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 [جوابو  سؤال]

 : العيش مًعااألولى وحدةال

 ما مفهوم أو تعريف التعاون؟ س: 
 هو مساعدة الناس بعضهم بعضا عىل قضاء حاجاتهم ج: 

 

 ما مفهوم أو تعريف األرسة؟ س: 
ألب واألبناء وتتعاون فيما بينها لتوفير أسباب هي رابطة اجتماعية تتكون من األم وا ج: 

 السعادة واالستقرار
 

 أهمية التعاوناذكر  س: 
 إنجاز األعمال بصورة أدق . 1
 إنجاز األعمال بوقت أرسع . 2
ن الناس . 3  توطيد العالقات بير
 نشر المحبة والمعاملة الحسنة . 4
 تحقيق المصلحة العامة . 5

 

 ؟أنواع التعاونما أقسام أو  س: 
ن أفرا . 1  د األرسة الواحدةالتعاون بير
ي المدرسة . 2

 التعاون فن
ن أفراد المجتمع . 3  التعاون بير

 

ي األرسةاذكر  س: 
 
 مظاهر التعاون ف

ل     -1 ج:  ن ي أعمال المين
 تلبية احتياجات األرسة -2مساعدة الوالدين فن

 

ي المدرسةاذكر  س: 
 
 مظاهر التعاون ف

ي األنشطة الهادفة لخدمة المدرسة والمجتمع -1 ج: 
 المشاركة فن

 المحافظة عىل البيئة المدرسية ومرافقها -2     
 

ي المجتمعاذكر  س: 
 
 مظاهر التعاون ف

ن    -1 ج:   مساعدة كبار السن -2مساعدة الفقراء والمحتاجير
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مبادئ الكرامة اإلنسانية

المساواة

العدالةالحرية

ن  س:  ي  التعاون أثر بير
 
 المجتمع ف

ي  التعاون فوائد هي  ما أو      
 والمجتمع؟ الفرد عىل تنعكس الت 

 أعىل وجودة أرسع بوقت األعمال إنجاز . 1
ن  الجهد تنظيم . 2  مسؤوليته يتحمل منهم فكل األفراد بير
ن  المحبة انتشار . 3 ي  األفراد بير

 المجتمع فن
ي  المجتمع قوة زيادة . 4

 لألخطار التصدي فن
 

    

 التوضيح مع لإلنسان هللا تكريم مظاهر اذكر  س: 
ن  به  :العقل . 1  النافع من الضار يمير
 أفعاله مسؤولية ويتحمل يريد ما اريخت فاإلنسان  :االختيار حرية . 2
 يريد ما تحقيق عىل يساعده وهذا  :اإلرادة قوة . 3
 التعلم عىل القدرة . 4

 

ة من اذكر  س:  ورة يؤكد ما التاري    خ أو السير ام ضن  اإلنسانية الكرامة احي 
ي  أحسن . 1  حيث كرامتهم، امتهان بعدم وأمر بدر أرسى معاملة وسلم عليه هللا صىل النت 

ة يعلم ير أس كل أخىل سبيل ، أبناء من عشر ن  .الفداء مال يملك ال من رقبة وأعتق المسلمير
ي  وقوف . 2  يهودي، جنازة إنها :فقيل مرت، عندما اليهودي لجنازة وسلم عليه هللا صىل النت 

؟ فدل أليست :فقال
ّ
ام عىل نفسا  .دينه أو جنسه أو معتقده كان مهما اإلنسان كرامة احي 

ام وجوب عىل الدولي  المجتمع تأكيد . 3  الجمعية فأصدرت حقوقه وبيان اإلنسان احي 
 اإلنسان لحقوق العالمي  اإلعالن وثيقة لألمم المتحدة العامة

 

 اإلنسان؟ لحقوق العالمي  اإلعالن وثيقة صدرت مت    س: 
ي   ج: 

 م 1441 عام فن
 

ي  المواد ما  س: 
ي   اإلنسان قلحقو  العالمي  اإلعالن وثيقة تضمنتها الت 

ام تدعوالت   ةكرام الحي 
 اإلنسان؟

ي  متساوون أحرار جميعا الناس . 1
 والحقوق الكرامة فن

 والحريات الحقوق بجميع التمتع حق إنسان لكل . 2
ن  أي دون من  تميير

ي  الحق فرد لكل . 3
 شخصه وسالمة والحرية الحياة فن

 
 اإلنسانية الكرامة مبادئ اذكر  س: 
 العدالة -3الحرية   -2المساواة   -1
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مقتضيات 
الكرامة 
اإلنسانية

حرية 
التفكير 
والتعبير 

الحرية حرية العمل
السياسية

 بالمساواة؟ المقصود ما س: 
ي ترتكز عليها القيم والمبادئ الخاصة ا هو  ج: 

لركن األساسي لدولة القانون والقاعدة الت 
 بحقوق اإلنسان ويشمل: 

ن  التفرقة عدم . 1 ن  الناس بير  العرق أو اللغة أو الدين أساس عىل بينهم والتميير
ي الحقوق بينهم التساوي . 2

 والواجبات فن
 

 بالحرية؟ المقصود ما  س: 
ي  فعل عىل اإلنسان قدرة هي  ج: 

 حرية عىل التعدي عدم مراعاة مع بإرادته تركه أو ءالشر
 اآلخرين وحقوقهم

 

 بالعدالة؟ المقصود ام س: 
 عرقه أو أصله أو دينه عن النظر بغض حقه حق ذي كل إعطاء هي  ج: 

 

ي  الدستور من نصا اذكر س: 
ي  أساسي  كركن المساواة يوضح األردنن

 القانون دولة فن
ن  ال سواء، القانون أمام األردنيون ج:  ي  بينهم تميير

ي  اختلفوا وإن والواجبات، الحقوق فن
 العرق فن

 .أو الدين اللغة أو
 

ي  للحرية أنواعا اذكر س: 
 مقتضيات أهم من هي  الت 

 اإلنسانية الكرامة
 ؟مقتضيات الكرامة اإلنسانيةأو ما هي أهم       
 والتعبير     التفكير  حرية . 1
 العمل     حرية . 2
 السياسية الحرية  . 3
ي  الدستور من أمثلة اذكر س: 

ام عىل األردنن  كرامة احي 
 اإلنسان
 مصونة الشخصية الحرية . 1
 األشكال من شكل بأي تعذيبه يجوز ال ..... يحبس أو يوقف أو عليه يقبض من كل . 2

 
   

 السلم؟ تعريف ما أو بالسلم؟ المقصود وضح س: 
ن  والوئام والتعايش التوافق من حالة هو ج:  ي  المجتمع داخل الجماعات ختلفم بير

 إطار فن
 .ومعتقداتها ثقافاتها اختالف من بالرزم األخوة والتعاون من
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 الخالفات؟ لحل وسيلة أفضل الحوار لماذا أو ،المجتمع أفراد بير   الحوار أهمية فش س: 
ن  واالتصال التواصل وسيلة الحوار . 1  الناس بير
ي  المتحاورون ويستخدمه . 2

 الحقيقة معرفة فن
 التوضيح مع جماعية؟ أم فردية مسؤولية السلم انتشار أو تحقيق هل س: 
ك ألنه جماعية؛ مسؤولية السلم تحقيق ج:   عدة جهات فيه تشي 
ي  الجهات ما  س: 

ك الت  ي  تشي 
 
 ؟المجتمعي  السلم وانتشار تحقيق ف

 وسائل اإلعالم -4دور العبادة        -3المدرسة       -2 األرسة     -1 ج: 
 

ي  الجهات تلك كل ماتإسها وضح س: 
 
