
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/12islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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االجتماعي وآدابھالتواصل االجتماعي وآدابھالتواصل 

)302دین (
5التربیة اإلسالمیة 

 



أھداف الّدرس

:ُیتوّقع من الّطالب بعد نھایة الّدرس أن

 ُیعّرف التواصل االجتماعي.

 ُیعّدد وسائل التواصل االجتماعي.  ُیعّدد وسائل التواصل االجتماعي.

 ُیبّین آداب وقیم التواصل االجتماعي.

 ُیدرك أھمیة االلتزام بآداب التواصل االجتماعي في المجتمع.



التواصل االجتماعي

 المعلومات نقل على تقوم إیجابیة تفاعلیة عملیة ھو :مفھومھ 

.والمشاعر

 وغیرھما وبصرٍ  سمعٍ  من( االجتماعي الّتواصل حواسّ  :طریقھ(.  وغیرھما وبصرٍ  سمعٍ  من( االجتماعي الّتواصل حواسّ  :طریقھ(.

 ورسالة )ُمستقِبل أو( وُمتلّقي ُمرِسل :عناصره.

 الحقّ  معرفة إلى الوصول :غایتھ. 



أھم وسائل التواصل االجتماعي

 :الحوار -أ
التوصل إلى الحقیقة من غیر استھزاء أو سخریة: ھدفھ.

التحلي بالحكمة والموعظة الحسنة: أدبھ.

 أمثلتھ:
 حوار سیدنا موسى علیھ السالم مع فرعون.
 حوار سیدنا إبراھیم علیھ السالم مع النمرود.
 حوار رسولنا الكریم صلى هللا علیھ وسلم مع قومھ.



:الزیارة - ب

 فوائدھا  :

  على قلب من تزوره والسرورالفرح إدخال.

  االجتماعیةتمتین العالقات.   االجتماعیةتمتین العالقات.

 نیل محبة هللا تعالى ورضاه.



: وسائل التواصل الحدیثة -ج

:استعماالتھا

  والتفقھكالتعریف بدین اإلسالم وإبراز محاسنھ، : الخیرمجال في 

... الثقافاتمع اآلخرین من مختلف الّدین والّتواصل في 

 كالطعن في اإلسالم ومبادئھ، ونشر الرذائل : في مجال الّشر

...واألخالق السیئة، ونشر اإلشاعات الكاذبة 



آداب التواصل االجتماعي

:آداب الُمرِسل. 1
...الّصدق، األمانة، التواضع، عدم االستھزاء باآلخرین، احترام آرائھم 

:آداب الّرسالة. 2 :آداب الّرسالة. 2
...حسُن البیان، اختیار الكلمة الطیبة 

:آداب الُمتلّقي. 3
حسُن اإلنصات، عدم المقاطعة، اإلقبال على الُمخاطب، التثبت عند إشكال الفھم 

...  والتباس المعنى 



التقویم العام
 عّرف التواصل االجتماعي.

والمشاعر المعلومات نقل على تقوم إیجابیة تفاعلیة عملیة ھو.

عّدد عناصر التواصل االجتماعي.

ورسالة) أو ُمستقِبل(ُمرِسل وُمتلّقي : عناصره.

 اذكر أھّم وسائل التواصل االجتماعي.

 وسائل االتصال الحدیثة–الزیارة  - الحوار.

 بّین اآلداب التي یجب أن یتحلّى بھا ُمستعمُل وسائل التواصل االجتماعي.
...الّصدق، األمانة، التواضع، عدم االستھزاء باآلخرین، احترام آرائھم 


