الصف السابع األساسي
التربية الوطنية والمدنية
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الوحذة األولى  :الذولة األردنية النشأة والحذاثة
الذرس األول  :الذولة األردنية :النشأة وعناصر القوة
 -1أعط أدلة عمى االستيطان البشري عمى أرض األردن قديما.
آثار حضارات األدمٌون – العمونٌون – العثمانٌون – االنباط – الٌونان  -الرومان

 -2ماذا تعني مئوية الثورة العربية الكبرى.
تعني مرور مئة عام عمى انطالق الثورة العربية الكبرى

 -3كيف نشأت الدولة األردنية.
بعد انتياء معارك الثورة العربية الكبرى ،استقبل أىالي شرق األردن األمير عبد اهلل ابن الحسين وأجمعوا عمى قيادتو  ،حيث مكث في معان بضعة
أشير ،ثم توجو إلى عمان في آذار من عام 1221م ،إذ استطاع رحمو اهلل أن يعمن الدولة األردنية المستقمة باسم حكومة شرقي األردن عام
1221م.

 -4ماذا يعني االستقالل.
التخلص من السٌطرة االجنبٌة وان ال تكون الدولة خاضعة الي سلطة اخرى

 -5فسر :تتجسد عناصر قوة الدولة األردنية في مؤسسة العرش.
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الن ا لحكم الياشمي أخذ عمى عاتقو خدمة اإلسالم والمسممين والعرب أجمعين ،ومشيود ليم عبر التاريخ في الشيادة والبذل والعطاء لخدمة
األمة وقضاياىا ،وما عرف عنيم من عدل وتسامح ،حتى أصبح األردن مجتمع تكافؤ الفرص العممية واالقتصادية والسياسية لألردنيين
جميعيم.

 -6عدد عناصر قوة الدولة األردنية.
-

القٌادة الهاشمٌة الحكٌمة
القوات المسلحة االردنٌة
الوحدة الوطنٌة
وعً المواطن االردنً وثقته بقٌادته
االرث الحضاري والثقافً والتارٌخ الوطنً االردنً

الدرس الثاني القيادة الياشمية
 -1بين الشرعية الدينية والتاريخية لمقيادة الياشمية؟
 الشرعية الدينية :بحكم النسب الطاىر الممتد إلى الرسول محمد صمى اهلل عميو وسمم
 الشرعية التاريخية :في الدور المتميز الذي قام بو بنو ىاشم في تاريخ العرب قبل اإلسالم وبعده  ،والتضحيات التي قدموىا في سبيل العروبة
واإلسالم ،واجماع العرب عمى زعامتيم ليم.

 -2ارسم خطا زمنيا يوضح تتابع مسيرة القيادة الياشمية لمدولة األردنية.
 الممك المؤسس عبد اهلل االول()1251-1221
 الممك طالل بن عبد اهلل ()1252 -1251
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 الممك الحسين بن طالل ( )1222 -1252
 الممك عبد اهلل الثاني ( -1222لغاية االن)

 -3وضح المبادئ التي تقوم عمييا فمسفة الحكم الياشمي.
 الوسطية واالعتدال. تحقيق الحياة الفضمى لممواطن األردني. خدمة اإلسالم والعروبة. العدل والتسامح. المساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق اإلنسان. -النيج الديمقراطي

 -4عدد مجموعة من مظاىر اعتزاز الشعب األردني بالقيادة الياشمية.
 .1اإلخالص والوفاء لمقيادة الياشمية.
 .2الحفاظ عمى مكتسبات الوطن ،وعدم السماح بالعبث بمنجزاتو.
 .3الحرص عمى تأدية الواجبات بأمانة واخالص.
 .4تغميب مصمحة الوطن عمى المصالح الشخصية.
 .5العمل عمى تحقيق رؤى وتطمعات القيادة الياشمية.
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وعن

سمعتو.

الدرس الثالث :سيادة الدولة وسيادة القانون
.1

وضح المقصود بما يمي :السيادة ،االستقالل ،سيادة القانون.
 السيادة :ىي قدرة الدولة عمى ممارسة مظاىر سيادتيا عمى الصعيدين الداخمي والخارجي بحرية من غير تدخل من أحد
 االستقالل :التخمص من اي تبعية اجنبية
 سيادة القانون  :تطبيق القوانين عمى جميع المواطنين بغض النظر عن المستوى المعيشي واالجتماعي ليم

.2

رتب خصائص السيادة حسب أىميتيا لمدولة من وجية نظرك.

شاممة – مطمقة – دائمة – ال يمكن التنازل عنيا
.3

فسر ما يمي - :تعتبر سيادة القانون أساسا لمتعبير عن إرادة المجتمع.

يؤدي سيادة القانون في الدولة إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطن  ،فإذا مارست الحكومة السمطة وفقاً لمقانون سيكون المواطن قاد اًر عمى
التنبؤ بمتى وكيف ستستخدم الحكومة سمطتيا ،وكيف ستواجو تصرفاتو في حال اختراق القوانين ،وبناء عمى ذلك يتوقع أن يتصرف كل فرد في الدولة
وفقاً لمقانون
.4

إذا لم توافق عمى بعض القوانين الموجودة ،ىل من المسموح أن تخترقيا؟ ولماذا؟

ال  ,ألنه ٌجب ان نحترم القانون وهو الذي بنظم امور االفراد داخل الدولة
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.5

فسر العبارة التالية ":ال أحد فوق القانون".

