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الن�شاط  الأول
عنوان الن�شاط: 

اأنا لي حقوق وعلي واجبات

يتناول الن�شاط التعريف بحقوق الطفل في االتفاقيات الدولية، وكذلك تعريف   : المقدمة 
االأطفال بواجباتهم نحو وطنهم ومجتمعهم.

الحقوق والواجبات  : المجال 
من ال�شف االأول اإلى ال�شف الثالث  : ال�صفوف 

في نهاية هذا الن�شاط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يتعرف على حقوق االأطفال وواجباتهم .	•

يطبق الو�شائل الرقمية من اأجل جمع البيانات وتحليلها وتنظيمها وتقويمها.	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�صاط 

حجرة م�شادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�صاط : الب توب - جهاز لوحي - �شبكة االإنترنت 

خطوات تنفيذ الن�صاط:
يطلب المعلم من الطالب ا�شتنتاج المو�شوع الذي �شوف يعر�شه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان.

يتلقى المعلم االإجابات من الطالب ويدونها على ال�شبورة.  .2  

يطلب المعلم من الطالب جمع المعلومات حول حقوق االإن�شان في الوطن   .3  

العربي.
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يطلب المعلم من الطالب ذكر الحقوق والواجبات.  .4  

ي�شتعر�ض المعلم بع�ض الر�شائل االإعالمية حول الحقوق والواجبات.  .5  

الموقف التعليمي:
ال�شالم عليكم يا �شعد.  : �صالم 

ال�شالم عليكم يا �شالم ، لقد اأنهيت الجزء الخا�ض بي من العمل الذي كلفنا به   : �صعد 
االأ�شتاذ.

واأنا اأي�شا .  : �صالم 
تعالى معي الأريك ماذا فعلت .  : �صعد 

حقوق  مو�شوع  عن  االإنترنت  �شبكة  على  مواقع  عدة  في  بالبحث  قمت  لقد   : �صعد 
وواجبات الطفل ، واتبعت تعليمات االأ�شتاذ في تجميعها.

وهذا ما تو�شلت اإليه.  : �صعد 
وهذا الجزء الخا�ض بي من البحث.  : �صالم 

في اليوم التالي.  : معلق 
ح�شنا ، �شن�شتمع االآن لنرى ما تو�شل اإليه �شعد و�شالم .  : المعلم 

ا�شتعنا بالمراجع المتوافرة على �شبكة االإنترنت وهذا ما تو�شلنا اإليه...  : �صعد 
تم التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل )رقم 260( ل�شنة 1990  : �صعد 

من قبل جميع دول العالم في االأمم المتحدة.

تت�شمن هذه الحقوق عدة بنود اأهمها:  : �صعد 
لكل طفل الحق في النمو الج�شماني والنف�شي ال�شليم .   : اأوالً 

لكل طفل الحق في هوية وا�شم وجن�شية.   : ثانـيــــاً 

لكل طفل الحق في التعليم.  : ثالـثـــــاً 

لكل طفل الحق في العالج والخدمات الطبية االأخرى.   : رابعـــــاً 

لكل طفل الحق في منع ا�شتغالله اأو اإهانته .   : خام�شاً 
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لكل طفل الحق في توفير الحماية له من العنف اأيا كان نوعه.    : �شاد�شاً 

لكل طفل الحق في التعبير عن راأيه .   : �شابعــاً 

الرعاية  على  الح�شول  في  الحق  الخا�شة  االحتياجات  ذوي  من  طفل  لكل   : ثامنــــاً 

المنا�شبة.

