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التربيـــــة الوطنيـــــة

1444هـ - 2023م
)طبعة جتريبية(

فريق الإعداد والتطوير

املراجعة اللغوية

الت�صميم والإخراج الفني

لل�صف التا�صع من مرحلة التعليم ال�صا�صي

د. عبد الرحمن حممد املن�صور.

الــغــر�ــصــي. يــحــيــى  اهلل  عـــبـــد  اأ. 

الــــدار اهلل  عــبــد  فــــــوؤاد  اأ. 

خالد اأحمد يحيى العلفي

املـــ�ـــصـــطـــاع.  حمـــمـــد  حمـــمـــد  د. 
عـــــــامـــــــر. ـــــــي  عـــــــل هــــــــــــــدى  اأ. 
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التربية الوطنية 

راجعه فريق من الأكادمييني مبركز البحوث والتطوير الرتبوي، هم:

ِة 1442هـ املَُواِفق 2021/7/14م ِت اللَّْجَنُة الُعْلَيا ِلْلَمَناِهِج َهَذا الِكَتاَب َيْوَم الأَْرِبَعاِء 4 ُذو احِلجَّ اأََقرَّ

املـــــــــعـــــــــمـــــــــري. حمـــــــــمـــــــــد  عـــــــــلـــــــــي  د. 

الــــــكــــــحــــــاين. الــــــــعــــــــزي  �ــــصــــمــــيــــة  د. 

الـــــــ�ـــــــصـــــــبـــــــاين. �ــــــــــصــــــــــرف  جنـــــــــــــــاة  د. 

الـــ�ـــصـــمـــري. الــــــقــــــوي   عـــبـــد  اإ�ــــصــــبــــاح  د.  

الـــــــــبـــــــــكـــــــــري. نـــــــــا�ـــــــــصـــــــــر  حمـــــــــمـــــــــد  د. 

بــــــــــــركــــــــــــات. اأحــــــــــــــمــــــــــــــد  حــــــــ�ــــــــصــــــــني  د. 
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للصف التاسع

تصدير

ْعِليِم  ِبَيِة َوالتَّ ْ  َوِزيُر التَّ
َرِئي�ُس اللَّْجَنِة الُعْلَيا ِلْلَمَناِهِج
اأ. يحيى بدر الدين احُلوِثي

 ُ َي اهللهَّ اِهِريَن ، َوَر�صِ ٍد َوَعلَى اآِلِه الطهَّ مهَّ اُم َعلَى �َصيِِّدَنا حُمَ َاُة َوال�صهَّ ِ َربِّ الَعامَلنَِي، َوال�صهَّ  احَلْمُد هلِلهَّ
ا َبْعُد:  َحاِبِه الـُمْنَتَجِبنَي، اأَمهَّ َعْن اأَ�صْ

ِلُتَواِكَب  التهََّعلُِّميهَِّة؛  ِة  التهَّْعِليِميهَّ ِة  الَعَمِليهَّ َم�َصاِر  ا يف  ُمِهمًّ ّعّمًا  ُيَعدُّ  ِة  َرا�ِصيهَّ الدِّ املََناِهِج  َتْطِويَر  فاإِنهَّ 
ا،  َفْرِديًّ املََناِهِج َعَمًا  َيُكوَن َتْطويُر  اأَلهَّ  ي  َيْقَت�صِ َوَهَذا  ِلْلَحَياِة،  املُْخَتِلَفِة  ِريَع يِف اجَلَواِنِب  َ ال�صهَّ التهََّغرُّ
وَن  َبِويُّ ْ وَن َوالَباِحُثوَن َواملُ�ْصِرُفوَن الرتهَّ وَن َوالأََكاِدمِييُّ ُك ِفيه الُعلََماُء املُْخَت�صُّ ا، َي�ْصرَتِ َبْل َعَمًا َتَعاُوِنيًّ

ُهوَن َواملَُعلُِّموَن َواأَْوِلَياُء الأُُموِر.  َواملَُوجِّ
َة املَُتَعلِِّم ِوْفَق  يهَّ ُل �َصْخ�صِ ِليَمِة الهَِّتي ُت�َصكِّ اِت ال�صهَّ ِبَيِة َوالتهَّْعِليِم ِباملََناِهِج ِلِبَناِء اخِلْبَ ْ َوَتْهَتمُّ َوَزاَرُة الرتهَّ
َتَمِعَنا،  ِة املُْن�َصِجَمِة َمَع ُمْ َبِويهَّ ْ الأَْبعاِد الهَِّتي َتَتَطلهَُّبَها املََناِهُج احَلِديَثُة، َوالهَِّتي َتَتَمثهَُّل يِف الأَْهَداِف الرتهَّ
ِد  اأَكُّ ِم، َواأَ�صاِليِب التهَّْقومِي الَكِفيلَِة ِبِحَرا�َصِة الأَْجَياِل َوالتهَّ اِتيِجيهَّاِت املَُنا�ِصَبِة يِف التهَّْعِليِم َوالتهََّعلُّ َوالإ�ْصرِتَ

ِحيَحِة.  ِة ال�صهَّ َبويهَّ ْ ِق الأَْهَداِف الرتهَّ قُّ ِمْن َتَ
ِة  ِ - اإَِل َتْطِويِر املََناِهِج ِمْن ِخَاِل: ِدَرا�َصِة الَواِقِع التهَّْعِليِميِّ َوَتْعِزيِز ِنَقاِط الُقوهَّ َوَن�ْصَعى - ِبَعْوِن اهللهَّ
اَها املَُتَعلُِّم ِبالِبيَئِة الهَِّتي  ِة الهَِّتي َيَتلَقهَّ را�ِصيهَّ ِة الدِّ ْعِف، َوَرْبِط املَادهَّ ِة ِنَقاِط ال�صهَّ املَْوُجوَدِة يِف املََناِهِج، َوُمَعاجَلَ
ا َيَتَنا�َصُب َمَع ُم�ْصَتوى املَُتَعلِِّمنَي، َوُمَراَعاِة الُفُروِق  َيِعي�ُس ِفيَها، َوَتْطِويِر اإ�ْصرتاِتيجَياِت التهَّْدِري�ِس مِبَ
فٍّ اإَِل  يِليهَِّة ِمْن �صَ �ْصَتَوَياِتِهُم التهَّْح�صِ ِة َبْيَنُهْم، َوَت�ْصِويِق املَُتَعلِِّمنَي ِلَفْهِم املُْحَتَوى َوالْرِتَقاِء مِبُ الَفْرِديهَّ

ِتٍع.  فٍّ ِب�َصْكٍل ُمْ �صَ
ُك  ا َي�ْصرَتِ َوَل َنْن�َصى اأَنهَّ َتْنِفيَذ املََناِهِج َلْي�َس ِمْن َمَهامِّ املَُعلِِّم َوْحَدُه، َبْل َل ُبدهَّ اأَْن َيُكوَن َعَمًا َتَعاُوِنيًّ

َها .  �َصاُت املُْجَتَمِع املََديِنِّ َكلُّ ُه َوُموؤَ�صهَّ ِفيِه املَُعلُِّم َواملَُتَعلُِّم َوَوِلُّ الأَْمِر َواملُِديُر َواملَُوجِّ
َ َتَعاَل اأَْن َيْكُتَب اأَْجَر املُوؤَلِِّفنَي َوُكلِّ َمْن �َصاَرَك يِف َتْطِويِر املََناِهِج، َوُكلِّ َمْن ُي�َصاِرُك يِف  ُل اهللهَّ َوَن�ْصاأَ
ْن َياأُْخَذ ِباأَْيِدِيَنا ِلِبَناِء  َبَة، َواأَ يِّ َتْنِفيِذَها َعلَى اأَْر�ِس الَواِقِع، َوَن�ْصاأَُلُه َتَعاَل اأَْن ُيَباِرَك َهِذِه اجُلُهوَد الطهَّ

الأَْجَياِل ِبَناًء ُمَتكاِمًا .
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التربية الوطنية 

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

ورضي هللا عن أصحابه المنتجبين، أما بعد:

انطالًقا من توجيهات وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج الدراسية بصورة مستمرٍة، 

ومواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في شتى جوانب الحياة، فقد قمنا بتطوير كتاب 

التربية الوطنية للصف التاسع من مرحلة التعليم األساسي، والذي سعينا من خالله إلى 

بناء الخبرات السليمة التي تشكل شخصية المتعلم وفق األهداف التربوية المنسجمة مع 

ديننا وقيم مجتمعنا، وبما يتوافق مع هويتنا اإليمانية والوطنية، وقد تم تنقيحه، وإعادة 

التعليمية  التعليمي والفئة العمرية، والخبرات  صياغته بأسلوب مبسط يناسب المستوى 

والتعلمية.  

وتم  درًسا،  عشر  أربعة  تتضمن  دراسية  وحدات  أربع  إلى  الكتاب  تقسيم  تم  وقد 

وضع أهداف تعليمية لكل وحدة، كما وضعت أهداف خاصة لكل درس، وتم تزويد بعض 

الموضوعات بمجموعة من: الرسوم، والصور، واألشكال التي تؤدي إلى تقريب المفاهيم 

المتضمنة في الموضوعات، وقد تم وضع األسئلة واألنشطة التي تنمي المهارات والقيم 

بحياتهم  ترتبط  التي  والوطنية  واألخالقية  اإليمانية  القيم  التالميذ  لدى  وتعزز  السليمة، 

اليومية، كما تعزز لديهم قوة االنتماء ألمتهم.

بفهم وتمعن، والوقوف عند كل نشاط  دقيقة  الدروس قراءة  -أبناءنا- قراءة  فعليكم 

وكيفية تنفيذه، واالستفادة منه باالستعانة بالمعلم، كما نحثكم على احترام وحب المعلم 

والتعاون معه ومع زمالئكم، ومع إدارة المدرسة والعاملين فيها.

                        ونسأل هللا لكم الهداية والتوفيق،،،

فريق اإلعداد والتطوير
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التربية الوطنية 

هذه  درا�صة  من  النتهاء  بعد  منك  ُيتوقع  التلميذ  عزيزي 
الوحدة اأن تكون قادًرا على اأن:

ف مرحلة ال�صباب. 1- تعرِّ
2- تو�صح اأهمية ال�صباب.

د خ�صائ�س مرحلة ال�صباب. 3- تعدِّ
4- تو�صح اأهمية العقل واجل�صم الب�صري لاإن�صان.

5- تو�صح طرق معاجلة العادات غر ال�صحية. 
6- تقارن بني اأ�صرار )القات ، التدخني، ال�صمة(.

اتخاذ  التي متكنك من  والجتماعية  العقلية  املهارات  تكت�صب   -7
القرار ال�صليم بالبتعاد عن العادات غر ال�صحية.

الــدر�س الأول: مرحلة ال�صباب. 

الدر�س الثاين: عقل الإن�صان وج�صمه. 

الـــدر�ـــس الــثــالــث: الـــعـــادات غــر الــ�ــصــحــيــة وطــرق 
معاجلتها.

موضوعات الوحدة

 األهداف العامة للوحدة                   

ال�صباب والعادات غري ال�صحيةالوحدة الأوىل
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للصف التاسع

مرحلة ال�صباب الدر�س
الأول

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

هذا  من  النتهاء  بعد  منك  املتوقع  من 
الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:
ف مرحلة ال�صباب. 1-  تعرِّ
2-  تو�صح اأهمية ال�صباب .

د خ�صائ�س مرحلة ال�صباب. 3-  تعدِّ
د دور ال�صباب يف رقي املجتمع. 4-  تدِّ

5- تقدر دور ال�صباب يف بناء املجتمع.

نتعلم من الدر�س:
1-   مفهوم ال�صباب.
2-   اأهمية ال�صباب.

3-   خ�صائ�س ال�صباب. 

اإن ال�صباب في كل اأمة هم اأ�صا�س نه�صتها، 
بهم  اإذ  الرجاء؛  ومحط  الم�صتقبل،  واأمل 
تناط الآمال في تغيير واقع الحياة وتحقيق 
ومن  التقدم،  واإحراز  المن�صودة  الأهداف 
توجيًها  ال�صباب  توجيه  في  التفكير  كان  هنا 
الحياة،  اأعباء  لتحمل  واإعدادهم  ا  �صالحٍّ
ولي�س ذلك باأقل قيمة من التفكير في اأعظم 
الم�صروعات القت�صادية التي تنقذ الأمة من 
القوي  ال�صباب  اإعداد  لأن  والبوؤ�س؛  الفقر 
ال�صالح هو م�صروع الحياة الم�صتقبلية لاأمة 

التي تجد فيه ال�صمان ل�صيانة ما بنته.
كيف يمكن ال�صتثمار في ال�صباب؟  -
ما عاقة ال�صباب بنه�صة الأمم ؟  -

الن�صج  خالها  من  الفرد  يكت�صب  اإذ  الإن�صان،  حياة  مراحل  اأهم  من  ال�صباب  مرحلة  تعّد 
الفكري والعقلي، ويتكامل  نموه الج�صمي، وين�صج وعيه الجتماعي، ويبداأ البحث عن دوره في 

المجتمع، وينّظم عاقاته بالآخرين.
وتتميز مرحلة ال�صباب بعّدة خ�صائ�س، حيث يميل الفرد فيها اإلى: التغيير وال�صتقالية، 

والطموح، والتطلع للم�صتقبل، والندفاع، واإظهار القوة، وكثرة النفعالت.
فمرحلة ال�صباب هي: مرحلة عمرية يت�صف فيها الإن�صان بالن�صج البدني والنف�صي والعقلي، 
وهي فترة من فترات الحياة، تتكامل فيها الروؤى، والأهداف، والعاقات مع المجتمع من حوله.

مفهــوم ال�صبــــاب:
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التربية الوطنية 

الم�صتقبل  ُبَناُة   وهم  عليها،  تقوم  التي  و�صرايينها  نه�صتها،  عماد  اأمة  كل  في  ال�صباب  اإّن 
المنتظر، فهم العاملون بما يجب عليهم تجاه دينهم، ثم اأمتهم، وبادهم والت�صحية بكل غاٍل 
تم�صكوا  اإذا  اإل  كذلك  ال�صباب  يكون  ول  وكرامتها،  وعزتها  و�صعادتها  رخائها  �صبيل  في  ونفي�س 
محمد-  نبيه  و�صنة  اهلل  كتاب  من  المنبثقة  الإيمانية  وهويتهم  الإ�صامية،  واأخاقهم  بدينهم 

�صلى اهلل عليه واآله و�صلم-.
اأم  ا،  �صيا�صيًّ �صواء كان  المجتمع،  اأي تحّول في  اإحداث  الأ�صا�س في  العن�صر  ال�صباب  وي�صّكل 
ا، اإذ ل يمكن لاأمة اأن تتقدم اإل اإذا تكاتف �صبابها فيما بينهم على ما يحقق  ا، اأم اجتماعيًّ اقت�صاديًّ

وحدتهم ورقيهم و�صعادتهم.
وتبُرز اأهمية ال�صباب في اأنهم ُي�صّكلون:

اأداة التغيير والتحرر من الحتال وال�صتعمار، ومن اأمثلة ذلك في مجتمعنا اليمني:   .1
اأن�صع   - اليوم   - ي�صطرون  فهم  والحتال،  العدوان  �صد  للجهاد  ال�صباب  ت�صّدر 

البطولت في الدفاع عن اليمن تجاه العدوان عليه.
العن�صر الأ�صا�س في تحقيق التنمية، فمنهم تت�صكل غالبية القوى العاملة في مختلف   .2

القطاعات الإنتاجية والعلمية.
ُيعتمد عليها في الدفاع عن الدين والوطن ومنجزاته وهويته  القوة الع�صكرية التي   .3

ورفع الأخطار عنه. 
القوة القادرة على الحركة في تغيير الواقع، والم�صاهمة في دفع المجتمع نحو التقدم   .4

والزدهار.

اأهميـــة ال�صبـــاب:

مرحلة ال�شيخوخة مرحلة ال�شباب

والن�صاط. القوة  حيث  من  وال�صيخوخة  ال�صباب  مرحلتي  بين    •  قارن 
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محمد-  نبيه  و�صنة  اهلل  كتاب  من  المنبثقة  الإيمانية  وهويتهم  الإ�صامية،  واأخاقهم  بدينهم 
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اأن�صع   - اليوم   - ي�صطرون  فهم  والحتال،  العدوان  �صد  للجهاد  ال�صباب  ت�صّدر 

البطولت في الدفاع عن اليمن تجاه العدوان عليه.
العن�صر الأ�صا�س في تحقيق التنمية، فمنهم تت�صكل غالبية القوى العاملة في مختلف   .2

القطاعات الإنتاجية والعلمية.
ُيعتمد عليها في الدفاع عن الدين والوطن ومنجزاته وهويته  القوة الع�صكرية التي   .3

ورفع الأخطار عنه. 
القوة القادرة على الحركة في تغيير الواقع، والم�صاهمة في دفع المجتمع نحو التقدم   .4

والزدهار.

اأهميـــة ال�صبـــاب:
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1.  العطـــــــاء:
ويتمّيز  والعزيمة،  والقوة  الطاقة  يمتلكونه من  بما  دائًما  العطاء  ال�صباب هم منبع 
عطاء ال�صباب باأنه ُم�صتمٌرّ لوجود الطاقة الكامنة التي ل تن�صب، فت�صحذ الهمم با�صتمرار، 
�س  تعرُّّ ب�صبب  واآخر  بين وقت  والنقطاع  ال�صعف  الأخرى  الإن�صان  يتخّلل مراحل  بينما 

الإن�صان للمر�س اأحياًنا، اأو �صعف الج�صد ب�صبب تقادم ال�صنين.
2.  الطموح وتحديد الأهداف:

اإلى  الكثير، والتي ل ت�صتند    قد يكون لدى الطفل ال�صغير من الأحام والأماني 
ال�صاب  حقائق الواقع، وظروف الحياة، وقدرات  النف�س الحقيقية ومواهبها، بينما ترى 
اأهدافه بو�صوح، وتمييز ما يمكن تحقيقه منها، وما ل يمكن  الرا�صد قادًرا على تحديد 
تحقيقه؛ لأّن مدارك ال�صاب واآفاق تفكيره تختلف عن  مدارك الطفل واأحامه ال�صغيرة، 
ر  اأّن تحديد الأهداف والطموحات ُيعين الإن�صان على تحقيقها حينما ي�صخِّ ول �صّك في 

جهوده من اأجلها. 

خ�صائ�ص ال�صباب:

3.  تحمل الم�صوؤولية:
 ل يتحمل الطفل م�صوؤوليات الحياة وواجباتها، ولكنه يرى نف�صه في مرحلة ال�صباب 
ل اأعباء  قد اأُنيطت به كثيٌر من الم�صوؤوليات والواجبات، فهو في هذا ال�صن قادٌر على تحمُّ

الحياة والقيام بواجباتها بما يمتلكه من القوة والعزيمة.
4.  الن�صج العاطفي:

ذكًرا  ال�صابُّ  فيها  ي�صعر  بحيث  عواطفه؛  بن�صج  تمتاز  مرحلة  هي  ال�صباب  مرحلة   
الأ�صدقاء  اختيار  يح�صن  اأن  فعليه  الجتماعية،  تاأ�صي�س عاقاته  في  برغبة  اأنثى  اأو  كان 

ال�صالحين، وَيحذر رفقاء ال�صوء.
5.   الندفاع:

 اإن ال�ّصاب مهما توافرت عنده الحكمة تراه اأحياًنا يت�صّرع في اتخاذ القرارات، يحّركه 
في ذلك عنفوان �صبابه، وطاقته المتوّقدة، وعليه اأن ي�صبطها بالتحلي بالف�صائل، والإكثار 

من ذكر اهلل تعالى.
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التربية الوطنية 

اأجب عن الأ�صئلة الآتية:  .1
و�صح دور ال�صباب في رقّي المجتمع.  اأ. 

اذكر عدًدا من خ�صائ�س ال�صباب.  ب. 

�صع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ مما ياأتي:  .2
تعّد مرحلة ال�صباب من اأهم مراحل حياة الإن�صان.    )        ( اأ . 
تتميز مرحلة ال�صباب بهدوء العاطفة.      )        ( ب . 
)        (       . يتمّيز عطاء ال�صباب باأنه ُم�صتمٌرّ ج . 
مرحلة ال�صيخوخة اأداة للتغيير والتحرر من ال�صتعمار والحتال.  )        ( د . 