 المجتمعي  السلم تحقيق ف

ي تنشئة الفرد -1 األرسة )اللبنة األساسية(
 
 تؤثر ف

 تعلمه أسس الحوار والتعايش مع اآلخر -2
 

ي للطلبة -1 المدرسة )مكملة لألرسة(  تعمل عىل نبذ السلوك السلت 
ام اآلخرين وتنمية الحوار -2 ي كاحي   تعزيز السلوك اإليجاب 
 

 لوك الذي يحقق السلم بير  األفراد والمجتمعتعزيز الس -1 دور العبادة
ام األفراد لبعضهم بعضا واستخدام الحوار -2  تأكيد احي 
 

 وسائل اإلعالم 
ة(  )عليها مسؤولية كبير

امج الهادفة -1  نشر السلم وتشجيع الي 
 التوعية بأهمية االبتعاد عن العنف المجتمعي  -2
 

ي  السلم انتشار من الناتجة اآلثار أهم عدد  س: 
 السلم أهمية اذكر أو تمع،المج فن

 المجتمع داخل والتسامح واالستقرار األمن نشر  -1
 التعبير  وحرية اآلخرين آراء قبول -2
ن  المساواة تحقيق -3  القانون أمام الجميع بير
 وتكاتفهم المجتمع أفراد تماسك -4
.. قبول.. تحقيق.. تماسك(تحفظ ذهني  تنبيه:   ا: )نشر

 
 

 :  

 التنوع؟  لمقصود با ما س: 
ية الجماعات اختالف هو ج:  ي  البشر

 هذه تعيق أن دون ولغاتها ومعتقداتها وألوانها أعراقها فن
ي  تعايش أو تقارب االختالفات أي ن  إيجان   .المجتمع أفراد بير
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فئات 
مساهمة في 
بناء الأردن

العرب

شركس

أكرادشيشان

أرمن

ام عىل اإلسالمي  الدين وخصوصا السماوية الديانات أكدت كيف وضح س:   مبدأ احي 
 والتنوع االختالف

ي  حرص . 1 ن  المؤاخاة عىل وسلم عليه هللا ىلص النت   واألنصار المهاجرين بير
ي  وضع . 2  العالقة لتنظيم المدينة يهود مع المعاهدة صحيفة وسلم عليه هللا صىل النت 

 دينهم وحرية ولضمان أمنهم بينهم
امن طبيعي  أمر والتعدد التنوع :تنبيه  السي    مع يي  

 الكونية
 األردنية؟ الدولة نواة تشكلت مت   س: 
ق إمارة تأسيس بعد تشكلت ج:   األردن رسر

 

ي  الفئات وضح  س: 
ي  أسهمت الت 

 
 الدولة بناء ف

 التنوع؟ أساس عىل األردنية
كس     -2العرب    -1 ج:   شيشان   -3رسر
 أرمن -5أكراد        -4    
 

ي  أسهموا كيف س: 
 األردنية؟ الدولة بناء فن

ي  التنوع أسهم كيف أو  
 
 ؟األردنية الدولة بناء ف

ي  الفئات هذه اندمجت  -1
ي  المجتمع فن

 وطنية وكتلة واحد نسيج أساس عىل األردنن
امه اآلخر قبول عىل أساس متماسكة  واحي 

 والفلكلور والعادات الدين حي  من وسماتها ثقافتها خصائص عىل جماعة كل حافظت -2
ي  الجميع شارك -3

 )للوطن والجميع للجميع الوطن (قاعدة عىل الدولة أركان تدعيم فن
 

 للوطن والجميع للجميع الوطن لةمقو  وضح  س: 
ي  حقوق للكل أي ج: 

ي  المشاركة واجب الكل وعىل الوطن فن
 الوطن بناء فن

 

ام عىل أمثلة اذكر: س ي  الدستور احي 
 والتعددية للتنوع األردنن

ن  ال سواء القانون أمام األردنيون -1 ي  بينهم تميير
ي  اختلفوا وإن والواجبات الحقوق فن

 العرق فن
 الدين اللغة أو أو

ي  التعليم الدولة كفلت -2
 لجميع الفرص وتكافؤ الطمأنينة وتكفل إمكانياتها حدود فن

 . ن  األردنيير
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 مصطلحات وتعريفات الوحدة األولى
 

 هو مساعدة الناس بعضهم بعضا عىل قضاء حاجاتهم : التعاون -
 

هي رابطة اجتماعية تتكون من األم واألب واألبناء وتتعاون فيما بينها لتوفير  : األرسة -
 ب السعادة واالستقرارأسبا

ي ترتكز عليها القيم والمبادئ  هو  : مساواةلا -
الركن األساسي لدولة القانون والقاعدة الت 

  الخاصة بحقوق اإلنسان
ء فعل عىل اإلنسان قدرة هي  : ةالحري - ي

 عىل التعدي عدم مراعاة مع بإرادته تركه أو الشر
 اآلخرين وحقوقهم حرية

 عرقه أو أصله أو دينه عن النظر بغض حقه حق ذي كل إعطاء هي  : العدالة -
ن  والوئام والتعايش التوافق من حالة هو : السلم -  المجتمع داخل الجماعات مختلف بير

ي 
 ومعتقداتها  ثقافاتها اختالف من بالرزم األخوة والتعاون من إطار فن
ية الجماعات اختالف هو : التنوع - ي  البشر

 أن دون ولغاتها ومعتقداتها وألوانها أعراقها فن
ي  تعايش أو تقارب االختالفات أي هذه تعيق ن  إيجان     المجتمع أفراد بير
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 : املوارد االقتصادية يف اململكة األردنية الهاشميةالثانية وحدةال
 

 ما تعريف أو المقصود ب  الزراعة؟ س: 
 الزراعية النافعة لإلنسانهي عملية إنتاج المحاصيل 

 

 ما تعريف أو المقصود ب  الزراعة المطرية؟ س: 
ي ري المزروعات ج: 

ي تعتمد عىل مياه األمطار فن
 هي الزراعة الت 

 

 ما تعريف أو المقصود ب  الزراعة المروّية؟ س: 
ي ري المزروعات ج: 

ي تعتمد عىل المياه السطحية والجوفية فن
 هي الزراعة الت 

 

؟ ما تعريف أو  س:  ي
 المقصود ب  الزحف العمرانن

 هي عملية البناء عىل أراض زراعية ج: 
 

ي الزراعةما  س: 
 
 بأمثلة  ؟ مع التوضيحالعوامل المؤثرة ف

بة الخصبة     ج -وفرة المياه  ب -: أمثل، عوامل طبيعية -1  المناخ المالئم -الي 
ية -2  : مثل، عوامل بشر

 تقنية الزراعية الحديثة استخدام ال -األيدي العاملة                    ب -أ 
 تسويق االنتاج الزراعية -توفير فرص العمل ورؤوس األموال   د -ج

 

 أنواع الزراعةاذكر  س: 
 زراعة مروّية -2زراعة مطرية     -1 ج: 

 

 ؟خصائص الزراعة المطريةما  س: 
ن عىل استخدام اآلالت أكير من األيدي العاملة -1 ج:  كير

 الي 
ي ري المزروعاتاالعتماد عىل مياه  -2    

 االمطار فن
 

ةما  س: 
ّ
 ؟خصائص الزراعة المروي

 الحاجة إل األيدي العاملة -1 ج: 
ي ري المزروعات -2    

 االعتماد عىل المياه السطحية والجوفية فن
ن الزراعة المطرية والزراعة المروّية؟ س:   ما الفرق بير

ة الزراعة المطرية وجه المقارنة
ّ
 الزراعة المروي

 المياه السطحية والجوفية مياه األمطار مصدر المياه

ي المملكة
 
 منطقة األغوار السلط -عجلون  -إربد مناطق االنتشار ف

الحاجة آلالت زراعية أكير من األيدي  األيدي العاملة
 العاملة

ة  الحاجة أليدي عاملة كثير
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ي األردنوضح كيف أو ما  س: 
 
