اإلسم :

موقع األوائل
ورقة عمل اجتماعيات الوحدة األولى الصف الرابع
الشعبة :
الصف  :الرابع

صفحة 1
 -1ما عاصمة األردن ( المملكة األردنية الهاشمية ) ؟ عاصمة األردن عمان .
 -2ما اسم ملك األردن ( المملكة األردنية الهاشمية ) ؟ ملك األردن الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين
.
 -3كم عدد محافظات األردن ؟ 12 .محافظة
 -4ما أكبر محافظات األردن مساحة ؟ أكبر محافظات األردن مساحة معان
 -5ما أصغر محافظات األردن مساحة ؟ أصغر محافظات األردن مساحة جرش
-6
 -6عددي  7سبع من محافظات األردن ؟  -1اربد  -2جرش  -3عمان  -4الكرك  -5الزرقاء
الطفيلة  -7معان
 -7ماذا يحد األردن من الشمال ؟ يحد األردن من الشمال سوريا .
 -8ماذا يحد األردن من الجنوب ؟ يحد األردن من الجنوب السعودية .
 -9ماذا يحد األردن من الغرب ؟ يحد األردن من الغرب فلسطين .
 -10ماذا يحد األردن من الشرق ؟ يحد األردن من الشرق العراق .
 -11ما المنفذ البحري الوحيد لألردن ؟ المنفذ البحري الوحيد لألردن خليج العقبة ويطل على البحر
األحمر .
 -12ما اسم القارتين اللتين يربط األردن بينهما ؟ يربط األردن بين قارتي أسيا و أفريقيا
الدرس الثاني  :أشكال سطح األرض في وطني .
-1
أمثلة
معنى أشكال األرض
شكل
األرض
جبال الشراه و جبال
معنى الجبل هو :مكان مرتفع
الجبل
عجلون جبال الكرك
يطل على مكان منخفض
جبال البلقاء
سهول إربد و سهول مادبا
معنى السهل هو :أرض
السهل
منبسطة يسهل السكن
والزراعة فيها
الصحراء معنى الصحراء هي  :منطقة وادي رم  -البتراء –
رملية قليلة األمطار و النباتات صحراء الجفر
األغوار الشمالية
مكان منخفض جدا
الغور
والجنوبية
 -2ما الفرق بين الجبل و السهل ؟
الجبل  :منطقة مر تفعة تطل على منطقة منخفضة .
السهل  :منطقة منخفضة يسهل السكن و الزراعة فيها .
 -3ما أعلى قمة في األردن ؟ أم الدامي
 -4بماذا يمتاز مناخ الجبال في األردن ؟ .بارد شتاء معتدل صيفا .
 -5لماذا يأتي السياح إلى البحر الميت ؟ للعالج .

صفحة 2
 -5فسري وبيني سبب كل من :
أ -لماذا تكثر الرحالت إلى المناطق الجبلية صيفا  .ألنها معتدلة الحرارة صيفا .
ب -لماذا يكثر السكان في المناطق السهلية ؟ يسهل السكن فيها والزراعة .
ج -لماذا يرتاد السياح المناطق الصحراوية ؟ لطبيعتها الجميلة .
د -لماذا يسمى الغور سلة خضار األردن .؟ لخصوبة أراضيه ومناخه الدافئء شتاء و الحار صيفا
المناسب للزراعة .
 -6ما هي سلة خضار األردن ؟ سلة خضار األردن هي الغور األردني
 -7ما أخفض منطقة في العالم ؟ أخفض منطقة في العالم البحر الميت .
 -8أين يصب نهر األردن ؟ يصب نهر األردن في البحر الميت .
الدرس الثالث  :السكان في وطني
 -1فسري  :يتركز السكان في األردن في المدن الرئيسة مثل عمان واربد و الزرقاء.
بسبب توفر فرص العمل و توفر الخدمات .
-2الفئات العمرية الثالث في األردن  :الفئات العمرية الثالث في األردن األطفال و الشباب و كبار السن
 -3ما أكثر الفئات العمرية في األردن ؟ أكثر الفئات العمرية في األردن هي فئة الشباب .
 -4ما هي أنماط العيش في األردن ؟  -1البادية  -2الريف  -3المدينة
 -5فرقي بين سكان البادية و الريف و المدينة من حيث  :السكن والعمل.
المدينة
الريف
البادية
نوع النمط
المدن
القرى
التنقل من مكان آلخر
السكن
طلبا للعشب و الماء
الوظائف و التجارة
الزراعة
رعي الغنم
العمل
 -6لماذا يقل عدد سكان البادية ؟ بسبب قلة الخدمات وفرص العمل وقلة الماء .
 - 7ما المقصود باألسرة األردنية ؟ األسرة األردنية أساسها تنشئة جيل مؤمن باهلل مخلص للوطن
محب للعطاء يتحلى باألخالق الحميدة يرفض الظلم والعنف .
 -8ما هي القيم االجتماعية والصفات الحميدة والعادات لسكان األردن :األخالق الحميدة و المحبة و
التسامح والصدق و األمانة و كرم الضيافة و حب العلم و اإلحسان إلى الجار .
-9ما الديانة التي يدين فيها األردنيون  :النسبة األكبر مسلمون ويوجد نسبة من المسيحين يعشون معا
بجو من التسامح والتعايش الديني .
 -10ما سبب التنوع السكاني في األردن ؟ بسبب الهجرات السكانية إلى األردن مثل الشركس
والشيشان واألكراد و األرمن .
 -11كيف استقبل األردن المهاجرين إليها  .بحفاوة وكرم وترحاب .
انتهت ورقة العمل