ومن نف�ض االتفاقية  ن�شتخل�ض واجبات الطفل التي تت�شمن عدة بنود اأهمها:  : �صالم 
واجبهم اأن يطيعوا الوالدين ومعاملتهم معاملة ح�شنة .   : اأوالً 

اإظهار االحترام لوالديه ولزمالئه  واأ�شقائه .  : ثانـيــــاً 

المحافظة على الممتلكات العامة.   : ثالـثـــــاً 

الم�شاعدة في اأعمال المنزل وتنفيذها.   : رابعـــــاً 

اأن يكونوا �شادقين وحافظين لالأمانة .  : خام�شاً 

القيام بواجباتهم المدر�شية والنجاح في االمتحانات .  : �شاد�شاً 

اإظهار العرفان اإلى القائمين على رعايتهم وتربيتهم .  : �شابعـــاً 

و�شكراً .  : �صالم 

التقويم: 
يطلب المعلم من طالبه اأن ين�شخوا معلومات البحث ويوزعوه على زمالئهم   .1  

الطالب ليتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم.

يطلب المعلم كتابة تقرير عن االنتهاكات في مجال حقوق الطفل.  .2  
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الن�شاط  الثاني
عنوان الن�شاط: 

تعرف معالم ال�شياحية في دول مجل�س التعاون الخليجي

واأنواع  الخليجي،  التعاون  مجل�ض  دول  في  ال�شياحية  االأماكن  الن�شاط  يتناول   : المقدمة 
ال�شياحة، وتدريب الطالب على كيفية التخطيط للقيام برحلة لالأماكن ال�شياحية.

ال�شياحة الداخلية  : المجال 
من ال�شف الرابع اإلى ال�شف ال�شاد�ض  : ال�صفوف 

في نهاية هذا الن�شاط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يميز بين اأنواع ال�شياحة من خالل المادة االإعالمية المعرو�شة .	•

يتنباأ بم�شمون المادة االإعالمية من خالل العنوان اأو المقدمة .	•

ي�شمم مل�شقات ، اإعالنات ... اإلخ عن ال�شياحة .	•

يقدم ر�شائل م�شموعة اأو مرئية تت�شمن حقائق وتف�شيالت عن ال�شياحة.	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�صاط 

حجرة م�شادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�صاط : الب توب - جهاز لوحي - �شبكة االإنترنت  - �شور - برامج تلفزيونية 

- اأفالم ت�شجيلية عن ال�شياحة -  �شحف ومجالت 

خطوات تنفيذ الن�صاط:
يطلب المعلم من الطالب ا�شتنتاج المو�شوع الذي �شوف يعر�شه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان .

يتلقى االإجابات من الطالب ويدونها على ال�شبورة.  .2  

مجل�ض  دول  في  ال�شياحية  المعالم  بع�ض  الطالب  على  المعلم  يعر�ض   .3  

التعاون الخليجي.
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ي�شتعر�ض المعلم مفهوم ال�شياحة واأنواعها.  .4  

التعرف على مزيد من  االإنترنت في  �شبكة  ا�شتخدام  يطلب من الطالب   .5  

هذه المعالم في منطقتنا.

الموقف التعليمي:
مو�شوعنا اليوم عن معالم ال�شياحة في دول مجل�ض التعاون الخليجي.  : المعلم 

�شوف اأعر�ض عليكم اأفالما ح�شلت عليها من �شبكة االإنترنت وبع�ض القنوات    

الف�شائية.  وبعد ذلك �شنكمل النقا�ض حول ال�شياحة ...

ال�شياحة في �شلطنة عمان .  : الراوي 
في �شلطنة عمان مجموعة من المناطق ال�شياحية الجميلة   

م�شقط

العربية،  الجزيرة  �شبه  في  والجذابة  لالهتمام  اإثارة  االأكثر  المدن  من  واحدة  هي  م�شقط 

وتحا�شر قلب المدينة القديمة جبال من ال�شخور العارية الخ�شنة التي تهيمن عليها اثنان من 

الح�شون البرتغالية القديمة التي تعود اإلى القرن 16.

قرى الجبل الأخ�شر

تقع على ارتفاع اأكثر من 2000 متر حيث يكون المناخ اأكثر برودة وتنمو بين ال�شخور المقفرة 

بع�ض الفواكه الغريبة.

