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 دروس التربٌة المدنٌة للفصل الثانً 

 السنة الرابعة ابتدائً /الجٌل الثانً 

  )الحوار – العنف – التمٌٌز العنصري(

 - الحوار : الحوار حدٌث ٌدور بٌن شخصٌن او اكثر بهدف الوصول الى نتٌجة ٌتفق علٌها الجمٌع او تتقبلها االغلبٌة .

 -آداب الحوار  : - عدم مقاطعة المتحدث .- عدم رفع الصوت واالٌدي اثناء الحدٌث .- التكلم بهدوء –استخدام الفاظ 

...............- من اآلراءالبعد عن التعصب لرأي  –حسن االصغاء للمتحدث.  -حسنة.  

 - فوائد الحوار : نشر المحبة و التفاهم كما ٌسود النظام و التفاهم بٌننا و ٌمكننا من التعاٌش مع الغٌر بسالم .

- اسباب فشل الحوار :  - ان ٌتحكم كل شخص براٌه و ٌتعصب لفكرته و ان ٌرفض االستماع لآلخرٌن  - رفع الصوت 

استعمال العنف المادي كالضرب اثناء  –استعمال العنف اللفظً فً المناقشة  –استعمال السب و الشتم  –عند الحدٌث 

................-مقاطعة المتحدث  –المناقشة   

 وعند فشل الحوار تنتشر العداوة و الكراهٌة بٌن افراد المجتمع .

فً المصنع  -فً البٌت )بٌن افراد االسرة( –السوق )بٌن البائع و المشتري (  :نستعمل الحوار فً عدة اماكن منها 

 )بٌن صاحب المصنع و العمال ( 

او عند حل التمارٌن واشارك فً الحوار داخل القسم ألننً فرد من –عند مناقشة مسالة  نستعمل الحوار فً المدرسة -

ً بالفائدة .افراده .وألن له اهمٌة كبٌرة تعود على تحصٌلً الدراس  

ال ٌسمح للتالمٌذ بمقاطعة المعلم و هو ٌتكلم او باإلجابة الجماعٌة على اسئلته و ٌنصت :ومن آداب الحوار فً القسم 

 لصاحب الكلمة سواء كان معلما او تلمٌذا اخر )من النظام الداخلً للقسم(

اسمح –كلمات مهذبة مثل عذرا على مقاطعتك ٌجب التلفظ ب :بعض االلفاظ التً ٌجب استعمالها او قولها عند الحوار  -

 لً ان اقول لك ..............

 - العنف : العنف نوعان :

 1- العنف اللفظً و ٌتمثل فً السب . الشتم .السخرٌة ............

 2- العنف المادي الذي ٌلحق الضرر باآلخرٌن فً اجسامهم و أرواحهم و ممتلكاتهم ...........

تدمٌر المنشآت......... –سرقة ممتلكات الغٌر –االعتداء على بٌوت الناس عند غٌابهم  -:امثلة عن العنف المادي  -  

قول كالم ال ٌلٌق  –اتهام الناس بدون دلٌل –شتم االصدقاء و وصفهم بالكلمات القبٌحة  - :امثلة عن العنف اللفظً  -

ٌح بكرامة االخرٌن .............و ٌط  

و مساهمة كل واحد منا فً بتعاد عن العنف علٌنا محاربة كل اشكال العنف و انواعه عن طرٌق فتح ابواب الحوار لال -

 حل الخالفات التً تقع بٌن زمالئنا و التسامح فٌما بٌننا حتى نعٌش فً سالم و مودة و تنتشر المحبة بٌننا .
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نبذ العنف و اتباع التفاهم و اهتم دائما بالمساهمة فً حل الخالفات التً تقع بٌن االشخاص و ٌكون ذلك عن طرٌق  -

 استعمال الحوار ة حسن االصغاء للمتحدث و نبذ العنف

 - التمٌٌز العنصري   :

 –اللون  –الدٌن – هو تفضٌل شخص على اخر او عدم المساواة بٌن االشخاص على اساس الجنسالتمٌٌز العنصري 

 اللغة 

تفضٌل اصحاب البشرة البٌضاء على اصحاب البشرة السوداء ←التمٌٌز العنصري حسب اللون . -  

تفضٌل الذكور على االناث . ←التمٌٌز العنصري حسب الجنس . -  

تفضٌل المسلم على غٌره ولو كان ظالما  ←التمٌٌز العنصري حسب الدٌن . -  

تفضٌل العربً على غٌر العربً ←اللغة .التمٌٌز العنصري حسب  -  

 ٌإدي التمٌٌز العنصري الى العنف و التفكك بٌن افراد المجتمع و انتشار الحقد.

 دروس التربٌة االسالمٌة للفصل الثانً 

 السنة الرابعة ابتدائً /الجٌل الثانً 

الحلم و العفو -ابو بكر الصدٌق رضً هللا عنه–سورة الضحى  –الصٌام –االٌمان باألنبٌاء و الرسل –) سورة الشرح 

نبذ العنف (–  

 سورة الشرح:

حدث سورة الشرح عن المكانة العظٌمة للنبً محمد )ص( عند هللا تعالى فً الدنٌا و االخرة .كما جعل هللا تعالى له تت 

ن تكون خالصة هلل مخرجا و مع كل صعوبة سهولة و طلب هللا من نبٌه ان ٌجد و ٌجتهد فً العبادة وا قن كل ضٌم

 تعالى

ما ترشد الٌه سورة الشرح :1- للرسول محمد )ص( مكانة عظٌمة عند هللا الذي اعلى من شانه و جعل اسمه ٌذكر 

 عبر الزمان فً الشهادة و الصالة و االذان.

