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يقدم برنامج التربية األخالقية منهجاً مبتكراً وتفاعلياً ُصّمم بهدف تنمية الشباب من مختلف الجنسيات واألعمار في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل تعزيز معرفتهم بالمبادئ والقيم العالمية التي تعكس التجارب اإلنسانية 

 .المشتركة

وفي عالم متسارع التغيرات وشديد الترابط وفي ظل تنامي االقتصاد القائم على المعرفة، تبرز الحاجة التباع نهج 

ويساعد البرنامج الشباب على استكشاف مسائل متنوعة تتعلق بالحياة اليومية والتعلم . شمولّي في عملية التعليم

 .واالستفادة من القيم الثقافية المشتركة التي تحملها المجتمعات والثقافات المتنوعة التي تتعايش في دولة اإلمارات

 ما هي التربية األخالقية ؟

 بناء الشخصية 

رسم مالمح شخصية الطفل التي 

تعزز لديه المرونة، وروح اإلصرار 

والمثابرة، وأخالقيات العمل القويمة، 

إعداد . والتفكير الناقد، واالنضباط

الطلبة لمرحلة الرشد من خالل 

تزويدهم بالمهارات الالزمة مثل 

الثقافة المالية، والوعي بخصوص 

اإلدمان، والصحة العقلية والجسدية، 

 والمعرفة الرقمية

 غرس القيم 

القيم الطلبة تعليم 

العملية واألخالقية التي 

تشكل روح المنهاج 

مثل التسامح، 

واالحترام، والكرامة، 

 والتواضع

 رعاية المجتمع 

الطلبة  تشجيع

وتمكينهم ليصبحوا 

أعضاء فاعلين في 

 مجتمعاتهم

 تقدير الثقافة 

الطلبة تقدير  تعليم

ثقافة اإلمارات 

وتمكينهم من احترام 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي أكد  الثقافات العالمية

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، مكانة القيم الفاضلة في بناء األمم 

ونهضتها ورقي الشعوب وتطورها، وأنه مهما بلغت الدول من تقدم 

على  محافظتهاعلمي ومعرفي وتقني، فإن ديمومة بقائها مرهونة بمدى 

قيمها النبيلة وتمسكها بمبادئها السامية، لتواصل طريقها نحو بناء 

حاضرها ومستقبلها المشرق، وما العلم في جوهره إال تجسيد وإعالء 

 .للقيم الحضارية واألخالق اإلنسانية
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 معايري تقييم مادة الرتبية األخالقية 

 درجة الطالب  الدرجة املعيار م
 20 المشروع 1
 10 استبيان الطالب 2
 10 استبيان ولي األمر 3
 10 ترتيب الملف 4
 10 كلماتي الجديدة 5
 40 األنشطة الصفية 6

 5 إحضار الكتاب
 5 حضور احلصص

 10 االلتزام بقوانني الصف
 10 التفاعل مع املعلم 

 10 التطبيق العملي للقيم 
 100 اجملموع 
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 صورة 

 :........................................................االسم 

 : ..................................العائلة 

 : ............................العنوان 

 : ...............................الهاتف

 البريد االلكتروني

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

المواهب 

 والهوايات 

 :  تاريخ الميالد 

 الجنسية 

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

 الصف

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

 صورة الهوية 

أتمنى أن أصبح 

 في المستقبل 

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

 صورة للمهنة 

 أعز صديق 

........... 
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 .ماذا تعرف :الهدف العام 

……..-….-2018m 

……..-…..-1439h 

 ماذا تريد ان تعرف ماذا تعلمت  ماذا تعرف 
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 أبداً  أحياناً  دائماً  العبارة م

   يتقبل نجلكم ما هو جديد 1

 يحافظ نجلكم على البيت ومحتوياته  2

 يرتب نجلكم غرفته وسريره  3

 يطيع نجلكم والديه واخوته الكبار وجيرانه  4

 يتقبل نجلكم النصائح  5

   يقاطع نجلكم المتحدث قبل نهاية كالمه 6

 نجلكم عنيد ويصر على رأيه  7

 ينهي نجلكم العمل في الوقت المحدد  8

 نجلكم على استعداد على المشاركة في األنشطة المدرسية  9

 يستقبل نجلكم اليوم الدراسي بكل سرور  10

: مالحظات ولي األمر 

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

 التوقيع..........................................................................

 المعلم 

 المعلم 
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 أبداً  أحياناً  دائماً  العبارة م

   تتقبل ما هو جديد 1

 تحافظ على البيت ومحتوياته  2

 ترتب غرفتك وسريرك 3

 تطيع والديك وتحترم أخوتك والجيران  4

 تتقبل النصائح  5

  يتقاطع المتحدث قبل نهاية كالمه 6

 عنيد وتصر على رأيه   7

 تنهي العمل في الوقت المحدد  8

 على استعداد للمشاركة في األنشطة المدرسية    9

 تستقبل  اليوم الدراسي بكل سرور  10

 المعلم 

: المالحظات 

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

 التوقيع..........................................................................
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 املعلم عمر حسن إبراهيم عطااهلل 
 الرتبية األخالقية 

 كلماتي اجلديدة يف الوحدة 
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 الكلمات  الدرس

 

 األول 

 

 

 الثاني

 

 

 

 الثالث 

 

 

 

 الرابع

 

 

 

 

 الخامس 
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 الكلمات  الدرس

 

 األول 

 

 

 الثاني

 

 

 

 الثالث 

 

 

 

 الرابع

 

 

 

 

 الخامس 
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اخرت كلمة من الكلمات 

اجلديدة اليت درستها وعرب عنها 

 بالرسم 
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اخرت كلمة من الكلمات 

اجلديدة اليت درستها وعرب عنها 

 بالرسم 
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 :...................................................اسم المشروع  

 املرشوع 
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على تحمل تكاليف المشاريع من ولي أمر الطالب إعانة *

 خالل توزيع الحكل على مجموعة الطلبة 

 مساندة المدرسة في توفير بيئة تعليمية جاذبة محفزة * 

لشعورهم البسمة في نفوس أبناءنا الطالب إدخال *

 بالمشاركة في األنشطة المدرسية 

 .العمل الجماعي دور فريق إبراز *

 .والتعاون أفراد المشروع على البذل والعطاء تعويد *
 

 اهلدف من املشاريع اجلماعية 
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 لنشارك يف صنع شجرة التقدير 

 للقائد أو الوالد أو املعلم أو زميل  : اكتب عبارة تقدير 

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

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

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

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

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

 االسم

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