ن�ضـــــاط

بطاقة
تفكير

اليمن،  على  للعدوان  الت�صدي  في  ال�صباب  دور  عن  مقاًل  اكتب 
واألقه في الإذاعة المدر�صية.

كلف النبي � اأ�صامة بن زيد بقيادة جي�س الم�صلمين لمحاربة الّروم وهو �صاب 
في ال�صابعة ع�صرة من عمره.

� لأ�صامة في هذا ال�صن؟ اهلل  ر�صول  تكليف  ي�صير  •  اإلَم 

اأ�صئلة الدر�ص
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التربية الوطنية 
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�صع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ مما ياأتي:  .2
تعّد مرحلة ال�صباب من اأهم مراحل حياة الإن�صان.    )        ( اأ . 
تتميز مرحلة ال�صباب بهدوء العاطفة.      )        ( ب . 
)        (       . يتمّيز عطاء ال�صباب باأنه ُم�صتمٌرّ ج . 
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عقل الإن�صان وج�صمه
الدر�س
الثاين

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

هذا  من  النتهاء  بعد  منك  املتوقع  من 
الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

تو�صح طبيعة العقل الب�صري.  -1
تبني اأهمية العقل في ج�صم الإن�صان.  -2

ت�صتدل باآية قراآنية عن تف�صيل اهلل لاإن�صان.  -3

تذكر اأهم املخاطر على عقل الإن�صان وج�صمه.  -4

           نتعلم من الدر�س :
1-  العقل.

2-  اأهمية العقل واجل�صم لاإن�صان.
3-  اأهم املخاطر على عقل الإن�صان وج�صمه. 

- تاأمل ال�صورة ماذا تاحظ؟
تعد نعمة العقل من النعم الكثيرة التي اأنعم 
بها اهلل على الإن�صان، ونعمة العقل هي التي ميزه 

اإن�شان يفكر

الإن�صان  تجعل  حيث  له،  الرباني  التكريم  ف�صل  من  وهي  الأخرى،  الكائنات  �صائر  عن  بها  اهلل 
مكلًفا، فخطاب التكليف - كما هو معروف - قد نزل على العقاء من الب�صر؛ لأن اأ�صا�س التكليف 
تمييز الإن�صان بين الخطاأ وال�صواب؛ اأي: اأن تكون لديه القدرة على عملية الختيار والتحديد، 
ثم يكون جزاوؤه على اأ�صا�س ما اختاره، فالعقل هو الذي يجعلنا ن�صتطيع التفريق بين الت�صرف 
وظيفة  طريق  عن  ذلك  و  الأعمال،  من  �صار  اأو  نافع  هو  ما  وبين  ال�صحيح،  والت�صرف  الخطاأ 

العقل، وهي التفكير و الإدراك.

وهو  منها،  وال�صتفادة  بينها،  والتمييز  لاأ�صياء،  الإدراك  على  العقل  يطلق  العقل: 

م�صطلح ي�صير اإلى الوظائف العليا للدماغ الب�صري، ومن تلك الوظائف:ال�صخ�صية، والتفكير، 
والذاكرة، والتحليل، والنفعالت... اإلخ.
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التربية الوطنية 

اإن العقل اإذا لم يتم تغذيته بالهدى الإلهي والوعي القراآني فاإنه قد يفقد دوره اأو ي�صل، وهذا 
والمال"،  والن�صل،  والعقل،  والنف�س،  "الدين،  لحفظ  التي جاءت  الإلهية  ال�صريعة  مقا�صد  من 
فحفظ هذه الأ�صول والزجر عما يف�صدها من ال�صروريات المهمة؛ لأن م�صالح الإن�صان مبنية 

ہہ  ہ     ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  تعالى:  اهلل  قال  عليها،  المحافظة  على 
ھھ ھ  ھ ے  ے ۓ ژ )البقرة(.

ل�صرورة  مهم  وتنبيه  للتهلكة،  الب�صرية  النف�س  تعري�س  حرمة  على  �صريح  تبياٌن  وهذا 
البتعاد عن كل ما من �صاأنه اأن يوؤثر على �صامة الإن�صان. 

1-  العقل هبة اهلل لاإن�صان، حيث اإن اهلل ا�صتخلفه في الأر�س،  فاإذا لم يكن لدى الإن�صان 
عقٌل فلن ي�صتطيع اأن يدرك ماهية حياته اأو ال�صبب في وجوده في الدنيا، وبالتالي فاإن 
اإلى عقل  دائًما  با�صت�صاحها تحتاج  والقيام  الأر�س  له فائدة، فعمارة  وجوده لن يكون 

يفكر في ابتكار الو�صائل اأو الأ�صاليب التي تمّكنه من ذلك.
الحق  بين  التمييز  الإن�صان  من خالها من  يتمكن  التي  الرئي�صة  الو�صيلة  هو  العقل    -2
من  الآتية  القدرة  تلك  يمتلك  من  هو  العاقل  فالإن�صان  والخطاأ،  وال�صواب  والباطل، 

العقل وتوظيفها ب�صورة �صحيحة.
التي  والفرائ�س  العبادات  من  فكثير  التكليف،  مناط  هو  الإ�صامي  الدين  في  العقل   -3
اأن يكون العبد الم�صلم عاقًا وبالًغا، مثل:  اأهم �صروطها  فر�صها اهلل على الإن�صان من 

ال�صاة، اأو ال�صوم، اأو الحج ...اإلخ.
يعد العقل م�صدًرا اأ�صا�صيًّا للحكمة، التي تميز بها كثيٌر من الب�صر عبر التاريخ الب�صري   -4
الممتد، فغير العاقل ل ُيت�صور باأي �صكل كان اأن يبلغ مرتبة الحكمة، وذلك راجٌع اإلى اأن 
الو�صول لمرتبة الحكمة اأمر يتطلب التب�صر والتعقل، بل والتفكر في الأمور والأ�صياء 

من جانب الإن�صان.
5-   العقل هو ذلك الميزان الإلهي الذي خ�سهَّ اهلل به الإن�صان لكي ت�صتقيم حياته، وي�صتطيع 
العي�س في هذه الحياة ب�صكل �صليم ومتوازن، وفيه راحته و�صاحه. فمن خال العقل 
ي�صتطيع الإن�صان اأن يقوم ببناء عاقته بالآخرين، والتفكر فيما حوله ب�صورة �صحيحة 

تمكنه من مراجعة اأفعاله اأو ت�صرفاته والتحكم فيها .
6-   العقل �صبب اأ�صا�س فيما حققه الإن�صان عبر تاريخه الب�صري من عوامل التقدم والتطور 
العلوم  من  العديد  اإلى  التو�صل  الإن�صان  ا�صتطاع  خاله  فمن  اأ�صكاله،  بكل  والزدهار 

المهمة، التي اأفادته ب�صكل غير محدود في حياته.

العقــــــل

اأهمية العقل للإن�صان
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�صبق اأن ذكرنا اأن الإ�صام حّرم كل ما يجلب ال�صرر لاإن�صان في دنياه واآخرته، ومن الأ�صرار 
التي ت�صيب ج�صم الإن�صان وعقله ما ياأتي: 

1(   الخمر: 
حّرم اهلل الخمر بن�سٍّ �صريح، فقال تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ)المائدة(، وجاء التحريم للخمر ِلما 
فيه من �صرٍر كبير على الإن�صان في َذهاب عقله، وذبول ج�صمه، ولما يوؤدي اإلى هاكه دون ال�صعور 
بذلك، حيث اإن هناك عدًدا من الحوادث التي توؤدي اإلى الوفاة نتيجة �صرب الخمر، وكذلك القيام 

بالعديد من الجرائم. 
2(   المخدرات:

المخدرات من المواد المحرمة وال�صارة وال�صامة التي توؤثر على ج�صم الإن�صان وعقله، وقد 
ا من وظائف الج�صم والعقل. توؤدي اإلى وفاته، حيث ت�صبب العديد من الأمرا�س، وتتلف بع�صً

3(   التدخين: 
يعد التدخين من المواد التي ت�صر الإن�صان وتوؤثر على �صامة الجهاز التنف�صي، وتوؤدي اإلى 

ت�صوي�س العقل، وللتدخين م�صار كثيرة ت�صيب المدخن ومن يحيط به.
4(   الغازات ال�صامة والمذيبات الطيارة: 

ا�صتن�صاق الغازات ال�صامة يوؤدي اإلى اإتاف الجهاز التنف�صي، والتهاب الق�صبة الهوائية ومن 
تلك الغازات تلك التي ت�صتخدم في الحروب، كذلك المذيبات الطيارة الناتجة عن رائحة البنزين 

والطاء ... اإلخ.
5(   الأطعمة ال�صامة والم�صروبات الملوثة: 

يوؤدي تناول الأطعمة ال�صامة اإلى اإتاف الجهاز اله�صمي، والتاأثير على اأع�صائه؛ لذا يجب 
التاأكد من �صحة الطعام قبل تناوله، حيث توؤدي الأطعمة الفا�صدة  اإلى الوفاة، وكذلك الم�صروبات 

غير ال�صحية توؤدي اإلى الت�صمم، مثل المياه التي تختلط بمياه ال�صرف ال�صحي.
6(   الإ�صعاعات :

اإلى  يوؤدي  الذي  الذري  الإ�صعاع  ومنها  الإن�صان،  ت�صر  التي  الإ�صعاعات  من  العديد  هناك 
الإ�صابة بال�صرطان، ويهلك الإن�صان، ومنها الأ�صعة فوق البنف�صجة، وتكون �صارة عندما يتعر�س 
الب�صر  هاك  اإلى  وتوؤدي   ، الحروب  عن  الناتجة  الإ�صعاعات  وكذلك  كبيرة،  بكميات  الج�صم  لها 

والكائنات الحية.

اأهم المخاطر على عقل الإن�صان وج�صمه:
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اأجب عن الأ�صئلة الآتية:  .1
�س حياة الإن�صان للخطر. د اأهم المخاطر التي يمكن اأن تعرِّ عدِّ  اأ. 

اذكر ثاثة من اأهمية العقل لاإن�صان.  ب. 
و�صح ال�صرر الذي يلحق بالمجتمع نتيجة عدم الهتمام بعقل الإن�صان وج�صمه.  ج. 

د.  بماذا تف�صر اهتمام القراآن بمخاطبة العقل في الكثير من الآيات؟

�صع عالمة )( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
يوؤدي تناول الأطعمة ال�صامة اإلى اإتاف الجهاز اله�صمي.        )        (  اأ. 
مة و ال�صارة التي توؤثر على عقل الإن�صان فقط.       )        ( الخمر من المواد  المحرهَّ  ب. 
العقل �صبب فيما حققه الإن�صان من التقدم والتطور.         )        (  ج. 

التدخين من المواد التي ل ت�صر بالإن�صان.                                                       )        (   د. 

ن�ضـــــاط

بطاقة
تفكير

اكتب مقاًل حول الحفاظ على العقل الب�صري من الملوثات، واعر�صه على معلمك، ثم 
احفظه في مكتبة ال�صف.

قال اهلل تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ    )المائدة:90(

اإلَم  ت�صير الآية ال�صابقة؟

اأ�صئلة الدر�ص
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العادات غري ال�صحية وطرق 
معاجلتها

الدر�س
الثالث

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

مــن هذا  النــتــهــاء  بعد  املتوقع منك  مــن 
الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

1- تتعرف اأ�صرار العادات غر ال�صحية.
2- تو�صح اأ�صرار التدخني.

د الأ�صرار الناجتة عن تعاطي ال�صمة. 3- تعدِّ
4- تو�صح الأ�صرار الناجتة عن تعاطي القات.
حية. 5- تبنيِّ طرق معاجلة العادات غر ال�صّ

 نتعلم من الدر�س:
1- اأ�صرار تعاطي التدخني وال�صمة.

2-  اأ�صرار م�صغ القات.
حية.  3- طرق معاجلة العادات غر ال�صّ

فيه  وبّين  القراآن،  اأنزل  وجل  عز  اهلل  اإّن 
ودنياهم،  دينهم  في  النا�س  ينفع  ما  جميع 
وحذرهم ونهاهم عما فيه �صرر وخطر عليهم، 
ما  لكل  و�صامل  خير،  لكل  جامع  كتاب  فهو 

 رجل يدخن

ا اإّل حذرنا منه، وفي القراآن الكريم  يحتاجه النا�س؛ اإذ لم يترك خيًرا اإّل ودلنا عليه، ول �صرًّ
ُذِكَرْت اأ�صماء الكثير من الأ�صجار النافعة، كالنخيل، والزيتون، وال�صدر، وغيرها من الأ�صجار، 

ڌ  ڎ  ڎ   الكريم قاعدة مهمة في قول اهلل تعالى: {  القراآن  وقد و�صع لنا 
ڈ  ڈ   ژ } )الأعراف:157(، فالإن�صان ي�صتخدم بع�س الأ�صياء التي ت�صر ب�صحته، 
متجاهًا الآية ال�صابقة، فيمار�س بع�س العادات غير الحميدة، ومن ذلك: التدخين، وتناول 

ال�صمة، وتعاطي القات، وفيما يلي ن�صتعر�س اأ�صرار كل واحدة من تلك العادات.
- تاأمل ال�صورة ال�صابقة، ماذا ت�صاهد؟

16 

التربية الوطنية 

عظيمة،  ومخاطر  �صديدة،  اأ�صرار  للتدخين 
واإتاف للج�صم، واإهدار للمال، فمن اأ�صراره:

ال�صرايين،  انــ�ــصــداد  ومــنــهــا:  الــقــلــب:  اأمـــرا�ـــس   .1
والجلطات وال�صكتات القلبية. 

2. اأمرا�س الّلثة كاللتهابات، واأمرا�س الفم ورائحة 
ــَفــ�ــس الــكــريــه الــمــنــّفــر، وا�ــصــفــرار الأ�ــصــنــان  الــنهَّ

وتلفها.
3.  اإن تناوب ال�صي�صة والمداعة من فٍم لآخر يزيد 
المعدية  بالأمرا�س  الإ�صابة  احتمالت  من 

�صواًء اأكانت الأمرا�س بكتيريًة اأم فطرّية.
4.  ت�صوهات الأجّنة اإذا كانت المدخنة حامًا.

ال�ّصخ�س  له  يتعّر�س  اّلذي  ال�صلبي  التدخين    .5
اّلذي يكون بجوار ال�صخ�س المدّخن اأو قريًبا 
منه، فيتعّر�س لاأ�صرار نف�صها حتى بدون اأن 

يكون هو نف�صه مدّخًنا.
6. ظهور التجاعيد على الب�صرة قبل اأوانها. 
7. اإدمان النيكوتين و�صعوبة تركه ب�صهولة.

الجهاز  ب�صرطانات  الإ�صابة  احتمالت  زيادة   .8
ب�صكٍل  والبلعوم، وغيرها،  والرئتين  التنف�صي 

اأكبر من ال�صخ�س العتيادي. 
اّلذين  لاأ�صخا�س  خا�صًة  التنّف�س  م�صاكل   .9
يمار�صون ريا�صة ال�صباحة على �صبيل المثال.

اأ�صرار التدخين

اإن ال�صمة فيها ما في التدخين من الأخطار والم�صاوئ، ومن ذلك:
ت�صوه الأ�صنان، واإ�صابة الفم والأنف بالتهابات توؤدي اأحياًنا اإلى ظهور بع�س الأورام التي قد 

تتحول اإلى �صرطان، وتلوث الطرقات والأماكن العامة بمنظرها القبيح.

اأ�صرار تعاطي ال�صمة
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الــعــادات غير  الــقــات مــن  اإن عـــادة م�صغ 
ال�صحية في مجتمعنا، فما اأ�صرارها؟

من اأ�صرار م�صغ القات:
1- التقتير على الأ�صرة نتيجة اإنفاق جزء 

من دخل الأ�صرة في �صراء القات.
2- �صياع الأوقات.

ن�صبة  وارتــــفــــاع  الأ�ــــصــــري  الــتــفــكــك   -3
المتوا�صل  البتعاد  نتيجة  الــطــاق؛ 

عن الأ�صرة والأطفال.
4- �صياع الأطفال واإهمالهم.

اأ�صـــرار القـــات

خطورة ر�س القات بالمبيدات التي قد تقتل الإن�صان

تكون المعالجة الحقيقية للعادات غير ال�صحية بامتثال اأوامر اهلل، واجتناب نواهيه، قال 
اهلل تعالى: ژ ۀ    ۀ ہ ہ    ہہ ژ )البقرة : 195(.

وقال تعالى: ژ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ       ڇ ڇ ژ )الن�صاء : 29(.
فعندما نتاأمل توجيهات اهلل في الآيات الكريمة نجد اأنها تعتني ب�صحة الإن�صان، وتر�صده 

اإلى ف�صائل الأعمال.
من طرق معالجة العادات غير ال�صحية:

1- التثقيف ال�صحي عبر و�صائل الإعام باأ�صرار العادات غير ال�صحية.
2- ال�صتفادة من الأوقات في القراءة، واإيجاد م�صادر دخل اإ�صافية لاأ�صرة، ورعاية الأبناء 

والهتمام بهم.
3- منع الدعايات والإعانات التي تروج تلك العادات.

4- زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر العادات غير ال�صحية، واإقامة الندوات والمحا�صرات، 
وتوزيع المن�صورات التي تبيِّن اأ�صرار تلك العادات.

طرق معالجة العادات غير ال�صحية:

اله�صم،  ع�صر  ال�صهية،  فقدان  الفم،  �صرطان   : مثل  ال�صحية  الأ�ــصــرار  بع�س  حــدوث   -5
ال�صهر، ارتفاع �صغط الدم، التهاب الفم والمعدة.

6- ا�صتنزاف المياة الجوفية.
7- الر�س الع�صوائي للمبيدات ال�صارة.

8- انت�صار الفقر.
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اأ�صئلة الدر�ص

اأجب عن الأ�صئلة الآتية:  .1
د ثاثة اأ�صرار لم�صغ القات. عدِّ  اأ. 

اذكر اأهم الطرق لمعالجة العادات غير ال�صحية.  ب. 
و�صح ثاثة اأ�صرار لتعاطي التدخين.  ج. 

د. اذكر بع�س الأ�صرار التي ت�صببها ال�صمة.

�صع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
التدخين من العادات ال�صحية.            )      ( اأ . 
من اأدوار و�صائل الإعام بيان اأ�صرار العادات غير ال�صحية.          )      ( ب . 
تجنب العادات غير ال�صحية تحافظ على ال�صحة.      )      (  ج . 
د.  البتعاد المتوا�صل عن الأ�صرة يوؤدي اإلى التفكك الأ�صري.     )      (

ن�ضـــــاط

بطاقة
تفكير

اكتب مقاًل عن اأ�صرار التدخين على ال�صحة والبيئة، واعر�صه على معلمك، ثم احفظه 
في مكتبة ال�صف.

ُيطلق على التدخين بـ )بالنتحار البطيئ(.
ر تلك العبارة في �صوء فهمك للدر�س. َف�صِّ
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اأ�صئلة الدر�ص

اأجب عن الأ�صئلة الآتية:  .1
د ثاثة اأ�صرار لم�صغ القات. عدِّ  اأ. 

اذكر اأهم الطرق لمعالجة العادات غير ال�صحية.  ب. 
و�صح ثاثة اأ�صرار لتعاطي التدخين.  ج. 

د. اذكر بع�س الأ�صرار التي ت�صببها ال�صمة.

�صع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
التدخين من العادات ال�صحية.            )      ( اأ . 
من اأدوار و�صائل الإعام بيان اأ�صرار العادات غير ال�صحية.          )      ( ب . 

تجنب العادات غير ال�صحية تحافظ على ال�صحة.      )      (  ج . 
د.  البتعاد المتوا�صل عن الأ�صرة يوؤدي اإلى التفكك الأ�صري.     )      (

ن�ضـــــاط

بطاقة
تفكير

اكتب مقاًل عن اأ�صرار التدخين على ال�صحة والبيئة، واعر�صه على معلمك، ثم احفظه 
في مكتبة ال�صف.