الحث على شكر هللا تعالى على نعمه و اللجوء الٌه بالدعاء و  -3 /هللا تعالى ٌفرج عن عباده الكرب و الشدائد . -2

النبً )ص( هو قدوة المسلمٌن فً الدعوة الى الخٌر و الصبر على المصاعب . -4العبادة قبل الفرج و بعده. /   

حٌاة المإمن ٌجب ان تكون جادة نافعة ال ٌخالطها الباطل و اللهو. -5  

االٌمان باألنبٌاء و الرسل: االنبٌاء و الرسل بشر كلفهم هللا بتبلٌغ كتبه للناس ومهمتهم ارشاد الناس الى عبادة هللا 

الحث على مكارم االخالق -طرق التعامل بٌنهم. –تعلٌم الناس العبادة الصحٌحة –وحده ال شرٌك له .و العمل الصالح 

ن و المنافقٌن من غضب هللا و دخول النار.تبشٌر المإمنٌن برضوان هللا و دخول الجنة و تحذٌر الكفار و المشركٌ–  

االمانة  –الصدق  - :و عمال و فضال .ٌتصف االنبٌاء و الرسل بعدة صفات منهااالنبٌاء و الرسل اكمل الناس خلقا  - 

الحكمة .–القدوة فً العمل و القول  –البشرٌة )انهم بشر مثلنا(  -فً التبلٌغ  
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فقط  25عدد االنبٌاء و الرسل كثٌر. وقد ذكر القران الكرٌم -   

–عٌسى –موسى –ابراهٌم -نوح:( سموا بذلك لصبرهم و ثباتهم على الحق و هم 5اولو العزم من الرسل خمسة ) -

محمد )ص( .محمد علٌهم الصالة والسالم. كان اخر االنبٌاء و الرسل سٌدنا   

واجبنا اتجاه االنبٌاء و الرسل :- االٌمان بهم وبؤن دعوتهم حق و انهم بلغوا رساالتهم .- حبهم و احترامهم و عدم 

عدم التفرٌق فً اٌماننا بهم و محبتنا لهم .)ٌجب االٌمان بجمٌع االنبٌاء و الرسل دون تفرٌق بٌنهم(–ذكرهم بسوء.   

الصٌام : ٌثبت شهر الصٌام برإٌة هالل رمضان و ٌنتهً برإٌة هالل شوال بقوله )ص(:) صوموا رإٌته .وافطروا 

الصوم هو االمتناع عن االكل و الشرب و سائر الشهوات من طلوع  -لرإٌته فان غم علٌكم فصوموا ثالثٌن ٌوما (.

 الفجر الى غروب الشمس .

-حكمه : هو ركن من اركان االسالم الخمس و هو واجب على كل بالغ و قادر على الصوم فال ٌجب على المسافر و 

 المرٌض و الصغٌر.

 - مبطالت الصوم: االكل و الشرب و القًء عمدا .

الدعاء عند االفطار بقولنا  –السحور و وقته قبل الفجر  –تعجٌل االفطار عند سماعنا ألذان المغرب  - :آداب الصٌام  -

تالوة القران  –كثرة الصالة  -اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت ذهب الظمؤ وابتلت العروق و ثبت االجر بؤذن هللا .(

 و الصدقة على الفقراء و المساكٌن و كثرة التسبٌح.

- فوائد الصٌام: )ماذا ٌعلمنا الصٌام( –ٌعلمنا الصٌام الصبر و النظام فً االكل.- الصوم ٌقوي ارادتنا و ٌجعلنا قادرٌن 

على طاعة هللا و مجابهة مصاعب الحٌاة و ٌشعرنا بآالم الجوع التً ٌشعر بها الفقراء فٌإدي بنا ذلك الى العطف 

كما ٌعلمنا الصٌام االجتهاد فً العبادات. –و االحسان الٌهم.  علٌهم   

  )ص( ٌكثر من قراءة القران و الصالة و الصدقات فً شهر رمضان .كان رسول هللا-

صالة التراوٌح صالة نافلة )تطوعٌة( تصلى فً شهر رمضان فقط بعد صالة العشاء. -  

- سورة الضحى: ٌخاطب هللا تعلى الرسول )ص( فً هذه السورة فٌإكد له رعاٌته و عناٌته و ٌبٌن له مكانته العالٌة 

كان ٌتٌما و أغناه بعدما كان فقٌرا ثم أوصاه بالعطف على فقد هداه بعد حٌرة و تكفل به عندما علٌه .و نعمته عنده 

هللا علٌه . نعم  و العطف على السائل كما امره بذكرالٌتٌم و مساعدة المحتاج   

ما ترشد الٌه السورة : - فضل وقت الضحى و ٌستحب للمسلم ان ٌصلً بعد شروق الشمس ركعتٌن تسمٌان صالة 

فضل الرسول محمد )ص( و مكانته عند هللا الذي حفظه و رعاه. -الضحى فً غٌر أوقات العمل أو الدراسة.  

الحث على شكر هللا و حمده  -الحث على مساعدة الفقراء و المساكٌن. –االسالم ٌحرص على رعاٌة الٌتٌم و كفالته.  -

 على كل النعم و استعمالها فً الخٌر.

- ابو بكر الصدٌق رضً هللا عنه: هو عبد هللا بن ابً قحافة من قبٌلة قرٌش .ولد بمكة المكرمة بعد الرسول )ص( 

اعتنق االسالم فً أول ٌوم )فهو أول من اسلم  -و كان سٌدا فً قومه.بثالثة سنوات ٌلقب بالصدٌق .اشتغل بالتجارة 

لزبٌر بن العوام و غٌرهما من الصحابة .اسلم على ٌدٌه عثمان بن عفان رضً هللا عنه و ا -من الرجال (.  

 صفاته: -كان اقرب الناس الى قلب الرسول )ص( و كان رفٌقه فً الهجرة )هجرتهما من مكة الى المدٌنة المنورة(
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اتصف بالصدق و الشجاعة و كثرة االنفاق فً سبٌل هللا كما  –اول الخلفاء الراشدٌن .  –وهو اول المبشرٌن بالجنة . 

و شدة حبه برسول هللا )ص( . كما كان من كتاب –و اعمال الخٌر  –االكثار من العبادات  -اتصف اٌضا بسعة العلم .

لهجرة و ( ل13توفً فً العام الثالث عشر ) –الوحً . خالل خالفته قام بؤعمال جلٌلة أبرزها جمع القران الكرٌم . 

و دقن الى جانب الرسول )ص( سنة  63عمره   

العظٌمة التً قدمها  انا أحب ابا بكر الصدٌق و أقول ) رضً هللا عنه( كلما سمعت اسمه او قرأته . واعتز باألعمال -

 ألمته فً سبٌل هللا .

