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 مقدمة

 
وتحديدا، سيتعلم . إطالق األحكام والتشريع: الحكومة ودورين أساسيين لهاحول يعطي هذا الدرس فرصة للطالب بأن يتعلموا 

  : الطالب
  

 آيف يفسر القضاة لغة القوانين ليصلوا إلى قرارات عادلة  •
 غبات التشريع آيف يجب على القضاة أن يحترموا ر •
 الصعوبات التي قد يواجهها المشرعين عند صياغة القوانين  •
 آيف تتغير القوانين مع الوقت  •
  الحاالت الواقعية في الحياة والسياسةعن الصلة، أو عدم وجودها، بين  •

 
ذلك  ديمكن للطالب بع. يمنع السيارات في منتزه عامتقدم للطالب قانون يبدو وآأنه بسيط يبدأ هذا الدرس بقراءة قطعة قصيرة 

سيكتب الطالب . أن يعلبوا دور القاضي في تطبيق هذا القانون على قضايا محددة، على إنفراد أوال ثم في مجموعات صغيرة
  . الذي يحاول أن يصيغ لغة جديدة للقانونبلعب دور المشرع  الدرس وينتهي. اآلراء التي تصف قراراهم في حالة معينة

  
  ). ال تزيد عن ساعتين(ذا الدرس حوالي حصتين المدة الضرورية له

 
  السيارات ممنوعة في المنتزه: النشاط األول

يليه أسئلة سيناريو قصير السيارات ممنوعة في المنتزه، من خالل قراءة : سيتعلم الطالب عن قانون مجتمع أم الخور الجديد
   . شةمناق

 
  آن أنت الحكم: النشاط الثاني

آيف يتفاعل القانون الجديد مع الحاالت  سيحلل الطالبتعلموا عنه في النشاط األول بعين اإلعتبار، مع أخذ القانون الذي 
بعد ذلك، . فيثما يتعلق بالسماح للسيارات في منتزه أم الخور الواقعية من الحياة، ويقررون ما إذا آان الناس مذنبين أو بريئين

  . ، وقد يحتاج إلى تغييربساطة ال ينفع للمجتمعأن يفهموا بأن قانون أم الخور بيجب على الطالب 
  

  هل يجب تغيير هذا القانون؟: النشاط الثالث
إلدماج حاجات السيارات ممنوعة في المنتزه، سيعيد الطالب آتابة قانون  عن طريق لعب دور المشرعين في مجتمع أم الخور،

  .مرتادي المنتزهحماية ، مع المحافظة على المجتمع
 
 

  :لموزعة على الطالب في الدرس الرابعاألوراق ا
  مفردات الدرس الرابع 4.1
 السيارات ممنوعة في المنتزه  4.2
 آن أنت الحكم  4.3
 هل يجب تغيير هذا القانون؟ 4.4
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 مفردات الدرس الرابع
 األوراق الموزعة على الطالب

  مفردات الدرس الرابع: 4.1ورقة التوزيع 
 

. طر على وحدة سياسة مثل المدينة، الوالية أو الدولةيي تسن القوانين وتسالمكتب، السلطة أو المنظمة العاملة الت :الحكومة
  )، معايير قطر اإلنجليزية، الصف السابعK-9المفردات التي ينصح بها (
  

  )، معايير قطر اإلنجليزية، الصف التاسعK-9المفردات التي ينصح بها (. مسؤول عن ارتكاب جريمة: مذنب
  

  . في قطر، يملك األمير ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية. يذ القوانينسلطة تنف: السلطة التنفيذية
  

  )، معايير قطر اإلنجليزية، الصف التاسعK-9المفردات التي ينصح بها (. (غير مسؤول عن ارتكاب جريمة: بريء
  

  .لقضاة في محاآم القانونالقدرة على ترجمة معاني القوانين وتطبيقها على القضايا المحددة، آما يعمل ا: السلطة القضائية
  

  . في قطر، يملك المجلس االستشاري هذه السلطة، بالتشاور مع األمير ووزراءه. القدرة على سن القوانين :السلطة التشريعية
   

، معايير قطر اإلنجليزية، الصف K-9المفردات التي ينصح بها (. السيارات والمارة الذين يتنقلون في طريق ما :السير
  )السادس

