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حضرة صـاحـب الّســــمــّو 

الـشيـــخ تــمـيـم بــن حــمد آل ثاني
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الدرس السابع:

الدرس الثامن:

الفهرسالفهرس



بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمدهلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد،

يأتــي إعــداد كتــاب التاريــخ القطــري واملواطنــة للمــدارس الخاصــة كافــة ،مــن أجــل تعريــف 

الطلبــة باإلنجــازات التاريخيــة والحضاريــة لدولــة قطــر عبــر العصــور التاريخيــة املختلفــة، 

والتأكيد على دور األجداد واآلباء في صنع هذا التاريخ من خالل التآلف بين القيادة والشعب 

من جانب ، ودور قادة الدولة وجهودهم في بناء دولة قطر الحديثة ونهضتها في املجاالت كافة 

مــن جانــب آخــر ، وكذلــك بهــدف تعزيــز  فهــم الطلبــة ألدوارهــم الحاليــة واملســتقبلية فــي الحفــاظ 

علــى الهويــة القطريــة وهــذه اإلنجــازات والبنــاء عليهــا.

التاريــخ  مجالــي  بيــن  الدمــج  واملواطنــة  القطــري  التاريــخ  كتــب  سلســة  تضمنــت  وقــد 

واملواطنة،بمــا يعــزز مجموعــة مــن القيــم القائمــة علــى االنتمــاء والــوالء والوســطية واالعتــدال 

والحقــوق والواجبــات فــي ظــل املواطنــة الفاعلــة ،وترســيخ مبــادئ العيــش املشــترك بمــا يعمــق 

الوحــدة الوطنيــة، وتــم االعتمــاد فــي طــرح املوضوعــات علــى التــوازن بيــن الجوانــب املعرفيــة 

واملهاريــة والوجدانيــة املســتمدة مــن وثيقــة معاييـــر الدراســات االجتماعيــة فــي دولــة قطــر ،وبمــا 

يراعــي الترتيــب الزمنـــي لألحــداث بعيــدا عــن الحشــو والتكــرار واالســهاب، وبمــا يعــزز جوانــب 

التفكيـــر الناقــد واالبداعــي وحــل املشــكالت مــن خــالل تنــوع التدريبــات واألنشــطة لتلبيــة أنمــاط 

التعلــم املختلفــة عنــد الطلبــة.

ويشتمل كتاب املستوى الرابع على  ثمانية  دروس على النحو اآلتي:

الــدرس األول: أســرة آل ثانــي، الــدرس الثانــي: نشــأة إمــارة قطــر ، الــدرس الثالــث: الشــيخ 

عبــدهللا بــن جاســم  آل ثانــي، الــدرس الرابــع: التــــراث، الــدرس الخامــس: أركان الدولــة ، الــدرس 

الســادس: حقوقــي، الــدرس الســابع: واجباتــي، الــدرس الثامــن: الصالــح العــام.

ونأمل من الطلبة التفاعل اإليجابي مع محتويات الكتاب بهدف اكتساب املعرفة واملهارة 

وبناء االتجاهات اإليجابية وفهم أدواركم ومسؤولياتكم تجاه وطنكم قطر والعالم جميعا.

وهللا ولي التوفيق 	 	 	

الفهرس:

الفهرس

املقدمةالفهرس



الفهرس الفهرس



الفهرس

أسرة آل ثاني

ثاني   إمارة قطر. آل  أُقـــدُر دور أســرة   
فـــــي تــوحــيــد قــبــائــل قطر 

وتأسيس اإلمارة.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

 يرتب توالي فترات حكام أسرة آل ثاني باستخدام اخلط الزمني.
 يتتبع خط سير أسرة آل ثاني من منطقة جند حتى الدوحة.

 يبني دور أسرة آل ثاني فـي توحيد قبائل قطر وتأسيس اإلمارة.

الدرس األولالفهرس



اســتخرج مــن الخريطــة محطــات خــط ســير أســرة آل ثانــي مــن منطقــة الوشــم فــي نجــد 

وحتــى اســتقرارهم فــي الدوحــة:

خط سير آل ثاني

أسرة آل ثاني

 بوصول أسرة آل ثاني إلى قطر.
ً
يبدأ التاريخ الحديث لبالدنا

فهل تعرف ملاذا هاجرت أسرة آل ثاني إلى قطر؟ وكيف تم ذلك؟

عاشت القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية حياة معتمدة في غالبيتها على التنقل و الترحال بحثا 

عن موارد املياه وأماكن الرعي.

هاجــرت القبائــل العربيــة مــن داخــل شــبه الجزيــرة العربيــة إلــى ســواحلها نتيجــة ســوء األحــوال 

االقتصاديــة، ومــن تلــك القبائــل قبيلــة بنــي تميــم.

يعــود نســب آل ثانــي إلــى قبيلــة بنــي تميــم العربيــة التــي كانــت تســكن منطقــة نجــد منــذ عصــر مــا قبــل 

اإلســالم، وانتشــرت فروعهــا فــي كافــة أرجــاء شــبه الجزيــرة العربيــة ومنهــا قطــر.

شكل )1( خط سيـــر أســـرة آل ثاني
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الوشم.                                                                                 2- .......................................................................................................  -1

....................................................................................................... -4                   ....................................................................................................... -3

....................................................................................................... -6                        ..................................................................................................  -5

الدوحة.  -7

اقرأ واستنتج

انتقلــت أســرة آل ثانــي مــن الوشــم بمنطقــة نجــد إلــى واحــة جبريــن،	ومنهــا إلــى جنــوب قطــر،	حيــث ســبقهم فــي	

	إلى الرويس والزبارة وفويرط التي توفي بها الشيخ	
ً
االرتحال إليها كثير من فروع قبيلة بني تميم،	ثم انتقلوا شماال

ثانــي بــن محمــد جــد األســرة.	

الحظ الخط الزمني لُحكام دولتنا من أسرة آل ثاني  

الشيخ محمد بن ثاني

1851	-	1878م

1

الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني

1878	-	1913م

2

الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني

1913	-	1949م

3

الشيخ علي بن عبدهللا آل ثاني

1949	-	1960م

4

الشيخ أحمد بن علي آل ثاني

1960	-	1972م

5

الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

1972	-	1995م

6

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

1995	-	2013م

7

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

2013	م	-	حفظه هللا	
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أكمل:

أطول فترة حكم في أسرة آل ثاني الشيخ :- 1

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

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

مدة حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني:- 2

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

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

من خالل دراستك للخط الزمني لحكام أسرة آل ثاني أجب عن األسئلة التالية:	

ولد الشيخ محمد بن ثاني في فويرط،	وفيها نشأ وتلقى تعليمه العلمي والدينـي.

	لقبائل قطر.
ً
انتقل مع أسرته من فويرط إلى الدوحة بعد وفاة والده،	وأصبح زعيما

أجمعت قبائل قطر على الشيخ محمد بن ثاني كشيخ لقطر؛	لـما قام به من أعمال،	ومن أبرزها:

أ	-	توحيد القبائل القطرية.

ب	-	نجح في الحصول على اعتراف بريطانيا بقطر كإمارة مستقلة.

توفي الشيخ محمد بن ثاني عام	1878	م،	وتولى الحكم من بعده ابنه الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني.

فكر وأكمل

الشيخ محمد بن ثاني )1851 - 1878 م(:
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يقول الرحالة بلجريف الذي زار قطر عام 1863م عن الشيخ محمد بن ثاني والذي لقب بشيخ الدوحة:

»هو رجل مســن ذكي ماهر مشــهور بالفطنة والطباع الطيبة، ســريع البديهة، ذو روح مرحة، ولكنه شــديد 

الحــذر، وهــو محــاور بــارع، يحــب األدب والشــعر ومناقشــة املواضيــع املختلفــة«.

ما اللقب الذي أطلق على الشيخ محمد بن ثاني حاكم قطر؟- 1

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

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

عدد الصفات التي تميزت بها شخصية الشيخ محمد بن ثاني.- 2

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

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

ما الصفات التي تحب أن تقتدي بها من صفات الشيخ محمد بن ثاني؟- 3

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

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

اقرأ واستنتج
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-	يعود نسب آل ثاني إلى قبيلة بنـي تميم العربية التي كانت تسكن منطقة نجد منذ عصر	

ما قبل اإلسالم.

-	انتقلــت أســرة آل ثانــي مــن الوشــم بمنطقــة نجــد إلــى واحــة جبريــن ومنهــا إلــى جنــوب قطــر،	

ثــم انتقلــوا إلــى الرويــس والزبــارة وفويــرط.	

	 ولد الشيخ محمد بن ثاني في فويرط،	ونشأ وتلقى تعليمه فيها	.	

	 انتقل مع أسرته إلى الدوحة بعد وفاة والده الشيخ ثاني بن محمد،	أجمعت		

قبائــل قطــر علــى الشــيخ محمــد بــن ثانــي كشــيخ لقطــر،	ملــا قــام بــه مــن		أعمــال	

أبرزها	:

1.	توحيد قبائل قطر	.

