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 مراجعة فً مادة التربٌة المدنٌة  للفصل الثانً 

 للسنة الرابعة ابتدائً )الجٌل الثانً(

 1/ ضع )ص ( أو )خ( أمام كل عبارة :

)..........( ←داب الحوار آمقاطعة الحدٌث من   

)...........( ←عنف المادي ٌساعد على التفاهم بٌن المتحاورٌن ال -  

).........( ←التمٌٌز العنصري سلوك حسن  -  

)..........(←التمٌٌز العنصري ٌإدي الى العنف و التفكك بٌن أفراد المجتمع  -  

).........(←السخرٌة من االخرٌن تسبب فشل الحوار  -  

).......( ←أحاول دائما المساهمة فً حل الخالفات  -  

)..........( ←لٌس للحوار أهمٌة  -  

).........( ←بالحوار ٌسود النظام و تنتشر المحبة و التفاهم  -  

)........( ←ال للعنف .نعم للسالم و الوئام  -  

)........( ←أنا احب أن ٌتخاصم أصدقائً  -  

)........( ←االعتداء على االخرٌن ٌجعلنً قوٌا و محبوبا  -  

)........( ←خر آالتمٌٌز العنصري هو تفضٌل شخص على  -  

 2/أجب عن االسئلة التالٌة :

ما هو الحوار؟ -1  

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

داب الحوار ؟آكر البعض من ذأ -2  

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

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

ما هً فوائد الحوار ؟ -3  

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

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

 

ال تفتخر بشكلك 

ألنك لم تخلقه وال 

تفتخر بنسبك ألنك 

نما افتخر إلم تختره 

بؤخالقك فؤنت الذي 

 ٌصنعها

 "االمام الشافعً"
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باب  فشل الحوار ؟كر أسذأ -4  

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

كر بعض المواضٌع التً ٌجب  أن نستعٌن فٌها بالحوار.ذأ -5  

........................................................:* فً المدرسة        

...................................................... : * فً البٌت      

..........................................:* فً السوق أو فً الحً      

 3/ أربط :  

 مقاطعة الحدٌث 

●        استعمال الدلٌل و الحجة إلقناع زمالئً  

  ●         رفع الصوت و الصراخ أثناء المناقشة

نجاح الحوار ●                     ●                    التعصب فً الرأيالتحكم و   

  فشل الحوار  ●                    ●            استعمال العنف اللفظً عند الحدٌث

  ●عند الحدٌث             استعمال العنف المادي

  ●عدم مقاطعة المتحدث                           

●رفع االٌدي عند الحدٌث                          

 4/ العنف نوعان .أذكرهما مع اعطاء مثال عن كل واحد

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

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

 5/ أذكر بعض االلفاظ التً ٌجب استعمالها أو قولها عند الحوار.

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

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

 6/ ماذا ٌنتج عن فشل الحوار؟

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

................................... 
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 7/ أربط كل جملة بما ٌناسبها :

بٌن شخصٌن أو أكثر ●                               ●                التمٌٌز العنصري      

هً من أنواع العنف اللفظً ●                              ●               حسن االصغاء           

فً الحوار داخل القسم ألنه فرد منه ●                              ●            الحوار حدٌث ٌدور        

هً من أنواع العنف المادي  ●                              ●            السخرٌة من االخرٌن      

خر آهو تفضٌل و تمٌٌز شخص على  ●                              ●                       ذعلى كل تلمٌ   

داب الحوارآهً من  ●                              ●             السب و الشتم              

  هً من أنواع العنف اللفظً ●                               ●الضرب و االعتداء على االخرٌن  

     

 8/ أكمل الجدول االتً بما ٌناسب : 

احباط نفسٌة االخرٌن بإسماعهم كالم ٌطٌح بكرامتهم -شتم االصدقاء ووصفهم بالكلمات القبٌحة          -  

قتصادٌةات آتدمٌر منش - -سرقة ممتلكات الغٌر                         -  

اتهام الناس بدون دلٌل ملموس -االعتداء على بٌوت الناس عند غٌابهم           -  

 عنف لفظً  عنف مادي 
  

 
 
 
 
 
 

 

 9/ امأل الفراغ بما ٌناسب :

...............بهدف الوصول الى ................ٌتفق علٌها ..........أو الحوار .............ٌدور بٌن ..............أو 

 ٌتقبلها ................

