
أنواع حریة 
التعبیر 

بأي طرق نعبر عن أنفسنا ؟



 مقدمة
 بعد مشاھدة فیدیو "بحقلي " نستنتج •

أنھ :

"بِِحقِّلّي"
 

  یحق لي كإنسان أن أعبر عن رأیي ،•
 ذاتي ، موھبتي ، مشاعري في مختلف

الطرق واالشكال.

    وسنتعرف علیھا في درسنا ھذا .•



1. "بِِحقِّلّي" احكي إیش ما بدي 
 حریة الكالم :•

ینطوي الحق في الكالم على قدرة الفرد على 

التعبیر عن المعلومات، واألفكار، واآلراء 

دون وجود قیود من الحكومات، ودون الخوف 

من القیود الموضوعة على حریة الكالم.



2. "بِِحقِّلّي" اكتب شو ما بدي 
الكتابة :•

ترتبط الكتابة بالحرية ارتباطًا عضويًا، 

فعندما ال تكون حرية ال تكون كتابة، لكن 

الكتابة، في جميع العصور، وفي اشدها 

قمعًا، تجد حريتها المنشودة بأشكال 

كثيرة غير مباشرة، وتقول قولها عن طريق 

الرمز، األسطورة والروايات .



3. "بِِحقِّلّي" أرسم شو ما بدي
 الرسم•

من أھم وأجمل األشیاء التعبیریة للتعبیر عن 

الذات وما یدور بالخاطر واألفكار، حیث یتعامل 

معھا األفكار والواقع الذي یدور في النفس 

ویتفاعل معھ اإلنسان .

الرسم تمثل الواقع في ا لمجتمع إذ لھ دور •

كبیر وفعال في التعبیر عن المجتمع وما یدور 

بھ من إیجابیات وسلبیات.



4. "بِِحقِّلّي" أعزف وأغني 
شو ما بدي

حریة العزف والغناء :•

لكل انسان مواھب مختلفة في مجال 

الموسیقى فیحق لكل واحد أن یعزف ما 

یرید ویغني ما یرید كما ان المعزوفات 

واألغاني ھي طرق للتعبیر عن الرأي 

ومشاعر العازف أو المغني.



5. "بِِحقِّلّي" أرقص كیف ما 
بدي
الرقص •

الرقُص ھو أداُء الشخص لمجموعٍة من 

الحركات باستخدام أطراِف جسِمھ بطرٍق 

معّینة، وتكوُن ھذه الحركات في العادة 

متناغمة مع إیقاع موسیقّي معّین؛ وذلك 

للتعبیر عن نفسھ ومشاعره وطاقاتھ،



6. "بِِحقِّلّي" أتظاھر وأحتج 
على شو ما بدي

الحق في التظاھر واالحتجاج•

 ھو حق من  حقوق االنسان ینبثق عن عدة حقوق •

مختلفة أساسیة یتمتع بھا اإلنسان. 

یعتبر ھذا الحق مظھًرا من مظاھر حریة التجمع 

وحریة التنظیم والحق في حریة التعبیر.



 تلخیص أشكال حریة التعبیر

الكالم  ، الكتابة ،الرسم ،العزف والغناء ، الرقص، االحتجاج 
والتظاھر


