القراءة االولى
 التربية الوطنية  :عملية تنشئة الفرد باسلوب منظم على مجموعة من المعارف و السلوكيات و القيم التي تجعله اكثرقدرة على خدمة مجتمعه و تطويره و الدفاع عنه .

 من اين تستمد التربية الوطنية فلسفتها ؟من مجموعة من الثوابت الوطنبة و منظوماتها (الثقافية  /الدينية /االجتماعية/السياسية)

 ما المسؤول عن تشكيل شخصية االفراد في المجتمع و منحها خصائصها و تميزها عن غيرها ؟المنظومات الوطنية (الثقافية/الدينية/االجتماعية/السياسية)

 ما اهمية المنظومات الثقافية و المؤسسات التربوية ؟ -1تنشئة المواطن و تثقيفه
 -2توعيته بحقوقه و واجباته
 -3توعيته بانتمائه الوطني الذي يدفعه للعمل في سبيل تقدم الوطن

 ما هي المنظومات التي تستمد منها التربية الوطنية في االردن اصولها ؟ -1الثقافة االسالمية
 -2مبادئ الثورة العربية الكبرى
 -3الميثاق الوطني االردني االول و الثاني
 -4الدستور االردني
 -5فكر القيادة الهاشمية المستنير
 -6التجربة التاريخية الوطنية و العربية و العالمية

 ما هي ابرز المؤسسات المؤثرة في التربية الوطنية ؟ -1االسرة
 -2المؤسسات التعليمية (المدرسة  /الجامعة )
 -3االعالم
 -4دور العبادة
 -5المؤسسات الثقافية و الترفيهية و الرياضية
 -6مؤسسات المجتمع المدني

 ما هي اهداف التربية الوطنية ؟ -1اكساب المواطنين المعارف الخاصة بـ (تاريخ دولتهم  /نظامها السياسي  /البنى االجتماعية و الثقافية )
 -2يغرس في نفوسهم (حب الوطن  /االلتزام باالنظمة و القوانين  /احترام منظومة القيم و العادات في المجتمع /
احترام حقوقهم  /االعتراف بإختالفهم "االهمية  :يعزز الحس الجماعي"  /ان الفرد جزء من المجتمع و االمة )

 علل  :يجب ان تظهر التربية الوطنية في وعي الفرد و سلوكه العملي ؟الن الفرد جزء من المجتمع و األمة

 الوطن : -1لغة  :المنزل الذي يقيم فيه االنسان فهو وطنه و محله
 -2مصطلح سياسي-جغرافي ينتسب اليه االنسان فيمنحه هويته و جنسيته و هو وطن اآلباء و االجداد منذ تاريخ طويل
ولد فيه ام لم يولد
 -3العناصر المادية التي تمثلها االرض و العناصر الثقافية و االجتماعية و كل ما يتعلق به بدءا باإلرتباط الوجداني
باألرض (الدولة)
 على ماذا تم االستناد بأن الوطن " هو العناصر المادية التي تمثلها األرض و  ....باإلرتباط الوجداني باألرض " ؟استنادا الى القاعدة النفسية االجتماعية التي تعرف االنسان بأنه كائن مكاني

 ماذا نعني بأن االنسان كائن مكاني ؟اي انه يرتبط بوطنه ارضا و مجتمعا و يتعرف بهما

 يستطيع االنسان في اطار الوطن ان : -1يمتلك هويته
 -2يشعر بالحماية
 -3القدرة على الفعل الذي يمارسه في اطار المؤسسات المجتمعية و الثقافية و االقتصادية

 اذكر موقفين يعبران عن االرتباط بالوطن و مكانته في النفس االنسانية : -1حديث الرسول –صلى هللا عليه و سلم -عندما اضطر للهجرة من مكة للمدينة
 -2بيت الشاعر احمد شوقي

 ما هي مكونات الوجود ؟ -1البيت

 -2االم

 -3القرية

 -4المدينة

 -5الدولة

 -6النظام السياسي

 -7العادات

 -8التقاليد

 -9الحياة الشخصية

 -المواطنة  :انتماء الفرد الى امة او وطن و هي عالقة اجتماعية بين الفرد الطبيعي و المجتمع السياسي (الدولة)

 ما الفرق بين المواطنة و الوطنية ؟*المواطنة  :انتماء الفرد الى امة و وطن و هي عالقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي و مجتمع سياسي
*الوطنية :حب الفرد و اخالصه لوطنه و يشمل االنتماء الى االرض و الناس و العادات و التقاليد و الفخر بالتاريخ و
تضمن الهوية الوطنية