بالحوار ٌسود ...............و تنتشر ..........و ............بٌننا و ٌمكننا ...........مع الغٌر فً ........و سالم -  

 11/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

).........(←فظً ٌسبب التفاهم بٌن المتحاورٌن العنف الل -  
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)........(←السخرٌة من االخرٌن تسبب فشل الحوار  -  

)........( ←راء االخرٌن و رفض االستماع لرأٌهم ٌساعد على الحوار آعدم تقبل  -  

)......( ←داب الحوار آمقاطعة المتحاورٌن من  -  

).........(←ال أتقبل أفكار الغٌر-  

).......( ←التحدث مع الغٌر بكالم طٌب  -  

)......( ←أستمع الى المتحدث بغٌر اهتمام  -  

).......( ←عندما أتكلم مع غٌري أرفع صوتً  -  

)........( ←المناقشة تكون بهوء -  

).......( ←التحدث بدون استئذان  -  

 11/ أجب : 

 1- فً قسمك تالمٌذ ٌشاركون بطرٌقة فوضوٌة وال ٌتقٌدون بآداب المناقشة.

:اكتب لهم ثالث نصائح توجٌهٌة  

1-.......................................  

2-..................................  

3-...............................  

  2/ كثٌرا ما ٌتشاجر التالمٌذ فً ساحة المدرسة أثناء فترة الراحة .

 اقترح حلٌن من أجل التقلٌل من هذه الظاهرة

1-...............................................................  

2-........................................................  

 12/ ضع )ص( أو )خ(:

).........(←داب الحوار آبال ٌجب علً أن ألتزم  -  

)......( ←أحسن األلفاظ أثناء مخاطبة الناس أختار  -  

).......( ←أرد على ما أسمع من الناس بؤدب و لباقة  -  

)....(←أعفو عن زمالئً عندما ٌخطئون فً حقً  -  
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 31/ أجب :

داب الحوار آالعنف ٌنتج عن عدم اتباع   

"" المسلم من سلم الناس من لسانه و ٌده "":قال رسول هللا )ص(   

أنواع أذكرها مع اعطاء أمثلة عن كل نوعللعنف  -  

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

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

  ر حلول لالبتعاد عن العنف.أذك -

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

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

 14/ أكمل الفراغات بما ٌناسب معتمدا على ما درست :

و ألن أهمٌته...............ٌعود على تحصٌلً  أشارك فً .................داخل القسم ألننً ...............من أفراده, -

 الدراسً .......................

أنا ال أمٌز بٌن ..................و......................و ال بٌن ابٌض و........................... -  

أعمل دائما على ...........................التمٌٌز العنصري  -  

........ و استمع الٌهم ...........................دث مع  الغٌر ..................اتح -  

اٌش مع الغٌر ٌجب نبذ ......................................و االسهام  فً حل النزاعات ٌتم باسلوب.............للتع -  

 15/ اكتب امام كل عبارة نوع التمٌٌز العنصري الممارس :

غةلتمٌٌزعلى اساس ال-لون البشرة /تمٌٌز على اساس  -اساس الجنس / ىتمٌٌز عل -ٌٌز عل اساس الدٌن / تم -  

................................←تفضل بعض االسر الذكور على االناث  -  

..............................←عدم البٌع لغٌر المسلمٌن  -  

..........................← ار لغٌر اصحاب البشرة البٌضاءٌمنع ركوب القط -  

  ...............................← ٌمنع على العرب دخول المحل  -
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 16/ مٌز فً الجدول السلوكات التً تنشر المحبة و التً تنشر العداوة و الكره:

من السخرٌة  –التعصب لرأي  -االصغاء باهتمام –ممتلكات الغٌر تخرٌب  –العدل و المساواة بٌن افراد المجتمع  -

