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للقيم أهمية قصوى في حياتنا لذا فقد حرص اإلسالم ومنذ نشأة البشرية 
على تهذيب وخلق اإلنسان السوي حيث تعد القيم واألخالقيات الحميدة 
معايير وأهداف وركائز أساسية  تقوم عليها الحضارات فتحفظ للمجتمعات 
تماسكها ومثلها العليا ومبادئها الثابتة لممارسة حياة اجتماعية سليمة. 
كما تمتد القيم واألخالقيات لتمس العالقات اإلنسانية بصورها كافة، فيعيش 
األفراد في ضوءها  بإطار نفسي وفكري يستمد منه أنماط سلوكية مبنية 

على أسس من المبادئ اإلسالمية .

والقنوات  العولمة  وظهور  والعشرين  الحادي  القرن  دخول  ومع  ولكن 
في  أصبحت  والتي  المعلوماتية  وبرامج  االتصاالت  وشبكات  الفضائية 
ل تهديداً واضحاً على سلوكياتهم فلم يعد أمامنا خيار  متناول الصغار، ُتَشكِّ
إال أن نسعى للحفاظ على قيمنا التربوية وأن نتطلع إلى تحصين أبناءنا 

لمواجهة مستقبلهم.

ومن هذا المنطلق ونظراً ألهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التربوية في 
بناء المجتمع جاءت أهمية التخطيط إلعداد منظومة القيم التربوية التي 
تبدأ من مرحلة رياض األطفال وتنتهي بالمرحلة الثانوية يتم تطبيقها من 
خالل كتيبات القيم التربوية التي تحمل في طياتها معلومات هامة وقصص 
هادفة وتطبيقات متنوعة سيكون لها أكبر األثر في بناء جيل يتقن الحفاظ 

على قيمه التربوية واألخالقية األصيلة.

المقدمة
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نفوس  في  غرسها  على  المعلمة  تحرص  تربوية  قيم  ست  عن  عبارة 
أطفالها  بطرائق وأساليب متنوعة ومناسبة لهذه المرحلة العمرية  دون 
التقيد بتوقيت أو خبرة معينة حيث تختار المعلمة الوقت الذي تراه مناسباً 
أو  اليومي  البرنامج  أثناء  يكون  فقد  األطفال  وحاجة  التعليمي  للموقف 
خالل األنشطة الداخلية والخارجية أو في المناسبات المختلفة وهذه القيم 

التربوية هي:- 

قيم المستوى األول

الطاعة

الصدق
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منظومة قيم الـم�ستوى الأول

الحب

النظافة

الرفق
قيم

المستوى
األول

التعاون

الطاعة

الصدق
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مفهوم القيم الرتبوية والأخالقية

وما ي�ستدل عليها من ال�سريعة الإ�سالمية 

قيم امل�ستوى الأول م

ما ي�ستدل عليها من ال�سريعة 

الإ�سالمية 
 القيمة 

مفهومها

احلب1

ـــــع املــــحــــبــــة  ـــــم جت

مــفــهــوم الإنــ�ــســانــيــة 

من  ــا  ــه ــي ــان ــع م بــكــل 

فة  مودة،حنان،الراأ

روح  والرحمة.وهي 

الإميان والأعمال.

احل�سن  ياأخذ  كان  ه  اأَنّ  :� بي  الَنّ عن 

هما فاإِنّ  واحل�سني فيقول: ))اللهَمّ اأحَبّ

هما(( اأحُبّ

الطاعة2

هي امتثال الأمر وهي 

ويل  موافقــة  اأي�ســا 

له،  والنقيــاد  الأمــر 

بقدر ان�سياعه ل�سرع 

اهلل تعاىل.

قال تعــاىل زبۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یرب
)�سورة الن�ساء 59( 
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مفهوم القيم الرتبوية والأخالقية

وما ي�ستدل عليها من ال�سريعة الإ�سالمية 

قيم امل�ستوى الأول م

ما ي�ستدل عليها من ال�سريعة 

الإ�سالمية 
القيمة 

 
مفهومها

ال�سدق3

هو قول احلق اأو قول 

ــق الــواقــع  ــاب ــط مـــا ي

احلــقــيــقــي. ويــكــون 

بـــالأفـــعـــال  كــمــا هو 

بالأقوال. 