 ما طبيعة العالقة بين الفرد و الدولة ؟يقدم الطرف االول الوالء بينما يقدم الطرف الثاني الحماية و تتحدد طبيعة هذه العالقة عن طريق القانون

 المواطنة (من منظور نفسي)  :الشعور باالنتماء و الوالء للوطن و القيادة السياسية التي هي مصدر االشباع للحاجاتاالساسية و حماية الذات من المخاطر المصيرية

 علل  :المواطنة تتطلب من الفرد ان يكون عنصرا فاعال في مجتمعه ؟بسبب الروابط المشتركة بين الفرد و افراد مجتمعه و انتماءه اليه و ادراكه ان تاريخه و مستقبله و مصيره مرتبط به

 ما هي مظاهر المواطنة ؟ -1القيام بالواجبات
 -2المشاركة في كل ما يهم الوطن و يسهم في تقدمه

 ما هي عناصر الوطنية ؟ -1السلوك و العمل المخلص من اجل الوطن
 -2التفاعل بين افراد المجتمع من اجل الصالح العام (مظاهره " :االستعداد للتضحية من اجل الوطن/القيام بالواجبات و
االعمال التطوعية  /المحافظة على القيم و التقاليد و التراث الثقافي الوطني " )
 -3االخالص للقيادة و النظام الحاكم في الدولة (القيادة الهاشمية )
 -4االهتمام بمصلحة الوطن و تقدمه و الحرص على سالمته و الدفاع عنه

 االعتزاز  :االفتخار بالوطن و التمسك بتاريخه و امجاده و منجزاته وااللتزام بقيمه و موروثاته و الدفاع عنها فكرا وعمال

 المصلحة الوطنية العليا : -1االهداف و الطموحات التي تتحقق من خاللها خدمة الوطن و تضمن تحقيق وحدته و استقالله و استقراره و سيادته و
افشال كافة المخططات الرامية للنيل من امنه و زعزعة استقراره
 -2الموجه لصانع القرار في االردن و العامل االهم في تحديد عالقات الدولة مع الدول االخرى
 -3تحقيق االصالح االقتصادي و التنمية السياسية و التركيز على التحديات الداخلية و الخارجية الى جانب عالقات حسن
الجوار

 ماذا يعني شعار " االردن اوال" ؟التركيز على الهم االردني و المصالح الوطنية العليا  ,و هو ليس دعوة الى االنغالق و االنعزال بل هو ايمان بان قوة
االردن و امنه امر يجب ان يكون في بؤرة اهتمامنا و ان يكون الحفاظ عليه اقصى الغايات ليكون االردن قويا فاعال في
محيطه العربي و امتالكه القدرة على المشاركة الفاعلة في المشروع القومي العربي

 ما هدف شعار " االردن اوال " ؟تحفيز طاقات المواطن االردني و جعل المصالح الوطنية اولى اولوياته لكي يعمل بكل ما يملك من قدرات على خدمة
وطنه و تحقيق اهدافه

 المواطنة الصالحة  :عالقة اجتماعية تقوم بين الفرد الطبيعي و المجتمع السياسي ( الدولة ) تبنى عليها التزاماتمتبادلة

 ما الذي يحدد نوع المواطنة ان كانت صالحة ام ال ؟اعتمادا على قوة العاطفة الوطنية عند المواطن

 -المواطن الصالح  :المواطن الذي يحترم الدستور و االنظمة و التعليمات و يلتزم بها و يبذل جهده في سبيل رفعة الوطن

 الوحدة الوطنية  :اندماج فئات المجتمع كافة في البوتقة الوطنية الواحدة للدولة بغض النظر عن االنتماءات العرقية والدينية و القبلية و الجهوية

 علل  :الدستور االردني و الميثاق الوطني و القيادة السياسة قد جعلت الوحدة الوطنية من ثوابت الدولة و حرصت علىسالمتها ؟
النها االساس في وحدة المجتمع و قوة الدولة و قدرتها على مواجهة االخطار الداخلية و الخارجية

 -الحوار  :هو نشاط عقلي و وسيلة ضرورية للتواصل االنساني

 ما هي شروط الحوار لكي يؤدي هدفه ؟ -1وجود احترام متبادل بين اطرافه
 -2احترام كل طرف لوجهة نظر االخر