أقتدي بؤبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه فً أخالقه الرفٌعة و خصاله الحمٌدة. -  

 * الحلم و العفو: - قال هللا تعالى: ) وال تستوي الحسنة و ال السٌئة ادفع بالتً هً احسن. فاذا الذي بٌنك و بٌنه 

  34عداوة كؤنه ولً حمٌد(سورة فصلت اآلٌة 

من اسماء هللا الحسنى )الحلٌم(–ٌرشدنا القران الكرٌن ان الحسنة ترضً هللا و السٌئة تغضبه .   

  تعالى التً ٌجب ان تكون فً المإمنٌن .الحلم و العفو من صفات هللا -

كان رسول )ص( حلٌما محسنا ٌعفو عمن ٌسئ الٌه و أمر الصحابة )أصحابه( بالتحلً بذلك . -  

بؤن تسامح من ظلمك و تعفو عمن أساء الٌك و هو خصلة حمٌدة تقوي الروابط االجتماعٌة العفو ٌكون عند المقدرة  -

اسك.قوي متمو تساهم فً بناء مجتمع   

 التبسم صدقة: قال رسول )ص( :" تبسمك فً وجه اخٌك صدقة ........."

علمنا الرسول )ص( ان الصدقة لٌست بالمال فقط الذي تقدمه الى الفقراء و المساكٌن. -  

الصدقة أنواع كثٌرة منها التبسم فً وجه من تلقاه و تعاوننا على فعل الخٌر و ترك الشر. -   

البٌئة المحٌطة بنا نظٌف اما القاء القاذورات فً الطرٌق فهً فعل من أفعال الشر .من أنواع الصدقة ترك  -  

أبواب فعل الخٌر كثٌرة فالمسلم ال ٌحقر من المعروف شٌئا .المحافظة على البٌئة صدقة ٌإجر علٌها فاعلها . -  

 نبذ العنف :  

 العنف سلوك ال ٌلٌق بالمسلم فالمسلم ال ٌإدي الناس بلسانه وال بٌده وهو ٌنبذ العنف بنوعٌه الجسدي و المعنوي 

المسلم ال ٌإدي اي انسان بالفول او بالفعل . -  

بالقول و الفعل و ٌوصً بالحلم االسالم ٌنبذ العنف  -  

من انواع العنف اٌضا الحاق االذى بالحٌوانات . -  
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 دروس مادة التارٌخ للفصل الثانً 

 للسنة الرابعة ابتدائً /الجٌل الثانً

))ظهور االسالم – التحوالت التً احدثها االسالم –قٌام الدولة االسالمٌة- الفتوحات االسالمٌة فً المشرق- الفتح 

االسالمً لشمال افرٌقٌا- مراحل الفتح االسالمً لشمال افرٌقٌا-تؤثٌرات الفتح االسالمً على شمال افرٌقٌا- العمارة 

 االسالمٌة(

سمٌت الفترة التً سبقت ظهور االسالم فً شبه الجزٌرة العربٌة بالجاهلٌة .حٌث كان العرب قبل االسالم قد اشتهروا 

ببعض الصفات الذمٌمة كالثؤر و قٌام الحروب )االغارات( بٌن القبائل ألتفه االسباب ومن أشهرها حرب داحس و 

عاما و أٌضا اتصفوا بعادات حمٌدة كالكرم و الشجاعة و  40بٌلتً عبس و ذبٌان والتً دامت اكثر من الغبراء بٌن ق

 صٌانة االمانة و اغاثة السائل.

التجارة مع الشعوب المجاورة و خاصة  :ٌمارسها فً الجاهلٌة التً كان العرب من بٌن أهم االنشطة االقتصادٌة  -

الصٌف و قد ذكر القران الكرٌم هذه الرحالت التجارٌة فً سورة قرٌشالٌمن و الشام فً رحلتً الشتاء و   

م من عام الفٌل وهً السنة التً اراد فٌها أبرهة ملك الحبشة هدم الكعبة و تحوٌل 571ولد الرسول )ص( سنة  -

ألن الكعبة كانت مقدسة لدى العرب و كانوا ٌحجون الٌها سنوٌا .الحج الى بالده   

قرٌش مما و المسلمون االوائل الذٌن امنوا بدعوته فً مكة الى االٌذاء من طرف مشركً تعرض الرسول )ص(  -

م ثم جاءت الهجرة الثانٌة و هً التً هاجر فٌها 615الى الحبشة فً سنة  بدٌنهم من مكة االولىدفعهم الى الهجرة 

م 622الرسول من مكة الى المدٌنة )ٌثرب قدٌما( سنة   

و اصحابه )المهاجرٌن( فقام الرسول )ص( بالمإاخاة بٌنهم حٌث تكفل كل نصاري )ص( استقبل االنصار الرسول  -

و اعالة واحد من المهاجرٌن .بإٌواء   

فً طرٌق هجرته الى ٌثرب بنى الرسول )ص( مسجد قباء و هو أول مسجد بنً فً االسالم و أول نواة لقٌام الدولة  -

 االسالمٌة .

م،واألوس 622إبرام الصلح بٌن قبٌلتً األوس والخزرج سنة  الهجرة هو أول عمل قام به الرسول )ص( عند -

   ،كانت الحروب تقوم بٌنهما ألتفه األسباب.والخزرج هما قبٌلتان عربٌتان تسكنان ٌثرب
وثٌقة أصبحت تسمى صحٌفة المدٌنة سنة  سكانها فحرربعد استقرار الرسول )ص( فً ٌثرب نظم العالقات بٌن  -

   الجمٌع.بة دستور مدنً ٌنظم العالقات بٌن م و هً بمثا623

 المراحل السابقة تعتبر مراحل قٌام الدولة االسالمٌة.