 ؟سبب تنوع المحاصيل الزراعية ف

 ل بسبب تنوع المناخ حيث هناك: تتنوع المحاصي ج: 
–عجلون  -: العنب والزيتون، المنطقة: اربدمثلمحاصيل تحتاج حرارة معتدلة  -1

 جرش –السلط 
 : الموز، النخيل والحمضيات، المنطقة: األغوارمثلمحاصيل تحتاج حرارة مرتفعة  -2

 

ي سلة غذاء األردن س: 
 علل يعد الغور األردنن

 ة العديد من المحاصيل الزراعي ينتج . 1
بة الخصبة والمناخ المالئم . 2  تتوفر فيه المياه والي 

 

ي األردنما هي  س: 
 
ي يواجهها القطاع الزراعي ف

 ؟المشكالت الت 
ي    -1 ج: 

 تذبذب مياه األمطار وشح المياه السطحية -2الزحف العمرانن
 

 

 ما تعريف أو المقصود ب  الصناعة؟ س: 
ي بمتطلبات المجتمع وأغراض هي تغيير شكل المادة ال ج: 

خام لتالئم حاجات اإلنسان وتفن
 التصدير

 

ي المنطقة س: 
 علل يعد األردن أهم مراكز الجذب االقتصادي فن

ي جعلت األردن بيئة جاذبة لالستثمارأو ما       
 ؟العوامل الت 

ي    -1 ج:  اتيج   يتمتع بمناخ يسوده األمن واالستقرار -2يتمتع بموقع اسي 
 

ن  س:  ي الدولةأبيرِ
 
 همية قطاع الصناعة ف

ن  -1 ي تحريك عجلة االقتصاد فينعكس ذلك إيجابا عىل حياة األفراد بتحسير
يسهم فن

ي الدولة وبزيادة فرص العمل
 مستوى الخدمات فن

ي تطوير األنشطة االقتصادية األخرى كالزراعة والتجارة والنقل بتوفير المواد   -2
يسهم فن

 األساسية
 تطوير أنشطة()تحفظ ذهنيا: تحريك عجلة .. 

ي تحريك عجلة االقتصاد   س: 
 ودعم اقتصاد الدولة؟ كيف تسهم الصناعة فن

 انعكاس االقتصاد إيجابا عىل حياة األفراد -1
ن   -2 ي توفرها الدولة للمواطنير

ن مستوى الخدمات الت   تحسير
ي مختلف القطاعات -3

 زيادة فرص العمل فن
 

ي األنشطة االقتصادية األخرىما  س: 
 
 ؟أثر الصناعة ف

ر الصناعة عىل الزراعة والتجارة والنقل ألنها توفر لهم مواد أساسية كاالسمنت تؤث ج: 
 واآلالت الزراعية ومصادر الطاقة ووسائل النقل الحديثة
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 ؟المقومات األساسية للصناعةما هي أبرز  س: 
 األيدي العاملة -3المواد الخام     -2رأس المال     -1 ج: 

 

ي األردناذكر  س: 
 
 صناعات تتوفر ف

 الفوسفات  -3المالبس     -2الصابون   -1 ج: 
 الزجاج  -5البوتاس    -4     
وكيميائية   -6      السجاد -1األدوية   -7الصناعات البي 

 

 ما تعريف أو المقصود ب  الصناعات التحويلية؟ س: 
عالج المواد الخام المستخرجة من  ج: 

ُ
هي صناعات ت

: مثالحولها إل شكل آخر يمكن االستفادة منه. الطبيعة والمواد النباتية والحيوانية وت

 األدوية
 

 ما تعريف أو المقصود ب  الصناعات التحليلية؟ س: 
 : تكرير النفطمثالهي صناعات تعتمد عىل تحليل المادة األصلية إل مواد جديدة.   ج: 

 

 ما تعريف أو المقصود ب  الصناعات االستخراجية؟ س: 
عتن باستخراج ا ج: 

ُ
: الفوسفات مثاللخامات من باطن األرض أو ظاهرها. هي صناعات ت

 والبوتاس
 

 ما تعريف أو المقصود ب  الصناعات التجميعية؟ س: 
 : تجميع قطع الثالجات،مثالهي صناعات تقوم عىل تجميع أجزاء معينة لمنتج ما.  ج: 

 تجميع قطع السيارات
 

 فيم يستفاد من إنشاء المدن الصناعية؟  س: 
ي األردن تم إنشاء المدن : عللو أ  

 الصناعية فن
لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المختلفة وبالتالي يتحسن دخل األرسة  ج: 

ي 
 ومستواها المعيشر

 

صنف الصناعات التالية: األسمنت، المعلبات، تكرير النفط، المالبس، البوتاس،  س: 
 تاألسمدة، األدوية، تجميع قطع السيارات، تجميع قطع الثالجات، الفوسفا

 صناعات تجميعية صناعات تحليلية صناعات تحويلية صناعات استخراجية

 قطع الثالجات تكرير النفط األدوية األسمنت

 قطع السيارات  المالبس البوتاس

   المعلبات الفوسفات

   األسمدة 

 

مقومات 
الصناعة

رأس 
المال

المواد 
الخام

الأيدي 
العاملة
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أنواع التجارة

التجارة الداخلية

التجارة الخارجية

 

 ما تعريف أو المقصود ب  التجارة؟ س: 
ائها بالنقود هي عملية بيع المنتوجات ج:   االقتصادية المختلفة ورسر

 

 كيف كانت عملية التجارة قديما؟  س: 
 كانت تقوم عىل تبادل السلع )المقايضة(  ج: 

 

د  س: 
ِ
 أنواع التجارةعد

ق -جملة       ب -:      أالتجارة الداخلية -1 ج:   مفرَّ
 واردات -صادرات   ب -:     أالتجارة الخارجية -2    

 

 ارة الداخلية؟ما تعريف التج س: 
ن حاجات الفرد داخل حدود الدولة ج:   هي عملية تبادل السلع والخدمات لتأمير

 

 ما تعريف التجارة الخارجية؟ س: 
ن الدول المنتجة والدول المستهلكة بصورة صادرات وواردات ج:   هي عملية تبادل السلع بير

 

ن التجارة الداخلية والتجارة الخارجية؟ س:   ما الفرق بير
 ر التعريف لكل منهمايتم ذك ج: 

 

ي األردن؟ س: 
ي دعم حركة التجارة فن

 وضح أثر ميناء العقبة فن
ي تصدير البضائع األردنية إل  ج: 

هو الميناء البحري الوحيد لألردن الذي يعتمد عليه فن
 الخارج

 

 ؟أثر مدينة العقبة اقتصاديا عىل األردنوضح  س: 
ي بتنمية قطاعات الصناعة ال -1

 مختلفةأصبحت منطقة حرة تعتتن
يتم تشجيع فرص االستثمار فيها بسبب االعفاء من الرسوم الجمركية وخفض نسب  -2

ائب  الضن
 

ي األردن س: 
ي حفظه هللا بالنشاط التجاري فن

 وضح كيف اهتم جاللة الملك عبد هللا الثانن
ا فأعلن منطقة العقبة عام  ج:  منطقة حرة  2001أول جاللته مدينة العقبة اهتماما كبير

ائب. وذلك من خال  ل اإلعفاء من الرسوم الجمركية وخفض نسبة الضن
 

د  س: 
ِ
ي التجارةعد

 
 العوامل المؤثرة ف

 كمية اإلنتاج الزراعي والصناعي  -1
ن الدول -2  العالقات السياسية بير
ي  -3  التقدم العلمي والتكنولوح 
 اإلعفاءات الجمركية للمنتوجات -4
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ن القطاعات: الصناعة والزراعة والتجارة س:   ما العالقة بير
ن القطاعات المختلفة، فالزراعة مصدر  عىل التوافق والتكامليقوم اقتصاد الدولة  ج:  بير

الصناعة حيث المحصول يتحول إل ُمنتج عن طريق الصناعة ثم إل سلعة تتم التجارة من 
 خاللها، فلوال الزراعة والصناعة لما قامت التجارة. 

