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صــلاح التربــوّي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند       يتصــف ال�إِ
ــة المطــورة للنظــام التعليمــي الِفَلســطينّي  ــة الوطني ــى الرؤي ــذي انعكــس عل ــر ال أم ــة النشــاأة، ال� ــى واقعي اإِل
فــي محــاكاة الخصوصيــة الِفَلســطينّية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإِرســاء قيــم تعــزز مفهــوم 
المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبات، 
آمــال،  يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإِصــلاح يحقــق ال�

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    ويلامــس ال�
     ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علًمــا لــه قواعــده ومفاهيمــه، 
ــا، بمــا  ــة بجوانبهــا جميًع ــة التعلمي ــة التعليمي ــة عالجــت اأركان العملي فقــد جــاءت ضمــن خطــة متكامل
ــات عصــر  ــة متطلب ــى مواجه ــادر عل ــل ق ــداد لجي ع ــدار، وال�إِ ــة باقت ــات النوعي ــي تجــاوز التحدي يســهم ف
المعرفــة، دون التــورط فــي اإِشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال 
اإِلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإِنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن 

نحملــه ونعظمــه.   
    ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــوًل� لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإِنتاجهــا، 
وباســتحضار واٍع لعديــد المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة 
ــى مجتمــع  ــه الوصــول اإِل طــار قوام ــة باإِ ــة محكوم ــق رؤي ــر المناهــج الِفَلســطينّية وف ــاة، جــاء تطوي المتوّخ
ــق  ــة بجعــل تحقي ــات الكفيل ــة المتطلب ــا، وتلبي ــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجي ِفَلســطينّي ممتلــك للقي
ــات والمنطلقــات  ــن ال�أهــداف والغاي ــول� التناغــم بي ــا كان ليكــون ل ــة حقيقــة واقعــة، وهــو م هــذه الرؤي
والمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــًرا عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيًّــا وتربويًّــا 

وفكريًّا.
ــَن المنهــاج دورهــا  ــة الكتــب المقــرّرة ِم ــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئي ــر لهــذا التطوي     ثّمــة مرجعيــات تؤطّ
ــذا  ــي ه ــا، وف ــا، ووطنيًّ ــا، وفكريًّ ــوب معرفيًّ ــن المطل ــّلاق بي ــي خ ــوازن اإِبداع ــيس لت ــي التاأس ــول ف الماأم
طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإِليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي  ال�إِ
ضافــة اإِلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل  الِفَلســطينّي، بال�إِ

المخرجــات.
     ومــع اإِنجــاز هــذه المرحلــة ِمــَن الجهــد، يغــدو اإِزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق 
ــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد  ــا اأق ــة العلي ــم، وللجن شــراف، والتصمي ــق، وال�إ التاأليــف والمراجعــة، والتدقي

تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة ِمــَن العمــل.

وزارة التربيــة والتعليم
مركـــز المناهج الِفَلســطينّية
كانــون ال�أول / ٢٠١٧ م

تقديم



مقدمة

نضــع بيــن اأيديكــم الجــزء الثانــي مــن كتــاب الدراســات ال�جتماعيــة للصــف الخامــس ال�أساســي، وفقــاً   

للتوّجهــات الحديثــة لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينّية، فــي َضــْوء خطّتهــا الشــاملة لتطويــر التعليــم العــام فــي 

. فلســطين

يهــدف منهــاج الدراســات ال�جتماعّيــة للصــف الخامــس ال�أساســي اإلــى اإكســاب الطلبــة المعــارف والمهــارات   

ــة ســلوكه  ــة الصالحــة، مــن خــلال تنمي ــة الوطني ــه التربي ــب وتربيت ــم وال�تجاهــات؛ بغــرض صقــل شــخصّية الطال والقي

ومهاراتــه وتوّجهاتــه التــي تســهم فــي بنــاء الوطــن، والحــرص علــى مقدراتــه.

ــب  ــل الطال ــم، وجع ــم المتمركــز حــول المتعل ــاً التعلي ــة، مراعي ــد الطلب ــة عن ــب النمــو المختلف ويراعــي جوان  

محــور العمليــة التعليميــة، وباحثــاً عــن المعلومــة ومستكشــفاً لهــا، وتنميــة اســتراتيجية حــّل المشــكلات والتعليــم 

ــع المباحــث ال�أخــرى؛  ــة، والتكامــل م ــة والعالمّي قليمّي ــة وال�إ ــة الوطنّي ــط تعلمــه بالســياقات الحياتي ــه، ورب ــي لدي التعاون

أنشــطة التفاعلّيــة، والحــوار والمناقشــة، والتفكيــر الناقــد، وتوظيــف الدرامــا،  وذلــك مــن خــلال اعتمــاد الكتــاب علــى ال�

والتكنولوجيــا فــي تعلّمــه.

يتضمــن الجــزء الثانــي ثلاثــة وحدات دراســّية على النحو ال�آتي:

نســان اإلــى ممارســة الزراعــة، وتدجيــن الحيوانــات، والقــرى  نســان، وتضّمنــت: تحــول ال�إ الوحــدة الرابعــة: اســتقرار ال�إ

الزراعيــة، والقريــة الفلســطينية، والمدينــة، ونشــوء الــدول.

الوحــدة الخامســة: العلاقــات البشــرية، وتضّمنــت: العلاقــات ال�جتماعيــة، والعلاقــات ال�قتصاديــة، والعلاقــات الثقافيــة، 

والعلاقات السياســية.

آمــن، وتضمنت: ُعبور الطريــف باأمان، وحقوق ال�أطفال. الوحــدة السادســة: المجتمــع ال�

ــا  ــم تزويدن ــن منه ــة، اآملي ــود دؤوب ــرة جه ــم ثم ــن اأيديه ــة، ونضــع بي ــم المبارك ــن جهوده ــا المعلمي واإذ نشــكر لزملائن

بملاحظاتهــم التــي تســهم فــي تجديــد واإثــراء العمــل، ل�أخذهــا بعيــن ال�عتبــار فــي طباعــة النســخ القادمــة، ونرجــو اللــه 

ــر التوفيــق لكــم جميعــاً. ــّي القدي ــا المتواضــع هــذا، ســائلين العل ــا فــي عملن ــر اأن نكــون قــد ُوفّقن العلــي القدي

التاأليف فريق 
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نسان  استقرار ال�إ

على ال�أرض نحيا معًا ونعمل.

نتاأمل ونفّكر:

4
الَوْحَدُة الرابعة
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     ُيتوقّع من الطلبة بعد دراسة هذه الَوحدة، والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين على معرفة 
اأهمّية استغلال الثروات الطبيعّية من زراعة، وتربية الحيوانات، وضرورة المحافظة على الوطن 

وحمايته، والتمسك وال�رتباط به، وال�نتماء اإليه، ويتم تحقيق ذلك من خلال ال�آتي:

١- تمثيل ال�أدوار.

٢- رسم خريطة فلسطين.

3 تعيين المواقع على الخريطة.

4- العمل ضمن المجموعات.

5- البحث من مصادر المعرفة.

٦- تصميم بطاقات تعريفية.

٧- القيام بزيارات، ورحلات، واإعداد التقارير عنها.

8- تنفيذ المشاريع، وال�أنشطة التطبيقية.
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ْرِس اأْن يكونوا قادرين على: َلَبِة بعَد نهايِة الدَّ ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّ

راعة. ١- اإيضاح المقصود بال�ستقرار.     ٢- تعريف مفهوم الزِّ

راعة. نسان اإلى الّزراعة قديًما.    4- استنتاج اأنماط الزِّ 3- تفسير اهتداء ال�إ

راعة في ِفَلسطين. يات التي تواجه الزِّ نسان قديًما وحديًثا.    ٦- اإيضاح اأهّم التحدِّ راِعّية التي استخدمها ال�إ 5- تبيان ال�أدوات الزِّ

نسان اإلى ممارسة الزِّراعة تحوّل ال�إ ْرُس ال�أّول الدَّ

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليها: َنشاط )١(:    نُلاِحُظ الصُّ

نسان، وعدم  ور التي تُعبِّر عن استقرار ال�إ اأ- ما الصُّ
استقراره في مكاٍن ما؟

ب- نقترح اسماً نطلقه على نوع التجمع السكانّي

 في الصورة رقم )٢(، والصورة رقم )3(.

مفهوم ال�ستقرار:

)٢()١(

)3(
مجموعة صور رقم )١(: مفهوم ال�ستقرار
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اأنا تعلّمت:

قامــة فــي مــكاٍن مــا، واإعمــاره، والعيــش فيــه، والتكيــف مــع البيئــة  ال�ســتقرار: يعنــي ال�إ
الَّتــي يعيــش فيهــا.

ــل والتِّرحال اإلى ال�ســتقرار؛ بفعل اكتشــافه  نســان قديًمــا مــن التََّنقُّ تحّولــت حيــاة ال�إ  
ــا بــه، يعيش فيه؛  نســان بيًتــا خاصًّ راعــة، وممارســتها، ونتــج عــن هــذا ال�ســتقرار بنــاء ال�إ للزِّ
نســان  ــع ال�إ أمــر الَّــذي نتــج عنــه تجمُّ راعــة وممارســتها؛ ال� حتـّـى يســتطيَع القيــام بعملّيــة الزِّ
فــي مجموعــات وقبائــل، شــكّلت قــًرى زراعّيــة توّســع بعضهــا فيمــا بعــد لتشــكّل المــدن. 

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليها:َنشاط )٢(:  نُلاِحُظ الصُّ

   

ور؟ نسان في الصُّ اأ- ما العمل الذي يمارسه ال�إ

َور. ب- نستنتج اأهمية العمل الذي تمثِّله الصُّ

مفهوم الزّراعة:

)٢()١()3(
راعة مجموعة ُصَور رقم)٢(: مفهوم الزِّ



٦

ــداأْت تنمــو  ــي ب ــة الت ــات الغريب ــد؛ ليشــاهَد النَّبات ــى اأخيهــا ولي ــادي عل اأخــذت ســعاُد تن  
أمــر، وَفــْور  هــا فــي هــذا المــكان، حضــر ال�أب ليــرى مــا ال� علــى طــرف الحديقــة، تعّجبــا مــن نموِّ
مشــاهدته النَّباتــات، ســاأل: َمــْن منكمــا األقــى بعــض البــذور هنــا؟ تذكـّـرت ســعاد، وقالــت: نعــم 

ــا ووليــد بعــض حبــات العــدس.  ــا اأبــي، األقيــُت اأن ي
نسان للزراعة قديًما؟ ال�أب: اأتعرفين يا سعاد اأّن ما حدث معكم يشابُه اكتشاف ال�إ

راعة يا اأبي؟ نسان الزِّ وليد: وكيف اكتشف ال�إ
دفــة، عندمــا ل�حــَظ نمــوَّ بــذورِ النَّباتــات الَّتــي كان ياأكلُهــا، اأو الَّتــي  ال�أب: اكتشــفها عــن طريــق الصُّ
تســقُط مــن الثمــار، فبــداأ بزراعــِة البــذورِ مــرًّة اأخــرى؛ ليســتفيَد منهــا فــي توفيــِر غذائـِـه، مثــل: القمــح، 

والشعير، والذَُّرة.
راعُة يا اأبي؟ سعاد: ما اأّوُل المناطق الَّتي ُموِرست فيها الزِّ

ال�أب: هناك مناطُق عديدٌة في العالم ُموِرست فيها الزراعة، وتَُعدُّ اأريحا في ِفَلسطيَن، 
        ومنطقٍة الهلاِل الخصيِب من اأوائِل المناطِق التي ُموِرست فيها الزراعة.

سعاد: وما المناطق التي ُيطَلق عليها الهلاِل الخصيب؟
يْت  ال�أب: هي العراُق، ومنطقُة بلاد الشام )سوريّا، ولبنان، وفلسطين، وال�أردّن(، وُسمِّ

أنّها تاأخذ شكَل الهلال.         بهذا ال�سم؛ ل�
راعَة تحتاُج اإلى الماء، والُتربِة الِخْصبة. وليد: لكنَّ الزِّ

نسان. راعة، واستقرار ال�إ ال�أب: نعم، فهذه الَمْنِطَقُة تتوافر فيها الظروف الملائمة للزِّ

اأنا َتَعلَّمت:

راِعّيــة، وتربيــة الَحَيوانــات، ليســتفيَد منهــا  الزِّراعــة: هــي عملّيــة اإنتــاج المحاصيــل الزِّ
نســان والَحَيــوان فــي غذائــه، واإنتاجــه، وحياتــه اليومّيــة.   ال�إ

َنْقَراأ الِحواَر ال�آتَِي، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليه:َنشاط )٣(: 

نسان اإلى الزّراعة قديمًا: اهتداء ال�إ



٧

نسان قديًما اإلى اأ- كيف اهتدى ال�إ
راعة؟   الزِّ

ب- اأّي المناطــق مــن العالــم ظهرت
راعة قديًما؟   فيها الزِّ

جـ- نذكر بعض المحاصيل التي زرعها 

نسان قديماً؟   ال�إ
د- نكتــب علــى الخريطــة دول الهلال

  الخصيب.

راعــة ُصدفــًة، عندمــا ل�حــظ نمــوَّ بــذوِر النَّباتــاِت الَّتــي  نســاُن اإلــى الزِّ      اْهتــدى ال�إ

كانــت تتســاقُط مــن الثّمــار، اأو تنتقــُل بفعــل الّريــاح والَحَيوانــات، اأو الَّتــي يرميهــا بعــد 

اأْكِلهــا؛ حيــث اأخــَذ هــذه البــذوَر، وقــام بزراعتهــا فــي ال�أرض، وقطــَف ثماَرهــا، وتَُعــدُّ 

مناطــُق الهــلال الخصيــب )العــراق، وســوريا، ولبنــان، وال�أردن، وفَِلســطين( مــن 

راعــة، ومنهــا مدينــُة اأريحــا الَّتــي مــارس فيهــا  اأولــى المناطــق الَّتــي ُمورســت فيهــا الزِّ

راعــَة قبــل حوالــي )١٠,٠٠٠( ســنة قبــل الميــلاد اإضافــة اإلــى ضفــاف نهــر  نســاُن الزِّ ال�إ

النيــل فــي مصــر، وضفــاف نهــري دجلــة والفــرات فــي العــراق.

اأنا تعلّمُت:

دول الهلال الخصيب
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 نُلاِحُظ الّصوَرَتْيِن ال�آتَِيتين، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليِهما:َنشاط )4(:

                                    

ُق بين مصدر المياه التي تحصل عليها المزورعات في الصورتين.  اأ- نفرِّ

ب- نستنتج اأنواع الّزراعة حسب مصدر المياه الذي تعتمد عليه.

اأنماط الزّراعة:

اأنا تعلّمُت:

تُْقَسُم الزِّراعُة اإلى نوعْين، هما:

- الزِّراعــة الَبْعِلّيــة: تعتمــُد علــى ميــاِه ال�أمطــار، ومــن اأهــّم محاصيلهــا الحبــوب، مثــل: 
ــص والعــدس، وبعــض الخضــراوات،  القمــح، والشــعير، والبقولّيــات، مثــل: الفــول والِحمَّ

مثــل: الباميــة واللوبيــاء، وال�أشــجار، مثــل: الزيتــون، والتّيــن، والعنــب، واللــْوز.

آبــاِر فــي ريِّ المزروعــات،   أنهــاِر، والينابيــِع، وال� - الزِّراعــة الَمْرِوّيــة: تعتمــُد علــى ميــاِه ال�
أزهــار، والفســتق،  ومــن اأهــّم محاصيلهــا بعــض الخضــراوات والحمضيــات، والمــوز، وال�

والقطــن.