م تمكن الرسول ص( من فتح مكة .630جانفً  10الموافق ل  ه8رمضان  20  

هجري 3 ←احد غزوة  -/   هجري 2 ←بدر  غزوة:من أجل نشر اإلسالم،خاض النبً)ص(عدة غزوات أهمها -  

 بخطبة حجة الوداع وبعدها بثالثة اشهر  ت. وفٌها ألقى خطبة سمٌه10ادى الرسول )ص( حجة الوداع فً سنة  -

سنة . 63م توفً النبً )ص(  و كان عمره 632الموافق لسنة  ه 11ربٌع االول سنة  12فً ٌوم االثنٌن   

بعد وفاة الرسول )ص( تواصلت الفتوحات االسالمٌة فً المشرق . -  
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م( 661 –م 632دولة الخلفاء الراشدٌن بٌن سنتً )قامت  -  

ه11ربٌع االول سنة  12←.رضً هللا عنه اول الخلفاء الراشدٌن هو ابو بكر الصدٌق -  

ه13جمادى االخر سنة  23 ←ثانً الخلفاء الراشدٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه.-  

ه 23محرم سنة  03←ثالث الخلفاء الراشدٌن عثمان بن عفان رضً هللا عنه. -  

ه35ذو الحجة سنة  25←رابع الخلفاء الراشدٌن علً بن ابً طالب رضً هللا عنه . -  

:ه( بعدة فتوحات خارج شبه الجزٌرة العربٌة شملت 41-ه 11قام الخلفاء الراشدون ) -  

ه 21سنة  ←/ مصر      ه 16سنة ←/ فارس    ه 15سنة  ←الشام   

افرٌقٌا خاضعا لالحتالل البٌزنطً و كان سكانه مستغلٌن من طرف الغزاة ة قد اتسم االسالمً كان شمال قبل الفتح -

الحكم البٌزنطً بالشدة وفرض الضرائب على السكان و االستحواذ على االراضً الخصبة .حٌث لم ٌكن لهم  أي دور 

 فً الحٌاة السٌاسٌة و االقتصادٌة.

ً مسار الفتوحات االسالمٌة حٌث استولى عبد هللا بن أبً سرح م ٌعتبر تارٌخا معلمٌا ف647الموافق لسنة  ه 27 -

 على مدٌنة سبٌطلة اكبر حصن رومانً فً شمال افرٌقٌا.

بدأ الفتح الفعلً لشمال افرٌقٌا على ٌد عقبة بن نافع  -  

فتح بقٌة أجزاء شمال م قام عقبة بن نافع بتؤسٌس مدٌنة القٌروان و اتخذها قاعدة لمواصلة  670الموافق   ه 50 -

واصل الفتوحات نحو  اشلة( و المبٌز و بلغ تٌهرت و منهافرٌقٌا فقضى على  المعسكر البٌزنطً فً بغاي )قرب خن

)ٌا رب لوال هذا البحر لمضٌت مجاهدا فً سبٌلك(الغرب و عندما بلغ المحٌط االطلسً قال مقولته الشهٌرة   

م( 709 –م  642(المواق )ه 90 - ه 21عاما ) 70دام فتح شمال افرٌقٌا نحو  -  

عبد هللا بن أبً سرح،معاوٌة بن حدٌج،أبو المهاجر دٌنار،زهٌر *قادة الفتح اإلسالمً لشمال أفرٌقٌا هم:عقبة بن نافع،

 بن قٌس،حسان بن النعمان،موسى بن ُنصٌر.

 قٌس،وحسان بن النعمان.أبو المهاجر دٌنار،زهٌر بن قادة الفتح اإلسالمً للجزائر هم:عقبة بن نافع،*

بعد فتح مصر بقٌادة عمرو بن العاص وتؤسٌس مدٌنة الفسطاط توجه الفاتحون الى برقة ثم طرابلس بلٌبٌا الحالٌة  -

 ولما وصلوا الى تونس اسس عقبة بن نافع مدٌنة القٌروان 

ٌث وقع فً كمٌن نصبه ح  م681الموافق  ه 62فارس كانوا معه سنة  300استشهد عقبة بن نافع صحبة أزٌد من  -

 له البٌزنطٌون فً مدٌنة تهودة قرب بسكرة .

االها . 160النار......... تجاوز  –القمر  –الشمس  –تعددت االلهة لدى سكان شمال افرٌقٌا منها عبادة السماء  -  

ن الدولة االسالمٌة أصبحت المنطقة جزءا م ولى اعتناق سكانه للدٌن االسالمً أدى الفتح االسالمً لشمال افرٌقٌا ا -

م711مغاربة الى مواصلة الفتح باتجاه االندلس سنة و هذا ما دفع ال  

:لشمال افرٌقٌا التغٌرات التً احدثها الفتح االسالمً  -  

من سٌطرة البٌزنطٌٌن تحرٌر الحوض الغربً للبحر االبٌض المتوسط  –للدٌن االسالمً . اعتناق سكانه  -       
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ازدهار الزراعة بإدخال مزروعات جدٌدة -جعل المنطقة جسور تواصل بٌن اوروبا و المشرق الغربً . -       

م بقٌادة طارق بن زٌاد وموسى بن نصٌر. 711الموافق لسنة  ه 92تم فتح االندلس سنة  -  

:اهتم الفاتحون بالفن المعماري و قد برز فً مظهرٌن  -  

المظهر السٌاسً تمثل فً بناء المدن. –المظهر الدٌنً تمثل فً بناء المساجد .  -         

أول مسجد بنً فً شمال افرٌقٌا كان مسجد القٌروان بتونس  -  

م بناه أبو المهاجر دٌنار أول قائد مسلم فتح  678الموافق  ه 59ثانً مسجد كان فً مدٌنة مٌلة )الجزائر ( سنة  -

 الجزائر .

عاصمة ألول  اتخذتم و 776الموافق  ه 144تٌهرت او تٌارت الحالٌة تؤسست على ٌد عبد الرجمان بن رستم سنة  -

 دولة مستقلة اقٌمت ببالد المغرب .

م اصبحت عاصمة سٌاسٌة للمغرب 670الموافق لسنة  ه 50عندما أسس عقبة بن نافع مدٌنة القٌروان عام  -

 االسالمً.

شٌر )بوالٌة المدٌة حالٌا ( حٌث بلغت آم أسس زٌري بن مناد الصنهاجً مدٌنة  936لسنة الموافق  ه324فً سنة  -

و االجتماعً و هً للٌوم احدى أهم المواقع االثرٌة الوطنٌة .درجة الذروة فً االزدهار العلمً    

م سماها الناصرٌة .و أسس فٌها دار  1068الموافق  ه 460مدٌنة بجاٌة سنة بنى الناصر الحمادي مدٌنة بجاٌة  -

 لصناعة السفن و المراكب البحرٌة و اتسع عمرانها و قصدها العلماء و التجار و الصناع .

