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أميـر دولـــــــــــة قطـــــــــــر

الــنـشــيــد الـوطــنـي

ــَمــــــاْء ـــَع الـسَّ
َ
ـْن َرفـــ

َ
ـمــ ـِ  بــ

ً
ــَســـمــا

َ
ياْء ق ـــــَر الّضِ

َ
ـــــــش

َ
َســـــــًما ِبــــــَمـــْن ن

َ
ق

ً
ة ـــــــــى ُحـــــــــــــــــــــرَّ

َ
ــق

ْ
ــــبــ

َ
ــــــــــــــــٌر َســـــــتــ

َ
ـطــ

َ
ْوِفـــــيــــــــــــاءْ ق

َ
ــــو ِبــــــــــــــُروِح األ

ُ
ــــْسـمـ

َ
 ت

ـــــــــــــى
َ
ل
ُ
ــْهــــــــــِج األ

َ
ـــــــى نـ

َ
ــل
َ
ـــــــِبــــــــــَيـــــــاءْ ِســـيــــُروا عــــ

ْ
ن

َ
ــى ِضــــــــــــــَيــاِء األ

َ
َوَعـــــــــل

ٌ
ِســـــيــــَرة ــــــــي  ــــــبـِ

ْ
ـــــــــــل

َ
ِبــق ــــــــــــــــٌر 

َ
ـطــ

َ
ـــاْءق ـــاُد اإِلَبــــــــــــــــــــــــ ْمــــــــَجـــــــــــ

َ
ـــزٌّ  َوأ ِعــــــــــــــــ

ِلــيــــن وَّ
َ
ــــــــــــــــُر الـــّرَِجــــــــــــــــاِل األ

َ
ـطــ

َ
ـــــــــــــــــــَداءْ ق ِ

ّ
ـــــــــــــــا َيـــــــــــــــــــْوَم الـن

َ
ــــن

ُ
ُحــَمــــات

ْم
َ
ـــا ــــــــــ ـــْوَم الـــــسَّ ـــــــ

َ
ـــٌم يـــ ــ ـِ َجـــــــــــــَوارٌِِح َيـــــــــــــــــــــــْوَم الــِفـــــــــــــــــــــَداْءَوَحــــــَمــــــائـ



العالقات القطرية البريطانية .................................................................................................

 الشيخ علي بن عبدهللا آل ثاني والشيخ أحمد بن علي آل ثاني .......................

الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني  ............................................................................................

مقومات املجتمع القطري  ........................................................................................................

الدستور القطري .............................................................................................................................

التسامح ...................................................................................................................................................

الكرامة اإلنسانية ..........................................................................................................................

العمل التطوعي ................................................................................................................................

9

17

27

35

45

53

61

69

1

2

3

4

5

6

7

8

الدرس األول:

الدرس الثاني:

الدرس الثالث:

الدرس الرابع:

الدرس الخامس:

الدرس السادس:

الدرس السابع:

الدرس الثامن:

الفهرسالفهرس

6



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 عبـــر 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 بيـــن الجوانــب املعرفيــة 

واملهاريــة والوجدانيــة املســتمدة مــن وثيقــة معاييــر 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 الخامس على  ثمانية  دروس على النحو اآلتي:

الــدرس األول :العالقــات القطريــة البريطانيــة، الــدرس الثانــي: الشــيخ علــي بــن عبــدهللا آل 

ثانــي والشــيخ أحمــد بــن علــي آل ثانــي، الــدرس الثالــث: الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل ثانــي، الــدرس 

الرابــع: مقومــات املجتمــع القطــري، الــدرس الخامــس: الدســتور القطــري، الــدرس الســادس: 

التســامح، الــدرس الســابع: الكرامــة اإلنســانية، الــدرس الثامــن: العمــل التطوعــي.

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
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الفهرس الفهرس



الفهرس

العالقات
 القطرية البريطانية

ثاني   املعاهدة. آل  أســرة  دور  ــدر  أق  
فـــــي تــوحــيــد قــبــائــل قطر 

وتأسيس اإلمارة.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

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

الدرس األولالفهرس



 العالقات القطرية البريطانية

  املعاهدة األولى معاهدة 1916م:

  املعاهدة الثانية معاهدة 1935م:

 أسباب توقيع املعاهدة:

   نتائج املعاهدة:

املعـــاهـدة:
ـــــي اتــفــــــــــــــــــــــــــاق ســــيــــا�ســــي أو  ـــ ـــ ـــ هـــ
عسكري بين دولتين أو أكثر.

مفاهيم أتعلمها
بعــد خــروج قــوات الدولــة العثمانيــة مــن  قطــر عــام 1915م،  قامــت بريطانيــا 

من أجل حماية مصالحها بتوثيق عالقاتها بقطر عن طريق عقد عدة معاهدات، 

فهيــا بنــا نتعــرف عليها:

اأطراف املعاهدة

بريطانياقطر

ويمثلهاويمثلها

املقيم البريطاني في 
الخليج العربي.

الشيخ عبد هللا بن 
جاسم آل ثاني.

قامــت بريطانيــا منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر، بعقــد اتفاقيــات مــع كل مشــايخ وحــكام منطقــة الخليــج؛ 

بغرض حماية السالم البحري في الخليج العربي، والحفاظ على مصالح بريطانيا في املنطقة، وكانت إمارة قطر 

آخــر اإلمــارات انضمامــا إلــى تلــك االتفاقيــات.
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  املعاهدة الثانية معاهدة 1935م:

 أسباب توقيع املعاهدة:

   نتائج املعاهدة:

القرصنــــــة:
هـــــــي أعمــــــــــال الســرقة والنهــب التــي 
يقــوم بهــا بعــض البحــارة فــي عــرض 

البحــر .

أضف  ملعلوماتك

1-  ازدياد أعمال القرصنة البحرية على الساحل القطري.

2-  رغبة بريطانيا في حماية مصالحها في املنطقة.

1-  انتشار األمن؛ بالقضاء على القرصنة البحرية على سواحل قطر.

2-  حماية قطر من أي عدوان بحري.

في رأيك، ما أهمية هذه املعاهدة بالنسبة لقطر؟ 	

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

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

إثرائي : تعلم ذاتي

اأطراف املعاهدة

بريطانياقطر

ويمثلها ويمثلها

املقيم البريطاني في الخليج العربي.الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني.
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  أسباب توقيع املعاهدة:

  نتائج املعاهدة:

1-  رغبة قطر في حماية حدودها البرية.

2-  سعـي بريطانيا للحصول على حق البحث والتنقيب عن النفط في قطر.

1-  تعهد بريطانيا بحماية قطر من أي هجمات بحرية أو برية أو جوية.

2-  منح بريطانيا حق التنقيب عن النفط في قطر.

ملاذا رغبت بريطانيا في الحصول على حق التنقيب عن النفط في قطر؟ 	

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

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

إثرائي : تعلم ذاتي
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الفهرس
تذكر

العاقات  القطرية
البريطانية

الفهرس

ازديــــــاد أعـــمـــال الــقــرصــنــة الــبــحــريــة . 	

على الساحل القطري.

رغبة بريطانيا في حماية مصالحها . 	

في املنطقة.

نتائج معاهدة 1916م:

انــــــتــــــشــــــار األمــــــــــــــن؛ بـــــالـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى . 	

الـــقـــرصـــنـــة الـــبـــحـــريـــة عـــلـــى ســـواحـــل 

قطر.

حماية قطر من أي عدوان بحري .. 	

رغبة قطر في حماية حدودها البرية.. 	

سعي بريطانيا للحصول على حق البحث والتنقيب عن النفط في قطر.. 	

نتائج معاهدة 1935م:

تعهد لبريطانيا بحماية قطر.. 	