  -و الشتم السب  –االخرٌن 

تنشر العداوةسلوكات  تنشر المحبةسلوكات    
  

 
 
 

 

 وضعٌات إدماجٌه

 سند 1 :

فً عطلة نهاٌة االسبوع قرر أبً أن ٌؤخذنا فً نزهة فؤقترح علٌنا أن نتشاور بٌننا الختٌار المكان الذي نرٌد الذهاب 

ترحت أن نذهب للبحر , أما أخً فاقترح أن نذهب الى حدٌقة االلعاب و التسلٌة ,أما أخً االخر فطلب أن نذهب الٌه, فاق

الى الغابة و هكذا و نحن نتناقش بدأنا برفع أصواتنا حتى أصبح أحدنا ال ٌسمع االخر , و كل واحد متحكم برأٌه 

زهة.من الن.غضب أبً منا و كانت النتٌجة أن عاقبنا بالحرمان   

 من خالل السند و من خالل ما درست أجب عن االسئلة التالٌة:

بٌن من دار النقاش و أٌن ؟ -1  

ما لخطؤ الذي ارتكبه االخوة ؟ -2  

كٌف ٌنجح الحدٌث بٌن أفراد االسرة ؟ -3  

أذكر بعض اآلداب التً ٌجب اتباعها إلنجاح هذا الحدٌث  -4  

أذكر اهمٌته فً المجتمع -5  

 االجابة:

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

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

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

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

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

.................................................................................................................. 
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  سند2/    

ان الفصل االول , قرر أبً مكافؤتً وذلك بؤخذي الى الملعب لنتفرج على مباراة حصولً على نتائج جٌدة فً امتحعند 

كرة القدم .وعند انتهاء المباراة بدأ مشجعان ٌتحدثا عن أحداث المباراة و فجؤة بدأت أصواتهما ترتفع و تحول الحدٌث 

 الى خصام و شتم و انتقلت الى التشابك باألٌدي.

قدم أبً نحوهما وحاول تهدئتهما و طلب منهما حل الخالف ب..........ت  

 من خالل السند و من خالل ما تعلمت أجب عن االسئلة التالٌة:

لم تحول الحدٌث فً رأٌك الى شتم ثم الى شجار ؟ -1    

لو كنت مكان االب ماذا كنت ستقترح لحل الخالف ؟ -2  

كٌف ٌمكن تجنب هذا العنف ؟ -3  

من خالل السند استنتج أنواع العنف . -4  

 االجابة :

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

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

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

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

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

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

 سند 3:

 للبائع ري البعض منها , و بٌنما أمً تدفعفً أحد أٌام الصٌف الحارة دخلت مع أمً الى محل لبٌع المثلجات لنشت

,دخلت الجئة افرٌقٌة مع أبنائها الصغار .فغضب البائع منهم و حاول طردهم , لكنً طلبت من أمً أن تتدخل و تمنع 

 البائع من طردهم و تشتري لهم بعض المثلجات رأفة بهم فً هذا الحر الشدٌد.

 من خالل السند ومن خالل ما درست أجب عن االسئلة التالٌة :

جاه الالجئة ؟ و هل تصرفه صحٌح ؟كٌف نسمً تصرف البائع ات-1  

أعط تعرٌفا له . -2  

ماذا ٌنشر مثل هذا التصرف فً المجتمع ؟و كٌف نحاربه؟ -3  

 االجابة :

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

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

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

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

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

 سند 4:

فوز ب فً اللٌلة الماضٌة سهر تاج الدٌن ٌتفرج على مباراة كرة القدم بٌن برشلونة و لاير مدرٌد حٌث انتهت المباراة

, و فً صباح الٌوم الموالً و قبل الدخول للقسم تناقش تاج الدٌن مع زمالئه على نتٌجة  3/1لاير مدرٌد بنتٌجة 

مباراة االمس فاذا بصدٌقٌه    نسٌم  و عبد الرحٌم  ٌتشاجران الن كل واحد منهما ٌشجع فرٌق مختلف و هكذا تشاجرا 

ٌتكلمان مع بعض. لم ٌستطع تاج الدٌن التركٌز فً حصة الدراسة  وارتفعت أصواتهما و تشابكا باألٌدي و اصبح ال

 النهما صدٌقاه الحمٌمان و ال ٌرٌد أن تفسد العالقة بٌنهما والبد من االصالح بٌنهما.

