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سنتعرف يف هذه الوحدة عىل االيت:
1- مفهوم القيم اإلنسانية. 

2- أمهية القيم اإلنسانية بالنسبة للفرد واملجتمع. 
٣- كيفّية نرش القيم اإلنسانية يف املجتمع. 

4-  االستشــهاد باآليات القرآنية و االحاديث النبوية 
الرشيفة عن القيم االسالمية.
٥- كيفية تطبيق مفاهيم الدرس.
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القيم اإلنسانية

تعرفنا يف الفصل السابق عىل موضوع العامل والتحديات 
املعارصة، والتي تتطلب يف مواجهتها مواطن مسلم يتحىل 
بثوابــت الدين واإليامن واملواطنة الصاحلة يف حفاظه عىل 
ممتلكات الدولة والدفاع عنها واستثامر مواردها ملصلحة 
الوطن كي يتصدى هلذه التحديات بأنواعها املختلفة، لذا 
جيب عىل املواطن أن يسّلح نفسه بالقيم اإلنسانّية وحياول 
أن ينرشها يف جمتمعه وفق العادات والترصفات احلميدة.  

أواًل - مفهوم القيم : 
القيــم عبارة عن جمموعة الصفــات األخالقية كالعادات 
واملبــادئ واالجتاهات حول ما هــو مرغوب وغري مرغوب 

اجتامعّيًا، والتي يامرسها أفراد املجتمع الواحد.
وهلــذا فالقيم تعكس ثقافة املجتمــع وطريقة تفكري أبنائه 

وأهدافهم البعيدة املشرتكة. 
فعــىل ســبيل املثال، قــام الشــعب الكويتــي ببنــاء دولة 
الكويــت عىل أســاس التســامح واملحبــة والود ومســاعدة 
املحتاجن يف الوقت نفســه انعكس ذلك عىل بناء املســاجد 
واملتاحــف واملســارح واإلبــداع يف الفنــون التــي ازدهرت 

بأنواعها املختلفة. وعكس ذلك متامًا :
تعــرض الشــعب الكويتي الحتالل من قبل نظــام عراقي بائد يف يوم اخلميس املوافــق ٢ - 8 - ١٩٩٠ 
للعديد من املامرســات الوحشّية والتعذيب الالإنساين وتدمري املنشــآت ومؤسسات الدولة وتدمري مظاهر 

البيئة البحرية والربية واجلوّية، فمثل هذا النظام الوحيش ال يتمتع بأي قيم إنسانّية أو 
أخالقّية. انظر الصور )112(

شكل رقم )١١١(
أبراج الكويت تعرب عن قيمة مجالية وتارخيية يف دولة الكويت

شكل رقم )١١٢( صورة تعرب عن مظاهر عدوان النظام العراقي 
لدولة الكويت ومطالبة الشعب للرشعية الكويتية
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ثانيًا: مصادر اكتساب القيم يف حياتنا

نكتسب القيم يف حياتنا من مصادر عديدة وكثرية ال تعد وال حتىص ومن أبرزها: 

بعض األمثلة على مصادر اكتساب القيم : 

اكتساب القيممصادر القيم

يقول الله عز وجل )پ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ  
ٺ  ٿ( ســورة األعراف 

اآلية ٣1 

ترشـــيد  أهمّيـــة  نتعلـــم: 
ــوى  ــرورة قصـ ــتهالك ضـ االسـ
وعـــدم اإلســـراف  فـــي حياتنـــا .

حديث شريف:
قال رســول الله -صلى الله 
عليه وســلم-: »ال فضل لعربي 
على أعجمــي، وال أحمر على 

أسود إال بالتقوى«

نتعلــم: أهمية المســاواة بين 
البشــر، فــال تتكبــر أو يصيبك 
الغــرور بيــن زمالئــك وأعلــم 

قول الله تعالى)ېئ  ېئ     ىئ  
حئ   یجئ   ی   ی   ی   ىئ     ىئ  

مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب( 

سورة لقمان اآلية 1٨

مقــاالت منشــورة ومقاطــع 
فيديــو فــي وســائل التواصــل 
الرياضة  أهمية  االجتماعي عن 
فــي حيــاة اإلنســان والتغذيــة 

الصحية السليمة.