منح بريطانيا حق التنقيب عن النفط في قطر  .. 	

املعاهدة األولى : 1916م

املعاهدة الثانية:1935م

أسباب توقيع معاهدة 1916م:

أسباب توقيع معاهدة 1935م :

اأطراف املعاهدة

بريطانياقطر

ويمثلهاويمثلها

املقيم البريطاني في 
الخليج العربي.

الشيخ عبد هللا بن 
جاسم آل ثاني.

اأطراف املعاهدة

بريطانياقطر

ويمثلها ويمثلها

املقيم البريطاني في الخليج العربي.الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني.
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النشاط األول: بالتعــاون مــع معلمــك وزميلــك أكتــب بحثــا عــن عمليــات البحــث والتنقيــب عــن 
النفــط فــي قطــر .
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...........................................................................................................................................................................................................................
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 ...........................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

وقعت املعاهدة األولى بين بريطانيا وقطر في عام 1916م وتنص على حماية قطر من ناحية:. 	

ب- البحر.أ - البـر.
 د -  البر والبحر.جـ - الجو.

عقدت املعاهدة الثانية بين بريطانيا وقطر عام 1935م  في عهد الشيخ:. 2

ب- عبدهللا بن جاسم آل ثاني.أ - محمد بن ثاني.
 د - خليفة بن حمد ألى ثاني.جـ - أحمد بن علي آل ثاني.

 أول من قام بالبحث عن النفط في قطر:. 3

ب- فرنسا.أ - بريطانيا.
 د - أملانيا.جـ - روسيا.

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

	 .)           ( خرجت قوات الدولة العثمانية من قطر عام 6	9	م. 

حصلت بريطانيا على حق التنقيب عن النفط في عهد الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني.            )           ( . 	

	 . )           ( تعهدت بريطانيا في املعاهدة الثانية عام 5	9	م بحماية قطر من أي هجمات بحريةأو برية أو جوية. 

السؤال الثالث: صل املعاهدات في العمود )أ( بأسبابها في العمود )ب(:

باأ
اأ�سبابهااملعاهدة
رغبة قطر في حماية حدودها البرية.معاهدة عام 1916م.

القرصنة البحرية على سواحل قطر.معاهدة عام 1935م.

رغبة بريطانيا في حماية مصالحها في املنطقة.
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ثانًيا: التدريبات

السؤال الرابع: ما النتائج املترتبة على:

 معاهدة عام 6	9	م بين بريطانيا وقطر؟. 	

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

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

 معاهدة عام 5	9	م بين بريطانيا وقطر؟. 	

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

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

السؤال الخامس: بم تفسر:

عقد بريطانيا اتفاقيات مع مشايخ وحكام منطقة الخليج العربي  في مطلع القرن التاسع عشر؟. 	

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

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

عقد قطر معاهدة 6	9	م مع بريطانيا؟. 	

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

.......................................................................................................................................................................
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  مدرسة نظامية.
  معاهدة احلماية.

 احــرُص علــى اكتســاب العلــم، 
فهــو أســاس نهضــة األمم.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

   يتعرف على أهم أعمال وإجنازات حكام دولة قطر.

الدرس الثانيالفهرس

الشيخ أحمد بن علي آل ثاني الشيخ علي بن عبد هللا آل ثاني

الفهرس

الشيخ علي بن عبداهلل آل ثاني
 الشيخ أحمد بن علي آل ثاني



  إنجازات الشيخ علي بن عبد هللا آل ثاني:

 الشيخ علي بن عبد اهلل آل ثاني - الشيخ أحمد بن علي آل ثاني

خــالل دراســتك الســابقة الــدور الكبيـــر ألســرة آل ثانــي فــي توحيــد القبائــل القطريــة وتأســيس اإلمــارة وتثبيــت 

والشيخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دعائم الحكم لدولتنا قطر، وذلك من خالل حكم الشيخ .

والشــيخ عبداللــه بــن جاســم آل ثانــي.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ســنتعرف فــي درســنا علــى دور كل مــن الشــيخ علــي بــن عبــد اللــه آل ثانــي، والشــيخ أحمــد بــن علــي آل ثانــي فــي بنــاء 

دولــة قطــر.

- الحظ الخط الزمني لتسلسل حكام أسرة آل ثاني، ثم أجب عن األسئلة التالية:

الشيخ علي بن عبدهللا آل ثانيالشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثانيالشيخ جاسم بن محمد بن ثانيالشيخ محمد بن ثاني

الشيخ تميم بن حمد آل ثانيالشيخ حمد بن خليفة آل ثانيالشيخ خليفة بن حمد آل ثانيالشيخ أحمد بن علي آل ثاني

949	 - 960	م		9	 - 949	م878	 - 		9	م	85	 - 878	م

		0	م- حفظه هللا995	 - 		0	م	97	 - 995	م960	 - 	97	م

فكر وأجب

الحظ واستنتج
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- اذكر اثنتين من املستشفيات الحديثة التي تم إنشاؤها في دولة قطر.

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

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

إثرائـي :  فكر وأجب

تحققــت فــي عهــد الشــيخ علــي بــن عبــد هللا آل ثانــي العديــد مــن اإلنجــازات 

فــي املجــاالت االقتصاديــة والتعليميــة والصحيــة، ومــن أهمهــا:

1- تصدير أول شحنة نفط من ميناء مسيعيد عام 1949م.

.
ً
2- إنشاء مستشفى الرميلة، وجعل العالج فيها مجانا

3- إنشاء أول مدرسة نظامية في قطر،  واالهتمام  ببناء املساجد.

  إنجازات الشيخ علي بن عبد هللا آل ثاني:

 الشيخ علي بن عبد اهلل آل ثاني: )1949 - 1960 م(

بعــد  1896م، وتســلم الحكــم  ثانــي عــام  بــن عبــد هللا آل  ولــد الشــيخ علــي 

تنــازل والــده فــي أغســطس عــام 1949م، ونشــأ الشــيخ علــي بــن عبــد هللا آل ثانــي 

 
ً
متديـــنا، واشــتهر بالتواضــع وحــب العلــم، والكــرم وعمــل الخيـــر، كمــا كان أديبــا

والعلمــاء. للعلــم   
ً
ومحبــا  

ً
وشــاعرا

الشيخ علي بن عبد هللا آل ثاني

دار الكتب مسجد قديم

تصدير أول شحنة نفط من ميناء مسيعيد

دار الكتب القطرية أنشئت فــي عهد 
الـــشـــيـــخ عـــلـــي بــــن عـــبـــد هللا آل ثـــانـــي، 
وهـــي مــن أقـــدم املــكــتــبــات الــوطــنــيــة في 

الخليج.

أضف  ملعلوماتك
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- صنف اإلنجازات السابقة إلى:

صحيةتعليميةاقتصادية

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

-   اذكر اثنين من العلوم التي درسها الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.

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

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

- احسب مدة حكم الشيخ أحمد بن علي آل ثاني لدولة قطر.

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

  فكر وأجب

  فكر وأجب

-  تنــازل الشــيخ علــي بــن عبــد اللــه آل ثانــي عــن الحكــم لولــده الشــيخ أحمــد فــي أكتوبــر عــام 960	م؛ ليتفــرغ للعلــم 

والعبــادة. 

-  توفـي الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني -رحمه الله- يوم 		 أغسطس عام 974	م، بعد سنوات حافلة في البناء 

والعطاء.

 الشيخ أحمد بن علي آل ثاني )1960 ـــــــ 1972م(.

ولــد الشــيخ أحمــد بــن علــي بــن عبــد هللا آل ثانــي فــي الدوحــة عــام 1920م، 

وتربــى فــي كنــف والــده، ودرس العلــوم الدينيــة واألدب والتاريــخ.