 من خالل السند و من خالل ما درست أجب عن االسئلة التالٌة:

لم ٌستطع تاج الدٌن التركٌز فً الدراسة و كٌف كان شعوره؟ لماذا -1  

استعن بحدٌث شرٌف درسته فً نشاط التربٌة المدنٌة  ماذا ٌمكن لتاج الدٌن أن ٌفعل ؟ -2  

دكر فً السند نوعان من العنف أذكرهما ؟-3  

كٌف ٌمكن تجنب مثل هذه التصرفات ؟  -4   

 االجابة:

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

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

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

 ................................................................................................................   
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 أمام كل عبارة :

.(خ). ←داب الحوار آمقاطعة الحدٌث من   

( خ) ←عنف المادي ٌساعد على التفاهم بٌن المتحاورٌن ال -  

(خ  ) ←التمٌٌز العنصري سلوك حسن  -  

(ص)←التمٌٌز العنصري ٌإدي الى العنف و التفكك بٌن أفراد المجتمع  -  

(ص  )←السخرٌة من االخرٌن تسبب فشل الحوار  -  

( ص) ←أحاول دائما المساهمة فً حل الخالفات  -  

(خ  ) ←لٌس للحوار أهمٌة  -  

(ص)  ←بالحوار ٌسود النظام و تنتشر المحبة و التفاهم  -  

(ص). ←ال للعنف .نعم للسالم و الوئام  -  

( خ) ←أنا احب أن ٌتخاصم أصدقائً  -  

(خ) ←االعتداء على االخرٌن ٌجعلنً قوٌا و محبوبا  -  

( ص ) ←خر آالتمٌٌز العنصري هو تفضٌل شخص على  -  

 2/أجب عن االسئلة التالٌة :

ما هو الحوار؟ -1  

  بهدف الوصول الى نتٌجة ٌتفق علٌها الجمٌع او ٌتقبلها االغلبٌة. حدٌث ٌدور بٌن شخصٌن أو أكثر الحوار

داب الحوار ؟آكر البعض من ذأ -2  

  التكلم بهدوء....................... –عدم رفع الصوت  –آداب الحوار عدم مقاطعة المتحدث من 

هً فوائد الحوار ؟ما  -3  

  ....................بالحوار ٌسود النظام و تنتشر المحبة و التفاهم بٌننا و ٌمكننا التعاٌش مع الغٌر بسالم 

كر أسباب  فشل الحوار ؟ذأ -4  

اسباب الفشل كٌرة منها ان ٌتحكم كل شخص برأٌه و ٌتعصب لفكرته وان ٌرفض االستماع لألخرٌن واٌض رفع 

.و الشتم الصوت عند الحدٌث واستعمال السب   

 االجابة 
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كر بعض المواضٌع التً ٌجب  أن نستعٌن فٌها بالحوار.ذأ -5  

..............مناقشة حل مسؤلة .:* فً المدرسة        

................... -مكان العطلة –لون طالء المنزل   :* فً البٌت       

..............-ركن السٌارة مكان  –عند عملٌة الشراء و البٌع  :* فً السوق أو فً الحً      

 3/ أربط :  

  ●                                  مقاطعة الحدٌث

●استعمال الدلٌل و الحجة إلقناع زمالئً          

  ●رفع الصوت و الصراخ أثناء المناقشة         

نجاح الحوار ●                                       ●التحكم و التعصب فً الرأي                      

  فشل الحوار  ●                                        ●استعمال العنف اللفظً عند الحدٌث            

  ●استعمال العنف المادي عند الحدٌث            

  ●عدم مقاطعة المتحدث                           

●رفع االٌدي عند الحدٌث                          

 4/ العنف نوعان .أذكرهما مع اعطاء مثال عن كل واحد

.عنف لفظً مثل السب و الشتم والسخرٌة من االخرٌن   

  و ٌتمثل فً الحاق الضرر باألخرٌن فً اجسامهم و ارواحهم و ممتلكاتهم ........ عنف مادي 

 5/ أذكر بعض االلفاظ التً ٌجب استعمالها أو قولها عند الحوار.