نتعلــم منهــا كيــف نمــارس 
الرياضــة الصحيحة فــي حياتنا 

وكيف ننمي الوعي الغذائي.

صورة رقم )١١٣(
تعرب عن القيم اجلاملية للمجتمع اإلسالمي القديم

وسائل
اإلعالم 
بأشكاهلا 
املختلفة

املساجد 
ودور
العبادة

املدرسة

األرسة

خطابات
وأقوال 

ألصحاب 
السمو

القرآن
الكريم

األحاديث
النبوية 
الرشيفة

أقوال 
الصاحلني
واحلكامء

وسائل 
التواصل

االجتامعي

العمل
التطوعي

املسارح
والفنون

مصادر القيم
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ثالثًا: أنواع القيم:

للقيم أنواع وفروع كثرية نذكر منها اآليت: 

على سبيل المثالأنواع القيمم

اإليمــان بالله - اإلخالص- الصــدق - الرفق - الطاعة - الشــكر - التقدير- البر القيم الدينية1
- الوسطية - حسن الظن - الصبر - احترام األديان - مساعدة اآلخرين - المساواة

تقدير العلم واحترام العلماء - الطموح - التفكير - التفوق - اإلبداع - حب المطالعةالقيم النظرية والعلمية2

القيم االجتماعية ٣
واإلنسانية

 تقبل الرأي اآلخر - نبذ العنف - التعاون - الرعاية - المحبة -التطوع - الصداقة 
- استغالل وقت الفراغ - احترام الشعوب

المواطنة - العدل - المساواة - الحرية - الشورى - التضحية - السالمالقيم الديمقراطية4

ترشــيد االســتهالك - العمل - الكســب المشروع - االســتثمار - المحافظة على القيم االقتصادية ٥
ثروات الدولة وحماية ممتلكاتها

القيم الحضارية ٦
والثقافية

حرية التعبير - احترام الحريات - االعتزاز باللغة العربية - المحافظة على العادات 
والتقاليد - تقبل حضارات الشعوب األخرى 

التذوق الفني - فن التعامل - األناقة - الحفاظ على جمال البيئة القيم الجمالية٧

النظافة - التغذية السليمة - الرياضة - الوقاية - السالمة - الوعي الصحي القيم الصحية ٨

نشاط 

من خالل مصادر التعلم :  
اكتب تقريرًا موجزًا عن أمهية دور وسائل اإلعالم يف غرس القيم .

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

لھا دور كبیر فر غرس القیم والتأثیر على السلوك من خالل أسالیب مباشرة وغیر مباشرة مثل دور 
البرامج اإلعالمیة التعلیمیة الموجھة لألطفال التي تسعى إلى تعلیمھم مھارات حیاتیة وترسیخ 

مجموعة من القیم الحمیدة ، فالوسائل اإلعالمیة تؤدي وظیفة ھامة للمجتمع ولغرس القیم في سلوك
األفراد ، وتنمیة الوعي لدى الشعوب ، وتعزیز الحوار بین الثقافات ، وتحفیز الشباب على تنمیة 

المجتمع والتعاون ألجل نھضة البالد ومواجھة كل العوائق ، والمساھمة في صنع القرار 
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رابعًا: خصائص القيم

نشاط رقم ) ١ (

عرف مفهوم القيم:  ................................................................................................
...........................................................................................................................

نشاط رقم ) ٢ ( 

عدد بعض مصادر اكتساب القيم يف املربعات التالّية:

مكتسبة 
وغري 
وراثية

إنسانية

نسبية

ذاتية

مصادر اكتساب القيم

مجموعة من الصفات األخالقیة كالعادات والمبادئ واالتجاھات 
حول ما ھو مرغوب وغیر مرغوب اجتماعیاً ، والتي یمارسھا أفراد المجتمع الواحد

األحادیث النبویة الشریفةالقرآن الكریم 

العمل التطوعي المساجد ودور العباد
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نشاط ) ٣ (:

من خالل درس مصادر القيم وأنواعها اقرأ العبارات يف اجلداول التالية، ثم نفذ ما هو مطلوب منك: 
أ-

أمثلة عليها أنواع القيممصادرهاالعبارات

حديث رشيف: عن عبد اهلل بن سالم -ريض اهلل عنه- قال -صىل 
اهلل عليه وسلم-:  )يا أهيا الناس أفشوا السالم أطعموا الطعام 

وصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم(.
رواه الرتمذي.