)١(
مجموعة صور رقم)3(: اأنماط الزراعة

)٢(
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نشاط تطبيقي:

َنْلَعُب، وَنَتَعلَّم:

اأ- نُحضــُر ســلّتْين، ونَُســّمي الّســلّة 
أولــى المحاصيَل الَمْرِويّة، ونَُســّمي  ال�

ــة. ــَل الَبْعِلّي ــة المحاصي ــلّة الثّاني الّس

ب- نكتُب اأسماَء محاصيَل زراعّيٍة متنوعة على الورق )الزيتون، البرتقال، التفاح، التّين، 
أرزّ، الليمون، البندورة، ال�أزهار، اللْوز، الّشعير، الِحّمص، البامية(. القطن، ال�

جـ- نطوي ال�أوراق، ونخلُطها.

د- يختاُر كلُّ طالٍب ورقة.

هـــ- نَْقــَراأ اســَم المحصــول المكتــوب فــي البطاقــة الورقّيــة اأمــام الطَّلبــة، ثــمَّ نضُعهــا فــي 
ــلّة المناســبة. السَّ

اأ- نُحضــُر ســلّتْين، ونَُســّمي الّســلّة 
أولــى المحاصيَل الَمْرِويّة، ونَُســّمي  ال�

نسان. نفّكُر ونناقُش: اأهمّية الزراعة للاإ



١٠

المجموعة ال�أولى                               

ؤالينَنشاط )5(: َورِ ال�آتَِيتين، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ  نُلاِحُظ  َمجموعَتْي الصُّ

      اللّذين يِليهما:
المجموعة الثانية

نسان قديًما، وحديًثا. اأ- نصُف ال�أدواِت الزراعّيَة التي استخدمها ال�إ

ب- نذكر الموادَّ التي ُصِنعْت منها ال�أدوات الزراعّية قديًما وحديًثا.
نسان اإلى تطويِر اأدواتِه الزراعّية.  جـ- نعلّل: حاجة ال�إ

التنفيذ:

نسان قديًما وحديًثا: ال�أدوات الزّراعية التي استخدمها ال�إ

مجموعة صور رقم )4(: ال�أدوات الزراعية القديمة والحديثة
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اأنا تعلّمُت:
الحجــارِة  مــن  َصَنعهــا  بســيطًة،  زراعّيــًة  اأدواٍت  قديًمــا  نســاُن  ال�إ اســتخدَم   
ــة  ــاأس الحجــري، والِمحــراث الخشــبي؛ لحراث ــل: الف والعظــاِم، وال�أخشــاب، مث
ــِر  ــى تطوي ــر العصــور عل نســاُن عب ــَل ال�إ ــل. وَعِم ــِي المحاصي ــا، وجن ال�أرض، وزراعِته
راِعّية  نســاُن ال�أدواِت والُمعّداِت الزِّ ال�أدواِت الزراعّية، ففي الوقت الحاضر يســتخدم ال�إ
ــادة، وغيرهــا؛  ــّي، والحّص ــي والجــّرار الزِّراِع ــل: المحــراث المعدن ــة، مث الحديث

ــد. ــت والجه ــر الوق ــاج، وتوفي نت ــادة ال�إ ــي زي ــي ســاهمت ف الَّت

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ َنْسَتْنِتْج: َنشاط )٦(:     نُلاِحُظ الصُّ

- الصعوبات والمشاكل التي تواِجُه الّزراعة في فلسطين.

التّحّديات التي تواجه الزّراعة في فلسطين:

)٢()١(

)3(
مجموعة صور رقم )5(: تحديات تواجه الّزراعة في ِفَلسطين
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اأنا تعلّمُت:

راعُة في ِفَلسطيَن مشاكَل ِعّدة، اأهّمها: تواجه الزِّ
- قلَّة المياه، وَتكرار فترات الجفاف .

ــاء المســتوطنات، واإقامــة جــدار الضــّم  ــّي للاأراضــي لبن ــلال الصهيون - ُمصــادرُة ال�حت
راِعّيــة. أراضــي الزِّ والتوّســع العنصــري الَّــذي يلتهــم ال�

ُث الُتربة الزراعّية. - تلوُّ
- َضْعُف تسويِق المحاصيِل الزراعّية، واإغراُق الّسوِق المحلّية بمنتجات ال�حتلال الزراعّية.

نشاط تطبيقي:

آتية التي تواجه الزراعة في فلسطين: نقترح حلول�ً للتغلب على المشاكل ال�

- تلّوث التربة الزراعّية. - قلّة ال�أمطار       

بعَد اأْن تعلَّْمت:

جابة الصحيحة فيما ياأتي:   ١ ١   اأضع دائرًة حول رمز ال�إ
١- اأيّة مدينٍة ِفَلسطينّيٍة نشاأت الزراعة فيها قبل حوالي ١٠٠٠٠ عام قبل الميلاد؟
  اأ- اأريحا.           ب- عكّا.             ج- يافا.                د- غّزة.

نُلاِحُظ الّصورة، ونُعِبُر عْن مضمونَِها:• 

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

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

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

أراضـــي الِفَلســـطينية من •  كيـــف يتـــم حمايـــة ال�

الّصهيونـــي؟ وال�ســـتيطان  المصـــادرة، 

نفّكُر ونناقُش: 
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آتية بما يناسبها:  ٢   اأكمل الفراغات في الجمل ال�
ل والتِّرحال اإلى حياة ال�ستقرار بعد اكتشافه ................ نسان من حياة التََّنقُّ أا- تحّول ال�إ
راعِة اإنتاَج المحاصيل الزراعية و .......................................... ب- يضّم مفهوُم الزِّ

نسان قديًما ................................ راِعّية الَّتي استخدمها ال�إ ج- من ال�أدوات الزِّ
نسان قديًما .......................................... د- اأهّم المحاصيل الَّتي زرعها ال�إ

راعة الَمْرِويّة، من حيُث: راعة الَبْعِلّية والزِّ  3   اأقاِرُن بين الزِّ

الزِّراعة الَبْعِلّيةالزِّراعة الَمْرِوّيةوجه المقارنة

مفهوُمها

اأمثلٌة على اأهّم محاصيلها

راعة قديًما؟ نسان الزِّ  4  كيف اكتشف ال�إ
راعة في ِفَلسطين.  5   اأبيُّن بعض المشاكل الَّتي تواجه الزِّ

نسان في القرى، ثم تطورها اإلى مدن؟  ٦   ما العامل ال�أساسي في استقرار ال�إ
آتَِيِة، ثُمَّ اأقيِّم تعلُّمي، بوضع اإِشاَرَة )√( في الخانَِة الُمناِسَبِة:  ٧   اأْقَراأ كُلَّ ِعباَرٍة ِمَن الِعباراِت ال�

ٌطُمْرَتِفٌعالِعباراُت ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

َمْعِرَفتي لمفهوَمْي ال�ستقرار، والّزراعة.

نسان للّزراعة قديًما. اْسِتْنتاجي لكيفية اهتداء ال�إ

ُمقارنتي بين مفهوم الّزراعة البعلّية، والّزراعة المرويَّة.

تصنيفي لِلاأدوات الزراعّية التي استخدمت قديًما وحديًثا.

يات التي تواجه الّزراعة في ِفَلسطين.  معرفتي للتحدِّ

آتية ل� تقُع ضمن منطقِة الهلال الخصيب؟ ٢- اأيٌّ الّدول ال�
  اأ- ِفَلسطين.         ب- سوريّة.           ج- العراق.             د- السعودية.

3- اأين يوجد نهر النيل؟
  اأ- في ال�أردّن.    ب- في لبنان.           ج- في ِمْصر.           د- في اليمن.
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ْرُس الثّاني  تدجيُن الَحَيواناتالدَّ

ْرِس اأْن يكونوا قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

نساِن بتدجين الحيوانات. ٢- تفسير قياِم ال�إ ١- تعريف مفهوم تدجين الَحَيوانات.  

3- تبيان اأهّمّية الثَّْرَوة الَحَيوانية.              4- تعداد اأهّم الصعوبات الَّتي تواجه الثَّْرَوة الَحَيوانية في ِفَلسطين.

ْولِّية في توفير الغذاء في العالم. 5- اإيضاح الجهود الدَّ

نُلاِحُظ الّصوَرَتْيِن ال�آتَِيتين، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليِهما: َنشاط )١(:

نسان للَحَيوانات البريّة في بيئته؟ اأ- ماذا نُسّمي عملية تسخير ال�إ
نسان. ب- نُسّمي بعض الحيوانات التي دّجنها ال�إ

نسان، ولماذا؟ جـ- نعطي اأمثلة لحيوانات لم يدّجْنها ال�إ

مفهوم تدجين الَحَيوانات:

نســان علــى تســخير الَحَيوانــات، وتربيتهــا؛ مــن  تّدجيــن الحيوانــات: هــو قــدرة ال�إ
أبقــار، والماعــز،  نســان قديًمــا ال� اأجــل خدمتــه، ومــن اأهــّم الَحَيوانــات الَّتــي دّجنهــا ال�إ

والخــراف، والخيــول، والّدجــاج، والــكلاب.

اأنا تعلّمت: 

)١(
مجموعة صور رقم )٦(: مفهوم تدجين الحيوانات

)٢(



١5

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ َنْسَتْنِتْج:َنشاط )٢(:    نُلاِحُظ الصُّ

نسان بعض  - اأهمية تدجين ال�إ

   الحيوانات قديًما.

اأنا تعلّمت: 

نســاُن منــُذ الِقــَدم الَحَيوانــات، واأصبحــت جــزًءا مــن حياتــه، فســاعدت  ــَن ال�إ      دجَّ
علــى بقائــه، واســتقراره، فاْســتغّل لحــوَم بعضهــا فــي: توفيــِر غذائه، واســتعمالِه جلوَدها 
ــل،  وصوَفهــا فــي صناعــِة ملابِســه، وتغطيــة بيتــه القديــم، واســتخدم بعَضهــا فــي التََّنقُّ

وَحْمــِل اأغراضــه، وحراثة اأرِضه.

نسان القديم، ما الحيوانات التي كنت ستقوم بتدجينها   نفّكر ونناقش: لو كنَت مكان ال�إ
                وتربيتها؟ ولماذا؟

نسان بتدجين الحيوانات:  اأسباب قيام ال�إ

غذاء

مجموعة صور رقم )٧(: من اأسباب تدجين الحيوانات قديًما

نقل

زراعة
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قال تعالى: )!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ,  -  .  
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َوَر، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:َنشاط )٣(:   َنْقَراأ ال�آياِت الكريمَة، ونُلاِحُظ الصُّ

آية الكريمة والصور اأهمّية الثروة الحيوانّية. - نستنتج من ال�

اأنا تعلَّمت:

    زاد ال�ْهتمــام بتربيــة الحيوانــات فــي وقتنــا الحاضــر بشــكل كبيــر، فاأصبحــت تُربَّــى باأعــداد 
كبيــرة فــي الَمــزارع، وفــي العديــد مــن المنــازل في القــرى؛ بهدف اإنتاِج الغذاِء مــن الحيوانات، 
والحصــوِل علــى المــاِل بِبيِعهــا اأو بيــِع منتجاتِهــا، وقيــام العديــد مــن الصناعــات عليهــا، مثــل 
ألبــان، وتوفيــر فــرص العمــل؛ حيــث يعمــل  الصناعــات الجلديـّـة، وتعليــب اللحــوم وال�أســماك وال�
أبقار. أغنــام، وال� كثيــٌر مــن النـّـاس فــي رعــِي الحيوانــات، اأو اإنشــاء الَمزارع، مثــل: الدواجن، وال�

اأهّمّية الثَّْرَوة الَحَيوانّية: 

                               مجموعة صور رقم )8(: اأهمية الثروة الحيوانية

)٢()١()3(

)4()5()٦(
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نفّكر ونناقش: ما واجبنا تجاه: 
- الحيوانات البريّة في بيئتنا. - الحيوانات التي نربّيها.     

َوَر ال�آتَِيَة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليها:َنشاط )4(:  نُلاِحُظ الصُّ

اأ- ما اأهّم المشاكل التي تواجه الثَّروَة الَحَيوانيََّة في فلسطين.
ب- نُبيُِّن اأهمية الثروة السمكية للفلسطينيين.

جـ- نناقُش دور ال�حتلال الصهيوني في ضعِف الثَّروة الَحَيوانيَّة في فلسطين.

الصعوبات الَّتي تواجه الثَّْرَوة الَحَيوانية في فَِلسطين: 

)١(

)٢()3(
                            مجموعة صور رقم )9(: صعوبات تواجه الثروة الحيوانية في فلسطين
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اأنا َتَعلَّمت:

    تواجه الثَّْرَوُة الَحَيوانّية في ِفَلسطين صعوبات ومشاكَل عّدة، منها ضيق ِمساحة المراعي؛ 
بسبب تَذْبُذِب سقوط كمّية ال�أمطار، ومصادرة ال�حتلال الّصهيونّي ِمساحاٍت واسعًة من ال�أراضي 
الرعويّة، والّزحف الُعمراني عليها، وارتفاع اأسعار ال�أعلاف وال�أدوية اللازمة لها؛ كما تواجه الثروة 
السمكّية في فلسطين تحّدياٍت؛ بسبب سياسة ال�حتلال الّصهيوني الذي يمنع الصّيادين من 

ممارسة حّقهم في صْيد ال�أسماك على سواحل غّزة، وعزل الضفة الغربية عن الساحل.

نفّكر ونناقش:

    نقترح حلول�ً لبعض المشاكل التي تواجه الثروة الحيوانية في فلسطين.

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ َ َنْسَتْنِتج:َنشاط )5(:  نُلاِحُظ الصُّ

اأ- دور الّدْولة في توفير الغذاء للمواطنين.
ب- دور المؤسسات الدولية في توفير الغذاء 

للمناطق المحتاجة في العالم.

ولّية في توفير الغذاء في العالم: الجهود الدَّ

زراعة حديثة

          مجموعة صور رقم )١٠(: جهود دولية في توفير الغذاء

استيراد وتصدير

مساعدات غذائية
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نسان. نفّكر ونناقش: توفير الغذاء حّق من حقوق ال�إ

آتية:    تسعى الّدولة اإلى توفير احتياجات مواطنيها من الغذاء بالطُُّرق ال�
راعــة، -  ــي الزِّ ــة ف ــّي، باســتخدام ال�أســاليب والوســائل الحديث راِع ــاج الزِّ نت ــادة ال�إ زي

ــدات الُعشــبّية والحشــريّة.  ــة، والمبي ــل: ال�آل�ت، وال�أســمدة الزراعّي مث
راِعّية من خلال استصلاح ال�أراضي.-  زيادة ِمساحة ال�أراضي الزِّ
التعاون مع الّدول ال�أخرى عن طريق ال�ْستيراد والتّصدير.- 
راِعّية. -  تصنيع بعض المحاصيل الزِّ
َول المحتاجــة، ومــن -  ــة للــدُّ ــة مســاعدات غذائي ْولِّي تقديــم بعــض المؤّسســات الدَّ

راعــة )الفــاو( التابعــة للاأمــم المتحــدة. هــذه المؤسســات: منظّمــُة ال�أغذيــة والزِّ

اأنا تعلّمت:
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بعَد اأْن تعلَّْمت:

آتية بما يناسُبها:  ١    اأْكِمُل الفراغاِت في الجمل ال�

اأ- تدجين الَحَيوانات هو: .........................................................................