 ما هي مرتكزات الحوار الناجح ؟ -1الشفافية في طرح وجهات النظر
 -2عدم التجريح و االساءة الشخصية لآلخر و عدم اغتيال الشخصية و ان يكون هدفه اظهار الحقيقة ال غير

 ما اهمية الحوار ؟ -1عنصر مهم في فهم المشكالت و حلها
 -2اثراء الفكر
 -3ينبئ عن سلوك حضاري و وعي بالذات و اآلخر
 -4وسيلة عقالنية لحل اي مشكلة تواجهنا

 الدولة  :مصطلح يعبر عن كيان معنوي اعتباري يتكون من شعب و اقليم (رقعة جغرافية) و حكومة (سلطة سياسية)معترف بها

 الدولة االردنية :* دولة عربية مستقلة ذات سيادة
* الشعب االردني جزء من االمة العربية
* نظام الحكم ملكي نيابي دستوري
* اكد الدستور بأن االسالم دين الدولة و العربية لغتها

 القومية  :مجتمع من البشر له ارضه الخاصة و عاداته و تقاليده و لغته و ثقافته كما ينحدر من اصل واحد و يقيم فيرقعة جغرافية معينة و يشترك افراده بمصالح و امال واحدة و يسعون الى تكوين دولة او سلطة واحدة ذات سيادة

*ليس من الضروري توافر جميع الشروط السابقة لتكوين قومية

 القومية العربية  :ال تقوم على اساس العرقية او الدم و انما على اساس التاريخ و الثقافة المشتركة و اللغة الواحدة والمصالح المشتركة في الحياة معا و في الدفاع عن وطن واحد و بناء مستقبل واحد

 االمة  :جماعة من الناس يرتبط افرادها بروابط معينة مثل اللغة او التاريخ او الجنس من ناحية و المصالح المشتركة والغايات الواحدة من ناحية اخرى و يقطنون بقعة من االرض حتى لو لم يخضعو لنظام سياسي معين

 علل :مصطلح االمة مصطلح اشكالي ؟الن هناك مفكرون يرون ان اللغة هي االساس في حين ذهب اخرون الى ان التاريخ المشترك هو االكثر اهمية

 االمة االسالمية :تشترك في الدين و لكنها متعددة االعراق و اللغات و متباعدة جغرافيا -االمة العربية  :تشترك في اللغة و التاريخ و الثقافة و لها انظمة سياسية متعددة و تنتشر على مساحة الوطن العربي كله

 االسرة  :هي اللبنة االساسية في بناء المجتمع و تمثل الحلقة االولى في تربية الطفل و رعايته فالطفل يعتمد اعتمادا كلياعلى اسرته التي تكسبه القيم و العادات و التقاليد االجتماعية و تقوم بتنشئته

 ما دور االسرة في مجال التربية الوطنية ؟ -1تعريف االبناء بمالمح هويتهم الثقافية و العربية و االسالمية
 -2توعيتهم بأهمية احترام الوطن و مليكه و االلتزام بقوانينه و غرس الطموح في انفسهم و تحفيز طاقاتهم االبداعية
 -3تعريفهم بتاريخ بالدهم و المواقع الحضارية فيه
 -4تدريبهم على احترام القانون
 -5تدريبهم على التعاون و على العمل الجماعي و احترام الرأي االخر
 -6تجسيد المشاعر الوطنية من خالل العمل المثمر الجاد

*دور المؤسسات التعليمية مكمل لدور االسرة

 كيف تقوم المؤسسات التعليمية في تعميق التربية الوطنية ؟من خالل  -1 :المعرفة
 -2المنهج العلمي
 -3تربية الوجدان
 -4مخاطبة العقل للوصول للحقيقة

 علل :تقوم المدرسة بدور محوري له تأثير مباشر على االجيال ؟ألن الذي يتعلمه الطالب في المدرسة يصوغ شخصيته و يرسم افق مستقبله و الن المدرسة تؤدي دورها التربوي
بصورة مقصودة و مرتبطة بمنهاج تربوي مخطط له من خالل منهج علمي

 كيف يختلف دور المدرسة عن دور االسرة في التربية الوطنية ؟الن المدرسة تؤدي دورها التربوي بصورة مقصودة و مرتبطة بمنهاج تربوي مخطط له من خالل منهج علمي

 ما هو دور المدرسة بوصفها مؤسسة تربوية تعليمية نظامية ؟ -1اعداد افراد تتوفر فيهم صفات اجتماعية تكفل للمجتمع الوحدة و التضامن
 -2ترسخ لديهم المبادئ الوطنية و تجعلها جزء من التكوين الفكري و النفسي من خالل منهج يعلي من القيم و الرموز الوطنية