مئىئ  حئ  جئ  ی  یی  زبی 
يب   ىب    مب   خب  حب  جب   يئ 
حج      يث   مثىث   جث   يت   ىت   مت   حتخت   جت     

مجرب
                                               )�سورة املائدة : 119( 

النظافة4

هي جمموعة العادات 

واملـــمـــار�ـــســـات الــتــي 

يــفــعــلــهــا الإنـــ�ـــســـان 

ــــاظ عــلــى  ــــف ــــح ــــل ل

مهم  وعامل  �سحته، 

الــنــا�ــس  احـــــرتام  يف 

ــة  ــوي ــي ومـــبـــعـــث احل

والن�ساط لالإن�سان

قال تعاىل :

زبۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ   ۋرب 

                                                )�سورة البقرة  222(
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مفهوم القيم الرتبوية والأخالقية

وما ي�ستدل عليها من ال�سريعة الإ�سالمية 

قيم امل�ستوى الأول م

ما ي�ستدل عليها من ال�سريعة 

الإ�سالمية 
القيمة 

 
مفهومها

التعاون5

هـــو ال�ــــســــرتاك مع 

لتوفري  حــولــك  ــن  م

الــكــثــري مــن الــوقــت 

الكثري  فـي  واجلــهــد 

من الأ�سياء ب�سرط األ 

امل�ساعدة  هذه  تكون 

�سببا فـي احلاق الأذى 

بالأخرين

زبەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   
ۈئ  ۈئ     ېئېئرب 

                                                    )�سورة املائدة 2(

الرفق6

ـــم  ـــج ـــه ـــت عـــــــــدم ال

وال�ستخفاف مبكامن 

الكرامة لدى ال�سخ�س 

اختلفت  مهما  الآخــر 

الآراء والأنف�س. 

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإن 

اهلل رفيق يحب الرفق، واإن اهلل يعطي 

على الرفق مال يعطي على العنف ( 

             رواه م�سلم
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القيم الرتبوية والأخالقية

القيمة و�سدها

م

قيم امل�ستوى الأول 

�سدها القيمة 

الكراهيةاحلب1

الع�سيانالطاعة2

الكذبال�سدق3

القذارةالنظافة4

التخاذلالتعاون5

العنفالرفق6
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تفريعات القيم

حب الوطن

)املواطنة(
حب العلم

حب اهلل

والر�سول
حب العمل

حب الأهل

والأ�سدقاء

قيمة

احلب

حب هللا والرسول
محب���ة هللا تعالى تكون بطاعته وترك مخالفته ومحبة رس���وله 
تك���ون بحب ما يحبه م���ن اإليمان والعم���ل الصالح واالقتداء 

بسننه.

حب الوطن )المواطنة( 
له  والوالء  الوطن  إلى  االنتماء  وهو  الصالحة  المواطنة  هو 

واالعتزاز به واإلسهام في بنائه وتقدمه. 
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حب األهل واألصدقاء
هو الحب الذي يجعلنا نعيش حياة سعيدة وهو جزء من صلة 
الرحم، فجميعنا معتمدون على بعضنا البعض بشكل أو بآخر، 
في غذائنا وكسائنا ومأوانا وكسبنا ولهونا وسكينة أنفسنا لذلك 

يكون الحب شامل جامع لإلنسانية. 

حب العلم 
)إنما  سبحانه  وقال  وقدرهم  العلماء  شأن  من  تعالى  هللا  رفع 
يخشى هللا من عباده العلماء إن هللا عزيز غفور( وجعل أولى 

آيات القرآن تحثنا على القراءة وطلب العلم.
كما أن النبي � قد جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة، بل جعله سبيال إلى دخول الجنة فقال )من سلك طريقا 

يلتمس فيه علما، سهل هللا له طريقا إلى الجنة(.

حب العمل
وهو الذي يدفع اإلنسان للتقدم ، حيث من يحب عمله يحاول 
دائما تطوير نفسه. فاإلنسان المحب لعمله يكون نشيطا مبتسما 
مستمتعا بوقت العمل. وعندما يحب عمله سيعطي أكثر فحب 

العمل طريق النجاح.
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قيمة

الطاعة

طاعة

ويل الأمر

طاعة اهلل

والر�سول

طاعة

الوالدين

طاعة هللا والرسول :
طاعة هللا والرسول :

ع، قيّوم  ما م���ن جهٍة يمكن أن تُطاع إال هللا فهو خالق، مش���رِّ
الس���ماوات واألرض، وتكون باالمتثال ل���كل ما أمرنا به هللا 

واالبتعاد عن كل ما نهانا عنه.
من طاعة هللا  فهي  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  طاعة  أما 

سبحانه وتعالى زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پرب سورة النساء80
عليه  الرسول صلى هللا  على  أنزله هللا  ألمر  الطاعة  وتكون 
والسداد  والبركة  الخير  فيهما  والرسول  هللا  طاعة  وسلمإن 