2.	الحصول على اعتراف بريطانيا بقطر كإمارة مستقلة	.

	 1878م،	وتولــى الحكــم مــن بعــده ابنــه		 	توفــى الشــيخ محمــد بــن ثانــي عــام	

الشــيخ جاســم بــن محمــد.

أسرة آل ثاني 

الشيخ محمد بن ثاني )1851 - 1878 م (

الفهرس

الفهرس
تذكر

أسرة آل ثاني 
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النشاط األول: شــارك أحــد زمالئــك فــي كتابــة فقــرة لإلذاعــة املدرســية عــن فتــرة حكــم الشــيخ	
محمــد بــن ثانــي،	وكيــف وحــدت القبائــل القطريــة تحــت زعامتــه.
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............................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية:

1	 كان موطن أسرة آل ثاني قبل هجرتهم إلى قطر في منطقة:.

ب-	الحجاز.أ	-	الوشم.
	د	-	الخور.جـ	-	األحساء.

ثالث حكام دولة قطر الشيخ:. 2

ب-	جاسم بن محمد بن ثاني.أ	-	محمد بن ثاني.
	د	-	عبد هللا بن جاسم آل ثاني.جـ	-	علي بن عبد هللا آل ثاني.

3	 كانت أطول مدة حكم لقطر في عهد الشيخ:.

ب- جاسم بن محمد بن ثاني.أ- أحمد بن علي آل ثاني.

د- عبد هللا بن جاسم آل ثاني.ج- علي بن عبد هللا آل ثاني.

	(	أمام العبارة الخطأ: (	أمام العبارة الصحيحة،	وعالمة	) السؤال الثاني: ضع عالمة	)

1 -)          ( ولد الشيخ محمد بن ثاني في الدوحة.	

2 -)          ( هاجرت أسرة آل ثاني إلى قطر قادمة من إقليم نجد .	

3 -)          ( نجح الشيخ محمد بن ثاني في الحصول على اعتراف بريطانيا بقطر كإمارة مستقلة.	

السؤال الثالث: أكمل الفراغات اآلتية:

لقب الشيخ محمد بن ثاني بـ ...............................................................- 1

2 - .
ً
استمر حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ............................................................... عاما

الحاكم الثاني الذي تولى حكم دولة قطر عام 1878 ................................................................- 3
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السؤال الرابع: أكمل الخط الزمني لحكام أسرة آل ثاني:

السؤال الخامس: بم تفسر:

1.	هجرة أسرة آل ثاني من منطقة نجد إلى قطر؟

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

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

2.		إجماع القبائل في قطر على الشيخ محمد بن ثاني كشيخ لقطر؟

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

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

1851	-	1878م

1

1878	-	1913م

2

1913	-	1949م

3

1949	-	1960م

4

ثانًيا: التدريبات
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الفهرس الفهرس



الفهرس

نشأة إمارة  قطر

 أعتــُز بــدور الشــيخ جاســم   قائمقام، احلامية.
بــن محمــد فـــي تأســيس 

بــادي قطــر.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

  يقدر دور الشيخ جاسم بن محمد فـي تأسيس إمارة قطر.
يتعرف على أهم أعمال وإجنازات حكام دولة قطر.

الدرس الثانيالفهرس



نشأة إمارة قطر

الحظ الشعار التالي، ثم أجب عن األسئلة اآلتية:

إلى ماذا يرمز هذا الشعار؟- 1

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

متى تحتفل دولة قطر باليوم الوطني؟- 2

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

ملاذا تحتفل دولة قطر باليوم الوطني؟- 3

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

هل تعرف الشيخ املؤسس لدولة قطر؟- 4

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

الحظ واستنتج

نشــأ الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن ثانــي بالدوحــة فــي كنــف والــده الشــيخ محمــد بــن ثانــي الــذي اهتــم بتعليمــه 

القــرآن وعلومــه، وآداب الفروســية، وأكســبه مهــارات القنــص، ودربــه علــى العمــل بالتجــارة وخاصــة تجــارة اللؤلــؤ، 

 عــن ذلــك، فقــد كان يشــارك والــده فــي إدارة حكــم البــالد.
ً
فضــال

تولى الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني حكم البالد بعد وفاة والده في الثامن عشر من ديسمبر عام 1878م.

و يعد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني املؤسس الفعلي لقطر بسبب:

صفاته التي تمتع بها مثل الشجاعة وحب العلم.

أعماله الدينية من بنائه املساجد واستضافة العلماء.

تميز عهده بانتشار األمن والعدل والرخاء وازدهار التجارة.

1

2

3

: الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني )1878 - 1913 م(:
ً

  أوال

  ثانًيا: العاقات القطرية العثمانية:

  معركة الوجبة 1893م:
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 مما سبق حاول أن تستخلص الصفات التي تمتع بها الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. 	

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

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

اقرأ واستنتج

تطلــع الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن ثانــي إلقامــة عالقــات طيبــة مــع الدولــة 

العثمانيــة؛ فأرســل دعــوة لهــم يرحــب فيهــا بقــدوم حاميــة عثمانيــة ملســاعدته فــي 

 لــه علــى ذلــك منحتــه 
ً
الوقــوف ملواجهــة األطمــاع البريطانيــة فــي بــالده، وتقديــرا

 عــن الحاكــم العثمانــي فــي قطــر.
ً
الخالفــة العثمانيــة لقــب قائمقــام؛ أي: نائبــا

وقــد نتــج عــن وجــود الحاميــة العثمانيــة فــي قطــر: حمايــة البــالد مــن التدخــل 

األجنبــي، وتوفيـــر األمــن.

  ثانًيا: العاقات القطرية العثمانية:

  معركة الوجبة 1893م:

القبائل 
القطرية

القوات 
العثمانية

اأطراف املعركة:

قــــــائــــــمــــــقــــــام : نـــــــــائـــــــــب الــــــحــــــاكــــــم 
العثماني.

الحامية : قـــوة عسكرية هدفها 
حماية منطقة ما.

مفاهيم أتعلمها:

محاولة العثمانيين فرض الضرائب على تجارة اللؤلؤ.	 

اعتقال الوالي العثماني للشيخ أحمد بن محمد شقيق الشيخ جاسم  ومعه 16 من وجهاء قبائل قطر.	 

أسباب املعركة:
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شكل )1( معركة الوجبة

رفــض الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن ثانــي مقابلــة الوالــي العثمانــي لعلمــه بغــدره، فتوجــه ومعــه القــوات 

القطريــة إلــى قلعــة الوجبــة، ونظــم قواتــه، ونصــب الكمائــن للجيــش العثمانــي الــذي زحــف ملالقاتــه، حيــث 

تمكــن الشــيخ جاســم مــن إلحــاق الخســائر بهــم، بينمــا فــر  بقيــة الجيــش العثمانــي مــن املعركــة.

انتصــرت القــوات القطريــة بقيــادة الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن ثانــي علــى العثمانييــن، وفــك أســر أخيــه 

الشــيخ أحمــد بــن محمــد ومــن معــه.

أحداث املعركة:

نتائج املعركة:
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حدد موقع املعركة. 	

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

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

الحظ واستنتج

ما راأيك؟

سمعت أحد زمائك يتساءل: كيف تمكنت القوات القطرية من االنتصار على الجيش العثماني كبيـر 

العدد والعدة؟ بم ترد عليه؟

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

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

دلل على عبقرية الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحربية؟ 	

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

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

إثرائي: فكر واستنتج

إثرائي: فكر وناقش
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1

2

أظهرت أهمية االتحاد بين القبائل القطرية في مواجهة األزمات.

أوضحــت تقديــر الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد الثانــي للشــيخ جاســم مــن خــالل إرســاله 

رســالة يعتــذر فيهــا عمــا بــدر مــن الوالــي العثمانــي.

   أهمية معركة الوجبة للقطريين:

عام يدل موقف السلطان العثماني عبد الحميد الثاني؟ 	

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

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

ماذا تعلمت من حياة ومواقف الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني؟ 	

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

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

إثرائي: فكر وناقش

إثرائي: فكر وناقش

توفــي الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن ثانــي فــي 17 يوليــو 1913 م، ودفــن فــي لوســيل بعــد أن ق�ضــى عمــره فــي قيــادة 

شــعبه ونجــح بسياســته الحكيمــة التــي اتبعهــا فــي مواجهــة الصعوبــات والتحديــات الداخليــة والخارجيــة.

   وفاة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني:
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الفهرس
تذكر

نشأة إمارة قطر

الفهرس

1	 نشــأ الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن ثانــي بالدوحــة	،	تعلــم القــران وعلومــه وآداب الفروســية،	ودربــه	.

والــده علــى العمــل بتجــارة اللؤلــؤ،	كمــا كان يشــارك والــده فــي إدارة شــؤون الحكــم	.

2	 تولى الشيخ جاسم بن محمد حكم البالد بعد وفاة والده في الثامن عشر من ديسمبرعام	1878م..

الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني :

يعد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني 

املؤسس الفعلي لقطر بسبب:

1	 صفاته مثل الشجاعة وحب العلم	..

2	 أعـــمـــالـــه الـــديـــنـــيـــة مـــثـــل بــــنــــاء	املـــســـاجـــد	.

واستضافة العلماء.

3	 ــــن والــــعــــدل	. ــ 	تــمــيـــــز عــــهــــده بـــانـــتـــشـــار األمـ

والرخاء	وازدهار التجارة.

4	 أرسل الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني	.

دعـــــوة لـــلـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة يـــرحـــب فيها	

بقدوم حامية عثمانية وتقديرا له منح	

لقب قائمقام.

5	 	توفى الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني	.

في	17	يوليو	1913م،ودفن في لوسيل	.

أطـــراف املــعــركــة : قبائل قطر والــقــوات 

العثمانية.

أسباب املعركة :	محاولة العثمانيين فرض	

ضــرائــب على تــجــارة الــلــؤلــؤ،	واعــتــقــال الــوالــي	

الــعــثــمــانــي الــشــيــخ احـــمـــد بـــن مــحــمــد شقيق	

الشيخ جاسم ومعه	16	من وجهاء	قطر	.

أحداث املعركة:	بعد أن رفض الشيخ جاسم	

بن محمد بن ثاني مقابلة الوالي	،	نظم قواته	

،	ونصب الكمائن للجيش	 فــي قلعة الوجبة	

العثماني ملحقا بهم خسائر.

انــتــصــرت الــقــوات القطرية	 	: نتائج املعركة 

بــقــيــادة الــشــيــخ جــاســم بــن محمد بــن ثــانــي	،	

وفك أسر أخيه ومن معه	.

معركة الوجبة املؤسس الفعلي ألمارة قطر :
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النشاط األول: شــارك أحــد زمالئــك فــي تصميــم مجلــة مصــورة عــن احتفــال القطرييـــن باليــوم	
الوطني.

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

1	 عمل الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مع والده في تجارة:.

ب-	الفواكه.أ	-	الفراء.
	د	-	اللؤلؤ.جـ	-	الجلود.

أرسل الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني دعوة للعثمانيين ملساعدته في مواجهة األطماع:. 2

ب-	الفرنسية.أ	-البريطانية.
	د	-	البرتغالية.جـ	-	الهولندية.

3	 منح الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني لقب قائمقام من قبل:.

ب- فرنسا.أ- بريطانيا.

د- البرتغال.ج- الدولة العثمانية.

4	 من أسباب معركة الوجبة أسر العثمانيين للشيخ:.

ب-	محمد بن ثاني بن محمد.أ	-	جاسم بن محمد بن ثاني.
	د	-	عبد هللا بن جاسم آل ثاني.جـ	-	أحمد بن محمد بن ثاني.

	(	أمام العبارة الخطأ: (	أمام العبارة الصحيحة،	وعالمة	) السؤال الثاني: ضع عالمة	)

	)											( نشأ الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في مدينة الدوحة.	

	)											( دفن الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في لوسيل.	

	)											( تميزت العالقات بين الشيخ جاسم وبريطانيا بالتعاون.	

السؤال الثالث: أكمل الفراغات التالية:

توفي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني عام .............................................- 1

 للشيخ جاسم بن محمد بعد معركة الوجبة ............................................- 2
ً
السلطان العثماني الذي أرسل اعتذارا

أدى وجود الحامية العثمانية في قطر إلى .................................................- 3
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ثانًيا: التدريبات

السؤال الرابع: بم تفسر:

حدوث معركة الوجبة؟- 1

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

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

يعد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني املؤسس الفعلي لقطر؟- 2

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

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

السؤال الخامس: ما النتائج املترتبة على معركة الوجبة؟

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

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

السؤال السادس: وضح أهمية معركة الوجبة	1893م بالنسبة للقطريين.

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

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

السؤال السابع: عرف كال من:

الحامية: ....................................................................................................................................................................................................................- 1

قائمقام: ....................................................................................................................................................................................................................- 2
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الفهرس

الشيخ 
عبد اهلل بن جاسم آل ثاني

 أحـــــــرُص عـــلـــى الــتــمــيــز   املعاهدات، النفط.
لرفعة  اإلجنازات  وحتقيق 

بلدي قطر.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا على أن :

   يتعرف أهم أعمال وإجنازات حكام دولة قطر.

الدرس االثالثالفهرس



عيـــن الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ابنه الشيخ عبد هللا بن جاسم 

 منــه علــى أن يعــده لحكــم البــالد، 
ً
آل ثانــي، حاكمــا ملدينــة الدوحــة؛ حرصــا

.
ً
رغــم أنــه لــم يكــن أكبـــر أبنائــه ســنا

ولــد الشــيخ عبــد هللا بــن جاســم آل ثانــي فــي مدينــة الدوحــة، وتولــى الحكــم بعــد وفــاة والــده عــام 1913م، 

فأصبــح الحاكــم الثالــث لدولــة قطــر.

عرف عنه التدين، وشدة الذكاء، والشجاعة، وسعة العلم واملعرفة.

توفـي الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني سنة 1957م.

الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني.

الشيخ عبد اهلل بن جاسم آل ثاني

  الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني )1913 - 1949م(:

اذكر أسماء الحكام الذين تولوا الحكم قبل الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني. 	

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

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

ما رأيك في تهيئة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ابنه للحكم، وإسناد املسؤوليات إليه وهو شاب؟ 	

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

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

ما شعورك عندما يكلفك والدك ببعض املهام؟ 	

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

إثرائي: تعلم ذاتي

أهم أعمال وإنجازات الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني:
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مرت قطر خالل فترة حكم الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني بأحداث تاريخية بارزة، وتميز عهده بعدد من 

األعمــال واإلنجازات؛ منها: 

1-  اهتمامه بالتعليم، فأنشأ أول مدرسة سميت باملدرسة األثرية.

2-  اكتشاف النفط في عهده في منطقة دخان عام 1940م.

3-  عقده املعاهدات مع بريطانيا؛ لحفظ استقرار الباد.

أهم أعمال وإنجازات الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني:

كم استمر حكم الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني؟ 	

.
ً
      ..................................................  عاما

اقرأ واستنتج

ملاذا اهتم الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني بالتعليم؟ 	

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

كيف عمل الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني على تحقيق االستقرار في إمارة قطر؟ 	

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

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

إثرائي: فكر وأجب
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قال الشيخ محمد بن عبد العزيز املانع مدير املدرسة األثرية بالدوحة:

، محافظا على شرائع 
ً
 جدا

ً
 ذكيا

ً
كان الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني رجال

 
ً
 ألهــل العلــم معظمــا

ً
، كريــم الشــمائل، محبــا

ً
، صالحــا

ً
، نزيهــا

ً
اإلســالم، عفيفــا

 باآلداب الشرعية، يبغض أهل البدع وال يألف مجالستهم، يعرف 
َ
لهم، متأدبا

 من أخبار العرب القديمة والحديثة، كثير السماع لكتب التفسير 
ً
 صالحا

ً
طرفا

والحديث والتاريخ، قلما يتحدث الناس ب�ضــيء من ذلك إال وله فيه إملام.

 ما القيم األخاقية املستفادة من سيرة الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني؟ 	

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

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

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

ما الصفة التي أعجبتك في شخصية الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني؟ وملاذا؟ 	

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

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

من خال مصادر التعلم سجل بعض أسماء رواد التعليم من خريجي املدرسة األثرية. 	

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

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

اقرأ وحلل

من رواد التعليم في قطر.
الشيخ محمد بن عبد العزيز املانع هو:

أحــــد أبــــرز رواد التعليــــــم علــى مســتوى	
ولــد	 العـــربية،	 الجزيـــــرة  وشــبه  قطــر 
كان مديــرا ألول مدرســة	 1882م،	 عــام	
علميــة فــي قطــر	1913م سميــــــــــت باســـــــــــم	
خرجــت	 التــــــــــي  األثـــــــريـــــــــــة  املدرســـــــــــــــــة 
	مــن العلمــاء	واملثقفيـــن القطرييـــن	

ً
جيــال

والخليجييــن،	منهــم الشــيخ عبــد هللا بــن	
زيــد آل محمــود.

أضف  ملعلوماتك

إثرائي : ابـحث وتـعلم
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وتولــى الحكــم	 	، ولــد الشــيخ عبــدهللا بــن جاســم آل ثانــي فــي الدوحــة	

ســنة	1913م،	عــرف عنــه التديــن،	وســعة العلــم واملعرفــة،	وشــدة الــذكاء،	

والشــجاعة.

أهم اعمال وانجازات الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني :

1.االهتمام بالتعليم وانشاء	املدرسة األثرية.

2.اكتشاف النفط في منطقة دخان سنة	1940م.

3.عقد املعاهدات مع بريطانيا	.

الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني

الفهرس

تذكر

الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني

الفهرس
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النشاط األول: شــارك زمــالءك فــي كتابــة فقــرة عــن الشــيخ عبــد هللا بــن جاســم آل ثانــي،	تتنــاول	
فيهــا أهــم صفاتــه وأعماله.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

1	 ولد الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني في مدينة:.

ب-	فويرط.أ	-	الوكرة.
	د	-	الزبارة.جـ	-	الدوحة.

الحاكم الثالث لدولة قطر الشيخ:. 2

ب-	عبد هللا بن جاسم آل ثاني.أ	-جاسم بن محمد آل ثاني.
	د	-	أحمد بن علي آل ثاني.جـ	-	علي بن جاسم آل ثاني.

3	 اكتشف النفط في عهد الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني في منطقة:.

ب- فويرط.أ- الزبارة.

د- دخان.ج- الدوحة.

4	 سميت أول مدرسة أنشئت في عهد الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني باملدرسة:.

ب-	األثرية.أ	-	املستقلة.
	د	-	الدينية.جـ	-	الفنية.

	(	أمام العبارة الخطأ: (	أمام العبارة الصحيحة،	وعالمة	) السؤال الثاني: ضع عالمة	)
1 -)    ( تولى الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني الحكم عام 1913م.	

2 -)    ( اكتشف في عهد الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني النفط في منطقة مسيعيد عام 1940م.	

3 -)    ( عقد الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني املعاهدات مع بريطانيا؛ لحفظ استقرار البالد.	

السؤال الثالث: أجب عن األسئلة التالية:
عدد بعض إنجازات الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني:- 1

) أ ( .......................................................................................................................
)ب( .......................................................................................................................

اذكر بعض صفات الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني:- 2
) أ ( .......................................................................................................................
)ب( .......................................................................................................................
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الفهرس الفهرس



الفهرس

التراث

 أعتز بتراث بلدي قطر. التراث، األهازيج.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

  مييز بني التراث املادي وغير املادي.
 يحافظ على مكونات التراث بأنواعه املختلفة.

 يتعرف على املؤسسات التي تعنى بالتراث القطري.

الفهرس
الدرس الرابع



التراث

باألمــس ســعدت بزيــارة متحــف قطــر الوطنـــي مــع والــدي، وتجولــت فــي 

 بالتعــرف علــى تــراث بلــدي العظيــم.
ً
أقســامه املختلفــة، مســتمتعا

، توارثــه أهــل قطــر مــن 
ً
 كبيـــرا

ً
 ومعنويــا

ً
 ماديــا

ً
وتمتلــك بالدنــا قطــر تراثــا

األجــداد واآلبــاء، وترعــى الدولــة هــذا التـــراث، وتعمــل علــى تنميتــه باســتمرار.

- هل ذهبت يوما إلى أحد متاحف دولة قطر؟ ما هو ؟

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

- ما هي املظاهر التراثية التي شاهدتها؟

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

- كيف تحافظ الدولة على تراث األجداد؟

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

ي: فكر وأجب إثرائ

: التراث:
ً

     أوال

هو كل ما تركه األجداد في جميع مجاالت النشاط اإلنساني؛ من علم وأدب وفِن وعمارة وعادات وقيم. 
  نماذج من التراث القطري:

  نماذج من التراث القطري:
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  نماذج من التراث القطري:

  نماذج من التراث القطري:

1- البيت القطري التقليدي:

منزل صيني قديممنزل قطري قديم

2- التراث املعنوي )غير املادي(:

1- التراث املادى:

قلعة الزبارة

مثل القالع واألبراج، والحصون والبيوت، واملشغوالت اليدوية.

تشمل اآلداب، والشعر والفنون، واألمثال الشعبية، والقصص والحكايات الشعبية.
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 مــن الطيــن 
ً
اعتمــد القطريــون فــي العمــارة علــى مــواد البنــاء املتوفــرة فــي بيئتهــم؛ حيــث كانــت تبنــى املنــازل قديمــا

والح�ضــى، أو الحجــارة.

فــي البدايــة تألــف البيــت القطــري مــن غرفــة واحــدة، وكانــت تســتخدم هــذه الغرفــة للنــوم علــى األغلــب، فيمــا 

املســاحة الخارجيــة تســتغل لألعمــال املنزليــة واالســتقبال. 

وفــي الطــراز املعمــاري القطــري التقليــدي تبــدو األســقف أفقيــة مســتوية، مــع إيجــاد مســاحات مظللــة تتقــدم 

البيــوت، وهــو مــا عــرف  بالليــوان )اإليــوان( ويشــرف علــى الحــوش مباشــرة؛ بغــرض تلطيــف الحــرارة، وهــو امتــداد 

للمســاحة الداخليــة للبيــت، ومركــز لتجمــع العائلــة وممارســة األنشــطة البيتيــة وتنــاول الطعــام. 

ومــع مــرور الوقــت زادت أعــداد الغــرف داخــل البيــت القطــري، وأضيــف ســور للبيــت لحمايتهــم مــن الريــاح 

الشــمس.  وأشــعة 

وتضمــن فنــاء البيــت )الحــوش( بئـــر العائلــة إن وجــد، كمــا شــمل البيــت علــى املجلــس، وعــادة يكــون إلــى اليميــن 

مــن املدخــل، ويختلــف عــن غــرف البيــت بزيــادة عــدد النوافــذ )الدرايــش( املطلــة علــى الشــارع، وهــو إحــدى ســمات 

املســكن التقليــدي فــي قطــر الــذي كان -ومــا زال- إلكــرام الضيــف. 

كما شمل البيت القطري على املطبخ، وغرف علوية عند زيادة عدد أفراد األسرة. 

إيوان املنزل
ً
طراز بناء املساكن في قطر قديما

هل شكل املنازل القديمة في دولة قطر يختلف عن شكل املنازل القديمة في دولة الصيـن؟ وملاذا؟ 	

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

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

إثرائي: فكر وأجب
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ً
 فــي اآلونــة األخيــرة، قــارن بيـــن أهــم مكونــات البيــت القطــري قديمــا

ً
شــهد شــكل البيــت القطــري تطــورا

.
ً
وحديثــا

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

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

باستخدام مركز مصادر التعلم، ابحث عن أشهر اآلالت املصاحبة في غناء األهازيج  الشعبية. 	

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

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

إثرائي:  فكر واستنتج

إثرائي: فكر وابحث

2- األهازيج الشعبية:

األهازيــج الشــعبية فــي دولــة قطــر هــي مــرآة تبـــرز الكثيـــر مــن عــادات هــذا املجتمــع وتقاليــده، وطبيعــة 

العالقــات االجتماعيــة فيــه. 

األهزوجة: هي نوع من األناشيد الشعبية الغنائية، التي قد يصاحبها في بعض األحيان اآلالت املوسيقية. 

أشكال األهازيج الشعبية: 

أ- األهازيج البحرية: 

وهــي األناشــيد التــي يتغنــى بهــا البحــارة أثنــاء رحالتهــم الســتخراج اللؤلــؤ أو لصيــد الســمك، وتعتبـــر مــن أغانــي 

العمــل التـــي تثيـــر همــة العامليـــن. 

تنوعــت األناشــيد واألهازيــج البحريــة التــي يغنيهــا البحــارة، ومــن أشــهرها: اليامــال، ابحــث عنهــا وأنشــدها  	

أمــام زمائــك .

إثرائي : ابحث وأنشد 
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ب- األهازيج البرية: 

هنــاك العديــد مــن األهازيــج البريــة التــي يرددهــا العمــال أثنــاء العمــل، واألهازيــج الحربيــة، وأهازيــج األطفــال، 

ومنهــا: 

 تؤدى في أوقات االحتفاالت واألعياد الوطنية. 
ً
- العرضة: أهزوجة حربية أصبحت حاليا

- أهازيج األطفال: مجموعة من األغاني الشعبية يرددها األطفال أثناء اللعب.

العرضة )الرزيف(:
هــي فــن تراثــي شــعبي يمارســه القطريــون	
فــــــــــي مناســباتهم الوطنيــة واالجتماعيــة،	
يعتمــد الحركــة واإليقــاع وقــول الشــعر	
جماعــي معبـــر عــن الرجولــــــــــــــة	 فـــي أداء	

والشــجاعة.	

أضف  ملعلوماتك

هل ذهبت يوما مع والدك أو أحد أقربائك للعرضة؟ 	

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

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

إلى ماذا ترمز العرضة في الصورة التي أمامك؟ 	

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

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

إثرائي: فكر وأجب

  ثانًيا: املؤسسات التي تعنـى بالتراث القطري:

  1.  وزارة الثقافة:

  2. هيئة متاحف قطر:
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تعتني دولة قطر بالتراث املادي واملعنوي من خالل العديد من الوزارات والهيئات؛ منها:

من أهداف مركز  نوماس:
ــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد	 ــ ــعـ ــ ــ ــبــــاب الـ تـــعـــلـــيـــم الــــشــ
القطرية األصيلة فـي شتى مناحي الحياة.