نشؤت بها حضارة عظٌمة تمثلت م من طرف اإلباضٌن  909أثرٌة تقع قرب مدٌنة ورقلة بنٌت عام اسدراتن مدٌنة  -

ازل اثارها الٌوم مغمورة تحت الرمال .خصوصا فً بناء القصور و المن  

شٌدت بها عمارة  م أسس حماد بن بلكٌن قلعة بنً حماد بوالٌة المسٌلة حالٌا 1007الموافق  ه 398فً سنة  -

 متمٌزة مثل القصور كقصر البحر و قصر المنار.

(          ه460م) 1068            (     ه398م)1007م                   909(        ه324م)636                

           

شٌر                     اسدراتن                      قلعة بن حماد                 الناصرٌةآ               
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 دروس مادة الجغرافٌا للفصل الثانً 

 للسنة الرابعة ابتدائً 

 اكتسبت الجزائر بحكم موقعها عدة انتماءات 

1- االنتماء المغربً : نتٌجة عدم وجود حواجز طبٌعٌة تفصل بٌن البلدان المغاربٌة فقد نشؤت بٌن شعوبها عبر 

 التارٌخ روابط مختلفة .

عادات و تقالٌد مشتركة  –روابط دٌنٌة  –روابط لغوٌة  –روابط ثقافٌة :من مظاهر هذا االنتماء نجد   

بلدان المغرب العربً اجتماعا فً مدٌنة زرالدة بالجزائر تمهٌدا لتؤسٌس اتحاد  م عقد قادة1988جوان  10بتارٌخ 

فٌه  م.أصبحت الجزائر عضوا فعاال 1989فٌفري  17الذي أعلن عنه فً مدٌنة مراكش المغربٌة فً المغرب العربً 

 وهً مقر اتحاد الشورى المغربً.

2/ االنتماء االفرٌقً: تعتبر الجزائر من الدول المإسسة لمنظمة الوحدة االفرٌقٌة سنة 1963م و االتحاد االفرٌقً 

م 2002سنة   

ر وكون الصحراء تغطً ثلثً مساحتها فإنها تعتبر دولة صحراوٌة. و من خالل بحكم الموقع الجغرافً للجزائ -

االفرٌقٌةتضارٌسها و مناخها و ما ترتب عن ذلك من نبات طبٌعً و أنشطة اقتصادٌة مثلت احدى الروابط مع الدول   

تعتبر الجزائر بوابة افرٌقٌا من ناحٌة الشمال اذ تعتبر الجزائر جسر اتصال مع دول العالم و خاصة االوروبٌة .-  

االتصال بٌن طرٌق الوحدة االفرٌقٌة الذي ٌنطلق من الجزائر والذي ٌعتبر افضل مثال على دور الجزائر فً ربط  -

 جنوب القارة و شمالها.

هً عبارة قالها  قبلة المسلمٌن و الفاتٌكان قبلة المسٌحٌن فان الجزائر هً قبلة االحرار و الثوار '' ''اذا كانت مكة -

 أحد الزعماء األفارقة و هً تلخص دور الجزائر فً تحرٌر الشعوب االفرٌقٌة و عمق انتمائها االفرٌقً 

 مظاهر االنتماء االفرٌقً: - دولة مإسسة لمنظمة الوحدة االفرٌقٌة و االتحاد االفرٌقً.  - دولة صحراوٌة الن اكثر 

دورها الفعال فً تحرٌر  –. موقعها الجغرافً فهً همزة وصل بٌن القارات الثالث  -. من ثلثً مساختها صحراء

ربط االتصال بٌن الجنوب و الشمال من خالل انشاء طرٌق الوحدة االفرٌقٌة الذي ٌنطلق من الشعوب االفرٌقٌة .

 الجزائر .

 3- االنتماء المتوسطً :

تعتبر الجزائر دولة متوسطٌة و هذا نتٌجة موقعها على الضفة الجنوبٌة من البحر المتوسط و قربها من كثٌر من  -

 الدول المتوسطٌة فً القارات االخرى.

 –العربٌة  -الرومانٌة -الٌونانٌة–ٌربط البحر المتوسط بٌن ثالث قارات فقد كان حوضه مهدا للحضارات )الفرعونٌة -

 االسالمٌة(مما ألدى الى اشتداد عاملً التؤثٌر و التؤثر بٌن شعوبه.

تشترك الجزائر فً جزئها الشمالً مع الدول المتوسطٌة فً السطح و المناخ )مناخ البحر االبٌض المتوسط( -  

ٌن للغاز الطبٌعً من الجزائر الى كل من اٌطالٌا فً اطار التعاون بٌن دول ضفتً البحر االبٌض المتوسط تم مد أنبوب-

 و اسبانٌا  عبر البحر االبٌض المتوسط.
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عاملً التؤثٌر و التؤثر فٌما بٌن الشعوب و الحضارات. -  

4- االنتماء العربً :انتماء الجزائر الى الوطن العربً قدٌم قدم التارٌخ. بعد استرجاع الجزائر لالستقالل أصبحت رائدة 

الدفاع عن قضاٌا االمة و فً مقدمتها القضٌة الفلسطٌنٌة و أبرز دلٌل على ذلك مقولة الرئٌس الراحل هواري فً 

انظمت الجزائر بعد استقاللها لجامعة الدول العربٌة فً – بومدٌن ) نحن مع فلسطٌن ظالمة او مظلومة(  

م و أصبحت تقوم بدورها فً تدعٌم التضامن العربً .16-08-1962   

 الموارد الطبٌعٌة  و تصنٌفٌها :

هً موارد لم ٌتدخل االنسان فً تكوٌنها او تشكٌلٌها .خلقها هللا تعالى حتى تكون وسائل مساعدة  الطبٌعٌةالموارد 

:وٌمكن تصنٌفها الى  ٌرة و متعددةثعلى استمرار الحٌاة. فالجزائر بها موارد ك  

- موارد طبٌعٌة غٌر متجددة: ونقصد بها الموارد الموجودة فً الطبٌعة على هٌئة )شكل (رصٌد ثابت و ما ٌإخذ منه 

..............الفحم  –المعادن  –الغاز الطبٌعً  –النفط :.مثل ال ٌعوض .اذا فهً موارد معرضة لخطر النفاذ   

و هذه الثروة الطبٌعٌة تعد موردا و فً انحاء كثٌرة من الوطن  تمتلك الجزائر موارد طبٌعٌة معدنٌة و طاقوٌة 

و لنهضة البالد.لالقتصاد الوطنً   

- موارد طبٌعٌة  متجددة: ونقصد بها الموارد التً تتجدد ذاتٌا باستمرار مع مرور الوقت و هً موارد ال تتعرض 

  :للنفاد اذا استعملها االنسان بؤسلوب  معتدل بعٌدا عن االسراف و التبذٌر. ومن هذه الموارد نجد 

طاقة المستقبل فً الجزائر. اذ تعتبر الطاقة الشمسٌة من مصادر الطاقة المتجددة و هً طاقة :الطاقة الشمسٌة  -    

 نظٌفة .