رمال الوهيبة

بحر هائل من الرمال والكثبان الرملية التي ي�شل ارتفاعها اإلى 150 متر في ت�شاميم هند�شية 

جميلة.

 وادي بني عوف

والذي ياأخذ �شكاًل معوجًا ب�شبب الرياح ويربط بين باطنة ال�شهل ال�شاحلي والجانب الداخلي، 

ويعتبر هذا الوادي من اأف�شل مواقع اال�شتمتاع بالقيادة في الطرق الوعرة في �شلطنة عمان.

وهذا فيلم يتناول مفهوم  ال�شياحة واأنواعها.  : المعلم 
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المق�صود بال�صياحة
اال�شتمتاع  بغر�ض  اأخرى  اأماكن  لزيارة  فيه  يعي�ض  الذي  المكان  من  الفرد  انتقال  هي 

بجمال طبيعتها ، اأو عظمة اآثارها ، اأو زيارة الم�شروعات الكبيرة فيها ، اأو العالج ، اأو 

زيارة االأماكن الدينية ..... وغير ذلك

اأنواع ال�صياحة
- ال�شياحة الداخلية

الترفيهية،  االأثرية،  الطبيعية،  المناطق  زيارة  في  ممثلة  الدولة  داخل  �شياحة  هي 

العالجية اأو الدينية.

- ال�شياحة الخارجية

هي �شياحة خارج الدولة الأهداف ترفيهية، عالجية، دينية وغيرها.

اأنواع المناطق ال�صياحية
• مناطق اأثرية	

وهي المناطق التي تحتوي على اآثار تاريخية واأماكن تتعلق بتراث الدولة

• مناطق ترفيهية	

وهي المرافق التي ت�شمل المالهي والقرى ال�شياحية والحدائق ... وغيرها

• مناطق طبيعية	

وهي المناطق ذات الطق�ض المنا�شب والطبيعة الخالبة �شواء كانت جبال اأو �شحاري اأو 

غابات وغيرها.

• مناطق عالجية	

وهي مناطق ذات طبيعة �شحية خا�شة ت�شاعد في عالج بع�ض االأمرا�ض.

• مناطق دينية	

وهي المناطق التي تحتوي على تراث ديني خا�ض بالدولة مثل الم�شاجد والكنائ�ض والمعابد 

وغيرها.
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و�صائل تنمية ال�صياحة
- التو�شع في بناء الفنادق والقرى ال�شياحية

- التعامل مع ال�شياح بالترحيب واالحترام والمحبة

- االهتمام بالدعاية  لتن�شيط ال�شياحة

ما راأيكم بعد ما �شاهدتم االأفالم ؟  : المعلم 
العر�ض �شيق و�شوؤالي: ما المعالم ال�شياحية في دول مجل�ض التعاون الخليجي؟  : طالب 1 

ما اأنواع ال�شياحة ؟  : طالب 2 
نحتاج اأن نعرف معلومات اإ�شافية عن ال�شياحة في بالدنا ...  : طالب 3 

التقويم: 
يطلب المعلم من الطالب ت�شميم مجلة �شياحية اإلكترونية تو�شح بها اأهم   .1  

المعالم ال�شياحية في وطنه وتحديد اأنواع ال�شياحة الممكنة فيها.

يكلف الطالب كتابة خطاب اإلى �شديق من دولة اأخرى لدعوته اإلى زيارته.  .2  

المواقع  والبحث عن  االإنترنت  �شبكة  الدخول على  الطالب  المعلم  يكلف   .3  

ال�شياحية

يطلب المعلم التدقيق في الجدول التالي واإكمال الناق�ض.  .4  

اأنواع ال�شياحة

عالجيةثقافية ............................................................................

5. يطلب المعلم اال�شتعانة ب�شبكة االإنترنت الإكمال هذا الجدول ...  