نسان بتربيتها قديًما: .................... و .....................  ب- من الَحَيوانات الَّتي قام ال�إ

نسان للَحَيوانات تتمثّل في: ..................... و ....................... جـ- فوائد تدجين ال�إ

د- من اأهداف منظمة ال�أغذية والزراعة )الفاو(: .....................،...........................

 ٢   اأبيُِّن اأهّمّية الثَّْرَوة الَحَيوانية.

ُد اأهّم المشاكل الَّتي تواجه الثَّْرَوة الَحَيوانّية والسمكّية في ِفَلسطين.  3   اأَعدِّ

ُح دْوَر الّدْولة في توفير الغذاء لمواطنيها.  4   اأَوضِّ

آتَِيِة، ثُمَّ اأقيِّم تعلُّمي بوضع اإِشاَرَة ) √ ( في الخانَِة الُمناِسَبِة:  5    اأْقَراأ كُلَّ ِعباَرٍة ِمَن الِعباراِت ال�

قَِّةدقيقالِعباراُت ُط الدِّ َغْيُر َدقيٍقُمَتَوسِّ

َتعريفي لَِمفهوم تدجين الحيوانات. 

نسان قديًما بتدجين الحيوانات. َتفسيري لِقيام ال�إ

استنتاجي ل�أهمية الثروة الحيوانّية في وقتنا الحاضر.

َمْعِرَفتي للصعوبات التي تواجه الثًّْروة الحيوانّية في فلسطين.

غاثة الزراعية.  َمْعِرَفتي لدور وزارة الزراعة الفلسطينية، ومؤسسة ال�إ
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آتَِيِة، ثُمَّ اأقيِّم تعلُّمي بوضع اإِشاَرَة ) √ ( في الخانَِة الُمناِسَبِة:  5    اأْقَراأ كُلَّ ِعباَرٍة ِمَن الِعباراِت ال�

قَِّةدقيقالِعباراُت ُط الدِّ َغْيُر َدقيٍقُمَتَوسِّ

َتعريفي لَِمفهوم تدجين الحيوانات. 

نسان قديًما بتدجين الحيوانات. َتفسيري لِقيام ال�إ

استنتاجي ل�أهمية الثروة الحيوانّية في وقتنا الحاضر.

َمْعِرَفتي للصعوبات التي تواجه الثًّْروة الحيوانّية في فلسطين.

غاثة الزراعية.  َمْعِرَفتي لدور وزارة الزراعة الفلسطينية، ومؤسسة ال�إ

ْرُس الثّالِث  القرى الزِّراِعّيةالدَّ

ْرِس اأْن يكونوا قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

راِعّية. ١- تعريف مفهوم القرية الزِّ

راِعّية. ٢- استنتاج العوامل الَّتي اأّدت اإلى نشوء القرى الزِّ

راِعّية القديمة. 3- وصف القرى الزِّ

نُلاِحُظ الّصوَرَتْيِن ال�آتَِيتين، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليِهما:نشاط )١(:

راعة؟ نسان بعد اكتشافه الزِّ عات الصغيرة الَّتي عاش فيها ال�إ اأ- ماذا نَُسّمي التّجمُّ
ب- نستنتج حاجة الفرد اإلى العيش مع الجماعة.

نسان مع ال�آخرين في قريته، اأو تجّمعه. جـ- نذكر مجال�ٍت يتعاون فيها ال�إ

مفهوم القرية الزِّراِعّية:

)١(
مجموعة صور رقم )١١(: قرى زراعية 

)٢(
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اأنا َتَعلَّمت:

     القــرى الزِّراِعّيــة: هــي تجّمعــاٌت صغيــرٌة مــن البيــوت الثابتــة، يمــارس ســكّانُها 

راعــة، وتربيــة الَحَيوانــات، وتَُعــدُّ مــن اأقــدم مظاهــر ال�ســتقرار البشــري. الزِّ

من العوامل الَّتي اأّدت اإلى نشوء القرى الزِّراِعّية ما ياأتي:

ــب ال�أراضــي  ــتقراره بجان ــى اس ــة اإل راع ــان للزِّ نس ــة: اأّدى اكتشــاف ال�إ ــة الزِّراع - ممارس

والحقــول الَّتــي قــام بزراعتهــا؛ ل�نتظــار المحاصيــل حتـّـى تنمــَو؛ ليوفـّـر الغــذاَء لــه، ولَحَيواناته.

- الحاجة اإلى توفير ال�أمن والحماية والتعاون والدفاع عن النفس.

- التعــاون فــي المجــال�ت ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة، مثــل التعــاون فــي القيــام بال�أعمــال 

نســان بمســؤولّيته عــن اأرضــه، والحفــاظ عليهــا، ومســؤولّيته  ــك شــعور ال�إ ــة، وكذل راِعّي الزِّ

نحــو اأْســرتِه، وجيرانـِـه، واأنـّـه جــزٌء مــن الجماعــة.

  ومن اأهّم القرى الزِّراِعّية القديمة:

- اأريحا القديمة: في الموقع الذي يسمى ال�آن تل السطان في مدينة اأريحا.

- قريــة جرمــو: فــي العــراق، ومــارس ُســكّانُها زراعــَة بعــض المحاصيــل، مثــل: القمــح، 

ــص. والشــعير، والعــدس، والِحمَّ

نشاط تطبيقي:

    نبحــُث مــن خــلال مصــادر المعرفــة، ونكتــب بطاقــًة تعريفّيــًة عــن قريتــي، اأو اإحــدى القرى 
الفلســطينّية، مــن حيــث: اســمها، وموقعهــا، وما تشــتهر به.

- اسم القرية: .....................................................................................

- المحافظة التي تقع فيها: ......................................................................

- تشتهر في .......................................................................................
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ــكان  ــه، ف ــى غرفت ــه اإل ــت اأمُّ ــه، ذهب ــر عادت ــى غي ــدة الطعــام عل ــى مائ ــي اإل ــم يحضــْر هان      ل
نترنــت. تعّجبــت ال�أم، وســاألت  منهمــًكا فــي تقليــب صفحــاِت الكتــب، والبحــث فــي شــبكة ال�إ

أمــر يــا هانــي؟ مــا ال�

أقدِم قريٍة زراعّيٍة في العالم. هاني: اأشارك في مسابقِة اأفضِل مقالٍة ل�

ال�أم: ما هي؟ واأين تقع؟

هاني: قرية تّل الّسلطان في اأريحا.                                

ال�أم: وهل تشبه القرية الَّتي نعيش فيها يا بنّي؟

َوَر، وَنْقَراأ الِحواَر، ثُمَّ نُجيُب َعِن الّسؤالين اللّذين يليهما: َنشاط )٢(:   نُلاِحُظ الصُّ

وصف القرى الزِّراِعّية القديمة:

                      مجموعة صور رقم )١٢(: صفات القرى الزراعية القديمة 

اأريحا القديمة )تّل الّسلطان(

مخزن حبوب قرية زراعّية قديمة
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ــز  ــت تتمي ــة، كان ــٍة زراعّي ــّل الســلطان( اأّوَل قري ــدُّ اأريحــا القديمــة )ت ــا اأمــي، تُع ــي: ل� ي هان
ــف باأشــعة  ــد، والمجّف ــوع بالي ــن والطــوب المصن ــْت مــن الطّي ــرة، ُبِنَي ــٍة صغي بمســاكَن دائريّ
الشــمس، فــوق اأساســاٍت مــن الحجــر، ودعامــاٍت مــن الخشــب، وجــدران واأرضّيــات مغطــاة 

بالطين ال�أبيض، ومخازن للحبوب، وزرعوا المحاصيل، ودّجنوا الَحَيوانات.                                                     

ال�أم: هل ما زالت هذه القريُة موجودًة يا هاني؟

آثــار والتنقيــب علــى بقايــا للقريــة، وهــو موقــٌع اأثــريُّ يــزوره الّســياح مــن     هانــي: عثــَر علمــاُء ال�
كّل اأنحــاء العالــم؛ ليتعّرفــوا اإلــى هــذه الحضــارة القديمــة الموجــودة فــي بلادنــا فلســطين.

ال�أم: اإذن، سنذهب في رحلٍة اإلى تّل الّسلطان القديمة في اأريحا؛ لنتعرَف اإليها، وساأخِبر 
اأختك ميسون لُتشارَكنا في هذه الرحلة.

راِعّية القديمة. اأ- نَِصُف القرى الزِّ

ب- ما اأهمية اأريحا القديمة )تل السلطان( بالنسبة لفلسطين؟

كانــت بيــوت القــرى الزراعّيــة القديمــة تُبَنــى مــن الّطيــن، واســُتخدم فــي البنــاء 
اأخشــاُب واأغصــاُن ال�أشــجار، وجلــوُد الحيوانــات، ومــا توفّــُره البيئــة.

ــًة  ــت قريب ــتطيل، وكان ــكل المس ، اأو الش ــريَّ ــكَل الدائ ــُذ الش ــوت تتّخ ــت البي وكان
ومتلاصقــة، تربــط بينهــا طــرٌق، وممــّراٌت ضّيقــة، واحتــوت البيــوت علــى اأماكــَن لخــزن 

ــات. ــة الحيوان ــوب، وتربي الحب

اأنا َتَعلَّمت:
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بعَد اأْن تعلَّْمت:

جابة الصحيحة فيما ياأتي:   ١   اأضُع دائرًة حول رمز ال�إ

١- ما الذي اأدى اإلى ظهور الُقرى القديمة؟

ل والتِّرحال.    د- الزراعة. اأ- الصيد.             ب- جمع الغذاء.        ج- التََّنقُّ

راِعّية في ِفَلسطين؟ ٢- ما اأقدم المناطق الزِّ

اأ- اأريحا القديمة )تل السلطان(.      ب- جرمو.      ج- َتْدُمر.         د- تّل العاصور.

3- اأين تقع قرية )جرمو( القديمة؟

اأ- ِفَلسطين.           ب- سوريا.               ج- العراق.            د- مصر.

راِعّية القديمة؟ 4- ما الشكل الذي اتَّخذته بيوت القرى الزِّ

اأ- الدائري اأو المستطيل.  ب- العشوائي.        ج- الدائري اأو المربع.       د- المربع.

راِعّية.   ٢   اأعّرُف القرى الزِّ
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

راِعّية: آتية في نشوء القرى الزِّ   3   اأناقش العوامل ال�
   اأ- الحاجة اإلى توفير ال�أمن والحماية:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

راعة:     ب- ممارسة الزِّ
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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راِعّية القديمة. ُح خصائص بيوت القرى الزِّ  4  اأوضِّ
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

طار خريطة ِفَلسطين، واأعيُِّن عليها مدينة اأريحا التي تقع قربها تّل السلطان.  5   اأرسُم في ال�إ
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ْرُس الرابع القريُة الفلسطينيّة                            الدَّ

ْرِس اأْن يكونوا قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

 تبيان طبيعة المواقع الَّتي ُبنيت فيها القرى.- ١

 وصف اأشكال العمران في القرية، وَتطورها.- ٢

 اإيضاح دْور ال�حتلال الصهيونّي في تدمير القرى الِفَلسطينية عام ١948م.- 3

َوَر ال�آتَِيَة، ونُناقُِش، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي: َنشاط )١(:  نُلاِحُظ الصُّ

اأ- نكتُب في الجدول اأدناه طبيعَة مواقع بناء القرى،كما يظهر في الصور:

سبب اختيار الموقعطبيعَة الموقع الذي ُبنيت فيه القريةالّصورة

-١
-٢
-٣

ب - اأصُف موقع القرية التي اأسكن فيها، اأو اإحدى القرى المجاورة لمكان سكني.

المواقع الَّتي ُبنيت فيها القرى:

)١(
              مجموعة صور رقم )١3(: طبيعة مواقع القرى الفلسطينية

)٢()3(
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    القريــة: هــي َوحــدٌة ُعمرانّيــة، عــدد ُســكّانها اأقــلُّ مــن عــدد ُســكّان المدينــة، ويعمــل 

راعــة، وتربيــة الَحَيوانــات، وبعــض ال�أعمــال ال�أخــرى، وترتبــط القريــُة بعلاقــٍة  معظمهــم فــي الزِّ

وثيقــٍة مــع القــرى والمــدن المجــاورة.

    نشــاأت القــرى حيثمــا توفـّـرت الميــاه والتربــة الخصبــة وُطــرق المواصــلات، اإلّ� اأّن طبيعــَة 

موقِعهــا يختلــف مــن قريــة اإلــى اأخــرى، فمثــلا هنــاك:

١- قًرى جبلّية: حيث وفّرت الجباُل عنصَر الحماية لسكانها من ال�أعداء.

٢- قرى سهلية: حيث وفّرت السهول لسكانها التربة الِخْصبة وسهولة المواصلات.

٣- قرى نشاأت قرب عيون المياه وال�أنهار التي وفّرت لسكانها المياه للزراعة والشرب.

اأنا َتَعلَّمت:

    تميــزت القريــة الِفَلســطينية قديًمــا ببســاطتها، فقــد بنــى اأجداُدنــا بيوَتهــم مــن 

الحجــارة، وال�أخشــاب، والطيــن، فبنــوا البيــوت 

أغــوار، ومــن  مــن الطيــن فــي َمْنِطَقــة الســاحل وال�

الحجــارة فــي المناطــق الجبلّيــة، وكانــت جــدراُن 

البيــوِت ســميكًة ومســقوفًة بعقــٍد مــن الطّيــن 

والحجــارة، اأو مــن ال�أخشــاب والطّيــن، وكانــت 

بيــوت القريــة القديمــة متلاصقــة، تفصــل بينهــا 

طرقــاٌت ضّيقــة. 
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َنشاط )٢(:   نُلاِحُظ الّصوَرَتْيِن ال�آتَِيتين، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:
 

اأ- نُناقُش اأهّم التغييرات الَّتي حدثت في القرية الِفَلسطينّية.

ّبورة، ونقارن فيه بين القرية قديماً وحديًثا، من حيث: ب- نرسم جدول�ً على السَّ

القرية حديًثاالقرية قديًماوجه المقارنة

شكل البناء

مواد البناء 

الِمساحة

اأشكال العمران في القرية الِفَلسطينية وتطورها:

              مجموعة صور رقم )١4(: اأشكال الُعمران في القرية الفلسطينية

القرية حديًثاالقرية قديًما
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دْور ال�حتلال الصهيونّي في تدمير القرى الِفَلسطينية عام ١٩4٨م:

اأنا َتَعلَّمت: 

    تطــوّرِت القريــة الِفَلســطينّيُة فــي الوقــت الحاضــر، فاأصبــح بنــاء البيــوت مــن 
ســمنت والحجــر، واأصبحــت طرقاتُهــا واســعًة وُمعّبــدة، ويعمــل ســكّانُها بمهــٍن اأخــرى غيــر  ال�إ
الزراعة وتربية الحيوانات، مثل: التّجارة، والِحَرف، والوظائف، وازداد عدد ُسكّانها، وزادت 
ــة، وتوفّــرت الخدمــاُت، والمرافــُق ال�أساســّية  راِعّي أراضــي الزِّ ِمســاحُة القريــة علــى حســاب ال�
فيهــا، مثــل: المــاء، والَكهربــاء، وال�تّصــال�ت، والمــدارس، والمراكــز الصحّيــة، واأصبــح فــي 

، اأو مجلــٌس بلــديٌّ يقــّدُم الخدمــاِت لســكانها. كلِّ قريــة مجلــٌس قــرويٌّ

نشاط تطبيقي:

- نقوم بزيارٍة للمجلس القروّي اأو البلدّي، ونستمع من رئيسه عن الخدمات التي يقّدمها 
للمواطنين.