  
  )، معايير قطر اإلنجليزية، الصف السابعK-9المفردات التي ينصح بها (. آلة مع عجالت تستخدم لنقل الناس أو األشياء :سيارة
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 السيارات ممنوعة في المنتزه: األولالنشاط 
  

  : أوراق التوزيع على الطالب
  السيارات ممنوعة في المنتزه: 4.2ورقة التوزيع 

  
 : قصة أم الخور أطلب من الطالب قراءة. 1

في المنطقة،  السيرتذمر مرتادو المنتزه من . أقامت مدينة أم الخور منتزه جميل العام الماضي
األصوات، التلوث، والمخاطر للذين يمشون، يلعبون ويتنزهون حول ممرات  إلىوالذي يؤدي 

المحلية أن  حكومةالنريد ! إلى الدهس في المنتزه األسبوع الماضي اثنانآاد أن يتعرض . المنتزه
تجعل المنتزه أآثر أمانا وأآثر متعة للزوار الراغبين بالتمتع ببيئة طبيعية ذات المساحات الطبيعية 

أقر المجلس البلدي، والذي يسن القوانين للمدينة، منع . المزروعة باألشجار واألزهار، والهدوء
السيارات ممنوعة "قت إشارات وعل. في المنتزه، على األمل التخلص من مشكلة السير السيارات
لم يقدم المجلس البلدي أي معلومات إضافية حول القانون الجديد، وقال ببساطة . على جميع مداخل المنتزه" في المنتزه

  ".السيارات ممنوعة من المنتزه"

  . أو عبارات قد تكون غير واضحةوضع أي آلمات . للتأآد من فهمهم لهاناقش القصة مع الطالب  .2

  :شةقئلة المناأس 
  لماذا قرر المجلس البلدي في أم الخور منع السيارات من المنتزه؟ إلى ماذا يهدف القانون الجديد؟ ما هي نية القانون الجديد؟  . 1

        . من السيارات في المنتزه المشاةعلى والخطر  ،االزدحاميجب أن يناقش الطالب قضايا مثل الصوت، . ستختلف األجوبة
              

  : ، لذا دعونا نراجع التعريف"سيارات"لم يفسر المجلس البلدي ما عناه بكلمة . 2
  

، معايير قطر اإلنجليزية، K-9المفردات التي ينصح بها (. آلة مع عجالت تستخدم لنقل الناس أو األشياء :سيارة
  )الصف السابع

 
 برأيك؟ لماذا؟باستعمال هذا التعريف لكلمة سيارة، ماذا عنى المجلس البلدي 

أن تعني وقد يقول البعض اآلخر . تعني السيارات الخاصة "السيارات"أن  قول البعضيقد . ستختلف أجوبة الطالب
  . الخ، يقولون أنها تنطبق على الدراجات واأللواح التي عليها عجالتواآلخرين قد . التي تحتوي على محرك السيارات

  
  شيء آخر؟ لماذا؟  أن تعني أي" سيارة"هل يمكن لكلمة . 3

وقد يقول البعض اآلخر أن تعني . تعني السيارات الخاصة" السيارات"قد يقول البعض أن . ستختلف أجوبة الطالب
  .الخواآلخرين قد يقولون أنها تنطبق على الدراجات واأللواح التي عليها عجالت، . السيارات التي تحتوي على محرك
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        نت الحكمآن أ: النشاط الثاني
 

  : أوراق التوزيع على الطالب
 آن أنت الحكم: 4.3ورقة التوزيع 

 
قرر ما إذا آان العمل بعد آل دراسة حالة، . أطلب من الطالب قراءة دراسات الحالة التالية، أو قراءتها معا آصف .1

الذي (البريء أو ) مخالف للقانونال( المذنبسيحدد الطالب من ". السيارات ممنوعة في المنتزه"الموصوف يخالف قانون 
. قراراتهممن هذه الحاالت التالية، ولكن يجب أن يستعد الطالب لتعليل ألي " صحيح"ال يوجد جواب ). لم يخالف القانون

 . في الحاالت التالية" بريء"و" مذنب"ألحكام  دناه أمثلة على تعليالتمدرج أستختلف تعليالت الطالب، ولكن 
  

الكترونيا على آل من " التصويت"، الدرس الرابع، "أختبر معرفتك"موقع اإللكتروني للطالب، في قسم ال يسمح :مالحظة  
  .إجاباتهم مع إجابات الطالب اآلخرين، ومقارنة التالية دراسات الحالة