اأهمية هذا العلم الم�صدر ا�صم البلد ا�صم المعلم ال�صياحي



البرمجيات التعليمية

الثقافة اإلعالميةللمهارات الحياتية

10

الن�شاط  الثالث 
عنوان الن�شاط: 

اأنا اأحافظ على الممتلكات العامة

المقدمة     : يتناول هذا الن�شاط التعريف بالملكية العامة داخل المدر�شة والمنطقة والبلد، 
وحرمة االأموال العامة وحمايتها كواجب وطني.

المرافق والممتلكات العامة  : المجال 
من ال�شف ال�شابع اإلى ال�شف التا�شع  : ال�صفوف 

في نهاية هذا الن�شاط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يتعرف على الملكية العامة داخل المدر�شة والمنطقة والبلد.	•

يدرك حرمة االأموال العامة واأهمية حمايتها والمحافظة عليها.	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�صاط 

حجرة م�شادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�صاط : الب توب - جهاز لوحي - �شبكة االإنترنت 

خطوات تنفيذ الن�صاط :
يطلب المعلم من الطالب ا�شتنتاج المو�شوع الذي �شوف يعر�شه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان .

يتلقى االإجابات من الطالب ويدونها على ال�شبورة.  .2  

تعريف  عن  بالبحث  ويكلفهم  مجموعات،  اإلى  طالبه  المعلم  يق�شم   .3  

الممتلكات العامة وكيفية الحفاظ عليها عبر �شبكة االإنترنت.

مناق�شة الطالب في كيفية الحفاظ على الممتلكات العامة.  .4  
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الموقف التعليمي:
عن  مو�شوعها  اأن  المعلم  وذكر  الحياتية  للمهارات  هي  القادمة  الح�شة   : جا�صم 

المحافظة على الممتلكات العامة ، يا ترى ماذا لديه ؟

معلمنا  الرائع يفاجئنا دائما بالجديد.  : م�شعل 

في البداية اأذكركم اأننا �شنناق�ض اليوم المحافظة على الممتلكات العامة .  : المعلم 
قبل اأن نبداأ بالمناق�شة لدي مجموعة من االأ�شئلة.    

اأرجو اأن ننق�شم اإلى مجموعتين والمطلوب من كل مجموعة ما يلي :    

تعريف الممتلكات العامة .	•

كيف نحافظ على الممتلكات العامة . 	•

ولنبداأ االآن من خالل ا�شتخدام الحا�شب االآلي و�شبكة االإنترنت تنفيذ تقرير    

عن المطلوب وعر�شه على ال�شا�شة بال�شورة المنا�شبة... و�شنلتقي بعد قليل.

�شنتابع االآن ما تو�شلتم اإليه .  : المعلم 
في البداية يجب اأن يكون لدينا  مفهوم منا�شب للممتلكات العامة.  : طالب 1 

الممتلكات العامة هي كل ما يقع تحت مظّلة الملكّية العاّمة، التي ت�شمل الُطرق    

والجامعات،  العاّمة،  والحدائق  العبادة،  ودور  والم�شاجد،  والج�شور،  العاّمة، 

والمراكز الخدمّية على كاّفة ت�شنيفاتها ، وغيرها.

هل يمكنك تو�شيح » الملكية العامة.  : المعلم 
الملكية العامة هي كل ما تملكه الدولة ) المال العام( ولي�ض مملوكا الأحد مثل   : طالب 1 
والطرق  والم�شت�شفيات  والمدار�ض  والم�شاجد  والموؤ�ش�شات  العامة  المرافق 

والج�شور ، وغيرها.

الممتلكات  على  نحافظ  كيف  الثانية.  المجموعة  اإليه  تو�شلت  ما  لنرى  واالآن   :     المعلم 
العامة ؟
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طالب 2 : 
الممتلكات العامة وجدت لخدمة المواطن ، فمن واجبه اأن يحافظ عليها لدوام  اأواًل : 

ا�شتمراريتها لتعمل بكفاءة عالية.

