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حضرة صـاحـب الســــمــو 

الـشيـــخ تــمـيـم بــن حــمد آل ثاني
أميـر دولـــــــــــة قطـــــــــــر

الــنـشــيــد الـوطــنـي

قســـــــما بــــــمـــن نـــــــشـــــر الضياء قــســـمــا بــــمـــن رفــــــع الـســمــــــاء

 تــــسـمـــــو بــــــــــــــروح األوفـــــيــــــــــــاء قـطــــــــــــــــــر ســـــــتــــــبــــقـــــــــى حـــــــــــــــــــــرة

وعـــــــــلــى ضــــــــــــــيــاء األنـــــــبــــــــــيـــــــاء ســـيــــروا عــــــلـــــــى نـــهــــــــــج األلـــــــــــــى
ٌ
ســـــيــــرة بــقـــــــــــلــــــبـــــــــي  ـــاءقـطــــــــــــــــــر  ـــاد اإلبــــــــــــــــــــــــ ـــز  وأمــــــــجـــــــــــ عــــــــــــــــ

حــمــــاتــــنـــــــــــــــا يـــــــــــــــــــوم الـنـــــــــــــــــــداء قـطــــــــــــــــــر الـــرجــــــــــــــــال األولــيــــن

ـــم يـــــــــــــوم الـــــســـــــــــــاْم جـــــــــــــوارح يـــــــــــــــــــــــوم الــفـــــــــــــــــــــداءوحــــــمــــــائــــ
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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 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 السادس على  ثمانية  دروس على النحو اآلتي:

2013م(، الــدرس  ــــــ   الــدرس األول: ســمو الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي مــن )1995م 

الثانــي: صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي   مــن )2013م، حتــى آالن(، الــدرس 

الثالــث: الحضــارات )املواقــع األثريــة فــي قطــر(، الــدرس الرابــع: الســلطات الدســتورية، الــدرس 

الــدرس الســابع:  املواطنــة الفاعلــة،  الــدرس الســادس:  ثقافــة املجتمــع القطــري،  الخامــس: 

التنــوع واالختــالف، الــدرس الثامــن: حقــوق اإلنســان.ونأمل مــن الطلبــة التفاعــل اإليجابــي مــع 

محتويــات الكتــاب بهــدف اكتســاب املعرفــة واملهــارة وبنــاء االتجاهــات اإليجابيــة وفهــم أدواركــم 

ومســؤولياتكم تجــاه وطنكــم قطــر والعالــم جميعــا.

وهللا ولي التوفيق    

الفهرس:

الفهرس

املقدمةالفهرس



الفهرس الفهرس



الفهرس

سمو الشيخ
 حمد بن خليفة آل ثاني من )1995م ــــ 2013م(

 يسهم العلم فـي تطوير قدرات   الدستور الدائم.
الشخصية،  ــاء  ــن وب اإلنــســان 
ــلـــه لــتــحــقــيــق أهــدفــه   ويـــؤهـ

فاحرص عليه دوما.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

 يتعرف على أهم أعمال وإجنازات حكام دولة قطر.

الدرس األولالفهرس



سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 1995-2013م

تعرفنا سابقا على دور حكام دولة قطر، وخاصة دور الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في مواصلة مسيرة بناء 

الدولة في جميع جوانبها.

توالت مسيرة البناء في دولة قطر على يد حكامها، وسنتعرف في درسنا هذا على دور الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني في استكمال النهضة واالزدهار الذي شهدته قطر. 

سمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

- اذكر أهم إنجازات الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في سبيل تدعيم بناء دولة قطر الحديثة.

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

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

تذكر وأجب         

 ولــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي فــي ينايــر عــام 1952م 	 

فــي مدينــة الدوحــة.

 تلقــى تعليمــه االبتدائــي واإلعــدادي والثانــوي فــي مــدارس 	 

قطــر.

 اســتكمل دراســته فــي بريطانيــا فــي كليــة “ســانت هيرســت“ 	 

العســكرية، وتخــرج منهــا عــام 1971م.

 أسهم في تطوير القوات املسلحة القطرية. 	 

عين وزيرا للدفاع ووليا للعهد عام 1977م. 	 

 تولى الحكم في دولة قطر يونيو عام 1995م.	 

   الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني )1995 - 2013م(:

   إنجازات الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني:
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- متى بويع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليا للعهد؟

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

- كم مدة حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني؟ 

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

- كيف ساهمت دراسة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في بناء شخصيته وتأهيله لحكم دولة قطر؟

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

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

1. أصبحــت قطــر أكبـــر مصــدر للغــاز 

املســال فــي العالــم.

2. إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم.

اقرأ وأجب 

إثرائي : حلل وناقش

تحققت في عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني العديد من اإلنجازات، 

وأهمها:

   إنجازات الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني:

مؤسسة قطر للتربية والعلوم 

رؤية قطر 2030:

اعتمــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي رؤيــة 

قطــر 2030م، وذلــك عـــــام 2008م، والتــــــــــــــي  

واالزدهــــــــــــــار  التقــــــــــــدم  تحــقيــــــــق  تســـتــــهدف 

دولـــــــة  إلــى  قطــــــــــــر  وتحويــل  للمواطنيــــــــــــــن، 

مــن خــالل التنميــة الشــاملة. متقدمـــــــــة، 

أضف  ملعلوماتك
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اكتب جملة تعبر فيها عن دور مؤسسة قطر للتربية والعلوم في تطوير املجتمع. 

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

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

إثرائي : اكتب بأسلوبك 

3. صدر أول دستور دائم لدولة قطر عام 2004م.

4. فوز قطر )كأول دولة عربية وإســالمية( باســتضافة كأس العالم لكرة 

القدم للعام 2022م.

إعالن فوز دولة قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022م

-  باالطاع على موقع الديوان األميري www.diwan.gov.qa اذكر إنجازات أخرى للشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني. 

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

إثرائي : ابـحث وتـعلم

  تسليم مقاليد الحكم:
افتخر بوطــنـــك قطر؛ لكونــه 

أول دولـــــــــــــــة عـــربـــيـــة حــصــلــت 

ــــأس الـــعـــالـــم  ــ عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم كـ

لكرة القدم 2022م.

قيم أتعلمها
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- صنف إنجازات الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كما في الجدول التالي:

فكر وصنف

إنجازات ثقافيةإنجازات اقتصادية

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

إنجازات رياضيةإنجازات سياسية

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

خطاب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

عند تسليم مقاليد الحكم لسمو األمير 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أثناء خطاب التنازل

 أعلن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 25 يونيو من عام 2013م عن تسليم مقاليد الحكم لولي عهده

 سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

  تسليم مقاليد الحكم:
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من أقوال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني: 

 من قيمنا، ولنا في حديث رسول 
ً
)إن مستقبل قطر مرتبط باعتبار أخاق العمل واإلنتاج واإلتقان جزءا

هللا –صلى هللا عليه وسلم– أسوة حسنة حيـن قال: »إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عما أن يتقنه«(.
من خطاب سموه في افتتاح الدورة الـ 40 ملجلس الشورى.

بمساعدة معلمك:  ما القيمة التي تحدث عنها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني؟

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

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

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

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

إثرائي :  اقرأ ثم ناقش 
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أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز املسال في العالم .. 1

إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم .. 2

صدر أول دستور دائم لقطر عام 2004م.. 3

باســتضافة كأس العالــم لكــرة . 4  ) فــوز قطــر)كأول دولــة عربيــة وإســالمية 

2022م. القــدم للعــام 

 إنجازات سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني:

الفهرس

تذكر
إنجازات سمو الشيخ

حمد بن خليفة آل ثاني

الفهرس
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النشاط األول: قم بعمل بطاقة شخصية لسمو األميـر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

النشاط الثاني: اجمــع صــورا عــن مالعــب كــرة القــدم فــي دولــة قطــر، وألصقهــا علــى اللوحــة 
الوبريــة فــي الصــف.

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

تلقى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تعليمه العسكري في كلية سانت هيرست في:. 1

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

صدر أول دستور دائم في قطر في فترة حكم الشيخ:. 2

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

تم اختيار دولة قطر الستضافة كأس العالم 2022 م في عهد الشيخ:. 3

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

د- تميم بن حمد آل ثاني.ج- حمد بن خليفة آل ثاني.

