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 كيف نكتب موضوع تربية وطنية ثالث ثانوي 

 درجة(  50)                                                                       اكتب في الموضوع اآلتي :         -

   األولى الوحدة من موضوع
 

 أم المهني،   الصعيد الشخصيتُعّد المهارات القياديّة عنصراً أساسيّاً في جميع مجاالت النجاح سواء على 

 األفراد. الوعي السياسي التي يتمتع بها  ومعوثيقاً المشاركة السياسية ارتباطاً  مع  ترتبطو

وبرأيك ما العالقة بين الوعي السياسي والمشاركة   عناصر الوعي السياسي وبين  المهارات؟أهّم تلك  ما

 السياسية؟

 كن استنتاج مقدمة مناسبة مثال: املوضوع مي من نصتعريف للمفاهيم أو   املقدمة:
الظواهر واردداث فهم  معرفة طبيعة العالقات اإلنساااانية الت تتسااام ارساااتقرات اديالق تفيد القاتد   اساااتنتاج ا لول املناسااابة   وضاااروت   

تفسااال تلل الن ا ات والطاب   و ان القيام بعملية التحليل الساااياسااا     الدولية حباجةالساااياساااية وااساااباي الت يوث  ان ددوث الن ا ات  
 الدولية.اردداث ا وثوت القاتد   معرفة  بينه

  المة جيب أن يذكر الطالب سبع أفكات  لى ااقل وتشمل اإلجابة  لى كل ااسئلة املطلوبة.   35العرض 
 :ومن أهّم تلك المهارات

من أهّم مهارات  والقدرة على تحديد األهداف وترتيبها حسب األولوية، ومن ثم تحمل مسؤولية  الذات : إدارة -

 .يستطيع إدارة غيرهالقيادة؛ ألنَّ القائد الذي ال يستطيع إدارة ذاته ال

على التحديات التغلّب  يستطيعلكي من ضرورات نجاح الشخص القيادي يُعّد التفكر االستباقي  المشكالت:حل  -

 .غير المتوقعةّ وحّل المشكالت التي يواجهها

 .والقدرة على فّض النزاعاتمن خالل تعزيز العالقات بين المرؤوسين  التواصل الفعال : -

 .الفريقكفاءة ألنّها تسهم في تسريع تحقيق األهداف ورفع من أهّم المهارات القرار : اتخاذ  -

 .االستقاللية فإنه يصبح محل ثقة اآلخرين بهعندما يمتلك القائد االستقاللية :  -

،  ... فهم الواقع بأبعاده المختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  القدرة على  ويُقصد بالوعي السياسي 

 وايجاد العالقة بين هذه األبعاد والمشكالت المطروحة،  

 عناصر الوعي السياسي

 .القرار القدرة على فهم كيفية عمل النظام السياسي وآليات صنع -

 .السياسية واالقتصادية والثقافيةالقدرة على إدراك الروابط بين األمور المختلفة وأبعادها  -

 .التمتع بالتفكير النقدي والتحليلي  -

 .الرغبة في االنخراط في الشأن العام -

 اخلامتة متضمنة الرأ  املعلل وهلا مخس ثتجات  -
الوعي السياسي الذي يتمتع به أفراد يشكل مترابطة ف العالقة بين الوعي السياسي والمشاركة السياسيةأن  وأتى

المجتمع الدافع األساسي لالنخراط في الشأن العام، واالسهام في صنع السياسات العامة المتعلقة بتلبية 

 .احتياجاتهم ومطالبهم، وصياغة األهداف العامة للمجتمع

الربط بني عناصر املوضوع   -4درجات   5اخلامتة مع الرأي   -3درجة  35العرض  - 2درجات  5املقدمة املناسبة  -1  املوضوع : ناصر 
 درجات  5
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