   -اسمح لً ان اقول .... –عذرا على مقاطعتك  –عند الحوار ٌجب التلفظ بكلمات مهذبة 

 6/ ماذا ٌنتج عن فشل الحوار؟

بٌن افراد المجتمع ٌنتج عن فشل الحوار انتشار العداوة و الكراهٌة  
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 7/ أربط كل جملة بما ٌناسبها :

بٌن شخصٌن أو أكثر ●                               ●التمٌٌز العنصري                      

هً من أنواع العنف اللفظً ●                              ●حسن االصغاء                          

فً الحوار داخل القسم ألنه فرد منه المشاركة●                              ●الحوار حدٌث ٌدور                    

هً من أنواع العنف المادي  ●                              ●السخرٌة من االخرٌن                  

خر آهو تفضٌل و تمٌٌز شخص على  ●                              ●                       ذعلى كل تلمٌ   

داب الحوارآهً من  ●                              ●السب و الشتم                           

هً من أنواع العنف اللفظً  ●                               ●الضرب و االعتداء على االخرٌن    

     

 8/ أكمل الجدول االتً بما ٌناسب : 

احباط نفسٌة االخرٌن بإسماعهم كالم ٌطٌح بكرامتهم -شتم االصدقاء ووصفهم بالكلمات القبٌحة          -  

قتصادٌةات آتدمٌر منش - -سرقة ممتلكات الغٌر                         -  

اتهام الناس بدون دلٌل ملموس -االعتداء على بٌوت الناس عند غٌابهم           -  

 عنف لفظً  عنف مادي 
سرقة ممتلكات الغٌر-  
قتصادٌة ات آتدمٌر منش -    

 االعتداء على بٌوت الناس عند غٌابهم-       
                          

 
 شتم االصدقاء ووصفهم بالكلمات القبٌحة 

    
اتهام الناس بدون دلٌل ملموس -  
 

احباط نفسٌة االخرٌن بإسماعهم كالم ٌطٌح 
 بكرامتهم

 
 

 11/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل عبارة :

( خ)←التفاهم بٌن المتحاورٌن  العنف اللفظً ٌسبب -  

(ص)←السخرٌة من االخرٌن تسبب فشل الحوار  -  

(خ ) ←راء االخرٌن و رفض االستماع لرأٌهم ٌساعد على الحوار آعدم تقبل  -  

( خ) ←داب الحوار آمقاطعة المتحاورٌن من  -  
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.(خ).←ال أتقبل أفكار الغٌر-  

.(ص) ←التحدث مع الغٌر بكالم طٌب  -  

.(خ) ←لى المتحدث بغٌر اهتمام أستمع ا -  

.(خ.) ←عندما أتكلم مع غٌري أرفع صوتً  -  

.(ص ) ←المناقشة تكون بهوء -  

( خ ) ←التحدث بدون استئذان  -  

 11/ أجب : 

 1- فً قسمك تالمٌذ ٌشاركون بطرٌقة فوضوٌة وال ٌتقٌدون بآداب المناقشة.

:اكتب لهم ثالث نصائح توجٌهٌة  

.مقاطعة المتحدث عدم.-1  

.اخد االذن عند الكالم .-2  

.التحدث بهدوء و بؤدب .-3  

  2/ كثٌرا ما ٌتشاجر التالمٌذ فً ساحة المدرسة أثناء فترة الراحة .