  تنازل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم لولي عهده سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام:. 4

ب- 2011م.أ - 2010م.
 د - 2013م.جـ - 2012م.

  ولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في يناير عام 1952م في مدينة:. 5

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

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

1- وضـــع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خطــــــة  شاملة لتطوير البالد في جميع املجاالت.                        )      (

2-  تعد قطر أكــبر دولة مصدرة للغـاز الطبيعي املســــال في العالم.    )      (

                                                                          )      ( 3- تعد قطر أول دولة عربية تفوز باستضـــافة كأس العــــالم لعام 2022م. 
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السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية بما يناسبها:

صدر أول دستور دائم لدولة قطر عام .................................................. 1

أصبحت دولة قطر أكبر مصدر ................................................. في العالم.. 2

لضمان حقوق وحريات أبناء قطر تم إصدار ................................................. عام 2004م.. 3

السؤال الرابع: اذكر ثالثة من أهم إنجـــــازات الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني:

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

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

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

ثانًيا: التدريبات
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الفهرس

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
 أمير دولة قطر  )2013م - حتى اآلن(

العلم،   مترو الدوحة )الريل(. اكتساب  على  احــرص   
فهو أساس نهضة األمم.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

 يتعرف على أهم أعمال وإجنازات حكام دولة قطر.

الدرس الثانيالفهرس



 مشاركة سمو األمير أبناء شعبه في اليوم الريا�ضي للدولة

موقع الديوان األمريي القطري

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

ولد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة 	 

في 3 يونيو عام 1980م.

تلقى تعليمه االبتدائي واإلعدادي في مدارس قطر.	 

أكمل دراسته الثانوية في بريطانيا.	 

تخــرج مــن أكاديميــة ســاند هيرســت العســكرية امللكيــة عــام 	 

1998م.

تولى حكم دولة قطر في 25 يونيو 2013م. 	 

من خال موقع الديوان األميري 

www.diwan.gov.qa

اذكــر أهــم املناصــب التــي توالهــا ســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي 

قبــل توليــه الحكــم. 

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

ي : ابـحث وتـعلم إثرائ
   إنجازات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني:

عليهــا  حصــل  التـــي  األوســمة  مــن 

سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أميـــر البــالد:

- الوســام األعلــى للمجلــس األوملبـــي  

اآلســيوي عــام 2007م.

- وســام جوقــة الشــرف مــن فرنســا 

عــام 2010م.

أضف  ملعلوماتك
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يشارك سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أنشطة اليوم الريا�ضي للدولة.

اكتب أهم األنشطة التي تمارسها في اليوم الريا�ضي.

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

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

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

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

إثرائـي :  فكر واكتب 

2 - افتتاح مطار حمد الدولي عام 2014م.

1 - إنشاء أول كلية للشرطة عام 2013 م .

   إنجازات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني:
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3 - إنجاز مشروع ميناء حمد البحري عام 2017م.

4- افتتاح مترو الدوحة )الريل( عام  2019م. 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

 أمير دولة قطر عند خطابه في األمم املتحدة عام 

2017م

أسهمت دولة قطر في العديد من القضايا العربية والعاملية، ومن أهمها:

1- نصرة القضية الفلسطينية.

2- مساعدة الشعوب اإلسالمية املتضررة.

   جهود دولة قطر في دعم القضايا العربية والعاملية:
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خطاب سمو األمير عن اعتـزازه
بالشعب القطري واملقيمين في 

قطر
 خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى 

-حفظه هللا- يلهب حماس الشباب للعمل من أجل قطر

- استنتج القيمة األخاقية من قول صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني:

"أعتز بالشعب القطري واملقيمين في قطر من مختلف الجنسيات".

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

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

إثرائي : اقرأ واستنتج 

ماذا تعلمت من شخصية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؟

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

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

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

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

إثرائـي :  فكر وناقش 
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إنشاء كلية الشرطة عام 2013م.. 1

افتتاح مطار حمد الدولي عام 2014م.. 2

إنشاء مشروع ميناء حمد البحري عام 2017م.. 3

افتتاح مترو الدوحة )الريل ( عام 2019م.. 4

نصرة القضية الفلسطينية.. 1

مساعدة الشعوب اإلسالمية املتضررة.. 2

 إنجازات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: 

جهود دولة قطر في دعم القضايا العربية والعاملية:

الفهرس

تذكر
إنجازات سمو الشيخ

تميم بن حمد آل ثاني 

الفهرس
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النشاط األول: صمم شعارا تعبـر فيه عن اعتـزازك بسمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

النشاط الثاني: ارسم لوحة جدارية عليها إنجازات سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 

النشاط الثالث:  اجمــع صــورا ملشــاركات املجتمــع القطــري فــي فعاليــات اليــوم الريا�ضــي للدولــة، 
وألصقهــا علــى اللوحــة الوبريــة فــي الصــف.

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

تلقى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعليمه الثانوي في:. 1

ب- فرنسا.أ - قطر.
 د - الواليات املتحدة.جـ - بريطانيا.

تولى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الحكم عام:. 2

ب- 2008م.أ - 2004م.
 د - 2013م.جـ - 2011م.

تم إنجاز مشروع ميناء حمد البحري في عهد الشيخ:. 3

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

د- تميم بن حمد آل ثاني.ج- حمد بن خليفة آل ثاني.

السؤال الثاني: اذكر جهود دولة قطر في القضايا العربية والعاملية.

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

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

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

السؤال الثالث: عدد إنجازات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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

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

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

الحضارات )المواقع األثرية في قطر(

 أعتــز بآثــار وطنــي التــي تعبــر   العصور احلجرية.
عــن عراقــة حضارتــه.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

 يوضــح أهــم األحــداث التاريخيــة فـــي حضــارات شــبه اجلزيــرة العربيــة 
والشــخصيات املؤثــرة فيهــا.

 يتعرف على أهم املظاهر احلضارية حلضارات  شبة اجلزيرة العربية.

الدرس الثالثالفهرس



 الحضارات )المواقع األثرية في قطر(:

لــم ينقطــع االســتيطان البشــري املســتمر فــي منطقــة الخليــج 

العربــي، بــل قامــت بــه عــدة حضــارات قديمــة وحديثــة، توزعــت 

ولقــد  وتفاعلــت مــع محيطهــا الجغرافــي،  فــي مناطقــه املختلفــة، 

حظيــت دولــة قطــر بنشــاط بشــري حضــاري متصــل منــذ العصــور 

القديمة، وأسفر ذلك عن تأثر قطر بعدة حضارات متنوعة على 

أراضيهــا، تجلــت بظهــور العديــد مــن املواقــع األثريــة فيهــا.

فهيا بنا نتعرف على الحضارات واملواقع األثرية التي قامت على أرا�ضي قطر في مختلف العصور.

أجــرت مجموعــة مــن البعثــات العلميــة العديــد مــن الحفريــات األثريــة 

فــي دولــة قطــر منــذ منتصــف القــرن املاضـــي؛ كالبعثــة الدنماركيــة واإلنجليزيــة 

والفرنســية، وأشــارت النتائج إلى أن اإلنســان بدأ وجوده واســتيطانه في قطر 

منــذ العصــر الحجــري الحديــث )4000-8000 ق.م تقريبــا( وقــد مــر تاريــخ قطر 

خــالل هــذه الفتـــرة بعــدة عصــور ومحطــات تاريخيــة. الحــظ الجــدول الزمنـــي 

التالــي:

الفترة التاريخيةالعصر

األلف الخامس والرابع قبل امليالد.العصر العبيدي.

األلف الثالث قبل امليالد.العصر البرونزي.

األلف الثاني قبل امليالد.عصر الكاشيين.

324-140ق م.عصر اإلغريق والرومان.

226-651م.عصر الساسانيين.

