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الدرس الرابع عشر

الذوق العام

الدرس الرقمي

 الذوق العام:
هـــو جميـــع القيـــم والضوابـــط واآلداب التـــي تحكم ســـلوك اإلنســـان فـــي المجتمـــع. ومن 
أســـس الهويـــة الســـعودية قيـــام المجتمـــع الســـعودي علـــى قيم أصيلـــة، وُمثُـــٍل عليـــا تُبرز 
 ثقافتـــه العريقـــة المبنية على الدين اإلســـامي أوالً ثم على إرثه الحضـــاري، اقتداًء بالنبي

محمد ملسو هيلع هللا ىلص الذي قال عنه اهلل تعالى: ﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں  ﴾ ]القلم: 4[.

1 نشاط
هناك كثير من مظاهر الذوق العام، مثل:

  إفشاء السام.       االبتسامة.
  خفض الصوت.      النظافة العامة.

  تقدير اآلخرين.                         احترام أسبقية اآلخرين وتجنب تجاوزها.
 أ ـ  يكتب الطلبة أربعة مظاهر أخرى للذوق العام غير ما ذكر:

. ١ـ 

. ٢ـ 

. ٣ـ 

. 4ـ 

احتـــرام الـــذوق العـــام أمـــر ضـــروري فـــي أي مجتمـــع، وهـــو ُيبـــرز مـــدى التطـــور الثقافـــي 
والفكـــري، ويعبـــر عـــن قيـــم المجتمـــع ومبادئـــه وهويتـــه، فما الـــذوق العام؟ وما ُأُسســـه؟ 

نلتزمه؟ وكيـــف 
؟؟

االستئذان قبل دخول المنزل
رد األمانات إلى أصحابها

عدم التدخل فيما ال يعنيك من خصوصيات األخرين
عدم نشر الشائعات والتحدث فيما ال يفيد بالغيبة والنميمة

https://hulul.online/


90

ب ـ  يكتب الطلبة ثالثة من المظاهر السلبية المخالفة للذوق العام.
. ........................................................................................................................................................ -١
. ........................................................................................................................................................ -٢
. ........................................................................................................................................................ -٣

2 نشاط

نـــصَّ النظـــام األساســـي للحكـــم فـــي المملكة العربية الســـعودية علـــى أن األســـرة هي نواة 
المجتمـــع، وأن الدولـــة تحـــرص علـــى توثيـــق أواصرهـــا، والحفـــاظ علـــى قيمهـــا العربيـــة 

واإلسامية. 

 أ ـ يكتب الطلبة خمس قيم أخالقية يتمتع بها أفراد المجتمع السعودي.

. ........................................................................................................................................................ -١

. ........................................................................................................................................................ -٢

. ........................................................................................................................................................ -٣

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

. ........................................................................................................................................................ -5
ب ـ يكتب الطلبة فقرة موجزة عن األخالق العربية واإلسالمية.

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

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

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

الوحدة الثالثة  |  الدرس الرابع عشر

تشويه المرافق العامة بالكتابة
االعتداء على حق المعاقين وكبار السن

التنمر وإطالق العبارات الخادشة او العنصرية او الشتائم

الحفاظ على الهوية العربية
الحفاظ على الهوية اإلسالمية

ترسيخ القيم الوطنية
توثيق األواصر والعالقات

الوسطية واالعتدال

 مجموعة األفكار واألحكام والعواطف والعادات فاألخالق هي
الجوهر لإلسالم وروحه السارية في جميع جوانبه
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الوحدة الثالثة  |  الدرس الرابع عشر

للمحافظة على الذوق العام أسس، من أبرزها: 

  احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في الوطن.
 تجنـــب الظهـــور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشـــم، أو ارتـــداء زي أو لباس يحمل 

صوراً، أو أشـــكاالً، أو عامات، أو عبارات مسيئة.
 تجنـــب الكتابـــة أو الرســـم على الجدران، ووســـائل النقل، إذا لم يكـــن مرخصاً بذلك من 

المعنية. الجهة 
 تجنـــب التلفـــظ فـــي األماكـــن العامة بأي قـــول أو فعل فيه إيـــذاء لمرتاديهـــا، أو إضرار 

بهـــم، أو يؤدي إلـــى إخافتهم أو تعريضهـــم للخطر.