كان الشــيخ أحمــد بــن علــي آل ثانــي مقربــا مــن والــده، ثــم تســلم الحكــم بعــد 

أن تنــازل لــه والــده فــي أكتوبــر مــن عــام 1960م.

الشيخ أحمد بن علي آل ثاني

  إنجازات الشيخ أحمد بن علي آل ثاني:

  نتائج إنهاء معاهدة الحماية:
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إعالن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 

إنهاء معاهدة الحماية مع بريطانيا 

واستقالل قطر. 

 هامــة 
ً
شــهدت قطــر فــي عهــد الشــيخ أحمــد بــن علــي آل ثانــي إنجــازات وأحداثــا

ســاهمت فــي تطويــر دولــة قطــر.

ومـــن أبـــرز هـــذه اإلنـــجـــازات، إعــــالن اســـــتــقــــــــالل دولـــــــــــة قــطــــــــر، وإلـــغـــاء الحماية 

البـريطـانية عام 	97	م.

حيث وقع الشيخ أحمد بن علي آل ثاني على وثيقة إنهاء العالقة التعاهدية مع 

بريطانيا، وأعلن استقالل دولة قطر 	 سبتمبر 	97	م.

1- أصبحت قطر دولة مستقلة في الثالث من سبتمبر عام 	97	م. 

2- انضمام دولة قطر لجامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة.

  إنجازات الشيخ أحمد بن علي آل ثاني:

  نتائج إنهاء معاهدة الحماية:

معاهدة الحماية مع بريطانيا: 
ــاهــدات الــتـــــي عــقــدهــا الشــــــيخ  ـــ ـــ هـــي املــعـــ
عبد هللا بن جاسم آل ثاني مع بريطانيا  

عامي  6	9	، 5	9	م.

تذكر...

21



تصدير أول شحنة نفط من ميناء مسيعيد.. 	

إنشاء مستشفى الرميلة.. 	

إنشاء أول مدرسة نظامية.. 	

إعالن استقالل دولة قطر وإلغاء الحماية البريطانية عام 	97	م.. 	

أصبحت قطر دولة مستقلة عام 	97	م.. 	

انضمام دولة قطر لجامعة الدول العربية وهيئة األمم املتحدة.. 	

إنجازات الشيخ علي بن عبدهللا آل ثاني :

إنجازات الشيخ أحمد بن علي آل ثاني :

نتائج إنهاء معاهدة الحماية البريطانية على قطر:

الفهرس:

الفهرس

الفهرس

تذكر
الشيخ علي بن عبدهللا آل ثاني  

والشيخ أحمد بن علي آل ثاني
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 األول: قم بإعداد بطاقة شخصية للشيخ أحمد بن علي آل ثاني.
ُ
شاط

َّ
الن

 الثاني: اجمع وصمم
ُ
شاط

َّ
الن

بمشاركة زمالئك صمم مجلة مصورة ألهم إنجازات الشيخ علي بن عبد هللا آل ثاني.

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

تم تصدير أول شحنة نفط من ميناء مسيعيد عام 1949م، في عهد الشيخ:. 	

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

إعان استقال دولة قطر عام:. 2

ب- 	97	م.أ - 970	م.
 د - 	97	م.جـ - 	97	م.

تم إلغاء معاهدة الحماية وإنهاء الوجود البريطاني في عهد الشيخ:. 3

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

أنشأ الشيخ علي بن عبد هللا آل ثاني مستشفى:. 4

ب- الوكرة.أ - الخور.
 د - الريان القديم.جـ - الرميلة.

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

	- أنشئت أول مدرسة نظامية في عهد الشيخ علي بن عبد هللا آل ثاني.                          )         (

	- أنشأ الشيخ علي بن عبد هللا آل ثاني مستشفى الرميلة، وجعل العالج باملجان.                  )         (

	- تم تصدير أول شحنة نفط من ميناء دخان.                                                       )         (
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السؤال الثالث: اكتب اسم الشخصية التي تدل عليها العبارات اآلتية:

	 - إنهاء معاهدة الحماية مع بريطانيا عام 	97	م . ) .......................................................... (

 للعلم 
ً
 ومحبا

ً
 وشاعرا

ً
	 -  نشأ على التدين، واشتهر بالتواضع والكرم وعمل الخير، كما كان أديبا

      والعلماء.    ) .......................................................... (

السؤال الرابع: ما النتائج املترتبة على إنهاء معاهدة الحماية بين قطر بريطانيا ؟

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

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

السؤال الخامس: أجب عما يأتي: 

	- ما إنجازات الشيخ علي بن عبدهللا آل ثاني ؟

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

	- اذكر أعمال الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.

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



الفهرس

 أحرُص على املشاركة فـي   مجلس الشورى.
نهضة وطني.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

 يتعرف على أهم أعمال وإجنازات حكام دولة قطر.

الدرس الثالثالفهرس

الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني
 )1972 - 1995م(



شــهدت دولــة قطــر فــي عهــد الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل ثانــي العديــد مــن اإلنجــازات، فــي المجــاالت السياســية 

واالقتصاديــة والتعليميــة والصحيــة.

    إنجازات الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني:

 الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني )1972 - 1995م(    ومن أبرز هذه اإلنجازات:

ولــد الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل ثانــي عــام 		9	م، وتلقــى تعليمــه علــى 

يــد عــدد مــن العلمــاء والمشــايخ، وأصبــح وليــا للعهــد ووزيــرا للماليــة عــام 

970	م. فــي قطــر عــام  960	م، ورئيســا ألول مجلــس وزراء 

تولــى الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل ثانــي الحكــم فــي قطــر عــام 	97	م، وأعلــن 

عــن خطــة شــاملة، تهــدف إلــى النهــوض بالبــالد، ورفــع مســتوى معيشــة 

المواطنيـــن.
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

1 -  ما املناصب التي توالها الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني قبل توليه الحكم؟

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

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

2 -  في أي عام تولى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الحكم في دولة قطر؟ 

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

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

اقرأ وأجب 
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افتتاح أول مجلس للشورى.. 	

إصدار قرار بإنشاء جامعة قطر عام  	97	م.  .	

	 -  إنشــاء مؤسســة قطر للبترول، التي تقوم بكافة مراحل 

صناعة إنتاج البتـرول والغاز في قطر.

4 - تأسيس مستشفى حمد العام.

   ومن أبرز هذه اإلنجازات:

ــيا للعهــد عــام  بويــــع الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي ولـ

977	م، ومن ثم تولى الحكم عام 995	م خلفا لوالده 

الشــيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي توفـــي في أكتوبر 

عــام 6	0	م.

مجلس الشورى بقطر

مستشفى حمد العام

- احســب مــدة حكــم الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل ثانــي 

لدولــة قطــر.

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

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

..

مؤسسة قطر للبترول

جامعة قطر

- اذكر بعض جامعات املدينة التعليمية.

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

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

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

إثرائي : فكر وأجب
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الفهرس:

الفهرس

افتتاح أول مجلس للشورى.. 	

إصدار قرار بإنشاء جامعة قطر عام 	97	م .. 	

إنشاء مؤسسة قطر للبترول .. 	

تأسيس مستشفى حمد العام .. 4

إنجازات الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني :

الفهرس

تذكر
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني
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النشاط األول: صنف إنجازات الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في الجدول التالي: 

الصحيةالتعليمية االقتصادية السياسية

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

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

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

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

النشاط الثاني: بالتعاون مع زمالئك، شاهد ولخص. 

شاهد فيلما عن إنجازات الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني باسم )مسيرة قائد( ثم لخصها.

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

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

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

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

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

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

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

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة

إنجازات الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. 
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:
 تم افتتاحه في عهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني:. 	