ُيطلق على التدخين بـ )بالنتحار البطيئ(.
ر تلك العبارة في �صوء فهمك للدر�س. َف�صِّ
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اأجب عن الأ�صئلة الآتية:  .1
و�صح اأهمية ال�صباب في بناء المجتمع.  .1 

د اأهم المخاطر التي يمكن اأن تتعر�س لها حياة الإن�صان. عدِّ  .2

اذكر ثاثة اأ�صرار لتعاطي القات.  .3

2.   اأكمل ما ياأتي:
اأ . من اأهمية العقل لاإن�صان:.........................و......................

ب. اأ�صاليب معالجة الطرق غير ال�صحية:..................و................

ج . من اأ�صرار تعاطي ال�صمة:........................و............................

�صع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�صحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .3
مة و ال�صارة التي توؤثر على عقل الإن�صان فقط.     )        (  اأ.  المخدرات من المواد المحرهَّ

مرحلة ال�صباب من اأهم مراحل حياة الإن�صان.          )        (  ب. 

العقل �صبب اأ�صا�س فيما حققه الإن�صان عبر تاريخه من عوامل التقدم.         )        (  جـ. 

د. من اأدوار و�صائل الإعام بيان اأ�صرار العادات غير ال�صحية.         )        (

هـ. يتمّيز عطاء ال�صباب باأنه ُم�صتمّر.             )        (

و. التدخين من المواد التي ل ت�صر الإن�صان.           )        (

ز. يوؤدي تناول الأطعمة ال�صامة اإلى اإتاف الجهاز اله�صمي.         )        (

تقويــــم الوحــــــدة
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الوحدة الثانية
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الوحدة الثانية
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 األهداف العامة للوحدة                   
عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة:

ُيتوقع منك بعد االنتهاء من درا�سة هذه الوحدة  اأن تكون قادًرا على اأن:

1- تو�سح معنى الظواهر االآتية :
- عمل االأطفال ، اغتراب رب االأ�سرة ، المغاالة في المهور. 

2- تذكر اأ�سباب الظواهر االآتية: 
- عمل االأطفال ، اغتراب رب االأ�سرة ، المغاالة في المهور. 

3- تبيِّن االآثار ال�سلبية لكل من : 
- عمل االأطفال ، اغتراب رب االأ�سرة ، المغاالة في المهور. 

4- ت�ستدل بدور االإ�سالم في معالجة: المغاالة في المهور، اغتراب رب االأ�سرة، 
عمل االأطفال ـ

 - االأ�سرة   رب  اغتراب   - االأطفال  )عمل  ظواهر:  تجاه  الدولة  دور  ر  تقدِّ  -5
المغاالة في المهور (.

-  الدر�س االأول: عمل االأطفال.

-  الدر�س الثاين : اغرتاب رب االأ�سرة.  

-  الدر�س الثالث : املغاالة يف  املهور.

موضوعات الوحدة

الظواهر االجتماعية الوحدة الثانية
واالأ�سرة اليمنية

22 
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طفل يعمل في متجر

عمل االأطفال
الدر�س
الأول

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

من املتوقع منك بعد االنتهاء من هذا الدر�س اأن 
تكون قادًرا على اأن:

ف مفهوم عمل االأطفال. 1. تعرِّ
2. تذكر بع�س اأ�سباب عمل االأطفال.

3. تبيِّ بع�س االآثار ال�سلبية لعمل االأطفال فوق 
قدراتهم.

الــوقــايــة لــظــاهــرة عمل  4. تــقــرتح بع�س و�ــســائــل 
االأطفال.

للحد من  الــدولــة  مــن  املبذولة  اجلــهــود  تقدر   .5
عمل االأطفال.

 نتعلم من الدر�س:
1-  مفهوم عمل االأطفال.

2-  اأ�سباب عمل االأطفال فوق قدراتهم.
3-  االآثار ال�سلبية لعمل االأطفال فوق قدراتهم.

4-  احللول املقرتحة لعالج ظاهرة عمل االأطفال.
5-  اجلهود املبذولة للحد من عمل االأطفال فوق 

قدراتهم. 

فوق  للعمل  الطفل  ممار�سة  هو 
القانوني،  العمل  �سن  وقبل  قدراته، 

مما يهدد �سالمته و�سحته.

-  انظر ال�سورة اأعاله، ماذا تالحظ؟
عند التاأمل نجد اأن االأطفال قد يتجهون نحو العمل، وقد يت�سربون من المدر�سة؛ الأ�سباب عديدة.

-  براأيك ما اأ�سباب خروج االأطفال من المدر�سة؟

تعريف عمل االأطفال                                                                      
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طفل يعمل في متجر

عمل االأطفال
الدر�س
الأول
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3. تبيِّ بع�س االآثار ال�سلبية لعمل االأطفال فوق 
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القانوني،  العمل  �سن  وقبل  قدراته، 

مما يهدد �سالمته و�سحته.

-  انظر ال�سورة اأعاله، ماذا تالحظ؟
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1- �سعف الم�ستوي الثقافي لالأ�سرة.
2- ا�ستغالل التجار واأ�سحاب المهن لالأطفال واإعطائهم اأجوًرا متدنية.

3- تفكك الحياة االأ�سرية ي�سبب هروب بع�س االأبناء من المدار�س؛ لمزاولة االأعمال ال�سعبة.
4- عجز االأهل عن االإنفاق على اأبنائهم نتيجة الفقر.

ا على البلد ثم على االأ�سرة. 5- االحتالل والحروب واالأزمات التي توجد عبًئا اقت�ساديًّ
6- الرغبة في م�ساعدة االأ�سرة في بع�س االأعمال مثل: الزراعة والرعي ...اإلخ.

7- ال�سعف في معرفة قوانين عمل االأطفال فوق قدراتهم.

1- توعية اأولياء اأمور االأطفال باأهمية التعليم الأبنائهم وعدم ت�سربهم.
2- عدم اإجبار االأطفال على العمل فوق قدراتهم.

3- اإغالق الموؤ�ّس�سات التي ت�ستغل االأطفال.
4- تطبيق قانون حقوق الطفل، وتنفيذ العقوبات التي ت�سمنها.
5- المحافظة على االأطفال من الت�سرد وال�سياع نتيجة العمل.

ا واجتماعيًّا. 6- كفالة االأطفال الذين بال ماأوى، والنهو�س بهم تربويًّ
7- توفير االحتياجات المختلفة لتنمية قدرات االأطفال ليكونوا رجال الم�ستقبل.

اأ�سباب عمل االأطفال فوق قدراتهم:

و�سائل الوقاية من عمل االأطفال فوق قدراتهم:

اجلرائم االجتماعية
)الت�سول وال�سرقة... اإلخ(

االإ�سابة باالأمرا�س 
املختلفة

انت�سار االأمية

االنحراف 
ال�سلوكي

اال�ستغالل 
اجلن�سي

اأ�سرار نف�سية

أهم اآلثار السلبية لعمل األطفال فوق قدراتهم.

اأهم االآثار ال�سلبية لعمل 
االأطفال فوق قدراتهم
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التربية الوطنية 

1- و�سع قوانين رادعة لمعاقبة اأ�سحاب العمل الذي يقومون بت�سغيل وا�ستغالل االأطفال 
وقد  التنفيذية،  والئحته  الطفل  حقوق  قانون  الدولة  و�سعت  وقد  حقوقهم،  وانتهاك 

ن هذا القانون جوانب كثيرة تتعلق بالطفل وحقوقه. ت�سمَّ
2- التو�سع في ال�سمان االجتماعي الذي يهدف اإلى رعاية  االأ�سر الفقيرة، ورعاية اأطفالها.
3- ت�سجيع ال�سباب  على االلتحاق بالمعاهد الفنية؛  لتعليمهم  ِحَرًفا اأو مهًنا ي�ستطيعون 

الك�سب منها.

جهود الدولة للحد من ظاهرة عمل االأطفال فوق قدراتهم 

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  .1
اأ-  ما المق�سود بظاهرة عمل االأطفال؟

ب-  اذكر اأ�سباب عمل االأطفال فوق قدراتهم.
جـ-  اذكر بع�س االأعمال ال�سعبة التي يقوم بها االأطفال في المجتمع اليمني فوق قدراتهم.

�سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
من فوائد  عمل االأطفال اأعطائهم اأجوًرا رمزية.               )        ( اأ . 
الفقر : هو عجز االأهل عن االإنفاق على اأوالدهم.           )        ( ب . 
من �سلبيات عمل االأطفال االإ�سابة باالأمرا�س المختلفة.           )        ( ج . 
يجب اإغالق الموؤ�ّس�سات التي ت�سغل االأطفال فوق قدراتهم، وت�ستغلهم.         )        ( د . 

ن�شـــــاط
قم برفقة زمالئك بزيارة الأحد معاهد التعليم الفني  للتعرف على المهن المختلفة، 

د مهنة تحب مزاولتها م�ستقباًل، مع ذكر ال�سبب . وحدِّ

اأ�سئلة الدر�س

حدد االأعمال التي يمكن اأن يقوم بها الطفل وفق قدراته.بطاقة تفكير هج
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للصف التاسع

اغرتاب رب االأ�سرة
الدر�س

الثاين

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

هذا  من  االنتهاء  بعد  منك  املتوقع  من 
الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

ف معنى  اغتراب رب االأ�سرة. 1ـ تعرِّ
2ـ تو�سح بع�س اأ�سباب اغتراب رب االأ�سرة.
3ـ تبيِّن بع�س االآثار االإيجابية لالغتراب.

4- تبيِّن االآثار ال�سلبية لالغتراب.
5- تقترح حلواًل لمعالجة ظاهرة االغتراب.

نتعلم من الدر�س:           

مفهوم االغرتاب.  -1
اأ�سباب االغرتاب.   -2

3- االآثار االإيجابية لالغرتاب.
4- االآثار ال�سلبية لالغرتاب.

حلول ملعاجلة ظاهرة االغرتاب.     -5

اأثناء  تالميذه  مع  للمعلم  حوار  في 
الح�سة طلب من كل تلميذ التحدث عن مهنة 
 - يتكلم  بداأ  اأ�سامة  دور  جاء  وعندما  والده، 
وفي نبرة �سوته الحزن- فقال:عندما �سافر 
الدول للعمل كنت طفاًل،  اإحدى  اإلى  والدي 

وَتَرَكنا والدي، ولم  يعد حتى االآن .

هو �سفر رب االأ�سرة من وطنه اإلى 
بلد اآخر، بغر�س تح�سين دخل االأ�سرة.

- ما �سعور اأ�سامة ووالده بعيٌد عنه ؟
- بماذا تن�سح والد اأ�سامة ؟

- برايك ما �سبب �سفر والد اأ�سامة ؟

اإن االغتراب ظاهرة اجتماعية، فيها يترك رب االأ�سرة اأ�سرته لفترات طويلة باحًثا عن عمل 
في بلد اآخر، وقد يعود بعد زمن طويل، وقد ال يعود، مما يوؤدي اإلى اأن تتحمل االأم اأو اأحد االأوالد 

االأعباء الكبيرة لالإنفاق على االأ�سرة.

معنى االغتراب                                                                       
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التربية الوطنية 

يمكن اأن توؤدي الحروب والنزاعات وتدني الم�ستوى المعي�سي لدخل االأ�سرة اإلى: الفقر،  

واالأمية، والمر�س وقلة فر�س العمل داخل الوطن، والم�ساكل ال�سيا�سية والقبلية اأو ال�سكانية، 

النزاعات  اأو  المهور،  في  المغاالة  ظاهرة  انت�سار  يكون  قد  اأو  المجتمع،  اأفــراد  بين  اأوالفتن 

االأ�سرية اأ�سباًبا لالغتراب، فمجاالتها متعددة بتعدد  اأ�سبابها.

قد يكون لالغتراب بع�ض الآثار الإيجابية، والتي منها:
تح�سين الو�سع المعي�سي لالأ�سرة.  -1

الإقامة  االقت�سادية؛  التنمية  م�سيرة  دعــم  في  للمهاجرين  النقدية  التمويالت  اإ�سهام   -2
الم�ساريع والمن�ساآت العقارية. 

العلمية  الخبرات  بع�س  ونقل  والــمــهــارة،  والخبرة  المعرفة  المغتربين  بع�س  اكت�ساب   -3
وال�سناعية اإلى اأر�س الوطن.

من اأ�سباب ظاهرة الغتراب
1- اأ�سباب �سيا�سية: 

       مثل الحروب.
2- اأ�سباب اقت�سادية: 

      مثل تدني الظروف المعي�سية. 
3- اأ�سباب اجتماعية: 

      مثل الم�ساكل االأ�سرية، المغاالة في المهور.
4- اأخرى:   

       مثل موا�سلة التعليم.

من اأ�سباب ظاهرة االغتراب                                              

مجاالت وأسباب ظاهرة االغتراب 

ظاهرة  اأ�سباب 
الغرتاب

اأ�سباب �سيا�سية

اأ�سباب اقت�سادية

اأ�سباب اجتماعية

اأخــــــرى
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املجتمع االأ�سرة

ل املراأة اأعباء م�ساعفة نف�سيًّا واجتماعيًّا  1ـ حتمُّ

ا. واقت�ساديًّ

يزيد  قد  االأوالد،  تربية  يف  االأب  دور  غياب  2ـ 

امل�سكالت  واالنحرافات لدى بع�س االأبناء.

الروابط  ي�سعف  االأ�سرة  رب  اغرتاب  زيادة  3ـ 

االأ�سرية واالجتماعية.                                

الأبناء  ال�سلبية  والعادات  القيم  بع�س  اكت�ساب  4ـ 

املغرتبي عند عودتهم  الأر�س الوطن كالرتف 

والتبذير، واقتناء الكماليات والبذخ.

5. �سعوبة التكيف بعد العوده للوطن نتيجة تعدد 

االأمناط االإجتماعية والثقافية يف بلد االغرتاب.

الزراعيـــة؛  باالأر�ـــس  االهتمـــام  تـــدين  1ـ 
نتيجـــة قلة االأيـــادي العاملـــة، وتناق�س 

بع�س احلرف التقليدية .
2ـ ارتفاع اأجور العاملي يف الزراعة، وتدهور 
الزراعيــــة،  املحا�ســــيل  لبع�ــــس  االإنتــــاج 

واالجتاه لال�سترياد بداًل عن االإنتاج .
3ـ الت�ســـخم؛ نتيجة لل�سيولة والتمويالت 

النقدية من املغرتبي . 
4ـ ظهـــور بع�س الت�ســـرفات غـــري احلميدة 
التـــي تكـــون ناجتة عـــن ال�ســـيولة املالية 

مما يوؤدي اإىل ارتفاع اأ�سعار االأرا�سي.

      االآثارال�سلبية  لظاهرة )االغتراب(  في االأ�سرة والمجتمع

1-  تنظيم ظاهرة االغتراب؛ ل�سمان اآثارها االإيجابية على المغترب واالأ�سرة والمجتمع.
2-  اإقامة الم�ساريع التنموية الزراعية وال�سناعية وغيرها من الم�ساريع التي تعمل على توفير 

فر�س عمل لليمنيين.
3-  العمل على تدريب االأيدي العاملة وتاأهيلها للمناف�سة .

4-  التو�سع في الرعاية االجتماعية، وتفعيل م�سارف الزكاة.
مثل:  للدخل  مدرة  اأعمال  لممار�سة  والريف،  المدينة  في  المنتجة  لالأ�سر  مراكز  اإقامة   -5
واالأجبان،  المالب�س،  و�سناعة  والمعاوز،  والخزف،  ال�سالل،  من:  الزراعية  االأدوات  �سناعة 
والجلود، وال�سجاد وغيرها من واالأعمال اليدوية التي تعود بخيرها على االأ�سرة والمجتمع .

حلول مقترحة لظاهرة االغتراب

جدول اآلثار السلبية لالغتراب على األسرة والمجتمع 

28 

التربية الوطنية 

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  .1
ف االغتراب. اأ - عرِّ

د اأ�سباب االغتراب. ب-  عدِّ
جـ-  اذكر ثالثة من اآثار االغتراب ال�سلبية.
 د -  اذكر بع�س الحلول لظاهرة االغتراب.

2. �سل عبارات  المجموعة ) اأ ( بما ينا�سبها من عبارات المجموعة ) ب ( فيما ياأتي:

)ب()اأ(
- اإقامة امل�ساريع التنموية الزراعية وال�سناعية 
وغريها من امل�ساريع التي تعمل  على توفري 

فر�س عمل لليمنيي: من:
- ظهور بع�س املظاهر ال�سلوكية غري احلميدة  

كارتفاع اأ�سعار االأرا�سي: من:

- حت�سي الو�سع املعي�سي لالأ�سرة: من:

اإيجابيات ظاهرة  االغرتاب

 معاجلات ظاهرة  االغرتاب

�سلبيات ظاهرة  االغرتاب

ن�شـــــاط
اكتب مو�سوًعا حول الخدمات التي تقدمها ال�سفارات اليمنية، وعالقتها برعاية االأ�سر 

اليمنية في المهجر، واعر�سه على المعلم، ثم احتفظ به في مكتبة ال�سف.

اأ�سئلة الدر�س

- الهجرة الداخلية من العوامل الموؤثرة �سلًبا على الريف والمدينة.بطاقة تفكير
هج    ا�سرح معنى ذلك م�ستعيًنا بمعلمك.
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جـ-  اذكر ثالثة من اآثار االغتراب ال�سلبية.
 د -  اذكر بع�س الحلول لظاهرة االغتراب.

2. �سل عبارات  المجموعة ) اأ ( بما ينا�سبها من عبارات المجموعة ) ب ( فيما ياأتي:

)ب()اأ(
- اإقامة امل�ساريع التنموية الزراعية وال�سناعية 
وغريها من امل�ساريع التي تعمل  على توفري 

فر�س عمل لليمنيي: من:
- ظهور بع�س املظاهر ال�سلوكية غري احلميدة  

كارتفاع اأ�سعار االأرا�سي: من:

- حت�سي الو�سع املعي�سي لالأ�سرة: من:

اإيجابيات ظاهرة  االغرتاب

 معاجلات ظاهرة  االغرتاب

�سلبيات ظاهرة  االغرتاب

ن�شـــــاط
اكتب مو�سوًعا حول الخدمات التي تقدمها ال�سفارات اليمنية، وعالقتها برعاية االأ�سر 

اليمنية في المهجر، واعر�سه على المعلم، ثم احتفظ به في مكتبة ال�سف.

اأ�سئلة الدر�س

- الهجرة الداخلية من العوامل الموؤثرة �سلًبا على الريف والمدينة.بطاقة تفكير
    ا�سرح معنى ذلك م�ستعيًنا بمعلمك.

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل

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



29 

للصف التاسع

المغاالة في المهور الدر�س
الثالث

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

هذا  من  االنتهاء  بعد  منك  املتوقع  من 
الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

ف مفهوم المغاالة في المهور. 1.  تعرِّ
2.  تذكر بع�س اأ�سباب المغاالة في المهور.

3.  تبيِّن االآثار ال�سلبية للمغاالة في المهور.
االإ�سالم  دور  على  قراآنية  باآيات  ت�ستدل    .4
في معالجة ظاهرة المغاالة في المهور. 

 نتعلم من الدر�س :
1-  مفهوم المغاالة في المهور.
2-  اأ�سباب المغاالة في المهور.

3-  االآثار ال�سلبية للمغاالة في المهور.
4- دور االإ�سالم في معالجة المغاالة في المهور. 

المغاالة في المهور تتنافى مع تعاليم ديننا االإ�سالمي الحنيف وقيمنا االأ�سيلة، ومع ذلك 
نالحظ اأن بع�س االأ�سر تبالغ في التفاخر واالإنفاق على مظاهر الزواج.

ما اأ�سباب المغاالة في المهور ؟

اأ�سباب المغاالة في المهور 

ظاهرةالمغــاالة في المهــور

مفهوم المهــر        

علـــى  ودخيلـــة  غريبـــة  الظاهـــرة  هـــذه 
الت�ســـامح  اإلـــى  يميـــل  الـــذي  مجتمعنـــا 
والب�ســـاطة، ويدعو اإلى التخفيف على الفرد 
والمجتمـــع، ومن اأبـــرز ما يدعـــو اإليه ديننا: 
التي�ســـير لراغبي الزواج، فلم ي�ســـع االإ�سالم 
الخلـــق  بح�ســـن  يتعلـــق  فيمـــا  اإال  �ســـروًطا 
والدين، فظاهرة  المغاالة في المهور تحتاج 

اإلى و�سع المعالجات للحد منها.