لكل مرفق من الممتلكات العامة تعليمات واإر�شادات معلن عنها في كافة اأرجائه،  ثانيًا: 

ومن واجبنا اإتباع هذه االإر�شادات والتعليمات ل�شمان ا�شتمرارية وجود المرفق.

من اأ�شول واجباتنا كمواطنين عدم التخريب لما هو موجود في المرفق العام  ثالثًا: 

خا�شة الحدائق وال�شواطئ وغيرها الكثير ، وعند زيارة هذه االأماكن لال�شتمتاع 

بما تقدمه، فواجبنا الوطني اأن نحافظ عليها، فمثال عند زيارة ال�شاطئ نتركه 

كما وجدناه نظيفا. 

ل�شيانة  المحلي  المجتمع  ينظمها  التي  التطوعية  الحمالت  في  الم�شاركة  رابعًا : 

المرافق العامة.

اتباع اإر�شادات االأمن وال�شالمة عند الم�شاركة في الحمالت التطوعية . خام�شًا : 

والمعارف  والمهارات  الخبرات  واأكت�شب  به  اأتعلم  الذي  المكان  هي  المدر�شة  �شاد�شًا : 

التي اأ�شتفيد منها في حياتي، فمن واجبي اأن اأحافظ على مرافقها.

و�شكرا لح�شن ا�شتماعكم .

اأ�شكركم على هذا العر�ض المتميز، واأرجو من كل مجموعة اأن توزع هذا الملف   : المعلم 
على اأع�شاء المجموعة االأخرى لتعم الفائدة .... اإلى اللقاء.

التقويم: 
ينظمها  التي  التطوعية  الحمالت  في  بالم�شاركة  طالبه  المعلم  يكلف   .1  

المجتمع المحلي ل�شيانة المرافق العامة .

يكلف المعلم طالبه بعمل ن�شاط تطوعي لتجميل المدر�شة اأو الحي .  .2  
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الن�شاط  الرابع
عنوان الن�شاط: 

ما هي العملية النتخابية؟

يتناول هذا الن�شاط التعريف باالنتخابات ومجتمع ال�شورى وتاريخه واإجراءات   : المقدمة 
االإعداد لالنتخابات و�شروطها، والم�شوؤولية الوطنية في انتخاب من ي�شلح.

العملية االنتخابية في موؤ�ش�شات الدولة     : المجال 
من ال�شف العا�شر اإلى ال�شف الثاني ع�شر  : ال�صفوف 

في نهاية هذا الن�شاط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يعرف مجتمع ال�شورى.	•

يتعرف على مفهوم العملية االنتخابية .	•

يعلل راأيه في المادة الم�شموعة اأو المقروءة اأو المرئية.	•

يقارن بين العبارات التي تحمل معاني اأو اآراء متعار�شة اأو متقاربة .	•

ي�شتخل�ض من المادة االإعالمية )مل�شقات، اإعالنات ،مالب�ض ، برامج( مظاهر 	•

ال�شورى في وطنه.

ي�شتخدم الحا�شوب الإن�شاء دعوة اأو اإعالن .	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�صاط 

حجرة م�شادر التعلم  : المكان 
اإعالمية عن  اأفالم  االإنترنت -  للن�صاط :الب توب - جهاز لوحي - �شبكة  الأدوات الالزمة 

االنتخابات
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خطوات تنفيذ الن�صاط:
يطلب المعلم من الطالب ا�شتنتاج المو�شوع الذي �شوف يعر�شه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان .

يتلقى االإجابات من الطالب ويدونها على ال�شبورة.  .2  

يعرف المعلم الطالب بمفهوم االنتخابات.  .3  

يو�شح �شروط التقدم لالنتخابات.  .4  

يعمل المعلم حلقة نقا�شية حول مزايا العملية االنتخابية و�شوء ا�شتغاللها   .5  

للم�شالح ال�شخ�شية.