تخضع سمطات الحكم وكذلك جميع المواطنين في الدولة لمقانون ،أي أن الجميع متساوون أمام القانون وعمييم االنصياع لو
.6

ما الذي يحدث عندما ال نحترم قوانين السير؟

فوضى  .حوادث .خالفات ,نزاعات
.7

اكمل الشكل التالي بوضع مظاىر سيادة الدولة الداخمية والخارجية

الجانب الذاخلي:
امتالك الذولت القذرة على تصزيف شؤووها الذاخلي
-

ووضع القىاويه وتىفيذها
وحمايت حقىق وممتلكاث مىاطىيها
وتعييه كبار المىظفيه
وإصذار العملت
وفزض الضزائة

الجانب الخارجي:
امتالك الذولت لسلطت إعالن الحزب
-

و عقذ اتفاقياث السالم
واالوضمام للمعاهذاث الذوليت
وقذرتها على تكىيه عالقاث سياسيت واقتصاديت مع غيزها مه الذول.
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الدرس الرابع الدولة األردنية أنموذجا
 -1تتوافر في الدولة الحديثة عدة مقومات اذكرىا؟
 وحدة النسيج السكاني وقدرة عمى توحبد شعبيا المشاركة الفعالة لمدولة في اتخاذ الق اررات الدولية مشاركة الشعب في اتخاذ الق اررات السياسية احترام حقوق االنسان السعي لتحقيق التنمية الشاممة والمتوازنة -2أعط مثاال واحدا عمى تميز األردن في المجاالت التالية:
 الصحة :تقديم الخدمة العالجية لجميع المواطنين في مناطقيم السكنية في المستشفيات الحكومية والخاصة والعسكرية والمراكزالصحية الشاممة عمى امتداد مساحة المممكة وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والمدربة ذات الكفاءة المميزة عمى الصعيد المحمي
واإلقميمي والعالمي وأصبح األردن وجية يأتي إليو المرضى لمعالج من العديد من دول العالم.
 التعميم  :يحتل األردن مرتبة رائدة عمى المستوى العالمي في مجال التعميم ،فقد شيد العقد الماضي عدداً كبي اًر من المبادرات التيتيدف إلى إصالح التعميم العام والتعميم العالي وتطويرىما باعتبارىما استثما ار مستقبميا في اإلنسان األردني ،حيث تنتشر المدارس
والكميات والجامعات في كافة محافظات المممكة ،وقد ساىمت في تخريج طمبة تميزوا في مجال العمم والمعرفة ،كما يستقطب
األردن عددا كبي ار من الطمبة الذين يفدون إليو من الدول األخرى لمدراسة لتميز األردن بنوعية التعميم وجودتو.
8

 السياحة :نشطت حركة السياحة بكافة أشكاليا الترفييية والعالجية والدينية حيث يمثل األردن واحة امن واستقرار ،ويوفر كل مايحتاج إليو السائح من خدمات ومرافق سياحية.

 -3أكمل الشكل التالي:

 -4فسر :يعد األردن بيئة مناسبو لمسياحة.

الن األردن واحة امن واستقرار ،ويوفر كل ما يحتاج إليو السائح من خدمات ومرافق سياحية
 -5ماذا تمثل البرلمانات الطالبية؟
الممارسة الديمقراطية ،وتشجيع الطمبة عمى حرية االختيار وتحمل المسؤولية وتفعيل التوجو الديمقراطي.
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اسئمة الوحدة
-1

عرؾ المقصود بما ٌلً :الدولة الحدٌثة ,البرلمانات الطالبٌة -سٌادة الدولة
 الدولة الحدٌثة :الدولة الحدٌثة هً الدولة التً تتمتع بكامل سٌادتها واستقاللها ,وتتمتع بنظام سٌاسً مستقر فً إطار دستوري حرر,وهً دولة المواطنٌن جمٌعا ال تمٌٌز بٌنهم فً العرق أو الجنس أو الدٌن أو الفكر.
 البرلمانات الطالبٌة :هً مجالس تتألؾ من مجموعة من الطلبة ٌناقشوا فٌها قضراٌا الطرالب واولٌرا االمرور والمجتمرع المحلرً وهرًشكل من اشكال ممارسة الدٌمقراطٌة
 -سٌادة الدولة :هً ان تكون للدولة الكلمة العلٌا وان تكون الدولة مستقلة داخلٌا وخارجٌا وال تتبع ألي سلطة اجنبٌة

-2

فسر ما ٌلً:
 قدوم المرضى من معظم الدول لتلقي الرعاية العالجية.

لت و وووفر الرعاي و ووة الص و ووحية م و وون خ و ووالل المستش و ووفيات الحكومي و ووة والخاص و ووة والعس و ووكرية والم ارك و ووز الص و ووحية الش و وواممة عم و ووى امت و ووداد مس و وواحة المممك و ووة
وت و و ووافر الك و و ووادر الطبيو و ووة المتخصصو و ووة والمدربو و ووة ذات الكفو و وواءة الممي و و وزة عمو و ووى الصو و ووعيد المحمو و ووي واإلقميمو و ووي والعو و ووالمي .ولتميو و ووز الخو و وودمات الطبيو و ووة
األردنية.

 إنشاء مدن صناعية في بعض المحافظات األردنية
تشجيعا لمقطاع االقتصادي وتطويره  ،إضافة إلى فتح باب االستثمارات المحمية واألجنبية ومنحيا الكثير من االمتيازات لتسييل مشاريعيا ما ينعكس
إيجابا عمى االقتصاد األردني.
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-3

ما الفرق بٌن سٌادة الدولة وسٌادة القانون.
 سٌادة الدولة  :هً ان تكون الدولة مستقلة لها الكلمة العلٌا داخلٌا وخارجٌا وال تتبع اي جهة اجنبٌة سٌادة القانون :خضوع جمٌع المواطنٌن والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة فً الدولة للقوانٌن التً تنظم شؤونهم وعالقاتهم معالدولة بالتساوي دون أي شكل من أشكال التمٌٌز

-4

ما مظاهر سٌادة الدولة.

المظهز الذاخلي:
 امتالك الذولت القذرة على تصزيف شؤووها الذاخلي ووضع القىاويه وتىفيذها وحمايت حقىق وممتلكاث مىاطىيها  -وتعييه كبار المىظفيه  -وإصذار العملت  -وفزض الضزائةالمظهز الخارجي:
 امتالك الذولت لسلطت إعالن الحزب11

-

و عقذ اتفاقياث السالم

-

واالوضمام للمعاهذاث الذوليت

 -وقذرتها على تكىيه عالقاث سياسيت واقتصاديت مع غيزها مه

-5

الذول.