َنشاط )٣(:   نُلاِحُظ الّصوَرَتْيِن ال�آتَِيتين، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليهما:    

- تنظيم زيارة مْيدانية في البلدة القديمة في منطقتي ونتعّرف اإليها، ونكتب تقريراً عن اأهّم معالمها.

َرة  رة َوُمَدمُّ             مجموعة صور رقم )١5(: قرى فلسطينية ُمَهجُّ

َرة رة َوُمَدمُّ مخيم ل�جئين فلسطينّيينقرية فلسطينية ُمَهجُّ
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َنشاط )٣(:   نُلاِحُظ الّصوَرَتْيِن ال�آتَِيتين، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليهما:    

اأ- ما المقصود بالقرى الفلسطينّية المهّجرة والمدّمرة؟
ب- كيف عمل الصهاينة على تهجير سكان القرى الفلسطينية وتدميرها؟

رْت عام ١948م. جـ- نذكر اأمثلة لقرى ِفَلسطينّية ُدمِّ
د- اأين يعيش الِفَلسطينّيون الَّذين ُطردوا من اأرضهم؟ وما ال�سم الذي اأطِلَق عليهم؟

اأنا َتَعلَّمت:

ــَر ال�ْحتــلال الّصهيونــّي اأكثــر مــن 5٠٠ قريــة فلســطينية، وتهجيــر ُســكّانها        دمَّ
ال�أصلييــن عــام ١948م اإلــى مناطــَق داخــل فلســطين، وخارجهــا اإلــى الــّدول العربّيــة 

المجــاورة، والــدول ال�أجنبيــة، واإقامــة المســتوطنات علــى اأنقاضهــا.
    وارتكــب ال�حتــلال الّصهيونــّي مجــازر ِعــَدة بحــّق ُســكّان هــذه القــرى؛ لِنْشــِر الذعــِر 
ــكّان، واإجبارهــم علــى الرحيــل، وســكن بعضهم في مخيمــات للاجئين،  والخــوف بيــن السُّ
ومــن اأهــّم المجــازر مجــزرُة ديــر ياســين شــمال غــرب مدينــة القــدس عــام ١948م، ومــن 
القرى المهّجرة: قريُة عراق المنشــّية، وعين كارم، والقســطل، ولفتا، وقولة، والعباســية، 

وصرفند.
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بعَد اأْن تعلَّْمت:

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  ١  اأضُع دائرًة حول رمز ال�إ
١- ما المادة ال�أساسّية التي اْستخدمها اأجدادنا في بناء القرى في المناطق الجبلية؟

اأ- الطين.            ب- الحجارة.          ج- ال�أخشاب.        د- اأغصان ال�أشجار.
٢- ماذا وفّر الموقع الجبلي للقرية؟

اأ- الحماية من ال�أعداء.                       ب- المياه اللازمة للزراعة والشرب.                 
ج- سهولة المواصلات.                       د- التربة الخصبة.

3- في اأّي عام حدثت مجزرة دير ياسين؟
اأ- ١948م.          ب- ١9٦٧م.           ج- ١98٧م.          د- ١994م.

 ٢   اأعّرُف مفهوم القرية. 

 3   اأقاِرُن بين القرية قديًما وحديًثا من حيث:

القرية حديًثاالقرية قديًماوجه المقارنة

عدد الُسكّان

الِمهن 

الخدمات 

أنهار.   4   اأعلّل: نشاأت عديد من القرى بالقرب من عيون الماء وال�

 5   اأفّسُر اْرتكاَب ال�حتلال الصهيونّي المجازر بحّق ُسكّان القرى الِفَلسطينية عام ١948م.
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ْرُس الخامس المدينةالدَّ

ْرِس اأْن يكونوا قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

تبيان مفهوم المدينة، واأسباب نشاأتها.- ١

استنتاج خصائص المدينة.- ٢

تعيين بعض المدن الفلسطينّية على الخارطة.- 3

تفسير اأثر ال�حتلال الصهيوني في اإعاقة نمّو المدن الِفَلسطينية، وتطّورها.- 4

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليها:َنشاط )١(:    نُلاِحُظ الصُّ

اأ- اأَسّمي المدينَة الَّتي اأسكن فيها، اأو 
اأقرَب مدينٍة اإلى مكان سكني.

ب- اأِصُف المدينة الَّتي اأسكن فيها، اأو 

قمت بزيارتها.

جـ- نستنتج مفهوم المدينة.

مفهوم المدينة، واأسباب نشاأتها:

مدينة الخليل

مدينة غّزةمدينة حْيفا

           مجموعة صور رقم )١٦(: مدن فلسطينية 
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اأنا َتَعلَّمت:

المدينة: َوحدٌة عمرانّيٌة تسكُنها مجموعٌة كبيرٌة من النّاس، يعملون غالًبا في   
الصناعة، والتجارة، والوظائف الحكومّية، مثل مدينة القدس واأريحا والخليل وجنين 

وغزة وحيفا.
هناك عوامل عديدة اأسهّمت في نشاأة المدن، اأهّمها:

ــم  ــر، وتحّوله ــرى بشــكل كبي ــض الق ــدد ســكّان بع ــادة ع ــرى: اأّدى زي ــوُّر الق - تط
ــى  ــا اإل ــات فيه ر الخدم ــوُّ ــة، وتط ــر الّزراع ــن ال�أخــرى غي ــف والِمَه ــي الوظائ ــل ف للعم

ــة. ــى مدين ــٍة اإل تحّولهــا مــن قري

- الِحــَرف والّصناعــات، مثــل: الّصناعــة، واســتخراج المعــادن، وغيرهــا اإلــى زيــادة 
اأعــداد هــذه التجّمعــات، فتطــّورت، واأصبحــت مدنــاً.

- الموقــع ال�ســتراتيجي: فبعــُض المــدن نشــاأت نتيجــَة وقوِعهــا علــى خطــوط التجارة 
الرئيســة، الَّتــي تُشــرف علــى بحــاٍر مهّمــة، مثــل: صــور، وصْيــدا، وغــّزة علــى ســاحل 
البحــر المتوســط، اأو وقوعهــا علــى ُطــرٍق بريـّـٍة تجاريـّـة تمــرُّ منها القوافــل التجاريّة، مثل: 

َتْدُمــر، ودمشــق، وخــان يونس.

أيام اإلى مدينة؟ نفّكر ونناقش: هل ستتحّوُل قريُتنا يوماً من ال�
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ؤالين اللّذين يِليها:َنشاط )٢(:  َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ نُلاِحُظ الصُّ

َور. اأ- نستنتج خصائَص المدن، كما تظهر في الصُّ

ب- اأيهما اأفضل السكن في القرية اأم في المدينة. ولماذا؟

اأنا تعلّمت:

    تمتــاز المدينــُة بمجموعــة مــن الخصائــص، منهــا: كثــرُة عــدِد ُســكّانها، واتّســاع 
ِمســاحِتها، وتشــكّل مركــزاً للَنشــاط التجــاري والصناعــي، وتوفـّـر الخدمــاِت بشــكٍل كبيــر، 
أثريّة، وال�أماكن  مثــل: الجامعــات، والمستشــفيات، والمســارح، والمكتبات، والمتاحــف ال�
أنفــاق، والجســور، ووجــود  الترفيهيــة، والمواصــلات الحديثــة، مثــل: المطــارات، وال�

المؤّسســات الحكوميــة، ومراكــز الّشــرطة، والمحاكــم المختلفــة.

خصائص المدينة:

)١(

             مجموعة صور رقم )١٧(: خصائص المدينة

)٢(

)3()4(
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نُلاِحُظ الَخريَطَة ال�آتَِيَة، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:نشاط )٣(: 

نعطي اأمثلة على مدٍن ِفَلسطينّية:• 
- ساحلّية.

- داخلّية جبلّية.

- مدن واقعة في منطقة الغْور.

- مدن واقعة في المنطقة الصحراويّة.

اأنا َتَعلَّمت:

     ظهرت المدُن الفلســطينّيُة منذ الِقَدم، ثم تطّورت واتّســعت، وتنتشــر المدُن الفلســطينّية 
فــي جميــع مناطــق فلســطين، مثــل: المــدن الســاحلّية كمدينــة غــّزة، وحْيفا، ويافــا، وعكّا، 
ومــن المــدن الداخليــة الجبلّيــة مدينــة رام اللــه، والقــدس، ونابلــس، والخليــل، والمــدن 

الصحراويــة، مثــل: بئــر الســبع، ومــدن الغــور كمدينتــي بيســان، واأريحــا.                              

ُمدن فَِلسطينية:

خريطة فلسطين
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ؤالين اللّذين يِليها:                               َنشاط )4(:  َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ  نُلاِحُظ الصُّ

اأ- نناقش ممارسات ال�حتلال الصهيونّي تجاه المدن الفلسطينّية.

ب- نستنتج اأثر اإجراءات ال�حتلال في كلِّ صورة على المدن الفلسطينية.

اأنا َتَعلَّمت:

ــن خــلال  ــا، م ــطينية وتطوّره ــدن الِفَلس ــوَّ الم ــّي نم ــلال الصهيون ــاق ال�حت      اأع
الحصــار وال�جتيــاح المتكــّرر لهــا، وقصــف المبانــي والشــوارع، وشــبكات الكهربــاء والمــاء 
أولــى عــام ١98٧م وانتفاضة ال�أقصى عــام ٢٠٠٠م،   وتدميرهــا، كمــا حصــل فــي ال�نتفاضــة ال�
ــل بيــن المــدن الِفَلســطينية؛ بســبب  واْحتــلال وتهويــد مدينــة القــدس، واإعاقــة الحركــة، والتََّنقُّ
ــع  الحواجــز العســكرية الَّتــي عزلــت المــدن الِفَلســطينية عن بعضهــا، وبناء جدار الضّم والتوسُّ

العنصري، والمستوطنات.

اأثر ال�حتلال الصهيوني في اإعاقة نمّو المدن الِفَلسطينية:

)٢()١(

)3()4(
                           مجموعة صور رقم )١8(: ممارسات ال�حتلال الصهيوني تجاه المدن الفلسطينية
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بعَد اأْن تعلَّْمت:

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  ١  اأضُع دائرًة حول رمز ال�إ

١- ما سبب نشاأة وتطّور مدينة خان يونس؟

اأ- وقوعها على طرق تجارية تمر منها القوافل.       ب- الحاجة للحماية والدفاع.         

ج- التجّمع للمارسة الزراعية.                        د- انتشار الصناعات والحرف.

٢- ما اأهمُّ المدن الساحلية التي تشرف على البحر المتوسط؟

اأ- طولكرم ونابلس.   ب- بئر السبع والخليل.    ج- اأريحا ورام الله.     د-حْيفا وغزة.

3- في اأّي عاٍم حدثت انتفاضة ال�أقصى؟

اأ- ١98٧م.          ب- ١988م.             ج- ٢٠٠٠م.           د-٢٠١٠م.  

 ٢   اأعّرُف المدينة.

3   اأبّين اأسباب نشاأة المدن.

 4   اأذكر خصائص المدينة.

5   اأستنتج اأثر ال�حتلال الصهيوني في اإعاقة نمّو المدن الِفَلسطينية وتطّورها.
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آتية:   ٦   اأعّين على خريطة فلسطين الصّماء المدن الفلسطينية ال�

خريطة فلسطين

نشاط تطبيقي:

- عكّا.

- حْيفا.

- غّزة.

- اأريحا.

- القدس.

- نابلس.

- صفد.

- بئر السبع.

- الخليل.

- رفح.

١- اأِعدُّ األبوم صور اإلكتروني عن بعض المدن الفلسطينّية.

٢- اأكتُب تقريراً عن دْور ال�حتلال الصهيوني في تغيير معالم مدينة القدس وتهويدها.



4٠

ْرُس السادس َولالدَّ نشوُء الدُّ

ْرِس اأْن يكونوا قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

١- ذكر اأسماء دول قديمة وحديثة.

٢- استنتاج معالم حضارية قديمة، وحديثة في العالم.

٢- بيان علاقة الفرد بالدولة.

نُلاِحُظ الَخريَطَة ال�آتَِيَة، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:َنشاط )١(: 

ماذا نَُسّمي المناطق الملّونة على الخريطة؟- 

نعيُِّن على خريطة العالم السياسّية موقع فلسطين، ودول اأخرى في العالم.- 

َول القديمة، والحديثة في العالم: الدُّ

اأنا تعلّمت:

    ظهرت الّدول والحضارات منُذ الِقَدم، ومن ال�أمثلة عليها: 
العراق،  ِمْصَر، والبابلّية وال�آشوريّة في  ِفَلسطين، والفرعونّية في  الكنعانّية في  الحضارة 

والنبطّية في ال�أردّن، والصينّية في الصين.
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َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن الّسؤالين اللّذين َيليها:َنشاط )٢(:  نُلاِحُظ الصُّ

ور في العمودين )اأ(، و)ب(. اأ - نقارن بين الصُّ

ب- نذكر معالم حضارية اأخرى في العالم، وفلسطين.

معالم حضارّية قديمة وحديثة في العالم:

     وفــي وقتنــا الحاضــر اأصبــح العالــم يتكــّون مــن الكثيــر مــن الــّدول موّزعــة علــى قــارات العالــم: 
اآســيا، واأوروبــا، واإفريقيــا، واأمريكيــا الشــمالّية، واأمريكّيــا اللاتينيــة واأوقيانوســيا، وتختلــف دول العالم 
أمريكيــة، ودول  مــن حيــث تطّورهــا؛ فهنــاك دوٌل متقدمــة، مثــل: اليابــان، والول�يــات المتحــدة ال�

فريقّيــة. اأوروبــا، وهنــاك دوٌل ناميــة تســعى نْحــَو التقــّدم مثــل الــدول العربّيــة، والــدول ال�إ
ويناضُل الشعب الفلسطينّي من اأجل قيام دولته المستقلّة على اأرض فلسطين وعاصمتها القدس، 

ولفلسطين عَلٌم، ومؤّسسات، وسلطة، واعترفت بها معظم دول العالم.

العمود )ب(العمود )اأ(

           ال�أهرامات في مصر                                                     برج )اإيفل( في فرنسا                

مارات العربية           سور الصين                                               برج خليفة في ال�إ

                          مجموعة صور رقم )١9(: معالم حضارية
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َنْقَراأ النََّص ال�آتي، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:َنشاط )٣(: 

علاقة الفرد بالدولة:

    يضــّم القانــون ال�أساســي الفلســطيني )الدســتور( عديــًدا مــن المــواد التــي تنّظــم 
علاقــة الفــرد بالدولــة، منهــا:

مــادة )٩(: الِفَلســطينّيون اأمــام القانــون والقضــاء ســواء، ل� تمييــز بينهــم بســبب الِعــْرق، اأو  -
عاقــة. الجنــس، اأو اللــون، اأو الديــن، اأو الــراأي السياســي، اأو ال�إ

مــادة )١٩(: ل� مســاس بحريـّـة الــراأي، ولــكلِّ اإنســان الحــق فــي التعبيــر عــن راأيــه، ونشــره  -
بالقــول، اأو الكتابــة، اأو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر، اأو الفــن، مــع مراعــاة اأحــكام القانــون.

ــة  - نســان، والحفــاظ علــى البيئ ــة النظيفــة حــقٌّ مــن حقــوق ال�إ ــة المتوازن ــادة )٣٣(: البيئ م
ــة. ــال الحاضــر والمســتقبل مســؤولّية وطنّي الِفَلســطينية وحمايتهــا مــن اأجــل اأجي

آتية:•  نَْنَقِسُم في مجموعات، ونََتناَقُش في ال�أمور ال�

اأ- مفهوم القانون ال�أساسي الفلسطيني )الدستور(.