الموقف التعليمي:

تعلمون اأننا �شنناق�ض اليوم مو�شوعًا هامًا وهو: العملية االنتخابية.  : المعلم 
�شن�شاهد في البداية ملفا تم اإعداده عن االنتخابات ...   

ما هي العملية االنتخابية ؟  : الراوي 
هذا الن�شاط يحتاج اأن نتفق على مفهوم اأو تعريف لم�شطلح : االنتخابات .  : المعلم 

االنتخابات في اللغة معناها االختيار واالنتقاء، اأما قانونيا فاالنتخاب هو اإجراء   : الراوي 
مقت�شاه  على  ليختار  الئحة  اأو  د�شتور  في  ومكانه  ووقته  نظامه  يحّدد  قانوني 

�شخ�ض اأو اأكثر لرئا�شة مجل�ض اأو نقابة اأو ندوة اأو لع�شويتها اأو ما �شابه ذلك.

اإذن، االنتخابات اإجراء د�شتوري الختيار الفرد، اأو مجموعة من االأفراد ل�شغل    

من�شب معين، وتعرف اأي�شًا باأنها مجموعة من المبادئ القانونية التي تتكون 

من نظام ت�شريعي الهدف منه تنظيم عملية االنتخاب حتى ينتج عنها تطبيق 

قانون جديد، اأو تعديل قانون قائم، اأو فوز اأحد المر�شحين في االنتخابات، اأو 

غيرها من االأحداث الد�شتورية المرتبطة باالنتخابات ارتباطًا مبا�شرًا.

االأ�شخا�ض  المواطنون  يختار  بموجبها  التي  الو�شيلة  االنتخابات  تكون  وبذلك    

الذين ي�شند اإليهم مهام ممار�شة ال�شيادة اأو الحكم نيابة عنهم �شواء كان ذلك 

مختلف  في  اأو  البلدّية....(   - البرلمانّية   - التاأ�شي�شية  )االنتخابات  �شيا�شيا 
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المجاالت ) اجتماعيا - ثقافيا - اقت�شاديا(.

وال تعد االنتخابات موؤ�ش�شة قانونية حديثة حيث اأنها وجدت في الع�شور القديمة    

واعتمدتها عدة اأمم مثل الرومان.

في �شوء ما �شبق ما هي اإجراءات االنتخابات ؟    

تاأليف اأو ت�شكيل لجنة اأو هيئة عليا ) محايدة (  لت�شرف قانونيا وق�شائيا على  اأواًل : 

اأو  اللجنة  تكون  ما  وغالبا   ، نتائجها  وتعلن  باالنتخابات  المتعلقة  االأمور  كافة 

الهيئة من الق�شاة .

يكون  العالم  دول  غالبية  وفي   ، االنتخاب  حق  له  لمن  القانوني  ال�شن  تحديد  ثانيًا : 

ثمانية ع�شر عامًا .

تقوم اللجنة العليا لالنتخابات بما يلي : ثالثًا : 

تحدد اللجنة العليا لالنتخابات مقار لجان االنتخاب والهيئة الم�شرفة على كل 	•

مقر وموعد االنتخابات .

تجهز اللجنة العليا ك�شوف من لهم حق االنتخاب وتوزعها على كل مقر  وتعلن 	•

عنها بو�شائل االإعالم المنا�شبة .

تتابع اللجنة العليا �شير االنتخابات وعملية فرز االأ�شوات  .	•

تعلن اللجنة العليا نتائج االنتخابات ... و�شكرا لح�شن ا�شتماعكم . رابعًا : 

ح�شنا �شنبداأ النقا�ض.   : المعلم 
هل ت�شلح العملية االنتخابية لكافة المجتمعات الب�شرية ؟  : طالب 1 

�شوؤال جيد ، العملية االنتخابية ت�شلح لكافة المجتمعات التي تت�شف بال�شورى   : المعلم 
اأو الديمقراطية .