ملٌون هكتار .)لنحافظ علٌها من الحرائق و االستغالل الفاحش  4.5فً الجزائر  الغاباتاذ تغطً :الغطاء النباتً  -    

شجٌر و الرعاٌة (و قطع االشجار و لنجددها بالت  

من %60توفر المٌاه الجوفٌة - ³ملٌار م  5.2العذبة ٌقدر االستهالك الوطنً من المٌاه  :المٌاه العذبة  -    

الباقٌة %40توفر السدود و مراكز التحلٌة  –. االحتٌاجات الوطنٌة  

 أنواع الموارد الطبٌعٌة فً الجزائر :

1/ الموارد المعدنٌة : تلعب المعادن دورا اساسٌا فً الصناعة و من بٌن المعادن المتوفرة فً الجزائر :الفوسفات –

ٌعتبر الحدٌد من المعادن * -الفضة ....... باإلضافة الى  كمٌات من النحاس و الرصاص .  –الذهب  –الحدٌد 

االساسٌة التً ال ٌمكن للصناعة الحدٌثة ان تستغنً عنه حٌث ٌإدي ازدهار صناعة الحدٌد الى التؤثٌر اٌجابٌا على 

لذلك تطلعت ٌوفره لها من أدوات هً فً امس الحاجة الٌها .قطاعات اقتصادٌة اخرى كالفالحة و النقل و البناء لما 

الل الى استغالل احتٌاطً الحدٌد المتوفر فً الونزة و اقامة مصنع الحجار بعنابة للحدٌد و الجزائر منذ فجر االستق

م.  ونظرا الزدٌاد الحاجة لهذه المادة فقد شرعت الجزائر 2014الف طن فً سنة  900الصلب الذي قدر انتاجه ب 

ملٌار  3.5وف الذي ٌقدر احتٌاطه ب بجٌجل و استغالل منجم غاز جبٌالت بتندفً اقامة مصنع بالرة للحدٌد و الصلب 

 طن.
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ملٌون طن .و  2الفوسفاط من المورد المعدنٌة الطبٌعٌة المهمة فً االقتصاد الحدٌث حٌث ٌقدر احتٌاطً الجزائر ب  -

ترتكز اهم مناجمه فً والٌة تبسة أما تصنٌعه فٌتم فً عنابة و ٌستخدم الفوسفاط خصوصا فً تزوٌد الفالحة 

 باألسمدة.

منجم انتاج الذهب بالهقار. ٌوجد -  

 2/ الموارد الطاقوٌة :عرفت الحركة الصناعٌة فً العالم قفزة مهمة بعد اكتشاف الطاقة كمادة محركة لآللة. 

احتٌاطه ب  رم فً حاسً مسعود و ٌقد1956أهم مصادر الطاقة فً الجزائر. حٌث اكتشف سنة  احدٌمثل البترول  -

م.2016ملٌون برمٌل ٌومٌا سنة 1اجه بلغ ملٌار برمٌل .أما انت 12.2  

 ³ملٌار م4500ترتكز حقول الغاز الطبٌعً خصوصا فً حاسً الرمل و عٌن أمناس و عٌن صالح ٌقدر احتٌاطه ب  -

م.2015سنة  ³ملٌار م 128.3لغ ألما انتاجه فب  

لعبت مصادر الطاقة و خاصة البترول و الغاز دورا بارزا فً توفٌر رإوس االموال نتٌجة التصدٌر للخارج و  -

 استعمالهما كمادة لتحرٌك مختلف انواع اآلالت.

فً االسواق )تباع خارج الحدود الوطنٌة .ىل اخرٌعه الى دوب و بإنتاجه هً ما تقوم به الجزائر :الصادرات  -

  الدولٌة(

3/ الموارد الفالحٌة : رغم ان الجزائر هً االولى افرٌقٌا و عربٌا و متوسطٌا من حٌث المساحة اال ان االراضً 

ملٌون هكتار . مع امكانٌة استصالح المزٌد من االراضً خصوصا مناطق الهضاب  10الصالحة للزارعة ال تتعدى   

  . تعتبر التربٌة مورد طبٌعً اساسً فً الفالحة.من غذائنا ٌؤتً من النباتات %95العلٌا و الصحراء حٌث ان 

فً المنطقة المعتدلة الحارة فان ذلك انعكس على طبٌعة المناخ السائد بها اذ بتراوح سقوط بحكم موقع الجزائر  -

ملم مع تدبدب كبٌر من سنة ألخرى اذ ٌمل الشمال شرٌطا ضٌقا من المساحة  800-600االمطار فً الشمال بٌن 

بٌنما الجنوب الذي ٌشغل اغلب المساحة ٌسوده الجفاف فانعكس ذلك سلبا على النشاط الفالحً .العامة .   

تمثل الثروة الحٌوانٌة موردا طبٌعٌا لالقتصاد من خالل ما توفره من موارد متنوعة مثل االصواف و الجلود و  -

 الحلٌب و االسماك .

ٌعتبر الفلٌن من احد الثروات الغابٌة . -  

على  م اصبح أهم هدف هو تحقٌق نهضة شاملة و هذا اعتمادا1962استعادت الجزائر استقاللها سنة بعد ان  

 مواردها الطبٌعٌة و طاقات ابنائها .