أضف  ملعلوماتك

وتقوم بدور كبير في الحفاظ على التراث القطري، من خالل: 

عروض الخيالة ضمن فعاليات درب الساعي

متحف الفن اإلسالمي

تطوير ودعم املتاحف والفنون
 والتراث.

ترميم وحماية املواقع والقالع 
والحصون التاريخية. 

وتهدف إلى:

)1(

)2(

)1(

)2(

رعاية شؤون الثقافة والفنون
 والتراث الشعبي والحفاظ عليه.

 تنظيــــم الفعاليــــات واالحتفاء 
باملناسبات الوطنية.

ومن املؤسسات األخرى التي تعنى بالتراث القطري:

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

1-  مركز نوماس.

3-  مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع.

2-  الحي الثقافي )كتارا(.

  ثانًيا: املؤسسات التي تعنـى بالتراث القطري:

  1.  وزارة الثقافة:

  2. هيئة متاحف قطر:
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دور األفراد في الحفاظ على التراث:

قم بزيارة متحف قطر الوطني، واذكر أهم األقسام املوجودة باملتحف. 	

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

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

كيف تحافظ على التراث في دولة قطر: 	

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

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

إثرائي: اكتب وعبـر

هل قمت بزيارة )كتارا( من قبل؟ صف في سطرين ماذا شاهدت؟ 	
......................................................................................................

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

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

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

إثرائي: فكر وأجب

إثرائي: فكر وأجب

يمكننا أن نحافظ على التراث الوطني لدولتنا الحبيبة بـــ:

1-  تقدير أصحاب الحرف والصناعات الشعبية التقليدية.

2-  املشاركة في إحياء االحتفاالت التراثية والشعبية.

3-  زيارة املتاحف القطرية واملحافظة على املعروضات.
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التـراث: هو كل ما تركه األجداد من علم وفن وعمارة وعادات وقيم.

والتـــراث مقســم إلــى نوعيـــن:	التـــراث املــادي مثــل القــالع واألبــراج والبيــوت وغيرهــا،	والتـــراث املعنــوي	

وتشــمل الشــعر والفنــون والقصــص وغيرهــا.

نماذج من التـراث القطري:

-	البيت القطري التقليدي.

- االهازيج الشعبية:	وهي نوع من األناشيد الغنائية،	والتي قد يصحبها اآلالت املوسيقية	.

اشكال االهازيج:	البرية والبحرية	.

1	 وزارة الثقافة..

2	 متاحف قطر..

3	 مؤسسات أخرى:	مركز نوماس	–	الحي الثقافي	)كتارا(،	مؤسسة	.

قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع.

الثراث

املؤسسات التي تعنى بالتراث

الفهرس
تذكر

التــراث

الفهرس
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النشاط األول: بمساعدة أسرتك قم بتجميع بعض الكلمات التراثية القطرية.

	لهــا.	
ً
النشاط الثاني: قــم بجمــع معلومــات عــن املنــازل القديمــة فــي دولــة قطــر،	واكتــب وصفــا

يمكــن أن تســتعين فــي ذلــك بكبــار الســن،	والصــور،	وزيــارة املتاحــف.

النشاط الثالث: اكتب بعض العبارات التـي تحث فيها زمالءك على نشر التـراث الوطنـي.

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

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

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

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية	:

1	 أي مما يأتي يعد من التراث املادي؟.

ب-	العلوم.أ	-	القالع.
	د	-	األمثال الشعبية.جـ	-	الفنون.

ترميم وحماية املواقع والقاع والحصون التاريخية من مهام:. 2

ب-	مؤسسة قطر للتربية والعلوم.أ	-	هيئة متاحف قطر.
	د	-	مركز قطر للتراث والهوية.جـ	-	الحي الثقافي	)كتارا(.

	(	أمام العبارة الخطأ: (	أمام العبارة الصحيحة،	وعالمة	) السؤال الثاني: ضع عالمة	)

)									( 1.		تعد القالع واألبراج،	والحصون والبيوت من التراث املعنوي.	

)									( 2.		التراث هو كل ما تركه األجداد من علم وفن وعمارة وعادات وتقاليد.	

)									( 3.		تهدف هيئة متاحف قطر إلى تطوير ودعم املتاحف والفنون والتراث.	

السؤال الثالث: أجب عما يلي:
1.  كيف تحافظ على التراث؟

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

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

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

.
ً
2. عدد مواد البناء املستخدمة في البيت القطري قديما

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

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

...............................................................................................................................................................................................................................
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من املؤسسات املعنية بالتراث في دولة قطر

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

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

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

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

ثانًيا: التدريبات

السؤال الرابع: أكمل الفراغ في الشكل التالي:

السؤال الخامس: 
 عدد جهود  وزارة الثقافة في الحفاظ على التراث الوطني؟

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

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

	من:
ً
السؤال السادس:  عرف كال

1-   التراث.

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

2-   األهزوجة.

...............................................................................................................................................................................................................................
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الفهرس

أركان الدولة

ــة، الــســلــطــة،  ــ ــدول ــ   ال
الشعب، اإلقليم.

 أحافــُظ على مقومات دولة 
قطــر ووحدة أركانها.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

   يوضح املقصود بكل من ) األقليم ، الشعب ، السلطة (.
   يربط بني أركان الدولة وممارسته اليومية.

الدرس الخامسالفهرس



أركان الدولة

-	في أي قارة تقع دولة قطر؟

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

-	اذكر أسماء	خمس دول من دول قارة آسيا.
...................................................................................................................................................................................................................................

-	هل تعرف معنى الدولة؟
...................................................................................................................................................................................................................................

وبها نظام	 وتتمتع بكامل سيادتها واستقاللها،	 تعد دولة قطر إحدى دول العالم التي تقع في قارة آسيا،	

سيا�ضي مستقر،	ويعيش على أرضها مجموعة من املواطنين تربطهم روابط مشتركة.

إثرائي: فكر وأجب

تتكون الدولة من ثالثة أركان مترابطة ومتماسكة معا، كما يوضحها املخطط املقابل:

السلطة 

اإلقليمالشعب

هــي مجموعــة مــن املواطنيـــن )الشــعب( يمارســون نشــاطهم علــى إقليــم جغرافــي محــدد، ويخضعــون 

لنظــام سيا�ضــي. 

 الدولة:

:الشعب: 
ً

 أوال
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- فنحن املواطنين، نعيش معا ونتعاون من أجل بناء دولتنا.

-  ينتمــي املواطنون إلى مجموعة من القبائل واألسر املتعددة، ويتوزعون على مناطق مختلفة في الدولة.

الشــعب هــو العنصــر األول واألسا�ضــي لقيــام الدولــة، هــم مجموعــة مــن املواطنيـــن يعيشــون علــى إقليــم 

مشــترك، وتربطهــم روابــط عديــدة.

:الشعب: 
ً

 أوال

اقرأ الجزء اآلتي من خطاب الصمود لسمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، وأجب عن األسئلة التي 

تليه:

	باسم قطر.	وأشير هنا بكل اعتزاز إلى املستوى األخالقي	
ً
"لقد أصبح كل من يقيم على هذه األرض ناطقا

الرفيع الذي يتمتع به هذا الشعب في مقابل حملة التحريض والحصار الذي تالها،	وإلى جمعه بين صالبة	

؛	حيث أذهلوا العالم بحفاظهم على املستوى الراقي في مقاربة	
ً
املوقف والشهامة التي تميـز بها القطريون دائما

األوضاع".

1	-	عالم تدل الصفات التي وصف بها سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشعب القطري.

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

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

2	-		دلل من الخطاب على اعتزاز سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالـمقيمين على أرض دولة قطر.

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

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

اقرأ وأجب 
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استقبال املواطنني لسمو الشيخ متيم بن 
محد آل اثين أمري البالد املفدى بعد 
خطاب مسوه يف اجلمعية العامة لألمم

املتحدة.

استقبال املواطنين ألمير البالد املفدى

املكـــــــان الـــــــذي تمــــــارس عليـــــــه الـــدولة ســيادتها،	

التابعــة	 املائيــة  واملســطحات  اليابــس،	 ويشــمل 

يعلــو األرض.	 الــذي  والفضــاء	 للدولــة،	

			الســتكمال مفهــوم الدولــة،	يجــب توافــر إقليــم	 	 	 	 	 	 	 	

يستقر عليه السكان،	وتمارس فيه سلطاتها وسيادتها،	

فاإلقليــم هــو:

-	اكتب كلمة تعبر فيها عن حب املواطنين ألمير البالد املفدى.

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

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

إثرائي: فكر وأجب

   ثانًيا:اإلقليم: 

ا: السلطة 
ً
  ثالث

 العاقة بين أركان الدولة الثاثة:  
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خريطة دولة قطر

أجب عن األسئلة اآلتية:

1-	هل يجوز لطائرة أن تمر في سماء	قطر من دون موافقة الدولة؟
...................................................................................................................................................................................................................................

2-	ما اسم املسطح املائي الذي تشرف عليه دولة قطر؟
...................................................................................................................................................................................................................................