والنصر

تفريعات القيم
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طاعة أولي األمر:
يقصد بأولي األمر : أي أصحاب التصرف في شأن األمة الذين 

يملكون زمام األمور شرعا وبيدهم قيادة األمة.
إذن هي : االستجابة واالنقياد لما يأمر به وينهى عنه ولي األمر 
والنهي  األمر  بامتثال  وذلك  الشرعية،  الوالية  ذي  األمير  أو 
يوافقه  لم  أو  الطبع  يوافق  بما  دون منازعة ومعارضة سواء 

)بشرط أن ال يؤمر بمعصية هللا عز وجل( 
وقد شاع استخدام لفظ الطاعة مقرونا بلفظ السمع فيقال )السمع 

والطاعة(
وفي الحديث الصحيح )على المرء المسلم السمع والطاعة ....

الخ( متفق عليه، أي سماع الكالم وفهمه وامتثاله بالطاعة.

 طاعة الوالدين:
تكون مقيدة بطاعة هللا ورسوله.

فيجب طاع���ة الوالدين في المعروف ال���ذي ال ضرر فيه وال 
معصي���ة، أما غير ذلك م���ن المعاصي أو الض���رر فال تلزم 
طاعتهما ويتوجب الرد بكالم طيب وأسلوب حسن والدعاء لهم 

بالتوفيق والهداية.
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تفريعات القيم

قيمة

ال�سدق

فـي

القول

وفـي

الفعل

الصدق في القول:
اإلخبار عن الشيء على حقيقته من غير تزوير وتمويه.

استواء اللسان على األقوال.

الصدق في الفعل :  
مطابقة القول للفعل، كالبر بالقسم والوفاء بالعهد والوعد.

استواء األفعال على األمر والمتابعة.
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تفريعات القيم

النظافة الشخصية :
وتشمل نظافة الجسم والطعام والشراب 

نظافة المنزل :  
رسول هللا �: »نظفوا أفنيتكم وال تشبهوا باليهود«.

ونظافة المنزل تكون بالمحافظة على ترتيب السرير والحفاظ على 
نظافة  الغرفة و نظامها، والغرف المشتركة )كغرفة المعيشة، 

وغرفة الطعام.. الخ( وذلك بعدم رمي القاذورات واألوساخ.

قيمة

النظافة

ال�سخ�سية

املنزل
الف�سل

واملدر�سة
املرافق

املكان
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نظافة المكان :
المحافظة على نظافة البيئة برا وبحرا وجوا .

نظافة المرافق: 
وتشمل المرافق العامة والمنتزهات وأماكن إقامة المخيمات في 

المناطق البرية وكذلك شاطئ البحر.

نظافة الفصل والمدرسة :
ويكون بالمحافظة على كل ما يحيط بس���ور المدرس���ة ابتداء 
بالمبنى وجدرانه وموجودات الفصل من الطاوالت والكراسي، 
والكتب والدفاتر، كذلك س���احات المدرسة وقاعاتها ،ورعاية 

تشجيرها والمحافظة عليها.
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عزيزتي املعلمة 

تذكري قول النبي – صلى الله عليه وسلم ))إنما بُعثت ألتمَم مكارم 
، وأقرَبكم مني  األخالق(( وقوله  صلى الله عليه وسلم )إن أحبَّكم إليَّ
مني  وأبعَدكم  إليَّ  أبغَضكم  وإن  أخالًقا،  أحسنكم  مجلًسا،  اآلخرة  في 
في اآلخرة أسَوُؤكم أخالًقا، الثَّرثارون الُمتَفْيِهقون الُمتشدِّقون((.وقوله  
))ما من شيِء أثقَل في ميزان المؤمن يوم القيامة ِمن ُحسن الُخلق((.

فاحرصي على تعليم األطفال

تعالى وسبب  الله  إلى  العبد  ُب  يقرِّ الخلق من أفضل ما  	 أن حسن 
لعفوه وجالٌب لغفرانه ومن أكثِر أسباب دخِوُل الناَس الجنََّة.

	 إنه إذا أحسن العبُد ُخلقه مع الناس أحبَّه الله والناس.

وأن ُحسن الخلق سبب في حبِّ رسول الله �	  والقرب منه يوم 
القيامة. 

ل العدوَّ إلى صديق، ويُصلُِح ما بين الناس.  	 وأن حسن الخلق يحوِّ
فبالخلق الحَسن يكثر الُمصاُفون، ويِقلُّ المعادون.

	 وإن المرُء يُدِرُك بُحسن ُخلقه درجَة الصائم القائم. 