العليا  ال�شلطات  باإمكان  اأن  اأم  نهائية  لالنتخابات  العليا  اللجنة  قرارات  هل   : طالب 2 
تعديلها ؟

طبعا قراراتها نهائية،  لكن من الممكن اأن تغيرها اللجنة في حال وجود �شكوى   : المعلم 
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من اأحد المتناف�شين .

عندما يخطئ الفرد اأو االأفراد في مواقفهم اأو اآرائهم، فمن يتحمل م�شئولية   : طالب3 
ذلك ؟

على  يعتمد  لم  الأنه  �شحيحا  يكن  لم  االختيار  باأن  القول  ن�شتطيع  بب�شاطة   : المعلم 
على  ويدل  مثمرا  النقا�ض  كان  لقد  الم�شئول.  هو  ينتخب  من  اأن  اأي  الكفاءة، 

فهمكم العميق لما عر�ض عليكم في البداية ... اإلى اللقاء.

التقويم: 
يطلب المعلم من طالبه تحديد خطوات االإعداد لالنتخابات.  .1  

االختيار  اأهمية  حول  تقرير  الإعداد  مجموعات  اإلى  طالبه  المعلم  يق�شم   .2  

ال�شحيح للمر�شحين اعتمادا على الكفاءة.
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الن�شاط  الخام�س 
عنوان الن�شاط:

الأمن الغذائي والم�شكلة ال�شكانية

من  الذاتي  االكتفاء  واأهمية  الغذائي  االأمن  بمفهوم  التعريف  الن�شاط  يتناول   : المقدمة     
كما  الغذائي،  االإنتاج  في  توؤثر  التي  والعوامل  للمجتمع،  الغذائية  االحتياجات 

يو�شح تاأثير زيادة معدالت النمو ال�شكاني على االأمن الغذائي.

التفاعل مع الم�شكالت ال�شكانية  : المجال 
من ال�شف العا�شر اإلى ال�شف الثاني ع�شر  : ال�صفوف 

في نهاية هذا الن�شاط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يتعرف على مفهوم االأمن الغذائي والم�شكلة ال�شكانية.	•

يحدد حجم م�شكلة االأمن الغذائي العربي. 	•

يحدد حجم الم�شكلة ال�شكانية.  	•

يتعرف على الحلول الممكنة لم�شكلة االأمن الغذائي.	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�صاط 

حجرة م�شادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�صاط : الب توب - جهاز لوحي - �شبكة االإنترنت 

خطوات تنفيذ الن�صاط:
يطلب المعلم من الطالب ا�شتنتاج المو�شوع الذي �شوف يعر�شه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان .

يتلقى االإجابات من الطالب ويدونها على ال�شبورة.  .2  
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يعر�ض المعلم على الطالب مفهوم االأمن الغذائي.  .3  

يتناول المعلم �شرح م�شكلة التركيبة ال�شكانية واأثرها على المجتمع.  .4  

يفتح المعلم باب المناق�شة في اأ�شباب هذه الم�شكلة والحلول المنا�شبة لها.  .5  

الموقف التعليمي:
والم�شكلة  الغذائي  االأمن   : وهو  هامًا  مو�شوعًا  اليوم  �شنناق�ض  اأننا  تعلمون   : المعلم 

ال�شكانية.

�شن�شاهد في البداية �شريطًا اأعددته حول االأمن الغذائي والم�شكلة ال�شكانية.   

ما هو مفهوم اأو تعريف االأمن الغذائي.  : الراوي 
ح�شب تعريف منظمة االأغذية والزراعة الدولية )الفاو( »توفير الغذاء لجميع    

ب�شورة  باحتياجاتهم  للوفاء  الالزمتين  والنوعية  بالكمية  المجتمع  اأفراد 

م�شتمرة من اأجل حياة �شحية ون�شطة«.

