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 [جوابو  سؤال]

––

 الدولة ونظام الحكم: الوحدة األوىل

 : الدولة وأركانهاالدرس األول
 عّرف الدولة  س: 
 بصفة دائمة ومستقرة و  ج: 

ً
 معينا

ً
 جغرافيا

ً
ن يقطنون إقليما يخضعون مجموعة من المواطني 

ي إدارتهم لسلطة سياسية
  فن
 

ف عليها الدولةما هي  س:  ي تشر
 ؟أهم األنشطة الت 

 أنشطة اجتماعية -3أنشطة اقتصادية    -2أنشطة سياسية   -1 ج: 
 

ي الدولة؟ س: 
 ما أهمية هذه األنشطة فن

ن مستوى حياة األفراد -2وازدهار الدولة      تقدم -1 ج:   تحسي 
 

ي مفهوم الدولة؟ س: 
ي وردت فن

 ما العنارص الرئيسية الت 
 السلطة -3    )اإلقليم( األرض -2الشعب    -1 ج: 
  

 ؟ لدولةالرئيسة ل ركا األما  س: 
 افاالعت   -5    السيادة  -4  السلطة السياسية  -3 االقليم  -2 الشعب  -1 ج: 

 

 ؟الشعبـ ما المقصود ب س: 
 الشعب من أهم عنارص مكونات الدولةاألفراد يحملون جنسية الدولة و  عدد كبت  من ج: 

 

، س:  ي كبت 
 لدولة ذات عدد سكانن

ً
ي قليل  أعِط مثاال

 لدولة ذات سكانن
ً
 ومثاال

ن عدد سكانها كبت  والفاتيكان ج:   عدد سكانها قليل الصي 
 

 ؟اإلقليمما المقصود بـ  س: 
ة.  ج:  ة أو صغت   أرض معينة يستقر عليها الشعب سواء كانت ذات مساحة كبت 

 

 ؟يشمل اإلقليمأو ماذا ؟ ما هي حدود إقليم الدولة س: 
 المسطحات المائية التابعة لليابسة -2اليابسة    -1 ج: 
 البحار الخاضعة للدولة -4الفضاء الذي يعلو األرض  -3    
 

ي يخضع جزء منها لسيطرة األردن؟ س: 
 ما اسم المسطحات المائية الت 

 نهر األردن    -3البحر األحمر )خليج العقبة(     -2البحر الميت     -1 ج: 
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 ما المقصود بـ السلطة السياسية؟ س: 
ي الدولة، تنظم شؤون الشعب وتحقق مصالحه  ج: 

حكومة تتوىل السلطة فن
 وتدافع عن سيادة الدولة

 ؟وظائف الحكومةأو ما هي ؟ )الحكومة( واجبات السلطة السياسيةهي  ما  س: 
 الدفاع عن سيادة الدولة -3   تحقيق مصالحه  -2تنظيم شؤون الشعب  -1 ج: 

 

 السياسية داخل الدولة أقسام السلطةما هي  س: 
1 . ) ن   التنفيذية )تنفذ القواني 
2 . ) ن ع القواني  ّ يعية )تشر  التشر
 (القضائية )السلطة المستقلة . 3

 

 ما المقصود بـ السيادة )سيادة الدولة(؟ س: 
 استقاللية الدولة والحق والقوة لكي تحكم نفسها بنفسها ج: 

 

 أنواع السيادة للدولةأو اذكر ؟ مظاهر السيادةما هي  س: 
 الخارجية السيادة  -2السيادة الداخلية     -1 ج: 

 

 الداخليةوظائف السيادة ؟ أو اذكر الداخلية السيادةـ ما المقصود ب س: 
ن بعدالة  . 1   ومساواة عىل أرض الدولةقدرة الدولة عىل تطبيق القواني 
ن وسالمتهم  . 2  وحفظ أمن المواطني 

 

 وظائف السيادة الخارجية؟ أو اذكر الخارجية السيادةـ ما المقصود ب س: 
ي النظام الدوىلي  . 1

 وضع الدولة فن
 قدرتها عىل الترصف ككيان مستقل . 2
ي شؤونها . 3

 عدم تدخل أي جهة فن
 

؟ما المقصود ب س:  اف الدوىلي  ـ االعت 
ف بالدولة الدول األخرى وتكون عضو  ج:  ي الهيئات والمؤسسات الدوليةأن تعت 

 فن
ً
 ا

 

 ما الركن المهم الذي معه تكتمل أركان الدولة؟ س: 
اف الدوىلي  ج:   االعت 

 

ّ الحكومات: تبق  وظائف الدولة ثابفش  س:   تة عىل الرغم من تغت 
 ثابتة ووظيفة الحكومات التنفيذ ووظائف المؤسساتألنها دولة مؤسسات  ج: 
ي تتوىل:  س: 

