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 مذكرة إجتماعيات والتربية للمواطنة للصف السادس الفصل األول المنتصف + النهائي  

 يسمح بتصوير وطباعة هذا الدرس 

 : االعتدال  28صـ   4الدرس 
 

 يعتبر االعتدال من القيم األنسانية النبيلة التي أن سادت بين الناس خلقت بينهم المحبة والتسامح  
 والعيش بسالم.     
 

 : عرف االعتدال ؟ 1س
 ِسمة شخصيَّةٌ تقوُم على التََّحل ِي بنزاهِة األفكاِر، ومرونِة المواقِف، وضبِط االنفعاالِت،   -

 وسلميَِّة السُّلوكاِت في التَّعامِل مع اآلخرين.       

 
 : أذكر أهمية االعتدال بالنسبة إلى:  2س

 المجتمع الفرد 
 التعبير عن الرأي بحرية.   -

 احترام الرأي اآلخر.  -
 التصرف السليم في كل المواقف.   -
 االندماج مع اآلخرين.  -
 تقبل وجهات نظر اآلخرين.  -
 قبول وجهة نظره من قبل اآلخرين -

 قيم التسامح في المجتمع. ء شافا -

 العيش المشترك بين أفراد المجتمع.  -
 خلق عالقات إنسانية متماسكة. -
 منع انتشار التشدد في المواقف واآلراء.   -
 اس. انتشار المحبة بين الن -
 التماسك بين أفراد المجتمع.   -
 الدفاع عن القضايا الوطنية.  -

 
 
 مجاالت االعتدال ) الرأي والمواقف (  -*
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 يسمح بتصوير وطباعة هذا الدرس 

 
 ضع عالمة ) √( في مكانها المناسب من الجدول أدناه. مثال توضيحي:  

 
 الموقف  معتدل غير معتدل 

 خالد يتحدث دون مراعاة وجهة نظر اآلخرين.   √
 عن رأيها وال تقلل من رأي غيرها. سلمى تعبر  √ 
 وليد يدافع عن زميله دون أن يعرف ماذا وقع في القضية.   √
 سلوى تتشبث بفكرتها رغم معرفتها أنها غير صائبة.  √

 
 : أذكر مجاالت االعتدال : 3س
 حيث يكون الشخص متزنًا في جميع المواقف مثل التعبير عن الرأي وتقديم وجهة  الرأي:  -أ

 النظر الخاصة به حيث يراعي المرونة واالعتدال في كالمه ومواقفه اتجاه القضية أو            
 الفكرة التي يناقشها مع احترام وجهة نظر اآلخرين.           

 حيث يكون الشخص معتداًل ومتزنًا ومرنًا في سلوكاته اليومية سواء  المواقف والسلوكيات:  -ب

 في األكل أو الرياضة أو النوم أو اللعب، أو القيادة على الطريق أو السهر أو مشاهدة      
 األفالم وغيرها من السلوكات.     

 
 : بين دور مملكة البحرين في نشر ثقافة االعتدال ؟ 4س
 ة مثل "هذه هي البحرين". مجموعة من الفعاليات الدولي -

 المشاركة في الملتقيات الدولية التي تهتم بنشر ثقافة االعتدال.  -
 تنمية قيمة االعتدال في المناهج الدراسية.  -
 االنضمام إلى العديد من المنظمات الدولية مثل" اليونسكو" و " اإليسيسكو".  -
 ثقافة االعتدال. دعم الفعاليات والملتقيات والمؤتمرات التي تسعى إلى نشر  -
 إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.   -
 
 

 تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح  
 يسمح بطباعة و تصوير هذا الدرس فقط  
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 مالحظة: المذكرة تحتوي على تلخيص لجميع الدروس المطلوبة لمادة األجتماعيات والمواطنة  

 