للدولة الحدٌثة عدد من المقومات أذكرها وهل تنطبق هذه المقومات على األردن؟
 وحدة النسٌج السكانً وقدرة على توحبد شعبها
 المشاركة الفعالة للدولة فً اتخاذ القرارات الدولٌة
 مشاركة الشعب فً اتخاذ القرارات السٌاسٌة
 احترام حقوق االنسان
 السعً لتحقٌق التنمٌة الشاملة والمتوازنة

نعم وتنطبق المقومات على االردن
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الوحدة الثانية  :الحقوق والحريات العامة
الدرس االول  :الحقوق والحرٌات االساسٌة

عرف ما يأتي :الحقوق والحريات الحريات األساسية ،حرية التنقل واإلقامة.
آمنا من االعتداء عميو في نفسو
 الحقوق والحريات االساسية :وتعني أن يكون اإلنسان قاد ار عمى التصرف في شؤون نفسو ضمن القانونً ،
وعرضو ومالو ،شريطة أن ال يكون في تصرفو عدوان عمى غيره.

 حرية االقامة والتنقل :يقصد بيا حق الفرد في االنتقال من منطقة إلى أخرى في الدولة أو الخروج منيا أو العودة إلييا دون قيد يحد من ىذه
الحرية إالا وفقاً لما يقتضيو القانون

 -1ناقش العبارتين اآلتيتين:
أ -اإلنسان الحر ىو من يحترم حريات اآلخرين.
 الن االنسان الحر يجب لن يحترم حدود االخرين وحرياتيم ،وان ال يقيد حرية احد حتى لو كان يمتمك القدرة عمى ذلك بل عميو ان يدافع
عن حرية االخرين ويشجع االخرين عمى البحث عن حريتيم

ب -أنت حر ألن تعتقد ما تشاء ولكن ليس من حقك أن تفرض معتقداتك كما تشاء.
 الن االنسان الحر لو الحرية في تبني االفكار التي يريدىا ولكن ال يحق لو فرض معتقداتو عمى االخرين

 -2بين أشكال الحقوق والحريات األساسية؟
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 الحق في الحياة
 في األمن والشعور بالطمأنينة
 حرية التنقل واإلقامة
 الحق في السكن والحياة الخاصة

 -3بين موقفك من الممارسات اآلتية:
 تمويث مصادر المياه من مخمفات المصانع.المطالبة بوضع مخالفات ومنع المصانع من القا الملوثات فً المٌاه

 إتالف أو إخفاء أو سرقة شيء يخص شخصا ما.ال ٌجب اتالؾ او السرقة والتعدي على حقوق االخرٌن ومنع من ٌقوم بذلك وسجنه

 السخرية من أشخاص بسبب لغتيم أو دينيم أو جنسيم.امتنع عن السخرٌة فالكل متساوٌٌن فً الحقوق والواجبات

 مناداة كل شخص باسمو الصحيح وتجنب استخدام األلقاب السمبية.االلتزام بهذا الشً وعدم استخدام االلقاب السلبٌة
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الدرس الثانً :الحقوق والحرٌات
 .1ما الهدؾ الرئٌس للحقوق والحرٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة؟
ٌتمثررررل الهرررردؾ األساسررررً للحقرررروق والحرٌررررات االجتماعٌررررة واالقتصررررادٌة والثقافٌررررة فررررً تحقٌررررق العدالررررة االجتماعٌررررة ,وترررروفٌر
فررررص الرررتعلم والعمرررل ,واالشرررتراك فرررً الحٌررراة الثقافٌرررة ,واالسرررتمتاع فرررً الفنرررون ,واإلسرررهام فرررً التقررردم العلمرررً واالسرررتفادة مرررن
نتائجه ,والحق فً حماٌة المصالح األدبٌة والمادٌة المترتبة على اإلنتاج العلمً أو األدبً أو الفنً للفرد .
-2

لدٌك مجموعة من األمثلة ,انسب كل مثال إلى الحق الذي ٌنتمً إلٌه:
مثال  :الحق الذي ٌنتمً إلٌه

توفٌر الحماٌة لؤلسرة ومساعدتها لتقوم بوظائفها.
توفٌر فرص عمل لؤلفراد داخل الدولة وأجور مناسبة.
حماٌة األعمال الفنٌة واألدبٌة واإلسهام فً نشرها.
حماٌة المجتمع من األمراض وتوفٌر العالج المناسب.

الحقوق و الحرٌات االجتماعٌة
الحقوق و الحرٌات االقتصادٌة
الحقوق والحرٌات الثقافٌه
الحقوق والحرٌات االجتماعٌه
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 :-4ما الفائدة فً الحصول على الحقوق اآلتٌة حسب رأٌك؟
أ -الحقوق العمالٌة .تأدٌة العمل بامانه واتقان واخالص وٌولد االفكار واالبتكارات التً تساهم فً تقدم الوطن
ب -الحقررروق الثقافٌرررة .الحفررراظ علرررى االعمرررال االدبٌرررة والفنٌرررة وٌسررراهم فرررً نشرررر االعمرررال الثقافٌرررة واالبتعررراد عرررن التعررردي علٌهرررا
,كما تساهم هذه الحقوق فً الحفاظ على الملكٌة الثقافٌه الصحابها
ج -الحرررق فرررً الصرررحة .القضرررا علرررى االمرررراض وحماٌرررة المجتمرررع مرررن االمرررراض الخطٌررررة والمعدٌرررة وتررروفٌر ترررامٌن صرررحً
لكافة االفراد
 -5فً رأٌك من المسؤول عن حماٌة حرٌات المواطن األردنً االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة؟
الدولة بكافة مؤسساتها
الدرس الثالث :الحقوق والحرٌات المدنٌة والسٌاسٌة
-1

عرؾ ما ٌأتً:

الحقررروق والحرٌرررات المدنٌرررة والسٌاسرررٌة :الحقررروق الترررً خولهرررا القرررانون لكرررل فررررد داخرررل دولتررره للقٌرررام بكرررل عمرررل مشرررروع لررره
ارتباط بحقوق اآلخرٌن ,أي الحقوق التً تخول للمواطن إمكانٌة المشاركة فً اإلدارة العمومٌة لشؤون الدولة
حررررق التصرررروٌت :قٌررررام الفرررررد باختٌررررار مررررن ٌمثلرررره فررررً الهٌئررررات المنتخبررررة ,مثررررل المجررررالس الطالبٌررررة ,البرلمرررران ,البلرررردٌات,
النقابات ,وٌرتبط ذلك بشروط معٌنة تحددها القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات.
16

-2

ترتبط حرٌة الرأي والتعبٌر بعدم اإلسا ة لآلخرٌن والتشهٌر بهم ,وضح ذلك؟

حرٌررررة التعبٌررررر عررررن الررررراي حررررق لجمٌررررع االفررررراد دون اسررررتثنا وهررررذا الحررررق كفلترررره االنظمرررره والدسرررراتٌر بشرررررط عرررردم التعرررردي
واالسرررا ه لالخررررٌن والتشرررهٌر بهرررم النررره ٌعتبرررر تعررردٌا علرررى حقررروقهم وحرٌررراتهم وتجررراوزا لالنظمررره والقررروانٌن وانتهاكرررا لحرٌرررات
االخرٌن والمساس بكرامتهم.
-3

اذكر مظاهر حرٌة المشاركة السٌاسٌة.