3 نشاط
أصـــدر مجلـــس الـــوزراء في وطننـــا الئحة المحافظـــة على الـــذوق العام لحمايـــة المجتمع 
الســـعودي مـــن أي ســـلوك مخالف لـــآداب العامة، والقيـــم واألخاق العربية واإلســـامية.

يرجع الطلبة إلى الرابط اإللكتروني لالئحة لتحديد ما يأتي:
ت عليها  الالئحة  أ ـ مقدار  الغرامة المالية التي نصَّ

لمن يخالف آداب  الذوق  العام.

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

ت عليها الالئحة. ب ـ األماكن العامة التي نصَّ

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

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

www.ncar.gov.sa خمسة آالف ريال

 المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجان أو بمقابل من األسواق
 والمجتمعات التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمتاحف

 والمسارح والمالعب والمنشات الطبية والحدائق والطرق والشواطئ
والمعارض ونحو ذلك
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يَّ الوطني،  المالبس مظهر حضاري لجميع األمم والمجتمعات، وارتداء الرجل الزِّ
 والمرأة اللباَس المحتشم ُيبرز الوجه الصحيح للمجتمع السعودي.

ما الممارسات غير السليمة في الحاالت اآلتية؟
  ارتداء ثياب النوم في المسجد أو المناسبات العامة.

  ارتداء الثوب السعودي النظيف.
  ارتداء المرأة مابس محتشمة.

  ارتداء قميص عليه كتابة مسيئة.

يضـــع الطلبـــة عالمـــة )( أمـــام العبـــارة الصحيحـــة، وعالمـــة )( أمـــام العبـــارة غيـــر 
الصحيحـــة:

أ- التعبيـــر عـــن المشـــاعر بهـــدوء ووضوح من آداب الـــذوق العام.          

ب- االهتمام بالنظافة الشـــخصية ونظافة المكان ليســـت من آداب الذوق العام. 

ج- الجلوس أو الوقوف في األماكن المخصصة لكبار السن وذوي االحتياجات 

الخاصـــة مـــن آداب الـــذوق العـــام.

د- تشـــويه المرافـــق العامـــة والمتنزهـــات ليس من آداب الذوق العـــام. 

1

٢

تقويم الدرس الرابع عشر
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٣

٤

5

يذكر الطلبة أربعًا من الممارسات المخالفة آلداب الذوق العام في األماكن العامة.
. .....................................................................................................................-١
. .....................................................................................................................-٢
. .....................................................................................................................-٣
. .....................................................................................................................-4

ألهميـــة حمايـــة الـــذوق العـــام وتوعيـــة النـــاس بذلـــك، يقتـــرح الطلبـــة ثـــالث عبـــارات 
مناســـبة للتغريـــد بهـــا فـــي )تويتـــر(.

. .....................................................................................................................-١

. .....................................................................................................................-٢

. .....................................................................................................................-٣

يصف الطلبة أثر السلوك الَخَطأ في اآلخرين.
.............................................................................................................................

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

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

تقومي الدرس الرابع عشر

تشويه المرافق العامة بالكتابة
االعتداء علة حق المعاقين وكبار السن

التنمر وإطالق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم
تعريض الناس للخطر وإخافتهم

حافظ على ادابك العامة مهما تغيرت أحوالك
إذا أردت أن تحافظ على جمال صورة مجتمعك إجعل ذلك ينعكس على سلوكك

ديننا الحنيف يبحث على الحياء وعلى الذوق العام واحترام المجتمع

يعطي انطباع سيء عن ثقافتنا العريقة وعلى اإلرث الحضاري
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