 ما اسم الجهة الت 
 وزارة المالية(): إصدار العملة  . 1
 (دفاع)وزارة ال: الدفاع عن الوطن . 2
 )وزارة الخارجية( إدارة العالقات الخارجية:  . 3
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 ؟الدولة أو أعمال وظائفأهم ما  س: 

 الدفاع عن الوطن وحفظ األمن . 1
 تحقيق العدالة . 2
 وضع السياسة االقتصادية والنقدية . 3
 إدارة العالقات الدولية . 4
ي تقدمها  ما أهداف س: 

 تلك الوظائف الت 
؟     ن  الدولة للمواطني 

 خدمة المواطن   . 1
 حماية المواطن . 2
ن األفراد    . 3  تنظيم العالقات بي 
ن الدول . 4  تنظيم العالقات بي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي  مخطط
 أركا  الدولة ذهت 

ي 
 : الدستورالدرس الثان 

 ؟الدستور ـ ما المقصود ب س: 
ي  مجموعة ج: 

ي الدولةالقواعد األساسية الت 
ن حقوق األفراد تحدد نظام الحكم وشكله فن ، ويبي 

 ل من الحاكم والمحكوم فيهاوواجباتهم وحقوق ك
 

ي الدولة، أو ما هي أهم  س: 
 ؟وظائف الدستوراذكر أهمية الدستور فن

ي الدولة . 1
 تحديد نظام الحكم وشكله فن

ن  . 2  حقوق األفراد وواجباتهميبي 
ن حقوق كل من الحاكم والمحكوم فيها . 3  يبي 

أركان الدولة

اف  االعتر
الدول  

السيادة السلطة

التنفيذية

يعية التشر

القضائية

الشعب اإلقليم

  
األرض 

  
المائ 

الجوي

وظائف الدولة

الدفاع عن الوطن وحفظ األمن

تحقيق العدالة

وضع السياسة االقتصادية 
والنقدية

إدارة العالقات الدولية
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 تنبيه: حفظ التعريف شامل للوظائف واألهمية

 ؟أنواع الدساتي  ما  س: 
( -2الدساتت  المكتوبة )مدّون(     -1 ج:  ي

 الدساتت  غت  المكتوبة )ُعرفن
 

ن أنواع س:   الدساتت  من حيث المفهوم مع ذكر مثال لكل منها قارن بي 
 المثال )التعريف( المفهوم  

الدستور 
  المكتوب

ع الدستوري  قواعد  ّ ي وثيقة رسمية صدرت من المشر
 
ي  مكتوبة ف

 
 الدستور األردن

الدستور غي  
  المكتوب

ت طويلة حت  أصبحت عرفية استمر العمل بها سنوا قواعد 
ا ملزًما

ً
 قانون

الدستور 
ي 
 
يطان  الير

ي ما  س: 
ي الذي  مراحل تطور الدستور األردن 

ق األردن وما الحدث التاريخن منذ نشأة إمارة شر
 ؟يرتبط بكل مرحلة

ي من عهد اإلمارة إىل العرص الحديث   
 )أربعة مراحل مهمة( أو تتبع التطور الدستوري األردنن

( األمت  عبد هللا األول قانون اإلدارات العثمانية )تطبيق 1221 -1221 من: المرحلة األوىل . 1
ن   ابن الحسي 

( تأسيس اإلمارة وتسمية الدستور بالقانون األساسي ) 1221 الدستور األساسي : المرحلة الثانية . 2

ي عمانأصدره هللا األول  عبد األمت  
ي األول الذي ُعقد فن

 عىل إثر المؤتمر الوطتن
ق األردن وإعالنها مملكة باسم المملكة  1241 دستور : المرحلة الثالثة . 3 )استقالل إمارة شر

 الهاشمية( الملك المؤسس عبد هللا األول. األردنية 
)دستور جديد للدولة أكتر شموال وتطورا( الملك طالل بن  1252 دستور : المرحلة الرابعة . 4

 عبد هللا األول
 

ي عهد الملك طاللما أهمية ال س: 
 ؟ ولم يعد من أحدث الدساتي   قانون الصادر فن

 بدستور عام     
ً
 وتعديالته إىل يومنا هذا م 1552أو علل: ما زال العمل جاريا

 وعالج جميع القضايا المتعلقة بالجوانب ا ألنه ج: 
ً
 وتطورا

ً
لسياسية واالقتصادية أكتر شموال

 واالجتماعية
 

 إذا تعارض الدستور مع القانون فأيهما يقدم ولماذا؟ س: 
ن  ج:   يقدم الدستور ألنه األصل ومنه تنبثق جميع القواني 
 

 المملكة األردنية الهاشميةاذكر تاريــــخ استقالل  س: 
 م1541/ 5/ 25 ج: 