إثرائي: فكر وناقش

ا: السلطة 
ً
  ثالث

 العاقة بين أركان الدولة الثاثة:  

هــي الجهــة املســؤولة عــن تنظيــم أمــور الشــعب وحمايتهــم،	ووضــع القوانيـــن وتنفيذهــا،	وتنفيــذ سياســة	

الدولــة الداخليــة والخارجيــة.

تتكامل العالقة بين أركان الدولة	)الشعب،	اإلقليم،	السلطة(

	بهدف مساعدة الدولة للقيام بالوظائف التالية:

-	الدفاع عن الوطن وحفظ األمن.

-	تحقيق العدالة.

-	وضع سياسات الدولة.

ومــن واجباتهــا:	توفيـــر الخدمــات للمواطنيـــن،	وحمايــة حقوقهــم،	وتتمثــل فــي الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية	

والقضائيــة.

احتفاالت الطالب باليوم الوطني
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-	الدفاع عن الوطن وحفظ الوطن.

-	تحقيق العدالة	.

-	وضع سياسات الدولة	.

هــي مجموعــة مــن املواطنيــن	)	الشــعب	(	يمارســون نشــاطهم علــى إقليــم جغرافــي	

محــدد ويخضعــون لنظــام سياســـي	.

الدولة

تتكامل العاقة بين أركان الدولة الثاثة بهدف 
مساعدة الدولة في تنفيذ الوظائف اآلتية: :

الشــعب :	هــم مجموعــة مــن املواطنيـــن يعيشــون علــى إقليــم مشــترك	،	وتربطهــم روابــط	

عديــدة	.

اإلقليم :	هو املكان الذي تمارس عليه الدولة سيادتها	،ويشمل اليابس	،	واملسطحات	

املائية التابعة للدولة	،	والفضاء	الذي يعلو األرض.

الســلطة :	هــي الجهــة املســؤولة عــن تنظيــم أمــور الشــعب وحمايتهــم	،	ووضــع القوانيـــن	

وتنفيذهــا،	وتنفيــذ سياســات الدولــة الداخليــة والخارجيــة	.

أركان الدولة :
الفهرس

الفهرس
تذكر

أركان الدولة
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النشاط األول: اجمــع صــورا مختلفــة عــن كل ممــا يأتــي:	)خريطــة قطــر	-	الشــعب القطــري	-	
ســمو أميـــر البــالد(،	وضعهــا فــي لوحــة فنيــة تعبـــر بهــا عــن أركان الدولــة الثالثــة.

النشاط الثاني: أجر حوارا برفقة والديك مع أحد رجال الشرطة أو القوات الـمسلحة القطرية،	
واطرح عليه األسئلة اآلتية:

1	-	ملاذا التحقت بهذا العمل؟

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

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

2	-	ما واجبات عملك؟

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

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

3	-	ما الذي تسعى لتحقيقه من خالل عملك؟

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

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

4	-	هل أنت سعيد بأداء	واجبك من خالل هذا العمل؟

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

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

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

1	 يطلق على مجموعة من املواطنين يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد، ويخضعون .

لنظام سيا�سي، اسم:

ب-	املنطقة.أ	-	السيادة.

	د	-	اإلقليم.جـ	-	الدولة.

املكان الذي تمارس عليه الدولة سيادتها:. 2

ب-	اإلقليم.أ	-	السيادة.
	د	-	الدولة.جـ	-	السلطة.

السؤال الثاني: عدد وظائف الدولة.

1 -.......................................................................................................................................................................................................................

2 -.......................................................................................................................................................................................................................

3 -.......................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث: عرف املفاهيم اآلتية:

	1-	الشعب:		....................................................................................................................................................................................................

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

2-	السلطة:	......................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
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الفهرس

 أقــدُر دور دولــة قطــر فـــي حفــظ   احلقوق.
حقــوق جميــع فئــات املجتمــع دون 

متييــز، واملســاواة بينهــم.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

   مييز بني احلقوق والواجبات.
   ميارس حقوقه املختلفة دون املساس بحقوق اآلخرين.

   يناقش جهود دولته فـي حماية حقوقه كمواطن.

الدرس السادسالفهرس

ُحقوقي



لقد خلق هللا اإلنسان وكرمه بالعقل،	واصطفاه على سائر خلقه،	وأرسل له األنبياء	والرسل،	وأنزل عليه	

الكتب؛	ليسير على الصراط املستقيم،	وشرع له األحكام لبيان حقوقه وواجباته.

قال تعالى:		زب  ک  ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

ڱ  ڱ  ں  ں ڻرب		]اإلسراء[.	
تكريسا ملبدأ الكرامة اإلنسانية،	فقد كفل الدستور القطري لجميع املواطنين حقوقهم،	وحددت واجباتهم،	

فقد نصت املادة	34	على:	)أن جميع املواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة(.

حقوقي )التعليم - الصحة - المساواة(

اقرأ القصة التالية، وأجب عن األسئلة التي تليها:

	عــن مدرســته إلــى ملتقــى البحــث العلمــي فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة،	والتقــى هنــاك	
ً
ذهــب محمــد ممثــال

بالعديد من الطالب،	وعندما سأله أحد املشاركين عن مقدار تكلفة الدراسة في قطر أجابه:	أن الدولة توفر	

التعليــم باملجــان،	فأعجــب بذلــك.	وأضــاف محمــد:	أن الخدمــات الصحيــة أيضــا تقــدم باملجــان،	فتمنــى لــه	

الخيـر.

-  اذكر الحقوق التـي يمتلكها محمد من خال حواره مع أحد الطاب في الواليات املتحدة األمريكية. 

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

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

   فما هو مفهوم الحقوق؟ 

	للدستور.
ً
هي مجموعة من االمتيازات التي يتمتع بها الفرد،	وتضمن له العيش الكريم وفقا

اقرأ وأجب 

: الحق في التعليم:
ً

  أوال
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ما الخدمات التعليمية األخرى التي تقدمها دولة قطر؟

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

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

: الحق في التعليم:
ً

  أوال

اقرأ وأجب 

تنص املادة 25 من الدستور القطري على اآلتي:

التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم املجتمع،	تكفله الدولة وترعاه،	وتسعى لنشره وتعميمه.

وتعد دولة قطر من الدول الرائدة في مجال التعليم،	وقدمت العديد من الخدمات،	مثل:

-	التعليم مجاني لكافة الطالب.

-	إنشاء	املدارس الحديثة.

-	تزويد املدارس باملعلمين املؤهلين.

-	توفير الكتب املجانية.
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ِة	الّتاِلَيِة:
َ
ْسِئل

َ
ِجْب	َعِن	األ

َ
ِمْن	ِخالِل	الَجْدَوِل	الّتالي أ

ا؟ ـِميًّ
َ
ْعليِم	عال َر	في َمجاِل	َجوَدة التَّ

َ
ط

َ
ِة	ق

َ
ْرتيُب	َدْول

َ
-	ما ُهَو	ت

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

ْعليِم. َمِة	في َمجاِل	َجْوَدِة	التَّ ّدِ
َ
َتق

ُ
َوِل	امل ِإْحدى الدُّ

َ
َر	ك

َ
ط

َ
ِة	ق

َ
ْصنيِف	َدْول

َ
جاَه	ت

ُ
عوَرَك	ت

ُ
	ش

ْ
-	ِصف

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

إثرائي: الحظ وأجب

جائزة التميز العلمي

املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي
للعام 2018-2017

جائزة التميز العلمي:
تحت رعاية ســمو األميـــر الشــيخ تميم بن	
حمــد آل ثانــي،	يقــام ســنويا حفــل لتكريــم	

املتميزيــن علميــا لجميــع الفئــات،	ومنهــا:
ــلــــة	-	 ــلــــمــــرحــ ــــــــز لــ ــيـــ ــمـــ ــتـــ فــــــئــــــة الـــــــطـــــــالـــــــب املـــ

اإلبتدائية واإلعدادية والثانوية.	
ــيــــة	-	 ــتــــدائــ ــــزة اإلبــ ـــ ــئــــة املــــــدرســــــة املــــتــــمــــيــ فــ

واإلعدادية والثانوية.
فئة املعلم املتميز	.-	

أضف  ملعلوماتك

  ثانًيا: الحق في الصحة:
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مستشفى سدرة

           تنص املادة 23 من الدستور القطري على اآلتي:

تعنى الدولة بالصحة العامة،	وتوفر وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة وفقا للقانون.

وتقديــم الخدمــات الصحيــة الوقائيــة	 -		تعمــل دولــة قطــر علــى توفيـــر أفضــل مســتوى مــن الرعايــة الصحيــة،	

وبمــا يضمــن توفيـــر مســتقبل صحــي لجميــع الســكان. وفــق أرقــى املعاييـــر،	 والعالجيــة،	

-	وتتولى وزارة الصحة العامة تطوير القطاع الصحي في دولة قطر.

  ثانًيا: الحق في الصحة:

الحظ البطاقة الصحية، وأجب عن األسئلة التي تليها:
-	هل تمتلك هذه البطاقة؟

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

-	ما أهمية امتالك هذه البطاقة؟
...................................................................................................................................................................................................................................