ب- اأهمية وجود القوانين في حياتنا.

اأنا تعلّمت:

    يوَجُد في دول العالم معالم حضارية متنوعة، منها: معالم حضارية قديمة، مثل: 
ال�أهرامات في مصر، وسور الصين في الصين، والبتراء في ال�أردن، والمدرج الروماني في 
بلدة سبسطية في فلسطين، ومعالم حضارية حديثة، مثل: برج )اإيفل( في فرنسا، وبرج 
مارات العربية، ومتحف الشهيد ياسر عرفات في مدينة رام الله في فلسطين.   خليفة في ال�إ
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اأنا َتَعلَّمت:

     القانــون ال�أساســي الفلســطيني )الدســتور(: هــو مصــدر القوانيــن المعمــول بهــا فــي 
دولــة  فلســطين الَّتــي يضعهــا ممثّلــو الشــعب، ومــن الموضوعــات الَّتي يبحث فيها الدســتور:

١- الدولة ونظام الحكم: فهو يحّدد دين الدولة، ولغتها الرسمية، وعاصمتها، وشكل َعَلِمها. 

ــع بهــا كلُّ اإنســان علــى وجــه ال�أرض، ول�  ٢- حقــوق المواطــن: هــي مــا يجــب اأْن يتمتّ
أّي اأحــٍد اإلغاؤهــا، اأو انتقاصهــا، مثــل: الحــّق فــي التعبيــر عــن الــراأي، وحــّق اللعــب  يحــقُّ ل�

للاأطفــال، وحــّق التعلُّــم، وحــق المســاواة، وغيرها.

٣- واجبــات المواطــن: هــي ال�لتزامــات الَّتــي يقــوم بهــا المواطــن تُجاه الدولــة، والمجتمع، 
خــلاص للوطــن، والدفاع عنــه، وال�لتزام بالقوانين.  مثــل: العطــاء، وال�إ

ــك والثقــة بحــب  نســان بوطنــه قائمــة علــى ال�نتمــاء لــه، وهــي التمسُّ    كمــا اأّن علاقــة ال�إ
الوطــن، والمحافظــة عليــه.
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نشاط تطبيقي:

المحافظة على 
الممتلكات العامة

الدفاع عن 
الوطن

الرعاية 
الصحية

التعليم

حرية التعبير احترام القانوندفع الضرائب
والراأي

ال�أمن

آتيــة، واأضــُع مــا هــو مناســب تحــت حقوقــي، ومــا هــو مناســب تحــت  - اأصنـّـُف كلًّا مــن ال�
واجباتي:

واجباتيحقوقي

- نعطي اأمثلة اأخرى على الحقوق والواجبات، ونضيفها اإلى الجدول. 
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بعَد اأْن تعلَّْمت:

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  ١   اأضُع دائرًة حول رمز ال�إ

١- اأين نشاأت الحضارتين البابلية وال�أشورية؟

اأ- في مصر.        ب- في العراق.       ج- في لبنان.             د- في ال�أردّن.

٢- ما الدولة التي توجد فيها ال�أهرامات؟

اأ- ال�أردن.          ب- العراق.                 ج- سوريا.                د- مصر.

3- ما اأهمُّ المعالم الحضارية في ال�أردن؟

  اأ- ال�أهرامات.       ب- البتراء.                ج- سور الصين.          د- برج خليفة.

 ٢   اأعّرُف: القانون ال�أساسي )الدستور(.

3   اأقاِرُن بين مفهومّي الحقوق والواجبات.  

  4  اأذكر اأهمَّ الموضوعات التي يبحث فيها القانون ال�أساسي الفلسطيني.

مشروع الوحدة:

ُاأقّيُم ذاتي:

نتعاون جميًعا في صياغِة وثيقة دستوٍر لصّفنا، متعلّقة بحقوقنا، وواجباتنا في المدرسة، 
بالتعاون مع مربّي الّصّف ومديِر المدرسة، ونعرُضه في لوحة اإعلانات المدرسة.

اأعّبر بلُغتي عن المفاهيم التي اكتسبتها من الوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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علاقاتُنا ال�ْجتماعّية الحسنة تجعلنا مواطنين صالحين.

نتاأمل ونفكر:

العلاقاُت البشرّيُة

5
الَوْحَدُة الخامسة
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علاقاتُنا ال�ْجتماعّية الحسنة تجعلنا مواطنين صالحين.

نتاأمل ونفكر:

ُيتوقَُّع من الطلبة بعد تعلُِّم هذه الوحدة، والتفاعل مع اأنشطتها اأْن يكونوا قادرين   

اإيجابّيٍة في مجتمعهم، تساعدهم في تطوير حياتهم  اجتماعّيٍة  على تكوين علاقاٍت 

الثقافية وال�قتصادية، وفهم العلاقات السياسية، ويتم تحقيق ذلك من خلال ال�آتي:

تمثيل ال�أدوار.- ١

تعيين المواقع على الخريطة.- ٢

رسم خريطة فلسطين.- 3

العمل ضمن المجموعات.- 4

البحث من مصادر المعرفة.- 5

تصميم بطاقات تعريفية.- ٦

القيام بزيارات، ورحلات، واإعداد التقارير عنها.- ٧

تنفيذ المشاريع، وال�أنشطة التطبيقية.- 8
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    ركــَب ســميٌر الحافلــَة الَّتــي تُِقــلُّ 

طــّلاَب المدرســِة فــي رحلــٍة مــن مدينــة 

الخليــل اإلــى مدينــة ناُبْلــَس، وبــداأ يلعــب 

مــع اأقرانـِـه مــن الطّلاب من مــدٍن اأخرى، 

ليتعــّرف اإلــى ســعيٍد اأحــد طّلاب مدرســة 

ــث  ــادل�ن الحدي ــس، واأخــذا يتب ــي نابل ف

تشــكّلت  حتّــى  بلدتهــم  طبيعــة  عــن 

ــة. ــُة صداق ــا علاق بينهم

ــى اأخبرهــم بمــا حــدث معــه فــي تلــك       ومــا اإْن حــّل المســاء وعــاد ســميٌر اإلــى بيتــه، حتّ

الرحلــة، ومــن ذلــك اليــوم اســتمّر ســمير وســعيد فــي التّواصــل، وكلّمــا حدثــت مناســبة اجتماعّية 

عنــد اأحدهمــا ياأتــي ال�آخــر لزيارتــه ومشــاركته اأفراحــه واأحزانــه، لُتبَنــى بينهمــا علاقــٌة اجتماعّيــٌة 

متينــٌة وقويـّـٌة انتقلــت اإلــى اأســرتيهما.  

ْرُس ال�أول  العلاقات ال�جتماعّيةالدَّ

ْرِس اأْن يكونوا قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

١- توضيح المقصود بالعلاقات ال�جتماعّية.

٢- ذكر اأشكال العلاقات ال�جتماعّية.

يجابّية الَّتي تقوي العلاقات ال�جتماعية بين اأفراد المجتمع. 3- تبيان القيم ال�إ

4- استنتاج العوامل الَّتي اأثرت في العلاقات ال�جتماعّية بين الناس.

ؤالين اللّذين يِليها:َنشاط )١(:  َة ال�آتية، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ َنْقَراأ الِقصَّ

مفهوم العلاقات ال�جتماعّية:
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اأ- ماذا نُسّمي العلاقة التي تنشاأ بين ال�أصدقاء والعائلات؟

ب- ما اأهمّية العلاقات ال�جتماعّية بين الناس؟

اأنا تعلّمت:  

أفــراد، وتكــون مبنّيــًة  العلاقــات ال�جتماعيــة: هــي العلاقــة التــي تنشــاأ بيــن مجموعــٍة مــن ال�
على المعاملة الطّيبة وال�أخلاق الحســنة، وال�حترام والتقدير، والتعاون، والمســاواة، والعدل.

نفّكر ونناقش: دور المدرسة في بناء العلاقات ال�ْجتماعّية.

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:َنشاط )٢(:  نُلاِحُظ الصُّ

اأشكال العلاقات ال�جتماعّية:

مجموعة صور رقم )٢٠(: علاقات اجتماعية

)٢()١(

)3()4(
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اأ- نعّبُر عن محتوى كلِّ صورة.
ب- نرسم جدول�ً على السبورة، ونكتب فيه اأشكال العلاقات ال�جتماعّية التي تمثلها 

الصور، مع ذكر اأمثلة عليها:

اأمثلة على العلاقة ال�جتماعية شكل العلاقة ال�جتماعية

الفّعالّية الثّانية: نلعب، ونتعلم: 

علاقات ال�أسرة

علاقة ال�أصدقاء

علاقة الحي

علاقة العمل

علاقة المجتمع

اأنا تعلّمت:

ــا  ــة، فمجــال�ت علاقاتن ــات اجتماعّي ــرده دون علاق ــش بمف نســان اأن يعي ل� يســتطيع ال�إ
ــاء،  ــا مــع ال�أصدق ــا ال�أســرّية، وعلاقتن ــة متعــّددة ومتنّوعــة، مثــل: علاقاتن ال�جتماعي

ــع. ــل، والمجتم ــلاء الدراســة، والعم ــران، والحــّي، وزم والجي

نشاط تطبيقي:

نَْلَعُب، ونََتَعلَّم:
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ْكَل، َونُناقُِش، ثُمَّ َنْسَتْنِتُج: َنشاط )٣(:  نُلاِحُظ الشَّ

اأ- القيم الموجودة على شجرة القيم ال�جتماعية.

ب- موقًفا حياتيًّا له علاقة بالقيم ال�جتماعية.

شجرة القيم ال�جتماعية

قيم اإيجابية تقوي العلاقات ال�جتماعّية:

اأ- نَْنَقِسُم في مجموعات. 
ب- نُطلُق على كّل مجموعة اسماً من اأشكال العلاقات ال�جتماعية.

جـ- تقُف مجموعة العلاقات ال�أسريّة في المنتصف. 
د- تقف حولها المجموعات حسب اتّساع العلاقات ال�جتماعّية.

هـ- َتعّرف كلُّ مجموعة عن نفسها.
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اأنا تعلّمت: 

ــِم والســلوك الحســن،  ــة مــن خــلال ممارســة القي يجابّي ــة ال�إ ــى العلاقــات ال�جتماعّي     تُبَن
ــاع عــن الوطــن،  ــة، والدف ــكات العاّم ــى الممتل ــة، والصــدق، والمحافظــة عل أمان ــل: ال� مث
والمشــاركة بال�أعمــال الخيريـّـة والتعاونّيــة، مــا يجعــل المجتمع قويّاً متماســكاً، ويصبح اأفراده 
مواطنيــن فاعليــن، وقــد حــّث ديننــا علــى التمّســك بهــذه القيــم، وممارســتها فــي حياتنــا.

ؤاِل الَّذي َيليها:َنشاط )4(:  َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ نُلاِحُظ الصُّ

العلاقات ال�جتماعية في القرية    

١

العلاقات ال�جتماعية في المدينة 

- اأيّهما تكون العلاقة ال�جتماعية اأقوى في القرية، اأم في المدينة؟ لماذا؟

عوامل تؤثر في العلاقات ال�جتماعّية:

)١()١(

)٢()٢(
مجموعة صور رقم )٢١(: اختلاف العلاقات ال�جتماعية
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اأنا تعلّمت:

    تتاأثـّـُر العلاقــات ال�جتماعّيــة بيــن النــاس مــن فتــرٍة زمنّيــة اإلــى اأخــرى، فــي القــرى 
ــم  ــم لبعضه ــم وحاجته ــة؛ بســبب معرفته ــم قوي ــة بينه ــات ال�جتماعّي ــت العلاق كان
بعًضــا، واأخــذت هــذه العلاقــات تقــلُّ بســبب زيــادة عــدد الســكان وكثــرة اأعمالهــم، 

وكذلــك الحــال بالنســبة للعلاقــات ال�جتماعيــة فــي المــدن.

    وبالرغــم مــن ذلــك، علينــا اأْن نقــوم بتقويــة علاقاتنــا ال�جتماعيــة من خلال التزاور، 
ــائل المواصــلات،  ــّور وس ــتغلال تط ــة، واس ــبات ال�جتماعي ــي المناس والمشــاركة ف

وال�تّصــال�ت، ووســائل التّواصــل ال�جتماعــي.

نفّكر ونناقش: 

آتية: كيف نقوم بواجباتنا ال�جتماعية في الحال�ت ال�

١- مشاركة اأقاربي في الدول ال�أخرى مناسباتهم.
٢- عــدم مشــاركتي فــي زيــارة جارنــا الــذي قضــى وقتــاً فــي المشــفى؛ بســبب ظــرٍف منعنــي 

مــن ذلــك.
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بعَد اأْن تعلَّْمت:

 ١   اأضع اإشارة )( مقابل العبارة الصحيحة، واإشارة )( مقابل العبارة غير الصحيحة فيما ياأتي:

١- زيارتنا لزميل مريض من المدرسة هي علاقة اجتماعية اأسرية.                      )      (

٢- زيادة عدد السكان في المدينة، وكثرة اأعمالهم اأضعفت العلاقات ال�جتماعية.    )      (

3- سّهلِت ال�تصال�ت وسائل التواصل ال�جتماعي من تبادل العلاقات ال�جتماعية.    )      (

4- اأجد ُمبرراٍت لتجنب قيامي بواجباتي ال�جتماعية.                                  )      (

 ٢   اأبّيُن المقصود بالعلاقات ال�جتماعية. 

 3   اأكتب المجال�ت التي تُبنى فيها العلاقات ال�جتماعية:

ب-  ---------------------------------- اأ-  ------------------------------------ 
د-  ------------------------------------ ج-  ----------------------------------- 

يجابية التي تزيد من العلاقات ال�جتماعية.  4   اأكتب اأربعاً من القيم ال�إ
..............   ،..............   ،..............   ،..............     

 5   اأقترُح ُطُرقاً لتقوية العلاقات ال�جتماعية بين الناس.

نسانية التي تنّمي العلاقات ال�جتماعية. ٢- نتعاون جميعاً في عمل لوحٍة جداريٍّة حول القيم ال�إ

١- نحّضُر اآياٍت قراآنية، اأو اأحاديَث نبويًّة شريفًة اأو اأمثال�ً شعبية عن القيم ال�جتماعية الحسنة.  

نشاط تطبيقي:

آتيين:  - نختار اأحد النشاطين ال�
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ْرُس الثّاني  العلاقاُت ال�ْقتصادّيُةالدَّ

ْرِس اأْن يكونوا قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

٢- استنتاج اأهم ملامح العلاقات ال�قتصادية في القرية. ١- توضيح مفهوم العلاقات ال�قتصادية.   

4- ذكر ال�أهمية ال�قتصادية لموقع فلسطين. 3- اإيضاح اأهم ملامح العلاقات ال�قتصادية في المدينة. 

5- تبيان اأهّمّية العلاقات ال�قتصادية بين الدول.

نُلاِحُظ الرَّْسَمَة ال�آتَِي، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:َنشاط )١(: 

نختــار خمســَة طــلاٍب يمثّــل كلُّ 	 
طالــب دْوَر بائــع.

يمثل بقية الطلبة دور المواطنين.	 

الطلبــة 	  مــن  طالــٍب  كّل  ينــادي 
مــن  معّيــن  نــوع  علــى  الخمســة 

ئــع. لبضا ا

يســاأل باقــي الطلبــة البائعيــن عــن 	 
هــذه البضاعــة، ويشــترون منهــا.