 
 

 ما تعريف السياحة؟ س: 
انتقال فرد أو جماعة من مكان إل آخر داخل البلد الواحد أو خارجه بقصد الراحة أو هي  ج: 

 االستجمام أو العالج أو االستمتاع بالمناظر الطبيعية الخالبة. 
 

ن  حوض س:  ي الدولةأو بيرّ
 
 أهمية قطاع السياحة ف

 التعّرف عىل حضارات األمم والشعوب األخرى وثقافاتها -1
عمل عديدة وإقامة منشآت وصناعات متعددة لخدمة  دعم االقتصاد وتوفير فرص -2

 قطاع السياحة
ن دول العالم -3 ي والحضاري بير

 توطيد أواض التبادل الثقافن
 

 ؟ )أي ما الذي يدفعك لزيارة مكان ما وما الذي يتوفر فيه؟(مقومات السياحةما هي  س: 
  

 
 اا مهم  ا سياحي  أو   علل يعد األردن بلد

ي والمصايفتوفر مقومات وبيئات جغرا -1
 فية: المشان 

 توفر مقومات وبيئات طبيعية: الينابيع الطبيعية والغابات والصحاري -2
 توفر مقومات وبيئات حضارية: األماكن األثرية المتعددة -3
ي البلد -4

ن
 توفر األمن واالستقرار ف

 

د  س: 
ّ
 أنواع السياحةعد

 السياحة العالجية  -2السياحة الدينية       -1 ج: 
فيهية    السياحة  -3       السياحة البيئية -4الي 

 

 ما تعريف السياحة الدينية؟ س: 
 هي زيارة األماكن الدينية داخل الدولة أو خارجها ج: 

 

ي األردن أو أمثلة خاصة بالسياحة الدينيةاذكر  س: 
 
 أماكن ف

ي      . 1 ي المزار الجنون 
حة شهداء مؤتة فن  أضن

 المغطس )نهر األردن( . 2
 

 

أنواع السياحة

السياحة 
ةالديني

السياحة 
العلاجية

السياحة 
ةالبيئي

السياحة 
هيةالترفي
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 ؟الهدف من السياحة الدينيةكن الدينية أو ما ما الهدف من زيارة األما  س: 
 للتعرف عليها وأخذ فكرة عن تلك الثقافات الدينية ج: 
 ما تعريف السياحة العالجية؟ س: 
ي تتوافر فيها المياه المعدنية لغرض االستشفاء ج: 

 هي زيارة المنتجعات الصحية واألماكن الت 
 

ي األردن عىل السياحة العالجيةاذكر  س: 
 
 مثاال ف

ن والبحر الميت : ج  حمامات ماعير
 

فيهية؟ س:   ما تعريف السياحة الي 
ي تتمتع بالهواء العليل وشالالت المياه والغابات الخالبة بهدف  ج: 

هي زيارة األماكن الت 
فيه عن النفس  الي 

 

فيهيةاذكر  س:  ي األردن عىل السياحة الي 
 
 مثاال ف

ي الشونة ج: 
 منطقة الحمة األردنية فن

 

 سياحة البيئية؟ما تعريف ال س: 
هي زيارة المحميات النباتية والحيوانية لالستمتاع بمناظرها الطبيعية أو عمل دراسات  ج: 

 بيئية بشأنها
 

ي األردن عىل السياحة البيئيةاذكر  س: 
 
 مثاال ف

ي الطفيلة ج: 
 محمية ضانا فن

 

ي األردن؟  س: 
ي تنشيط حركة السياحة فن

 كيف نسهم فن
 وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم اإلعالن عنها وتعريفها عن طريق -1
 االهتمام بنظافة األماكن السياحية ومرافقها المختلفة -2
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 ثانيةمصطلحات وتعريفات الوحدة ال
 

 الزراعية النافعة لإلنسانهي عملية إنتاج المحاصيل  : الزراعة -
ي ري المزروعات : زراعة المطريةال -

ي تعتمد عىل مياه األمطار فن
 هي الزراعة الت 

ة -
ّ
ي ري  : الزراعة المروي

ي تعتمد عىل المياه السطحية والجوفية فن
هي الزراعة الت 

 المزروعات
ي  -

 هي عملية البناء عىل أراض زراعية : الزحف العمراب 
ي بمتطلبات هي تغيير شكل المادة ال : الصناعة -

خام لتالئم حاجات اإلنسان وتفن
 المجتمع وأغراض التصدير

عالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة  : الصناعات التحويلية -
ُ
هي صناعات ت

 إل شكل آخر يمكن االستفادة منهحولها والمواد النباتية والحيوانية وت
   ل المادة األصلية إل مواد جديدةهي صناعات تعتمد عىل تحلي: يليةالصناعات التحل -
عتن باستخراج ا : الصناعات االستخراجية -

ُ
لخامات من باطن األرض أو هي صناعات ت

 ظاهرها
 هي صناعات تقوم عىل تجميع أجزاء معينة لمنتج ما : الصناعات التجميعية -
ائها بالنقود هي عملية بيع المنتوجات : التجارة -  االقتصادية المختلفة ورسر
ن حاجات الفرد داخل  : ارة الداخليةالتج - هي عملية تبادل السلع والخدمات لتأمير

 حدود الدولة
ن الدول المنتجة والدول المستهلكة  : لتجارة الخارجيةا - هي عملية تبادل السلع بير

 بصورة صادرات وواردات
انتقال فرد أو جماعة من مكان إل آخر داخل البلد الواحد أو خارجه هي  : السياحة -

 بقصد الراحة أو االستجمام أو العالج أو االستمتاع بالمناظر الطبيعية الخالبة
 هي زيارة األماكن الدينية داخل الدولة أو خارجها : السياحة الدينية -
ي تتوافر فيها المياه  : جيةالسياحة العال  -

هي زيارة المنتجعات الصحية واألماكن الت 
 المعدنية لغرض االستشفاء

فيهية - ي تتمتع بالهواء العليل وشالالت المياه  : السياحة الي 
هي زيارة األماكن الت 

فيه عن النفس  والغابات الخالبة بهدف الي 
هي زيارة المحميات النباتية والحيوانية لالستمتاع بمناظرها  : سياحة البيئيةال -

 الطبيعية أو عمل دراسات بيئية بشأنها
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 : رحلة يف وطنيالثالثة حدةالو

ي المملكة األردنية الهاشمية س: 
د المواقع األثرية فن

ّ
 علل تعد

ي   ج: 
ي األردن ألنه يتمتع بموقع بسبب تعدد وتنوع الحضارات واألمم الت 

كانت موجودة فن
ن  ي ممير

 جغرافن
 

  مدن أردنية تتمتع بمواقع أثريةاذكر  س: 

 مواقع أثرية فيها اسمها القديم وسبب التسمية الوصف أو تعريف عنها المدينة

هي عاصمة المملكة األردنية  عّمان
 الهاشمية

ة عمون -1
ّ
 رب

 فيالدلفيا -2
ي  -1

 
 المدرج الروماب

 جبل القلعة -2
 الحورياتسبيل  -3

ي  جرش
إحدى المدن التاريخية الت 

حافظت عىل معالمها األثرية، 
كم شمال   48وتقع عىل بعد 

 عمان

 جراسا -1
ة  -2 مدينة األلف عمود: لكير

ي تزين معالمها
 األعمدة الت 

 الساحة الرئيسية -1
ي  -2  المشح الجنوب 

ي  أم قيس من تقع إىل الشمال الغرب 
محافظة إربد وتطل عىل نهر 

يا ة طي  موك وبحير  الير

 المدرج -1 
الحمامات  -2

 الرومانية
 المتحف -3

كم جنوب   31تقع عىل بعد  مأدبا
 عمان

مدينة الفسيفساء: ألن كنيستها 
تحوي أقدم خريطة فسيفسائية 

ي العالم
 
ي المقدسة ف

 لألراض 

 جبل ِنّبو -1
 جبل َمكاَور -2

ا من أبرز المعالم األردنية  البي 
يخية حضارية وهي مدينة تار ال

كم جنوب عمان، 225تقع 
ت كواحدة من عجائب اختير 

ي 
 
الدنيا السبع الجديدة ف

 م2117
ي الصخر، 

 
تتمير  أنها منحوتة ف

وقد بناها األنباط وكانت 
 عاصمة األنباط

المدينة الوردية: بسبب لون 
حجارها الوردية الذي يظهر 

ق عليه  ألوانا ساحرة عندما تشر
 الشمس

 