 -3تقدير النظام و احترامه
 -4معرفة تاريخ االمة و واقعها
 -5فهم اهمية اعتماد المجتمعات بعضها على بعض
 -6فهم وسائل المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية
 -7تعزيز القيم االيجابية (التسامح/الحوار/العمل الجماعي)

 ما دور الجامعات في التنشئة الوطنية ؟ -1تقديم المعرفة الحقيقية بالوطن و منجزاته و تاريخه و قيادته الهاشمية و دورها في بناء االردن و ازدهاره
 -2ايجاد بيئة محفزة على التفكير و الحوار البناء الهادف المبني على احترام االخرين و آرائهم
 -3التشجيع على المشاركة بالعمل االجتماعي و التنمية السياسية و الديمقراطية
 -4خلق حس بالمسؤولية الفردية و الجماعية
 -5المبادرة الى العمل الذي يخدم الوطن و يعمق الوعي بقيمته و معنى االنتماء اليه و الوالء لقيادته

*وسائل االعالم بمختلف انواعها المسموعة و المقروءة و المرئية من الوسائل (االكثر) تأثيرا في الناس

 علل * :وسائل االعالم يمكن ان يكون دورها في التنشئة الوطنية حاسما ؟* وسائل االعالم من اكثر الوسائل تأثيرا في الناس ؟
النه يمكن توظيفها إلحداث تأثيرات جوهرية في آراء الناس و سلوكهم و تفكيرهم بشرط ان يكون عملها مبنيا على
اسس علمية و منهجية واضحة

علل :لدور العبادة دور محوري في مجال تربية االفراد ؟النه في المجتمع الذي تحكمه الطوابع الدينية يستطيع المسجد او الكنيسة القيام بدور مهم في :
 -1توجيه االفراد الى العقيدة الصحيحة
 -2بيان معاني العبادة و قيمة التمسك باألخالق
 -3تجسيد معنى المساواة بين الناس و عدم التفريق بينهم
 -4انشاء عالقات تواصل و تعاون و محبة قائمة على االخوة و التسامح

 ما دور المؤسسات الثقافية و الرياضية و الترفيهية في تنشئة الشباب ؟ -1ملئ اوقات فراغهم بما يعود بالنفع عليهم
 -2دفعهم لممارسة هواياتهم الرياضية و الثقافية و االجتماعية
 -3تعزيز القيم الحسنة من تكاتف و تعاون و تناصح

 ما واجبات (المطلوب من ) المؤسسات الثقافية و الرياضية و االجتماعية ؟ -1تعزيز االبداع
 -2ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثل من التزام بحقوق االنسان و حرياته كما كفلها الدستور
 -3تأصيل الثقافة الوطنية
 -4التعريف بالحضارة العربية االسالمية

 ما واجبات (المطلوب من ) الدولة تجاه المؤسسات الثقافية و الرياضية و الترفيهية ؟ -1دعم تلك المؤسسات
 -2تشجيع الشباب على ارتيادها

 على ماذا تقوم فكرة مؤسسات المجتمع المدني؟ ما هي مؤسسات المجتمع المدني ؟انتظام االفراد في مؤسسات او هيئات فاعلة و مؤثرة مستقلة عن اإلشراف المباشر للدولة

 ما اهم التنظيمات المدنية في االردن ؟ -1االحزاب السياسية
 -2الهيئات الخيرية و التعاونية
 -3النقابات المهنية و العمالية
 -4االندية الرياضية
 -5المراكز الشبابية و المنظمات النسائية

 كيف تساهم مؤسسات المجتمع المدني في عملية التربية الوطنية ؟من خالل :
 -1سلوكها االخالقي المرتبط بقبول االختالف و التنوع بين الذات و االخرين االعتراف بحق الطرف االخر و احترام رأيه و خصوصيته

 -2االلتزام بإدارة الخالفات بالوسائل السلمية المتحضرة القائمة على االحترام و التعاون و التسامح
 -3النشاطات و البرامج الهادفة التي تصقل شخصية المواطن  ,و اثارة االهتمام بقضايا الشأن العام

 ما واجب مؤسسات المجتمع المدني ؟خدمة الوطن و نظامه السياسي و ان يكون اعداد المواطن الصالح هدفا رئيسيا لها

 ما مراحل تطور اهتمامات الفرد ؟انا > العائلة>المدرسة>مؤسسات المجتمع>الوطنية>القومية>العالمية