اأ- نتّفق على تعريٍف لهذه العلاقة، ونكتبه على الّسبورة.

ب- نناقش اأهمية هذه العلاقة بين الناس.

مفهوم العلاقات ال�قتصادية:
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اأنا تعلّمت:  

ــات،  ــاج الســلع والخدم ــى اإنت ــوم عل ــة: هــي نَشــاٌط بشــرّي يق ــات ال�قتصادّي العلاق

وتبادلهــا واســتهلاكها، وتنشــاأ العلاقــات ال�قتصاديـّـة بيــن الناس؛ لســد حاجتهــم الزراعّية 

والصناعّيــة مــن خــلال البيــع والشــراء للمنتوجــات بيــن المنتــج والمســتهلك، ســواء كانوا 

اأفراداً، اأو شــركات، اأو دول�ً.

َوَر ال�آتَِيَة، ونُناقُِش، ثُمَّ نُجيُب:َنشاط )٢(:  نُلاِحُظ الصُّ

اأ- اأين تمارس ال�أنشطة التي تمثلها الّصور؟
ب- ماذا نسّمي تعاون الناس في المواسم الزراعية، في موسم قطف الزيتون، وحصاد القمح؟

اأهم الملامح ال�قتصادّية في القرية:

جني المحاصيل

              مجموعة صور رقم )٢٢(: ملامح اقتصادية في القرية

حصاد القمح

قطف الزيتونالّرعي
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اأنا تعلّمت: 

راعة المختلفة، وذلك حسب      يقوم ال�قتصاد في معظم القرى الِفَلسطينية على اأنواع الزِّ
طبيعــة موقعهــا وُمناخهــا، حيــث تعتمــد القــرى فــي المناطــق الجبليــة علــى زراعــة الزيتــون، 
والحبــوب، اأمــا المناطــق الســاحلية فتعتمــد علــى زراعــة الخضــراوات والحمضيــات، وتقتــرن 
راعــة فــي القــرى بتربيــة الَحَيوانــات لتحقيــق ال�كتفــاء الذاتــي للاأســرة الِفَلســطينية  حرفــة الزِّ
وســادت ظاهــرة )العونــة( فــي القريــة الِفَلســطينية فــي موســم حصاد الحبوب وقطــف الزيتون.

     واشــتهر قديمــاً فــي المناطــق الِفَلســطينية نظــام المقايضــة، الَّــذي يقــوم علــى تبــادل 
ألبــان  الســلع بالســلع، دون اســتخدام النقــود كتبديــل القمــح بالزيــت اأو تبديــل مشــتقات ال�

بالخضــروات وغيرهــا، ثــم تطــورت اإلــى البيع والشــراء بالنقود.

 اأ- ما نوع ال�أنشطة ال�قتصادية في المدينة؟ 
 ب- نذكر بعض الصناعات القديمة، والصناعات الحديثة الموجودة في المدينة.

ؤالين اللّذين يِليها:َنشاط )٣(:  َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ نُلاِحُظ الصُّ

٦

اأهم ملامح العلاقات ال�قتصادّية في المدينة:

محل بيع ال�أحذيةصناعات حرفية

أثاثمصنع زجاج صناعة ال�

مجموعة صور رقم )٢3(: ملامح اقتصادية في المدينة  
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اأنا تعلمت: 

    تتنــّوع الصناعــات فــي المدينــة بيــن صناعــاٍت تقليديــة تراثيــة قديمــة، مثــل: 
المصنوعــات النحاســية فــي القــدس، والخــزف والزجــاج فــي مدينــة الخليــل، والصابــون في 
أثــاث مــن الخيــزران فــي غــزة،  نابلــس، والتحــف مــن خشــب الزيتــون فــي بيــت لحــم، وال�
وكان لهــذه الصناعــات اأســواٌق خاصــة بهــا تُســّمى باســم الحرفــة الموجــودة فيهــا، مثــل 

ســوق القّزازيــن، وســوق النّحاســين وغيرهــا.
    وهنــاك صناعــات حديثــة متطــوّرة، مثــل: صناعــة تعليــب الخضــراوات فــي جنيــن، 
أدويــة فــي رام اللــه، وصناعــة  وصناعــة َحَجــر البنــاء فــي الخليــل وبيــت لحــم، وصناعــة ال�

ال�أحذيــة، والمــواد البلاســتيكية فــي الخليــل ونابلــس. 
ــاع معظــم  ــث تُب ــة، حي ــة والمدين ــن القري ــادل التجــاري بي ــى التب ع اإل ــوُّ ــذا التن     اأّدى ه

ــة. ــه مــن المدين ــا يحتاجون ــة م ــة، ويشــتري اأهــل القري ــي المدين ــة ف منتجــات القري

ؤالين اللّذين يِليها:َنشاط )4(:  َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ نُلاِحُظ الصُّ

ميناء حيفا معبر رفح

ْولّي استراحة اأريحا/ معبر الكرامةمطار غزة الدُّ

علاقة فَِلسطين التجارية مع الدول المجاورة:

               مجموعة صور رقم )٢4(: علاقات تجارية لفلسطين
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اأنا تعلّمت:

َول المجــاورة علــى مــّر التاريــخ؛ بفعــل      تمتّعــت ِفَلســطين بعلاقــاٍت تجاريــٍة مــع الــدُّ

موقعهــا المتوســط، اإلّ� اأنَّ ال�حتــلال الّصهيونــي لفلســطين حرمهــا مــن ال�ســتفادة مــن 

طــرق المواصــلات والمعابــر؛ بســبب ســيطرته عليها.

    ومن الطرق البرية والبحرية والجوية الفلسطينية:

- ميناء حيفا: الَّذي ُيعدُّ من اأشهر الموانئ على البحر المتوسط.

- خــط ســّكة الحديــد: الَّتــي كانــت تربــط الحجــاز بــال�أردن وصــوًل� اإلــى مدينــة 

ــي ِفَلســطين. ــا ف ياف

ا للمسافرين، ونقل البضائع. - معبر الكرامة: الَّذي يربط ِفَلسطين بال�أردن حيث ُيَعدُّ ممرًّ

- معبر رفح: الَّذي يربط ِفَلسطين بجمهورية ِمْصَر العربية.

ــَرُه ال�حتــلال الصهيونــي  ْولـِـّي: الَّــذي اْفُتِتــح فــي عــام ١998م، َوَدمَّ - مطــار غــزة الدَّ

فــي عــام ٢٠٠١م.

ــدول  ــا ب ــي تربطه ــر الت ــى المعاب ــي الســيطرة عل ــش: لفلســطيَن الحــقُّ ف ــر ونناق نفك
ــم. ــوار والعال الج

اأ- نذكر اأهّم وسائل النقل التي تُستخدم لنقل البضائع بين ِفَلسطين والدول المجاورة.

ب- نسمي اأهّم المعابر البرية والبحرية الَّتي تربط ِفَلسطين بالدول العربية المجاورة.



٦٠

نشاط تطبيقي:

آتية: ١- نعّين على خريطة فلسطين المعابر والموانئ ال�
    ) ميناء حْيفا، مطار غّزة، معبر رفح، معبر الكرامة (

ال�أردن

البحر  
المتوسط

 لبنان

سورية

  مصر 

خريطة فلسطين

٢- ننظُّم زيارًة اإلى اأقرب مصنع، اأو مزرعة لمنطقة سكننا، ونُِعدُّ تقريراً عن اأهّم المنتوجات 
لكترونية. وكيفية تسويقها، ونعرضه في مجلة الحائط في المدرسة، وصفحة المدرسة ال�إ

خريطة فلسطين



٦١

                        تجارة قديمة                                                    تجارة حديثة 

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليها:َنشاط )5(:  نُلاِحُظ الصُّ

اأ- نذكر اأمثلة على اأنواع المنتوجات، والسلع القديمة والحديثة.

ب- نعطي اأمثلة على صادرات فلسطين ووارداتها مع العالم.

َول؟ جـ- ما اأهم الوسائل المستخدمة في التجارة بين الدُّ

َول: اأهمية العلاقات ال�قتصادية بين الدُّ

                     قافلة تجارية                                         تجارة سيارات 

                             تجارة توابل                                                          تجارة بترول 

مجموعة صور رقم )٢5(: اأهمية العلاقات ال�قتصادية
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 اأنا تعلّمت: 

     ظهــرت العلاقــات ال�قتصاديــة بيــن الــدول قديًمــا، ومــن اأشــهرها رحلتــا الشــتاء 
والصيــف، فكانــت وجهــُة اأهــل قريــش فــي رحلــة الشــتاء اإلــى اليمــن، وفــي فصــل 
الصيــف اإلــى بــلاد الشــام، كمــا ظهــرت علاقــات اقتصاديــة اأخــرى بيــن الهنــد 

والــدول المجــاورة فــي تجــارة التوابــل، وتجــارة الحريــر بيــن العــرب والصيــن.

    تطــّورت العلاقــات ال�قتصاديــة، واأخــذت اأشــكاًل� مختلفــة، منهــا: تجــارة 
البتــرول، والخشــب، والمــواد الغذائيــة والمعــادن، واســُتخِدمت وســائُل نقــٍل حديثــة 
وعملاقــة لنقــل هــذه المــواد، مثــل: البواخــر، والشــاحنات، والســكك الحديديــة، 
َول، منهــا: نقل الســلع  والطائــرات، وللعلاقــات ال�قتصاديــة اأهّمّيــة كبيــرة بيــن الــدُّ
والخدمــات، وتبــادل التكنولوجيــا والخبــرات، ومســاعدة الــدول الفقيــرة التــي تتعّرض 

لكــوارث طبيعّيــة، واإقامــة مناطــق تجاريــة حــّرة بيــن الــدول.

    وتصــّدُر فلســطين اإلــى دول العالــم حجــارة البنــاء، وزيــت الزيتــون، والصابــون، 
والمحاصيــل الزراعيــة. كمــا تســتورد فلســطين ال�آل�ت الَكهربائيــة، والســيارات، 

ــة، وغيرهــا. لكترونّي والملابــس، وال�أجهــزة ال�إ



٦3

بعَد اأْن تعلَّْمت:

جابة الصحيحة فيما ياأتي: ١   اأضع دائرة حول رمز ال�إ  

أثاث من الخيزران؟ آتية تشتهر في صناعة ال� ١- اأّي المدن الفلسطينية ال�

اأ- القدس.              ب- نابلس.             ج- بيت لحم.          د- غزة.

٢- اأّي المدن الفلسطينية تشتهر بصناعة الخزف والزجاج؟

اأ- بيت لحم.           ب- نابلس.              ج- رام الله.           د- الخليل.

3- ما الدولة التي ترتبط مع فلسطين عن طريق معبر الكرامة؟

اأ- مصر.               ب- ال�أردن.                ج- العراق.          د- سوريا.

4- متى بداأ العمل في مطار غزة الدولي؟

اأ- ١995م              ب- ١998م              ج- ٢٠٠5م            د- ٢٠١٠م 

5- ما اأكثر الوسائل استخداماً لنقل النفط في العالم؟

اأ- القطارات.           ب- الشاحنات.          ج- السفن.            د- الطائرات.

 ٢   اأوّضح المقصود بالعلاقات ال�قتصادية.

أمثلة للعلاقات ال�قتصادية قديًما بين الدول.   3   اأذكر بعض ال�

  4   اأبّين اأهّم العلاقات ال�قتصادية بين الدول في الوقت الحاضر.

 5   اأكتب في الجدول اأهّم صادرات فلسطين ووارداتها:

الوارداتالصادرات 



٦4

ْرُس الثّالِث العلاقات الثقافّيةالدَّ

ْرِس اأْن يكونوا قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

٢- استنتاج اأهّمّية اختراع الكتابة. ١- اإيضاح مفهوم العلاقات الثقافّية.  

4- بيان اأثر التطّور التكنولوجي في زيادة التعاون الثقافي بين البشر.  3- ذكر اأمثلة على التعاون الثقافي بين الدول. 

ؤاِل الَّذي َيليها: َنشاط )١(:  َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ نُلاِحُظ الصُّ

َور. - نذكر نوع العلاقة التي تعّبر عنها الصُّ

مفهوم العلاقات الثقافية:

                        معِرض للكتاب                                                           متحف 

                             سياحة                                                          مهرجان ثقافي 

           مجموعة صور رقم )٢٦(: علاقات ثقافية
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اأنا تعلّمت: 

    تختلــف شــعوب العالــم فــي عاداتهــا وتقاليدهــا ولغاتهــا وثقافاتهــا، وعلــى الرغــم 
مــن هــذا ال�ختــلاف الثقافــي اإلّ� اأّن شــعوب العالــم تتبــادل المعــارف الثقافيــة مــع بعضهــا 

البعــض؛ مــن خــلال الِمهرجانــات الثقافيــة، ومعــارض الكتــب، والزيارات الســياحية.

اأ- ما الفرق بين الكتابة القديمة والحديثة؟   

ب- نستنتج اأهمية اختراع الكتابة.                                   

نُلاِحُظ ال�أْشكاَل ال�آتَِيَة، َونُناقُِش، ثُمَّ نُجيُب:َنشاط )٢(: 

تطور ال�أحرف ال�أبجدية كتابة مسمارية     كتابة تصويرية     

اأهّمّية اختراع الكتابة:

المصــدر: باســم رعــد، التاريــخ الخفــي، بيــروت، دار 
ال�أدب، ٢٠١4م



٦٦

اأنا تعلّمت: 

    تُعدُّ الكتابة من اأقدم طرق التواصل بين البشر على مّر التاريخ؛ حيث ظهرت الكتابة 
التصويرية في مصر زمن الحضارة الفرعونية، وظهرت الكتابة المسمارية في العراق، واخترع 
الكنعانيون الكتابة الهجائية منذ حوالي 4٠٠٠ سنة التي انتقلت بدورها اإلى العالم، واستوحى 
الكنعانيون الرموز ال�أبجدية من بيئتهم، فمثلاً استخدموا راأس الثور ليمثل حرف )اأ(، اأي 
أليف، والحرف الثاني )ب( يمثل صورة تشبه البيت تدل على ال�ستقرار، وقد  الحيوان ال�
نسان في الكتابة النقش على الحجر واألواح الطين، وجلود الحيوانات، ثم ورق  استخدم ال�إ

الُبردي الذي ينمو على ضفاف نهر النيل.
نسان كوسيلة للتعليم والتعلّم، ونقل المعرفة والعلوم المختلفة بين      وتنبع اأهمية الكتابة للاإ
الناس والشعوب، كما تُعدُّ الكتابة وسيلًة للاتصال والتواصل، والتعبير بين البشر، وتدوين 

تاريخ وثقافة ال�أمم والشعوب. وحفظ حقوق الناس من الضياع.

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ َنْسَتْنِتُج:  َنشاط )٣(:  نُلاِحُظ الصُّ

اأ- نوع العلاقة الَّتي تمثّلها كّل صورة بين الدول.
أولمبّية في ألعاب ال� ب- دور الِمهرجانات، وال�

  التواصل الثقافي بين الشعوب.