 -1حق التصوٌت  -2حق الترشح فً االنتخابات  -3حق تكوٌن الجمعٌات واالحزاب
-4

ما شروط تكوٌن الجمعٌات واألحزاب السٌاسٌة؟

أن تكررررون ؼاٌتهررررا مشررررروعة ووسررررائلها سررررلمٌة وذات نظررررام ال ٌخررررالؾ أحكررررام الدسررررتور والقرررروانٌن واألنظمررررة والتعلٌمررررات ,وأن
تكون أهدافها وبرامجها واضحة ,وتخدم األهداؾ العلٌا للدولة..
 -5أمامك مجموعة من الممارسات ,أدرسها جٌدا ,ثم وضح االنتهاكات التً تعرضها كل ممارسة:
--

اإلسا ة لشخصٌة ما فً وسائل اإلعالم .التشهٌر

-

استخدام العنؾ للتعبٌر عن رأي ما .التعصب

-

اقتصار تكوٌن األحزاب على كبار السن .التحٌٌز والتمٌٌز
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الوحدة الثالثة :رموز وطنٌة
الدرس االول  :راٌات وطنٌة
السؤال األول :متى بدأ االستخدام الرسمً للعلم األردنً؟
عام1222م
18

السؤال الثانً :ما دالالت اللون األسود واألبٌض واألخضر واألحمر والنجمة فً العلم األردنً؟
•

اللون األسود :شعار العباسٌٌن

•

اللون األبٌض :شعار األموٌٌن .

•

اللون األخضر :شعار الفاطمٌٌن.

•

اللون األحمر :شعار للهاشمٌٌن



النجمه  :تدل على السبع المثانً{سورة الفاتحة}.

السرررؤال الثالرررث :برررٌن داللرررة مكونرررات الراٌرررة الهاشرررمٌة راٌرررة القررروات المسرررلحة األردنٌرررة – الجرررٌ
القوات المسلحة األردنٌة – الجٌ

العربرررً؟ الهاشرررمٌة " راٌرررة

العربً "

الشهادتٌن( ال إله إال هللا محمد رسول هللا )  :داللة على التوحٌد والرحمة.
البسررملة الموجررودة فرررً النجمررة السررباعٌة :البسرررملة هررً بداٌررة لكرررل شررً والنجمررة السرررباعٌة تشررٌر إلررى السررربع المثررانً (سرررورة
الفاتحة)
الحمد هلل رب العالمٌن  :تعبٌر عن الثنا والشكر هلل تعالى وتستخدم فً نهاٌة أي عمل.
السؤال الرابع :ما المسؤولٌة التً تقع علٌك فً المدرسة تجاه العلم األردنً؟
احترام العلم والحرص على بقائه ٌرفرؾ عالٌا والحرص على نظافته وتجدٌده كل فتره
19

السؤال الخامس :لماذا تحرص المؤسسات الوطنٌة على نظافة العلم األردنً وتجدٌده كل فترة فوق مؤسساتها؟
النررره رمرررز وطنرررً مرررن رمررروز الررروطن ٌجرررب ان ٌبقرررى عالٌرررا نظٌفرررا .وعنرررد مراجعرررة اي فررررد الي دائررررة اومؤسسررره ٌعترررز برررالعلم
النررره رمرررز وطنٌتررره واعترررزاز وكرررون المؤسسرررات الوطنٌرررة تسرررتقبل الكثٌرررر مرررن ابنرررا الررروطن والزائررررٌن للررروطن ٌجرررب ان ٌبقرررى
العلم مهٌبا نظٌفا وشاهدا على اهتمام المؤسسات الوطنٌة برمزٌة ومهابة العلم

السرررؤال السرررادس :ارجرررع إلرررى التعلٌمرررات الرررواردة فرررً وزارة التربٌرررة والتعلرررٌم حرررول العلرررم األردنرررً مرررن حٌرررث موقعررره وحجمررره
وبٌنها؟
تكررون الراٌررة علررى الشرركل والمقرراٌٌس التالٌررة :طولهررا ضررعؾ عرضررها ,وتقسررم أفقٌررا إلررى ثررالث قطررع متسرراوٌة متوازٌررة :العلٌررا
منهرررا سرررودا والوسرررطى بٌضرررا والسرررفلى خضررررا  ,وٌوضرررع علٌررره مرررن ناحٌرررة السرررارٌة مثلرررث قرررائم أحمرررر قاعدتررره مسررراوٌة
لعرض الراٌة وارتفاعه مساو لنصؾ طولها ,وفً هذا المثلث كوكب أبٌض سباعً األشعة .