وتعتبر زيادة اإنتاج المحا�شيل الزراعية لتلبية احتياجات اال�شتهالك المحلي    

من ال�شلع الغذائية اإحدى المقومات الرئي�شية لالأمن الغذائي.

وال�شوؤال الذي يفر�ض نف�شه علينا االآن : هل هناك م�شكلة في االأمن الغذائي    

العربي ؟

بع�ض  في  ت�شديري  وفائ�ض  االكتفاء  تحقيق  من  العربية  الدول  تمكنت  لقد    

ال�شلع الغذائية كالخ�شروات واالأ�شماك. 

ورغم تحقيق زيادة في اإنتاج الحبوب والمحا�شيل االأخرى، اإال اأن الفجوة في    

تحقيق االأمن الغذائي ا�شتمرت في االرتفاع... ؟  لماذا ؟

حيث  الرئي�شية،  المحا�شيل  من  عدد  في  العجز  ا�شتمرار  اإلى  ال�شبب  يرجع    

ت�شتورد الدول العربية حوالي ن�شف احتياجاتها من الحبوب، و 63 في المائة 

من الزيوت النباتية، و 71 في المائة من ال�شكر.

بالنمو  التحكم  العربية غير قادرة على  الدول  واإ�شافة لذلك ما زالت غالبية    
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دول  ببقية  مقارنة  ارتفاع  في  زالت  ما  ال�شكاني  النمو  فمعدالت   ، ال�شكاني 

العالم.

الخدمات مثل  العديد من  الزيادة في  توفير  بالمقابل  ال�شكانية تتطلب  الزيادة   

التعليم والعالج والغذاء ، فهل تمكنت الدول العربية من تحقيق ذلك ؟ طبعا 

االإجابة كال .

تتمثل  الزراعي  االإنتاج  والمحددات في كميات  العوامل  وتتحكم مجموعة من    

في:

قلة الم�شاحة المزروعة. 	•

�شح الموارد المائية. 	•

تدني كفاءة الري .	•

قلة م�شاحة االأرا�شي المروية.	•

ا�شتخدام 	• عدم  في  تتمثل  تكنولوجية«  »فجوة  من  الزراعي  القطاع  يعاني  كما 

االأ�شاليب الحديثة في الزراعة.

اإ�شافة لذلك كله فاإن الم�شكلة ال�شكانية تعمق م�شكلة االأمن الغذائي وتزيد من 	•

حدتها.

و�شكرًا لح�شن ا�شتماعكم.

المعلم: �شوف نبداأ االآن بمناق�شة م�شكلة االأمن الغذائي .

ب�شراحة هذا العر�ض اأحبطني ، هل الو�شع بهذا ال�شوء؟  : طالب 1 
لالأ�شف ال�شديد نعم ، فنحن لم نحقق حتى االآن االأمن الغذائي العربي  : المعلم 

ولكن الحلول وا�شحة كما �شاهدنا ، فما الم�شكلة ؟  : طالب 2 
نعم وا�شحة ولكن تطبيقها يحتاج اإلى اإرادة وتخطيط.   : المعلم 

اأقترح اأن تت�شارك الدول العربية في و�شع الحل المنا�شب؟  : طالب 3 
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هذا ما ننتظره جميعا. لقد اأعجبني نقا�شكم ، ويدل على فهم عميق للم�شكلة.  : المعلم 
الم�شكلة  بهذه  الوعي  ن�شر  في  نت�شارك  اأن  جميعا  علينا   ... ناحيتنا  ومن    

الخطيرة ... �شكرًا لكم.

التقويم: 
يطلب المعلم من طالبه كتابة فقرة حول الحلول المنا�شبة لم�شكلة االأمن   .1  

الغذائي.

ظواهر  حول  بحث  لكتابة  مجموعات  تكوين  طالبه  من  المعلم  يطلب   .2  

الم�شكلة ال�شكانية و�شبل حلها.




