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 مسابقة على كتيب 

  ((  المواطنة مسؤولية)) 

 للطالبات

 

 :المتسابقة اسم

 :المرحلة

 :المدرسة

:التعليمية المنطقة

 السعودية العربية المملكة

 والتعليم التربية وزارة

 التعليم وكالة

 اإلسالمية للتوعية العامة اإلدارة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خير األنبياء والمرسلين و على آله 

 :وبــــعــــــــــد.... وصحبه والتابعين

لوطننا مكانة واسعة في نفوسنا، ومحبة متأصلة في قلوبنا ال يمكن أن تحصرها  فإن

 .الكلمات، وال تحصيها األلفاظ والعبارات، ألنه حب تدعو إليه الفطرة وتؤيده السنة

 فهو بلد التوحيد والعقيدة، ومهد الرسالة، ومأِرز اإليمان، وأرض الحرمين،

 .مين الشريفين، وخدمة اإلسالم والمسلمينشرفه اهلل بخدمة الحر. وقبلة المسلمين

 فما واجبنا تجاه هذا البلد الكريم، وما دورنا لرفعته وحفظه وازدهاره ؟

 وكيف نكون خير مواطنين لخير وطن ؟

 ...بنيتي الغالية

 هذا الكتيب الذي بين يديك من الوسائل  لمعرفة كيف تكون المسؤولية مواطنة،

 .، مشاركًة منِك في هذه المسؤوليةمطبوعة لة المطروحةفنأمل منك اإلجابة على األسئ 

 

 :السؤال األول

الشعور بالمسؤولية وتحملها له أهمية كبيرة للفرد والمجتمع، ألنه كلما عظم الشعور 

بالمسؤولية لدى األفراد، وعظم إدراكها في النفس صلح أمر الفرد، وصلح المجتمع 

ى شعور أبنائها بمـــسؤولياتهم، ومدى بصالحه؛ لذلك كان رقي األمم مرتبطًا بمد

 .وهذا ما يحقق المواطنة الصالحة. إحساسهم بها

- :انطالقًا من هذه العبارة، أجيبي عما يلي

 .ما معنى المسؤولية، وما هي ثمرات الشعور بالمسؤولية -أ 

 . (منها  6 أذكري)  ما مفهوم المواطنة الصالحة، وكيف تكون سلوكًا ال شعارات -ب 
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 :سؤال الثانيال

 الشعور بالمسؤولية يحقق للمجتمع ألوانًا من الخير، تتكامل فيه المسؤوليات

فكل فرد من أفراده يؤدي مسؤولياته تجاه وطنه وتجاه اآلخرين، فيحصل فيه التوازن، 

 .ويصبح المجتمع قويًا متينًا

إخوانه المسؤوليات التي ينبغي على كل مواطن أن يقوم بها تجاه  اشرحي - أ

 .، للحصول على هذه الثمرات العظيمةمواطنين ال

 .مع االستدالل على اثنين منها بمثال من سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم 

ما هو دورك كأم في المستقبل، ومربية لألجيال في غرس حب الوطن في  - ب

 .نفوس أبنائك

 

 :السؤال الثالث

غرس وتنمية حب الوطن : مسؤولية المواطنة تحتم علينا أدوارًا ومسؤوليات منها 

 .واالنتماء الوطني في نفوس الناشئة

 .تجسيد حب الوطن يتم بيني كيف

 

 :السؤال الرابع 

وتنقسم هذه ، المواطنة مسؤولية عظيمة، وأمانة كبرى ملقاة على عاتق كل فرد مسلم

ومنها مسؤولية الفرد . يات فردية، ومسؤوليات جماعيةمسؤول: المسؤوليات إلى أقسام 

 :من خالل قراءتك لهذا العنوان، أكملي العبارات التالية . تجاه وطنه

فيما هو من طاعة ..........  ........... حكم السمع و الطاعة لولي األمر -1

 .......................، ألن عدم الطاعة .....................و.......................

 ........................ ......و.............................. به و 
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من الوسائل المعينة المساهمة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تحقيق   -2

 ........................... فيؤدي التي تورث المراقبة  ..................

 ..........................دون  

أوجب اإلسالم على المسلمين عمارة األرض واالستفادة من خيراتها وبركاتها،  -3

 :ألنها الطريق لعز األفراد ورفعة الوطن، ويتحقق ذلك بأمرين

  ......................  ....................في (................... 1

 ........................متالك و ا.........................األخذو( ................... 2

من الحقائق الثابتة أن المجتمع ال يمكن أن ينعم باألمن واالستقرار، وال يستطيع أن  -4

 .الصادقة................ .................. .......................يحقق أهدافه إال إذا 

 ..(عامة، وغيرهاالمدارس، الحدائق ال)إن المساس بالمرافق أو الملكيات العامة  -5

 ................................ ،..............................:   ........يؤدي إلى

 

 

 ..نسأل اهلل تعالى لِك التوفيق والسداد، وأن يعلمِك ما ينفعِك ويزيدِك علمًا

 .وأن يديم على وطننا وأوطان المسلمين أمنها وأمانها وعزتها ورفعتها

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعينوصلى اهلل على 

 .والحمد هلل رب العالمين