 قالسي -1
 الخزنة -2
 الدير -3

وهو  ؟بم تتمير   و أ يف يصفها كقل  عىل األنما يعرف إ ،الطالب غير مطالب بتعريف المدن : تنبيه
 ثرية فيهاقع األوالموا وسبب التسمية يتها القديمةالب بتسممط
 عريف بطريقة جمع المعلومات من الجدولتيان بالتيستطيع اإل وقد 
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 ما أبرز  س: 
ا
ها جمال ا المواقع األثرية وأكير ي البي 
 
 ؟ وضح السببف

ا الدير  عِرفأو  ي البي 
 الموجود فن

ا؛  ج:  ي البي 
ي  منحوت   يقوم عىل مرتفع عال  : أنه والسببالدير من أبرز المواقع الفريدة فن

فن
حيث درجاته يبلغ عددها الصخر بأشكال جميلة ويمكن الوصول إليه عن طريق الساللم و 

 درجة 100
 السيق عِرف س: 

م من الصخور الملونة والمتنوعة 10هو شق صخري كبير يصل ارتفاع جانبيه إل أكير من 
كم يقطعه السائح مشيا عىل األقدام حيث ال 1األشكال وتغطي أرضيته الحىص يمتد طوله 

 تستخدم فيه السيارات
أو الجمال أو عربة تجرها الخيول عي  السيق للوصول إىل قلب تنبيه: كبار السن يستأجرون الخيل 

ي مدينة جرش مهرجان سنوي يشتمل أنشطة ثقافية متنوعة تشارك فيها مختلف و  ،المدينة
 
يقام ف

 دول العالم
 الخزنة عِرف س: 

ي الصخر الوردي الذي يظهر 30م وعرضها 43هي لوحة فنية مدهشة ارتفاعها 
م منحوتة فن

ق عليه الشمسألوانا سا  حرة عندما تشر
 جراسا عِرف س: 
ي ظلت محافظة عىل  ج: 

ي هي إحدى المدن التاريخية الت 
هو االسم القديم لمدينة جرش الت 

 كم شمال عمان41معالمها األثرية وتقع عىل بعد 
 

 

 الطبيعية؟ ما المقصود بالمحميات الطبيعية، ما تعريف المحمية س: 
هي منطقة معينة تقوم الدولة بإنشائها حفاظا عىل حياة بعض الحيوانات والنباتات  ج: 

 المعرضة لخطر االنقراض
ي األردنما  س: 

 
 ؟الجهة المسؤولة عن إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية ف

 الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ج: 
ي اما  س: 

 
 ؟ألردنالهدف من إنشاء المحميات الطبيعية ف

هم من ه ها السياحة البيئية: يزور  -1  واة الطبيعة ومحبيهاالسياح العرب وغير
ي يمارسها  س: ) : مثل قيام الزائر للمحمية بالعديد من األنشطة، -2

ما هي األنشطة الت 
ي محميات األردن الطبيعية؟( 

 ج: الزائر فن
ي  (1

 ممارسة مختلف أنواع المشر
 اناتتنظيم رحالت السفاري ومراقبة الطيور والحيو  (2
اء المشغوالت التقليدية من السكان  (3 ي الطبيعة والصحراء، ورسر

التجول فن
ن   المحليير
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ي المحميات الطبيعيةما  س: 
 
ي يقوم بها السائح ف

 ؟األنشطة الت 
ي السؤال السابق ةمذكور  ج: 

 فن
 موقعهابيان و  ها محميات طبيعية أردنية مع وصفاذكر  س: 

 وصفها.. تعريفها المحمية
 

 موقعها

محمية 
 شومريال

ي  أول محميةهي 
 
ية ف لألحياء الي 

 م1975األردن تأسست عام 
 

ي مدينة الزرقاء قرب منطقة األزرق 
 
تقع ف

ي وادي الشومري
 
 ف

محمية 
األزرق 
 المائية

ي تعيش  توفر بيئة آمنة للطيور 
الت 

تزخر باألحياء فيها أو تمر بها وهي 
ية النباتية والحيوانية  الي 

قية من  ي الصحراء الشر
 
األردن تبعد تقع ف

 كم عن عمان115

محمية 
وادي 
 الموجب

تتكون من سالسل جبلية صخرية 
دائمة  وعرة وأودية فيها مياه نظيفة

ي الطويل 
الجريان مناسبة للمشر

 وتسلق الجبال. 
عىل وجه األرض  وهي أخفض محمية

ويقع جزء منها عىل ساحل البحر 
 الميت

كم من عمان عىل امتداد 91تقع عىل بعد 
وجب وهو واد سحيق يمر به نهر وادي الم

 الموجب

ي األردن  أكي  محمية طبيعيةتعد  محمية ضانا
 
ف

 م1989أنشئت عام 
ق وادي األردن إىل  تمتد من أقىص رسر

 صحراء وادي عربة
محمية 
غابات 
 عجلون

تمتد عىل عدد من الهضاب المكسوة 
بغابات البلوط والسنديان والفستق 
ي وأشجار الخروب والفراولة  الحلت 

ية  الي 

ي اشتفينا 
ا من أراض  تشمل قسما كبير

 القريبة من مدينة عجلون

محمية 
 وادي رم

تضم مناطق جبال رم الشاهقة 
م فوق سطح 1751 -811بارتفاع 

البحر، وتمتاز بجمالها الطبيعي مما 
 يجعلها مقصدا آلالف السياح سنويا

ي منطقة وادي رم الصحراوية
 
 تقع ف

 
ي األردنأول محمية طبيعية ما هي  س: 

 
 ؟ف

 محمية الشومري ج: 
 

ي األردنما هي  س: 
 
 ؟أكي  محمية طبيعية ف

 محمية ضانا ج: 
 

 

http://www.fb.com.talakheesjo/


 

19         www.fb.com.talakheesjo       
 

 ؟أخفض محمية طبيعية عىل وجه األرضما هي  س: 
ي األردن ج: 

 محمية وادي الموجب فن
 

 أسباب إنشاء محمية الشومريعلل أو اذكر  س: 
ي موطنه األ  -1

ي المهدد باالنقراض فن  صىلي بهدف إعادة إطالق المها العرن 
ي -2  زيادة أعداد الغزالن الصحراوية مثل الريم والعفري والنعام والحمار الي 
ية مثل القطف والشيح والطَرفة -3  إضافة عدد كبير من النباتات الي 

 

ات محمية الشومرياذكر  س:   مير 
ي االردن -1

 أول محمية طبيعية برية فن
ي وزيادة الغزالن الصحراو  -2 ها من يتم فيها الحفاظ عىل أعداد المها العرن  ية وغير

ية  الحيوانات الي 
ية مثل القطف والشيح والطرفة -3  يتم فيها الحفاظ عىل النباتات الي 

 

ي محمية الشومريما  س: 
 
 ؟الحيوانات والنباتات المتواجدة ف

ي، القطف، الشيح، الطرفة ج:  ، الريم، العفري، النعام، الحمار الي  ي  المها العرن 
 

 ؟يةسبب تسمية محمية األزرق المائما  س: 
ك والمستنقعات  ج:  ي تمثل جزءا من مساحتها وتغطيها الي 