قال لقامن احلكيم البنه: » يا بني إذا امتألت املعدة نامت الفكرة 
وخرست احلكمة وقعدت األعضاء عن العبادة«.

ب-
أمثلة عليها أنواع القيممصادرهاالعبارات

من كلامت أمري دولة الكويت الراحل املغفور له الشيخ صباح السامل 
الصباح: »أنا وشعبي كِلِّبونا مجاعة.. الدين واحد واهلدف أخدم 

الشعب«.

»إن الكويت عرفت منذ القدم بإيامهنا املطلق باملبادئ اإلنسانّية 
واأليادي املمدودة دائاًم باخلر، وانتهجت سياسة تؤكد هذا النهج، 

وحتث عىل تقديم املساعدات اإلنسانّية للشعوب والدول املحتاجة«.

األحادیث 
النبویة 
الشریفة 

الدینیة 
الدیمقراطیة 

الصحیة 

البر            
السالم     

التغذیة السلیمة 

أقوال 
الصالحین 
والحكماء

النظریة 
والعلمیة 

تقدیر العلم واحترام 
العلماء 

خطابات 
وأقوال 

ألصحاب 
الدیمقراطیة السمو 

المساواة         
العدل          

المواطنة            
الحریة 

خطابات 
وأقوال 

ألصحاب 
السمو 

االجتماعیة 
واالنسانیة 

التعاون        
التطوع             

الصداقة          
تقبل رأي اآلخر
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خامسًا: أثر القيم يف حياة الفرد واملجتمع

فدائــاًم  املجتمعــات،  كبــري يف متاســك  أثــر  للقيــم 
املجتمعــات اإلســالمية مــا تســتمد من دينهــا احلنيف 
واألحاديث النبوّية الرشيفة واألرسة واملدرسة وغريها 
قياًم كثرية تســاعدنا عىل احلياة الكريمة التي ترســخ قيم 
االعتدال والوســطّية والتوازن والرتشــيد واالســتقرار 
وحب وتقدير العلــم والعلامء واإلبــداع واحرتام كبار 
الســن وبــر الوالديــن والصرب وحســن الظــن، لذلك 
احرتامنــا لوالدينــا ومعلمينــا وكبار الســن أمر واجب 
علينــا، كذلك تســاعدنا هــذه القيم عــىل املحافظة عىل 

تراث املجتمع ونقله من جيل إىل جيل.

أثر القيم يف حياة الفرد واملجتمع: 
1-  تعزيــز مبــادئ الدين اإلســالمي احلنيــف، مثل
قيــام الفرد بإحياء شــعائر الصــالة وإيتاء الزكاة 

ومساعدة الفقراء املحتاجن.
2-  احرتام وتقدير الوالدين وكبار السن واملعلمن.

٣-  املحافظة عىل ممتلكات الدولة والدفاع عنها.
4-  حســن استعامل وســائل التواصل االجتامعي بام

ينفع الفرد نفسه وجمتمعه.
٥-  استخدام التفكري العلمي يف حل املشكالت والتحديات التي تواجه الفرد واجلامعة.

من الشخصيات الكويتية التي نرشت الدين 
اإلسالمي بقيمه السمحة يف القارة األفريقية

نشاط ) ١ (:  

االسم: عبد الرمحن محود السميط.

أ - أبحث عن: 

ما هي األعامل التي قدمها يف القارة أفريقيا.

...........................................................

...........................................................

ب - كم تتوقع عدد الذين أسلموا عىل يديه؟ 
................... انظر 1٨1

وختامًا ال تنسى الدعاء هلذا املحسن الكريم.

...........................................................

...........................................................

دعم ۹٥۰۰ من األیتام 
أنشأ ٤ جامعات 

۱۱ ملیون شخص 

اللھم اغفر لھ وارحمھ واعف عنھ وعافھ وأكرم 
مدخلھ واغسلھ بالثلج والماء والبرد 



١4٣

نشاط ) ١ (:

لقد تزايدت ظاهرة الغش يف االمتحانات بني املتعلمني 
قدم فقرة إذاعية موضحًا فيها أمهية التحيل بالقيم اإلسالمية واألخالقية لإلنسان املسلم جتاه الدراسة 

والعمل. 