 
 1الحالة 

المشتبه به وبالتالي  قطعت إحدى السيارات من داخل المنتزه للوصول أمام سيارة. تطارد سيارتي شرطة أحد المشتبه بهم
  . وضعه بين سيارتي الشرطة

 
  بريء___         مذنب___ 

 
سيارة الشرطة هي سيارة، ومرت من داخل المنتزه، وبالتالي فقد خالفت القانون وساهمت في مشاآل السير  –مذنب 

  . التي تحاول حكومة البلدية إصالحها
ويجب على الشرطة في بعض . ألنها آانت تحمي العامة يجب أن ال ينطبق القانون الجديد على الشرطة –بريء 

   . قوانين السير لحماية العامةاألحيان مخالفة 
 

 2الحالة 
تتبع السيارة أقصر طريق، وهذه الطريق . تسارع سيارة إسعاف بداخلها ضحية حادث سيارة يحتضر للوصول إلى المستشفى

  .  هي من داخل المنتزه
  

  بريء___         مذنب___ 
  

هي سيارة، ومرت من داخل المنتزه، وبالتالي فقد خالفت القانون وساهمت في مشاآل السير اإلسعاف سيارة  –مذنب 
  . التي تحاول حكومة البلدية إصالحها

تحاول إنقاذ ألنها آانت سيارات الطوارئ، مثل سيارات اإلسعاف، يجب أن ال ينطبق القانون الجديد على  –بريء 
 .في بعض األحيان مخالفة قوانين السير لحماية العامةسيارات الطوارئ على ويجب . حياة شخص ما

 
  3الحالة 

  . يأخذ رجل وزوجته طفلهم إلى المنتزه في عربة أطفال
  

  بريء___         مذنب___ 
 

رة، فيجب أن تعتبر عربة األطفال سيا ،"األشياءأداة لها عجالت تستخدم لنقل الناس أو "إذا آانت السيارة  –مذنب 
  . وآانت في المنتزه، وبالتالي خالفت القانون. الطفلفلها عجالت وهي تنقل 

الذين المنتزه، وليس األطفال من منع السيارات آان هدف حكومة البلدية  ."سيارة"ال تعتبر عربة األطفال  –بريء 
   . ينزهون األطفال بالعربات
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  4الحالة 
  . جيش، وتوضع دبابة، تبرعت بها الحكومة، بجانب النصبيتم تشييد نصب للمواطنين الذين خدموا في ال

  
  بريء___         مذنب___ 

 
  . المنتزهعلى الدبابة، وبالتالي ال يسمح بوجودها في " سيارة"ينطبق تعريف  –مذنب 
بة في لن تتحرك الدبا. هآان هدف حكومة البلدية منع السيارات من المنتز. "سيارة"يجب أن ال تعتبر الدبابة  –بريء 

   . للمجتمع مجلس البلديةممول من قبل نصب من جزءا  وإنما ستكونالمنتزه، 
 

  5الحالة 
تدخل دائرة . هناك الكثير من صناديق القمامة في المنتزه حتى يستطيع الناس وضع قمامتهم فها والمحافظة على نظافة المنتزه

  . النظافة إلى المنتزه بشاحناتها لجمع القمامة
  

  بريء___         مذنب___ 
 

  . ، وبالتالي فهي ممنوعة من المنتزهالشاحنات سيارات –مذنب 
من المنتزه للمحافظة على نظافته، النظافة، ويجب عليها جمع القمامة سيارات عمل يصرح المجلس البلدي  –بريء 

   .وبالتالي يجب عدم منعها من المنتزه
 

  6الحالة 
ولتوفير وقت التنقل، يرآب الرجل على دراجته النارية . في الجهة المقابلة له يعيش رجل على جهة من جهات المنتزه ويعمل

  .  من خالل المنتزه
  

  بريء___         مذنب___ 
  

 
رآوب الدراجة ومن خالل . وممنوعة من المنتزه آلة مع عجالت تنقل الناس، وبالتالي فهي سيارة، الدراجة –مذنب 

  . السير التي يحاول المجلس البلدي إصالحهامشاآل  داخل المنتزه، يساهم الرجل في
نفس مشاآل السير التي آان  إلىالدراجة تؤدي ال  .منع السيارات وليس الدراجاتآان هدف المجلس البلدي  –بريء 