21

الدرس الثانً :السالم الملكً وشعار المملكة األردنٌة الهاشمٌة
السؤال األول :عرؾ السالم الملكً؟
فهو عبارة عن مقطوعة موسٌقٌة ٌتم عزفها فً المناسبات الوطنٌة واالستقباالت الرسمٌة وفً المدارس.
السؤال الثانً :ما هً داللة كلمات السالم الملكً والنشٌد الوطنً؟
كلمات وطنٌة تثٌر وتمدح تارٌخ البالد وتقالٌدها ونضال شعبها
السؤال الثالث :على ماذا ٌدل تردٌد السالم الملكً ؟
ٌررررردل علرررررى هوٌرررررة الدولرررررة وسرررررٌادتها وٌحظرررررى ا بررررراحترام وتقررررردٌر األردنٌرررررٌن علرررررى اخرررررتالؾ فئررررراتهم العمرٌرررررة واالجتماعٌرررررة
والتعلٌمٌة ,و ٌجمع أبنا الوطن تحت لوا واحد دون استثنا .
السؤال الثالث :بٌن أهم المناسبات التً تسمع فٌها السالم الملكً ؟
المناسبات واالحتفاالت الوطنٌة والرسمٌة
21

السؤال الرابع :بٌن مكانة شعار المملكة األردنٌة الهاشمٌة .
ٌعتبررررر شررررعار المملكررررة الشررررعار الرسررررمً للملكررررة األردنٌررررة الهاشررررمٌة ,وٌكررررون لرررره مكرررران الشرررررؾ إذا تررررم رفعرررره علررررى المبررررانً
الحكومٌرررة وفرررً المناسررربات الوطنٌرررة ,إذ ٌرررتم رفعررره علرررى بناٌرررة رئاسرررة الررروزرا والررروزارات والررردوائر والمؤسسرررات الحكومٌرررة,
فً أعلى اسم المؤسسة أو الوزارة.
وٌرفرررع الشرررعار إلرررى ٌسرررار العلرررم األردنرررً (علرررى ٌمرررٌن النررراظر إلٌررره) فرررً المجرررالس والمرررؤتمرات واالحتفررراالت الوطنٌرررة ,أمرررا إذا
شررررؾ جاللرررة الملرررك بحضررروره السرررامً أٌرررا منهرررا فٌرفرررع علرررم جاللرررة الملرررك إلرررى ٌمرررٌن العلرررم األردنرررً وٌتوسرررط الشرررعار هرررذٌن
العلمٌن وٌكون حجمه مناسبا معهما.
السؤال الخامس :أكمل الفراغ فٌما ٌلً :
.1

تم تبنً السالم الملكً الحالً عام 1246 ...م (مالحظه (ؼٌر موجود فً سٌاق الدرس)

.2

كاتب كلمات السالم الملكً الشاعر ....عبد المنعم الرفاعً ,.......وألؾ موسٌقاه .عبدالقادر التنٌر..

.3

ٌرمز التاج فً شعار المملكة األردنٌة الهاشمٌة إلى  .رمز النظام الملكً..

.4

الراٌتان فً شعار المملكة األردنٌة الهاشمٌة تمثل ..الثورة العربٌة الكبرى...........

.5

الهاشمً فً شعار المملكة األردنٌة الهاشمٌة الوشاح

الرمز الذي ٌشٌر إلى العر
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الدرس الثالث :مناسبات وطنٌة
.1

عرؾ ما ٌلً:

ٌررروم االسرررتقالل :حصرررول األردن علرررى اسرررتقالله الترررام بعرررد مفاوضرررات مرررع برٌطانٌرررا ,و قررررر مجلرررس الررروزرا (إعرررالن الررربالد
األردنٌررة دولررة مسررتقلة اسررتقالال تامررا علررى أسرراس النظررام الملكررً النٌررابً ,مررع بٌعررة سررٌد الرربالد ومؤسررس كٌانهررا الملررك عبررد هللا
األول بن الحسٌن ملكا دستورٌا على رأس الدولة األردنٌة)  .فً  25أٌار 1246م) .وأصبح االردن دولةمستقله
تسودها المؤسسٌة ودعائمها الدٌمقراطٌة والحرٌة.
ٌرررروم الكرامررررة :معركررررة وقعررررت عررررام 1261م بررررٌن الجررررٌ

العربررررً االردنررررً واسرررررائٌل واسررررتطاع جٌشررررنا العربررررً االنتصررررار

على اسرائٌل وكان هذا اول نصر عربً على اسرائٌل لٌحطم جٌشها واسطورته بانه جٌ
تعرٌرررب قٌرررادة الجرررٌ  :جعرررل قٌرررادة الحرررٌ

العربرررً االردنرررً عربٌرررة بطررررد القائرررد البرٌطرررانً كلررروب باشرررا وتعٌرررٌن قائرررد عربرررً

اردنً هو راضً حسن عناب
.2

صمم جدوال بالمناسبات الوطنٌة مع ذكر تارٌخ كل مناسبة؟.

المناسبة الوطنٌة

الٌقهر

تارٌخ حدوثها
23

استقالل االردن
تعرٌب قٌادة الجٌ
معركة الكرامة

1246/5/25م
العربً االردنً

1256/3/1م
1261/3/21م

.3

بٌن سبب االحتفال بالمناسبات اآلتٌة:

أ.

ٌوم االستقالل.تعبٌر عن سٌادة الدولة وحرٌتها وتخلصها من السٌطرة واالستعباد

ب.

تعرٌرررب قٌرررادة الجرررٌ  .تعبٌررررا عرررن الرررتخلص مرررن القٌرررادة االجنبٌرررة والرررتخلص مرررن تبعٌرررة االسرررتعمار وسرررٌطرته علرررى

الجٌ
ج.

ذكررررى معركرررة الكرامرررة .تعبٌررررا علرررى تحقٌرررق اول نصرررر عربرررً اردنرررً علرررى اسررررائٌل وحماٌرررة اراضرررٌنا مرررن وقوعهرررا

باٌرررردي اسرررررائٌل وتحطررررٌم اسررررطورة الجررررٌ

االسرررررائٌلً بانرررره جررررٌ

ال ٌقهررررر علررررى اٌرررردي جٌشررررنا العربررررً االردنررررً الباسررررل

واالعتزاز بقواتنا وجٌشنا العربً وقدرته على حماٌة وطننا ؟
.4

بٌن دور الشعب األردنً فً الدفاع عن الوطن وحماٌته؟

بررالتعبٌر عررن الرروال واالنتمرررا للرروطن والقٌررادة وبرررذل الؽررالً والنفررٌس فررً حماٌرررة ثرررى الرروطن والررردفاع عنرره وحماٌررة ممتلكاتررره
وعررردم العبرررث بهرررا وان جنبرررا الجنرررب صرررفا واحررردا مرررع قواتنرررا المسرررلحة واجهزتنرررا االمنٌرررة  ,وان ٌقررردر الشرررعب تضرررحٌات وجهرررد
اآلبا واألجداد فً حماٌة الوطن , ,والدفاع عنه.
24

