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 األدیان والثقافات واألخالق: معلومات للوالدین

 من مختلف األدیان والثقافات مجتمعات فيالعیش 

 ات نظروجھلھم وأشخاًصا من خلفیات وأدیان مختلفة  ي الحیاة الیومیةفالشباب األطفال و یلتقي
 ى اإلنسانتثیرلدالمعتقدات والقیم الدینیة و. سمة أساسیة في مجتمعنا. التنوع العالم نحو متنوعة

"األدیان والثقافات واألخالق" ھذه األسئلة ویساعد على اكتشاف مادة تدریس . ویتناول عدیدة أسئلة
 .القواسم المشتركة والتنوع

 األدیان والثقافات 
م حیاتك الیومیة؟ ما ھي األفكار التي تنظ؟ كیف والمناسباتعیاد كیف ولماذا یحتفل الناس باأل

سئلة الثقافات؟ ھذه األعلى التقالید الدینیة أثرت ؟ كیف لیھااتنتبھ ما ھي القواعد التي وتھمك؟ 
عالم على فھم ال النشأیساعد  وھذا الشباب.یجب أن یتم التعامل معھا من قبل األطفال و مثیالتھاو

 رام الناس من مختلف الخلفیات الدینیة والثقافیة واإلیدیولوجیةالذي یعیشون فیھ واحت

 فلسفةالاألخالق و
 ابواإلنجالفشل والنجاح واألمن وعند التفكیر في التجارب اإلنسانیة األساسیة مثل الخوف 

الكرامة والمسؤولیة والحریة والعدالة  :واعین بالقیم األساسیة الشبابالموت، یصبح والمرض و
مكن للفالسفة إثراء التعلم في جمیع التخصصات والمساعدة في التعامل مع القضایا وی اإلنسانیة.

 .المثیرة للجدل والتحدیات األخالقیة

 الھدف في المناھج الدراسیة 
 .في المجتمع األدیانمدى تنوع التالمیذ من البنین والبنات یدرك  -
 .سوف تتعلم العناصر والتقالید الممیزة لألدیان المختلفةو -
 .التقالید الدینیة في المجتمعمعنى یفھمون و -
متعددة الالنظر  وجھاتالتواصل مع الناس من مختلف المعتقدات و ھمیمكنفي حیاتھم الیومیة و -

 .مع أشخاص من أدیان وثقافات أخرىو نحو العالم
 .یحترمون طرق الحیاة والقیم المختلفةو -
 .الیومیة تھمحیا فيالفلسفیة واألخالقیة  المسائلمع  ونتعاملوی -
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 في المدرسة االبتدائیة اساسیةنقاط 
في  وأالمدرسة في  سواءالتي یواجھونھا ، ألدیانلمختلفة الجوانب المواضیع وال التالمیذ یناقش
 على المحتویات األساسیة والتقالید والعادات فإنھم یتعرفونوجھ الخصوص،  علىو الیومیة.الحیاة 

 والتزال. في كانتون زیورخ الحیاةالثقافة و بھاأثرت تالمسیحیة، والتي 

والقیم  التحدیات ، وفيھا بشكل قاطعلیال یمكن اإلجابة عالتي سئلة الفكر في األاألطفال  ویمعن
 .جنب إليجنبا یُبنى على أساسھا التعایش والقواعد األخالقیة التي 

 المتوسطة في المدرسة الثانویة أساسیةنقاط 
ھودیة المسیحیة والی :دیان العالم الرئیسیةألساسیة الخصائص األطالب المرحلة الثانویة  یتعلم

 .كیف یتعامل الناس مع تقالیدھم الدینیة والثقافیة ویستكشفون. واإلسالم والھندوسیة والبوذیة

المسؤولیة ویدرك التحدیات األخالقیة ویتعلم أیًضا توضیح القیم والقواعد لتبریر القرارات الشباب و
 .عنھا

 "الدیانات والثقافات واألخالق"مادة 

ء یكتسب معرفة األدیان المختلفة كجز . وبذلك"الدیانات والثقافات واألخالق"مادة علم طفلك سیت
في وقتنا یعزز فھم العالم الذي جزء من التعلیم العام  وھو .األسئلة األخالقیة سیناقشمن الثقافة و

 الحالي.

دیني یبقى التعلیم الو. لواألطفاآلباء واألمھات اومواقف العالم نحو  وجھات النظر التعلیمحترم وی
 ال تحل محل تدریس الكنائس "الدیانات والثقافات واألخالق"إن مادة . مسؤولیة الوالدینمن  للطفل
 .ولیست شرطا لاللتحاق بھذه المؤسسات الدینیةالدینیة األخرى،  ؤسساتوالم

 أثناءالة ص یسمح بإقامة السبیل المثال،  وعلي .في المدرسةبھا ال یسمح الدینیة  الطقوسممارسة 
 .مختلفةالدینیة التقالید ال أصحابیتعلم الطالب متى وكیف یصلي  ،بدال من ذلك .الدرس

، المشاركةبجمیع الطالب لھا ب یُسمح"األدیان والثقافات واألخالق" بطریقة مادة یتم تنظیم تدریس 
 .میروالض ةدیحریة العق علي. والدستور یُلزم الحفاظ بغض النظر عن أصلھم أو انتمائھم الدیني
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 :ویتم تدریسھا على النحو التالي ةإلزامی"الدیانات والثقافات واألخالق"  مادة

 سبوعاأل درس في رس االبتدائیة االصف السادس في المد من الصف األول إلي ←
 درسین في األسبوع    الثانویةرس االمدالصف األول في  ←
 وعدرس في األسب    ةلثانویا في المدارسالثاني  الصف ←

 على الموقع اإللكتروني لـ . یرجى االتصال بمعلم طفلك إذا كان لدیك أي أسئلة
Volksschulamt     خ ومعلومات إضافیة عن األدیانیزیورل 21التدریس رقم  منھجستجد   

 :والثقافات واألخالق

www.zh.ch/vs-schulinfo -> Unterricht -> Fachbereiche & Module 

https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht/fachbereiche-und-module.html