-	ما أقرب مركز صحي ملنطقة سكنك؟
...................................................................................................................................................................................................................................

-	الحظ الصور الســابقة،	وناقش زمالءك:	ماذا يحدث إذا لم تتوافر الخدمات الصحية الســابقة	
بدولة قطر؟

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

الحظ وأجب

61



خلق هللا الناس،	وأمر بنشر املحبة والخير واملساواة فيما بينهم،	فقد قال	

إن ربكم واحد،	وإن أباكم	 »أيها الناس،	 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في خطبة الوداع:	

واحد،	كلكم آلدم،		وآدم من تراب«.

املادة	 إدراج  الخلق من خالل  القطري هذا  الدستور  أكد  فقد  وعليه،	

)18(،	والتي تنص على ما يلي:	»يقوم املجتمع القطري على دعامات العدل،	

واإلحسان،	والحرية،	واملساواة،	ومكارم األخالق«.	

تعزز دولة قطر مبدأ املساواة بين املواطنيـن،	من خالل تكافؤ الفرص		في	

الحصول على الخدمات،	واملساواة في الحقوق والواجبات،	بناء	على نص	

مادة	34	من الدستور القطري والتي تنص على ما يلي:	"املواطنون متساوون	

في الحقوق والواجبات العامة".

ا: املساواة:
ً
   ثالث

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان: -
هــــــي لــــجــــنــــة قــــطــــريــــة وطــــنــــيــــة رســــمــــيــــة،	-	

وتأسست عام	2002م،	وتسعى لنشر	
ثقافة حقوق اإلنسان والدفاع عنها.

أضف  ملعلوماتك

،	وعندمــا حاولــت أن تنصحــه بــأن	
ً
"قــام أحــد الطــالب بإتــالف مقاعــد الحافلــة التـــي توفرهــا املدرســة مجانــا

يتوقــف عــن فعلــه قــال لــك:	إن هــذا مقعــدي،	ولــي الحريــة فــي أي شـــيء".

في ضوء	قراءتك للموقف السابق:

-	كيف تتصرف مع هذا الطالب؟
...................................................................................................................................................................................................................................

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

-	ما حدود ممارسة حقوقنا؟
...................................................................................................................................................................................................................................

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

فكر وناقش
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ً
هــي مجموعــة مــن االمتيــازات التــي يتمتــع بهــا الفــرد	،وتضمــن لــه العيــش الكريــم وفقــا

. للدســتور	

-	الحق في التعليم	.

-	الحق في الصحة	.

-	الحق في املساواة	.

حقوقي : 

الفهرس
تذكر

حقوقي 

الفهرس
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النشاط األول: نظــم مــع زمالئــك حملــة عنوانهــا	))صحتـــي((	تتضمــن:		-	توفيـــر لــوازم النظافــة	
الشــخصية فــي مدرســتك.

																				-	إعداد مطويات تثقيفية عن أهمية النظافة.

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

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

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

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

النشاط الثاني: 	قدم بعض النصائح لزمالئك الطالب الذين يتلفون مقاعد الدراسة ويكتبون	
على جدران الصف.

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

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

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

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

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

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

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

	(	أمام العبارة الخطأ: (	أمام العبارة الصحيحة،	وعالمة	) السؤال األول: ضع عالمة	)

1	-		مجموعة من االمتيازات التي يتمتع بها الفرد تضمن له العيش الكريم تسمى الواجبات.																		)									(																																									

																																									)									(																																																																							 2	-	يعد الحق في املساواة أحد الحقوق املحددة بقوانين.						

3	-		بذلت دولة قطر جهودا كبيرة في التعليم من حيث بناء	املدارس املناسبة وتزويدها

				باملعلمين ذوي الكفاءات العالية.																																																																																																																												)								(																																									

السؤال الثاني: صل العبارة من العـــــــمود	)أ(	بالعـــــبارة املــــناسبة من العمود	)ب(.

لالستفادة من الخدمات الصحية	

املقدمة في مراكز الرعاية الصحية.

املواطنون متساوون في الحقوق	

والواجبات العامة.

ينص الدستور القطري على أن	:	

) ب () أ (

يشترط الحـــــــصول على البــــطاقة	

الصحية التي تصدرها الدولة

السؤال الثالث: أجب عن األسئلة التالية:

	عرف الحقوق:	

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

...............................................................................................................................................................................................................................
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الفهرس الفهرس



الفهرس

واجباتي

 الواجبات.
 املمتلكات العامة.

 اقــدُر أهميــة اشــتراك جميــع 
فئــات املجتمــع فـــي الدفــاع عــن 
الوطــن ومســاهمتهم يف بنائــه.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

  يلتزم بواجباته املترتبة على حقوقه.
 يستنتج أن مقابل كل حق يوجد واجب.

الفهرس
الدرس السابع



يقصد بولي األمر	/	أميـر البالد وقائدها،	وطاعته واجبة؛	حيث ينص الدستور	

القطــري فــي املــادة	64:	األميـــر هــو رئيــس الدولــة،	ذاتــه مصانــة،	واحترامــه واجــب،	

خطاب سمو األميروتعــد طاعــة ولــي األمــر مــن صفــات املواطنــة الصالحــة.
 الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

  ملجلس الشورى: قطر تستحق 
األفضل

سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

	
ً
كمــا ســبق وعرفــت أن الدولــة تمنــح املواطــن حقوقــا

تضمن تمتعه بالحياة الكريمة في وطنه،	فإن عليه العديد	

مــن الواجبــات التــي يجــب أن يؤديهــا بحــق املجتمــع والوطــن.

واجباتي

استنتج أهم واجبات املواطن القطري من خال الصور التالية.

ما املقصود بالواجبات؟

  1 . طاعة ولي األمر:

هي أفعال يجب على الفرد القيام بها تجاه الوطن واملجتمع.

الحظ واستنتج

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

  2. الدفاع عن الوطن:

   3.  االلتزام بالقوانين:
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إن الدفاع عن الوطن واجب ديني ووطني يلتزم به كافة أفراد املجتمع في حالة السلم والحرب.

									إن احتـرام		القوانيـن يعتبـر حماية لحقوق كافة املواطنيـن،	كااللتـزام بقوانيـن املرور؛	ملا لها من أثر في حماية	

األرواح واملمتلكات.	

									يؤدي االلتـــزام بالقوانيـــن إلى تعزيز مبادئ العدالة واملســاواة بيـــن أفراد املجتمع،	ويســهم في احتـــرام حقوق	

اآلخريــن وحمايتها.

  2. الدفاع عن الوطن:

   3.  االلتزام بالقوانين:

رجال املرور في دولة قطر

ما هو دورك كطالب في الدفاع عن الوطن؟

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

- اذكر ثاثة من القوانين التي يجب عليك االلتزام بها:

................................................................................................................................................................................  - 1

................................................................................................................................................................................  - 2

................................................................................................................................................................................  - 3

إثرائي: فكر وأجب

إثرائي: فكر وأجب
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مثل:	املدارس،	واملستشفيات،	ووسائل النقل العامة	...	وغيرها.

  4. الحفاظ على البيئة واملمتلكات العامة: 

	اذكر واجبك تجاه املمارسات التالية:	

-	رمي املخلفات في األماكن املخصصة.

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

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

-	االلتزام بممرات املشاة في الشارع.

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

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

-	املحافظة على أثاث املدرسة.

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

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

إثرائي: اكتب وعبـر

    5. احترام حقوق اآلخرين:

   العاقة بين الحقوق والواجبات:
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يمكن احترام حقوق اآلخرين من خالل:	

1	-	معاملة اآلخرين باحترام.	

2	-	ترك أذى الناس،	وعدم إزعاجهم.	

3	-	احترام اختيارات الناس واجتهاداتهم وأذواقهم.

    5. احترام حقوق اآلخرين:

- اذكر مظاهر أخرى تدل على احترام حقوق اآلخرين.

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

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

إثرائي: فكر وأجب

   العاقة بين الحقوق والواجبات:

تقوم العالقة بين الحقوق والواجبات على مبدأ التوازن؛	فكل حق يقابله واجب،	فإن كان من حقك الحصول	

على التعليم،	فمن واجبك الجد واالجتهاد في الدراسة.

-	الحظ الشكل التالي،	ثم اكتب تعليقك:	

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

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

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

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

الحظ واستنتج
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الواجبالحق

حق التعلم

املحافظة على ممتلكات املدرســة،	

وعدم إتالف أدواتهـــا،	واحترام الـمعلمين	

والعاملين بها.

عدم تجاوز حدود األدب مع اآلخرين.حق االحترام والتقدير

حق الحصول على الخدمات الصحية

الحفاظ على صحتك،	والحفاظ على	

املرافق العامة،	واتباع تعليمات األمن	

والسالمة.

أمثلة عن العالقة بين الحقوق والواجبات:

-  هل يمكنك تقديم أمثلة أخرى؟

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

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

إثرائي: فكر وأجب
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هي أفعال يجب على الفرد القيام بها تجاه الوطن واملجتمع.