1/ العمل االنتاجً المادي : هً االعمال و االنشطة التً ٌمارسها االنسان و تظهر فً شكل مادي ملموس مثل االنتاج 

 االنتاج الصناعً و ذلك باستعمال للثروات الطبٌعٌة فً انشاء قاعدة –انتاج المواد الغذائٌة -الفالحً )الزراعً (

مركب االجهزة –بالروٌبة مركب العربات الصناعٌة –صناعٌة مهمة حٌث نجد مركب الحجار للحدٌد و الصلب 

مصانع تكرٌر البترول و تمٌٌع الغاز الطبٌعً .–االلكترونٌة بتٌزي وزو   

 )العمل االنتاجً المادي هو العمل الذي ٌوفر لنا السلع و المنتوجات المختلفة كالزراعة و المواد الغذائٌة و اآلالت.

 2/العمل االنتاجً الالمادي: هو العمل الذي ٌكون االنتاج فٌه عبارة عن خدمات متنوعة كاألمن – البرٌد –المواصالت 
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الخدمات العمومٌة.............. حٌث أنها تقدم خدمات كبٌرة للمواطن ولكن –القضاء  -قطاع التربٌة–قطاع الصحة 

فً شكل محسوس و معنوي.انتاجها ال ٌظهر فً شكل مادي ولكن ٌكون   

خالل دراستنا عرفنا أن للجزائر موارد طبٌعٌة متنوعة منها المتجددة و منها غٌر متجددة. من  

و تعددا فً طبٌعة االنشطة التً ٌمارسها االنسان و هذا ما أدى  الى االفراط فً استغالل ٌعرف العالم الٌوم تنوعا 

كا كذلك لؤلجٌال القادمة.الموارد الطبٌعٌة القابلة للنفاذ) الموارد غٌر متجددة( والتً تعد مل  

و اذا استمر االستعمال بهذه الوتٌرة فانه سٌنفد بعج  ³ملٌار م 4500الطبٌعً ب  ٌقدر احتٌاطً الجزائر من الغاز -

سنة . 36  

سنة  27االستغالل بهذه الطرٌقة ٌإدي الى نفاده بعد  ملٌار برمٌل و استمرار 12.2ٌقدر احتٌاطً النفط  -  

الذي تمتلك الجزائر  كبٌرة فً مختلف الصناعات الخفٌفة و الثقٌلة و باستثناء الحدٌد و الفوسفاطللمعادن أهمٌة  -

كمٌات احتٌاطٌة معتبرة منها فان فرص استخراج بعض المعادن محدودة بل ان بعضها نضب )نفذ( و من ذلك معدن 

لها .الحدٌد بزكار و نفس الشًء لبقٌة المعادن . وهذا راجع لالستغالل المفرط   

االستغالل الكثٌف للتربة و بشكل مستمر على مدار السنة ٌإدي الى اجهادها و اضعاف مردودها . -  

االستعمال الرشٌد للموارد الطبٌعٌة و الحفاظ علٌها لصالح االجٌال  من الدستور )تضمن الدولة  19جاء فً المادة  -

 القادمة(

وارد الطبٌعٌة غٌر المتجددة وحتى المتجددة منها ٌمكن ان تؤخذ وقت ان االستغالل غٌر العقالنً ٌإدي الى نفاد الم -

 طوٌل لتتجدد.

ٌمكننا المساهمة فً المحافظة على الموارد الطبٌعٌة  سواء كانت متجددة او غٌر متجددة باتخاذ بعض االجراءات  -

:منها   

االعتبار.لؤلجٌال القادمة لذلك ٌجب أخد هذه الحقٌقة بعٌن  الطبٌعً و النفط ألنها ملك االستغالل العقالنً للغاز-  

البحث عن بدائل أخرى للطاقة.-  

)تتلقى الجزائر ما بٌن و اٌضا تعتبر طاقة متجددة و نظٌفةاستغالل الطاقة الشمسٌة ألنها تعتبر طاقة المستقبل  -

الجزائرٌة الممتدة على صحراء ساعات من شمس ال 6ساعة من الشمس سنوٌا و ٌقول الخبراء أن 3000و 2000

ملٌون نسمة لمدة سنة كاملة .( 400تكفً لتخزٌن الطاقة الكهربائٌة الستهالك  ²ملٌون كلم 2مساحة   

.االستهالك الرشٌد للموارد المتجددة -  

االستغالل العقالنً للموارد المعدنٌة كالحدٌد و الفوسفاط لما لها اهمٌة كبٌرة فً مختلف الصناعات . -  

السقً بالتقطٌر )االستغالل العقالنً للموارد المائٌة (-  

استصالح المزٌد من االراضً ألن التربٌة هً مورد طبٌعً أساسً فً الفالحة –بناء المزٌد من السدود  -  

 المحافظة على الغابات من الحرائق و تجدٌدها بالتشجٌر و الرعاٌة 
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 دروس التربٌة العلمٌة و التكنولوجٌة للفصل الثانً 

 السنة الرابعة ابتدائً 

دورة الماء  –التغدٌة عند النبات االخضر –االنسان و المحٌط  = انتاش البذرة :)دروس المٌدان الثانً 

توزٌع الماء فً المجمعات السكنٌة ( –فً الطبٌعة   

 سوٌقةتتشكل النبٌتة من جدٌر .–البذرة من نبٌتة أو رشٌم و فلقة أو فلقتٌن  لحماٌتها. تتكونتغلف البذرة لحافة  -

تحتوي الفلقتان على غذاء مخزن. -ورقتٌن أولٌتٌن .  

نباتا كامال  ٌنمو لٌعطًتنتش البذرة لتعطً نباتا فتٌا  -  

سالمة البذرة. –الحرارة –الماء :ٌتطلب االنتاش توفر شروط هً  -  

و تعطً  .االولى التً تتثبت فً التربةاثناء االنتاش تنمو النبٌتة لتعطً نباتا فتٌا فٌبرز الجذٌر و ٌعطً الجذور  -

 السوٌقة الساق الرئٌسً أما الورٌقتان االولٌتان فتتطوران لتعطٌا االوراق.