نسبة إل واحة األزرق المائية الت 
 والنباتات المائية

 

ات محمية األزرق المائيةاذكر  س:   مير 
ك والمستنقعات والنباتات المائية -1  تغطيها الي 
ي تعيش بها أو تمر بها -2

 توفر بيئة آمنة للطيور الت 
ية الن -3  باتية والحيوانيةتزخر باألحياء الي 

 

ات محمية وادي الموجباذكر  س:   مير 
ي العالم -1

 تعد أخفض محمية طبيعية فن
 يقع جزء منها عىل ساحل البحر الميت -2
 تتكون من سالسل جبلية صخرية وعرة وأودية فيها مياه نظيفة دائمة الجريان -3
ي الطويل وتسلق الجبال -4

ي المشر  مكان مناسب لمحت 
 

ي محمية وادي الموجباألنشطة الممكن ممارستما  س: 
 
 ؟ها ف

ي الطويل     -1
 تسلق الجبال -2المشر
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ات محمية ضانااذكر  س:   مير 
ي األردن -1

 تعد أكي  محمية طبيعية فن
 نوع من النباتات 100تحتضن أكير من  -2
ي مظاهر الحياة حيث هي موطن كثير من الطيور والثدييات  -3

ن بتنوع فريد فن تتمير
، الماعز الجبىلي المهددة باالنقراض عالميا مثل: النعار ا ي

 لسوري، الثعلب األفغانن
ي الطيور ممارسة أنشطة هناك مثل مراقبة الطيور وزيارة دكان الطبيعة  -4 يمكن لمحت 

 الذي يحوي منتوجات حرفية لسكان المنطقة
ي محمية ضاناما  س: 

 
 ؟الحيوانات أو النباتات المتواجدة ف

، الماعز الجبىلي وأك ج:  ي
 نوع من النباتات 100ير من النعار السوري، الثعلب األفغانن

ي محمية ضاناما  س: 
 
 ؟األنشطة الممكن ممارستها ف

 مراقبة الطيور -1
 زيارة دكان الطبيعة الذي يحوي منتوجات حرفية لسكان المنطقة -2
ات محمية غابات عجلوناذكر  س:   مير 
ي وأشجار  -1 تمتاز بعدد من الهضاب المكسوة بغابات البلوط والسنديان والفستق الحلت 

يةالخرو   ب والفراولة الي 
فيها أماكن للتخييم مع مرافق أساسية لغرض اإلقامة الريفية واالستمتاع بمناظرها  -2

 الطبيعية 
ن  -3 ي والطبيعة ففيها الغابات وبساتير

ي المشر  العرب ومحت 
ن منطقة محببة للمصطافير

 الزيتون
 

ي محمية غابات عجلونما  س: 
 
 ؟األنشطة الممكن ممارستها ف

 ريفية(التخييم )اإلقامة ال -1
ي الغابات مع التمتع بمناظر الزهور وهضاب عجلون الجميلة -2

ي والتوغل فن
 المشر

ات محمية وادي رماذكر  س:   مير 
 تمتاز هذه المنطقة بجمالها الطبيعي مما يجعلها مقصدا آلالف الزوار سنويا -1
فيها السياحة البيئية الصحراوية عىل نحو يجلب المنافع االقتصادية واالجتماعية  -2

 لمنطقةألهل ا
 بطابع جمالي خاص -3

ن  فيها مواقع تاريخية وأثرية تتمير
علل يتم الحفاظ عىل طبيعة وادي رم الصحراوية مع الحفاظ عىل المواقع التاريخية  س: 
 فيها
 بطابع جمالي خاص مما يشجع السياحة البيئية الصحراوية ويعود بالنفع  ج: 

ن ألنها تتمير
 اقتصاديا واجتماعيا عىل أهل المنطقة
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 لثةثامصطلحات وتعريفات الوحدة ال

 
ا؛ هو  : الدير - ي البي 

ي  منحوت   يقوم عىل مرتفع عال   نهأل من أبرز المواقع الفريدة فن
فن

حيث درجاته يبلغ الصخر بأشكال جميلة ويمكن الوصول إليه عن طريق الساللم و 
 درجة 100عددها 

م من الصخور 10هو شق صخري كبير يصل ارتفاع جانبيه إل أكير من  : السيق -
كم يقطعه السائح 1الملونة والمتنوعة األشكال وتغطي أرضيته الحىص يمتد طوله 

 مشيا عىل األقدام حيث ال تستخدم فيه السيارات
ي الصخر الوردي 30م وعرضها 43هي لوحة فنية مدهشة ارتفاعها  : الخزنة -

م منحوتة فن
ق عليه الشمسالذي يظهر ألوانا سا  حرة عندما تشر

ي ظلت  : جراسا -
ي هي إحدى المدن التاريخية الت 

هو االسم القديم لمدينة جرش الت 
 كم شمال عمان41محافظة عىل معالمها األثرية وتقع عىل بعد 

  : الطبيعية المحمية -
 
ا عىل حياة بعض هي منطقة معينة تقوم الدولة بإنشائها حفاظ

 الحيوانات والنباتات المعرضة لخطر االنقراض
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 : من تراثنا الشعبيالرابعة وحدةلا
 

؟ س:  ي اث الشعت 
 ما المقصود أو تعريف الي 

فه لنا األجداد واآلباء من آداب وقيم وعادات وتقاليد ومعارف شعبية وفنون ج: 
ّ
 هو كل ما خل

ه عن الشعوب ن  تنبيه: لكل شعب تراثه الخاص الذي يمير
 

ي علل تمتاز األرد س:  ي عناض تراثها الشعت 
 ن بتنوع فريد فن

ي يمثل الحياة االجتماعية بمختلف مجاالتها عىل امتداد  ج:  اث الشعت 
ألن كل عنض من الي 

 ربوع األردن
د  س: 

ّ
ي عد اث الشعت 

 مجاالت أو مكونات الي 
 العادات والتقاليد -1
 المالبس التقليدية )األزياء الشعبية( -2
 الحرف التقليدية -3
 المأكوالت الشعبية -4
 األلعاب الشعبية -5
عر والقصة -6

ِ
 الش

كلور -7
ُ
ل
ُ
 الف

ي  اث الشعت 
 تنبيه: الفلكلور هو أهم مكونات الي 

 

 التقاليد والعادات األردنية المحببة للنفس )اإليجابية(اذكر  س: 
 أبرز العادات والتقاليد االجتماعيةالكرم والضيافة من  -1

 ومرتبط بظواهر منها:        
 تقديم القهوة العربية السادة -بيوت الشعر   د -المضافات   ج -فتح الدواوين   ب -أ        

 مساعدة المحتاج -2
ام الجار -3  احي 
 زيارة المرضن  -4
 

 عادات وتقاليد أردنية سلبية يجب محاربتهااذكر  س: 
ي األعراس واالحتفاالت  ج: 

 إطالق العيارات النارية فن
 

 عىل ماذا يدل تقديم القهوة العربية السادة للضيف س: 
حيب بالضيوف وإكرامهم وتقديرهميدل  ج:   عىل الي 
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 ما الطريقة أو األصول المتبعة عند تقديم القهوة العربية للضيف؟ س: 
ن باليمتن  -1  مسك دلة القهوة باليد اليشى والفناجير
 عادة تصب القهوة للكبير ثم من يليه من الحضور -2
ي قاع الفنجان 3عادة تصب القهوة  -3

 مرات وبكميات قليلة فن
 هوة عىل الضيف أن يهز الفنجان إشارة إل اكتفائه منهابعد صب الق -4

  
؟ س:  ي

 ما المقصود أو تعريف الفلكلور األردنن
ي تجتمع فيها عبارات  ج: 