: الحضارات القديمة في قطر
ً

   أوال

   ثانًيا: املواقع األثرية في قطر

  املظاهر الحضارية لتاريخ قطر في العصور القديمة:

العصور الحجرية:
هــو ذلــك العصــر الــذي صنــع فيــه 
اإلنســان أدواتــه مــن الحجــارة فــي 
الكتابــة،  معرفــة  قبــل  مــا  فتـــرة 
هــي:  عصــور  ثالثــة  إلــى  وينقســم 
العصــر الحجــري القديــم - العصــر 
والعصــر   - األوســط  الحجــري 

الحديــث.  الحجــري 

أضف  ملعلوماتك
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من خال دراستك للجدول الزمني السابق:

احسب الفترة الزمنية التي امتد خاللها عصر اإلغريق والرومان في قطر.. 1

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

رتب العصور الزمنية التي مرت بها قطر باستخدام الخط الزمني:. 2

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

 تأثــرت قطــر بعــدة حضــارات فــي العصــور القديمــة،  وقــد تركــت هــذه الحضــارات آثــارا وشــواهد تاريخيــة فــي 

مواقع متعددة، وتسمى تلك املواقع باسم املواقع األثرية القديمة، وقد بذلت دولة قطر جهودا كبيـرة الكتشاف 

تلــك املواقــع والحفــاظ عليهــا، وكذلــك فــي العصــر الحديــث، فلقــد طــور أهــل قطــر مــن أســاليبهم املعماريــة، فشــيدوا 

القــالع والحصــون واألبــراج، وهــي مــا تعــرف باملواقــع األثريــة الحديثــة.

   ثانًيا: املواقع األثرية في قطر

  املظاهر الحضارية لتاريخ قطر في العصور القديمة:

أ- استقر اإلنسان في قطر منذ العصر الحجري الحديث في تجمعات بشرية  على الساحل القطري.

ب- برع أهل قطر قديما في حرفتي الغوص على اللؤلؤ وصيد األسماك وتجفيفها.

ج- صنع أهل قطر األواني الفخارية واألسلحة البدائية كالرماح والفؤوس.

د- اشتغل أهل قطر بالتجارة مع املناطق املجاورة، وكانت قطر وسيطا تجاريا هاما.

...................................................5000 ق.م 2000 ق.م  

العصر 
البرونزي

عصر اإلغريق 
والرومان

عصر 
الساسانيين
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- استنتج الفرق بين املواقع األثرية القديمة واملواقع األثرية الحديثة؟

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

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

إثرائـي :  فكر واستنتج 

شكل )1( خريطة للمواقع األثرية القديمة والحديثة.

اقرأ الخريطة شكل )1( للمواقع األثرية في قطر ثم صنف املواقع األثرية في الجدول التالي:

اقرأ وصنف

املواقع األثرية الحديثةاملواقع األثرية القديمة

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

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

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

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

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

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

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

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

  أهم املواقع األثرية القديمة:
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   املواقع األثرية

شمال غرب قطر

املواقع األثرية بمدينة الزبارة  

شمال قطر

املواقع األثرية في منطقة

 شمال أم صالل

  أ  - موقع عسيلة:

يقــع بالقــرب مــن )أم بــاب( غــرب )الخرســعة(، وهــو مــن أقــدم المواقــع األثريــة فــي دولــة قطــر، وقــد عثـــر فيــه علــى 

مجموعــة مــن المشــاغل الحجريــة المخصصــة لصناعــة األســلحة وأدوات الصيــد.

ب - موقع رأس بروق:

تقــع علــى الســاحل الغربــي لدولــة قطــر، وتــم العثــور فــي الموقــع علــى ســهام حــادة ورؤوس الفــؤوس المصنوعــة 

مــن الحجــر، ويعتقــد أنــه كان محطــة صيــد.

جــ  - موقع مدافن تال الخور:

تقــع تــالل الخــور شــمال مدينــة الخــور، وتــم العثــور فيهــا علــى مدفــن منفــرد علــى شــكل حفــرة، وقــد وجــد فــي أحــد 

زوايــا هــذا المدفــن عظــام بشــرية. 

 د  - موقع لوسيل:

يقع على الســاحل الشــرقي لدولة قطر، وعثـــر فيه على مســتوطنة بشــرية ترجع للعصر الحجري الحديث، كما 

عثــر علــى مجموعــة مــن النصــال ورؤوس الســهام.

  أهم املواقع األثرية القديمة:
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هـــ  - قلعة مروب:

تقع على الساحل الغربي لدولة قطر، وقد بنيت قلعة مروب في العصر 

العباســـي على أطالل قلعة قديمة، وتحمل الطابع العباســـي لفن العمارة، 

ويوجد إلى شمال القلعة تجمع لنحو 250 منـــزال على شكل قوس.

أحــــافــــظ عـــلـــى مـــعـــالـــم بــــالدي 
األثرية؛ ألنه واجب وطنـي.

حفظ

  أهم املواقع األثرية الحديثة: 
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- شــاهد الفيلــم الوثائقــي: قــاع قطــر ، ثــم لخــص مــا شــاهدته 

فــي نقــاط محــددة.

- ما واجبي للحفاظ على اآلثار في دولتي الحبيبة قطر؟

إثرائي : ناقش وأبد رأيك

إثرائي : شاهد ولخص

ــارة  بــقــائــمــة الـــتـــــــراث  ــ ــزبــ ــ مـــوقـــع الــ

العاملي:

تــقــع مــديــنــة الـــزبـــارة قـــرب الــشــاطــئ 

ــــر، وتـــحـــتـــوي   ــــطـ ــــة قـ ــــدولــ ــــي لــ ــــربـ ــــغـ الـ

املدينة على عــدد كبيـر مــن القالع 

واألبــراج العسكرية، وأهمها قلعة 

ــا عــــام  ـــاؤهــ ــنـ ــــي تـــــم بــ ـــ ــتــ الـــــــزبـــــــارة، والــ

1938م فـــي عــهــد الــشــيــخ عــبــد هللا 

بن جاسم آل ثاني.  

وقــــــــــــد أدرجــــــــــــــــــت لـــــجـــــنـــــة الــــــتـــــــــــــراث 

ــــم  الـــعـــالـــمـــي الـــتـــابـــعـــة ملـــنـــظـــمـــة األمـ

املتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

)يونسكو( مدينة الزبارة األثرية في 

قطر ضمن قائمة اليونسكو ملواقع 

التـراث العاملية عام 2013م.

ــــاحــــــف قـــطـــر  ــتــ ــ ــــة مــ ــئـ ــ ــيـ ــ  وقــــــــالــــــــت هـ

ــــان أصـــــــــدرتـــــــــه: إن انـــضـــمـــام  ــيـ ــ ــــي بـ فــ

ــنــــة الــــــــزبــــــــارة- وهـــــــي أحـــــــد أهــــم  مــــديــ

املواقع األثرية املحمية التي كانت 

تــمــثــل أكــبـــــر مــــدن الــخــلــيــج الــعــربــي 

الــتــقــلــيــديــة لــصــيــد وتـــجـــارة الــلــؤلــؤ- 

ــمــــي، يــعــد  ــــراث الــــعــــالــ ــــ ــ ــتـ ــ لـــقـــائـــمـــة الـ

ــــــراف ملـــوقـــع أثـــري  ــتـ أول إدراج واعـ

قطري في سجل دولي.

أضف  ملعلوماتك
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موقع عسيلة .. 1

موقع رأس بروق.. 2

موقع مدافن تالل الخور.. 3

موقع لوسيل.. 4

موقع مروب .. 5

أهم املواقع األثرية القديمة في قطر :

قلعة الزبارة .. 1

قلعة الوجبة .. 2

قلعة الكوت .. 3

 برجا برزان.. 4

أهم املواقع األثرية الحديثة في قطر :

الفهرس

تذكر
الحضارات

 )املواقع األثرية في قطر (

الفهرس

اســتقر اإلنســان فــي قطــر منــذ العصــر الحجــري الحديــث فــي تجمعــات بشــرية  علــى . 1

القطــري. الســاحل 

 برع أهل قطر قديما في حرفتي الغوص على اللؤلؤ وصيد األسماك وتجفيفها.. 2

صنع أهل قطر األواني الفخارية واألسلحة البدائية كالرماح والفؤوس.. 3

 اشتغل أهل قطر بالتجارة مع املناطق املجاورة، وكانت قطر وسيطا تجاريا هاما.. 4

املظاهر الحضارية لتاريخ قطر في العصور القديمة :
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)العصر البرونزي – عصر الكاشيين – العصر العبيدي – عصر الساسانيين – عصر اإلغريق 

والرومان(.

النشاط األول: قــارن فــي الجــدول التالــي بيـــن صــادرات قطــر فــي عصورهــا القديمــة وفــي العصــر 
الحديــث.

أوجه املقارنة
ً
قديما

ً
حديثا

الصادرات
............................................................