.5

استنتج أهمٌة معركة الكرامة على الصعٌد العربً والمحلً؟

-1اول نصر عربً على اسرائٌل
 -2تحطٌم اسطورة الجٌ
 -3اثبتت قدرة الجٌ
 -4كانت خسائر الجٌ

االسرائٌلً بانه جٌ

ال ٌقهر

العربً االردنً على حماٌة وطنه
االسرائٌلً فادحة من معدات والٌات عسكرٌة ثقٌله

25

إجابة أسئلة كتاب التربية الوطنية للصف السابع الجزء الثاني
الوحدة  :الرابعة ( العٌ
عنوان الدرس
صفحة رقم 7

أسئلة الدرس
األول العدالة
صفحة

رقم
السؤال
1

المشترك )

الدرس األول  :العدالة
اإلجابة

السؤال

العدالة مفيوم إنساني ميم جداً ،يعني المساواة بين المواطنين

وضح المقصود بالعدالة؟

جميعيم في حقوقيم وواجباتيم ،كل حسب قدراتو وظروفو
 .1احترام حقوق اإلنسان

2

لمعدالة مقومات عدة ،اذكر ثالثة منيا؟

3

يقال " لكل مجتيد نصيب" ما عالقة ذلك بالعدالة؟

4

صنف المواقف اآلتية إلى مواقف عادلة ومواقف غير عادلة:

 .2المساواة بين الناس في القانون
 .3التوازن االجتماعي
كون البشر يتفاضمون في ما بينيم بالعمم والعمل واإلنتاج فمن
العدالة أن يكون التميز لممجتيد في العمم والعمل.

أ .تكريم الطمبة األوائل في نياية العام الدراسي.

مواقؾ عادلة

ب.حرمان بعض الطلبة من المشاركة فً رحلة مدرسٌة .مواقؾ ؼٌر عادلة
ج.تكلٌؾ بعض الطلبة بأعمال خارج الؽرفة الصفٌة فً مواقؾ عادلة
أثنا إعطا الحصة الصفٌة.

26

د .اختيار الطالب المجتيد والنشيط إللقاء كممة في اإلذاعة

المدرسية.
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مواقؾ عادلة

إجابة أسئلة كتاب التربية الوطنية للصف السابع الجزء الثاني
الوحدة  :الرابعة ( العٌ
عنوان الدرس
صفحة رقم 14

أسئلة الدرس
الثانً احترام
التنوع
واالختالؾ
صفحة 14

رقم
السؤال
1

المشترك )

الدرس الثانً  :احترام التنوع واالختالؾ
اإلجابة

السؤال

وضح المقصود بالتنوع ؟

فالتنوع عبوارة عون تعودد الصوفات والخصوائص
واألفك و ووار االقتص و ووادية والديني و ووة واالجتماعي و ووة والفكري و ووة
والسياسية بين البشر من خالل عدة أشكال.

2

اذكر أربعة جوانب يتنوع فييا البشر ويختمفون فييا.

 .1الشكل والحجم والمون.
 .2طريقة التفكير واآلراء ووجيات النظر.
 .3المغة والديانة والمعتقدات.
 .4العادات والتقاليد والثقافة.
.5
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األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة.

3

بين متطمبات احترام التنوع؟

4

ناقش العبارة اآلتية " التنوع الثقافي عامل قوة

 .1احترام اآلخرين وتقبل آرائيم.
 .2التأكي وود عم ووى مبو وودأ المس وواواة ف ووي ظو ول س وويادة
القانون.
 .3االلتزام بمبدأ حرية الرأي والتفكير .
 .4اعتماد الحوار واجتناب اإلكراه

لممجتمع"

التنوع الثقافً ٌتمثل بظهور ثقافات متعددة فً المجتمع الذي

ٌنعكس على قوة المجتمع بشكل كبير من خالل التعرف
عمى ثقافات المجتمعات األخرى.
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5

السؤال الخامس  :بين موقفك من العبارات اآلتية:

العبارة

موافق

يعطي االختالف الحياة تنوعا وطعما  ،وىو

موافق

السبب لمتطور واالختراعات واالبتكارات.
إن الكثير من المشكالت التي تظير أساسيا

موافق

عدم القدرة عمى التعامل مع االختالف بشكل
سميم.
تستطيع أن تتعمم من االختالف والتنوع أمو اًر

موافق

جديدة وطرق تفكير وأساليب مختمفة لمقيام
باألعمال المختمفة.
أن تحب لألخر ما تحبو لنفسك يعني أن
تتمنى أن يحصل لو الخير والسعادة التي
تتمناىا لنفسك.
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موافق

غير موافق

إجابة أسئلة كتاب التربية الوطنية للصف السابع الجزء الثاني
الوحدة  :الرابعة ( العٌ
عنوان الدرس

الثالث :
المساواة
وعدم التمٌٌز
صفحة رقم
12

صفحة رقم 12

أسئلة الدرس

رقم
السؤال
1

المشترك )

الدرس الثالث  :المساواة وعدم التمٌٌز
اإلجابة

السؤال

المساواة :معاملة مساوٌة لكل بنً البشر ,بدون التمٌٌز

عرف ما يمي :المساواة  ،التمييز ؟

بٌنهم .بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو المغة أو
الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو
األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو أي
وضع آخر.
التمييز " :أي تفريق أو استثناء أو تقييد أو تفضيل
يقوم عمى أساس العرق أو المون أو الجنس أو
المغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي
أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو أي
وضع آخر.
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2

ماذا تعنً لك العبارة اآلتٌة" المساواة أن ٌتساوى الجمٌع فً

تعني ىذه العبارة أن جميع المواطنين متساوون بغض

النظر عن الجنس أو المون أو العرق أو الدين أو المغة

الحقوق والواجبات" ؟

في أخذ الحق وتأدية الواجب.
3

ما النتائج العممية المترتبة عمى تطبيق المساواة  .1المساواة فً الكرامة اإلنسانٌة  .2المساواة فً الحقوق
العامة .3 .المساواة أمام القانون  .4المساواة فً تأدٌة
الواجبات .5 .المساواة فً الحماٌة
بين المواطنين ؟

4

ىل الممارسات اآلتية تعد مساواة أم غير ذلك:
 .1حرمان بعض الطمبة من حصة التربية الرياضية.
 .2تكريم الطالب األول عمى صفو في التحصيل العممي.