التعاون الثقافي بين الدول:

أولمبية                                      ألعاب ال�                      مهرجان ثقافي                                                        ال�

مجموعة صور رقم )٢٧(: تعاون ثقافي دولي     منظمة اليونسكو



٦٧

اأنا تعلّمت: 

     نشــاأت العلاقــات الثقافّيــة بيــن الحضــارات والــدول منــذ اأقــدم العصــور ول� تــزال 
حتــى يومنــا هــذا، وقــد تعــّددت مجال�تهــا، ومــن اأبرزهــا فــي الوقــت الحالــي:

ْولِّيــة: تُقــام فــي عــدد مــن الــدول لعــرض بعــض مظاهــر الثقافــة،  - الِمهرجانــات الدَّ
مثــل: الملابــس، والدبــكات، وال�أكلات الشــعبية، اإضافــة اإلــى الصناعــات التراثية وغيرها.
- معــارِض الكتــاب: ُيقــام بعضهــا ســنوًيا، وُيعــرض فيهــا اأهــّم الكتــب التــي تُطبــع 

فــي الــدول.
- ال�ألعاب ال�أولمبّية: تُقام كلَّ اأربع ســنوات، ويشــارك فيها اأشــهر الرياضيين من مختلف 

أولمبّية؛ للتعريف بحضارتها، وثقافتها.  ألعاب ال� دول العالم، وتنتهُز الدُّول هذه ال�
ْولِّيــة الَّتــي تعمــل علــى الحفــاظ علــى الثقافــة،    وتــّم تاأســيس عــدد مــن المنظمــات الدَّ
أمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، والمنظمــة العربيــة  مثــل منظمــة ال�

للتربيــة والثقافة والعلوم )ال�ألكســو(.

َوَر ال�آتَِيَة، ونُناقُِش، ثُمَّ َنْسَتْنِتُج:َنشاط )4(:  نُلاِحُظ الصُّ

5

التطور التكنولوجي وزيادة التعاون الثقافي:

)٢()١()3(

مجموعة صور رقم )٢8(: التكنولوجيا والتعاون الثقافي

اأ- اأهم وسائل التواصل بين الناس في الوقت الحاضر.
ب- اأهمية استخدام هذه الوسائل.

جـ- الوسيلة التي اأفّضلها للاتصال مع اأصدقائي.



٦8

اأنا تعلّمت: 

 في وقتنا الحاضر اأصبحت وسائل ال�تصال كثيرة ومتنوعة، ومنها:

- وسائل ال�تصال المقروءة مثل: الصحف والمجلات.

ذاعية. - وسائل اتصال مسموعة ومرئية من خلال القنوات الفضائية التلفازية وال�إ

- ال�أجهزة الذكية مثل: الحاسوب، والهاتف النقال.

نترنــت وذلــك مــن خــلال وســائل التواصــل ال�جتماعــي، التــي اأســهَمْت فــي  - شــبكة ال�إ

نقــل كّل مــا يتعلـّـق بثقافــة الشــعوب للعالــم بطريقــة ســهلة وســريعة، وفتحــت المجــال

للاطّلاع على ثقافات الشــعوب المختلفة بكّل ســهولٍة وُيســر، فاأصبحت تُقام المؤتمرات، 

نترنــت، واأصبــح الحصــول علــى العديــد مــن  والنــدوات الثقافيــة والمنصــات الثقافيــة عبــر ال�إ

الكتب والمجلات والمعلومات الثقافية بســرعة وســهولة.:

نفّكر ونناقش: اأسهمت وسائل ال�تّصال التكنولوجي في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.
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بعَد اأْن تعلَّْمت:

جابة الصحيحة فيما ياأتي :   ١   اأضع دائرًة حول رمز ال�إ

١- اأّي الحضارات القديمة استخدمت الكتابة التصويرية؟

اأ- الفينيقية.           ب- الكلدانية.          ج- الكنعانية.        د- الفرعونية.

أولمبية؟  ألعاب ال� ٢- متى تُقام ال�

اأ- كل سنتين.           ب- كل 3سنوات        ج- كل 4سنوات       د- كل 5سنوات 

3- ما المنظمة التي تُعنى بالحفاظ على التراث العالمي؟

اأ- ال�ألكسو.         ب- اليونسيف.          ج- اليونسكو.            د- الفاو.
  

آتية:  ٢   اأْكِمُل الفراغات في الجمل ال�

اأ- ظهرت الكتابة المسمارية في .........................................................................

ب- اأّول من اخترع الكتابة الهجائية هم ................................................................

جـ- استخدم القدماء المصريون في كتاباتهم ورق ......................................................

نسان في ال�تّصال والتواصل ............................... د- اأهم ال�أجهزة الذكية التي يستخدمها ال�إ

نسان.   3   اأبّين اأهّمّية الكتابة للاإ

أمثلة.  4   اأذكر وسائل ال�تصال الحديثة، مع ال�

 5   اأعّدد طرق تبادل العلاقات الثقافية بين الدول.
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ْرُس الّرابع العلاقات السياسّيةالدَّ

ْرِس اأْن يكونوا قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطلبة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

١- تعريف مفهوم العلاقات السياسية، ومظاهرها بين الدول.

ْولِّي لمنع انتشار الحروب في العالم. ٢- ذكر اأمثلة للتعاون الدَّ

َوَر ال�آتَِيَة، َونُناقُِش، ثُمَّ َنْسَتْنِتُج:َنشاط )١(:  نُلاِحُظ الصُّ

- مظاهر العلاقات السياسية بين الدول.

مفهوم العلاقات السياسية، ومظاهرها بين الدول:

تبادل سفارات     توقيع اتفاقيات     

لقاءات سياسية

           مجموعة صور رقم )٢9(: علاقات سياسية
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اأنا تعلّمت: 

    العلاقــات السياســية: هــي جميــع اأشــكال التفاعــل بيــن الــدول مــن اأجــل تحقيــق 
أمــن، وال�ســتقرار، ومنــع الحــروب. مصالــح مشــتركة، مثــل ال�

ــاءات  ــات، واللق ــع ال�تفاقي ــدول، توقي ــن ال ــية بي ــات سياس ــود علاق ــر وج ــن مظاه     وم
ــدول. ــن ال ــادل الســفارات بي ــّية، وتب السياس

نبحُث في مصادر المعرفة عن اأحد الموضوعات ال�آتية:

١- بعض السفارات ال�أجنبية الموجودة في فلسطين، وسبب وجودها.

٢- اأهمّية اعتراف دول العالم بدولة فلسطين.
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                الجمعية العامة للاأمم المتحدة                                      مجلس ال�أمن                        

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ َنْسَتْنِتُج: َنشاط )٢(:  نُلاِحُظ الصُّ

اتفاقية حظر 
استحداث 

واإنتاج وتخزين  
واستعمال

ال�أسلحة الكيميائية

اتفاقية حظر 
استعمال وتخزين  

واإنتاج ونقل
ألغام المضادة  ال�

للاأفراد

١

التعاون الدولّي لمنع الحروب:

ْولِّية التي تهتم في تحقيق السلام، ومنع الحروب في العالم. اأ- المؤسسات الدَّ

ْلم العالمي. ْولِّية الَّتي تساهم في الحفاظ على السِّ ب- ال�تفاقيات الدَّ

اتفاقيات دولية
            مجموعة صور رقم )3٠(: تعاون َدْولّي لمنع الحروب
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نبحُث عن:

اأنا تعلّمت: 

أمــن وال�ســتقرار فــي جميــع اأرجائــه، مــن خــلال      يســعى العالــم اإلــى تحقيــق ال�
ْولِّيــة مثــل الجمعيــة العامــة للاأمــم المتحــدة، الَّتــي  اإيجــاد عــدد مــن المؤسســات الدَّ

تقــوم بالعمــل علــى:

- حّل النزاعات بين الدول المختلفة بالطرق السلمية. 

- مراقبِة اإنتاج ال�أسلحة الَّتي تقتل اأعداًدا كبيرة من الناس.

ــل  ــع انتشــار ال�أســلحة، مث ــٍة لمن ــاٍت دولّي ــع علــى اتفاقي ــدول علــى التوقي - حــضِّ ال
ــة. ألغــام ال�أرضي ــع انتشــار ال� ــة من ــة، واتفاقي ــع انتشــار ال�أســلحة الكيماوي ــة من اتفاقي

تفاقيــة      كمــا اأكـّـدت ال�تفاقيــات الدوليــة علــى حمايــة ال�أطفــال اأثنــاء الحــروب، كاإ
ــت علــى: حقــوق الطفــل التــي نصَّ

- منع قصف مناطق المدنيين. 

- منع تجنيد وتسليح ال�أطفال في الحروب.

اأمثلة ل�نتهاكات ال�حتلال الصهيوني بحّق اأطفال فلسطين.
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    نّصــْت اتفاقيــُة حقــوق الطفــل علــى الكثيــر مــن البنــود 
المتعلقــة بحقــوق ال�أطفال، منها:

ــاأن تحتــرم قواعــد القانــون -  تعهــد الــدول ال�أطــراف ب
ــي المنازعــات  ــا ف ــة عليه ــّي المنطبق ْولِ نســاني الدَّ ال�إ
تضمــن  واأن  بالطفــل،  الصلــة  وذات  المســلحة، 

ــد. ــذه القواع ــرام ه احت

األّ� يشــترك ال�أشــخاص الَّذيــن لــم يبلــغ ســنُّهم ثمانــي - 
عشــرة ســنة اشــتراكاً مباشــراً فــي الحــرب.

تمتنــع الــدول ال�أطــراف عــن تجنيــد اأّي شــخص لــم - 
تبلــغ ســنّه خمــس عشــرة ســنة فــي قّواتهــا المســلحة. 

حمايـة الُسـكّان المدنييـن فـي المنازعـات المسـلّحة - 
واتخـاذ جميـع التدابيـر الممكنـة عملياً؛ لكي تضمن 

حمايـة ورعايـة ال�أطفـال المتاأثريـن بنزاٍع ُمسـلّح.

» المادة 38: اتفاقية حقوق الطفل «

اأ- نستنتج من ال�تفاقية اأهّم حقوق الطفل في الحروب.

ب- نعطي اأمثلة على حقوٍق اأخرى يجب اأن يتمتّع بها ال�أطفال.

نشاط تطبيقي:

)١(

)٢(

)3(
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 ١   اأضُع اإشارة )( مقابل العبارة الصحيحة، واإشارة )( مقابل العبارة غير الصحيحة فيما ياأتي:

١- نسّمي التفاعل بين الدول من اأجل تحقيق  ال�أمن وال�ستقرار علاقات اقتصادية. )        (

٢- من ال�تفاقيات الدولية اتفاقية منع انتشار ال�أسلحة الكيميائية.      )        (

3- ُيمنع قصف مناطق المدنيين خاصة التي يتواجد فيها ال�أطفال.            )        (

آتية: ٢   اأْكِمُل الفراغات في الجمل ال�  
ّن الدول تتبادل .............................. اأ- عند قيام علاقات سياسية بين الدول فاإ

ْولِّية الَّتي تعمل على تجنُّب الحرب: ................................. ب- من المؤسسات الدَّ
جـ- تمنع الدول تجنيد ............................................................................

 3   اأذكُر مظاهر التعاون السياسي بين الدول. 

4   اأقترُح ُطُرقاً يمكن من خلالها تجنُّب الحروب بين الدول.  

5   اأبّيُن الطرق والوسائل التي تساعد في حماية ال�أطفال خلال الحروب.  

بعَد اأْن تعلَّْمت

اأقّيم ذاتي: 

اأعّبر بلُغتي عن المفاهيم التي اكتسبتها من الوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.

نفكّر في مشروع تجاري، ثم نحّدد نوعه، وتقديراتنا لتكلفته المادية، وتوقّعاتنا لنجاحه اأو فشله. 

مشروع الوحدة:
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المجتمع ال�آمن

 حصولي على حقوقي ُيحّقق لي العيش باأمان.

نتاأّمل ونفّكر:

٦
الَوْحَدُة السادسة
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يتوقّع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع اأنشطتها، اأن يكونوا قادرين   

المرورية،  التوعية  اليومية، وتعزيز وعيهم في  الواردة في حياتهم  المفاهيم  على توظيف 

ومشاركتهم في حل المشكلات، وتنمية قدراتهم في تحّمل المسؤولية الفردية والجماعية، 

ووعيهم بحقوقهم وممارستها، ويتم تحقيق  ذلك من خلال ال�آتي: 

١- تحديد مكّونات الطريق من خلال الرسم.

٢- البحث من مصادر المعرفة عن اإشارات مرورية، ومدلول�تها.

3- تحديد مشكلات مرورية من بيئتهم، وتقديم توصيات لحلّها.

4- ممارسة اإجراءات عبور الطريق باأمان، بعد استنتاجها من الرسومات.

5- تصميم شكل يّمثل حقوق ال�أطفال.
٦- المشاركة في فعاليات يوم الطفل الفلسطيني بتاريخ 5 نيسان .

٧- جمع صور تعّبر عن انتهاكات ال�حتلال الصهيوني بحق اأطفال فلسطين.
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ْرُس ال�أول  عبور الطريق باأمانالدَّ

ْرِس اأْن يكونوا قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

١- معرفة مفهوم الطريق.            ٢- بيان مكونات الطريق.               3- استنتاج كيفية عبور الطريق بشكل اآمن.

َنشاط )١(: 

- نَِصــُف مــا نُشــاهُدُه فــي الّصــورِة 
المجــاورِة.

- نســتنتُج اســَم المنطقــِة الُمخّصصــِة 
لسيِر المركباِت.

- نُحــّدُد المنطقــَة المخّصصــَة لســيِر 
المشــاِة.  

مفهوُم الطريق، واأهّميتها:

نُلاِحُظ الرَّْسم ال�آتي، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:

اأنا تعلّمت:

    الطّريــُق: ِهــَي شــريط اأرضــّي، مخّصــص لحركــة الّســّيارات، وغيرهــا مــن مركبــات 
ــى عجــلات، وتشــمل اأجــزاء مخّصصــة لســير المشــاة. تتحــّرك عل

    تنبــع اأهميــة الطــرق، والشــوارع فــي اأنّهــا تصــل بيــن التّجّمعــات الّســكّانّية، كالمــدن، 
والقــرى، وال�أحيــاء التّابعــة لهما.
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وال�أحيــاء التابعــة لهما. تنبــع اأهميــة الطــرق والشــوارع فــي اأنهــا تصــل بيــن التجمعــات الســكانية كالمــدن والقــرى عجــلات. كمــا تشــمل الطريــق اأجــزاء مخصصــة لســير المشــاة.  الطريــق شــريط اأرضــي مخصــص لحركــة الســيارات وغيرهــا مــن مركبــات تتحــرك علــى اأنا تعلّمت: نلاحظ ، ثم نقوم بما ياأتي :

َنشاط )٢(: 

  مكوّنات الطريق:

ْكَل ال�آتَِي، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:  نُلاِحُظ الشَّ

اأنا تعلّمت:

للطريق مكّونات، منها:

١- نهر الطريق: هو الجزء المعّبد من الطريق والمخّصص لسير جميع اأنواع المركبات.

٢- الرصيف: هو الجزء المرتفع من جانبي الطريق المعبد )نهر الطريق( والمخصص

   لسير المشاة.

3- خّط المشاة: هو المكان المخصص للمشاة؛ لعبور الشارع.

↓ 4

↓3

↓٢↓١

اأ- نَتوّزُع في مجموعاٍت.

يتها لمستخدمي الشارع.    أرقام، واأهمِّ ب- نناقش ما تشيُر له ال�
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اأ-  اإشارات اإرشادية: على شكل دوائر حمراء، ودوائر زرقاء.