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

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

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

النشاط الثاني:  أمامك أهم العصور الحضارية القديمة التي مرت بها قطر، قم بإعادة ترتيبها 
من األقدم  إلى  األحدث باستخدام الخط الزمني التالي:

النشاط الثالث:  قم بزيارة موقع متاحف قطر.

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة

واكتــب بحثــا مبســطا عنــه،  واكتشــف جانبــا مــن التـــراث القطــري، 

إشــراف معلمــك. تحــت  بالصــف  واعرضــه علــى زمالئــك 
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

يقع بالقرب من )أم باب( املوقع األثري املعروف بــ :. 1

ب- رأس بروق.أ - عسيلة.
 د - مدافن تالل الخور.جـ - برجا برزان.

يقع على الساحل الشرقي لدولة قطر املوقع األثري املعروف بـ :. 2

ب- عسيلة.أ - رأس بروق.
 د - مروب.جـ - لوسيل.

من قاع  قطر  التي تنتمي للعصر العبا�ضي قلعة:. 3

ب- الوجبة.أ- الزبارة. 

د- مروب.ج- الشقب.

السؤال الثاني: اذكر ما يأتي.

أهم اآلثار التي عثر عليها في موقع رأس بروق األثري.  .1

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

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

2.  أهم املظاهر الحضارية لتاريخ قطر القديم.

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

..............................................................................................................................................................................
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السؤال الثالث: قارن بين موقع مدافن تالل الخور وقلعة مروب من حيث املوقع وأهم اآلثار.

قلعة مروب موقع مدافن تال الخور

............................................................ ............................................................  املوقع

............................................................ ............................................................  أهم اآلثار

السؤال الرابع: صنف املواقع األثرية القديمة والحديثة في دولة قطر في الجدول التالي:

قلعة الزبارة - موقع عسيلة - برجا برزان  - مدافن تالل الخور - قلعة الوجبة - موقع رأس بروقـ  

قلعة مروب - قلعة الكوت.

املواقع األثرية الحديثةاملواقع األثرية القديمة

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

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

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

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

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

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

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

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



الفهرس

السلطات الدستورية

  امليزانية العامة.
  احملاكم القطرية.

 أحــرص على املشــاركة فـــي 
ــي  األنشــطة السياســية الت

تكفلهــا الدولــة.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

 يحلل بعضاً من مواد الدستور القطري.
 يقدر أهمية الدستور القطري.

 يلتزم بالقوانني واألنظمة فـي حياته اليومية.

الدرس الرابعالفهرس



مجلس الشورى قطر

 السلطات الدستورية 

- باالستعانة بالدستور القطري، اذكر أبواب الدستور القطري.

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

- حدد الدستور في الباب الرابع السلطات في دولة قطر، اذكرها.

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

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

إثرائـي :  فكر وأجب

ينص الدستور القطري الدائم على أن السلطة التشريعية يتوالها مجلس الشورى، وذلك على النحو اآلتي:. 1

 حدد أعضاء مجلس الشورى بـــ)45( عضوا.. 2

يتم انتخاب 30 عضوا، ويعين األمير األعضاء 15 املتبقين من الوزراء وغيرهم.. 3

 مدة املجلس محددة بالقانون بأربع سنوات ميالدية.. 4

  1- السلطة التشريعية:
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- أجب عن األسئلة اآلتية:

1- ما اسم املجلس الذي يتولى السلطة التشريعية في قطر؟

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

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

2- كم تبلغ مدة انعقاد مجلس الشورى؟

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

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

إثرائـي :  فكر وأجب

افتتاح سمو األمير
 الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
مجلس الشورى في نوفمبر 

عام 2018م.

مجلس الشورى

كما تحددت املهام واالختصاصات التي تتوالها الســلطة التشــريعية، 

وهي بشــكل أسا�ضــي: 

أ- تشريع القوانين؛ حيث ال يتم إصدار أي قانون إال بموافقة مجلس

      الشورى.

ب- إقرار املوازنة العامة للدولة.

جـ- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية حسب أحكام الدستور.

تقدير احتمال   / امليـزانية الــعــامــة 
ــــــهـــا  ــاتـ إيـــــــــــــرادات الــــــدولــــــة ومـــصـــروفـ

خالل السنة املالية القادمة.

أضف  ملعلوماتك
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 اذكر اختصاصات أخرى ملجلس الوزراء.

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

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

إثرائـي :  فكر واستنتج

لو كنت عضوا في مجلس الشورى بدولة قطر، اقترح أحد القوانين التي ستعرضها داخل املجلس، 

وناقشها مع زمالئك.

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

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

إثرائـي :  فكر وناقش

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير دولة قطر

يتولى األميـر السلطة التنفيذية، ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء، 

ويصدر أمر أميـري لتشكيل الوزارة بناء على اقتـراح رئيس الوزراء.

الهيئــة التنفيذيــة العليــا املســؤولة عــن  ويعــد مجلــس الــوزراء 

جميــع الشــؤون الداخليــة والخارجيــة التــي يختــص بهــا حســب أحــكام 

وأهــم تلــك االختصاصــات: الدســتور والقانــون. 

أ - اإلشراف على تنفيذ القوانين، والقرارات. 

ب- اقتـراح إنشاء وتنظيم األجهزة الحكومية، والهيئات والـمؤسسات.

  2- السلطة التنفيذية:

  3- السلطة القضائية:

  جهود قيادة دولة قطر في بناء الدولة: 
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 اكتب عن أهم مهام السلطة القضائية.

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

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

برهن باألدلة على اهتمام قيادة دولة قطر باإلنسان القطري.

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

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

إثرائـي :  فكر وأجب

إثرائـي :  فكر وأجب

تتوالهــا املحاكــم املختلفــة حســب أحــكام الدســتور، وتصــدر األحــكام 

باســم األميـــر.

وتأســس الـــمجلس األعلــى للقضــاء عــام 1999م بـــهدف اإلشــراف علــى 

عمــل الـــمحاكم، كمــا صــدر عــام 2003م قانــون ينظــم عمــل الـــمحاكم.    

تركزت هذه املجهودات باملظاهر اآلتية:

 االسـتثمار في اإلنسـان القطري  وتأهليه ليخـدم بالده في كل الـمجاالت. أ. 

القيام باملشروعات واملبادرات التي تهدف إلى تطوير الدولة وتنفيذ خطط ب. 

التنمية.

بناء عالقات إيجابية مع دول العالم كافة.ج. 

  3- السلطة القضائية:

  جهود قيادة دولة قطر في بناء الدولة: 

املحاكم القطرية:

ــــم الــــقــــطــــريــــة  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــاكــ ـــ ــتـــع املــــحــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــمـ ــتـ تـ

باالستقاللية، وتعتـــــــــــــــــــــبر السلطــــــــة 
القضـــائية هـــــي الضــــامن للحقــــــوق 

ـــــــــــة،  ـــ ـــ ـــ والـــحـــريـــات لــلــشــعــب فـــي الــدولـــ

لغـير  وال سلطــــــان علــــــــى القضـــــــــاء 

القانون.

أضف  ملعلوماتك
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ينص الدستور القطري الدائم على أن السلطة التشريعية يتولها مجلس الشورى، وذلك على النحو 

اآلتي:

 حدد أعضاء مجلس الشورى ب 45 عضوا.. 1

 يتم انتخاب 30 عضوا، ويعين األمير األعضاء 15 املتبقين من الوزراء وغيرهم.. 2

 مدة املجلس محددة بالقانون بأربع سنوات ميالدية.. 3

مهام السلطة التشريعية 

أ- تشريع القوانين.

ب- إقرار املوازنة العامة للدولة.

ج- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية حسب أحكام الدستور.

مهام السلطة التنفيذية:

أ - اإلشراف على تنفيذ القوانين، والقرارات.

ب- اقتـــراح إنشــاء وتنظيــم األجهــزة الحكوميــة، 

والهيئــات واملؤسســات.

مهام السلطة القضائية:

 اإلشراف على  عمل املحاكم.

 أ- االستثمار في اإلنسان القطري وتأهليه ليخدم بالده في كل املجاالت.

القيــام باملشــروعات واملبــادرات التــي تهــدف إلــى تطويــر الدولــة  ب- 

التنميــة. وتنفيــذ خطــط 

ج- بناء عالقات إيجابية مع دول العالم كافة.