ب- مجلس الشورى.أ - مجلس الوزراء.
 د -  املجلس البلدي.جـ - جامعة الدول العربية.

استمر حكم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لدولة قطر:. 2

.
ً
.أ - عشرين عاما

ً
ب- واحدا وعشرين عاما

.
ً
.جـ - اثنين وعشرين عاما

ً
 د - ثالثة وعشرين عاما

السؤال الثاني: اكتب ما تدل عليه العبارة التالية:

- مؤسسة طبية كبيـرة، تهتم بعالج املرضـى في دولة قطر، تأسست في عهد  الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.  

)..........................................................................................................................( 

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

تولى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني حكم البالد عام 	97	م.                                                                )         (. 	

من إنجازات الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني تأسيس مؤسسة قطر للبترول.                                          )         (. 	

من اإلنجازات السياسية للشيخ خليفة بن حمد إنشاء جامعة قطر.                                                  )         (. 	

السؤال الرابع: اذكر دليال على ما يلي:

	 - تولى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني مناصب متعددة قبل توليه الحكم.

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

	 - اهتمام الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بالعلم.

......................................................................................................................................       
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السؤال الخامس: تتبع الخط الزمنـي لتسلسل حكام أسرة آل ثاني، ثم أكمل الفراغات:

الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثانيالشيخ جاسم بن محمد بن ثانيالشيخ محمد بن ثاني

الشيخ حمد بن خليفة آل ثانيالشيخ أحمد بن علي آل ثاني

949	 - 960	م		9	 - 949	م878	 - 		9	م	85	 - 878	م

		0	 م - حفظه هللا995	 - 		0	م	97	 - 995	م960	 - 	97	م
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الفهرس الفهرس



الفهرس

مقومات المجتمع 
القطري

  املجتمع.
  الدزة.

املؤسسات  أنشطة  فـي  أشـــارُك   
عادات  على  باحلفاظ  تعنى  التي 

وتقاليد املجتمع القطري.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

 يحدد مقومات املجتمع القطري.

الدرس الرابعالفهرس



- بم يتميز املجتمع القطري عن غيره من املجتمعات األخرى؟

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

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

إثرائـي :  فكر وأجب

تعرفنا من الشكل السابق على أبرز مقومات املجتمع 

القطري، واآلن سنتناولها بالتفصيل:

شكل )1( خريطة دولة قطر

مقومات طبيعية: األرض، البيئة 
البحرية، الحياة الطبيعية.

مقومات بشرية: السكان، 
االقتصاد، السياسة.

مقومات ثقافية: الدين، اللغة، 
القيم، العادات والتقاليد.

مقومات املجتمع القطري

 مقومات المجتمع القطري:

يتكــون املجتمــع القطــري مــن املواطنيـــن الذيــن تجمعهــم لغــة واحــدة وديــن 

وتاريخ واحد، كما يتكون من مقيميـن يعبـرون عن ثقافات مختلفة، وتربطهم 

عالقــات املــودة واالحتـــرام املتبــادل، ويتعاونــون فيمــا بينهــم مــن أجــل تطويــره 

ونهضتــه، وتقــوم املجتمعــات علــى عــدة مقومــات.   تأمــل الشــكل التالــي:

املجتمع:
هــو مــجــمــوعــة مــن األفـــــراد تربطهم 
روابـــــــط مـــشـــتـــركـــة، يـــعـــيـــشـــون عــلــى 
مـــســـاحـــة مــعــيــنــة مــــن األرض ذات 
وثــقــافــيــة  طبيعيـــــــــــــة  خــصــائـــــــــــــــــص 

وحضارية.

أضف  ملعلوماتك

وتشــمل املوقــع الجغرافــي لدولــة قطــر ومــا يتضمنــه مــن 

طبيعيــة  وحيــاة  متعــددة،  ومــوارد  طبيعيــة،  مميـــزات 

وتشــكيله. املجتمــع  هويــة  علــى  ينعكــس  ممــا  متنوعــة؛ 

املقومات الطبيعية:
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كيف أسهمت املرأة القطرية في تطور املجتمع ونهضته؟ 	

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

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

إثرائـي :  فكر وأجب

وتشــمل ســكان دولة قطر من مواطنيـــن ومقيميـــن، وما بينهم من عالقات اجتماعية مبنية على االحتـــرام 

والقبــول والتســامح، ومــا يقومــون بــه مــن أنشــطة اقتصاديــة مختلفــة أســهمت فــي تقــدم املجتمــع القطــري 

وتطــوره.

 تســهم األجيــال املختلفــة عبـــر الزمــن فــي تشــكيل ثقافــة الـــمجتمعات، وتســتمد الثقافــة القطريــة تميزهــا 

من عــــــــــــــــــــــدة مقومات؛ وهي: الدين اإلسالمي، واللغة العربية، والعادات، والتقاليد املتوارثة عبـر األجيال 

املختلفــة، والقيــم املشــتركة التــي يتوافــق عليهــا أبنــاء املجتمــع.

املقومات البشرية:

املقومات الثقافية:

بعد مشاهدتك للفيلم، وضح كيف أثرت البيئة البحرية في تكوين املجتمع القطري: 	

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

إثرائي: شاهد وأجب

لقــد نــص الدســتور القطــري فــي البــاب الثانــي فــي املقومــات األساســية للمجمتــع ضمــن مــادة رقــم 18 "يقــوم 

املجتمــع القطــري علــى دعامــات العــدل واإلحســان والحريــة واملســاواة ومــكارم األخــالق".

من خال قراءتك للمادة 18من الدستور القطري أجب: 	

وضح دورك من بين أفراد املجتمع في تدعيم مبدأ اإلحسان ومكارم األخاق.- 1

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

عدد دعامات املجتمع القطري التي اهتم الدستور بترسيخها.- 2

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

إثرائـي :  اقرأ واستنتج
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  العادات والتقاليد فـي املجتمع القطري:

عادات وتقاليد فـي املناسبات:. 1

عادات وتقاليد فـي اللباس:  .2  

يتميـــز املجتمــع القطــري بالحفــاظ علــى عاداتــه وتقاليــده التــي هــي تــراث األجــداد، والتــي تــدل علــى ارتباطــه بهويتــه 

العربيــة واإلســالمية، ومنهــا: 

في جمل قصيرة: كيف تتمثل هذه الصفات بحياتك املدرسية؟ 	

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

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

حمــد طالــب قطــري فــي الصــف الخامــس، اســتقبل ضيــوف والــده فــي مجلســهم 

بهــم وضيافتهــم. الترحيــب  الخــاص، وعمــل علــى 

فقــدم لهــم القهــوة العربيــة، إال أن أحــد الضيــوف أشــار لــه، وقــام بهــز فنجــان القهــوة، 

فلــم يفهــم حمــد إشــارته، وقــام بســؤال جــده عــن معنــى اإلشــارة.

استخرج القيمة التي بادر حمد بااللتزام بها.- 1

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

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

ما معنى إشارة هز الفنجان التي لم يفهمها حمد؟- 2

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

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

ما أشهر عادات الضيافة في املجتمع القطري؟- 3

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

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

إثرائـي :  اقرأ وأجب
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عادات وتقاليد فـي املناسبات:. 1

عادات وتقاليد فـي اللباس:  .2  

يظهر لدى القطريين التمســك بعاداتهم وتقاليدهم في العديد من املناســبات، 

مثــل:

األعراس:

تعد االحتفاالت في مناسبات األعراس من أهم املوروثات التي تميـز الشخصية 

القطرية، ومن أهم العادات والتقاليد في األعراس:

الدزة: وهي ما يقدمه الزوج من حلي ومجوهرات ومالبس قبل الزواج.

