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 فصل ثالث –واجباتي وحقوقي  –الدرس الثالث  –تلخيص وطنية 

 عّرف ما يلي : # 

 هي التزام أخالقي وأفعال يُلزم بها الفرد نفسه تجاه المجتمع والوطن. . الواجبات : 1

 .  الفرد، وهي حقوق عالمية ال يجوز التهاون أو االستخفاف بهاهي حقوق يتمتع بها :  الحقوق. 2

 قانون ينص على عقوبات رادعة بحق الذين تُسّول لهم أنفسم اإلساءة للطفل أو تعريضه لألذى. :  قانون حماية الطفل. 3

 # أكمل المخطط التالي : 

 

 # ما هي واجباتك تجاه جسدك ؟ 

 المحافظة على جسدي واالبتعاد عن كل ما يضر به. 

 # ما هي واجباتك نحو أفكارك ؟ 

 أن تكون أفكارنا لما فيه مصحة لنا ولوطننا وعدم الضرر باآلخرين والبعد عن التطرف . 

 # اكتب بعض الحقوق التي وفرتها دولة اإلمارات لجميع ساكنيها ؟ 

 الحدائق الجميلة. 4  الرعاية الصحية المتطورة.. 3 والمدارس الحديثةالتعليم . 2  األمن واألمان .. 1
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 # أكتب بعض واجباتك في بيتك ؟ 

 المحافظة على الهدوء. 4  العطف على أخي الصغير. 3   مساعدة أمي. 2  ترتيب سريري. 1

 # اقرأ المواقف الواردة في الجدول اآلتي، ثم استكمل وفقاً لما هو مطلوب : 

 نتيجة عدم اإللتزام بواجباتي واجبي المواقف

الحظت تسرباً للمياه في مدرستي أثناء 
 الوضوء

أُخبر المسؤول عن مراففق المدرسة بذلك 
 لكي يتم اصالحها .

 هدر أموال الدولة

انتهيت من آداء واجباتي المدرسية 
 وأسرتي تحتاج إلى مساعدتي لهم

 عاونعدم انتشار روح الت أُشارك أفراد أُسرتي العمل

رأيت أحد المتسوقين يأخذ بضاعة من 
المتجر ويخفيها في حقيبته ولم يدفع 

 ثمنها

أحاول منعه من فعل ذلك وأنصحه بعدم 
 تكرار هذا األمر.

 انتشار السرقات في الدولة

 

 # أكمل المخطط التالي : 

 

 األمن واألمان. 1                              الطعام والمالبس. 1                  ُحصولي على جميع حقوقي. 1

  الخدمات العامة. 2                                الطعام والملبس. 2                         المساواة مع اآلخرين. 2

 توفير فرص العمل. 3                                التعليم والمسكن. 3                           العيش بأمان وسالم. 3
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 # استكمل الجدول اآلتي وفقاً لما هو طلوب : 

 

 # اكتب ثالثة من بنود قانون حماية الطفل ؟ 

 . حق اختيار اإلسم المناسب. 1

 . حق الحياة الكريمة اآلمنة . 2

 تطلبات األمن األسري للطفل من خالل أُسرة متماسكة . م. يلتزم والد الطفل أو من يقوم على رعايته بتوفير 3

 . حق الحصول على الخدمات الصحية. 4

 # اكتب اسم أحد المنظمات المعنية بحقوق الطفل ؟ 

 صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسف(

 # ما هو الهدف من قانون حماية الطفل ؟ 

 حماية األطفال من جميع أشكال التميز والعنف . 

 

 الحقوق الواجبات الموقف

 أن تكون المعلومات صادقة احترام آراء العلماء وتقدير جهودهم العلم والعلماء

 السماح لي بإبداء رأيي احترام جميع اآلراء التعبير عن الرأي

 توفير دور العبادة المجهزة بوسائل الراحة المحافظة على نظافتها وإعمارها العبادةدور 
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 # اكتب ثالثة من واجباتك نحو معلمك ؟ 

 شكره على مجهوده. 3  احترامه وتقديره. 2   اإلستماع له. . 1

 # ما هي واجباتك نحو اآلخرين ؟ 

  ال اتعامل بعنف مع االخرين.أن  . 3       .احترام خصوصيات وممتلكات االخرين . 2         أن أصغي الى االخرين.. 1

 

 :  في الجدولكم صنف الحقوق والواجبات التالية # 

 /األمن واألماناحترام النظام / الضمان االجتماعي للمحتاجين / ترشيد استهالك الماء / طاعة الوالدين / التعليم الجامعي / 

 المحافظة على نظافة المرافق العامة / الرعاية الصحية المناسبة

 

 الحقوق الواجبات

 الضمان اإلجتماعي للمحتاجين احترام النظام

 التعليم الجامعي ترشيد استهالك الماء

 األمن واألمان طاعة الوالدين

 الرعاية الصحية المناسبة المحافظة على نظافة المرافق العامة

 

 