 اقترح حلٌن من أجل التقلٌل من هذه الظاهرة

.اقتراح لعبة جماعٌة ٌشارك فٌها جمٌع التالمٌذ-1  

على التشجٌع –المساهم فً تزٌٌن الساحة من خالل تشجٌع غرس االزهار و الشجٌرات و المحافظة علٌها  -2

ب موجودة فً الساحة المطاعة و توفٌر مكتبة بها قصص و كت  

 12/ ضع )ص( أو )خ(:

.(خ)←داب الحوار آبال ٌجب علً أن ألتزم  -  

.(ص). ←أختار أحسن األلفاظ أثناء مخاطبة الناس  -  

(ص). ←أرد على ما أسمع من الناس بؤدب و لباقة  -  

(ص)←أعفو عن زمالئً عندما ٌخطئون فً حقً  -  

. أذكر حلول لالبتعاد عن العنف -  

لالبتعاد عن العنف علٌنا محاربة كل اشكال العنف و انواعه عن طرٌق فتح باب الحوار و مساهمة كل واحد منا فً  

.حل الخالفات التً تقع بٌن زمالئنا و التسامح فٌما بٌننا حتى نعٌش فً سالم و مودة و تنتشر المحبة بٌننا  
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 14/ أكمل الفراغات بما ٌناسب معتمدا على ما درست :

الفائدة.بالدراسً  ٌعود على تحصٌلًكبٌرة  و ألن أهمٌته من أفراده, فردداخل القسم ألننً الحوار أشارك فً  -  

اسود  و ال بٌن ابٌض وانثى وذكر أنا ال أمٌز بٌن  -  

التمٌٌز العنصري نبذ  ا علىأعمل دائم -  

انتباه .بلٌهم و استمع ا بؤدب و احترام ث مع  الغٌر داتح -  

  التفاهم و الحوار . بؤسلوبت ٌتم النزاعاو االسهام  فً حل العنف و التعصب  اٌش مع الغٌر ٌجب نبذ للتع -

 15/ اكتب امام كل عبارة نوع التمٌٌز العنصري الممارس :

غةلتمٌٌزعلى اساس ال-لون البشرة /تمٌٌز على اساس  -اساس الجنس / ىتمٌٌز عل -ٌٌز عل اساس الدٌن / تم -  

.تمٌٌز على اساس الجنس  ←تفضل بعض االسر الذكور على االناث  -  

.تمٌٌز على اساس الدٌن ←عدم البٌع لغٌر المسلمٌن  -  

.تمٌٌز على اساس اللون ← ار لغٌر اصحاب البشرة البٌضاءٌمنع ركوب القط -  

تمٌٌز على اساس اللغة ← ٌمنع على العرب دخول المحل  -  

 وضعٌات إدماجٌه

 سند 1 :

 االجابة:

 بعض االسئلة تمت االجابة علٌها فً االسئلة السابقة

 ٌنجح الحدٌث  بٌن افراد االسرة بالحوار 

  سند2/    

 االجابة :

تحول الحدٌث الى شتم ثم الى شجار لتعصب كل واحد براٌه و عدم االستماع لألخر لو كنت مكان االب القترحت الحوار 

 لحل الخالف 

ٌمكن تجنب مثل هذه الخالفات عن طرٌق نبذ العنف و اتباع اسالٌب التفاهم و استعمال الحوار و حسن االصغاء 

 للمتحدث و نبد التعصب .من خالل السند ٌوجد نوعان من العنف 

 عنف لفظً ٌتمثل فً السب و الشتم و عنف مادي ٌتمثل فً الضرب 
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 سند 3:

 االجابة :

 تصرف البائع اتجاه الالجئة بتمٌٌز عنصري و هو تصرف خاطئ

و تفضٌل شخص على اخر أو عدم المساواة بٌن االشخاص على اساس الجنس ,الدٌن ,اللون , التمٌٌز العنصري ه 

.اللغة .......و ٌإدي الى العنف و التفكك بٌن افراد المجتمع و انتشار الحقد و الكراهٌة  

 

 )بعض االسئلة  ٌمكن استنتاج اجابتها من اسئلة اخرى( 

 

 

 واعتذر من سٌادتكم ان ورد فً مواضٌعً أي خطؤ أال وان الخطؤ فطرة و االعتراف 

 به فضٌلة و االصرار علٌه حمق و الرجوع عنه حكمة و التحرٌض علٌه سفاهة 

 مع فائق احتراماتً      ولكم ولً التوفٌق

 

 

 

 

 