شهر رمضان واألعياد:

حيث يبدأ االستعداد الستقبال الشهر الكريم وتجهيـز األطعمة الخاصة بشهر 

رمضان، كما تلتقي العائالت في شهر رمضان، ويتـزاور الناس ويصلون أرحامهم.

كما يمثل االجتماع في بيت العائلة أهم مظاهر االحتفال بالعيد.
الدزة

)تعريف األجرة(:

هــي وليمــة تــوزع علــى الجيـــران ثانــي 

أيــام العــرس.

أضف  ملعلوماتك

عرف الرجل القطري قديما بالزي التقليدي الذي يميزه، وكذلك املرأه القطرية.

تعرف معي على مالبس الرجال والنساء في مجتمعنا القطري:

البخنق ثوب النشلالثوبالغترةالبشت

شارك زماءك في إعداد دراسة بحثية عن مشروع حفظ النعمة الذي تقدمه مؤسسة قطر الخيرية. 	

ابحث ونعلم
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حدد رأيك من املواقف التالية: 	

تبادل الزيارات بين األهل واألقارب في املناسبات املختلفة.

اإلسراف في الطعام أثناء إعداد الوالئم.

ارتداء املالبس التقليدية أثناء السفر.

غالء املهور في الزواج.

إكرام الضيف وحسن استقباله.

غير موافقموافق

رأي الطالب

املوقف

ولعلك تتساءل عن دورنا في املحافظة على العادات والتقاليد الحسنة ملجتمعنا القطري:

 في الحفاظ على العادات والتقاليد اإليجابية، وذلك من خالل:
ً
 كبيرا

ً
إن للمجتمع القطري دورا

الترويج للعادات والتقاليد اإليجابية عبر وسائل التواصل االجتماعي املختلفة.

املشاركة في أنشطة املؤسسات التي تعنى بالحفاظ على العادات والتقاليد.

	

	

نقل العادات والتقاليد من جيل اآلباء إلى جيل األبناء.

	

ما دورك في الحفاظ على عادات وتقاليد مجتمعنا القطري؟ 	

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

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

فكر وناقش
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األرض – البيئة البحرية- الحياة الطبيعية.

السكان-االقتصاد- السياسة.

 الدين -اللغة- القيم -العادات والتقاليد

مقومات طبيعية:

مقومات بشرية:

مقومات ثقافية:

الفهرس
تذكر 

 مقومات املجتمع
 القطري

الفهرس
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النشاط األول: قم بتجميع صور لسوق واقف وما يتميز به من مالمح املعمار التقليدي:

النشاط الثاني: بمعاونة معلمك، قم بأداء بعض األلعاب الشعبية القطرية.

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة

42



ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:
من الـمقومات الطبيعية للمجتمع القطري:. 	

ب- األرض.أ - الدين والشعب.
 د -  العادات والتقاليد.جـ - االقتصاد.

من املقومات الثقافية للمجتمع القطري:. 2

ب- البيئة البحرية.أ - الدين اإلسالمي واللغة العربية.
 د - النظام السيا�سي.جـ - النظام االقتصادي.

 ما يقدمه الزوج من حلي ومجوهرات ومابس قبل الزواج يقصد به:. 3

ب- البخنق.أ - الدزة.
 د - الدراعة.جـ - العباءة.

 من األزياء القطرية الرجالية:. 4

ب- البخنق.أ - الثوب.
 د - الدراعة.جـ - العباءة.

السؤال الثاني: اذكر الـمقومات األساسية للمجتمع القطري.

....................................................... -3 ....................................................... -2 ....................................................... -1

السؤال الثالث: أجب عما يأتي:
ما دور املجتمع القطري في املحافظة على العادات والتقاليد؟- 1

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

وضح أهم العادات القطرية في شهر رمضان.- 2

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

وضح املقومات الطبيعية للمجتمع القطري.- 3

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

اذكر املقومات الثقافية للمجتمع القطري.- 4

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

ما املقومات البشرية للمجتمع القطري ؟- 5

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



الفهرس

  الدستور.
ــرُم دســـتـــور بـــادي،  ــتـ  احـ

والتزُم مبا جاء فيه.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

 يتعرف على مفهوم الدستور.
 يحلل بعضا من مواد الدستور القطري.

 يقدر أهمية الدستور القطري.
 يلتزم بالقوانني واألنظمة فـي حياته اليومية.

الدرس الخامسالفهرس

الدستـور
 الـقـطــري



: الدستور القطري: 
ً

  أوال

  وقد مر تشكيل هذا الدستور بعدة مراحل:

- هل تعرف معنى الدستور؟

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

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

إثرائـي :  فكر وأجب

 الدستور القطري

تحتاج كل دولة ملجموعة من القواعد األساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم 

فيها، وتنظم عمل السلطات العامة فيها، وتحدد الواجبات والحقوق األساسية لألفراد 

والجماعات؛ومن هناجاءت فكرة  وضع الدستور الخاص بكل دولة. 

صــدر الدســتور القطــري الدائــم عــام 004	م فــي عهــد الشــيخ 

حمــد بــن خليفــة آل ثانــي بعدمــا تــم عرضــه علــى الشــعب فــي 

اســتفتاء شــعبي عام 	00	م، وأصبح قيد التنفيذ بعد نشــره 

فــي الجريــدة الرســمية. 

تحقيقا ألهدافنا الستكمال أسباب  أمير دولة قطر؛  »نحن حمد بن خليفة آل ثاني، 

ير�سي الدعائم األساسية  الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز بإقرار دستور دائم للبالد، 

للمجتمع، ويجسد املشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات ألبناء 

هذا الوطن الـمعطاء...؛ أصدرنا هذا الدستور.....،«. 

من كلمة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عند إقرار الدستور الدائم لدولة قطر في 8 / 6 / 004	 م.

الدستور 

الدستور:  هو الوثيقة التي تضم القواعد األساسية التي تحدد األسس العامة لدولة ما.
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  وقد مر تشكيل هذا الدستور بعدة مراحل:

 أ  - تشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم عام 999	م.     

ب -   إجراء االستفــــــتاء العــــام على الدســــتور الدائم عام 	00	م، واملـــــوافقة على بنوده.

جـ - إصدار الدستور الدائم عام 004	م.

يتكون الدستور القطري من خمسة أبواب،

و)150( مادة أو بندا، كالتالي:

الباب الخامسالباب الرابعالباب الثالثالباب الثانيالباب األول

الدولة وأسس 

الحكم.

املقومات 

األساسية 

للمجتمع.

الحقوق 

والواجبات 

العامة 

للمواطنين.

األحكام تنظيم السلطات.

الختامية.
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وفيما يلي بعض  وتغطي مواده جميع مجاالت الحياة في دولة قطر.  يتميز الدستور القطري بالشمولية، 

النصوص األساسية في الدستور، تأمل هذه املواد، 

وأجب عن األسئلة التي تليها: 

والشريعة اإلسالمية مصدر رئيس  دينها اإلسالم،  ذات سيادة مستقلة.  »قطر دولة عربية،   :)1( املادة 

لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، وشعب قطر جزء من األمة العربية«.

- عدد املبادئ األساسية التي تتضمنها املادة األولى من الدستور القطري.

.............................................................................................................................- 	

............................................................................................................................- 	

............................................................................................................................- 	

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

مادة 22 من الدستور: 

ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد، وتحميه من االستغالل، وتقيه شر اإلهمال البدني والعقلي 

والروحي، وتوفر له الظروف املناسبة لتنمية ملكاته في شتى املجاالت، على هدى من التربية السليمة.

- اذكر املبادئ األساسية للحفاظ على أفراد الدولة كما نص الدستور.

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

.- كيف وفرت الدولة الرعاية البدنية والعقلية لألفراد؟

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

- ابحث عن مواد أخرى في الدستور تحمي حقوق املواطن.