ت بها األعراس واالحتفاالت والت  ن ي تمير
ي والرقصات الت 

هي األغانن
ح وحركات تعي  عن الفرح والشجاعة والتعاون والكرم وتختلط فيها روح الريف ببساطته ورو 

 البادية بصفائها
 

ي ما  س: 
ي أردب   وكيف يؤدى؟ أشهر فلكلور شعت 

 نوعا،  20الدبكة األردنية ويوجد لها  ج: 
غول، الِقربة باستخدام اآلالت الموسيقيةوتؤدى       مثل: الشّبابة، الِمجوز، الير

 

 المأكوالت الشعبية األردنيةاذكر بعضا من  س: 
 حساء العدس -5الرشوف     -4المجدرة   -3المقلوبة    -2المنسف    -1

 

ن هذه األكلة؟أشهر المأكوالت الشعبية األردنيةما  س:   ؟ وبم تتمير
ن الجميد الذي  ج:  ن المنسف باستخدام لي  ي مختلف المناسبات، يتمير

المنسف ويتم تقديمه فن
ن الجميد واألرز ن رائب وأبرز مكوناته لحم الضأن ولي   يصنع من الحليب بعد تحويله للي 

 

 قصود أو تعريف األزياء الشعبية األردنية؟ما الم س: 
ي تمثل جزءا مهما من  ج: 

ي مختلف المناسبات والت 
ي يرتديها األردنيون فن

اثية الت  هي األزياء الي 
ي وثقافته وهويته

 تاري    خ الشعب األردنن
 

ن األزياء األردنية النسائية بتنوع كبير رغم صغر مساحة األردن نسبيا س:   علل تتمير
ي تنفرد بها مع تشابهها نظرا لتنوع  ج: 

جغرافية األردن فكل منطقة لها تصاميمها الخاصة الت 
 أحيانا

 
 ؟تتمير  األزياء الشعبية األردنيةبم  س: 
 تنوع األزياء الشعبية النسائية بشكل كبير  -1
 الصناعة اليدوية المتقنة -2
 الزخارف المستوحاة من البيئة األردنية -3
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ي التقليدية بية األردنيةأين تعرض األزياء الشع س: 
 ؟واألوانن

ي متحف الحياة الشعبية  ج: 
 تعرض وتتواجد فن

 

 أين يقع متحف الحياة الشعبية؟ س: 
ي عمان ج: 

ي فن
 قرب المدرج الرومانن

 

ي شهر رمضان، المتوارثة والمندثرةاذكر أبرز  س: 
 
 العادات والتقاليد ف

 العادات والتقاليد المندثرة العادات والتقاليد المتوارثة
اب والعصائر المختلفة مثل تحضير الط عام والشر

 السوس والتمر الهندي
ان  تبادل األطباق الرمضانية مع الجير

ان عىل مائدة اإلفطار تحضير حلوى القطايف  االجتماع مع الجير

ي  الوالئم والدعوات عىل اإلفطار والسحور
 
ي والمسحراب

 
 المدفع الرمضاب

ي السهرات ا االحتفال بقدوم الشهر وإعالن الصوم
 
 لرمضانية والحكواب

 
 

ي القديمكيف كان شكل البيوت األردنية القديمة، أو بم   س: 
 ؟يتمير  البيت األردب 

 البسط المصنوعة من الصوف الطبيعي الذي يغلب عليه اللون األحمر أو األزرق -1
ي يغلب عليها الل -2

 ون األحمر أو األزرقالمفارش المنسوجة من الصوف وشعر الغنم الت 
ة مصنوعة من الصوف الطبيعي  -3 ي تتوسط غرفة الضيوف وهي سجادة صغير

 القطيفة الت 
 

 ما المقصود بالقطيفة؟ س: 
ي القديم وتصنع من الصوف  ج: 

ي البيت األردنن
ة تتوسط غرفة الضيوف فن هي سجادة صغير

 الطبيعي 
 

 ؟أنواع البيوت األردنيةما  س: 
ي   -ر    ببيت الشع -البيت التقليدي: أ -1

 البيت الريفن
 البيت الحديث -2
ي تخصائص بيت الشعر ما  س: 

 جعله مالئما لحياة البادية؟الت 
ن بتحمله لظروف البيئة الصحراوية المتقلبة وخفته أثناء عملية النقل وسهولة  -1 يتمير

 صيانته
ن أو أكير  -2  حسب عدد أعمدتهيصنع من الصوف وشعر الحيوانات ويقسم إل قسمير
 كن وأيضا مجلسا ألبناء القبيلة للسمر وحل الخالفاتيكون مكانا للس -3
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ي ما  س: 
 ؟خصائص البيت الريف 

ن أو ثالث -1  يتكون من غرفتير
ن غرفه تعرف بالحوش -2 ة مكشوفة بير  يحوي ساحة صغير
 يخصص جزء من مساحة البيت الخارجية للطابون أو الصاج  -3
ة الماشية وبعض الطيور مثل الحمام والد -4 ي حظير

 جاجيضاف للبيت الريفن
ي تحيط بالبيت  -5

ي تزرع فيها المحاصيل الزراعية المختلفة والت 
تضاف الحاكورة وهي الت 

 مع وجود بوابة خارجية له
 

 ما المقصود ب الحوش؟ س: 
ي  ج: 

ن غرف البيت الريفن ة مكشوفة توجد بير  هو ساحة صغير
 

 ما المقصود ب الحاكورة؟ س: 
ي تحيط بالبيت ويزرع فيها محاصيل  ج: 

بقدونس مختلفة من البصل والهي المنطقة الت 
 ومعرشات الدوالي وأشجار الصي  والنعناع وأشجار الليمون 

ن  واللوز والتير
 

ي التقليديماذا يحتوي أو ما هي  س: 
 ؟ مع وصف او تعريف لكل منهامقتنيات البيت األردب 

 : يستخدم إلنارة البيت القنديل -1
ي  جووعاء م -بلورة زجاجية ب  -ويتألف من: أ             

 وفتيل من القطن الحراري -عدنن
ن عليه أو تحضير طعام : يصنع من أعواد الحصيدة، ويستخدم لوضع الطبق القش -2 عجير

 والعشاءالفطور 
هو صفيحة حديدية دائرية محدبة من الخارج ومقعرة من الداخل، تثبت عىل  ج: الصا  -3

أثناء  نقطة ما من قطرها حلقة تستخدم لتعليق الصاج وحفظه بعد االستعمال أو 
 التنقل

 الرح -4
 

ي الحديثما هي  س: 
 ؟مقتنيات البيت األردب 

 المصابيح الكهربائية -4أدوات كهربائية متنوعة   -3غسالة     -2ثالجة    -1 ج: 
 

 

ات أو  س:  ن  ؟أهمية األلعاب الشعبية القديمةاذكر مير
 تعتمد عىل الحركة وبالتالي تقوي عضالت الجسم -1
 وبالتالي تصقل شخصية الطفل -2

ن كير
 تزيد الي 

 

د أاذكر  س: 
ّ
 أبرز األلعاب الشعبية األردنيةو عد

 لعبة الغماية -3لعبة شد الحبل     -2الحجلة     -1 ج: 
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 ما المقصود ب الحجلة؟ س: 
ثم يرسم مستطيل مارسنها باختيار مساحة من األرض هي لعبة شعبية كانت الفتيات ي ج: 

 و مستطيالتأبعات عليها وتقسم لمر 
 

 ما طريقة لعبة الحجلة؟ س: 
ي ستبدأ اللعب بأن تمسك كل العبة بالتناوب قطعة من النقود وتختار  -1

تختار الفتاة الت 
ي الهواء فإذا ظهر الوجه الذي اختارته كانت أول من تلعب وإال 

أحد وجهيها ثم تقذفها فن
ي تبدأ اللعب

 فإن زميلتها الت 
ي تلعب  -2

ي اول مرب  ع من مربعات  عة فخارية أو حجريةقطتختار الفتاة الت 
ثم تضعها فن

المستطيل ثم تدفع القطعة بإحدى قدميها لألمام وتكون القدم األخرى مرفوعة عن 
 األرض وال تلمسها أبدا