م من الرجل  هو مبلغ مالي اأو عيني ُيقدِّ
للمراأة، وقد افتر�سه اهلل للمراأة ب�سبب عقد 

ۀ  ڻ  تعالى:              ژ  اهلل  قال  الزوجية، 
ۀ ہہ ژ )الن�ساء :4(.
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التربية الوطنية 

من اأ�سباب المغالة في المهور:
1- �سعف الوازع الديني لدى االآباء.

2- عدم االقتداء بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وهديه.
3- الجهل باأحكام الدين المتعلقة بالزواج. 

4- التباهي والتفاخر.
5- الج�سع والطمع.

6-  تقليد االآخرين واالن�سياع وراء المظاهر.
المهور. في  المغاالة  ظاهرة  حول  مجتمعك  في  لم�ستها  اأخرى  اأ�سباًبا  •  اذكر 

االآثار ال�سلبية  للمغاالة في المهور  

اأ- االغتراب:

نتيجة لعدم قدرة الكثير من ال�سباب على دفع المهور الكبيرة التي يطلبها اأولياء االأمور؛ 
في�سطرون  اإلى االغتراب  لتوفير اأموال تكاليف الزواج.

ب- التفكك االأ�سري:

1- نتيجة لقلة الوازع الديني يلجاأ بع�س ال�سباب لالنحراف، وخا�سة في ظل توافر و�سائل 
االإعالم المختلفة. 

2- ي�سطر ال�ساب  للعزوف عن الزواج  نتيجة طلب االآباء مهوًرا كبيرة لبناتهم.
3-  قد يكون المهر المرتفع من مبررات الطالق نظًرا للخالفات الزوجية ، ويوؤثر ذلك  

على االأطفال حيث يجعلهم عر�سة لل�سياع.

ج- التباهي والتفاخر في مظاهر الزواج: 

      مثل اإعداد الوالئم الكبيرة ، والحفالت المترفة ، واإهدار المال الكثير .

د- زيادة التناف�س: 

حيث يقوم بع�س المتزوجين بعر�س االإمكانيات المادية التي بذلها في حفل زواجه؛ فيقوم 
االآخرون بتقليده  اأو محاولة التفوق عليه، حتى ت�سبح المغاالة في المهور عادًة وُعْرًفا اجتماعيًّا 

ا على الفقراء  ومتو�سطي الدخل. �ساقًّ هج
منا
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التربية الوطنية 

من اأ�سباب المغالة في المهور:
1- �سعف الوازع الديني لدى االآباء.

2- عدم االقتداء بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وهديه.
3- الجهل باأحكام الدين المتعلقة بالزواج. 

4- التباهي والتفاخر.
5- الج�سع والطمع.

6-  تقليد االآخرين واالن�سياع وراء المظاهر.
المهور. في  المغاالة  ظاهرة  حول  مجتمعك  في  لم�ستها  اأخرى  اأ�سباًبا  •  اذكر 

االآثار ال�سلبية  للمغاالة في المهور  

اأ- االغتراب:

نتيجة لعدم قدرة الكثير من ال�سباب على دفع المهور الكبيرة التي يطلبها اأولياء االأمور؛ 
في�سطرون  اإلى االغتراب  لتوفير اأموال تكاليف الزواج.

ب- التفكك االأ�سري:

1- نتيجة لقلة الوازع الديني يلجاأ بع�س ال�سباب لالنحراف، وخا�سة في ظل توافر و�سائل 
االإعالم المختلفة. 

2- ي�سطر ال�ساب  للعزوف عن الزواج  نتيجة طلب االآباء مهوًرا كبيرة لبناتهم.
3-  قد يكون المهر المرتفع من مبررات الطالق نظًرا للخالفات الزوجية ، ويوؤثر ذلك  

على االأطفال حيث يجعلهم عر�سة لل�سياع.

ج- التباهي والتفاخر في مظاهر الزواج: 

      مثل اإعداد الوالئم الكبيرة ، والحفالت المترفة ، واإهدار المال الكثير .

د- زيادة التناف�س: 

حيث يقوم بع�س المتزوجين بعر�س االإمكانيات المادية التي بذلها في حفل زواجه؛ فيقوم 
االآخرون بتقليده  اأو محاولة التفوق عليه، حتى ت�سبح المغاالة في المهور عادًة وُعْرًفا اجتماعيًّا 

ا على الفقراء  ومتو�سطي الدخل. ي�ساقًّ
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االأ�سرة  لوجود  �سماًنا  فيه  الي�سر  اإلى  ودعا  المهور،  في  المغاالة  عدم  على  االإ�سالم  حث 
الم�ستقرة و المطمئنة في المجتمع ، قال - �سلى اهلل عليه واآله و�سلم - :� ُيْمُن المراأة تي�سير 
في  واالإ�سراف  البذح  عن  النهي  على  ويدل  المهر،  هو  َداق  وال�سِّ َداِقها�،  �سِ وتي�سير  خطبتها، 

التكاليف الكبيرة والوالئم وغيرها ،
  ومن المعالجات الخا�سة بظاهرة المغاالة في المهور ما ياأتي:  

تمثل القدوة من �سيرة الر�سول - �سلى اهلل عليه واآله و�سلم- في تي�سير الزواج.  .1
ن�سر الوعي بين اأو�ساط المجتمع باآثار المغاالة في المهور.  .2

اإعداد وثيقة في اإطار كل محافظة اأو قرية اأو مديرية تتعاهد فيها االأ�سر بعدم المغاالة   .3
في المهور اأوالتفاخر في مظاهر الزواج.

4.    تفعيل دور الم�سجد ومنظمات المجتمع المدني والموؤ�س�سات االإعالمية في محاربة 
ظاهرة المغاالة في المهور.

  اأجب عن الأ�سئلة الآتية : 
�ض1: اذكر ثالثة من  اأ�سباب المغالة  في المهور .

�ض2: اذكر بع�ض  اآثار المغالة في المهور على الأ�سرة .
�ض3:  اأكمل الفراغات الآتية:

اأ- المهر من حق المراأة يجب على............. دفعه ..............  
ب- من اآثار المغالة في المهور التفكك الأ�سري و....................

تعمل   ................. اإعداد  المهور  في  المغالة  من  للحد  المعالجات  من  جـ- 
على تي�سير الزواج على نطاق القرية اأو المديرية .

ن�شـــــاط

بطاقة تفكير

اكتب مو�سوًعا عن اآثار المغاالة في المهور على االأ�سرة والمجتمع .

ما واجب الدولة في الحد من المغاالة في المهور والتفاخر في 
مظاهر الزواج ؟ 

اأ�سئلة الدر�س

دور االإ�سالم يف معاجلة املغاالة يف املهور 
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التربية الوطنية 

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  .1
اأ- ما المق�سود بكل من : االغتراب - المهر - عمل االأطفال فوق قدراتهم؟

ب- اذكر ثالثة اأ�سباب لعمل االأطفال.
جـ- ما دور االإ�سالم في الحد من ظاهرة المغاالة في المهور؟

د- اذكر بع�س االأعمال ال�سعبة التي يقوم بها االأطفال في المجتمع اليمني.
هـ- اذكر بع�س الو�سائل للحد من )عمل االأطفال فوق قدراتهم(.

2.   �سل عبارات المجموعة ) اأ ( بما ينا�سبها من المجموعة ) ب ( فيما ياأتي :

اأكمل الفراغ  فيما ياأتي:  .3
اأ-  حث االإ�سالم على عدم المغاالة في ............و دعا اإلى الي�سر فيه .
ب-  للمغاالة في المهور اآثار �سلبية منها......... و.......................

جـ-   االآثار ال�سلبية لظاهرة االغتراب  تكون على  م�ستوى ...............وم�ستوى ..............   
وال�سناعية،  الزراعية   ............... اإقامة  االغتراب:  لظاهرة  المقترحة  الحلول  من  د-   

والعمل على تدريب وتاأهيل ............ العاملة.
هـ -  قامت الدولة بالتو�سع في ال�سمان االجتماعي بهدف رعاية ............الفقيرة للحد 

من عمل االأطفال.

تقويــــم الوحــــــدة

) ب () اأ (

ــ من معاجلات املغاالة يف املهور:

ــ من االآثار ال�سلبية لعمل االأطفال:
ــ من اإيجابيات ظاهرة االغرتاب:

ــ من االآثار ال�سلبية ظاهرة االغرتاب:
عمل  من  الوقاية  و�سائل  من  ــ 

االأطفال فوق قدراتهم:

- انت�سار االأمية.
- �سن القواني ملنع ا�ستغالل االأطفال.

غري  ال�سلوكية  املظاهر  بع�س  ظهور   -
احلميدة كارتفاع اأ�سعار االأر�سي.
- حت�سي الو�سع املعي�سي لالأ�سرة

- اإقامة اجلمعيات التي تعمل على تي�سري 
الزواج على نطاق القرية اأو املديرية.                            

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا

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



32 
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اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  .1
اأ- ما المق�سود بكل من : االغتراب - المهر - عمل االأطفال فوق قدراتهم؟

ب- اذكر ثالثة اأ�سباب لعمل االأطفال.
جـ- ما دور االإ�سالم في الحد من ظاهرة المغاالة في المهور؟

د- اذكر بع�س االأعمال ال�سعبة التي يقوم بها االأطفال في المجتمع اليمني.
هـ- اذكر بع�س الو�سائل للحد من )عمل االأطفال فوق قدراتهم(.

2.   �سل عبارات المجموعة ) اأ ( بما ينا�سبها من المجموعة ) ب ( فيما ياأتي :

اأكمل الفراغ  فيما ياأتي:  .3
اأ-  حث االإ�سالم على عدم المغاالة في ............و دعا اإلى الي�سر فيه .
ب-  للمغاالة في المهور اآثار �سلبية منها......... و.......................

جـ-   االآثار ال�سلبية لظاهرة االغتراب  تكون على  م�ستوى ...............وم�ستوى ..............   
وال�سناعية،  الزراعية   ............... اإقامة  االغتراب:  لظاهرة  المقترحة  الحلول  من  د-   

والعمل على تدريب وتاأهيل ............ العاملة.
هـ -  قامت الدولة بالتو�سع في ال�سمان االجتماعي بهدف رعاية ............الفقيرة للحد 

من عمل االأطفال.

تقويــــم الوحــــــدة

) ب () اأ (

ــ من معاجلات املغاالة يف املهور:

ــ من االآثار ال�سلبية لعمل االأطفال:
ــ من اإيجابيات ظاهرة االغرتاب:

ــ من االآثار ال�سلبية ظاهرة االغرتاب:
عمل  من  الوقاية  و�سائل  من  ــ 

االأطفال فوق قدراتهم:

- انت�سار االأمية.
- �سن القواني ملنع ا�ستغالل االأطفال.

غري  ال�سلوكية  املظاهر  بع�س  ظهور   -
احلميدة كارتفاع اأ�سعار االأر�سي.
- حت�سي الو�سع املعي�سي لالأ�سرة

- اإقامة اجلمعيات التي تعمل على تي�سري 
الزواج على نطاق القرية اأو املديرية.                            
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الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الثالثة

34 

التربية الوطنية 

عزيزي التلميذ:
تكون  اأن  الوحدة   درا�سة هذه  االنتهاء من  بعد  نتوقع منك 

قادًرا على اأن:
ف التكامل العربي االإ�سالمي. ١- تعرِّ

د ال�سعوبات التي تواجه التكامل العربي االإ�سالمي. ٢- تعدِّ

3- تذكر جماالت التكامل االإقت�سادي العربي االإ�سالمي.

4- تو�سح جماالت التكامل الثقايف والرتبوي العربي االإ�سالمي.  

٥- تبنيِّ اأهمية التكامل بني اأجزاء الوطن العربي االإ�سالمي يف 
مواجهة االأطماع اال�ستعمارية وال�سهيونية.

ر اأهمية التكامل العربي االإ�سالمي. 6- تقدِّ

-  الدر�س االأول: التكامل العربي االإ�سالمي.

-  الدر�س الثاين : التكامل االقت�سادي العربي االإ�سالمي.

-  الدر�س الثالث : التكامل الثقايف الرتبوي العربي االإ�سالمي.

-  الدر�س الرابع: التكامل ال�سيا�سي والع�سكري العربي االإ�سالمي.

موضوعات الوحدة

 األهداف العامة للوحدة                   

الوحدة الثالثة
 التكامل العربي الإ�سالمي 

واأهميته ومجالته                   
هج
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التربية الوطنية 

عزيزي التلميذ:
تكون  اأن  الوحدة   درا�سة هذه  االنتهاء من  بعد  نتوقع منك 

قادًرا على اأن:
ف التكامل العربي االإ�سالمي. ١- تعرِّ

د ال�سعوبات التي تواجه التكامل العربي االإ�سالمي. ٢- تعدِّ

3- تذكر جماالت التكامل االإقت�سادي العربي االإ�سالمي.

4- تو�سح جماالت التكامل الثقايف والرتبوي العربي االإ�سالمي.  

٥- تبنيِّ اأهمية التكامل بني اأجزاء الوطن العربي االإ�سالمي يف 
مواجهة االأطماع اال�ستعمارية وال�سهيونية.

ر اأهمية التكامل العربي االإ�سالمي. 6- تقدِّ

-  الدر�س االأول: التكامل العربي االإ�سالمي.

-  الدر�س الثاين : التكامل االقت�سادي العربي االإ�سالمي.

-  الدر�س الثالث : التكامل الثقايف الرتبوي العربي االإ�سالمي.

-  الدر�س الرابع: التكامل ال�سيا�سي والع�سكري العربي االإ�سالمي.

موضوعات الوحدة

 األهداف العامة للوحدة                   

الوحدة الثالثة
 التكامل العربي الإ�سالمي 

واأهميته ومجالته                   
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التكامل العربي الإ�سالمي الدر�س
الأول

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

هذا  من  االنتهاء  بعد  منك  املتوقع  من 
الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

ف معنى التكامل العربي االإ�سالمي. ١- تعرِّ
من  كعامل  الكرمي  القراآن  دور  تو�سح   -٢
عوامل حتقيق التكامل العربي االإ�سالمي.
د عوامل التكامل العربي االإ�سالمي. 3- تعدِّ
4- تبنيِّ اأهمية التكامل العربي االإ�سالمي. 
ر اأهمية التكامل العربي االإ�سالمي  ٥- تقدِّ

يف بناء االأمة.

نتعلم من الدر�س :
١- معنى التكامل العربي االإ�سالمي. 

٢- عوامل التكامل العربي االإ�سالمي. 
3- اهمية التكامل العربي االإ�سالمي.

نعني بالتكامل العربي االإ�سالمي هو تعاون 
بينهما،  فيما  واالإ�سالمي  العربي  الوطن  دول 
هو  بما  الم�ساهمة  على  دولة  كل  تعمل  بحيث 
قوى  اأو  اأموال،  اأو  خام،  مواد  من  لديها  متوافر 
الثقافية،  النواحي  التكامل  هذا  وي�سمل  ب�سرية، 
واالقت�سادية، والتربوية، وال�سحية، والع�سكرية، 
وقد اأتت فكرة هذا التكامل نتيجة لما يتمتع به 
في  تنوع  من  االإ�سالمي  والعالم  العربي  وطنك 
والب�سرية،  الطبيعية  ومواردة  ثرواته  و  ُمناخه، 
وما يزخر به من تراث ديني وثقافي وقيمي، واإرث 
لالإن�سانية  اإلهاٍم  م�سدر  يزال  وال  كان  ح�ساري 
جمعاء، ففي جزء من هذا الوطن الكبير تتوافر 
وفي  -الفو�سفات(،  )الحديد  المعدنية  الثروات 

وباالأرا�سي  الحيوانية،  بالثروات  غني  ثالث  وجزء  والبترول،  بالغاز  غنية  نجدها  اأخرى  مناطق 
ال�سا�سعة ال�سالحة للزراعة، وجزء رابع غني باالأيدي العاملة والخبرات الب�سرية ...اإلخ.

كل تلك االأ�سباب ت�سجع على اإقامة تكامل عربي اإ�سالمي حقيقي، وُت�ْسَتَغلُّ فيه كل الثروات 
اأجل �سعادة االإن�سان العربي الم�سلم ورفاهيته، و�ستكون خطوة ممهدة لتحقيق  والموارد  من 

الوحدة العربية واالإ�سالمية  ال�ساملة. 

- عوامل التكامل العربي الإ�سالمي: 

العربية  الدول  بين  والتربوي  الثقافي  التكامل  تحقيق  في  ت�ساعد  التي  العوامل  اأهم  
واالإ�سالمية:

معنى التكامـل العربي الإ�سالمي:

36 

التربية الوطنية 

١-العوامل الثقافية،  ومنها: 

اأ- القراآن الكريم :
القراآن الكريم منبع العلم والثقافة، وهو المنهجية التي يجب على االأمة اأن تتحرك بها، 
وت�سير وفقها، فالقراآن الكريم كتاب هداية ورحمة للموؤمنين، فيه كل �سيء تحتاجه االأمة، 

وهو يقودها اإلى اأف�سل االأمور، قال اهلل تعالى: ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ژ )االإ�سراء(.
والعلم  والب�سيرة  والهدى  النور  ثقافة  هي  التي  القراآن  ثقافة  اإلى  االأمة  رجعت  ولو 
والمعرفة ال�سحيحة ال�ستطاعت اأن تتجاوز مرحلة االنق�سام والتمزق؛ الأن االّتباع ال�سادق 
للهدي االإلهي كفيل باأن يزيح عنا كل ما يمكن اأن نراه عقبات كبيرة اأمامنا في كل المجاالت.

ب-اللغة العربية : 
االإ�سالمي،  العربي  التكامل  لتحقيق  الثقافية  العوامل  اأهم  من  العربية  اللغة  تعد 
�سالم قد اأك�سب اللغة العربية  وترجع اأهمية اللغة العربية اإلى اأنها لغة القراآن الكريم، فاالإ
خلوًدا بخلود القراآن، اإلى جانب اأنها تمثل الو�سيلة الفعالة في نقل االأفكار والم�ساعر بين 
اأبناء االأمة العربية االإ�سالمية، وتعد المحافظة على اللغة العربية وتطويرها واجًبا دينيًّا، 
الدرا�سة  لغة  اليابانية هي  لغتها  التي ظلت  اليابان  اأمثلة ذلك:  بلغتها، ومن  تعتز  فاالأمم 
في  ويحيونها  بلغتهم،  يعتزون  فاليابانيون  المجاالت،  كل  في  العلمي  والبحث  والتعليم 

المجاالت كافة.

ج- التراث العلمي :
اإ�سالمية عظيمة، واأ�سبح لهم  بعد دخول العرب في االإ�سالم توحدوا واأ�س�سوا ح�سارة 

تراث ثقافي وعلمي في مختلف ميادين المعرفة. 
فواجبنا االعتزاز بتراث اأمتنا العربية االإ�سالمية، واالهتمام بالعلم الحديث والمعرفة؛ 
في  وعال  جل  المولى  و�سفها  كما  لتكون  والح�سارية؛  العلمية  ريادتها  الأمتنا  لنعيد 

ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  الكريم:  كتابة  محكم 
ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄ  ڄ ڃ ڃ ژ)اآل عمران(.
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التربية الوطنية 

١-العوامل الثقافية،  ومنها: 

اأ- القراآن الكريم :
القراآن الكريم منبع العلم والثقافة، وهو المنهجية التي يجب على االأمة اأن تتحرك بها، 
وت�سير وفقها، فالقراآن الكريم كتاب هداية ورحمة للموؤمنين، فيه كل �سيء تحتاجه االأمة، 

وهو يقودها اإلى اأف�سل االأمور، قال اهلل تعالى: ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ژ )االإ�سراء(.
والعلم  والب�سيرة  والهدى  النور  ثقافة  هي  التي  القراآن  ثقافة  اإلى  االأمة  رجعت  ولو 
والمعرفة ال�سحيحة ال�ستطاعت اأن تتجاوز مرحلة االنق�سام والتمزق؛ الأن االّتباع ال�سادق 
للهدي االإلهي كفيل باأن يزيح عنا كل ما يمكن اأن نراه عقبات كبيرة اأمامنا في كل المجاالت.

