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• املواطنة.
• الدستور املصرى.

• الواجبات.
• املسئوليات.

• احلقوق.
• ممارسة حقوق املواطنة.

• انتماء.
• قانونى.

• سياسى.

• املواطنة.  
• ممارسة حقوق املواطن.

• اجملتمعات التعاونية احلضارية.
• مستويات مختلفة للمواطنة.

• املسئوليات.
• الواجبات.

• احلقوق.

الدرس األول

 املواَطنة

الدرس األول

املواَطنة

مصطلحات 
مهمة

احملتويات
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مناًخا  تتطلب  املواطنة  حقوق  فممارسة 

إلى  تؤدى  الدميقراطية  وممارسة  دميقراطًيا . 

الوالء  مشاعر  ودعم  املواطنة  قيم  ترسيخ 

واالنتماء للوطن .  

فعندما يدرك املواطن بأن صوته ورأيه يساهمان 

فى حتديد األولويات ورسم السياسات العامة، 

فإن هذا يؤدى إلى زيادة ارتباطه ببلده ووطنه.

الشعب  يقبل  أن  يجب  هذا  يحدث  ولكى 

سلطة احلكومة التى انتخبها ويتبع بالتالى 

قوانينها.  وهذا يعطى احلكومة شرعيتها.

انتماء  هى  البسيط  معناها  فى  واملواطنة 

األفراد جملتمع أو لوطن واحد..

السياسية  احلقوق  إًذا  تعنى  واملواطنة 

للمواطنني فى الوطن الذى يحتضنهم.

املواَطنة كلمة وردت باملادة األولى من الدستور املصرى. فالدستور املصرى يبدأ بهذه اجلملة:
»جمهورية مصر العربية دولة نظامها دميقراطى يقوم على أساس املواطنة« .

إن هذا يعنى أن املواطنة والدميقراطية 
جناحان لطائر واحد.

ماذا يحدث لو فقد الطائر أحد جناحيه؟ 

الدرس األول

املواَطنة

املواَطنة

ممارسة حقوق املواطن
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فى  ينتظمون  البشر  بدأ  القرون،  عشرات  منذ 

كقرى  بدأت  حضارية،  تعاونية  مجتمعات 

دواًل  ثم  مدنًا  لتصبح  تطورت  صغيرة، 

اكتسبت تدريجًيا الشكل الذى جنده 

اليوم. فقد نشأت الدول كحل إدارى 

وتشريعى تطور باالتفاق الضمنى 

ومجموعات  اجملتمع  أفراد  بني 

املصالح اخملتلفة، وجاءت القوانني 

لتنظم العالقة بني أفراد اجملتمع 

تستقيم  ولكى  ومجموعاته. 

اجملتمع  أفراد  على  كان  األمور، 

حريتهم  من  جزء  عن  يتنازلوا  أن 

املطلقة فى العمل واحلركة، ويسددوا 

االقتصادية  أنشطتهم  عوائد  من  جزًءا 

فى  ويشاركون  إليها،  ينتمون  التى  للدولة 

يحصلوا  أن  أجل  من  فيه،  كمواطنني  اجملتمع  بناء 

على متطلبات أساسية، ال ميكن ألى منهم أن يوفرها لنفسه أو جملموعته بصورة 

منفردة. ومن هذه املتطلبات اجلماعية، األمن، والعدالة، واملرافق واخلدمات العامة، 

من مياه وكهرباء وتعليم وصحة، ... إلخ.

أنواع  من  نوع  أى  عليهم  يقع  أن  دون  كافة سواسية  الشعب  أبناء  يكون  أن  تعنى  واملواطنة 

التمييز.

الدرس األول

املواَطنة

اجملتمعات التعاونية احلضارية
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مستويات مختلفة للمواطنة:

فنحن مواطنون فى هذا الفصل الدراسى. 

ونحن مواطنون فى هذه املدرسة.  

ونحن مواطنون فى شارعنا.

ونحن مواطنون فى حيَّنا.

ونحن مواطنون فى محافظتنا.

ونحن جميًعا مواطنون مصريون..

لنا نفس احلقوق وعلينا نفس الواجبات واملسئوليات.

واملواطنة روح الدميقراطية.. 

مسئوليات  عليه  أن  مواطن  كل  يدرك  أن  على 

وواجبات، كما له أن يتمتع بحقوق وحريات.

فقيرغنى

إمامقس

أبيضأسمر

فالحعامل

بنتولد

ربة 
منزل

إمراة 
عاملة

الدرس األول

املواَطنة
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املواَطنة

به  يتمتع  وسياسى،  قانونى  وضع  هى 

أو  معني  لوطن  ينتمون  الذين  األفراد 

انتماء  عن  تعبر  فاملواطنة  بعينها.  دولة 

ذلك  يتضمنه  مبا  لوطن  أو  جملتمع  األفراد 

وواجبات ومسئوليات  لألفراد،  من حقوق 

عليهم جتاه اجملتمع.. 

احلقــــوق  املواطنة  وتشمـــــل 

فى  للمواطنني  والسياسية  القانـونية 

الذى يحتضنهم، مبا يضمن متتع  الوطن 

يقع  أن  دون  باملساواة  املواطنني  جميع 

التمييز  أنواع  على أى منهم أى نوع من 

أو  اللون  أو  اجلنس  أو  الدين  على  القائم 

املستوى االقتصادى أو االنتماء السياسى 

أو املوقف الفكرى.

القيام  علينا  يتوجب  ما  املسئوليات: 

بها  القيام  فعدم  تطوعى..  بشكل  بها 

والقيام  القانونية..  للمساءلة  يعرضنا  ال 

الدميقراطية  ازدهار  يعزز  املسئوليات  بهذه 

ورفاهية الوطن.

به  القيام  علينا  يتوجب  ما  الواجبات: 

الواجبات  بهذه  واإلخالل  إلزامى..  بشكل 

يعرضنا للمساءلة القانونية. 

احلقوق: احلقــوق املدنية التــى تضمنهــا 

دولتهم،  املواطنني فى حدود  الدولة جلميع 

وقد تختلف من دولة ألخرى.

الدرس األول

املواَطنة
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اسم اجملموعةالتاريخ

ما هو اجملتمع ؟
النشاط األول

أسماء الطالب

أوجه للتشابه:

مشاكل تواجههم :

مجتمعات ينتمون إليها :

أنـشـطـة

الدرس األول

املواَطنة
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اسم اجملموعةالتاريخ

كليلــة ودمنــة
النشاط الثانى

أسماء الطالب

حقوق يجب أن يحصل عليها كل حيوان فى الغابة

واجبات يجب على كل حيوان القيام بها من أجل باقي احليوانات
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الدرس األول

املواَطنة

احلقوق  في  متساوون  اجلميع  أن  أدركت  ودمنة  كليلة  وقصة  املواطنة  لدرس  قراءتك  بعد 

والواجبات دون أي متييز بسبب اللون أو احلجم أو الشكل أو النوع أو الوزن أو اجلمال.

- أكتب في السطـور التاليـة:
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اسم اجملموعةالتاريخ

تابع النشاط الثانى

أسماء الطالب

مسئوليات يجب على كل حيوان القيام بها.

الدرس األول
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كليلــة ودمنــة
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