   . يحاول المجلس البلدي إصالحها
 

  7الحالة 
  . يرآب بعض األطفال الذين يرتادون المنتزه دراجاتهم هناك

  
  بريء__ _        مذنب___ 

  
  . وبالتالي فهي غير مسموح بها في المنتزه – لها عجالت وتنقل الناس –سيارة  الدراجة –مذنب 
أن أراد قادة البلدية  .المنتزهين اآلخرينال يشكلون خطرا على األطفال الذين يرآبون الدراجات في المنتزه  –بريء 
   . لدراجاتلألطفال رآوب االمواطنين بالمنتزه، ويجب أن يسمح يتمتع 

 
  8الحالة 

عاش الكثير من سكان المدينة لعدة سنوات على أجور نقل الناس حول المواقع الجميلة في المدينة في عربة من الطراز القديم 
  . يجرها حصان، وهم يرغبون بنقل الناس داخل المنتزه
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  بريء___         مذنب___ 

 
  . في المنتزهالحصان والعربة سيارة، وهي غير مسموح بها  –مذنب 
 آان هدف المجلس البلدي منع. يقودوا عرباتهم وأحصنهم داخل المنتزهيجب أن يسمح لهؤالء األشخاص أن  –بريء 

   .، وليس العربات واألحصنةالسيارات
 

  9الحالة 
  .يريد األطفال الذين يرتادون الحديقة أن يلبسوا المزلجة ذات العجالت هناك

  
  بريء___         مذنب___ 

  
  . وهي ممنوعة من المنتزه" سيارات"المزلجة آلة تنقل الناس، وبالتالي فهي  –نب مذ

بالمنتزه، أراد قادة البلدية أن يتمتع المواطنين  .المنتزهين اآلخرينال يشكل األطفال على المزلجة خطرا على  –بريء 
   . وبالتالي يجب أن يسمح لألطفال اللعب على المزلجة

 
   10الحالة 

وهم يضعون الحجارة في الخلف ليروا أي منها . األوالد في الحي أن يسابقوا سياراتهم اإللكترونية في المنتزهيريد بعض 
  .   يستطيع أن يتحمل أآبر وزن

  
  بريء___         مذنب___ 

 
   .منتزه، وهي ممنوعة من ال"سيارات"وبالتالي فهي لها عجالت وتنقل الناس،  الشاحنات آالت –مذنب 
السيارات الممنوعة ال تعتبر جزء من منع الشاحنات األلعاب من المنتزه، ويجب أن يهدف قادة البلدية إلى  لم –بريء 
   . نتزهفي الم

 
أطلب من . طالب 6 – 5إذا قام الطالب بالتصويت بشكل فردي، أطلب منهم اآلن تشكيل مجموعات صغيرة من  .2

االتفاق، أطلب من المجموعة إذا لم يستطع ". بريء"أو " نبمذ"المجموعات مناقشة آل حالة والتوصل إلى إجماع حول 
 . وإذا صوتم معا آصف، انتقل إلى أسئلة النقاش التالية". بريء"وتلك التي تطلب " مذنب"عد األصوات التي تطلب 

 
 أسئلة النقاش 

 هل آان اتخاذ قرار لكل حالة سهال؟ لماذا نعم ولماذا ال؟  .1
  .أن الحكم على الكثير من السيناريوهات آان صعباأن يعترفوا  ستختلف أجوبة الطالب، ولكن يجب

 
على قرارك في الحاالت األخرى؟ يجب أن تكون قرارات القاضي عادلة، آيف أثر قرارك في حالة واحدة  .2

 آيف قمت بهذا هنا؟ . وتعتمد على أمثلة سابقة
مثل سيارات الشرطة  المشابهة" السيارات"حاالت بأن أن يقولوا يمكن للطالب  ستختلف أجوبة الطالب،
  . والمزالج، آانت لها قرارات مشابهه واإلسعاف، أو الدراجات

 
هل يخلق القانون الجديدة، السيارات ممنوعة بالمنتزه، أي مشاآل أخرى؟ وإذا آان الجواب نعم، فكيف؟ ما هي  .3

 هذه المشاآل؟
السيارات بشكل عام من المنتزه يؤدي إلى ستختلف أجوبة الطالب، ولكن يجب على الطالب مناقشة آيف أن منع 

