
التربية للمواطنة

https://teams.microsoft.com/_
https://www.edunet.bh/
https://www.moe.gov.bh/moeecontent.aspx


للبحرين-نلتزم 
اتفاقية الصف 



نصيحة اليوم لالستعمال االمن 

لألنترنت

تجنب زيارة المواقع أ

االلكترونية المشبوهة

https://www.microsoft.com/ar-ww/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.edunet.bh/
https://www.classdojo.com/signup/


النشاط االستهاللي  

كرر في االنشودةستتما الكلمة التي 



النشاط االستهاللي  

سامح



انتاج محتوى رقمي ملخص الدرس السابق



. أن تعرف الطالبة مفهوم التسامح-1

اقف والسلوكيات املختلفة أنواع الت-2 .سامحأن تستنتج الطالبة من خالل املو

أهداف الدرس 



شكراً للمشاركات في المهمة البحثية(التسامحمعلومات عن ) مهمة البحثية 



هيا لنذهب في رحلة بحافلة طليطلة،، هل انتن متحمسات لهذه 

الرحلة؟؟  

الهدف االول





!وقت السينما 
الربط بواقع حياتنا





م ؟ما الذي تعلمته من شخصية الرسول صىل هللا علية وسل-1
ي تقدمينها  لزميلتك إذا تخاصمت مع أح-2

د؟ما النصيحة الت 
ما المقصود  بالتسامح ؟-3

!شاركينا أفكارك يا ملهمة



امهو التسامح ي للتنوعالتقديرو القبولو االحتر التر
، وللصفات ا إلنسانية لثقافات عالمنا، وألشكال التعبتر

لدينا



ي 
 
ماذا سيحدث ف

المجتمع لو تخىل عن
؟صفة التسامح  

ماذا تشاهدين في 

الصورة ؟ 

وما رايك في الموقف  ؟



tekhnologic

تصفيق حار

التحفيز 



اختاري اإلجابة الصحيحة واكتبي رقمها في سبورتِك 

التسامح هو 

تقييم اهلدف األول

المشاركة 

والعمل 

والتعاون 

الغضب 

والتشدد

والحقد

االحترام والقبول 

والتقدير للتنوع 

الثري 

3 2 1
االحترام والقبول 

والتقدير للتنوع 

الثري 



.أن تعرف الطالبة مفهوم التسامح-1

اقف والسلوكيات املختلفة أنواع الت-2 .سامحأن تستنتج الطالبة من خالل املو

أهداف الدرس 



أنواع التسامح
يالتسامح الدين

يالتسامح العرق

التسامح 
افيالفكري والثق

التسامح 
السياس ي



البائع؟بتصرفما رأيكم 

ولماذا؟

تقبل الديانات األخرى 

يعتبر أي نوع من أنواع 

التسامح؟

الموقف األول

لطفاً دخول 

المتجر للمسلمين 

فقط

يالتسامح الدين

يالتسامح العرق

التسامح 
افيالفكري والثق

التسامح 
السياس ي

يالتسامح الدين



سارة بتصرفما رأيك 

؟و لماذا ؟

تقبل اآلخرين بالرغم 

من لونهم وشكلهم 

يعتبر من أي نوع من 

أنواع التسامح؟

اريُد اللعب 

معكن 

:سارة 

ال فأنِت تختلفي 

عنا

الموقف الثاني

التسامح الديني

التسامح العرقي

ي التسامح الفكر 
والثقافي

التسامح 
السياس ي التسامح العرقي



؟بهذا الحوارما رأيك 

التحلي بآداب الحوار 

يعتبر أي نوع من أنواع 

التسامح؟

الموقف الثالث

م ما رأيكم بالتعل

عن بعد؟

أحبه كثيرا  
لقد تعلمت الكثير 

من المهارات 

الجديدة
بالفعل أنا أحترم

رأيك

يالتسامح الدين

يالتسامح العرق

التسامح 
افيالفكري والثق

التسامح 
السياس ي

التسامح 
افيالفكري والثق



أنواع التسامح 

التسامح 
السياسي

ضمان الحريات السياسية 

والفردية

التسامح الفكري 
والثقافي

التحلي بأدب الحوار 

والتخاطب

التسامح العرقي

احترام االختالف في 

.اللون والشكل

التسامح الديني

تالتعايش بين الديانا

حرية ممارسة الشعائر 
ري احترام مبدأ التنوع البشةالدينية 

عدم التعصب لألفكار 
الشخصية

رفض التعصب الحزبي



لوانكمأاختالف ألسنتكم و
التسامح العرقيما نوع التسامح في كلمة ألوانكم 



ما نوع التسامح في الصورة التي امامك 

جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

حفظه هللا ورعاه

يستقبل رجل مسيحي الديانة  

التسامح الديني



يمكنك صغيرتي الضغط على الرابط الذي سيتم وضعه في الدردشة لتقييم الهدف word wallباستخدام 

الثاني 

تقييم اهلدف الثاني

التعليمات
https://wordwall.net/play/26243/834/742

https://wordwall.net/play/26243/834/742


أن تعرف الطالبة مفهوم التسامح-1

اقف والسلوكيات املختلفة أنواع ا-2 لتسامحأن تستنتج الطالبة من خالل املو

أهداف الدرس 



أحسنتن يا متميزات طليطلة



ح أرسمي رسمة تعبر عن التسام

في سبورتك الفردية

النشاط اخلتامي