تقوم على مبدأ التوازن.

-	طاعة ولي األمر	.

-	الدفاع عن الوطن	.

-	االلتزام بالقوانين	.

-	الحفاظ على البيئة واملمتلكات العامة	.

-	احترام حقوق اآلخرين	.

الواجبات :

             العاقة بين الحقوق والواجبات :

واجبات املواطن :

الفهرس
تذكر  

واجباتي

الفهرس
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النشاط األول: 	بين موقفك من العبارات اآلتية:

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة

املوقفالعبارة

-	ألتـزم بموعد الحضور واالنصراف من	

املدرسة.

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

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

-	ال أستمع لزمالئي عند حديثهم.
......................................................

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

-	أحــــتـــــــــرم مـــعـــلـــمـــــــي وجــــمــــيــــع الـــعـــامـــلـــيـــــــن	

باملدرسة.

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

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

	
ً
	-	أمارس الرياضة،	وأتناول غذاء	صحيا

للحفاظ على صحتي.

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

......................................................
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية	:

1	 أفعال يجب على الفرد القيام بها تجاه املجتمع والوطن، يقصد بها:.

ب-	الواجبات.أ	-	الحقوق.
	د	-	أداء	الخدمة الوطنية.جـ	-	طاعة ولي األمر.

تعد أهم واجبات الفرد:. 2

ب-	الدفاع عن الوطن.أ	-	التعليم املجاني.
	د	-	الرعاية الصحية املتميزة.جـ	-	املساواة في الحقوق..

السؤال الثاني: أكمل الفراغ في الشكل التالي:

عدد
أهم

واجباتك

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

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

السؤال الثالث: أعط بعض األمثلة التي توضح العالقة بين الحقوق والواجبات.

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

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

...............................................................................................................................................................................................................................
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الفهرس الفهرس



الفهرس

الصالح العام

ــاً  الصالح العام.  أحــرُص علــى أكــون مواطن
صاحلــاً أحــُب بــادي قطــر 

وأنتمــي إليهــا .

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

  يتعرف مفهوم الصالح العام.
 يتمثل صفات املواطن الصالح.

الفهرس
الدرس الثامن



يهــدف الصالــح العــام إلــى الرغبــة فــي اإلصــالح داخــل املجتمــع، والحفــاظ علــى تماســكه؛ ولهــذا كانــت مهمــة كل 

األنبيــاء اإلصــالح فــي األرض.

هو كل ما يعود بالنفع على املجتمع أو الفرد. 	

الصالح العام

بينما كان محمود وسالم يتجهان للخروج من املدرسة، في نهاية اليوم، الحظا أن باب معمل العلوم باملدرسة 

مفتــوح، علــى غيــر العــادة، فاتجهــا إلغالقــه. وهنــا الحظــا أن صنبــور امليــاه مفتــوح، والغرفــة مضــاءة بالكامــل، 

فوضعا حقيبتهما، وقاما بمحاولة إغالق صنبور املياه، إال أنهما اكتشــفا مشــكلة في صنبور املياه تحول دون 

إغالقــه بشــكل صحيــح، فأغلقــا اإلضــاءة وبــاب املعمــل جيــدا، وأخطــرا محضــر املختبـــر  بالعمــل الــذي قامــا بــه.

1- ما رأيك فيما قام به محمود وسالم؟

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

2- ما الذي دفع التلميذين لهذا العمل؟

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

3- هل حدث أن قمت بأعمال مشابهة؟

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

إثرائي: اقرأ وأجب 

  مفهوم الصالح العام:

 على مفهوم الصالح العام داخل مجتمعنا القطري.  	
ً
أعط مثاال

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

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

إثرائي: فكر وأجب
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كيف يمكننا الحفاظ على املمتلكات العامة كما تبينها الصور التالية:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اكتــب رســالة قصيـــرة لرجــل األمــن الــذي يقــوم علــى  	

خدمــة مجتمعنــا، والحفــاظ علــى الصالــح العــام.

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

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

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

إثرائي: اكتب وعبـر
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الصالح العام يشمل كافة ممتلكات الدولة ومواردها، وينتفع منه أفراد املجتمع، مثل: املدارس واملستشفيات 

والحدائق العامة والكهرباء واملاء .....

لذا الحفاظ عليه واجب على كل مواطن، ويمكن ذلك من خالل:

1-   املحافظة على أدوات املدرسة من املقاعد والسبورة واألجهزة.

2-  املحافظة على وقت الدراسة والعمل .

3-  عدم رمي القمامة في األماكن العامة. مثال: الحدائق والطرق.

2-  األمانة واملحافظة على ممتلكات الدولة. 1-  حب الوطن واالنتماء إليه.

4-  التعاون مع اآلخرين واإلخالص في العمل. 3-  احترام القوانين وعادات وتقاليد املجتمع.

  طرق املحافظة على الصالح العام

؟
ً
 مواطنا

ً
  كيف تكون صالحا

بالنقــاش املشــترك مــع أفــراد مجموعتــك أعــط أمثلــة علــى صفــات املواطــن الصالــح فــي بادنــا تحــت  	

إشــراف معلمــك.

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

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

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

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

إثرائي: فكر وناقش
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هو كل ما يعود بالنفع على املجتمع أو الفرد.

-	عدم رمي القمامة في األماكن العامة	.

-	املحافظة على وقت الدراسة والعمل.		

-	املحافظة على أدوات املدرسة	.

1	 يحب الوطن وينتمي اليه	..

2	 أمين ويحافظ على ممتلكات الدولة	..

3	 يحترم القوانين وعادات وتقاليد املجتمع	..

4	 يتعاون مع اآلخرين ويخلص في العمل	..

الصالح العام:

طرق املحافظة على الصالح العام:

املواطن الصالح :

الفهرس
تذكر  

الصالح العام

الفهرس
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مشارك

متردد

بار  بوالديه

منعزل

احترام القوانين

مشاغب

مساعد

الذهاب متأخرا للعمل

محب لوطنه

النشاط األول: 	لون الصفات التـي تعبـر عن املواطن الصالح في الشكل التالي:

النشاط الثاني: 	تعاون مع زمالئك في تصميم الفتات للمحافظة على:	)أثاث املدرسة	-	نظافة	
املدرســة..(،	 نظافــة فنــاء	 	- نظافــة املكتبــة	 	- املحافظــة علــى امليــاه	 	- الصــف	

وألصقهــا علــى جــدران املدرســة.

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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(	أمام الســلوك	 	أمام الســلوك الذي توافق عليه،	وعالمة	) النشاط الثالث: 	ضع عالمة	)
الــذي ترفضــه،	مع التبرير.			

التبرير )السبب( أرفض أوافق السلوك

ألقي القمامة في سلة املهمالت ، 

عندما أكون في الحديقة.

.
ً
أترك صنبور املياه مفتوحا

أغلــق مصبــاح حجرتــي عندمــا ال 

أجلــس فيهــا.

أكتــب موضــوع أنــا وصديقــي عنــد 

زيــارة مــكان أثــري.

فــي  مقعــدي  علــى  اســمي  أحفــر 

. رســة ملد ا

أذهــب  أن  قبــل  التلفــاز  أغلــق 

. للنــوم

أشارك في نظافة وتجميل صفي.

أشــــارك فــي تشجيـر الـــشـــارع الــذي 

أسكن فيه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

83



ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية	:
1	 هو كل ما يعود بالنفع على املجتمع أو الفرد. "يقصد به":.

ب-		الصالح العام.أ	-	التقاليد.

	د	-	االنتماء	للوطن.جـ	-	الهوية الوطنية.

يعد من صفات املواطن الصالح في املجتمع:. 2

ب-	اهدار املمتلكات العامة.أ	-	مخالفة القوانين.

	د	-	حب الوطن واالنتماء	إليه.جـ	-	الكتابة على الجدران.

يمكن املحافظة على الصالح العام من خال:. 3

ب-	الكتابة على طاولة الصف.أ	-	إلقاء	املخلفات في الشوارع..

	د	-	استخدام مياه املنزل في غسيل السيارة.جـ	-	املحافظة على وقت العمل.

السؤال الثاني:

 كيف تحافظ على الصالح العام في املجتمع؟. 1

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

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

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

2	 عدد صفات املواطن الصالح في بالدنا الحبيبة في الشكل التالي:.

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

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

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

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

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

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

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

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

84



	(	أمام العبارة الخطأ: (	أمام العبارة الصحيحة،	وعالمة	) السؤال الثالث: ضع عالمة	)

)											( أ		-			أحد طرق املحافظة على الصالح العام املحافظة على أدوات املدرسة.	

)											( ب	-		يعد من صفات املواطن الصالح احترام قوانين وعادات وتقاليد املجتمع.	

السؤال الرابع: صل العبارات التالية في العمود	)أ(	بما يناسبها من العمود	)ب(:

ب

احترام القوانين.

عدم رمي القمامة في األماكن العامة.

يكـــتب على جدران املدرسة.

اأ

من طرق الحفاظ على الصالح العام

يجب تقديم النصيحة ملن

من صفات املواطن الصالح
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