

و�س��ماًل وجنوًب��ا، واعتن��ق مذهب الث��ورة والخروج عل��ى الظلمة، واألزم نف�س��ه 

محاربة الف�س��اد بل�س��انه و�س��نانه وجهاده بنقدهم فكًرا وعقيدة و�س��لوًكا �ساأنه 

�ساأن الم�سلحين اأ�سحاب المبادئ في كل زمان ومكان.

وقد حورب �س��عره و�س��اع منه الكثير ولم يبق منه اإل  النزر الي�س��ير، وكان 

الَهَب��ل نف�س��ه ق��د اأ�س��هم في ظلم �س��عره فاأح��رق ومزق الكثي��ر، كم��ا اأن اأعداءه 

ف��وه وعبثوا به ل  ومناف�س��يه وذوي الأغرا���س والأهواء قد ظلموا �س��عره وحرَّ

�سيما ما قاله من مدح ورثاء وت�سوف.

الهبــــل وال�ضعـــــر: 

�س��مي �س��عر الهبل بقالئد الجواهر، وجمعه رفيق دربه و�س��ديقه اأحمد بن 

نا�س��ر المخالف��ي الحيمي. وق��ام بتحقيق��ه اأحمد ب��ن محمد ال�س��امي في كتاب 

اأ�سماه ديوان الهبل )اأمير �سعراء اليمن(.

اأعـــــالم �ضعـــــره:

 �سهداء اأهل البيت عليهم ال�سالم.

وا�ستهرت اأ�سعاره بالعلوية والزيدية التي ينبغي اأن تكتب بماء الذهب.

اأ�سهر اأ�سعاره �سنفها اأحمد بن نا�سر المخالفي الحيمي اإلى عدة اأبواب منها 

في المناجاة الإلهية والمواعظ الزهدية مثل قوله :
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أسئــلة الدرس

اأين ن�ساأء ال�ساعر الهبل ؟  -1

2- لماذا �سمي الهبل اأمير �سعراء اليمن؟

3- و�سح اأهم اأدواره الوطنية والثورية، ولماذا حورب �سعره؟

�ِسكاَياِتي اأُْن��ِه��ِي  َع��ْدِل��ِه  اإَل��ى  َذا  ّم��ْن 
���ُل���ُه مِّ اأُوؤَ َذا  َم���ْن  اأَْم  ���ي���ِه  ِرجِّ اأُ َذا  َم���ْن 

َمواِت  ال�سَّ ْبِع  ال�سَّ َراِف���َع  َي��ا  ��َواَك  ���سِ
َياأِتي َوًم��ا  ال��َب��ْل��َوى  ِم��َن  اأَت��اِن��ي  ِلَما 

ويقول في مدح الإمام علي:
ال����َوَرى  ُدوَن  ��ُل  ال��َف�����سْ ِل���َح���ْي���َدَرَة 
َم�����ْن  اإنَّ  ����ِت����ِه  ِب����َم����َح����بَّ َف����������ِدْن 
ال��ُه��َدى َوَخ��ِدي��ُن  َطَفى  الُم�سْ اأَُخ���و 

��ا���ِس والأَْب����َع����ِد َع��َل��ى اأَْق�������َرِب ال��نَّ
����ِد ����ِت����ِه َي����ْر�����سُ َي���������ِدْن ِب����َم����َح����بَّ
���ِة وال���ُم���ْه���َت���ِدي َوَه�������اِدي ال���َب���ِريَّ

ول��ه اأ�س��عار في م�س��اجلته مع اأقرانه م��ن الأدباء وفي المراث��ي والتاأبين في 

اآل محم��د المطهرين، وفي التحدث بحبه لآل البيت وموالته لهم، وهذا هو اأمير 

ا. �سعراء اليمن الح�سن الهبل �ساعًرا وثاأئًرا ووطنيًّ
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اآل محم��د المطهرين، وفي التحدث بحبه لآل البيت وموالته لهم، وهذا هو اأمير 

ا. �سعراء اليمن الح�سن الهبل �ساعًرا وثاأئًرا ووطنيًّ
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تقويم الوحـــدة الرابعـــة

ن الدور الجهادي لالإمام الهادي يحيى بن الح�سن في اليمن. 1- بيِّ

2- اذكر جهود الرئي�س ال�سهيد �سالح ال�سماد في الحفاظ على كيان الدولة 

اليمنية.

3- �سع عالمة )( نهاية العبارة ال�سحيحة وعالمة )×( نهاية العبارة الخطاأ:

اأ- اليمنيون هم من ا�ستدعى الإمام الهادي للح�سور اإلى اليمن.            )        (

ب- ا�ستطاع الإمام الهادي احالل ال�سلح بين مختلف القبائل اليمنية .    )        (

ج� - ولد الرئي�س ال�سهيد �سالح ال�سماد بمدينة تعز.                                  )       (

ج ال�سهيد جار اهلل عمر من كلية ال�سرطة.                                  )      ( د- تخرَّ

ب ال�ساعر الهبل باأمير �سعراء اليمن.                                             )      ( ه�- ُلقِّ
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