ب-اللغة العربية : 
االإ�سالمي،  العربي  التكامل  لتحقيق  الثقافية  العوامل  اأهم  من  العربية  اللغة  تعد 
�سالم قد اأك�سب اللغة العربية  وترجع اأهمية اللغة العربية اإلى اأنها لغة القراآن الكريم، فاالإ
خلوًدا بخلود القراآن، اإلى جانب اأنها تمثل الو�سيلة الفعالة في نقل االأفكار والم�ساعر بين 
اأبناء االأمة العربية االإ�سالمية، وتعد المحافظة على اللغة العربية وتطويرها واجًبا دينيًّا، 
الدرا�سة  لغة  اليابانية هي  لغتها  التي ظلت  اليابان  اأمثلة ذلك:  بلغتها، ومن  تعتز  فاالأمم 
في  ويحيونها  بلغتهم،  يعتزون  فاليابانيون  المجاالت،  كل  في  العلمي  والبحث  والتعليم 

المجاالت كافة.

ج- التراث العلمي :
اإ�سالمية عظيمة، واأ�سبح لهم  بعد دخول العرب في االإ�سالم توحدوا واأ�س�سوا ح�سارة 

تراث ثقافي وعلمي في مختلف ميادين المعرفة. 
فواجبنا االعتزاز بتراث اأمتنا العربية االإ�سالمية، واالهتمام بالعلم الحديث والمعرفة؛ 
في  وعال  جل  المولى  و�سفها  كما  لتكون  والح�سارية؛  العلمية  ريادتها  الأمتنا  لنعيد 

ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  الكريم:  كتابة  محكم 
ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

يڄ  ڄ ڃ ڃ ژ)اآل عمران(.
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٢- العوامل التاريخية:

عندما تت�سفح تاريخ اأمتك العربية االإ�سالمية فاإنك - بال �سك - �ست�سعر بالفخر واالعتزاز 
برغم ال�سوائب التي قد علقت به؛ اإال اأنه يظل يحمل ب�سمات لنماذج من اأبنائه العظماء الذين 
جدوا في �سلوكهم لن�سر مبادئ الحق والعدل والزهد والف�سيلة واالعت�سام بحبل اهلل، وتركوا لنا 
اأبناء اأمتنا  تراًثا  علميًّا واأخالقيًّا يعد مفخرًة لالإن�سانية كلها، وهو كفيل باأن يحيي في نفو�س 

�سالمية.  �سالمية روح التكامل والوحدة العربية االإ العربية واالإ

٣- العوامل الجتماعية :

مثل:  االجتماعية،  والتقاليد  العادات  معظم  وفي  االجتماعي،  تكوينهم  في  العرب  يت�سابه 
ينبغي  والتقارب  الت�سابة  وهذا  وتما�سكها،  �سرة  االأ على  والمحافظة  الجار  واحترام  التعاون 
وتحقيق  االجتماعية،  الروابط  لتقوية  واالإ�سالمية  العربية  االأمه  الأبناء  ا  قويًّ حافًزا  ي�سكِّل  اأن 

التكامل ال�سامل على اأر�س الواقع. 

٤- العوامل الطبيعة :

وطننا العربي االإ�سالمي يمثل وحدة  جغرافية واحدة تحوي بيئات واأقاليم مناخية متنوعة 
ا؛ ولذلك حر�س الُغَزاة على تق�سيمه اإلى دويالت؛ لي�سهل لهم اال�ستيالء على  يكمل بع�سها بع�سً
خيراته ونهبها،  وحرمان اأبناء االأمة العربية واالإ�سالمية من اال�ستفادة من العوامل الطبيعية  

المهياأة لتحقيق التكامل بين دولها و�سعوبها.

تتمثل اأهمية التكامل العربي االإ�سالمي في االآتي:
ا اأمام الكيانات  ا وثقافيًّ ١- ي�ساعد على تقوية كيان االأمة العربية االإ�سالمية �سيا�سيًّا واقت�ساديًّ

االأخرى. 
٢-يمهد الطريق اأمام تحقيق الوحدة العربية االإ�سالمية ال�ساملة. 

3-يمكن العرب والم�سلمين من ا�ستغالل ثرواتهم المتعددة. 
4-يمكن العرب والم�سلمين من مواجهة االأطماع ال�سهيونية .

اأهمية التكامل العربي الإ�سالمي

38 

التربية الوطنية 

1- اأجب عن االأ�سئلة االتية :
اأ- ما معنى التكامل العربي ؟

ب- اذكر اأهم عوامل التكامل العربي االإ�سالمي.
ج- و�سح اأهمية التكامل العربي االإ�سالمي .

د- تكلم عن دور القراآن الكريم في تحقيق التكامل العربي االإ�سالمي.
2- �سل العبارة من العمود )اأ( بما ينا�سبها في العمود )ب( فيما ياأتي :

)ب()اأ(
- من عوامل التكامل العربي االإ�سالمي:
- من اأهمية التكامل العربي االإ�سالمي:
- من العوامل الثقافية للتكامل العربي 

االإ�سالمي:
- من العوامل الطبيعية للتكامل العربي 

االإ�سالمي:

      - القراآن الكرمي.
    - تنوع البيئة واملناخ.

      - العوامل التاريخية.
- مواجهة االأطماع 

ال�سهيونية.

ن�شـــــاط

بطاقة تفكير

اأهمية التكامل العربي االإ�سالمي في  اأ�سطر عن  عبر عن راأيك فيما اليقل عن ت�سعة 
�سرائيلية. تمكين اأبناء االأمة العربية االإ�سالمية من مقاطعة المنتجات االأمريكية واالإ

قال االإمام علي - عليه ال�سالم - :))القراآن الكريم بحر اليدرك قعره ((، 
ف�سر تلك العبارة في �سوء ما در�ست.

اأ�سئلة الدر�س
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التربية الوطنية 

1- اأجب عن االأ�سئلة االتية :
اأ- ما معنى التكامل العربي ؟

ب- اذكر اأهم عوامل التكامل العربي االإ�سالمي.
ج- و�سح اأهمية التكامل العربي االإ�سالمي .

د- تكلم عن دور القراآن الكريم في تحقيق التكامل العربي االإ�سالمي.
2- �سل العبارة من العمود )اأ( بما ينا�سبها في العمود )ب( فيما ياأتي :

)ب()اأ(
- من عوامل التكامل العربي االإ�سالمي:
- من اأهمية التكامل العربي االإ�سالمي:
- من العوامل الثقافية للتكامل العربي 

االإ�سالمي:
- من العوامل الطبيعية للتكامل العربي 

االإ�سالمي:

      - القراآن الكرمي.
    - تنوع البيئة واملناخ.

      - العوامل التاريخية.
- مواجهة االأطماع 

ال�سهيونية.

ن�شـــــاط

بطاقة تفكير

اأهمية التكامل العربي االإ�سالمي في  اأ�سطر عن  عبر عن راأيك فيما اليقل عن ت�سعة 
�سرائيلية. تمكين اأبناء االأمة العربية االإ�سالمية من مقاطعة المنتجات االأمريكية واالإ

قال االإمام علي - عليه ال�سالم - :))القراآن الكريم بحر اليدرك قعره ((، 
ف�سر تلك العبارة في �سوء ما در�ست.

اأ�سئلة الدر�س
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التكامل القت�سادي العربي الإ�سالمي الدر�س
الثاين

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

هذا  من  االنتهاء  بعد  منك  املتوقع  من 
الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

ف ال���ت���ك���ام���ل االق���ت�������س���ادي ال��ع��رب��ي  ١- ت����ع����رِّ
االإ�سالمي.

العربي  االقت�سادي  التكامل  اأهمية  تبنيِّ   -٢
االإ�سالمي. 

التكامل  لتحقيق  اخل���ط���وات  اأه����م  د  ت��ع��دِّ  -3
االقت�سادي العربي االإ�سالمي. 

العربي  االقت�سادي  التكامل  اأهمية  تقدر   -4
االإ�سالمي.

نتعلم من الدر�س :
١- التكامل االقت�سادي العربي االإ�سالمي. 

٢- اأهمية التكامل االقت�سادي العربي االإ�سالمي. 

3- خطوات التكامل االقت�سادي العربي االإ�سالمي. 

في هذا الدر�س �سنتناول التكامل االقت�سادي.      
ما معنى التكامل االقت�سادي؟

موارده���ا  ال���دول  تتب���ادل  اأن  ب���ه:  يق�س���د 
المتنوع���ة فيم���ا بينه���ا، فال���دول الت���ي تتواف���ر 
لديه���ا الموارد الب�س���رية وينق�س���ها راأ����س المال 
مثل: م�س���ر وال�س���ودان، وغيرها من الدول تمد 
العامل���ة، وتح�س���ل  باالأي���دي  االأخ���رى   ال���دول 

مقابل ذلك على المال.
وهك���ذا بالن�س���بة للمجاالت االأخ���رى، مثل: 
المج���ال الزراع���ي، ومج���ال الث���روة الحيواني���ة، 
وال�س���مكية، ومج���ال الث���روة المعدني���ة، ومجال 
منه���ا  اال�س���تفادة  ليمك���ن  وغيره���ا،  الطاق���ة 
وتنميته���ا، وتوجي���ه راأ����س الم���ال  لالأم���ة نح���و 
اال�س���تثمار ب���داًل ع���ن تبدي���د الم���ال ف���ي �س���راء 
العقارات والنوادي في مختلف الدول الغربية.

  اأهمية التكامل القت�سادي العربي الإ�سالمي :
من اأهمية تحقيق التكامل االقت�سادي بين الدول العربية واالإ�سالمية ما ياأتي:

مكانيات المتوافرة. ١- اال�ستفادة من الثروات واالإ
٢- االكتفاء الذاتي للدول العربية واالإ�سالمية.

3- الرفاه االقت�سادي للمجتمع العربي واالإ�سالمي. 
4- ي�ساعد العرب والم�سلمين على التخل�س من التبعية االقت�سادية للدول االأجنبية.

40 

التربية الوطنية 

  خطوات  تحقيق التكامل القت�سادي العربي الإ�سالمي:
١- وجود اإرادة �سيا�سية �سادقة لدى الحكام العرب والم�سلمين، وال�سعور بالم�سوؤولية تجاه 

م�سالح �سعوبهم.
٢-  اإزاله الحواجز الجمركية بين الدول. 

3-  التعاون في تنفيذ م�ساريع التنمية االقت�سادية وحمايتها باعتبارها ت�سكل بنية تحتية 
لهذا التكامل. 

4-  تبادل الم�سنوعات العربية واالإ�سالمية، واإيجاد مكانة لها اأمام الم�سنوعات االأجنبية.
٥- تهيئة المناخ للكوادر االقت�سادية العربية واالإ�سالمية من مختلف دول العالم، وتجميعها 
التكامل  م�ساريع  اإدارة  في  لديها  المتراكمة  االقت�سادية  الخبرات  من  لال�ستفادة 

االقت�سادي العربي االإ�سالمي. 

اأجب عن االأ�سئلة االآتية:  .1
  اأ. ما المق�سود بالتكامل االقت�سادي بين الدول العربية واالإ�سالمية؟

ب. ما اأهمية التكامل االقت�سادي العربي االإ�سالمي؟
د اأهم الخطوات التي ت�سهم في تحقيق تكامل اقت�سادي عربي اإ�سالمي. ج . عدِّ

�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
اأ- يق�سد بالتكامل  االقت�سادي تبادل الدول العربية واالإ�سالمية لمواردها المتنوعة.)      (
ب- ال يحقق التكامل االقت�سادي االكتفاء الذاتي للدول العربية واالإ�سالمية.          )      (
ج-يتحقق التكامل االقت�سادي باإزالة الحواجز الجمركية بين الدول العربية.        )      (
د- ي�ساعد التكامل االقت�سادي االإ�سالمي على التخل�س من التبعية للدول االأجنبية.  )      (

اأ�سئلة الدر�س

ن�شـــــاط
النه�سة  التكامل االقت�سادي في تحقيق  اأهمية  اأ�سطر عن   ت�سعة  اكتب ما اليقل عن 

للدول العربية واالإ�سالمية، و�سارك به في االإذاعة المدر�سية.

ماذا يحدث براأيك لو ا�ستثمر العرب والم�سلمون مواردهم المالية بطاقة تفكير
في الجوانب االقت�سادية المختلفة في بلدانهم؟ هج
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التربية الوطنية 

  خطوات  تحقيق التكامل القت�سادي العربي الإ�سالمي:
١- وجود اإرادة �سيا�سية �سادقة لدى الحكام العرب والم�سلمين، وال�سعور بالم�سوؤولية تجاه 

م�سالح �سعوبهم.
٢-  اإزاله الحواجز الجمركية بين الدول. 

3-  التعاون في تنفيذ م�ساريع التنمية االقت�سادية وحمايتها باعتبارها ت�سكل بنية تحتية 
لهذا التكامل. 

4-  تبادل الم�سنوعات العربية واالإ�سالمية، واإيجاد مكانة لها اأمام الم�سنوعات االأجنبية.
٥- تهيئة المناخ للكوادر االقت�سادية العربية واالإ�سالمية من مختلف دول العالم، وتجميعها 
التكامل  م�ساريع  اإدارة  في  لديها  المتراكمة  االقت�سادية  الخبرات  من  لال�ستفادة 

االقت�سادي العربي االإ�سالمي. 

اأجب عن االأ�سئلة االآتية:  .1
  اأ. ما المق�سود بالتكامل االقت�سادي بين الدول العربية واالإ�سالمية؟

ب. ما اأهمية التكامل االقت�سادي العربي االإ�سالمي؟
د اأهم الخطوات التي ت�سهم في تحقيق تكامل اقت�سادي عربي اإ�سالمي. ج . عدِّ

�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
اأ- يق�سد بالتكامل  االقت�سادي تبادل الدول العربية واالإ�سالمية لمواردها المتنوعة.)      (
ب- ال يحقق التكامل االقت�سادي االكتفاء الذاتي للدول العربية واالإ�سالمية.          )      (
ج-يتحقق التكامل االقت�سادي باإزالة الحواجز الجمركية بين الدول العربية.        )      (
د- ي�ساعد التكامل االقت�سادي االإ�سالمي على التخل�س من التبعية للدول االأجنبية.  )      (

اأ�سئلة الدر�س

ن�شـــــاط
النه�سة  التكامل االقت�سادي في تحقيق  اأهمية  اأ�سطر عن   ت�سعة  اكتب ما اليقل عن 

للدول العربية واالإ�سالمية، و�سارك به في االإذاعة المدر�سية.

ماذا يحدث براأيك لو ا�ستثمر العرب والم�سلمون مواردهم المالية بطاقة تفكير
في الجوانب االقت�سادية المختلفة في بلدانهم؟
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للصف التاسع

التكامل الثقافي  التربوي العربي  الإ�سالمي الدر�س
الثالث

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

من املتوقع منك بعد االنتهاء من هذا الدر�س 
اأن تكون قادًرا على اأن:

ف معنى التكامل الثقافي التربوي.  ١- تعرِّ
٢- تو�سح مفهومي التربية والثقافة. 

اأبناء  يمانية لدى  3- تبيِّن كيف تعزز الهوية االإ
االأمة االإ�سالمية بالتكامل الثقافي. 

4- تذكر اأهم ال�سبل في تحقيق التكامل الثقافي 
التربوي بين الدول العربية واالإ�سالمية. 

ر التكامل الثقافي التربوي االإ�سالمي. ٥- تقدِّ

نتعلم من الدر�س:   
١- مفهومي الثقافة والتربية. 

٢- مفهوم التكامل الثقافي التربوي االإ�سالمي. 
3- اأهمية التكامل الثقافي التربوي االإ�سالمي. 

4- اه����م ال���ط���رق ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل ال��ث��ق��اف��ي 
التربوي االإ�سالمي. 

�ستتعرف في هذا الدر�س على التكامل 
الثقافي والتربوي العربي االإ�سالمي، وما 
االأمة  اأهمية في تحديد هوية  يمثله من 

وم�سارها. 
التكامل  مفهوم  على  تتعرف  اأن  وقبل 
الثقافي التربوي، فاإنه ينبغي لك اأن تتعرف 

اأواًل على مفهومي )الثقافة والتربية(.
يق�سد ب�)الثقافة( بمفهومها العربي 
العملية  الح�سيلة  ال�سامل:  االإ���س��الم��ي 
الن�سو�س  درا�سة  عن  الناتجة  والفكرية 
واالأخالقي  القيمي  والميراث  ال�سرعية، 

الذي اكت�سبته االأمة بالتجربة. 
اأما )التربية(: فاإنها الن�ساط الفردي 
االإن�سان  تن�سئة  اإلى  الهادف  واالجتماعي 
ف���ي ك���ل ج���وان���ب ���س��خ�����س��ي��ت��ه، وت���زوي���ده 
والخبرات   والقيم  واالتجاهات  بالمعارف 
اأهداف  وفق  �سليًما  ا  نموًّ لنموه  الالزمة؛ 
واأ���س��رت��ه  لنف�سه  ن��اف��ًع��ا  ليكون  االإ����س���الم؛ 

ومجتمعه واأمته االإ�سالمية.

يمانية  االإ للهوية  ا  مهمًّ مرتكًزا  ي�سكالن  اأنهما  لنا  يتبين  التعريفين  لم�سمون  وبالتاأمل 
اإطارهما كفيل باأن يعزز �سدق االنتماء  والوطنية لالأمة االإ�سالمية، واأن تحقيق التكامل في 

وروح الم�سوؤولية لدى كل فرد من اأفراد االأمة العربية واالإ�سالمية.

4٢ 

التربية الوطنية 

من اأهمية التكامل الثقافي التربوي العربي االإ�سالمي ما ياأتي:
ة االإيمانية، والت�سامن بين اأبناء االأمة العربية واالإ�سالمية.  ١- اإحياء روح االأخوَّ

٢- اإف�سال محاوالت الغزو الفكري ال�ساعي اإلى ا�ستبدال الثقافة االإ�سالمية بالثقافة الغربية، 
التي تحمل في طياتها الكثير من اأ�سباب الهدم للقيم والمبادى االإ�سالمية. 

3- اإحياء روح االعتزاز لدى اأبناء االأمة العربية واالإ�سالمية باالنتماء اإليها.  

من �سبل تحقيق التكامل الثقافي التربوي العربي االإ�سالمي ما ياأتي:

الكريم ونظرته  القراآن  اأ�سا�س  تبنى على  و�ساملة  اإ�سالمية موحدة  تربوية  فل�سفة  تبنِّي    -١
لالإن�سان والكون والحياة، وتتحرر من التبعية للتربية الغربية .

يمانية والوطنية لدى اأبناء االأمة االإ�سالمية.  ٢-  تعزيز الهوية االإ

�سالمي التي ج�سدت في �سلوكها قيم الحق والعدل  3-  اإبراز النماذج الرائدة في التاريخ  االإ
يثار.  والت�سحية واالإ

4-  اإحياء تراث االأمة االإ�سالمية القيمي واالأخالقي وتنقيته من ال�سوائب التي قد َعِلَقْت به، 
واإبراز  اإيجابياته وما يزخر به من اآداب وف�سائل. 

يجاد   ٥-  تبادل المناهج الدرا�سية بين وزارات التربية والتعليم العربية واالإ�سالمية، وال�سعي الإ
مناهج ذات روؤية موحدة، وم�سروع نه�سوي يرتقي باالأمة. 

6-  تبادل الخبرات والتجارب التربوية والتعليمية الناجحة بين الدول العربية واالإ�سالمية. 

العربية  الثقافة  ولغة  الكريم  ال��ق��راآن  لغة  باعتبارها  العربية  اللغة  بتدري�س  االهتمام    -7
واالإ�سالمية، وو�سيلة التفاعل والتوا�سل بين اأبناء  االأمة العربية واالإ�سالمية. 