ب - اإشارات تحذيرية: شكلها مثلث اأحمر، مثل:   

ج- اإشارات استعلامات، مثل:  

                                    

شارات الضوئية: د - ال�إ

اأول�د على الطريق

عاقة موقف لسيارات ال�أشخاص ذوي ال�إ

مسموح للدراجات الهوائية ممنوع دخول المركبات

4- اإشــارات المــرور: تنبــع اأهميتهــا فــي اأنهــا تنظـّـم حركــة الســير، وتقلـّـل مــن حــوادث الطــرق، 
ولهــا اأنــواع، منهــا:
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نشاط تطبيقي: 

١- نرصد الطريق الذي نسلكه، ونسّجل ملاحظاتنا حول ما يلزمه، ليكون طريقاً 

   اآمناً للجميع، ونرفع توصياتنا للمجلس القروي اأو البلدي في منطقتنا.

٢- نبحث عن ثلاث اإشارات مرورية، ونفّسر دل�ل�تها.

ُر:َنشاط )٣(:   نُلاِحُظ الرَّْسَمَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن، ثُمَّ نَُفسِّ

  عبور الطريق بشكل اآمن:

)٢()١(

اأ- الّرسمة )١( تّمثل العبور ال�آمن للطريق.    ب- الّرسمة )٢( تمثّل العبور غير ال�آمن للطريق.    
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اأنا تعلّمت:

 يتطلّب عبور الطريق باأمان اتباع ما ياأتي:

ــارة -  ش ــام ال�إ ــن اأم ــر المشــاة، اأو م ــل: مم ــق، مث ــور الطري ــن لعب آم ــكان ال� ــار الم اختي
ــق. ــع الطري ــاة بقط ــا ال�أخضــر للمش ــير بلونه ــا تش ــة عندم الضوئي

ال�بتعاد عن حافة الطريق عند الوقوف على الرصيف.- 

اســتخدام النظــر، والســمع قبــل عبــور الطريــق، والتاأكــد مــن عــدم وجــود اأي مركبــة - 
قادمــة وقريبــة.

ــن -  ــا م ــة بعضهم ــق رؤي ــر الطري ــائق وعاب ــح للس ــكان مكشــوف، يتي ــن م ــارع م ــور الش عب
مســافة.

نُفكر:

 نعطي اأمثلة على سلوكيات اأخرى تساعدنا على عبور الطريق بشكل اآمن وندّونها:

................................................................. *

................................................................. *
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بعَد اأْن تعلَّْمت

١   اأعرُّف ما ياأتي:
       اأ- الطريق.                       ب- الرصيف.                       ج - نهر الطريق.

٢   اأبّين اأهمّية الطريق.

أمثلة. 3   اأصنّف اأنواع اإشارات المرور، مع ال�

4   كيف يتم عبور الطريق باأمان؟ 

آتَِيِة، ثُمَّ اأقيِّم تعلّمي بوضع اإِشاَرَة )  ( في الخانَِة الُمناِسَبِة: 5   اأْقَراأ كُلَّ ِعباَرٍة ِمَن الِعباراِت ال�

ل� اأوافقاأوافقالعبارة

اأسير على الرصيف، واأعبر الشارع من مكان مكشوف.

 ل� ضرورة للانتباه عندما اأقطع الطريق.

اأنظر لليسار واليمين عندما اأريد قطع الشارع.

اأعبر الطريق من المكان المخّصص عندما تتوقّف المركبة.

اأستخدم الهاتف الخلوي عند عبور الطريق.
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آتية:  ٦  كيف اأتصرف في الحال�ت ال�

     اأ- اأين اأسير عندما ل� يوجد رصيف للشارع؟

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

   ب- كيف اأعبر الشارع الذي ل� يوجد عليه ممر مشاة؟

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

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

.............................................................................
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ْرُس الثاني  حقوق ال�أطفالالدَّ

ْرِس اأْن يكونوا قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

١- معرفة مفهوم الطفل.                   ٢- استنتاج حقوق ال�أطفال واحتياجاتهم. 

مفهوم الطفل: 

ْكَل ال�آتَِي، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليِه: َنشاط )١(:   نُلاِحُظ الشَّ

١٨ عام......... ↓ ↓ ↓....... .........

  اأ- نقّدر اأعمار ال�أشخاص في الشكل، وندّونها في المربع اأسفل كل شخص.

  ب- اأكتب عدد اأفراد اأسرتي الذين اأعمارهم اأقّل من ١8 عاماً : .....................

  جـ- ماذا نسّمي اأفراد ال�أسرة الذين تقّل اأعمارهم عن ١8عاماً : .....................

اأنا تعلّمت:

الطفل: هو كل اإنساٍن سواء كان ذكراً اأو اأنثى لم َيتجاوز عمره ١8 عاماً.
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حقوق ال�أطفال واحتياجاتهم:

ْكَل ال�آتَِي، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:َنشاط )٢(:   نُلاِحُظ الشَّ

نَتوّزُع في مجموعاٍت: •

اأ- نََتحاوُر َحول ُحقوِقنا، واحتياجاتنا كاأطفال.   

ب- نعطي اأمثلة على حقوقنا كاأطفال، ونكتبها في دوائر الّشكل اأعلاه. 

جـ- َمْن ُيَوفّر لنا هذه الحقوق؟

اأنا تعلّمت:

    للاأطفــال حقــوق يجــب اأن يتمتّعــوا بهــا دون تمييــز، بغــض النظــر عــن جنســهم )طفــل 
ــاء، اأو  ــال�ً اأصّح ــوا اأطف ــم، اأو اإن كان ــم، اأو دينه ــم، اأو لونه ــم، اأو عرقه ــة(، اأو لغته وطفل

ــن . معاقي

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

............. .............
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- َحّق الحياة:
ــن  ــه م ــّوه، وحمايت ــه ونم ــزم لبقائ ــا يل ــر م ــه، وتوفي ــُذ ول�دت ــل من ــاة الطّف ــة حي اأّي حماي

القتــل.  اأو  التعذيــب 

- حّق الغذاء: 
اأي حــق ال�أطفــال فــي الحصــول علــى طعــاٍم صحــّي، وكاٍف، ونظيــف، ويشــمل جميــع 
العناصــر الغذائيــة بشــكل يومــّي وُمســتمّر فــي جميــع الظــروف الطبيعيــة اأو غيــر الطبيعيــة، 
مثــل: الحــروب والمجاعــات. كمــا مــن حــق ال�أطفــال الحصــول علــى ميــاه ُشــرب نَِقّيــة.

- حّق الصّحة:
ــن  ــة م ــات للوقاي ــة كالتّطعيم ــات الطبّي ــع الخدم ــى جمي ــال الحصــول عل ــن حــق ال�أطف  م
أمــراض، والعلاجــات اللازمــة لهــا، للحفــاظ على صّحتهم الجســديّة، والعقلّية، والنفســّية،  ال�

أمــراض. والتوعيــة بقواعــد النظافــة، والوقايــة مــن ال�

- حّق الهوّية:
اأي مــن حــق كل ال�أطفــال الحصــول علــى اســم، واســم عائلاتهــم، وتاريــخ ميلادهــم، 

وجنســهم، وجنسّيتهم .

- حّق التعبير:

فِمــن حــّق ال�أطفــال التمتُّــع بحريـّـة التّفكيــر، وحريـّـة التّعبيــر، ومعرفــة ما يجــري حولهم، 
ومشــاركتهم القضايــا التــي تخّصهــم، والتعبير عنها. 

- حّق الحماية:

اأي حمايــة ال�أطّفــال جســديّاً، ونفســّياً، بعيــداً عــن كافــة اأشــكال التمييــز، والعنــف اأو 
بعــاد اأو غيرهــا.  التعذيــب اأو القتــل، اأو ال�عتقــال، اأو ال�إ

- َحقُّ التَّْعليِم:

أْطفاِل في الُحصوِل َعلى التَّْعليِم الّشاِمِل َوالَجيِِّد دوَن َتمييٍز.  ُهَو َحقُّ ال�

 ومن حقوق ال�أطفال ال�أساسية:
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 ١   اأعرُّف مفهوم الطفل. 
                         
 ٢   اأذكر حقوق الطفل.

 3   ماذا يعني حق الطفل في كل من:

    الغذاء: ...................   ...................      ...................

    الماء: ...................     ..................      ...................

    الحماية: .................     .................       ................... 

 4   اأبحث، واأستنتج: بَم يتمثّل حّقي في التعليم؟
  ...................       .....................    .....................     

اأنشطة تطبيقية: 

١- نبحــث مــن خــلال مصــادر المعرفــة عــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ونســتخرج منهــا 
مجموعــة اأخــرى مــن حقــوق الطفــل، ونصمــم لهــا لوحــة جداريــة.

٢- يحتفــل اأطفــال فلســطين بيــوم الطفــل الفلســطيني بتاريــخ  5 نيســان مــن كّل عــام، 
علــى ضــوء ذلــك، نُعــّد فعاليــات وشــعارات؛ للمشــاركة فــي هــذا اليــوم.

بعَد اأْن تعلَّْمت
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ِة في َشهاَدِة ميلادي، َواأَتَعرَُّف اإِلَْيها.   5   اأْبَحُث َعْن بياناتي الخاصَّ

آتَِيِة، ثُمَّ اأَضُع اإِشاَرَة )  ( في الخانَِة الُمناِسَبِة:   ٦   اأْقَراأ كُلَّ ِعباَرٍة ِمَن الِعباراِت ال�

ٌطُمْرَتِفٌعالِعباراُت ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

اْسِتْنتاجي لمفهوم الطفل.

معرفتي بحقوق الطفل.

استعدادي للمشاركة في يوم الطفل الفلسطيني.

بحثي عن حقوق ال�أطفال من اتفاقية حقوق الطفل.

معرفتي بحّقي في التعليم.

اأقّيم ذاتي: 

اأعّبر بلُغتي عن المفاهيم التي اكتسبتها من الوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.
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المشروع:
شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( 
بسلسلة من األوان النشاط التي يتمكنون خلالها من تحقيق اأهداف 

ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.
الفرد  النشاط الذي يقوم به  اأنه: سلسلة من  ويمكن تعريفه على 
اأو الجماعة لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة في محيط اجتماعي 

برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:
١-  قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.

٢-  ينّفذه فرد اأو جماعة.
3-  يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.

الطلبة  بيئة  اإلى  يمتد  واإنما  المدرسية  البيئة  على  يقتصر  4-   ل� 
لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.

دافعّيتهم  ويثير  وحاجاتهم  الطلبة  لميول  المشروع  5-   يستجيب 
ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:
اأول�ً- اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

١-  اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
٢-  اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.

المدرسة  بين  الفجوة  ويكسر  الطلبة  حياة  بواقع  يرتبط  3-   اأن 
والمجتمع.

4-   اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض 
ومتوازنة، ل� تغلّب مجال�ً على ال�آخر.

الطلبة  وقدرات  المدرسة  اإمكانات  مع  المشروع  يتلاءم  5-   اأن 
والفئة العمرية.

٦-  اأن ُيخطّط له مسبقاً.

ثانيًا- وضع خطة المشروع:
يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل 

لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.
يقتضي وضع الخطة ال�آتية:

١-  تحديد ال�أهداف بشكل واضح.
٢.  تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.

3-  تحديد خطوات سير المشروع.
4-   تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك 
المناقشة  خلال  من  المشروع  في  المجموعة  اأفراد  جميع 

والحوار واإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(.
5-  تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.

ثالثًا- تنفيذ المشروع:
بالممارسة  الخبرات  ل�كتساب  فرصة  المشروع  تنفيذ  مرحلة 
العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من الحرية، والتخلص 
نجاز حيث  من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ
يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً، ليس المهم الوصول اإلى النتائج 
بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات 

ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 
١-  متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.

٢-  اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.
3-  ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.

4-  التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.

دور الطلبة:
١-  القيام بالعمل باأنفسهم.

٢-  تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.
3-  تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.
4-  تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.

رابعاً- تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:
تحقيقه،  تم  ما  اأجلها،  من  المشروع  وضع  التي  ١-   ال�أهداف 
تحقيق  في  العوائق  هدف،  لكل  تحّقق  الذي  المستوى 

ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
الخطة  التي جرت على  التعديلات  ٢-   الخطة من حيث وقتها، 

اأثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت المّحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.
3-   ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، 

مكانات اللازمة، التقيد بالوقت المحدد. توافر ال�إ
تنفيذه  قبال على  ال�إ المشروع من حيث،  الطلبة مع  4-   تجاوب 
بدافعّية، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور بال�رتياح، اإسهام 

المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

من  المشروع  تقويمي شامل عن  تقرير  بكتابة  المعلم  يقوم 
حيث:

	  اأهداف المشروع وما تحّقق منها.
	  الخطة وما طراأ عليها من تعديل.

	  ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.
	  المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.

	  المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.
	  ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.
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 خالد، عبدالوهاب محمد، ٢٠١٦، التاريخ السياسي في العالم، ط.١ ، الجنادرية، عمان.- ١٠
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قتصادية الفلسطيني، القدس.- ١8 قتصاد على الرغم من الجغرافيا، معهد اأبحاث السياسات ال�إ  كنفاني، نعمان، ٢٠١١ ، تكامل ال�إ

 مصباح، عامر، ٢٠١٠، معجم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، دار الكتاب الحديث، القاهرة.- ١9

سكندرية.- ٢٠ نسان ومتغيرات العصر، مؤسسة شباب الجامعة، ال�إ  نور، عصام، ٢٠١٦، البيئة وال�إ
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لجنة المناهج الوزارية

د. صبري صيدم                   د. بصري صالح              م. فواز مجاهد    

اأ. ثروت زيد                    اأ. عزام اأبو بكر            اأ. عبد الحكيم اأبو جاموس 

د. شهناز الفار                   د. سمية النّخالة            م. جهاد دريدي

  

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثاني من كتاب الّدراسات ال�جتماعّية للّصفِّ الخامس ال�أساسّي: 

د. مقبولة يحيى 

اأ. اأحمد اأبو حمدة

اأ. اأكرم حلاحلة 

اأ. اأمجد سليمان         

اأ. اأمين الحلاق           

اأ. ختام حسين                   

اأ. خليل سراديح         

د. خميس العفيفي 

اأ. خولة عسكر

اأ. خيري قرابصة          

اأ. رشا شاهين

اأ. زلفى الكيلاني             

اأ. زيدان صوالحة  

اأ. سميرة فرحات     

اأ. سناء جابر  

اأ. صقر اأبو ليلة

اأ. عبد الكريم زقوت 

اأ. عروب سيف              

اأ. عمر جمعة  

اأ. فيينا دار الديك

اأ. محمد ال�أسطل       

اأ. محمد حناتشة         

اأ. معين العطار 

اأ. منتهى موسى         

اأ. نجاة عطاطرة           

اأ. نضال فقوسة  

 اأ. هيام اأبو محسن     

اأ. د. باسم رعد

لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج الدراسات ال�جتماعية والتاريخية والجغرافية

اأ. محمود اأبو شمة د. موسى سرور   اأ. جمال سالم   اأ. منير عايش )منسقًا(  

د. نعيم بارود اأ. بشار دوابشة   د. اأسامة اأبو نحل   د. خميس العفيفي   

اأ. اأكرم حلاحلة اأ. محمد عريدي   د. حسان القدومي   د. حسين الريماوي   

اأ. عطية اأبو نمر د. اأمين اأبو بكر   د. خالد دعوس   د. عثمان الطل   

اأ. زكي سلمان د. اأسامة عياد   اأ. محمد حاتم عبد الرحمن  اأ. هدى عليان   

اأ. ڤينا الديك اأ. سمر قعقور   اأ. فتحية ياسين   اأ. عبد الباسط يوسف  

اأ. شازمة كامل اأ. طه عجوة            اأ. خالدة ياسين  

َتمَّ ِبَحْمِد اللّه