السلطة التشريعية:

السلطة القضائية :السلطة التنفيذية :

جهود قيادة دولة قطر في بناء الدولة:

الفهرس
تذكر

السلطات الدستورية

الفهرس
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السلطات الدستورية

السلطة 

التنفيذية
السلطة 

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

السلطة 
..............

يـمثلها أو يتوالها

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

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

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

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

النشاط األول: أكمل الـمخطط التالي حول السلطات الدستورية في دولة قطر.

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

يتولى السلطة التشريعية في دولة قطر مجلس:. 1

ب- الشورى.أ - األمة.
 د - الوزراء.جـ - الوطني.

مجلس الوزراء في دولة قطر يمثل السلطة:. 2

ب- التنفيذية.أ - الخاصة.
 د - التشريعية.جـ - القضائية.

السؤال الثاني:  ما أهم اختصاصات كل من السلطة التشريعية و التنفيذية ؟

التشريعية:  ........................................................................................................................................................

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

التنفيذية: ..........................................................................................................................................................

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

السؤال الثالث: اذكر أهم مجهودات قيادة دولة قطر لبناء الدولة وتثبيت أركانها.

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

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

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

ثقافة المجتمع القطري

ــة   الثقافة. ــي ــرب ــع  اعــــتــــُز بـــهـــويـــتـــي ال
واإلسالمية.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

 يتعرف على عناصر ثقافة املجتمع القطري.
 يتعرف على املؤسسات التي تعنى بالثقافة فـي املجتمع القطري.
 يربط بني ثقافة املجتمع القطري وتأثيرها فـي الهوية الوطنية.

الدرس الخامسالفهرس



الحظ الصور، وحاول من خالها أن تستنتج مفهوم الثقافة.

إذا، ما مفهوم الثقافة؟  	

»مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة املميـــزة للمجتمــع، تشــتمل علــى العــادات والتقاليــد والقيــم والديــن واألخــالق 

والســلوكيات الســائدة في املجتمع«. 

: عناصر ثقافة املجتمع القطري:ثقافة المجتمع القطري
ً

 أوال

- في ضوء التعريف السابق للثقافة: من أين يكتسب اإلنسان ثقافته؟

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

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

- هل تستطيع تحديد عناصر ثقافة املجتمع القطري؟

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

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

فكر وناقش
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عناصر ثقافة ا��تمع القطري

القيم والعادات اللغة العر�يةالدين اإلسالمي
والتقاليد

ال��اث والفنون

الديــن اإلســامي: هــو الديــن الرســمي لدولــة قطــر، وكل العــادات والتقاليــد . 1

تقــاس علــى مــدى توافقهــا مــع هــذا الديــن. 

 اللغــة العربيــة: هــي لغــة القــرآن، وهــي مكــون أسا�ضــي مــن الهويــة الوطنيــة فــي . 2

املجتمــع القطــري، وتــم اعتمادهــا لغــة رســمية فــي جميــع املؤسســات والدوائــر 

الحكوميــة. 

 القيم والعادات والتقاليد: هي نتاج لعملية التواصل بين جميع أهل قطر بمختلف ثقافاتهم.. 3

 التـراث والفنون: تشكل جزءا مهما من ثقافة املجتمع، والتـراث هو كل ما توارثه املجتمع من األسالف واألجداد، . 4

من مظاهر مادية ومعنوية، وهو يشكل هوية املجتمع. والفنون الشعبية هي املعبـر عن روح املجتمع.

: عناصر ثقافة املجتمع القطري:
ً

 أوال

هل يمكن االستغناء عن أحد العناصر السابقة؟ وملاذا؟

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

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

إثرائي : فكر وناقش

متحف قطر الوطني
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  ثانًيا: أثر ثقافة املجتمع على األفراد:

ا: دور األفراد فـي الحفاظ على ثقافة املجتمع: 
ً
  ثالث

 تحدد سلوكيات وتصرفات األفراد في مواقف محددة، مثال: األعراس، تبادل الزيارات، حل الخالفات، األعياد . 1

واملناسبات. 

تحدد نمط الحياة اليومية لألفراد مثل )السكن - اللبس- .....(.. 2

يجــب أن يقــوم كل فــرد بالحفــاظ علــى ثقافــة مجتمعــه، فهــي مســؤولية جماعيــة تشــمل الدولــة واألفــراد، وذلــك 

مــن خــالل: 

التمسك بالقيم املستمدة من الدين اإلسالمي. . 1

االلتزام بالعادات الحسنة. . 2

  احترام اآلخرين، واالنفتاح على الثقافات األخرى بما ال يتعارض مع عادات وتقاليد املجتمع القطري. . 3

 التمسك بعادات وتقاليد املجتمع.. 4

اكتــب رســالة إلــى صديــق يعيــش خــارج قطــر تحدثــه عــن ثقافــة املجتمــع القطــري مبينــا اعتـــزازك - 

بمظاهــر هــذه الثقافــة.

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

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

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

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

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

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

إثرائي :اكتب رسالة 
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مجموعة متنوعة من األنشطة املميـزة للمجتمع، تشتمل على العادات والتقاليد 

والقيم والدين واألخالق والسلوكيات السائدة في املجتمع.

تحدد سلوكيات وتصرفات األفراد في مواقف محددة.. 1

تحدد نمط الحياة اليومية لألفراد.. 2

الدين اإلسالمي.. 1

اللغة العربية.. 2

القيم والعادات والتقاليد. . 3

التراث والفنون.. 4

التمسك بالقيم املستمدة من الدين اإلسالمي.. 1

االلتزام بالعادات الحسنة.. 2

احتـرام اآلخرين، واالنفتاح على الثقافات األخرى بما ال يتعارض مع . 3

عادات وتقاليد املجتمع القطري.

التمسك بعادات وتقاليد املجتمع .. 4

مفهوم الثقافة؟

 أثر ثقافة املجتمع على األفراد :

عناصر ثقافة املجتمع القطري :

دور األفراد في الحفاظ على ثقافة املجتمع:

الفهرس
تذكر

ثقافة املجتمع القطري 

الفهرس
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عناصر ثقافة 
ا��تمع القطري

النشاط األول: أجر بحثا عن إحدى الفعاليات التي أقامتها دولة قطر إلحياء التـراث القطري 
أو املحافظــة عليــه، واكتــب تقريــرا عنها.

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

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

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

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

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

النشاط الثاني: اكتب ثالثة من عناصر ثقافة املجتمع القطري في الشكل التالي:

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

ما توارثه املجتمع عن األساف من مظاهر مادية ومعنوية، يسمى:. 1

ب- التراث.أ - الفنون.
 د - العادات.جـ - اآلثار.

تؤثر ثقافة املجتمع على األفراد في:. 2

ب- التعليم.أ - السلوك ونمط الحياة.
 د - اإلنتاج.جـ - الصحة.

السؤال الثاني:  عدد أثر ثقافة املجتمع على األفراد.

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

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

السؤال الثالث: اذكر دور األفراد في الحفاظ على ثقافة املجتمع.

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

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

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

السؤال الرابع: عرف املفهوم التالي:

الثقافة: ..........................................................................................................................................................

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

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



الفهرس

المواطنة الفاعلة

للوطن  املواطنة. أعــبــر عــن والئـــي   
ما  وفــق  العمل  من خــالل 

تقتضيه مصلحته.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

 ينمي لديه املسؤولية واملواطنة فـي سلوكياته اليومية.
 يشارك بوصفه مواطًنا صاحًلا فـي النشاطات الثقافية املختلفة.

الدرس السادسالفهرس



 المواطنة الفاعلة

املواطنة ليست شعارات، بل ممارسات، وضح ذلك.

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

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

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

إثرائـي :  فكر  وأجب

ورد في خطاب سمو األميـر  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميـر دولة قطر 

فــي افتتــاح الــدورة الخامســة واألربعيـــن ملجلــس الشــورى: »املواطنــة انتمــاء، 

 مــن الدولــة، وواجبــات تجــاه املجتمــع والدولــة«. 
ً
وتتضمــن حقوقــا

هي مشاركة املواطنيـن في تدبيـر شؤون مجتمعهم والقيام بمبادرات تهدف إلى تحقيق املنفعة ألبناء الوطن.