اأهمية التكامل الثقافي التربوي العربي الإ�سالمي

مفهوم التكامل الثقافي التربوي العربي الإ�سالمي

�سبل تحقيق التكامل الثقافي التربوي العربي الإ�سالمي

ه����و التع����اون والتن�س����يق بي����ن و�س����ائل التربية والثقاف����ة على م�س����توى الوطن العرب����ي والعالم 
االإ�سالمي بما يوؤدي اإلى  الرفع من الم�ستوى العلمي والثقافي للمواطن.
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التربية الوطنية 

من اأهمية التكامل الثقافي التربوي العربي االإ�سالمي ما ياأتي:
ة االإيمانية، والت�سامن بين اأبناء االأمة العربية واالإ�سالمية.  ١- اإحياء روح االأخوَّ

٢- اإف�سال محاوالت الغزو الفكري ال�ساعي اإلى ا�ستبدال الثقافة االإ�سالمية بالثقافة الغربية، 
التي تحمل في طياتها الكثير من اأ�سباب الهدم للقيم والمبادى االإ�سالمية. 

3- اإحياء روح االعتزاز لدى اأبناء االأمة العربية واالإ�سالمية باالنتماء اإليها.  

من �سبل تحقيق التكامل الثقافي التربوي العربي االإ�سالمي ما ياأتي:

الكريم ونظرته  القراآن  اأ�سا�س  تبنى على  و�ساملة  اإ�سالمية موحدة  تربوية  فل�سفة  تبنِّي    -١
لالإن�سان والكون والحياة، وتتحرر من التبعية للتربية الغربية .

يمانية والوطنية لدى اأبناء االأمة االإ�سالمية.  ٢-  تعزيز الهوية االإ

�سالمي التي ج�سدت في �سلوكها قيم الحق والعدل  3-  اإبراز النماذج الرائدة في التاريخ  االإ
يثار.  والت�سحية واالإ

4-  اإحياء تراث االأمة االإ�سالمية القيمي واالأخالقي وتنقيته من ال�سوائب التي قد َعِلَقْت به، 
واإبراز  اإيجابياته وما يزخر به من اآداب وف�سائل. 

يجاد   ٥-  تبادل المناهج الدرا�سية بين وزارات التربية والتعليم العربية واالإ�سالمية، وال�سعي الإ
مناهج ذات روؤية موحدة، وم�سروع نه�سوي يرتقي باالأمة. 

6-  تبادل الخبرات والتجارب التربوية والتعليمية الناجحة بين الدول العربية واالإ�سالمية. 

العربية  الثقافة  ولغة  الكريم  ال��ق��راآن  لغة  باعتبارها  العربية  اللغة  بتدري�س  االهتمام    -7
واالإ�سالمية، وو�سيلة التفاعل والتوا�سل بين اأبناء  االأمة العربية واالإ�سالمية. 

اأهمية التكامل الثقافي التربوي العربي الإ�سالمي

مفهوم التكامل الثقافي التربوي العربي الإ�سالمي

�سبل تحقيق التكامل الثقافي التربوي العربي الإ�سالمي

ه����و التع����اون والتن�س����يق بي����ن و�س����ائل التربية والثقاف����ة على م�س����توى الوطن العرب����ي والعالم 
االإ�سالمي بما يوؤدي اإلى  الرفع من الم�ستوى العلمي والثقافي للمواطن.
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للصف التاسع

اأجب عن االأ�سئلة االآتية:  .1
ف معنى التكامل الثقافي التربوي العربي االإ�سالمي. اأ- عرِّ

ب- اذكر اأهم �سبل  تحقيق التكامل الثقافي التربوي بين الدول العربية واالإ�سالمية.
ج-  و�سح عالقة مفهومي )الثقافة والتربية( بالتكامل الثقافي التربوي العربي االإ�سالمي.

�سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
)       ( ة بين اأبناء االأمة.  اأ- تكمن اأهمية التكامل الثقافي التربوي في  اإحياء روح االأخوَّ
يمانية لدى اأبناء االأمة من �سبل تحقيق التكامل الثقافي.       )         ( ب- ال يعد تعزيز الهوية االإ
ج- التربية ُتعني بتن�سئة االإن�سان في كل جوانب  �سخ�سيته.         )       (
د- لي�س من التكامل الثقافي التربوي االإ�سالمي اإف�سال محاوالت الغزو الفكري.   )       (

ن�شـــــاط
التكامل  تحقيق  في  يمانية  االإ الهوية  )اأهمية  عن  اأ�سطر  ت�سعة  عن  اليقل  ما  اكتب 

ال�سامل بين الدول االإ�سالمية(، ثم اعر�س ما كتبته على معلمك.

اأ�سئلة الدر�س

تعالى:{ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  بطاقة تفكير قال اهلل 
ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ})المائدة: ٥١( 

ا�ستعن بمعلمك في تحديد دالالت هذه االآية وعالقتها بواقع االأمة.

44 

التربية الوطنية 

التكامل ال�سيا�سي والع�سكري 

العربي الإ�سالمي

الدر�س
الرابع

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

هذا  من  االنتهاء  بعد  منك  املتوقع  من 
الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

ال�سيا�سي  ال��ت��ك��ام��ل  م��ف��ه��وم��ي  ف  ت��ع��رِّ  -١
وال���ع�������س���ك���ري ب�����ني ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة 

واالإ�سالمية. 
ي���ة ال��ك��رمي��ة ال��ت��ي حت��ث على  ٢- ت��ذك��ر االآ

التوحد ونبذ التفرق.
اأن  وامل�سلمني  للعرب  ميكن  كيف  تبنيِّ   -3

يواجهوا االأطماع ال�سهيونية. 
4- تو�سح اأهمية التكامل الع�سكري، واأهم 

و�سائل حتقيقه.

نتعلم من الدر�س :   
١-  التكامل ال�سيا�سي العربي االإ�سالمي. 
٢-  التكامل الع�سكري العربي االإ�سالمي. 

3-  اأهمية التكامل الع�سكري. 
4- اأهم و�سائل حتقيق التكامل الع�سكري.

التكامل  ع��ل��ى  ال���در����س  ه���ذا  ف��ي  �ستتعرف 
ال�سيا�سي، والع�سكري، وما �سي�سكله من انت�ساٍر 
ل��ق�����س��اي��ا االأم����ة ال��م�����س��ي��ري��ة، ب��اع��ت��ب��ار اأن ق��وة 
فيما  والتكامل  وحدتهم،  في  تكمن  الم�سلمين 
بينهم، واأن �سعفهم يعود اإلى تفرقهم وتن�سلهم 

يمانية. عن هويتهم االإ
والم�سلمين  ال��ع��رب  اأن  التاريخ  لنا  وي���روي 
�سالم التي  لم يحققوا وحدتهم اإال تحت راية االإ
ف��اإن  ل��ذل��ك  ال��ق��وة وال��ع��زة والمنعة؛  وف���رت لهم 
الحا�سر  الوقت  العربية واالإ�سالمية في  الدول 
اإذا اأرادت النجاح في تحقيق التكامل فيما بينها، 
تحتاج   فاإنها  واالقتدار،  القوة  عنا�سر  وامتالك 
اإلى العودة ال�سادقة اإلى الهدي االإلهي "القراآن 
ال��ت��وح��د  ع��ل��ى  ال��ج��م��ي��ع  ي��ح��ث  ال����ذي  الكريم"، 
التفرقة واالختالف، فقد قال  واالعت�سام ونبذ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  تعالى:ژ  اهلل 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ     ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
�سالمي الذي يج�سد قيم الحق  ژ )اآل عمران( فالتم�سك بالمنهج القراآني والتراث االإ گ   گ 
والف�سيلة كفيل باأن يجعل الدول العربية واالإ�سالمية تمتلك الروؤية ال�سحيحة؛ لتحقيق النجاح 

في التكامل ال�سيا�سي فيما بين دولها .

التكامل ال�سيا�سي والع�سكري :
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التربية الوطنية 

التكامل ال�سيا�سي والع�سكري 

العربي الإ�سالمي

الدر�س
الرابع

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

هذا  من  االنتهاء  بعد  منك  املتوقع  من 
الدر�س اأن تكون قادًرا على اأن:

ال�سيا�سي  ال��ت��ك��ام��ل  م��ف��ه��وم��ي  ف  ت��ع��رِّ  -١
وال���ع�������س���ك���ري ب�����ني ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة 

واالإ�سالمية. 
ي���ة ال��ك��رمي��ة ال��ت��ي حت��ث على  ٢- ت��ذك��ر االآ

التوحد ونبذ التفرق.
اأن  وامل�سلمني  للعرب  ميكن  كيف  تبنيِّ   -3

يواجهوا االأطماع ال�سهيونية. 
4- تو�سح اأهمية التكامل الع�سكري، واأهم 

و�سائل حتقيقه.

نتعلم من الدر�س :   
١-  التكامل ال�سيا�سي العربي االإ�سالمي. 
٢-  التكامل الع�سكري العربي االإ�سالمي. 

3-  اأهمية التكامل الع�سكري. 
4- اأهم و�سائل حتقيق التكامل الع�سكري.

التكامل  ع��ل��ى  ال���در����س  ه���ذا  ف��ي  �ستتعرف 
ال�سيا�سي، والع�سكري، وما �سي�سكله من انت�ساٍر 
ل��ق�����س��اي��ا االأم����ة ال��م�����س��ي��ري��ة، ب��اع��ت��ب��ار اأن ق��وة 
فيما  والتكامل  وحدتهم،  في  تكمن  الم�سلمين 
بينهم، واأن �سعفهم يعود اإلى تفرقهم وتن�سلهم 

يمانية. عن هويتهم االإ
والم�سلمين  ال��ع��رب  اأن  التاريخ  لنا  وي���روي 
�سالم التي  لم يحققوا وحدتهم اإال تحت راية االإ
ف��اإن  ل��ذل��ك  ال��ق��وة وال��ع��زة والمنعة؛  وف���رت لهم 
الحا�سر  الوقت  العربية واالإ�سالمية في  الدول 
اإذا اأرادت النجاح في تحقيق التكامل فيما بينها، 
تحتاج   فاإنها  واالقتدار،  القوة  عنا�سر  وامتالك 
اإلى العودة ال�سادقة اإلى الهدي االإلهي "القراآن 
ال��ت��وح��د  ع��ل��ى  ال��ج��م��ي��ع  ي��ح��ث  ال����ذي  الكريم"، 
التفرقة واالختالف، فقد قال  واالعت�سام ونبذ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  تعالى:ژ  اهلل 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ     ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
�سالمي الذي يج�سد قيم الحق  ژ )اآل عمران( فالتم�سك بالمنهج القراآني والتراث االإ گ   گ 
والف�سيلة كفيل باأن يجعل الدول العربية واالإ�سالمية تمتلك الروؤية ال�سحيحة؛ لتحقيق النجاح 

في التكامل ال�سيا�سي فيما بين دولها .

التكامل ال�سيا�سي والع�سكري :
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للصف التاسع

هو التعاون والتن�سيق  بين الدول االإ�سالمية في اتخاذ المواقف ال�سيا�سية الموحدة التي 
تخدم م�سالح االأمة االإ�سالمية وق�ساياها الم�سيرية، ومنها ق�سية فل�سطين. 

ما  مواجهة  في  االإ�سالمية  الدول  تعاون  باأنه  االإ�سالمي  الع�سكري  التكامل  تعريف  يمكن 
يهددها من اأخطار خارجية من خالل تكوين قوات دفاع اإ�سالمية م�ستركة.

يحتل التكامل الع�سكري بين الدول االإ�سالمية اأهمية كبيرة فهو اإن تحقق على اأر�س الواقع 
ف�سيمكننا من االآتي:

1- حماية االأر�س العربية واالإ�سالمية والحفاظ على ثرواتها .
2- مواجهة االأطماع ال�سهيونية واالأمريكية وغيرها. 

3- حماية الممرات المائية .
4- يحقق لالأمة العزة والكرامة .

يحتل وطنك العربي واالإ�سالمي الكبير موقًعا جغرافيًّا متميًزا بين  قارات العالم، فهو يطل 
على اأهم الم�سائق  المائية، كم�سيق باب المندب، وقناة  ال�سوي�س، وم�سيق هرمز، وم�سيق جبل 
طارق، والبحرين االأحمر والمتو�سط، والخليج العربي،  مما جعله محط اأطماع الدول الخارجية 

التي ت�سعى لل�سيطرة على هذه الم�سائق والتحكم فيها.
االأهمية  غاية  في  واالإ�سالمية  العربية  الدول  بين  الع�سكري  التكامل  تحقيق  فاإن  لذلك 
لمواجهة تلك االأطماع، والعمل مًعا على اإن�ساء م�سانع الإنتاج االأ�سلحة الرادعة لالأعداء ا�ستجابة 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژ  تعالى:  اهلل  قول  في  الوارد  االإلهي  للتوجيه 
وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ژ  )االأنفال(.

اأهمية التكامل الع�سكري الإ�سالمي

مفهوم التكامل ال�سيا�سي الإ�سالمي

مفهوم التكامل الع�سكري الإ�سالمي 

التكامل الع�سكري بين الدول الإ�سالمية :
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اأهم الو�سائل لتحقيق التكامل الع�سكري بين الدول االإ�سالمية:
االنتماء  روح  وتعزز  يمانية،  االإ الهوية  تج�سد  ع�سكرية  جهادية  عقيدة  بغر�س  البدء   -١

لمبادئ الحق والعدل والحرية والكرامة. 
٢- و�سع �سيا�سية ع�سكرية موحدة بين الدول االإ�سالمية. 

3- االهتمام بالتاأهيل والتدريب الم�سترك الآفراد القوات الم�سلحة في الدول االإ�سالمية.
ال�سهيونية  االأخطار  االأمة من  الدفاع عن  بها  ت�سكيل وحدات ع�سكرية م�ستركة يناط   -4

وغيرها. 
٥- تاأ�سي�س �سناعة ع�سكرية م�ستركة متطورة.

اأجب عن االأ�سئلة االآتية:  .1
اأ- اذكر اأهم اأ�سباب �سعف الم�سلمين وتفرقهم.

ب- اذكر االآية الكريمة التي تدعو اإلى االعت�سام بحبل اهلل.

د بع�س الو�سائل لتحقيق التكامل الع�سكري بين الدول االإ�سالمية. ج- عدِّ

�سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
اأ- قوة العرب  والم�سلمين تكمن في وحدتهم والتكامل فيما  بينهم.         )       (

ب- الدول الخارجية لي�س لديها اأطماع في الوطن العربي واالإ�سالمي.            )       (

ج- التكامل الع�سكري �سيمكن الم�سلمين من حماية ممراتهم المائية.    )       (

اأ�سئلة الدر�س

ن�شـــــاط
الدول  بين  الع�سكري  التكامل  اأهمية  عن  اأ�سطر  ت�سعة  عن  اليقل  مو�سوًعا  اكتب 

االإ�سالمية، واعر�سه على المعلم، ثم احفظه في مكتبة ال�سف.

ن�ساني ؟بطاقة تفكير كيف يمكن لالأمة االإ�سالمية اأن ت�ستعيد مجدها الح�ساري واالإ هج
منا
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اأهم الو�سائل لتحقيق التكامل الع�سكري بين الدول االإ�سالمية:
االنتماء  روح  وتعزز  يمانية،  االإ الهوية  تج�سد  ع�سكرية  جهادية  عقيدة  بغر�س  البدء   -١

لمبادئ الحق والعدل والحرية والكرامة. 
٢- و�سع �سيا�سية ع�سكرية موحدة بين الدول االإ�سالمية. 

3- االهتمام بالتاأهيل والتدريب الم�سترك الآفراد القوات الم�سلحة في الدول االإ�سالمية.
ال�سهيونية  االأخطار  االأمة من  الدفاع عن  بها  ت�سكيل وحدات ع�سكرية م�ستركة يناط   -4

وغيرها. 
٥- تاأ�سي�س �سناعة ع�سكرية م�ستركة متطورة.

اأجب عن االأ�سئلة االآتية:  .1
اأ- اذكر اأهم اأ�سباب �سعف الم�سلمين وتفرقهم.

ب- اذكر االآية الكريمة التي تدعو اإلى االعت�سام بحبل اهلل.

د بع�س الو�سائل لتحقيق التكامل الع�سكري بين الدول االإ�سالمية. ج- عدِّ

�سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
اأ- قوة العرب  والم�سلمين تكمن في وحدتهم والتكامل فيما  بينهم.         )       (

ب- الدول الخارجية لي�س لديها اأطماع في الوطن العربي واالإ�سالمي.            )       (

ج- التكامل الع�سكري �سيمكن الم�سلمين من حماية ممراتهم المائية.    )       (

اأ�سئلة الدر�س

ن�شـــــاط
الدول  بين  الع�سكري  التكامل  اأهمية  عن  اأ�سطر  ت�سعة  عن  اليقل  مو�سوًعا  اكتب 

االإ�سالمية، واعر�سه على المعلم، ثم احفظه في مكتبة ال�سف.

ن�ساني ؟بطاقة تفكير يكيف يمكن لالأمة االإ�سالمية اأن ت�ستعيد مجدها الح�ساري واالإ
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اأجب عن االأ�سئلة االآتية:  .1
اأ- عرف المفاهيم االآتية :

-  التكامل العربي.
-  الثقافة.
-  التربية.

ب-  اذكر االآية الكريمة التي تحثنا على اال�ستعداد لالأعداء.

د عوامل التكامل العربي االإ�سالمي. 2.   عدِّ
3.   و�سح اأهمية التكامل الع�سكري االإ�سالمي.

�سع عالمة )( اأمام العبارات ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارات الخطاأ فيما ياأتي:  .4
اأ- للتكامل العربي االإ�سالمي فوائد اقت�سادية وثقافية                                                     )       (

ب- التكامل العربي االإ�سالمي ي�سعف من كيان االأمة                                                      )       (

ج- من مجاالت التكامل ال�سيا�سي اتخاذ مواقف عملية لمواجهه الكيان ال�سهيوني المحتل)       (

د- اإحياء التراث وتنقيته من ال�سوائب يعد من التكامل الثقافي لالأمة.                        )       (

ه�� - عدم مواجهة الثقافة الغربية طريقة لتحقيق التكامل الثقافي العربي االإ�سالمي.)       (

5- �سل العبارات من العمود) اأ ( بما ينا�سبها من العمود )ب (:

باأ

- الوحدة الثقافية االإ�سالمية - من عوامل التكامل العربي واالإ�سالمي:

- حتقيق الوحدة االإ�سالمية- ي�سعى الغزاة اإىل حماربة:

- العوامل االجتماعية- يوؤدي التكامل العربي  االإ�سالمي اإىل:

تقويــــم الوحــــــدة
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الوحدة الرابعة
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الوحدة الرابعة
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عزيزي التلميذ:
نتوقع منك بعد االنتهاء من درا�سة هذه الوحدة اأن تكون قادًرا 

على اأن :
ف مفهوم قيم م�ساركة الفرد في حياة المجتمع. 1-  تعرِّ

2- تبيِّن االأ�ساليب التي تعزز الم�ساركة المجتمعية. 
3-تو�سح اأهمية االلتزام بالتعاليم االإ�سالمية في تطوير الحياة 

االجتماعية. 
المجاالت  في  واالحتكار  والر�سوة  الغ�ش  مخاطر  ت�ستنتج   -4

المختلفة. 
5-  تبيِّن كيفية مكافحة الغ�ش والر�سوة واالحتكار. 

6-  تبيِّن اآداب الحوار.
7-  تو�سح اأهمية االآداب العامة.

8-  تعتز بانتمائك اإلى مجتمعك المحافظ على دينه وهويته.
9- تبيِّن اأهمية المحافظة على كل الممتلكات العامة.

10- تلتزم باالآداب العامة والخا�سة.

-  الدر�ش االأول: م�ساركة الفرد في الحياة المجتمعية.
- الدر�ش الثاين : االآداب العامة.  

-  الدر�ش الثالث : الحفاظ على الملكية العامة والخا�سة.
-  الدر�ش الرابع : مكافحة الر�سوة والغ�ش واالحتكار.

موضوعات الوحدة

 األهداف العامة للوحدة                   

الم�شاركة المجتمعيةالوحدةالرابعة
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م�شاركــــة الفــــرد فــي 

الحياة المجتمعية
الدر�س
الأول

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

اأن  الدر�ش  هذا  من  االنتهاء  بعد  منك  املتوقع  من 
تكون قادًرا على اأن:

ف معنى م�ساركة الفرد يف احلياة املجتمعية. 1- تعرِّ
احلياة  يف  الفرد  م�ساركة  جوانب  بع�ش  د  حتدِّ  -2

املجتمعية.
3-  تبيِّ اهميةم�ساركة الفرد يف احلياة املجتمعية.