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

  ثانًيا: مواد الدستور القطري: 

إثرائـي :  فكر وأجب
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الفهرس
تذكر 

الدستور القطري

الفهرس

هــو الوثيقة التي تضم الــقــواعــد األســاســيــة التي 

تحدد األسس العامة لدولة ما.

تشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم عام 999	 م.. 	

إجراء االستفتاء العام على الدستور الدائم عام 	00	م، . 	

واملوافقة على بنوده.

 إصدار الدستور الدائم عام 004	 م.. 	

الدستور:

يتكون الدستور القطري من خمسة أبواب هي :

مراحل تشكيل الدستور:

الباب الخامسالباب الرابعالباب الثالثالباب الثانيالباب األول

الدولة وأسس 

الحكم.

املقومات 

األساسية 

للمجتمع.

الحقوق 

والواجبات 

العامة 

للمواطنين.

األحكام تنظيم السلطات.

الختامية.
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نص املادة رقم املادة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

النشاط األول: تعاون مع زمالئك في إعداد لوحة، واكتب عليها أهم مواد الدســتور القطري، 
وعلقهــا داخــل الغرفة الصفية.

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:
 صدر الدستور القطري عام: . 	

ب- 	00	م.أ - 	00	م.
 د -  005	م.جـ - 004	م.

تم إصدار الدستور الدائم لدولة قطر في عهد الشيخ:. 2

ب- خليفة بن حمد آل ثاني.أ - علي بن عبد هللا آل ثاني.
 د -    تميم بن حمد آل ثاني.جـ - حمد بن خليفة آل ثاني.

السؤال الثاني: أجب عما يأتي:

ما املقصود بالدستور؟- 1

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

2 -  يتكون الدستور القطري من خمسة أبواب رئيسة، اذكرها.

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

الســؤال الثالــث: تتبـــــع املراحــل التــي مــر بـــهـــــا إعــــــالن الدســـــتور الدائـــــم فــي دولــة قطــر.

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

..................................................................................................................................................................- 	

..................................................................................................................................................................- 	

السؤال الرابع: عـدد املـــبادئ األساســـيـــة التي تتضـــمنهـا املـــادة األولى من الدستور القطري.

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

..................................................................................................................................................................- 	

..................................................................................................................................................................- 	

..................................................................................................................................................................- 4
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الفهرس الفهرس



الفهرس

التسامح

بيني   التسامح. االخـــتـــاف  ــُل  ــًب ــق ات  
اللغة  وبــني اآلخــريــن، فـي 
واللون  واألفكار،  والعقيدة 

والعرق، وأتسامح معهم.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

 يتعرف على أهمية التسامح والتعايش السلمي مع اآلخرين.
 يوضح املقصود بالكرامة اإلنسانية والتسامح والتعايش السلمي.

الدرس السادسالفهرس



التسامح: هو االحترام املتبادل والقبول للتنوع واالختالف وتقديرهما.

تعزيز األمن واالستقرار.

احترام الفروق واالختالفات بين األفراد والجماعات.

تقوية الروابط االجتماعية.

تحقيق املصالح املشتركة لجميع أفراد املجتمع.

	

	

	

4

  التسامح: 

ورد في خطاب سمو األمير  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في افتتاح منتدى الدوحة 

الثامن عشر:

)... في خضم هذه التحديات واألزمات، ثبت أنه لن يكتب النجاح ألية حلول من خارج مجموع القيم الجامعة، 

التــي توصلــت إليهــا اإلنســانية بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة مــن جهــة، وبعــد معــارك التحــرر مــن االســتعمار مــن جهــة 

أخــرى. وهــي القيــم التــي ال يجــوز أن تتغيـــر بتغيـــر الظــروف واألوقــات. وقــد صيغــت هــذه القيــم الجامعــة فــي مواثيــق 

األمم املتحدة، ومبادئها الهادفة إلى: حفظ األمن والســلم الدوليين، واللجوء إلى الحوار والوســائل الســلمية لحل 

املنازعات، ورفض ضم أرا�سي الغيـــر بالقوة، وحق تقرير املصير للشــعوب، وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية 

للــدول، ورفــض كافــة أشــكال العنصريــة والتمييـــز، واحتـــرام حقــوق اإلنســان واملواطــن، والتمســك بقيــم العدالــة 

واملســاواة، ونبــذ التطــرف واإلرهــاب، وتعزيــز التعايــش الســلمي والتعــاون الدولــي......(

املصدر: موقع الديوان األميـري.

هل تحل أزمات ومشاكل العالم إذا سادت هذه القيم الجامعة؟ 	
.....................................................................................................................................................................................................................................

اكتب القيم التي تندرج في إطار قيمة التسامح مما ورد في خطاب سمو األمير. 	
.....................................................................................................................................................................................................................................

إثرائـي :  فكر وأجب

  مفهوم التسامح:

 أنواع التسامـح:

  مظاهر التسامح:

  أهمية التسامح:

54



نبذ العنف وعدم التعصب.

سيادة العدل واملساواة بين أفراد املجتمع. 

تقبل الرأي اآلخر وحوار الثقافات.

	

	

	

في رأيك، ما الفائدة التي تعود على الفرد واملجتمع من العيش مع اآلخرين  بالتسامح؟ 	
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

إثرائـي :  فكر وأجب

 أنواع التسامـح:

  مظاهر التسامح:

والشــعوب،  األفــراد  بيـــن  الســلمي  التعايــش  إلــى  التســامح  يــؤدي 

فتختفــي النزاعــات والحــروب، ويســود األمــن، ويتجــه النــاس إلــى التنميــة 

األرض. وإعمــار 

تتعدد أنواع التسامح، وتختلف أنواع القيم املرتبطة به، ومنها:

التســامح الدينـــي: الــذي يعنــي التعايــش بيـــن األديــان وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة مــع التخلــي 

عــن التعصــب الدينـــي واملذهبـــي.

التسامح العرقي: التخلي عن التمييز بسبب اللون والعرق.

التســامح الفكــري: الــذي يعنـــي عــدم التعصــب لألفــكار، واحتــرام أدب الحــوار  والتخاطــب، مــع 

الحــق فــي اإلبــداع واالجتهــاد.

التســامح السياســـي: يقتضـــي ضمــان الحريــات السياســية الفرديــة والجماعيــة مــع نهـــج مبــدأ 

الديمقراطيــة.

	

	

	

4

ثقافة السام:
ــالـــم،  ــهـــوم جــــديــــد يـــهـــتـــم بــــه الـــعـ مـــفـ
ويــقــوم عــلــى نــشــر مــبــادئ التعايش 
الـــســـلـــمـــي، والـــــتـــــعـــــاون، والـــــحـــــوار، 
وقــــــبــــــول واحــــــتـــــــــــــرام اآلخــــــــــــر، ونـــبـــذ 
ــــود الـــــــســـــــالم بـــيـــــــن  ــــسـ ــيـ ــ الـــــعـــــنـــــف؛ لـ

شعوب العالم.

أضف  ملعلوماتك
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هو االحتـرام املتبادل والقبول للتنوع واالختالف وتقديرهما.

الديني .. 	

 العرقي.. 	

الفكري.. 	

السيا�سي.. 4

التسامح

أنواع التسامح :

نبذ العنف وعدم التعصب.. 	

سيادة العدل واملساواة بين أفراد املجتمع.. 	

تقبل الرأي اآلخر وحوار الثقافات.. 	

مظاهر التسامح :

أهمية التسامح :

تعزيز األمن واالستقرار.

احترام الفروق واالختالفات بين األفراد والجماعات.

تقوية الروابط االجتماعية.

تحقيق املصالح املشتركة لجميع أفراد املجتمع.