: مفهوم املواطنة الفاعلة:
ً

 أوال

املــواطــنــة هــي انــتــمــاء الــفــرد للدولة 
ــتــــي يـــحـــمـــل جـــنـــســـيـــتـــهـــا، وتــعــطــيــه  الــ
ــــة حــــقــــوقــــا، وتــــرتــــب  ــنـ ــ ــــواطـ هـــــــذه املـ
عليه مــســؤولــيــات وواجــبــات تجاه 

الدولة.

تذكر...

- اذكر واحدا من حقوق املواطن على الدولة. 

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

- حدد واحدا من واجبات املواطن تجاه املجتمع والدولة.  

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

إثرائي : اقرأ وأجب 
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وعلى املواطن أن يتمثل ويلتـزم بأهم مظهر للمواطنة، أال وهو االنتماء والوالء.

، واالهتمــام بخيـــر 
ً
 وعمــا

ً
 وقــوال

ً
ويعــرف االنتمــاء للوطــن، بأنــه: »االنتســاب إلــى الوطــن، واإلخــاص لــه فكــرا

الوطــن ومصلحته«. 

أمــا الــوالء فيقصــد بــه »اإلخــاص للوطــن والقيــادة والعمــل وفــق مــا تقتضيــه مصلحــة الوطــن فــي كافــة 

املجــاالت«.

 فــي دولتــه عليــه أن يتمثــل الســلوكيات واملمارســات التــي تظهــر انتمــاءه 
ً
 ونشــيطا

ً
وحتــى يكــون املواطــن فاعــال

ووالءه لوطنــه.

اقرأ هذه الفقرة ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

تســاهم املواطنــة الفاعلــة بشــكل إيجابــي فــي تقــدم املجتمــع، مــن خــالل قيــام الفــرد باألعمــال املفيــدة واملنتجــة، 

واملشــاركة الفاعلــة فــي القضايــا املختلفــة التـــي تعــود علــى الوطــن بالخيـــر  واالزدهــار.

واآلن عزيزي الطالب فكر  وأجب:

 في مجتمعك؟
ً
 فاعا

ً
كيف يمكن أن تكون مواطنا

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

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

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

إثرائي : اقرأ وأجب 

استقبال الشعب القطري لسمو األمير تميم بن حمد آل ثاني
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اقترح بعض األنشطة التي تعبـر عن حبنا ووالئنا لوطننا قطر، وأميرنا املفدى.

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

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

إثرائـي :    فكر  وأجب

يجــب أن تتوافــر فــي املجتمــع مجموعــة مــن املقومــات حتــى تكــون هنــاك مواطنــة فاعلــة، ومشــاركة إيجابيــة، 

ومنهــا: 

                 الوالء واالنتماء            املساواة والعدالة              تكافؤ الفرص

  ثانًيا: مقومات املواطنة الفاعلة:

ا: مظاهر املواطنة الفاعلة:
ً
ثالث

ابحث عن نصوص في الدستور القطري  تخص املواطنة الفاعلة.

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

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

ي : ابـحث وتـعلم إثرائ

عبر عن رأيك في المواقف اآلتية:

املواطن الفاعل يلبي نداء الوطن في أي وقت. -

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

املشاركة الفاعلة في املجالس الطابية في املدرسة. -

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

طالب يحضر إلى املدرسة متأخرا، وغير ملتزم بالزي املدر�ضي. -

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

عدم املشاركة في الفعاليات الثقافية واالجتماعية في املجتمع. -

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

فكر  وحدد
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- ما السلوكيات التي تمارسها في املجتمع وتظهر انتماءك ووالءك لوطنك، وتعزز الهوية الوطنية؟

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

- صمم لوحة بالتعاون مع زمائك، وسجل عليها هذه املمارسات املشتركة، وعلقها داخل الصف.

إثرائـي :    فكر  وأجب

ا: مظاهر املواطنة الفاعلة:
ً
ثالث

- االلتـزام باألدوار والمسؤوليات. 

- الحفاظ على العادات وتقاليد األسرة. 

- المشاركة في المناسبات االجتماعية مع األهل واألقارب. 

- العدالة والمساواة بين أفراد األسرة.

- االلتزام بالقوانين المدرسية. 

- احترام العلم والنشيد الوطني. 

- االلتزام بالزي الرسمي  والحضور مبكرا  للمدرسة. 

- المشاركة في األنشطة المختلفة. 

- االجتهاد في طلب العلم. 

- احترام العاملين في المدرسة.

- االنتماء والوالء للوطن. 

- احترام الدستور القطري وااللتزام بالقوانين. 

- الدفاع عن الوطن في أي وقت. 

- إبراز صورة مشرفة للوطن، والمشاركة في األنشطة المختلفة في الوطن والمحافل الدولية.

    على مستوى األسرة:

    على مستوى املدرسة:

    على مستوى الوطن:
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زيارة سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - معرض الدوحة الدولي للكتاب

هل اشتركت في برامج وأنشطة ثقافية وعلمية داخلية أو خارجية؟ 	

ما الهدف الذي دعاك للمشاركة؟ 	

هل شعرت أنك تخدم بلدك في هذا النشاط؟ وملاذا؟ 	

رابًعا: صفات املواطن الصالح:

تتعدد صفات املواطن الصالح ومنها:

القيام بالواجبات واملسؤوليات.	 

احترام حقوق اآلخرين.	 

املحافظة على املمتلكات العامة.	 

من خال قراءتك للصفات السابقة:

اذكر  صفات أخرى يتمتع بها املواطن الصالح في املجتمع.

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

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

إثرائـي : فكر  وأجب
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من خال قراءتك للصفات السابقة:

اذكر  صفات أخرى يتمتع بها املواطن الصالح في املجتمع.

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

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

الوالء واالنتماء. . 1

املساواة والعدالة .. 2

تكافؤ الفرص.. 3
على مستوى األسرة:

االلتزام باألدوار والمسؤوليات. - 

الحفاظ على العادات وتقاليد األسرة. - 

 المشــاركة فــي المناســبات االجتماعيــة مــع األهــل - 

واألقــارب. 

 العدالة والمساواة بين أفراد األسرة.- 

على مستوى الوطن:

- االنتماء والوالء للوطن. 

- احترام الدستور القطري وااللتزام بالقوانين. 

- الدفاع عن الوطن في أي وقت. 

فــي  والمشــاركة  للوطــن،  مشــرفة  صــورة  إبــراز   -

األنشــطة المختلفــة فــي الوطــن والمحافــل الدوليــة.

على مستوى المدرسة:

- االلتزام بالقوانين المدرسية. 

- احترام العلم والنشيد الوطني. 

- االلتـزام بالزي الرسمي  والحضور مبكرا  للمدرسة. 

- المشاركة في األنشطة المختلفة. 

- االجتهاد في طلب العلم. 

- احترام العاملين في المدرسة.

هي مشاركة املواطنيـن في تدبيـر شؤون مجتمعهم 

والقيام بمبادرات تهدف إلى تحقيق املنفعة.
مقومات املواطنة الفاعلة :

مظاهر املواطنة الفاعلة :

مفهوم املواطنة الفاعلة :

الفهرس
تذكر

املواطنة الفاعلة

الفهرس

-القيام بالواجبات والمسؤوليات.

-احترام حقوق اآلخرين .

- المحافظة على الممتلكات العامة. 

صفات املواطن الصالح :
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النشاط األول: صمم لوحة واجمع عليها صورا تمثل حب الوطن واالنتماء له.

النشاط الثاني: فكر وأكمل.

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة

اذكر مواقف حياتية تدل على املواطنة الفاعلة  في كل مستوى  من اآلتي:- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مستوى املجتمعمستوى املدرسةمستوى األسرة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

»هي مشاركة املواطنيـن في تدبيـر شؤون مجتمعهم، والقيام بمبادرات تهدف إلى تحقيق املنفعة . 1

ألبناء الوطن« يشير التعريف السابق إلى مفهوم:

ب- املواطنة الفاعلة.أ - االنتماء.
 د - الوالء.جـ - الوطن.

 »االنتساب إلى الوطن واإلخاص له فكرا وعما، واالهتمام بخير الوطن ومصلحته«. يشير . 2

التعريف السابق إلى مفهوم:

ب- االنتماء.أ - التسامح.
 د - الوطن.جـ - الوالء.

السؤال الثاني:  اذكر مقومات املواطنة الفاعلة.

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

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

السؤال الثالث: حدد أهم املمارسات اليومية التي نمارسها في املدرسة، وتعكس املواطنة الصالحة.