تو�سع اأ�ساليب م�ساركة الفرد يف احلياة املجتمعية.  -4
امل�ساركة  يف  اليمني  املجتمع  بتقاليد  تعتز    -5

املجتمعية.
6- ت�سارك يف خدمة جمتمعك.

1- مفهوم امل�ساركة املجتمعية.   نتعلم من الدر�س :
2- جوانب امل�ساركة املجتمعية.

واأ�ساليب  املجتمعية،  بامل�ساركة  االلتزام  اأهمية   -3
تعزيزها.

هي التفاعل االإيجابي لالأفراد في جوانب الحياة االجتماعية 
واالقت�سادية وال�سيا�سية في المجتمع كالحفاظ على الممتلكات 
العامة، واالآداب العامة، وكذا الم�ساركة في الممار�سات ال�سوروية 
في المجتمع، ومكافحة ال�سلوكيات ال�سلبية: مثل الغ�ش والر�سوة 

واالحتكار والتالعب باالأ�سعار ... اإلخ.

ماذا ت�ساهد في ال�سور االآتية:

االأهالي ي�سقون طريًقا اإلى ُقراهم

مفهوم الم�شاركة 

المجتمعية: هج
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م�شاركــــة الفــــرد فــي 

الحياة المجتمعية
الدر�س
الأول

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

اأن  الدر�ش  هذا  من  االنتهاء  بعد  منك  املتوقع  من 
تكون قادًرا على اأن:

ف معنى م�ساركة الفرد يف احلياة املجتمعية. 1- تعرِّ
احلياة  يف  الفرد  م�ساركة  جوانب  بع�ش  د  حتدِّ  -2

املجتمعية.
3-  تبيِّ اهميةم�ساركة الفرد يف احلياة املجتمعية.

تو�سع اأ�ساليب م�ساركة الفرد يف احلياة املجتمعية.  -4
امل�ساركة  يف  اليمني  املجتمع  بتقاليد  تعتز    -5

املجتمعية.
6- ت�سارك يف خدمة جمتمعك.

1- مفهوم امل�ساركة املجتمعية.   نتعلم من الدر�س :
2- جوانب امل�ساركة املجتمعية.

واأ�ساليب  املجتمعية،  بامل�ساركة  االلتزام  اأهمية   -3
تعزيزها.

هي التفاعل االإيجابي لالأفراد في جوانب الحياة االجتماعية 
واالقت�سادية وال�سيا�سية في المجتمع كالحفاظ على الممتلكات 
العامة، واالآداب العامة، وكذا الم�ساركة في الممار�سات ال�سوروية 
في المجتمع، ومكافحة ال�سلوكيات ال�سلبية: مثل الغ�ش والر�سوة 

واالحتكار والتالعب باالأ�سعار ... اإلخ.

ماذا ت�ساهد في ال�سور االآتية:

االأهالي ي�سقون طريًقا اإلى ُقراهم

مفهوم الم�شاركة 

المجتمعية:
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 تاأمل ال�سكل )ا( الذي يو�سح جوانب م�ساركة الفرد في الحياة المجتمعية:

من اأهمية االلتزام بقيم م�ساركة الفرد في الحياة المجتمعية االآتي:

1- رعاية الموؤ�س�سات المجتمعية وتنميتها.
2- تر�سيخ الممار�سات ال�سوروية وتنميتها. 

3- دعم جهود الدولة في تطوير المجتمع، وتحديثه. 
4- ممار�سة الحقوق، واأداء الواجبات .

5- المحافظة على �سالمة الحياة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية، واإيجابياتها.
6- تما�سك المجتمع والحفاظ على قيمه.

جوانب م�شاركة الفرد في الحياة المجتمعية

اأهمية االلتزام بقيم الم�شاركة في الحياة المجتمعية  

جوانب الم�ساركة في الحياة المجتمعية

م��ك��اف��ح��ة ال��ر���س��وة 
واالحتكار والغ�ش

ال���م�������س���ارك���ة ف��ي 
جماعات الن�ساط 

المدر�سي

ال���م���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 
العامة  الممتلكات 

واالآداب العامة

احترام تقاليد المجتمع االإيجابية العمل الطوعي  احترام االآخرين

ال����م���������س����ارك����ة ف��ي 
ت�����س��ج��ي��ع االإن����ت����اج 
الزراعي واالكتفاء 

الذاتي

شكل )1( بعض جوانب مشاركة الفرد في الحياة المجتمعية
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اأ�شاليب تعزيز م�شاركة الفرد في الحياة المجتمعية:

1(   اأجب عن الأ�سئلة الآتية :
ماذا نعني بالم�ساركة المجتمعية ؟  -1

اذكر جانبين من جوانب م�ساركة الفرد في الحياة المجتمعية.  -2
ن اأهمية م�ساركة الفرد في الحياة المجتمعية. بيِّ  -3

�سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
 اأ - العمل الطوعي لخدمة المجتمع من جوانب الم�ساركة المجتمعية.         )        (
)        ( ب - احترام االآخرين يوؤدي اإلى االختالف.                                                        
)        ( ج� - من اأ�ساليب الم�ساركة المجتمعية اأن يقوم االأفراد بتحمل الم�سوؤولية.            

ن�شـــــاط

بطاقة تفكير

طوعية  خدمات  لتقديم  ال�سف  داخل  مجموعات  ت�سكيل  في  زمالئك  مع  ا�سترك 
للمدر�سة والمجتمع، مثل: )زراعة اأ�سجار في حو�ش المدر�سة – حملة نظافة في الحي (  

على  واآثاره  االختبارات،  في  الغ�ش  خطورة  عن  مو�سوًعا  اكتب 
التلميذ والمجتمع م�ستعيًنا بمعلومات من االأ�سرة واأي م�سدر تجده.

اأ�شئلة الدر�س

ومن اأ�ساليب تعزيز م�ساركة الفرد في الحياة المجتمعية ما ياأتي: 
1-  الم�ساركة في االأن�سطة المدر�سية المت�سلة بالبيئة المحلية والمجتمع المحلي.

2-  اال�ستراك في جماعات الن�ساط المدر�سي.
3-  اإتاحة الفر�ش اأمام التالميذ واالأفراد لتحمل الم�سوؤولية.

4-  تبنِّي المواقف التي ت�ساعد على اكت�ساب القيم النبيلة. 
5-  التوعية باأهمية الم�ساركة في الحياة المجتمعية للفرد والمجتمع.

6-  توجيه اأبناء المجتمع اإلى ما يجب اأن يفعلوه في المواقف الحياتية المختلفة.

هج
منا

 لل
ــة

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا

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



52 

التربية الوطنية 

اأ�شاليب تعزيز م�شاركة الفرد في الحياة المجتمعية:

1(   اأجب عن الأ�سئلة الآتية :
ماذا نعني بالم�ساركة المجتمعية ؟  -1

اذكر جانبين من جوانب م�ساركة الفرد في الحياة المجتمعية.  -2
ن اأهمية م�ساركة الفرد في الحياة المجتمعية. بيِّ  -3

�سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
 اأ - العمل الطوعي لخدمة المجتمع من جوانب الم�ساركة المجتمعية.         )        (
)        ( ب - احترام االآخرين يوؤدي اإلى االختالف.                                                        
)        ( ج� - من اأ�ساليب الم�ساركة المجتمعية اأن يقوم االأفراد بتحمل الم�سوؤولية.            

ن�شـــــاط

بطاقة تفكير

طوعية  خدمات  لتقديم  ال�سف  داخل  مجموعات  ت�سكيل  في  زمالئك  مع  ا�سترك 
للمدر�سة والمجتمع، مثل: )زراعة اأ�سجار في حو�ش المدر�سة – حملة نظافة في الحي (  

على  واآثاره  االختبارات،  في  الغ�ش  خطورة  عن  مو�سوًعا  اكتب 
التلميذ والمجتمع م�ستعيًنا بمعلومات من االأ�سرة واأي م�سدر تجده.

اأ�شئلة الدر�س

ومن اأ�ساليب تعزيز م�ساركة الفرد في الحياة المجتمعية ما ياأتي: 
1-  الم�ساركة في االأن�سطة المدر�سية المت�سلة بالبيئة المحلية والمجتمع المحلي.

2-  اال�ستراك في جماعات الن�ساط المدر�سي.
3-  اإتاحة الفر�ش اأمام التالميذ واالأفراد لتحمل الم�سوؤولية.

4-  تبنِّي المواقف التي ت�ساعد على اكت�ساب القيم النبيلة. 
5-  التوعية باأهمية الم�ساركة في الحياة المجتمعية للفرد والمجتمع.

6-  توجيه اأبناء المجتمع اإلى ما يجب اأن يفعلوه في المواقف الحياتية المختلفة.
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االآداب العام����ة هي �سلوكيات  نطبقها 
الحي����اة  ف����ي  االآخري����ن  م����ع  تعاملن����ا  ف����ي 

واالأماكن العامة.

االآداب العامة  الدر�س

الثاين

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

هذا  من  االنتهاء  بعد  منك  املتوقع  من 
الدر�ش اأن تكون قادًرا على اأن:

ف معنى االآداب العامة. 1- تعرِّ
تبيِّن اأهمية االآداب العامة.  -2

د بع�ش �سلوكيات االآداب العامة. تعدِّ  -3
4- تو�سح اآداب التعامل مع القوانين.

5- تج�سد االآداب العامة في �سلوكياتك.
ر اأهمية االلتزام باالآداب العامة. 6- تقدِّ

نتعلم من الدر�س:

1- مفهوم االآداب العامة.
2- اأهمية االآداب العامة.

3- االآداب العامة تجاه االآخرين.
اأهمية االأداب العامة:

مفهوم االأداب العامة:

يحثن���ا الق���راآن الكري���م عل���ى االلت���زام ب���االآداب 
تعال���ي:                  اهلل  ق���ال  �سلوكياتن���ا  جمي���ع  ف���ي  العام���ة 

جث       يت  متىت  خت  حت  جت  يب  ژىب 

مث ىث يث  حج ژ)لقمان(

اإالَم توجه االآية الكريمة؟
توج���ه االآي���ة اإل���ى التاأني ف���ي الم�سي  راج���اًل اأو 
عن���د  قي���ادة ال�سي���ارة؛ الأن ذل���ك م���ن االآدب والخلق 
الرفي���ع، كم���ا توج���ه ب�س���رورة خف����ش ال�س���وت عند 

الحديث مع االآخرين.

اإن الق���راآن الكري���م  وتعالي���م االإ�س���الم تبيِّن لن���ا اأهمية تطبي���ق االآداب العام���ة؛ الأنها تحقق 
الكثي���ر م���ن الفوائ���د للف���رد والمجتم���ع،  فاالإن�س���ان يعي����ش ف���ي مجتم���ع  يحي���ط ب���ه الكثير من 
االأ�سخا�ش،  ولكل منهم  تفكيره المختلف، وم�سالحه المختلفة، ولكل �سخ�ش خ�سو�سيته في 
الحي���اة؛ لذل���ك عندم���ا نتعامل مع االآخرين يجب اأن ندرك هذه االأ�سي���اء، ونتعلم تطبيق االآداب 
العامة في حياتنا مع االآخرين؛ لكي نعي�ش حياة ي�سودها االن�سجام واال�ستقرار وال�سكينة،  ويعم 

الود واالحترام بين اأفراد المجتمع.
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من االآداب العامة في التعامل مع االآخرين ما ياأتي:
قناعاتهم  اإل��ى  ن�سيئ  وال  االآخ��ري��ن،  اآراءن���ا على  نفر�ش  اأن  ينبغي  :ال  االآخ��ري��ن  اح��ت��رام   -1
واأفكارهم، بل يجب  اأن نح�سن الحديث معهم، ونبيِّن لهم الحق فيما  اختلفنا فيه عماًل 

ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  تعالى:  اهلل  بقول 
ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ )النحل(.

2-  احترام كبار ال�سن: يجب احترام كبار ال�سن من خالل الحديث معهم، ومعاملتهم باأدب، 
ى ى ائ ائ  ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ژ  تعالى:  قال  ال�سخرية منهم،  وعدم 
حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی    ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ 

خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث مث ژ )الحجرات(
االإقناع  على  يعتمد  ال��ذي  البناء  الحوار  قواعد  نحترم  اأن  يجب  البناء:  الحوار  احترام   -3

بالحجة والمنطق . 
ا يقفون في طابور للح�سول على خدمة  احترام النظام المجتمعي: عندما ت�ساهد اأ�سخا�سً  -4
معينة يجب اأن تقف حيث انتهى بك الطابور، وال تحاول اختراق االآخرين وتجاوز اأماكنهم.
االحتياجات  ذوي  من  االأ�سخا�ش  ن�ساعد  اأن  يجب  الخا�سة:  االحتياجات  ذوي  اح��ت��رام   -5

الخا�سة مثل المعاقين، اأو اأ�سحاب العاهات، ونراعي م�ساعرهم. 
التج�س�ش              ع��دم  الكريم على  ال��ق��راآن  االآخ��ري��ن: فقد حثنا  التدخل في خ�سو�سيات  ع��دم   -6

والتدخل في �سووؤن االآخرين، وعدم ال�سوؤال عن اأ�سياء ال تعنينا.  
مكان  اأو  معيِّنة  طريق  عن  �سخ�ش  ي�ساألنا  عندما  ال�سحيحة:  طريقه  اإل��ى  التائه  اإر�ساد   -7

معيِّن، يجب اأن نكون �سادقين في اإر�ساده وتو�سيله اإذا اأمكن ذلك. 
عدم اإزعاج االآخرين: �سواء برفع ال�سوت، اأم بالفو�سى في االأماكن العامة.  -8

اآداب الطريـــــق:

من اآداب الطريق:
عدم الجلو�ش في الطرقات العامة.  -1

2- رد ال�سالم.
اإماطة االأذى عن الطريق.  -3

احترام اإ�سارة المرور عند قيادة ال�سيارة.   -4
العبور من االأماكن المخ�س�سة للم�ساة.   -5

م�ساعدة الكفيف وذوي االحتياجات الخا�سة وكبير ال�سن عند العبور على الطريق.  -6

االآداب العامة في التعامل مع االآخرين
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من االآداب العامة في التعامل مع االآخرين ما ياأتي:
قناعاتهم  اإل��ى  ن�سيئ  وال  االآخ��ري��ن،  اآراءن���ا على  نفر�ش  اأن  ينبغي  :ال  االآخ��ري��ن  اح��ت��رام   -1
واأفكارهم، بل يجب  اأن نح�سن الحديث معهم، ونبيِّن لهم الحق فيما  اختلفنا فيه عماًل 

ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  تعالى:  اهلل  بقول 
ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ )النحل(.

2-  احترام كبار ال�سن: يجب احترام كبار ال�سن من خالل الحديث معهم، ومعاملتهم باأدب، 
ى ى ائ ائ  ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ژ  تعالى:  قال  ال�سخرية منهم،  وعدم 
حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی    ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ 

خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث مث ژ )الحجرات(
االإقناع  على  يعتمد  ال��ذي  البناء  الحوار  قواعد  نحترم  اأن  يجب  البناء:  الحوار  احترام   -3

بالحجة والمنطق . 
ا يقفون في طابور للح�سول على خدمة  احترام النظام المجتمعي: عندما ت�ساهد اأ�سخا�سً  -4
معينة يجب اأن تقف حيث انتهى بك الطابور، وال تحاول اختراق االآخرين وتجاوز اأماكنهم.
االحتياجات  ذوي  من  االأ�سخا�ش  ن�ساعد  اأن  يجب  الخا�سة:  االحتياجات  ذوي  اح��ت��رام   -5

الخا�سة مثل المعاقين، اأو اأ�سحاب العاهات، ونراعي م�ساعرهم. 
التج�س�ش              ع��دم  الكريم على  ال��ق��راآن  االآخ��ري��ن: فقد حثنا  التدخل في خ�سو�سيات  ع��دم   -6

والتدخل في �سووؤن االآخرين، وعدم ال�سوؤال عن اأ�سياء ال تعنينا.  
مكان  اأو  معيِّنة  طريق  عن  �سخ�ش  ي�ساألنا  عندما  ال�سحيحة:  طريقه  اإل��ى  التائه  اإر�ساد   -7

معيِّن، يجب اأن نكون �سادقين في اإر�ساده وتو�سيله اإذا اأمكن ذلك. 
عدم اإزعاج االآخرين: �سواء برفع ال�سوت، اأم بالفو�سى في االأماكن العامة.  -8

اآداب الطريـــــق:

من اآداب الطريق:
عدم الجلو�ش في الطرقات العامة.  -1

2- رد ال�سالم.
اإماطة االأذى عن الطريق.  -3

احترام اإ�سارة المرور عند قيادة ال�سيارة.   -4
العبور من االأماكن المخ�س�سة للم�ساة.   -5

م�ساعدة الكفيف وذوي االحتياجات الخا�سة وكبير ال�سن عند العبور على الطريق.  -6

االآداب العامة في التعامل مع االآخرين

ي
ون

لكرت
اإل

م 
لي

تع
 لل

ــة
ام

لع
ة ا

دار
اإل

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



55 

للصف التاسع

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  .1
ف االآداب العامة. عرِّ اأ- 

د بع�ش االآداب العامة في التعامل مع االآخرين. عدِّ ب- 
ج�-  اذكر بع�ش اآداب الطريق.

�سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
اأ-   التدخل في خ�سو�سيات االآخرين من االآداب العامة.                                              )       (
ب- احترام كبار ال�سن وم�ساعدة الكفيف على العبور من االآداب العامة.                      )       (
ج-  المحافظة على النظافة في المدرا�ش والحدائق والم�ساجد من االآداب العامة.    )       (
د-  مخالفة قوانين المرور والجهات االمنية لي�ست من االآداب العامة.                                  )       (

اأ�شئلة الدر�س

ن�شـــــاط
واأ�سرار  بالطابور،  االلتزام  تطبيق  تج�سد  م�سرحية  بكتابة  زمالئك  مع  ا�سترك 

مخالفتها،  ثم قوموا بعر�سها في  الطابور المدر�سي م�ستعينين بمعلمكم.

االأ�س�ش بطاقة تفكير وو�سع  العامة  االآداب  من  كثير  عن  الكريم  القراآن  تكلم 
لتنظيم الحياة والعالقات بين االأفراد، اكتب مو�سوًعا عن ذلك م�ستداًل 

باالآيات القراآنية المنا�سبة.

ت�سغيل مكبرات  الطريق وعدم  اإغ��الق  ال�سوارع، وعدم  االأعرا�ش في  عدم و�سع مخيمات   -7
اإزع��اج  اإل��ى  ت��وؤدي  التي  النارية  ا�ستعمال االأعيرة  االأ�سوات في مخيمات االأع��را���ش، وع��دم 

ا. االآخرين، وربما قد توؤذيهم ج�سديًّ

اآداب التعامل مع القوانين:

اأهم ال�سلوكيات التي تعبِّر عن  يعد احترام د�ستور الدولة المن�سجم مع القراآن الكريم من 
تربية االإن�سان والتزامه باالآداب العامة، ون�سير  اإلى بع�ش منها:

المجتمع. و�سالمة  باأمن  الخا�سة  االأمنية  الجهات  وتوجيهات  بقوانين  االلتزام  	•
الخطاأ.  الممار�سات  عن  واالبتعاد  ال�سحية،  الجهات  بقوانين  االلتزام  	•

وكذلك االلتزام بتوجيهات بقية الجهات فيما يتعلق بتنظيم الحياة، وتنظيم العالقات بين 
اأفراد المجتمع و العاملين لخدمة المجتمع كالموظفين والم�سوؤولين في تلك الجهات.

56 

التربية الوطنية 

الحفاظ على الملكية العامة والخا�شة
الدر�س
الثالث

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

م���ن امل��ت��وق��ع م��ن��ك ب��ع��د االإن���ت���ه���اء م���ن ه��ذا 
الدر�ش اأن تكون قادًرا على اأن:

ف م��ع��ن��ى  امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��ام��ة وامل��ل��ك��ي��ة  1-ت���ع���رِّ
اخلا�سة.

وامللكية  العامة  امللكية  ب��ي  ال��ف��رق  تو�سح   -2
اخلا�سة.