 .1ال تعد مساواة
 .2ال تعد مساواة عدالة
 .3مساواة

 .3مشاركة جمٌع الطلبة فً اإلذاعة المدرسٌة..

5

أعط أمثمة عمى تكافؤ الفرص في :

ٌ .1حق لجمٌع الطلبة فً المدرسة الترشح النتخابات
البرلمان المدرسً بؽض النظر عن مستوى التحصٌل
األكادٌمً.
ٌ .2حق لجمٌع الطلبة المشاركة فً الحصة بؽض النظر
عن المستوى االجتماعً.
ٌ .3حق لكل من بلػ سن السادسة التسجٌل فً الصؾ
األول بؽض النظر عن المستوى االقتصادي
واالجتماعً.

 -1مدرستك
 -2صفك
 .3التعميم

32

بسم هللا الرحمن الرحٌم
إجابة أسئلة كتاب التربية الوطنية للصف السابع الجزء الثاني
الوحدة :الرابعة ( العٌ
عنوان الدرس
صفحة رقم 22

اسئلة الوحدة
الرابعة

رقم
السؤال
1

المشترك )

أسئلة الوحدة الرابعة

السؤال

اإلجابة

عرف ما يأتي  :العدالة  ،تكافؤ الفرص  ،عدم التمييز

العدالة :مفيوم إنساني ميم جداً ،يعني المساواة بين المواطنين

 ،المساواة.

جميعيم في حقوقيم وواجباتيم ،كل حسب قدراتو وظروفو

تكافؤ الفرص :اإلنصاف وعدم التمييز في توفير الفرص في
المجاالت كميا مثل  :التعميم والعمل وتقمد المناصب وغيرىا من
المجاالت وذلك عن طريق مراعاة االحتياجات والكفاءة والقدرات
المساواة :معاملة مساوٌة لكل بنً البشر ,بدون التمٌٌز بٌنهم .بسبب
العرق أو الجنس أو اللون أو المغة أو الدين أو الرأي السياسي أو
غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو أي
وضع آخر.
عدم التمييز " :عدم التفريق بين البشر عمى أساس العرق أو المون
أو الجنس أو المغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو
األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر.
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2

 .1بالعدل تستقيم الحياة وتستقيم حياة الناس ،ويرضى

س:2وضح ما يمي :

الجميع وتتحقق أىداف المجتمع ،وعمى كل منا أن

 -1اثر العدالة عمى الفرد .

يتعمم العدل ويطبقو في نواحي حياتو كافة ،ولن ينجح

 -2اثر المساواة بين الجنسين عمى المرأة .
 -3أىمية تكافؤ الفرص بين أبناء المجتمع.

ذلك إال إذا أدرك كل منا أن احتياجاتو وحقوقو وآرائو
ليست أقل أو أكثر أىمية من تمك التي تخص حقوق
اآلخرين واحتياجاتيم وآرائيم.
ٌ .2نعكس مبدأ المساواة على المرأة من خالل
تمتعها بحقوقها الرجل والمرأة متساوون
فً الحقوق والواجبات وأنهم جمٌعا ٌولدون
أحرارا ومتساوٌن ,وينعكس ذلك عمى
دورىا في المشاركة في تطور المجتمع.
 .3تكافؤ الفرص ٌمنح الفرصة نفسها لجمٌع
أفراد المجتمع فً كافة المجاالت مما
ٌنعكس على تقدم المجتمع والتنافس
الشرٌؾ
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3

ما ىي اقتراحاتك لتحقيق العدالة ورفع الظمم ؟

4

س :4ما المقصود باحترام التنوع ؟

أوال :تطبٌررق القررانون علررى الجمٌررع بؽررض النظررر عررن الجررنس
والعرق والمستوى االقتصادي واالجتماعً.
ثانٌررا :التوزيووع العووادل لمثووروات والتووازن بووين أفوراد المجتمووع فووي
مستوى المعيشة وليس في مستوى الدخل.
ثالثاً :احترام حقوق اإلنسان.

احترام التنوع :ىو احترام أطياف المجتمع جميعيم
لبعضيم بعضاً ،والعمل معاً لرفعة الوطن ،من أجل
استثمار التنوع واالختالف في المجتمع بشكل ايجابي،
وذلك من خالل احترام اآلخرين وتقبل آرائيم والتأكيد
عمى مبودأ المساواة في ظل سيادة القانون ،وااللتزام
بمبدأ حرية الرأي والتفكير.
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5

اكتب نص مادة من الدستور األردني عن المساواة
وتكافؤ الفرص؟

المادة  1-6من الدستور األردني تنص عمى
:األردنيون أمام القانون سواء ال تمييز بينيم في
الحقوق والواجبات وان اختمفوا في العرق أو المغة أو
الدين.
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
إجابة أسئلة كتاب التربية الوطنية للصف السابع الجزء الثاني
الوحدة  :السادسة (السٌرة الحضارٌة)
عنوان الدرس
صفحة رقم 56

أسئلة الدرس
األول عمان
صفحة
56

رقم
السؤال
1

الدرس األول  :عمان
اإلجابة

السؤال

ارسم خطا زمنيا يبين الحضارات التي تعاقبت عمى الحيثيون  ....اليكسوس  ...قبائل العماليق .....
العمونيين  ....اآلشوريون  ....البابميون  ....اليونان

حكم عمان ؟

 ...الرومان  ...البيزنطينيين
2

بين أىم المقامات الموجودة في عمان؟

مقو ووام الصو ووحابي بو ووالل بو وون ربو وواح ،ومقو ووام الصو ووحابي
عبد الرحمن بن عوف.
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3

وضح أىمية الحركة التعميمية في عمان ؟

4

بين أىم المواقع األثرية والحضارية في عمان ؟

عمان إلى عام  ،1216عند
تعود بدايات التعميم في مدينة ا

افتتاح مدرسة دار النجاح ،وساىمت الحركة التعميمية في عمان
بتطور بتخريج كوكبة من أبناء الوطن من خالل انتشار المدارس
والجامعات الحكومية والخاصة ورفد المجتمع بكوادر مؤىمة ومدربة
 ،كما أن عمان أصبحت مرك اًز لجذب الطمبة من الدول العربية
الشقيقة.
 .1سبيل الحوريات.
 .2جبل القمعة
 .3المدرج الروماني
 .4موقع عين غزال
 .5المسجد الحسيني
 .6اىل الكيف
 .7قصر العبد أو قصر عراق األمير.
 .1رجم الممفوف

5

عمى خارطة األردن الصماء بين حدود عمان ؟

38

إجابة أسئلة كتاب التربية الوطنية للصف السابع الجزء الثاني
الوحدة :السادسة (السٌرة الحضارٌة)
عنوان الدرس
صفحة رقم 61

أسئلة الدرس
الثانً اربد
صفحة
61

رقم
السؤال
1

الدرس الثانً  :اربد

السؤال

اإلجابة

ما المقصود بالديكابوليس.