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

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

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

السؤال الرابع: ما الفرق بين الوالء  واالنتماء؟

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

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



الفهرس

التنوع واالختالف

واالختالف   احلوار الناجح. التنوع  أتقبل   
بني البشر، وأحترم وجهات 

نظر اآلخرين.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

  يحترم وجهات نظر اآلخرين.
  يحترم التعدد والتنوع واالختالف.

الدرس السابعالفهرس



 التنوع واالختالف

 مهمــا يســاعد علــى خدمــة البشــرية مــن خــالل 
ً
يعــد التنــوع واالختــالف االجتماعــي والثقافــي بيـــن البشــر عامــال

االســتفادة مــن قــدرات وإمكانــات األفــراد فــي تقــدم الــدول وفــي التعــاون مــع بعضهــم البعــض.

خلــق هللا النــاس مختلفيـــن فيمــا بينهــم  مــن حيــث الشــكل واللغــة والديــن، ودعاهــم هللا إلــى التعــارف والتقــارب 

واحتـــرام بعضهم بعضا.  

: طبيعة التنوع واالختاف فـي املجتمعات
ً

   أوال

بعد قراءتك للفقرة السابقة، أجب عما يلي:

هل جميع البشر يتحدثون نفس اللغة؟  	

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

هل جميع البشر يمتلكون نفس لون الشعر ولون العين؟  	

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

ما أوجه االختالف والتنوع بين البشر؟ 	

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

دلل من القرآن الكريم على خلق هللا البشر مختلفين. 	

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

إثرائي : اقرأ وأجب 
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التنوع واالختالف ظاهرة أصيلة في تكوين املجتمعات اإلنسانية، 

لكنهــم  فلقــد خلــق هللا عــز وجــل جميــع البشــر علــى صــورة واحــدة، 

يختلفــون فــي جوانــب متعــددة مثــل: 

العادات والتقاليد اللغة والديانة
واألفكار

األوضاع 
االقتصادية 

واالجتماعية

اختالف اآلراء 
ووجهات النظر

جوانب تنوع المجتمعات اإلنسانية

: طبيعة التنوع واالختاف فـي املجتمعات
ً

   أوال

أتقبل التنوع واالختالف بين 
البشر، وأحتـرم وجهات نظر 

اآلخرين.

قيم أتعلمها

ما الذي صنع من هذا الفريق فريقا عامليا مميزا من وجهة نظرك؟

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

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

إثرائـي : فكر  وأجب
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يتطلب من املجتمع أن يستثمر التنوع واالختالف بصورة إيجابية بما يحقق تماسكه؛ وذلك باحتـرام أطياف 

املجتمــع جميعــا لبعضهــم بعضــا، والعمــل معــا لرفعــة الوطــن، ومــن أجــل اســتثمار التنــوع واالختــالف فــي املجتمــع 

بصــورة إيجابيــة ال بــد مــن تحقيــق كل ممــا يلــي:

ا: الحوار الناجح  ثانًيا: مظاهر احترام التنوع واالختاف
ً
   ثالث

1.  احترام اآلخرين وتقبل آرائهم: 

ال بــد مــن احتـــرام كل وجهــة نظــر ورأي واختيــار مخالــف آلرائنــا وأفكارنــا، وســماعه ومناقشــته فــي 

أجــواء يســود فيهــا االحتـــرام والهــدوء.

تأكيد مبدأ املساواة وسيادة القانون:   .2

يجــب أن يطبــق القانــون علــى جميــع األفــراد دون تمييـــز، وبنفــس القــدر مــن املســاواة؛ ليتمتــع 

الجميــع بثمــار تحقيــق العدالــة فــي مجتمعهــم.

حرية التعبير عن الرأي:   .3

حرية التعبيـر هي الحق في التعبيـر عن األفكار واآلراء من خالل الحديث، أو الكتابة، ويشترط بها 

أال تمثــل خرقــا لقوانيـــن أو أعــراف الدولــة، لذلــك تعــد حريــة التعبيـــر عــن الــرأي مــن أهــم الحقــوق التــي 

يجب أن تتوفر لإلنســان، وهي األســاس للنظام الديمقراطي ألي دولة.

ما عاقة الكلمات اآلتية بالتنوع واالختاف )االحتـرام – قبول اآلخر – التقدم والتطور(؟

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

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

إثرائـي : فكر  وأجب
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وحتى يحقق الحوار الهدف أو الغاية املرجوة منه ال بد أن يكون حوارا ناجحا، فما هي أسس الحوار الناجح؟ 

وما هي فوائده؟

يقصــد بالحــوار: حديــث أو نقــاش بيـــن طرفيـــن أو عــدة أطــراف بهــدف الوصــول إلــى الحقيقــة أو حــل خــالف مــا. 

وعلينــا أن نفهــم أن الحــوار ال يعنــــي الجــدال، وال يعنــي التعصــب للــرأي، وإنمــا الوصــول إلــى فهــم وحــل قضيــة مــا.

ا: الحوار الناجح
ً
   ثالث

أضف قواعد / أسسا أخرى للحوار الناجح.

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

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

ما الهدف األسا�ضي من الحوار؟

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

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

إثرائـي : فكر  وأجب

إثرائـي : فكر  وناقش

يقوم الحوار الناجح على عدة أسس، أهمها:

تحديد هدف واضح للحوار، وفهم كامل لموضوعه.. 1

 اختيار الزمان والمكان المناسبين، ومراعاة ظروف الطرف اآلخر.. 2

االستماع للطرف اآلخر، واالبتعاد عن التعصب والغضب.. 3

أسس الحوار الناجح:
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عبر عن رأيك في السلوكيات التالية، وحدد أيا منها يعد مؤشرا للحوار الناجح:

رفع الصوت في الحوار. 	

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

وضوح الكلمات والحديث. 	

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

ترتيب وتسلسل األفكار. 	

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

عدم االستماع للطرف اآلخر. 	

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

العلم واملعرفة بموضوع الحوار. 	

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

املرونة وتقبل آراء اآلخرين. 	

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

فوائد احلوار الناجح:
يستطيع اإلنسان تحقيق عدة فوائد من حواره مع اآلخرين:

الوصول إلى توافق حول موضوع الحوار، أو حل المشكلة.. 1

اكتساب احترام اآلخرين.. 2

تحقيق التواصل الفعال.. 3

أسس الحوار الناجح:

إثرائـي : فكر  وأجب
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اللغة والديانة .- 

العادات والتقاليد واألفكار.- 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية.- 

اختالف اآلراء ووجهات النظر .- 

احترام اآلخرين وتقبل آرائهم.- 

تأكيد مبدأ المساواة وسيادة القانون.- 

 حرية التعبير عن الرأي.- 

تحديد هدف واضح للحوار وفهم كامل لموضوعه .- 

اختيار الزمان والمكان المناسبين ومراعاة ظروف الطرف اآلخر .- 

 االستماع للطرف اآلخر ومراعاة ظروف الطرف اآلخر.- 

الوصول إلى توافق حول موضوع الحوار، أو حل المشكلة.- 

اكتساب احترام اآلخرين.- 

 تحقيق التواصل الفعال.- 

جوانب تنوع املجتمعات اإلنسانية :

مظاهر احترام التنوع واالختاف :

    أسس الحوار الناجح :

   فوائد الحوار الناجح :

الفهرس
تذكر

التنوع واالختاف

الفهرس
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النشاط األول: تعاون مع زمالئك، وصمم خريطة ذهنية سجل فيها: آداب الحوار.

النشاط الثاني: فكر وأكمل.

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة

من صفات المحاور الناجح كل مما يلي:
أدب التعبير وانتقاء األلفاظ.. 1

االستماع إلى الطرف اآلخر.. 2

االبتسامة أثناء الحوار.. 3

الصبر على أذى الطرف الثاني.. 4

سعة الصدر وعدم إظهار امللل من كثرة سؤال الطرف الثاني.. 5

عبر عن رأيك في الصفات السابقة. 	
ما مدى تطبيقك لتلك الصفات أثناء حوارك مع اآلخرين؟ اذكر موقفا يؤكد ذلك. 	
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

من مظاهر احترام التنوع واالختاف:. 1

ب- التعصب للرأي الشخ�ضي.أ - حرية التعبير عن الرأي.
 د - التمييز في املعاملة.جـ - السخرية باآلخرين.