3-ت���ب���يِّ اأه��م��ي��ة احل���ف���اظ ع��ل��ى امل��م��ت��ل��ك��ات 
العامة واخلا�سة. 

4-ت���ب���يِّ واج���ب���ات ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل��م��ت��ل��ك��ات 
العامة.

العامة  املمتلكات  على  يحافظ  م��ن  ر  ت��ق��دِّ  -5
واخلا�سة. 

 نتعلم من الدر�س :
1- مفهوم امللكية العامة واخلا�سة.

2- اأنواع املمتلكات العامة واخلا�سة، والتعامل 
معها.

3- املمتلكات اخلا�سة واحلفاظ عليها. 

المباني  ت��ل��ك  ب��ه��ا  ن��ع��ن��ي  العامة:  الملكية 
وال��م��ن�����س��اآت وال��م��وؤ���س�����س��ات وال�����س��رك��ات 
والم�سانع التي تبنيها الدولة لخدمة 
م�����س��ال��ح ال��م��ج��ت��م��ع، وه����ي ت��ع��د م��ل��ًك��ا 
ل��ج��م��ي��ع اأف�������راد ال��م��ج��ت��م��ع ي��ح��ق لهم 

االنتفاع بها وفًقا للقانون.
والمحالت  المباني  هي  الخا�سة:  الملكية 
والم�سانع  وال�����س��رك��ات  وال��م��وؤ���س�����س��ات 
وغيرها  التي يملكها فرد اأو مجموعة 

من االأفراد من اأبناء المجتمع. 

إحدى المباني الحكومية هج
منا
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الحفاظ على الملكية العامة والخا�شة
الدر�س
الثالث

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

م���ن امل��ت��وق��ع م��ن��ك ب��ع��د االإن���ت���ه���اء م���ن ه��ذا 
الدر�ش اأن تكون قادًرا على اأن:

ف م��ع��ن��ى  امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��ام��ة وامل��ل��ك��ي��ة  1-ت���ع���رِّ
اخلا�سة.

وامللكية  العامة  امللكية  ب��ي  ال��ف��رق  تو�سح   -2
اخلا�سة.

3-ت���ب���يِّ اأه��م��ي��ة احل���ف���اظ ع��ل��ى امل��م��ت��ل��ك��ات 
العامة واخلا�سة. 

4-ت���ب���يِّ واج���ب���ات ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل��م��ت��ل��ك��ات 
العامة.

العامة  املمتلكات  على  يحافظ  م��ن  ر  ت��ق��دِّ  -5
واخلا�سة. 

 نتعلم من الدر�س :
1- مفهوم امللكية العامة واخلا�سة.

2- اأنواع املمتلكات العامة واخلا�سة، والتعامل 
معها.

3- املمتلكات اخلا�سة واحلفاظ عليها. 

المباني  ت��ل��ك  ب��ه��ا  ن��ع��ن��ي  العامة:  الملكية 
وال��م��ن�����س��اآت وال��م��وؤ���س�����س��ات وال�����س��رك��ات 
والم�سانع التي تبنيها الدولة لخدمة 
م�����س��ال��ح ال��م��ج��ت��م��ع، وه����ي ت��ع��د م��ل��ًك��ا 
ل��ج��م��ي��ع اأف�������راد ال��م��ج��ت��م��ع ي��ح��ق لهم 

االنتفاع بها وفًقا للقانون.
والمحالت  المباني  هي  الخا�سة:  الملكية 
والم�سانع  وال�����س��رك��ات  وال��م��وؤ���س�����س��ات 
وغيرها  التي يملكها فرد اأو مجموعة 

من االأفراد من اأبناء المجتمع. 

يإحدى المباني الحكومية
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والم�ست�سفيات،  والم�ساجد،  المدار�ش،  ومنها:  ومتعددة،  ومتنوعة  كثيرة  العامة  الممتلكات 
والمكاتب  والوزارات  والطرقات،  ال�سرطة،  واأق�سام  الحكومية،  والم�سانع  المالعب،  والحدائق، 

الحكومية و االآثار وكل ما يتبعها من: ال�سيارات، واالآالت، والمعدات ،...اإلخ.
اأبناء  ولكل  لك  ملك  وهي  فيها،  تدر�ش  التي  الحكومية  المدر�سة  العامة  الممتلكات  فمن 
المجتمع، وكذلك الم�سجد والحديقة والطريق والمكتب الحكومي، كل هذه االأماكن هي ملكنا 
جميًعا؛ الأنها بنيت على نفقة الدولة، لكي ي�ستفيد منها جميع اأبناء المجتمع، ومن الواجب اأن 
ن�سعر باأهمية هذه الملكية؛ لكي نتعامل معها ب�سكل �سحيح، ونظًرا الأن اال�ستفادة منها حق لنا 

جميًعا، فاإن الحفاظ عليها واجب علينا جميًعا .

العامة: الممتلكات  مع  التعامل  •		واجبات 
هناك مجموعة من ال�سلوكيات التي يجب اأن نتحلى بها عند التعامل مع الممتلكات العامة، 

نذكر منها ما ياأتي:  
الحفاظ على نظافتها؛ الأنها ملكنا جميًعا.  -1

الحفاظ عل محتوياتها وعدم العبث فيها واإتالفها، وعدم اال�ستهتار باأدواتها واحتياجاتها،   -2
ومفاتيح  المعامل،  واأدوات  والطاوالت،  والكرا�سي  وال�سبورات  واالأب��واب،  مثل:)النوافذ، 
من  وغيرها  واالأ�سجار  االأر�سيات،  وبالط  الجدران،  وطالء  المياه،  وحنفيات  الكهرباء، 

محتويات تلك االأماكن(.
توعية االآخرين باأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة.  -3

منع اأي �سخ�ش نراه يعبث بتلك الممتلكات؛ الأنها تعد ملكنا جميًعا فاإن لم ن�ستطع منعه   -4

اأنواع الممتلكات العامة:
إحدى الحدائق العامة
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فيجب اأن نقوم باالإبالغ عنه؛ ليتم معاقبته.
يجب عدم تخريب الطرقات االإ�سفلتية بو�سع المطبات الع�سوائية بدون توجيهات المرور.  -5

االهتمام باالآثار اليمنية وحماية المناطق االأثرية من ال�سرقة والتهريب والعبث بها.  -6

العامة: الممتلكات  على  •				اأهميةالحفاظ 
اإن الحفاظ على الممتلكات يمثل اأهمية كبرى بالن�سبة للدولة وللفرد والمجتمع،  ونلخ�ش 

تلك االأهمية فيما ياأتي: 
اال�ستفادة من تلك الممتلكات اأطول وقت ممكن.   -1

تخفيف نفقات البناء والترميم على الدولة.  -2
تعك�ش وعي المجتمع وال�سعور بالم�سوؤولية نحو الممتلكات العامة.  -3

تنمي لدى االأ�سخا�ش الذوق العام والح�ش الوطني.  -4

الحفاظ على الملكية الخا�سة :
الملكية الخا�سة هي حق من الحقوق التي كفلتها ال�سريعة االإ�سالمية والقوانين لكل فرد 
التجارية، والمطاعم  االأ�سواق  المجتمع، مثل  المجتمع، ومنها ما ي�ستخدم لخدمة  اأفراد  من 
الترفيهية، وال�سركات والم�سانع وغيرها، فيجب علينا الحفاظ عليها؛ الأنها ت�سهم  والنوادي 

في تنمية االقت�ساد الوطني، وت�سغيل االأيدي العاملة. 

اإحدى الممتلكات الخا�سة هج
منا
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فيجب اأن نقوم باالإبالغ عنه؛ ليتم معاقبته.
يجب عدم تخريب الطرقات االإ�سفلتية بو�سع المطبات الع�سوائية بدون توجيهات المرور.  -5

االهتمام باالآثار اليمنية وحماية المناطق االأثرية من ال�سرقة والتهريب والعبث بها.  -6

العامة: الممتلكات  على  •				اأهميةالحفاظ 
اإن الحفاظ على الممتلكات يمثل اأهمية كبرى بالن�سبة للدولة وللفرد والمجتمع،  ونلخ�ش 

تلك االأهمية فيما ياأتي: 
اال�ستفادة من تلك الممتلكات اأطول وقت ممكن.   -1

تخفيف نفقات البناء والترميم على الدولة.  -2
تعك�ش وعي المجتمع وال�سعور بالم�سوؤولية نحو الممتلكات العامة.  -3

تنمي لدى االأ�سخا�ش الذوق العام والح�ش الوطني.  -4

الحفاظ على الملكية الخا�سة :
الملكية الخا�سة هي حق من الحقوق التي كفلتها ال�سريعة االإ�سالمية والقوانين لكل فرد 
التجارية، والمطاعم  االأ�سواق  المجتمع، مثل  المجتمع، ومنها ما ي�ستخدم لخدمة  اأفراد  من 
الترفيهية، وال�سركات والم�سانع وغيرها، فيجب علينا الحفاظ عليها؛ الأنها ت�سهم  والنوادي 

في تنمية االقت�ساد الوطني، وت�سغيل االأيدي العاملة. 

اإحدى الممتلكات الخا�سة
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اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  .1
ماذا نعني بالملكية العامة والملكية الخا�سة؟ اأ- 

د بع�ش اأنواع الممتلكات العامة. عدِّ ب- 
ج�- اكتب اأربعة من واجبات التعامل مع الممتلكات العامة.

لخ�ش اأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة. د- 

�سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
اأ-  المطاعم من الممتلكات العامة.                               )       (
لي�ش من الواجب علينا الحفاظ على الممتلكات الخا�سة.           )       ( ب-  
ج-   يجب االهتمام باالآثار؛ الأنها ملك المجتمع.           )       (

ن�شـــــاط
ا�سترك مع زمالئك  باإعداد لوحات تحتوي على �سور لبع�ش المن�ساآت العامة مع و�سف 

الخدمة التي تقدمها تلك المن�ساآت وتعليقها في ال�سف. 

اأ�شئلة الدر�س

التي بطاقة تفكير االأ�سباب  في  فّكر  عدواني.  �سلوك  العامة  الممتلكات  تخريب 
تدفع بع�سهم للقيام بتلك االأعمال، واكتبها في مقال. 
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مكافحة الر�شوة والغ�س واالحتكار
الدر�س
الرابع

   اأهداف الدر�س   
عزيزي التلميذ:

من املتوقع منك بعد االنتهاء من هذا الدر�ش اأن 
تكون قادًرا على اأن:

ف معنى الر�سوة والغ�ش واالحتكار.  1- تعرِّ
الغ�ش يف االخ��ت��ب��ارات على  اآث���ار  د بع�ش  2- حت��دِّ

الفرد واملجتمع.
والغ�ش  الر�سوة  مكافحة  و�سائل  بع�ش  3- تذكر 

واالحتكار.
تبيِّ اأهمية مكافحة الر�سوة والغ�ش واالحتكار.  -4
على  نبوية  واأح���ادي���ث  ق��راآن��ي��ة  ب��اآي��ات  ت�ستدل   -5

جتنب الر�سوة والغ�ش واالحتكار.
6- حتارب �سلوك الر�سوة والغ�ش واالحتكار ومن 

ميار�سه. 
7- تبتعد عن ممار�سة الر�سوة والغ�ش واالحتكار.

ب��ال��ر���س��وة والغ�ش  ي��ت��ع��ام��ل  ر ك��ل م��ن ال  ت��ق��دِّ  -8
واالحتكار يف عمله.

نتعلم من الدر�س :
1- مفهوم الر�سوة ومكافحتها.

2- مفهوم الغ�ش ومكافحته.
3- مفهوم االحتكار ومكافحته.

الر�سوة:
    هي اأن يقوم اأحد االأ�سخا�ش باإعطاء 
مبلغ مالّي اأو هدايا من اأي نوع  لموظف 
في اأي مكان، اأو قا�ٍش اأو �سخ�ش م�سوؤول 
على م�سالح النا�ش، بغر�ش الح�سول على 

�سيء ال ي�ستحقه، اأو االإ�سرار باالآخرين.

 الغ�ش: 
هو اإظهار  محا�سن ال�سلع والخدمات 
واإخفاء عيوبها، وهو محرم �سرًعا ومعاَقب 

عليه قانوًنا.

م��ن ال��واج��ب علينا م��ح��ارب��ة ال��ر���س��وة 
ب���االم���ت���ن���اع ع����ن دف���ع���ه���ا، واالإب���������الغ ع��م��ن 
ومنع  لالأمانة،  خيانة  فيها  الأن  يطلبها؛ 
ال��ح��ق��وق ع��ن اأ���س��ح��اب��ه��ا؛ ول��ه��ذا يحرمها 

االإ�سالم، ويعاقب عليها القانون اليمني. 
واآله  النبي �سلى اهلل عليه  اأمرنا  وقد 
الرا�سي  اهلل  �لعن  ق��ال:  عندما  بتجنبها 
والمرت�سي، والرائ�ش الذي يم�سي بينهما�.

التي  ل��الأ���س��رار  مكافحتها  وواج��ب��ن��ا 
ت�سببها للفرد والمجتمع .
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مكافحة الر�شوة والغ�س واالحتكار
الدر�س
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للصف التاسع

تقوم المعامالت بين النا�ش على ال�سدق واالأمانة بداًل من الكذب والغ�ش والخيانة  التي 
نهى اهلل عن ممار�ستها في محكم كتابه الكريم في قوله تعالى: 

ó ژ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ      ۉ 
ۉ ې ې ژ)�سورة المطففين( 

     وقال ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم-:))من غ�سنا فلي�ش منا ((. 
      ولكي تحمي الدولة المجتمع من مخاطر الغ�ش في المعامالت بين اأفراده، فقد ت�سمن 
قانون العقوبات اليمني عقوبة لمن يقوم بممار�سة الغ�ش، حيث تن�ش المادة )312( على اأن:  

)ُيعاَقب بالحب�ش مدة ال تزيد على �سنة اأو بالغرامة على كل من غ�ش اأو �سرع في اأن يغ�ش(.

الغ�ش في الختبارات : 
يعد من اأخطر اأنواع الغ�ش واأكثرها تدميًرا لالأجيال، وهو �سبب الإنتاج بقية اأنواع الغ�ش، 

وقد تزايدت  ظاهرة الغ�ش في االختبارات ب�سكل مخيف والأ�سباب متعددة.

بع�ش اآثار الغ�ش في االختبارات على التالميذ والمجتمع.
يقلل من االهتمام بالتح�سيل العلمي.    -1

يت�سبب في �سياع م�ستقبل االأ�سخا�ش الذين يعتمدون عليه.  -2
يت�سبب في اإهدار الكفاءات في المجتمع.  -3

4-   يوجد النجاح الزائف، ويدمر قيم االجتهاد والمثابرة. 
ينتج اأجيااًل �سطحيين، ي�سهل تعبئتهم باأفكار هدامة.   -5

عليه،  ال�سكوت  وعدم  ومحاربته،  الخطير  االأمر  لهذا  التنبه  المجتمع  اأبناء  واجب  ومن 
ونبذه واحتقار كل من يقوم به اأو يروج له، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم الإنهاء ظاهرة 

الغ�ش في االختبارات وتفعيل الم�سوؤولية الدينية في ذلك.

مكافحة الغ�س :

مفهوم الحتكار: هو حب�ش ال�سلع، والتحكم 
فيما يحتاجه النا�ش من �سروريات الحياة، 
اإل��ى وق��ت ال��غ��الء، والتحكم  وتخزين ذل��ك 
م في ال�سرع ويعاقب  في اأ�سعارها. وهو محرَّ

عليه القانون. 

و�سلم:  واآله  الر�سول �سلى اهلل عليه  قال 
االأ�سعار  اهلل  اأرخ�ش  اإن  المحتكر  تع�ش   ((

َحِزَن، واإن اأغالها َفِرَح((.

مكافحـــة االحتكـــار:
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التربية الوطنية 
من و�سائل مكافحة الر�سوة والغ�ش والحتكار

من و�سائل مكافحة الر�سوة والغ�ش واالحتكار ما ياأتي:

االمتناع عن التعامل مع الذين يمار�سون الغ�ش والر�سوة واالحتكار.  -1

تبليغ الجهات المخت�سة باالأفراد الذين يثبت اأنهم يغ�سون اأو يحتكرون اأو يرت�سون.  -2

توعية زمالئنا واأ�سدقائنا واأ�سرنا حتى ال يقعوا فري�سة لمن يمار�سون تلك االأعمال.  -3

توعي���ة الذي���ن يقوم���ون  بمث���ل  تل���ك االأعم���ال  باأ�سراره���ا عل���ى اأنف�سه���م واأ�سره���م   -4

ومجتمعهم.

من فوائد مكافحة الر�سوة والغ�ش والحتكار:
1- عدم اأكل اأموال النا�ش بالباطل. 

2- الحر�ش على م�ستقبل االأجيال من ال�سياع. 

3- توفير ال�سلع والخدمات التي يحتاجها االأفراد باأ�سعار عادلة.

4- قيام االأفراد بواجباتهم، وعدم �سياع حقوق االآخرين. 

5- الحفاظ على حياة و�سحة اأفراد المجتمع.
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من و�سائل مكافحة الر�سوة والغ�ش والحتكار
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للصف التاسع

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  .1
ما معنى المفاهيم االتية:  الر�سوة ، الغ�ش ، االحتكار؟  -1

اذكر اأهم و�سائل مكافحة الر�سوة والغ�ش واالحتكار.  -2

اذكر عدًدا من مخاطر الغ�ش في االختبارات.  -3

اذكر بع�ش فوائد مكافحة الر�سوة والغ�ش واالحتكار.  -4

�سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
اأ-  الغ�ش في االختبارات اأخطر اأنواع الغ�ش.                  )       (

ب-  الر�سوة هي دفع مبلغ مالي ل�سخ�ش ما بغر�ش الح�سول على �سيء لي�ش من حقه  )       (

ج-  من و�سائل مكافحة الر�سوة والغ�ش واالحتكار تبليغ الجهات الر�سمية.             )       (

د -  مكافحة الر�سوة والغ�ش واالحتكار توؤدي اإلى انت�سار قيم االإخاء في المجتمع.      )       (

اأ�شئلة الدر�س

ن�شـــــاط
الغ�ش في االختبارات، وعلقها في  اآثار  اكتب لوحة تو�سح فيها  بالتعاون مع زمالئك 

مكان بارز في لوحة المدر�سة.

        المت�سرر االأول من الر�سوة هو المجتمع بجميع مكوناته، بطاقة تفكير

 حلل تلك االأ�سرار، واعر�ش النتائج على معلمك. 
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اأجب عن الأ�سئلة الآتية:  .1
ما معنى المفاهيم االآتية: الغ�ش ، االحتكار،  االآداب العامة؟ اأ- 

ب-  اذكر اأهم فوائد االلتزام بقيم الم�ساركة المجتمعية.
ج�- بيِّن مخاطر الغ�ش في االختبارات.

د اأهم االآداب العامة في التعامل مع االآخرين. عدِّ د- 
ما اأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة؟ ه�- 

�سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة الخطاأ فيما ياأتي:  .2
اأ-   من الممتلكات العامة المدر�سة ، الم�ست�سفى ، الطريق، الحديقة.                          )       (

ب- من االآداب  العامة الجلو�ش في الطرقات.                                                                  )       (

ج�- مكافحة الر�سوة والغ�ش واالحتكار توؤدي اإلى انت�سار قيم االإخاء في المجتمع.         )         (

د - الحوار البناء يعتمد على الحجج واالإقناع واالأدلة.                                                     )        (

تقويــــم الوحــــــدة

ن�شـــــاط
بالتعاون مع زمالئك  قم بعمل لوحة تت�سمن تعريف المو�سوعات االآتية: 

-  الم�ساركة المجتمعية. 
-  الممتلكات العامة.

-  االآداب العامة.
-  الر�سوة، والغ�ش، واالحتكار.

      الغ�ش في جميع جوانب الحياة له اآثار �سلبية على الفرد والمجتمع.بطاقة تفكير
ا�ستنتج بع�ش االآثار التي �ساهدتها في حياتك عن مخاطر الغ�ش.

تــم
حبمــــد اهلل

الإدارة العامة للمناهج

curricula.ye@gmail.com
00967771761429
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