الدٌكابولٌس  :تسمٌة إؼرٌقٌة تعنً «المردن العشرر» ,أطلقرت
علررى مجموعررة مررن المرردن الواقعررة الٌرروم فررً جنرروبً سررورٌة
وشررمالً فلسررطٌن وشرررقً األردن ,والتررً أقامررت اتحررادا فٌمررا
بٌنها مع بداٌة الحكم الرومانً فً المنطقة.

2

3

ارسم خطا زمنيا يوضح الحضارات التي تعاقبت عمى الحضارة األدومية  ...الغساسنة  ....العمونيين ...
حكم اربد.

اإلغريق  ..الرومان  ..الحضارة اإلسالمية.

وضح اىم المواقع االثرية في اربد.

 .1ام قيس  .2طبقة فحل  .3بيت راس  .4السرايا
القديمة  .5مقامات الصحابة
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4

بين أىم المقامات واألضرحة في مدينة اربد؟

5

اذكر الجامعات الحكومية في مدينة اربد؟

ضريح الصحابي الجميل أبو الدرداء والواقع في بمدة
سوم ،ومقام شرحبيل بن حسنة ،في بمدة المشارع،
ومقام معاذ بن جبل ،ويقع في بمدة الشونة الشمالية،
ومقام أبي عبيدة عامر بن الجراح ،ويقع في الغور
األوسط
جامعة الٌرموك  ,جامعة العلوم والتكنولوجٌا

عين عمى خريطة المممكة األردنية الياشمية محافظة ٌحرررد محافظرررة اربرررد محافظرررة المفررررق مرررن الشررررق
ومحافظتً جر وعجلون من الجنوب.
أربد والمحافظات المجاورة ليا.
ٌعٌن الطالب على خرٌطة األردن محافظة اربد
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إجابة أسئلة كتاب التربية الوطنية للصف السابع الجزء الثاني
اسئلة الوحدة السادسة
عنوان الدرس

رقم
السؤال

اإلجابة

السؤال

41

أسئلة الوحدة
السادسة
صفحة

1

السو و وؤال األول :ع و وورف م و ووا يم و ووي :ارب و وود ،ال و ووديكابوليس ،اربد  :أحد محافظرات األردن سمٌت قردٌما أرابرٌال وتعنرً
"األسود" .وٌقال أن اسمها الحرالً مرا هرو إال تحرٌرؾ
الجسور العشرة ،
السم البلدة الرومانٌة القدٌمة "بٌت إربل" ,أو قد ٌكون
مُشررتقا مررن كلمررة "الرُبرردة" بسرربب لررون تربررة األرض
الزراعٌررررة الحمرررررا والمصررررحوب بسررررواد الصررررخور
البركانٌة المنتشرة فً مُحٌط المدٌنة.
الدٌكابولٌس  :تسمٌة إؼرٌقٌة تعنً «المردن العشرر» ,أطلقرت
علررى مجموعررة مررن المرردن الواقعررة الٌرروم فررً جنرروبً سررورٌة
وشررمالً فلسررطٌن وشرررقً األردن ,والتررً أقامررت اتحررادا فٌمررا
بٌنها مع بداٌة الحكم الرومانً فً المنطقة.

الجسور العشرة :هً جسر قوسً أثري ذو عشرة
قناطرٌ ,عود تارٌخه إلى الحقبة العثمانٌة فً األردن.
ٌقع فً منطقة القوٌسمة ,جنوب شرق مدٌنة عمان.
قام األتراك بإنشا ه عام  ,1221لٌمر عبره الخط
الحدٌدي الحجازي الذي ربط دمشق بالمدٌنة المنورة
مرورا بالمدن األردنٌة.
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2

ارسم خطا زمنيا يبين الحضارات التي تعاقبت عمى الحيثيون  ....اليكسوس  ...قبائل العماليق .....
العمونيين  ....اآلشوريون  ....البابميون  ....اليونان

حكم عمان ؟

 ...الرومان  ...البيزنطينيين
3

السؤال الثالث  :عمى خارطة االردن الصماء عين
عمييا عمان  ،اربد

ٌعٌن الطالب على خرٌطة األردن محافظة اربد
وعمان
4

السؤال الخامس :بين ابرز المواقع األثرية في اربد؟

 .1ام قيس  .2طبقة فحل  .3بيت راس  .4السرايا
القديمة  .5مقامات الصحابة
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5

حمل أىم المواقع األثرية والحضارية في عمان ؟

6

ارسم خطا زمنيا يبين الحضارات التي حكمت اربد؟

7

وضح أىمية الحركة التعميمية في اربد؟

سبيل الحوريات، .جبل القمعة  ،المدرج الروماني ،موقع عين
غزال ،المسجد الحسيني ،أىل الكيف ،قصر العبد أو قصر
عراق األمير ،رجم الممفوف
( ىذه المواقع مؤشر عمى تعاقب حضارات عدة عمى مدينة
عمان وعمى األىمية اإلستراتيجية لممدينة عمى مر العصور
التاريخية)

الحضارة األدومية  ...الغساسنة  ....العمونيين ...
اإلغريق  ..الرومان  ..الحضارة اإلسالمية.
تطورت الحركة التعميمية في محافظة اربد ،فانتشرت
المدارس في كل المناطق كما تضم اربد عدداً من
الكميات الجامعية المتوسطة ،باإلضافة إلى جامعة
اليرموك ،وجامعة العموم والتكنولوجيا األردنية.

44