تتغذى النبٌتة أثناء انتاشها على المدخرات الغذائٌة الموجودة فً الفلقة. -  

بإنتاش البذرة و تنتهً بتشكٌل بذرة .لذا تعرف هذه المراحل بدورة الحٌاة.مراحل حٌاة نبات ذو أزهار تبدا  -  

هذه النشاطات الى غذاءالنبات االخضر كائن حً ٌقوم بنشاطات عدٌدة فهو ٌنمو, ٌزهر , ٌثمر ...... تحتاج  -  

ظهور أعراض سوء التغذٌة. ٌإدي انعدام الغذاء الى موت النباتات كما ٌإدي نقصه الى-  

الغذاء المتمثل فً االمالح المعدنٌة التً توفرها له التربة  –الضوء  –الماء  - :ٌحتاج النبات االخضر لنموه الى   

ٌحتاج النبات االخضر فً غذائه الى االمالح المعدنٌة التً توفرها له التربة. -  

نمو النبات االخضر. اختالل فًٌإدي نقص او غٌاب عنصر معدنً الى ظهور  -  

.االمالح المعدنٌة عناصر تستمدها النباتات من التربة ومن الماء -  

ٌّة  الضرورٌة لنمو النبات األخضر -   .البوتاسٌوم واألزوت، رهً: الفسفو*األمالح المعدن

تشكل فضالت بعض الحٌوانات مثل المواشً و )  .ٌتم تحسٌن اإلنتاج الزراعً بوضع سماد طبٌعً أو سماد كٌمٌائً -

امالح  –امالح الفوسفور  –أمالح االزوت :الطٌور أسمدة طبٌعٌة غنٌة باألمالح المعدنٌة ./ ٌحتوي السماد على 

 البوتاسٌوم(

الماء المقطر خال من االمالح المعدنٌة. -  

نقص االزوت ←اصفرار الجزء الوسطً من االوراق  -  

نقص البوتاسٌوم←رفً من االوراق اصفرار الجزء الط-  

نقص الفوسفور ←اتخاد االوراق لون بنفسجً  -  
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سماد كٌمٌائً  -2سماد طبٌعً  /  -1:ٌوجد نوعان من االسمدة   

 الماء فً الطبٌعة

مصادر الماء فً الطبٌعة متعددة و متنوعة فالماء ٌوجد فً البحار و المحٌطات و السدود و االنهار و الودٌان و فً  

للماء استعماالت كثٌرة و متعددة فً حٌاتنا الٌومٌة  -جوف االرض .  

ا ما هو صحٌح هنحن نقوم بعدة تصرفات منها ما هو خاطئ و من-  

استعمال خرطوم الماء فً  -ترك خرطوم الماء ٌسٌل فً الساحة–غسل االوانً و الحنفٌة تسٌل  :التصرفات الخاطئة- 

التؤخر فً اصالح التوصٌالت  -الحنفٌة فاسدة و تقطر باستمرار و ال نصلحها او نستبدلها. -السقً و تنظٌف السٌارة

ترك الحنفٌة تسٌل اثناء الوضوء او غسل االسنان –التً تضٌع الماء   

اصالح الحنفٌات  –استعمال الدلو فً غسل السٌارة  –ر فً عملٌة السقً استعمال التقطٌ :التصرفات الصحٌحة-

 الفاسدة ..............

 ولكنها لٌست كلها صالحة للشرب)مٌاه عذبة(. مصادر المٌاه فً الطبٌعة كثٌرة،-

 مٌاه البحار و المحٌطات كثٌرة لكنها مالحة غٌر صالحة لالستهالك. -

 والمٌاه الجوفٌة والبحٌرات والودٌان هً مصدر المٌاه العذبة التً نستهلكها. األمطار والثلوج -

المٌاه العذبة )الصالحة لالستهالك( قلٌلة و ٌجب المحافظة علٌها . -  

/ سائل = كالبرك و البحار و المٌاه 2/ صلب =كالقطب المتجمد   1 :ٌوجد الماء فً الطبٌعة على عدة حاالت  -

طوبة الجو )البخار(/ غاز= كر3الجوفٌة   

ان ثالثة ارباع مساحة الكرة االرضٌة مغطاة بالماء  -  

%99اما مٌاه البحار و المحٌطات فتمثل  %1مٌاه الودٌان و الٌنابٌع و السدود تمثل  -  

نسمً الظاهرة المتمٌزة بالتساقط الكثٌر و المستمر لؤلمطار ب -  

لالستفادة من مٌاه االمطار ٌجب بناء السدود  -  

و ٌصعد هذا البخار الى اعالً الجو ٌلتقً بهواء بارد فٌتكاثف ٌتبخر الماء على سطح البحر و المحٌط بفعل الحرارة  -

خفضت درجة الحرارة أكثر تتساقط قطرات الماء على شكل نعلى شكل قطٌرات صغٌرة من الماء فتتشكل السحب .اذا ا

 أمطار أو ثلوج و برد.

ن و المٌاه الجوفٌة عن طرٌق السٌول الى البحر من جدٌد.تعود مٌاه االنهار و الودٌا -  

ً الطبٌعة و هً دائمة و متكررة .هذه الدورة تسمى دورة الماء ف -  

.اٌصال الماء الى كل الحنفٌات  وظٌفتهابٌن الحنفٌة و الخزان هناك أنابٌب و توصٌالت متفرعة و   

توصٌالت –أنابٌب  –خزان -:ٌصلنا الماء الشروب عبر شبكة التوزٌع المتكونة من :تتكون شبكة توزٌع الماء من 

صمامات دورها تنظٌم توزٌع الماء  –عداد دوره قٌاس كمٌة الماء المستهلكة  –مختلفة   

ب الشر –غسل االوانً  –الوضوء  –االستحمام –التنظٌف :نحتاج ماء الحنفٌة فً استخداماتنا الٌومٌة الكثٌرة مثل  -  
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االوانً المستطرقة هو االسم الذي ٌطلق على مجموعة من الحاوٌات )االوانً (المتصلة التً تحتوي على سائل 

 متجانس .

االنٌة المستطرقة تتكون من فروع متصلة ببعضها البعض  -  

عندما ٌستقر فً االنٌة المستطرقة تكون االسطح الحرة للماء الساكن فً فروعها دائما فً نفس المستوى االفقً ) -

 ذلك السائل، فانه ٌتوازن فً كل الحاوٌات عند نفس المستوى أو المنسوب بغض النظر عن شكل وحجم الحاوٌة.

عن أعلى منزل فً المدٌنة لٌصل  ارتفاعاٌث ٌكون سطح الماء فٌها أكثر حى خزانات الماء فً أماكن مرتفعة تبن -

  الماء الى كل المنازل.
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