	

	

	

4

فَهًرس:
ْ
ال

الفهرس

الفهرس
تذكر 

التسامح
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النشاط األول: دعا اإلسالم إلى التسامح، وحث عليه في العديد من اآليات القرآنية واألحاديث 

النبوية.

اذكر بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تحث على التسامح. 	

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

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

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

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

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

النشاط الثاني: 

اكتب عن أحد املواقف التي تعاملت فيها بالتسامح مع اآلخرين. 	

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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النشاط الثالث: 

عندما أصيب عمر ر�سي هللا عنه بضربة رجل من أهل الذمة - فلم يمنعه ذلك أن يو�سي الخليفة من بعده، 

، أن يوفي بعهدهم، وأن يقاتل 
ً
وهو على فراش املوت فيقول: "أو�سي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا

من ورائهم، وأال يكلفهم فوق طاقتهم".

ما رأيك في موقف عمر بن الخطاب؟ 	

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

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

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

ما القيم املتضمنة في هذا النص؟ 	

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

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

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

ما نوع التسامح الذي يدل عليه هذا املوقف؟ 	

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

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

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

.

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:
 قبول تنوع واختاف ثقافات العالم واحترام هذا التنوع بين مختلف الفئات والشعوب، يقصد به: . 	

ب- العدل.أ - املساواة.
 د -  االحترام.جـ - التسامح.

احترام أدب الحوار والتخاطب، يدل على التسامح:. 2

ب- العرقي.أ - الديني.
 د -   السيا�سي.جـ - الفكري.

السؤال الثاني: أجب عما يأتي:

ما  أهمية التسامح؟- 1

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

2 - أكمل املخطط التالي :

 السؤال الثالث: عرف اآلتي:

عدد مظاهر التسامح

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

التسامح الديني.- 1

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

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

2 - التسامح السيا�سي.

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

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



الفهرس

الكرامة
 اإلنسانية

 احترُم جميع من حولي دون   الكرامة اإلنسانية.
تفرقة أو متييز.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا على أن :

 يتعرف على املقصود بالكرامة اإلنسانية والتسامح والتعايش السلمي.

الدرس السابعالفهرس



 الكرامة اإلنسانية

لقــد كــرم هللا اإلنســان بكرامــة خلقــه، حيــث جعلــه فــي أحســن صــورة، يقــول -جــل وعــال- فــي ســورة اإلســراء 

اآليــة)70(:

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ںڻ 

احتـــرام حقــوق اإلنســان بغــض النظــر عــن جنســه ودينــه أو لغتــه أو أصلــه؛ فالنــاس جميعهــم متســاوون فــي 

الكرامــة اإلنســانية التـــي منحهــا هللا لهــم، وفضلهــم بهــا علــى كثيـــر مــن خلقــه.

ضع تعريفا للكرامة اإلنسانية من تعبيرك الخاص. 	
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

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

إثرائـي :  فكر وأجب

 مفهوم الكرامة اإلنسانية:

: الكرامة اإلنسانية فـي اإلسام
ً
  أوال

تتعدد أنواع التسامح، وتختلف أنواع القيم املرتبطة به، ومنها:
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 صور الكرامة اإلنسانية

إثرائـي : فكر واستنتج

: الكرامة اإلنسانية فـي اإلسام
ً
  أوال

تتعدد أنواع التسامح، وتختلف أنواع القيم املرتبطة به، ومنها:

حدد رأيك من املواقف التالية: 	

الحرص على مراعاة شعور زمالئي.

املساواة بين اإلخوة واألخوات في املعاملة.

اختالف املعاملة بين الزمالء داخل الفصل.

الحرص على احترام آراء اآلخرين وإن كانت تخالف رأيي.

غير موافقموافق

رأي الطالب

املوقف

احترام املرأة في املجتمع وتقديرها.

صور حفاظ الدين اإلسامي على الكرامة اإلنسانية:

منح املرأة حقوقها.

تحرير اإلنسان من العبودية لغير هللا.

املساواة في الحقوق والواجبات.

عدم إكراه غير املسلمين على اعتناق اإلسالم.

	

	

	

4
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مما سبق يتضح لنا أن أسس الكرامة اإلنسانية في الدستور القطري تشمل اآلتي:

املساواة بين املرأة والرجل في الحقوق والواجبات.

الحرية الشخصية مكفولة للجميع.

إهانة أي شخص تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

حماية أموال وأعراض الناس.

	

	

	

4

نص الدستور القطري املادة )36( على:

الحريــة الشــخصية مكفولــة، وال يجــوز القبــض علــى إنســان، أو حبســه، أو   تفتيشــه، أو تحديــد 

إقامتــه، أو تقييــد حريتــه فــي اإلقامــة أو التنقــل إال وفــق أحــكام القانــون. 

وال يعــرض أي إنســان للتعذيــب، أو للمعاملــة املهينــة للكرامــة، ويعتبـــر التعذيــب جريمــة يعاقــب 

عليهــا القانــون.

	

	

  ثانًيا: الكرامة اإلنسانية فـي الدستور القطري

من خال الفقرة السابقة، أجب عن السؤال التالي:

استنتج أسس الحفاظ على الكرامة اإلنسانية في الدستور القطري. 	
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

ما القيم املتضمنة في املادتين السابقتين؟ 	
.....................................................................................................................................................................................................................................

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

إثرائـي : فكر واستنتج
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احــتـــــرام حــقــوق اإلنــســان بغض النظر عــن جنسه وديــنــه أو لغته أو أصله؛ 

فــالــنــاس جــمــيــعــهــم مــتــســاوون فـــي الــكــرامــة اإلنــســانــيــة الــتــي مــنــحــهــا هللا لــهــم، 

وفضلهم بها على كثيـر من خلقه.

الكرامة اإلنسانية :

صور الكرامة اإلنسانية في اإلسام :

الكرامة اإلنسانية في الدستور القطري :

املساواة بين املرأة والرجل في الحقوق والواجبات.

الحرية الشخصية مكفولة للجميع.

إهانة أي شخص تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

حماية أموال وأعراض الناس.

	

	

	

4

منح املرأة حقوقها.

تحرير اإلنسان من العبودية لغير هللا.

املساواة في الحقوق والواجبات.

عدم إكراه غير املسلمين على اعتناق اإلسالم.

	

	

	

4

الفهرس:

الفهرس

الفهرس
تذكر 

الكرامة اإلنسانية
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النشاط األول:  اكتب آية، أو حديثا، أو موقفا تاريخيا، يؤكد أسس الكرامة اإلنسانية اآلتية:

املساواة بين البشر في الحقوق والواجبات. 	

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

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

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

حماية أموال وأعراض الناس. 	

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

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

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

الحرية الشخصية مكفولة للجميع. 	

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

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

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

.

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:
 القيمة التي تعبر عن احترام حقوق اإلنسان بغض النظر عن جنسه أو دينه أو لغته أو . 	

أصله، هي: 
ب- التعايش السلمي.أ - الديمقراطية.

 د -  العادات والتقاليد.جـ - الكرامة اإلنسانية.

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

1 -)          ( تحرير اإلنسان من العبودية لغير هللا من صور الكرامة اإلنسانية. 

2 -)          ( الحرية الشخصية يتمتع بها بعض أفراد املجتمع. 

3 -)          ( نص اإلسالم على احترام كرامة املرأة وحفظ حقوقها. 

السؤال الثالث:  أجب عما يأتي :

ما صور الكرامة اإلنسانية في اإلسالم ؟- 1

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

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

2 - عدد صور الكرامة اإلنسانية في الدستور القطري.

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

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



الفهرس

العمل التطوعي

فـي   العمل التطوعي. املشاركة  على  دائماً  أحــرص   
مجتمعي  فـي  التطوعية  األعمال 
وزيادة  التكاتف  على  يساهم  مما 

أواصر احملبة واملودة.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

 يتعرف مفهوم العمل التطوعي وأهميته.
 يشارك فـي اخلدمة التطوعية يف مجتمعه.

