
   98ص : ثمافة حموق اإلنسان                          مكون النصوص      

 معطٌات معرفٌة

فً   لألمم المتحدةالجمعٌة العامة  تبنته هو إعالن اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان -

م، ٌدعو اإلعالن أعضاء األمم المتحدة لتعزٌز مجموعة من الحموق 8948عام 

اإلنسانٌة والمدنٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة، مؤكداً على أن هذه الحموق تُعد جزء 

 ."من "تأسٌس الحرٌة والعدالة والسالم فً العالم

بها التً ال ٌجوز المس  المعاٌٌر االجتماعٌة أو األخاللٌة هً المبادئ حموق اإلنسان -

 .اإنسان ستحمة وأصٌلة لكل شخص لمجرد كونهوهً مُ 

ٌختص بدراسة ، من الفروع االجتماعٌة اخاص افرعتعتبر ثمافة حموق اإلنسان  -

 .العاللات بٌن الناس

سلسلة متطورة من العطاءات، الناتجة عن الحمل العام لحموق اإلنسان  عرف -

فً مسار تطورها التارٌخً الطوٌل، وهذا الصراع  البشرٌة الصراع الذي خاضته

العٌش فً أمن  لإلنسانهو الذي كان ٌكشف كل مرة عن حموق جدٌدة تضمن 

 .وأمان

وعلٌه فإن مفهوم الحموق لٌس مفهوما جامدا، بل هو مفهوم حركً ٌتطور مع مرور  -

  العصور

 فً الحموق الشخصٌة المعترف  دراسة اإلنسان هوإن موضوع حموق  ،إذن

كٌد الكرامة اإلنسانٌة تأ الجمع بٌن هذه الحموق بها وطنٌا ودولٌا. حٌث تضمن

 وحماٌتها من جهة، والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى.

النص لراءة متأنٌة واختبر فهمن باإلجابة عن األسئلة المحددة فً اإلطار  اآلن الرا

 ة أسفله .المرجعً . بعد ذلن لارن إجاباتن باألجوب

 العاللة بٌن الفمرة األولى والعنوان: .8

 عاللة تفسٌر وتوضٌح

 :فً النص  المضٌة المحورٌة .2

 .فً حٌاتنا وأهمٌتها الثمافة الحمولٌة أسس 

 

 هعهد تحكوه قين

 

 دروس وأًشطة تعليوية تعلوية عي بعد لضواى استوزارية الدراسة

 علىم  الوشتزك الجذعالوستىي:   الوادة: اللغة العزبية         
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 شرح لولة: ** فجوهر الحموق ومسلمتها األساسٌة هً حرٌة الكائن البشري** .3

ؤكد الكاتب على جملة من الحموق المخولة للكائن البشري لٌحظى بحٌاة ٌ**

ً تكرٌمة ومن جملتها الحرٌة التً تعتبر المموم األساسً وجوهر الحموق ال

 **عادل الحك فً الحٌاة. والوضعٌة، فهً حك ٌ اإللهٌةخولتها الشرائع 

 الحمول الداللٌة: .4

 حمل ممٌزات حموق اإلنسان حمل المٌم والمفاهٌم

 –السلم  –الكرامة  –الحرٌة  –التسامح 

 التواصل. –المساواة والعدالة 

متكاملة  –شمولٌة  –طبٌعة  –جوهرٌة 

 حمٌمٌة. –

 

 ممٌزات ثمافة حموق اإلنسان: .5

 ثمافة ترتكز على لٌمة الحرٌة والكرامة. -

 ثمافة عالمٌة كونٌة. -

 ثمافة تجنب البشرٌة الصراعات واألزمات والحروب -

 االستمرار والرفاه اإلنسانً.مافة تضمن ث -

 :المعتمد فً تناول المضٌة داخل النص الطرٌمة .6

من العام  انطلك فٌه اعتمد الكاتب فً تصمٌم أفكاره على بناء منهجً لائم على االستنباط

 .إلى الخاص

 :الموظفة فً النص األسالٌب .7

أسلوب خبري: التأكٌد على مجموعة من المٌم اإلنسانٌة والحمولٌة موظفا جمال 

 . )إن فكرة حموق اإلنسان (، وطلبٌة ) تموم ثمافة حموق اإلنسان (ة ابتدائٌة ٌخبر

أسلوب تمرٌري: تمٌز النص بسهولة اللفظ، ووضوح المعنً مع تجنب الصور 

 البالغٌة.

 )ٌولد الناس أحرارا متساوٌن فً الكرامة والحموق(النص: ورد فً  .8

 نالش هذه الفكرة مع إبداء رأٌن الشخصً.



لدولٌة على تمتٌع اإلنسان بكافة حموله، وفً ممدمتها نصت جمٌع المواثٌك ا** 

ٌز أو إكراه. ٌال ٌجوز ألي مخلوق أن ٌستعبد إنسانا تحت أي تم ثمةالحرٌة. ومن 

 فاإلنسان حر بالطبٌعة والفطرة.

حٌث  أشاطر الكاتب رأٌه، فثمافة اإلنسان أصبحت محط نماش وجدال بٌن الشعوب.

ثمافة حموق اإلنسان، غٌر أننا نالحظ انتهاكات خطٌرة إننا لطعنا أمٌاال فً تكرٌس 

خاصة عند المرأة  ٌن الشرائح االجتماعٌةلبعض هذه الحموق فً بعض الدول، وب

 والطفل. 


