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سيجعل الفوضى تعم المجتمع •
سينعدم التعاون •
تنتشر القيم السلبية كاألنانية والالمباالة•
تزيد الخالفات والمشكالت •

.االجتهاد في الدراسة •

.اتعاون مع زمالئي  وأشارك في الفعاليات المدرسية•

.االلتزام بقواعد وقوانين المدرسة•
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أن ، بدأت باالعتماد على نفسي منذ........   الطالب   / أنا الطالبة 
.سنوات ..... كان عمري 

...  ...واعتمدت على نفسي في الكثير من المواقف، الموقف األول 
،....................، والموقف الثاني .................................. 

/  والدي وقد واجهت بعض الصعوبات فاعتمدت على الطلب من 
والدتي

...........................مساعدتي في موقف 
..........................ومن مظاهر اعتمادي على نفسي 

.وأحسست بالمسؤولية وانه يمكن ألسرتي الثقة بي 

يكتب المتعلم ما يوضح اعتماده // مالحظة 
على نفسه

ة معبرا بأسلوبه ومستفيداً من األفكار الوارد
في األسئلة
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يجب عليها تحمل المسؤولية واالعتماد على النفس في ترتيب المكان 
وتنظيفه قبل المغادرة منه

ةتنصحها بااللتزام بقوانين ركوب الحافلة والمحافظة ألنها من  الممتلكات العام
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أنصحه بتحمل مسؤولية أفعاله واالهتمام بنظافة الحي الذي يعيش فيه

اعتمد على نفسي وأتحمل مسؤولية سقي األشجار إلى حين رجوع المزارع



21مهارات القرن 
البحث واالكتشاف

عن أهم الجمعيات –معتمداً على نفسك –ابحث في الشبكة العنكبوتية 
التطوعية الرسمية في اإلمارات ، وعن أهم المبادرات التي تحقق بها 

. واكتبها هنامبادئ المسؤولية المجتمعية ، 

كتاب النشاط
37صفحة 



الدرس الثاين
االمارات
في 

االتحادظل
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يكتب // مالحظة 
المتعلم ما يوضح 
دوره كمسؤول 

شخصيا تجاه تعزيز 
مكانة االمارات .االهتمام بنظافة البيئة والمحافظة على خيراتها •

.االهتمام بالتعليم واجتهد في دروسي •

.الدفاع عن بالدي ضد أي عدوان •
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