الدرس الثامنالفهرس



ماذا تشاهد في الصور التي أمامك؟- 1
.............................................................................................................................................................

صف هذا العمل.- 2
.........................................................................................................................................................

هل سيأخذون أجرا ماديا من هذا العمل؟- 3

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

ما الذي دفع هؤالء للقيام بهذا العمل؟- 4

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

هل تحب أن تشاركهم في هذا العمل؟- 5
............................................................................................................................................................................................................................................

إثرائـي :  تأمل وأجب

مركز أصدقاء البيئة ينظم حملة تنظيف إلحدى شواطئ قطر

يعتبـــر العمــل التطوعــي أحــد املبــادئ األساســية واألصيلــة فــي املجتمــع القطــري، والتــي تعلمهــا مــن العــادات 

والتقاليــد املوروثــة عــن اآلبــاء واألجــداد.

هو الجهد الذي يبذله اإلنسان تجاه املجتمع بدون مقابل مادي.

العمل التطوعي

 العمل التطوعي

: مفهوم العمل التطوعي.
ً

  أوال

 ثانًيا: أهمية العمل التطوعي.

صفات الشخص املتطوع.
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هل أي شخص يستطيع القيام بالعمل التطوعي؟ 	

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

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

من وجهة نظرك ما الشروط الواجب توافرها في الشخص املتطوع؟ 	

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

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

)أعط مقترحات يمكنك من خالها املشاركة في العمل التطوعي في دولة قطر(. 	

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

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

إثرائـي :  فكر وناقش

تشجيع الفرد على البذل والعطاء.. 1

استغالل أوقات الفراغ في �سيء مفيد.. 2

تقوية الروابط االجتماعية بين أفراد املجتمع.. 3

 ثانًيا: أهمية العمل التطوعي.

صفات الشخص املتطوع.

حثنا اإلسالم على عمل الخير، ومساعدة اآلخرين، كما في قول هللا تعالى: 

زبڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑرب ]الزلزلة: 7[.
ومن أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »خير الناس أنفعهم للناس«  ]رواه القضاعي في »مسند الشهاب«، وحسنه األلباني[.

أسباب املشاركة في العمل التطوعي.
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العمل التطوعي الجماعي:

 فــي 
ً
 وأوســع تأثيـــرا

ً
هــو العمــل الــذي يتــم مــن خــالل مجموعــات إلنجــاز مهمــة معينــة، وهــو أكثـــر تنظيمــا

املجتمــع مــن العمــل التطوعــي الفــردي، مثــل: حمــالت النظافــة والتجميــل - حمايــة التـــراث واآلثــار - 

االنضمــام للمؤسســات التطوعيــة.

	

عدد أعماال تطوعية فردية أخرى يمكنك القيام بها. 	

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

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

اذكر آخر عمل تطوعي فردي قمت به. 	

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

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

إثرائـي :   فكر وعبر

ا: أشكال العمل التطوعي.
ً
 رابًعا: املؤسسات التطوعية في دولة قطر. ثالث

العمل التطوعي الفردي:

هــو عمــل أو أســلوب اجتماعــي يمارســه الفــرد مــن تلقــاء نفســه 

وبرغبة صادقة منه، مثل: تنظيف الشواطئ والحدائق العامة، 

وزيــارة املرضـــى واملســنين.

	

زيارة املسنين
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 رابًعا: املؤسسات التطوعية في دولة قطر.

  تتعدد املؤسسات التطوعية والتى يمكنك املشاركة فيها كما يلي:

يعتبـر مركز قطر التطوعي املقر الدائم واملتكامل الحتضان األنشطة 

املجتمــع،  فــي  التطوعــي  العمــل  ثقافــة  وتعزيــز  التطوعيــة،  واألعمــال 

والتعريــف بمجاالتــه، وفوائــده، وتوثيــق إســهاماته فــي التنميــة، ومــن 

أهدافــه: نشــر ثقافــة التطــوع بــال مقابــل لألفــراد واملؤسســات، وزيــادة 

التطوعيــة،  األنشــطة  فــي  املشــاركين  القطرييـــن  املتطوعيـــن  نســبة 

وتدريب وتطوير وتأهيل وتصنيف املتطوعيـــن حسب إمكانياتهم وقدراتهم في التطوع باألنشطة املختلفة.

الهالل األحمر القطري هيئة خيرية تطوعية تأسست في مارس سنة 

1978م، وتهــدف إلــى املســاهمة فــي توفيـــر اإلســعافات العاجلــة لضحايــا 

الحوادث والكوارث داخل وخارج قطر، واالشتراك في مكافحة األوبئة، 

والوقاية من األمراض، والنهوض بمهنة التمريض، والعمل على تدريب 

الـممرضين والـممرضات.

يؤمن مركز أصدقاء البيئة بأهمية تأهيل جيل واع للقضايا الوطنية والبيئية، ويهدف إلى:

1-  حث الشباب على املشاركة في الحفاظ على البيئة كواجب وطني.

2-  تعريف الشباب بخصائص البيئة القطرية، وارتباطها باملجتمع.

3-  تدريب الشباب على العمل الجماعي لحماية البيئة وتحسينها بصفة عامة.

1. مركز قطر للعمل التطوعي:

2. جمعية الهال األحمر القطري:

3. مركز أصدقاء البيئة:
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هــو الجهد الـــذي يبذله اإلنــســان تــجــاه املجتمع بـــدون مقابل 

مادي.

 تشجيع الفرد على البذل والعطاء.. 	

استغالل أوقات الفراغ في �سيء مفيد .. 	

تقوية الروابط االجتماعية بين أفراد املجتمع. . 	

 العمل التطوعي الفردي.. 	

 العمل التطوعي الجماعي .. 	

مركز قطر للعمل التطوعي .. 	

 جمعية الهالل األحمر القطري.. 	

مركز أصدقاء البيئة .. 	

العمل التطوعي:

أهمية العمل التطوعي:

أشكال العمل التطوعي :

املؤسسات التطوعية في دولة قطر :

فَهًرس:
ْ
ال

الفهرس

الفهرس
تذكر 

العمل التطوعي
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فكرة العمل التطوعي الذي تقوم به مع الزماء:

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

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

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

الخطوات وترتيب العمل الجماعي مع الزماء:

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

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

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

النشاط األول:  ضع صورة مشاركتك في أحد األعمال التطوعية.

النشاط الثاني:  شــارك زمــالءك فــي القيــام بعمــل تطوعــي داخــل املدرســة، وســجل الخطــوات 

التــي قمتــم بهــا، والفائــدة مــن ذلــك العمــل.

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

 الجهد الذي يبذله اإلنسان تجاه املجتمع بال مقابل مادي، يقصد به:. 	

ب- الصالح العام.أ - التسامح.

 د -   التعايش السلمي.جـ -  العمل التطوعي.

من أهداف مركز قطر للعمل التطوعي:. 	

ب- توفير اإلسعافات األولية للضحايا.أ -  نشر ثقافة التطوع بين األفراد واملؤسسات.

جـــ -  حــث الشــباب علــى املشــاركة فــي الحفــاظ علــى 

البيئة.

 د -   مكافحة األوبئة واألمراض.

السؤال الثاني:  

ما أشكال العمل التطوعي ؟- 1

          أ - ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ب - ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

عدد أهمية العمل التطوعي.- 2

   أ - ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ب - ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 جـ  - .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اذكر أهم مؤسسات العمل التطوعي في دولة قطر.- 3

   أ - ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ب - ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 جـ  - .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

76



السؤال الثالث:أكمل جدول أشكال العمل التطوعي أدناه:

األمثلةأشكال العمل التطوعي

الفردي:

الجماعي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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