	  ُحسن الُخلق يجعل صاحَبه ممن ثقلت موازينه يوم القيامة. 

ُم جسَد صاحبه على النار. 	 حسن الخلق يحرِّ

اإ�ساءات
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عزيزتي املعلمة 

تذكري إنك تحملين رس���الة س���امية وتقع على عاتقك مسؤولية كبيرة 
ف���ي غرس  وتأصيل القيم التربوية في نفوس أطفالنا  حتى تس���اهمي 
في الحفاظ عليها وبناء جيل يتمتع بأخالقيات إس���المية أصيلة  ترتقي 

بمجتمعنا وتحافظ على تماسكه.

فاحرصي على

1 - أن تكوني قدوة صالحة لألطفال يتعلمون منك األخالق الحميدة. 

2 -  إعداد تطبيقات مبتكرة تناس���ب المرحل���ة العمرية للطفل وتكون 
معبرة عن القيم .

3 -  اس���تخدام طرائق التعلم المناس���بة لألطفال التي تساعد في تعزيز 
القيم بأساليب ممتعة ومشوقة.

4 -  االستعانة  بقصص أخرى لمساعدتك في غرس القيم، فالقصة هي 
أسهل طريقة للوصول إلى السلوك المرغوب.

5 -  ابتكار أنشطة متنوعة أخرى وعدم االكتفاء باألنشطة المقترحة في 
كتيب القيم التربوية.

6 -  خلق روح المنافس���ة الش���ريفة بين األطفال من خالل األنش���طة 
المختلفة لغرس القيم المدرجة في الكتيب .

اإر�سادات
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7 -  االستعانة بشخصية )صالح( وتفعيلها في األنشطة المختلفة )مسرح 
العرائس – مس���رح الظل – ش���خصيات كرتونية( لتعزيز القيم 

التربوية. 

8 -  إتاحة الفرص المناس���بة لألطفال لتطبيق القيمة عملياً بأس���اليب 
وطرق شيقة ومتنوعة.

9 -  استثارة اهتمام األطفال في البحث عن قصص أخرى تحمل قيم 
المرحلة لسردها أمام أقرانهم.

10 -  طرح األس���ئلة المفتوحة التي تس���اهم في استثارة تفكير وخيال 
األطفال.

11 -  تفعيل دور ولي األمر من خالل التواصل الفعال ومجالس اإلدارة 
لمتابعة مدى غرس القيمة في نفوس األطفال.

الحاجة  حال  في  معرفتها  تم  التي  التربوية  القيم  تعزيز  12 -  إعادة 
إليها.

13 -  إعطاء األطفال الفرص المناسبة لتقديم حلول أخرى في مواجهة 
المشاكل والعقبات 

القيام  النجوم في حال  للحصول على  المساعدة لألطفال  14 -  قدمي 
بسلوكيات إيجابية مرغوب فيها معبرة عن القيم التربوية تمهيداً 

للحصول على هدايا صالح.
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جمالت غر�س القيم الرتبوية  

مجاالت غرس القيم التربوية  

اأن�سطة مدر�سية

خمتلفة

الرحالت 

اخلارجية

ــــــــالت  ــــــــم احل

على  املــيــدانــيــة 

املجتمع م�ستوى 

احل�سنة  القدوة 

ـــة  ـــب ـــح ـــس ـــ� وال

ــــة ــــاحل ــــس ــــ� ال

دور الأ�ســرة ومــدى تعاونها مــع املدر�سة 

فـي متابعة وقيا�س مدى اكت�ساب الطفل 

اأو الطالــب  للقيــم با�ستخــدام البطاقات 

التتابعية املنا�سبة للمرحلة 
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طرق وأساليب غرس القيم

طرق واأ�ساليب 

تاأ�سيل القيم

اإعداد برامج 

مرئية وفال�سات 

تلفزيونية  

اإعداد جمالت 

ومطبوعات  

تاأليف ق�س�س 

واأنا�سيد  

تكوين

جماعات للقيم  

تفعيل �سعارات  

القيم 

تفعيل �سخ�سية 

�سالح اأوابتكار 

�سخ�سية 

حمببة  

ال�ستعانة 

ب�سخ�سيات مرموقة 

باملجتمع 

عمل �سيحات 

للقيم    
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اأ�سم الق�سةالـمو�ســـوعم

عسمكة وسمكوريةقيمة الحب1

تك .. تك .. تكقيمة الطاعة2

الفراشة فوشةقيمة الصدق3

يمي شكي هميقيمة النظافة4

بماذا فكرت العصفورة الصغيرةقيمة التعاون5

قفازات نائلقيمة الرفق6

قصص القيم