   »نقاش بين طرفين أو أكثر للوصول إلى الحقيقة«، يشير التعريف السابق إلى مفهوم:. 2

ب- املناظرة.أ - الجدال.
 د - املحاضرة.جـ - الحوار.

السؤال الثاني:  إن االختالف بيـن البشر ظاهرة طبيعية، وبناء على هذه القاعدة، أجب عما يلي:

1 - اذكر جوانب التنوع واالختالف بين البشر.

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

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

2 - ما مظاهر  احترام التنوع واالختالف؟

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

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

السؤال الثالث:  اذكر أسس الحوار الناجح.

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

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

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

السؤال الرابع:  ما فوائد الحوار الناجح؟

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

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

السؤال الخامس:  ما النتائج املترتبة على:

 تطبيق القانون على جميع األفراد دون تمييز؟

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

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

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

حقوق اإلنسان

 احلريات األساسية هي مطلب   حقوق اإلنسان.
مهما  البشر  جلميع  إنساني 
ــهــم وطــوائــفــهــم  ــت أصــول ــان ك

ودياناتهم.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
   في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

الدرس الثامنالفهرس

 يوضح املصادر األساسية حلقوق اإلنسان ) الدين- التشريعات - االتفاقيات 
الدولية(.

 يوضــح االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان الصــادرة عــن منظمــة 
األمم املتحــدة.

 يســتخلص مبــادئ حقــوق اإلنســان مــن االتفاقيــات الدوليــة التــي وقعتهــا دولــة 
. قطر

 يقدر انضمام دولة قطر للمنظمات واالتفاقيات الدولية.



حقوق اقتصاديةحقوق اجتماعيةحقوق مدنية وسياسية

مثل: حرية الرأي 
والتعبير

مثل: الحق في التعليم 
والصحة

مثل: الحق في العمل 
والتملك

حقوق اإلنسان 

ارتبطت حقوق اإلنسان بوجوده منذ خلقه، وكانت أولى الحقوق التي طالب بها اإلنسان الحق في الحياة.

ولقــد أصــدرت األمــم املتحــدة اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان عــام 1948م، والــذي اعتبرتــه أســاس الحريــة 

والعــدل والســالم فــي العالــم.

- ما املقصود بحقوق اإلنسان؟

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

- حدد أنواع حقوق اإلنسان.

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

- ما أسباب صدور اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان؟

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

إثرائـي : فكر  وأجب

هي مجموع الحقوق والحريات املستحقة لكل شخص ملجرد كونه إنسانا، دونما تمييز على اإلطالق.

: حقوق اإلنسان:
ً

  أوال

ا: مصادر حقوق اإلنسان:
ً
  ثالث

  ثانًيا: أنواع حقوق اإلنسان
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 من القرآن الكريم يؤكد حقوق اإلنسان.
ً
استخرج دليا

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

عدد أشهر املعاهدات واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقو ق اإلنسان.

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

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

اذكر أمثلة أخرى ألنواع الحقوق املختلفة.

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

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

أ- مصادر دينية:

 من مصادر حقوق اإلنسان؛ ألنها املعنية برعاية اإلنسان وحماية 
ً
 مهما

ً
شكلت الديانات السماوية مصدرا

حياته.

ب- معاهدات واتفاقيات دولية:

 من مصادر حقوق اإلنســان، من خالل بنودها، وتوقيع الدول عليها، 
ً
 مهما

ً
تشــكل املواثيق الدولية مصدرا

والتـزام الدول بها.

إثرائـي : فكر  وأجب

إثرائـي : فكر  وأجب

ا: مصادر حقوق اإلنسان:
ً
  ثالث

إثرائي : ابـحث وتـعلم

ج- الدساتير واألنظمة الداخلية:

ينظم الدستور السلطات العامة للدولة، ويحدد الحقوق والحريات العامة لألفراد.
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أصدرت األمم املتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1948م، 

والذي يعد وثيقة شاملة.

وجاء إصداره لألسباب التالية:

الحفاظ على حقوق األفراد.. 1

السعي لتحقيق السلم واألمن لكافة أفراد الجنس البشري. . 2

صــدر الدســتور القطــري عــام 2004م، وقــد تضمــن إشــارات صريحــة إلــى حقــوق اإلنســان، وضمنهــا فــي مــواد 

الدســتور الخاصــة بالحقــوق والواجبــات.

  رابًعا:أسباب صدور اإلعان العاملي لحقوق  اإلنسان:

  حقوق اإلنسان في دولة قطر: 

  جهود دولة قطر في مجال حقوق اإلنسان: 

اذكر بعض الحقوق الواردة في الدستور القطري.

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

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

إثرائـي : فكر  وأجب

لــم يــكــن اإلعــــالن الــعــالــمــي لحقوق 
اإلنـــســـان أول وثــيــقــة دولـــيـــة حــول 
حــقــوق اإلنـــســـان، بـــل ســبــقــه عــدة 
مـــواثـــيـــق، مـــثـــل: املـــاجـــنـــا ـكــارتـــا الــتــي 
ــثـــاق  ــيـ ومـ 1215م،  عـــــــام  صـــــــــدرت 
الــحــقــوق اإلنــجــلــيـــــزي الـــصـــادر عــام 
وإعـــالن حقوق اإلنسان  1689م، 

الفرن�ضي الصادر عام 1789م.

أضف  ملعلوماتك
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يظهر اهتمام دولة قطر بحقوق اإلنسان من خالل: 

إصدار الدستور القطري الدائم عام 2004م، بما اشتمل عليه من حقوق وحريات عامة.. 1

إنشاء دائرة خاصة بحقوق اإلنسان تابعة لوزارة الداخلية القطرية.. 2

تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.. 3

نشر ثقافة ومبادئ حقوق اإلنسان في املناهج الدراسية ووسائل اإلعالم.. 4

  جهود دولة قطر في مجال حقوق اإلنسان: 

 ما دورنا كمواطنين في دعم جهود دولتنا قطر لحماية حقوق اإلنسان؟

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

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

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

إثرائي : ابـحث وتـعلم
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هــي مجمــوع الحقــوق والحريــات المســتحقة لــكل شــخص لمجــرد 

كونــه إنســانا، دونمــا تمييـــز علــى اإلطــالق.

مصادر دينية .- 

معاهدات واتفاقيات دولية. - 

الدساتير واألنظمة الداخلية.- 

إصــدار الدســتور القطــري الدائــم عــام 2004 م،  بمــا اشــتمل عليــه مــن . 1

حقــوق وحريات عامة.

إنشاء دائرة خاصة بحقوق اإلنسان تابعة لوزارة الداخلية القطرية.. 2

تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.. 3

نشــر ثقافــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان فــي المناهــج الدراســية ووســائل . 4

اإلعــالم.

حقوق اإلنسان :

أنواع حقوق اإلنسان :

مصادر حقوق اإلنسان :

جهود دولة قطر في مجال حقوق اإلنسان :

حقوق اقتصاديةحقوق اجتماعيةحقوق مدنية وسياسية

مثل: حرية الرأي 
والتعبير

مثل: الحق في التعليم 
والصحة

مثل: الحق في العمل 
والتملك

الفهرس
تذكر

حقوق اإلنسان 
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 لحقوق اإلنسان.
ً
النشاط األول: صمم شعارا

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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ثانًيا: التدريبات

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

صدر اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان عام:. 1

ب- 1946م.أ - 1945م.
 د - 1948م.جـ - 1947م.

 يعد حق الصحة والتعليم من حقوق اإلنسان في املجال:. 2

ب- الثقافي.أ - السيا�ضي.
 د - االقتصادي.جـ - االجتماعي.

يعد الحق في العمل من حقوق اإلنسان في املجال:. 3

ب- االجتماعي.أ- املدني. 

د- االقتصادي.ج- السيا�ضي.

السؤال الثاني: اذكر ما يأتي.

ما أسباب صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ؟

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

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

السؤال الثالث: 

فــي ضــوء العبــارة التاليــة : )أنشــأت األمــم املتحــدة املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ( وضــح املقصــود 

بحقــوق اإلنســان.

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

..............................................................................................................................................................................
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السؤال الرابع: وضح جهود دولة قطر في مجال حقوق اإلنسان. 

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

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

السؤال الخامس: اذكر أنواع حقوق اإلنسان. 

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

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