ي المرب  ع التالي ثم الذي يليه -3
 تحاول الفتاة أن تجعل القطعة تستقر فن

ن المربعات أو لمست  -4 األرض بقدمها المرفوعة أو داست إذا توقفت الفتاة عىل الخط بير
 بقدمها عىل الخط وهي تدفع القطعة فإنها تخش ويحل فتاة أخرى مكانها

 ما المقصود بلعبة شد الحبل؟ س: 
ي  ج: 

ي ساعات النهار فن
هي لعبة شعبية تعتمد عىل قوة العضالت ويمارسها األطفال الذكور فن

ط أن  ي ساحة عامة أو ملعب المدرسة ويشي 
ن ال يقل عن الحارة أو فن  10يكون عدد المشاركير

 سنوات ويستخدم فيها حبل سميك 10وتتجاوز أعمارهم 
وط لعبة شد الحبلما  س:   ؟رسر
ن ال يقل عن  -1  10عدد المشاركير
 سنوات 10تتجاوز أعمارهم  -2
 يستخدم فيها حبل سميك -3
 ما هي طريقة لعب شد الحبل؟ س: 
ن فيقف الفريق األو  -1 ن متساويير ي يوزع الالعبون عىل فريقير

ن والفريق الثانن ل جهة اليمير
 جهة اليسار

ن  -2 ن الفريقير ي منتصف المسافة بير
 يرسم خط فاصل طولي فن

 م تقريبا2يقف كل منهما عىل البعد نفسه من الخط الفاصل وهو  -3
ي الحبل ويضعه تحت ذراعه ويمسك الفريق  -4

يمسك كل العب من الفريق بأحد طرفن
ي ويوضع منتصف الحبل فوق ال

 خط الفاصلاآلخر بالطرف الثانن
 يعطي الحكم إشارة البدء -5
ي سحب الفريق اآلخر  -6

يشع كل فريق لشد الحبل بكل قوة نحوه حت  ينجح أحدهما فن
 نحوه
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إذا تجاوز الفريق المسحوب خط المنتصف ويدخل منطقة الفريق الساحب فإنه يخش  -7
 ويكون الفريق الساحب هو الفائز

 

 ما المقصود بلعبة الغماية؟ س: 
ن عىل من يقع عليه  7أو  6ية يشارك فيها هي لعبة شعب ج:  من األوالد أو البنات ويتعير

، يحاول اآلخرون االختباء عىل حائط ما أو شجرة ويغلق عينيهاالختيار بالقرعة أن يضع رأسه 
ي أماكن مناسبة

 فن
 

 ما طريقة لعب لعبة الغماية؟ س: 
ن عىل من يقع عليه االختيار بالقرعة أن يضع رأسه عىل حائ -1 ط ما أو شجرة ويغلق ويتعير

 عينيه
ي أماكن مناسبة -2

 يحاول اآلخرون االختباء فن
 ثم يفتح عينيه ويبدأ البحث عنهم 20أو  10ينتهي الالعب من العد حت   -3
ب الحائط بكف يده -4  إذا رأى أحدهم فيقول له: اخرج من خلف كذا ويضن
ب الحائط قبل الالعب فإن الفري -5 ن الظهور وضن ي حال استطاع أحد المختفير

ي فن
ق المختفن

 يفوز والالعب يضطر أن يعيد الكرة ليحل أحد مكانه
 

  أسباب إعراض بعض األطفال عن ممارسة األلعاب الشعبيةعلل أو ما  س: 
ونية الحديثة  -1  تفضيلهم ممارسة األلعاب االلكي 
 طبيعة الحياة العضية فال يرث األبناء من آبائهم هذه األلعاب الشعبية وال يدرون عنها -2
ي  عدم توفر  -3

ي الماضن
 االماكن الواسعة للعب كما فن

 
ن األلعاب الشعبية القديمة واأللعاب الحديثة س:   قارن بير
 األلعاب الحديثة األلعاب الشعبية القديمة 

 أدوات بسيطة ورخيصة الثمن األدوات المستخدمة
 مثل الحجارة، العىصي 

أجهزة حديثة وسعرها مكلف 
 مثل الحاسوب والباليستيشن

مستمرة وتقوية عضالت حركة  الحركة
 وتركير  

 قليلة الحركة والنشاط

تتطلب عدد من األطفال  التعاون
 وتعاون واتفاق

غالبا تكون فردية ويلعب الطفل 
 لوحده

 
ريقة اللعب ولو  طعن  لغته الخاصةوبالتاىلي يستطيع التعبير ب طريقة اللعبةعىل الطالب فهم  : تنبيه

ت النقاط  والتعبير  الفهم يساعد عىل الحفظف ،كير
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 رابعةمصطلحات وتعريفات الوحدة ال

 
ي  - اث الشعت 

فه لنا األجداد واآلباء من آداب وقيم وعادات وتقاليد  : الي 
ّ
هو كل ما خل

 ومعارف شعبية وفنون
ي  الفلكلور  -

ي  : األردب 
ت بها األعراس واالحتفاالت والت  ن ي تمير

ي والرقصات الت 
هي األغانن

تجتمع فيها عبارات وحركات تعي  عن الفرح والشجاعة والتعاون والكرم وتختلط فيها 
 ح البادية بصفائهاروح الريف ببساطته ورو 

ي مختلف  : األزياء الشعبية األردنية -
ي يرتديها األردنيون فن

اثية الت  هي األزياء الي 
ي وثقافته وهويته

ي تمثل جزءا مهما من تاري    خ الشعب األردنن
 المناسبات والت 

ي القديم وتصنع  : القطيفة -
ي البيت األردنن

ة تتوسط غرفة الضيوف فن هي سجادة صغير
 من الصوف الطبيعي 

ي  : الحوش -
ن غرف البيت الريفن ة مكشوفة توجد بير  هو ساحة صغير

ي تحيط بالبيت ويزرع فيها محاصيل  : الحاكورة -
مختلفة من البصل هي المنطقة الت 

 ومعرشات الدوالي وأشجار الصي  بقدونس والنعناع وأشجار الليمون وال
ن  واللوز والتير

ي ووعاء مبلورة زجاجية  ويتألف من: يستخدم إلنارة البيت القنديل -
وفتيل من عدنن

 القطن الحراري
ن عليه أو تحضير : يصنع من أعواد الحصيدة، ويستخدم لوضع الطبق القش - عجير

 والعشاءطعام الفطور 
هو صفيحة حديدية دائرية محدبة من الخارج ومقعرة من الداخل، تثبت عىل  : جالصا  -

أثناء  نقطة ما من قطرها حلقة تستخدم لتعليق الصاج وحفظه بعد االستعمال أو 
 التنقل

ثم يرسم مارسنها باختيار مساحة من األرض هي لعبة شعبية كانت الفتيات ي : الحجلة -
 و مستطيالتأبعات مستطيل عليها وتقسم لمر 

ي  : شد الحبل -
هي لعبة شعبية تعتمد عىل قوة العضالت ويمارسها األطفال الذكور فن

ط أن  ي ساحة عامة أو ملعب المدرسة ويشي 
ي الحارة أو فن

يكون عدد ساعات النهار فن
ن ال يقل عن   سنوات ويستخدم فيها حبل سميك 10وتتجاوز أعمارهم  10المشاركير

ن عىل من يقع  7أو  6ية يشارك فيها هي لعبة شعب : الغماية - من األوالد أو البنات ويتعير
، يحاول عىل حائط ما أو شجرة ويغلق عينيهعليه االختيار بالقرعة أن يضع رأسه 
ي أماكن مناسبة

 اآلخرون االختباء فن
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