
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف ملخص درس القيم في المجتمع
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الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الخامس والمادة المواد االجتماعية في الفصل األول

ملخص درس العرب قبل اإلسالم ( 1، 2 ) بشكل مخططات
وأسئلة واإلجابة عليها
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ملخص تأسيس الدولة اإلسالمية بشكل أسئلة وأجوبة 2

ملخص دروس 3

ملخص شامل 4

مذكرة أسئلة شاملة 5
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 تعريف التسامح: 
 اإلنسانية لدينا.عالمنا، وألشكال التعبير وللصفات  ثقافاتهو االحترام والقبول  والتقدير للتنوع 

 أنواع التسامح

 التسامح السياسي التسامح الفكري والثقافي التسامح العرقي التسامح الديني

 التعايش بين الديانات   احترام االختالف في
 اللون والشكل

  التحلي بأدب الحوار
 والتخاطب

  ضمان الحريات
 السياسية والفردية

  حرية ممارسة الشعائر
 الدينية

  اآلخرين وغرس تقبل
 مبدأ االحترام المتبادل

  عدم التعصب لألفكار
 الشخصية

  رفض التعصب
 الحزبي

  رفض التعصب الديني
 والمذهبي ومقاومته

   ع احترام مبدأ التنو
 البشري

  الحق في اإلبداع
 واالجتهاد

 

   التخلي عن التمييز
 العنصري

  

 القيم    في    المجتمع إعداد: أ. أمينة إبراهيم

 التسامح 

 االحترام 

 التعاون  
 

 تعريف القيم:
مجموعة من المبادئ والمعاني السامية التي 

حدد أنواع يؤمن بها أفراد مجتمع معين، وت  

 السلوك المقبولة لديهم.

 
 أهمية القيم في المجتمع:

 بناء مجتمع قوي متماسك  .1

 األمن واالستقراريسود المجتمع  .2

 خلو المجتمع من الضغينة والعنف .3

 تنظم حياة األفراد .4

 تحقق التراحم والمودة بينهم .5

تغرس في نفوسهم حب اآلخرين  .6

 واحترامهم

 التسامح
الذي ال يتنازل عن الحقوق أو المجتمع المسلم تسوده مشاعر نبيلة، ألنه يتصف بالتسامح، 

 يتخلى عن المبادئ، بل هو اعتراف باآلخرين واحترام عقائدهم وتقبل آرائهم من دون تعصب.



 

 
 

 

 القيم    في    المجتمع

 التعاون االحترام

هو تقدير مكانة اآلخرين ومنزلتهم التي يستحقونها، وما يصدر عنهم من 
 مواقف وسلوكات تجاهنا

 ؛تبادلة والعمل معًا على نحو أفضل وأسرعهو المشاركة والمساعدة الم  
 الستمرار تقدم المجتمعات ورقيها

 تصرفات تدل على احترام اآلخرين:

 طاعة الوالدين، ومشاروتهم في قراراتك واألمور التي تعنيك. 

  /حسن التعامل مع كبار السن )تقبيل رؤوسهم/ اإلفساح لهم في المجلس
 البدء بهم وتقديمهم في كل األمور/ مساعدتهم(.

 .حسن اإلصغاء إلى المتحدث وتجنب مقاطعته 

 ء.عند مخاطبة اآلخرين البد من االبتعاد عن عبارات االستهزا 

  في أثناء الحوار تدل على تقديرك آلراء استعمال عبارات إيجابية
 اآلخرين.

 .إذا كنت قد اتخذت قراًرا ي خص األسرة، فعليك أن تخبرهم جميعًا 

 .الوقوف عند قدوم المعلم إلى الصف الدراسي 

 .قدمة  الشكر على الهدايا الم 

ثِْم َواْلعُْدوَ  ﴿قال تعالى:   ﴾ناَوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقَوٰى ۖ َواَل تَعَاَونُوا َعلَى اْْلِ

 أهمية التعاون في المجتمع

 أساس كل نجاح وتقدم 

 دها األلفة والمحبة.ركيزة أساسية لبناء مجتمعات قوية متماسكة يس 

  .تأمين الحاجات 

 .توفير س بل الحماية واألمان 

 

 إعداد: أ. أمينة إبراهيم