نشاط ) ٢ (:

اكتب مقرتحاتك حول: كيف ننرش القيم بأنواعها يف املجتمع ؟
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 تعلمت من الدرس: 

1 - تعددت مصادر اكتساب القيم اإلنسانّية  
2 -  هناك أنواع عديدة من القيم االنســانية مثل: )االجتامعية واإلنســانية - االقتصادية - 

اجلاملية - الدينية - الشخصية(.
٣ - للقيم اإلنسانّية أمهّية كربى للفرد واملجتمع. 

................................................................................................................................- 4

تساعد القیم اإلسالمیة في المحافظة على تماسك المجتمع ووحدتھ واستقراره ، باإلضافة إلى دورھا 
الفعال في تمكین المجتمع من مواجھة التغیرات التي قد یتعرض لھا بین حین وآخر 

التنشئة األسریة السویة حیث تنغرس القیم واألخالق في األبناء ویمثل األبوان األسوة الحسنة للطفل ، فإذا 
صلحا صلح الطفل وإذا فسدا فسد الطفل - اإلعالم وذلك یجعل القیم میداناً من میادینھ وھدفاً من أھدافھ - القدوة

الحسنة وال سیما في المدرسة والبیت من قبل المدرسین لطالبھم ومن قبل أولیاء األمور ألبنائھم 

للقیم أثر كبیر في تماسك المجتمعات 
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تقويم الوحدة السادسة

السؤال األول : اذكر مخسة من مصادر اكتساب القيم يف حياتنا .
..................................................................................................................... -1
..................................................................................................................... -2
..................................................................................................................... -٣
..................................................................................................................... -4
..................................................................................................................... -٥

السؤال الثاين: أكمل العبارات التالية بام ينساهبا: 
1-  تعــرض الشــعب الكويتــي الحتــالل مــن قبــل نظــام عراقي بائــد يف يــوم اخلميــس املوافق

..............................

2-  من الشخصيات الكويتّية التي نرشت الدين اإلسالمي بقيمه السمحة يف القارة اإلفريقية اسمه
..............................

٣-  عبارة عــن جمموعة الصفات األخالقية كالعادات واملبــادئ واالجتاهات حول ما هو مرغوب
وغري مرغوب اجتامعّيًا، والتي يامرسها أفراد املجتمع الواحد تسمى ..............................

السؤال الثالث: عدد أثر القيم يف حياة الفرد واملجتمع.
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

القرآن الكریم واألحادیث النبویة الشریفة 
المساجد ودور العباد 

األسرة 
المدرسة 

العمل التطوعي 

۱۹۹۰ م

عبد الرحمن حمود السمیط 

القیم 

تعزیز مبادئ الدین اإلسالمي الحنیف مثل إیتاء الزكاة ومساعدة الفقراء والمحتاجین 
احترام وتقدیر الوالدین وكبار السن والمعلمین 
المحافظة على ممتلكات الدولة والدفاع عنھا 

حسن استعمال وسائل التواصل االجتماعي بما ینفع الفرد نفسھ ومجتمعھ 
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السؤال الرابع: اكتب أنواع القيم يف الدوائر التالية: 

السؤال اخلامس: عدد خصائص القيم.
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

القيم
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مرشوع الوحدة السادسة

املرشوع األول:
بتعاون املتعلم مــع زمالئه بعمل مطويــات توضح أمهية القيم

الدينية واألخالقية واإلنسانية يف ازدهار حياتنا.

املرشوع الثاين:
تقوم املجموعة بإعداد وسيلة مصورة توضح فيها الشخصيات

الكويتية التي سامهت يف نرش القيم.

املرشوع الثالث:
حتــاول كل جمموعة بمشــاركة املعلــم أن تصمم شــعارًا حلملة

تطوعيــة ألعامل اخلري يمكن أن ينتفع هبــا املجتمع الكويتي، ويتم 
التصويــت مــن قبل املجموعــات األخرى عىل أفضل شــعار، ثم 

ينرش عىل إحدى مواقع التواصل االجتامعي التابعة للمدرسة.