لم يفسر قادة المجلس . يجب أن ال تكون مشمولة في المنع من المنتزه" السيارات"بعض المشاآل ألن بعض 
  .، وبالتالي فإن المنع غير واضح"السيارة"البلدي القانون، أو يعرفوا 
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   ؟ اذا الهل تعتقد أن القانون الجديد يحتاج إلى تغيير؟ لماذا نعم ولم .4

 "سيارة"وتفسيراتهم، ولكن يجب أن يناقشوا آيفية حل الغموض فيما يتعلق بتعريف  ستختلف أجوبة الطالب
من الممنوعة  –أي السيارات الشخصية وليس سيارات الشرطة أو اإلسعاف  –ويوضحوا بالضبط أي سيارات 

 . المنتزه
 

 يجب أنار بشأنها، وفي رأي مكتوب يتكون من حوالي ستة جمل، تخذوا قراأطلب من الطالب اختيار أحدى الحاالت التي  .3
 :يجب أن يشمل رأيهم. قراراهم للحالة التي اختاروا أن يكتبوا عنهاالطالب يعلل 

   
 ". سيارة"وتحديدا آلمة  –لمعنى لغة القانون  همتفسير •
 . ين أو بريئينمذنب واالمعنيين في دراسة الحالة آان) أو األشخاص(أن الشخص  ونعتقديلماذا  •
 . لرواد المنتزه اآلخرين همتبعات قرار همما هي برأي •
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  هل يجب تغيير هذا القانون؟: النشاط الثالث
 

  : أوراق التوزيع على الطالب
 هل يجب تغيير هذا القانون؟ : 4.4ورقة التوزيع 

 
قدمت أمام المحاآم بخصوص قانون  أخبر الطالب أنهم أعضاء في المجلس البلدي، وأنهم يعيرون انتباه للقضايا التي .1

، وأنه قد طلب منهم إعادة النظر في القانون لمراجعة تعديل صياغته بصورة "إلى المنتزه سياراتمنع دخول ال" 
  . أفضل إن أمكن

يجب أن تقترح آل مجموعة لغة جديدة . طالب 6-5مجموعات صغيرة تضم آل واحدة منها  إلىقسم الصف  .2
تتشابه مع تلك التي تمت قضايا  باإلضافة إلى تعليمات إضافة للقضاة الذين قد ينظرون فيمنتزه، لإلشارات في ال

المسموح بها وتلك الممنوعة في " السيارة"تعرف نوع يجب أن تحاول اللغو الجديدة المقترحة أن . مناقشتها في الصف
مع قوانينهم تأليف إشارات جديدة ة أطلب من المجموع. القانون، وتجنب بعض المشاآل التي تثيرها دراسات الحالة

 . الجديدة للمنتزه
  :تعديل القانون اآلتيستختلف أجوبة الطالب، ولكن تشمل طرق 

تشمل السيارات المصرح بها سيارات الطوارئ وسيارات . في المنتزه فقط"المصرح لها"ح للسيارات االسم •
 . البلدية، مثل سيارات الشرطة، اإلسعاف وشاحنات جمع القمامة

هذا يمنع المشاآل مع عربات األطفال، عربات  ".السيارات"المنتزه، بدال من  من" اآللية المرآبات"منع  •
 . ألعاب األطفال التي يتم التحكم بها عن بعدالمزلجات، والحصان، الدراجات، 

تحسينه يجب أن تظهر جميع القوانين الجديدة عالمات محاولة تجنب المشاآل في القانون األصلي، ومحوالت 
ما  مع مناقشة لغة القانون بين الطالب، تأآد بأنهم يتذآرون بأن القانون الجيد يجب أن يكون موجزا. وتوضيحه

ذات تفسير طويل، وإنما يجب أن تكون  اإلشاراتيجب أن ال تكون . أمكن، وتجنب اللغة التي قد تشوش الجمهور
 . أو القيادة عند المشيقصيرة، وقانونين بسيطة يمكن للناس قراءتها 

وتبادل  دع الصف يجتمع مرة أخرى، واطلب من آل مجموعة صغيرة أن تقدم تقريرا حول اللغة التي تقترحها .3
يزيل يجب أن تفسر آل مجموعة آيف يحسن القانون الجديد القانون األصلي، و. مع طالب الصفإشاراتهم الجديدة 

 .والمشاآل التي بينتها دراسات الحالةبعض من الغموض 