 

 
 
 

https://www.fb.com/talakheesjo


 

1     www.fb.com/talakheesjohttps://  
 

ي األرد  مع تفاصيلها
 
 جدولة المراحل الدستورية ف

ي عهد التاري    خ المرحلة
 
ي  ف

 الحدث التاريخ 

 قانو  اإلدارات العثمانيةتطبيق  األمي  عبد هللا األول 1221-1221 األوىل
ق األرد   وبداية نشأة إمارة شر

وإصدار دستور  تأسيس اإلمارة هللا األولاألمي  عبد  1221 الثانية
 اسمه: القانو  األساسي 

ي األول 
وانعقاد المؤتمر الوطت 
ي عّما 

 
 ف

الملك عبد هللا  1241 الثالثة
 األول

ق األرد   استقالل إمارة شر
وإعالنها مملكة: المملكة 

 األردنية الهاشمية

الملك طالل بن  1252 الرابعة
 عبد هللا

أكير شموال إصدار دستور جديد 
 وتطورا

 
ي  من أصدره، يتم كتابة من الدساتي  األردنية تنبيه: عند تعريف أي دستور 

 
ي وقع ف

وأهم حدث تاريخ 
 وقته. 

 

ي المملكة األردنية الهاشميةالدرس الثالث
 
 : نظام الحكم ف

ي دول ا س: 
ها، وضح ذلكتختلف أنظمة الحكم فن  مع األمثلة لعالم باختالف دساتت 

ي مة نظأأنواع ما أو     
 
 دول العالم؟الحكم ف

ي  توجد دول نظامها  . 1
ي ملكي ورانر  )مثل: األردن( نيان 

  (الواليات المتحدة األمريكية ومرص والجزائر : مثل) رئاسي  ودول نظامها  . 2
  : فرنسا(مثل) مختلطوأخرى نظامها  . 3

 

 م؟نظام الحكـ ما المقصود ب س: 
ي قيادة ا ج: 

 السياسي فيها لدولة وصنع القرار الطريقة المتبعة فن
 

ي الدولة؟ س: 
 عىل ماذا يعتمد نظام الحكم فن

 دستور الدولة -3الظروف السياسية واالقتصادية   -2ثقافة الشعب   -1 ج: 
 

ي األردن نوعما  س: 
 ؟ نظام الحكم فن

ي  ج: 
ي ملكي ورانر  نيان 

 

أس الدولة األردنية س:   ؟ من يت 
 الملك  ج: 
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؟ س:  ي
ي ملكي ورانر  عّرف نظام الحكم: نيان 

:  ج:  ي أي أن الشعب صاحب سلطة ينتخب نواًبا لمدة معينة يمارسون نيان 
يعية  السلطة التشر

ي الدولة    
أس السلطة فن : أي أن الملك يت   ملكي

ا أو إىل أحد إخوانه.     
ًّ
ي األشة الواحدة للملك إىل أكت  أبنائه سن

: أي أن الحكم ينتقل فن ي
 ورانر

 

د  ؟ما هي مزايا النظام الملكي  س: 
ِّ
 مزايا نظام الحكم الملكي أو عد

 عدم وجود رصاعات عىل الحكم  -2وضوح الفكر السياسي وتماسكه     -1 ج: 
 النجاز استمرارية ا -4                االستقرار  -3    
ي الحكم والتسامح        -5    

 المرونة فن
  واالستقرار السياسي من الداخىلي الديمومة واالستمرارية يضمن قوة األ  -1    
ن أفراد المجتمعتحقيق العدا -7      لة والمساواة بي 

 

 كيف يمارس الملك صالحياته؟  س: 
، وتكون اإلرادة الملكية موقعة من من الدستور  44بموجب إرادة سامية حددتها المادة  ج: 

، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق  ن التواقيع رئيس الوزراء أو الوزراء المختصي 
 المذكورة. 

 

ي  ؟ صالحيات الملك الدستوريةما هي  س: 
ن صالحيات الملك كما بينها الدستور األردنن  أو بي ِّ

ن ويصدرها،  . 1 ق عىل القواني 
ّ
ط أال تتضمن ويأمر بوضع األنظمة الالزمة لتنفيذها بيصد شر

 ما يخالف أحكامها
ّية والبحرّية والجوّيةالقائد األعىل للق . 2  وات الت 
م المعاهدات واالتفاقياترب ويعقد الصيعلن الح . 3  لح ويت 
ن الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالته . 4 ن رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعي  م بناًء يعي ّ

 عىل تنسيب رئيس الوزراء
 

ح س: 
ّ
ة؟ وض  هل يستطيع الملك ممارسة جميع سلطاته مباشر

أسها لتعدد المهمات والواجبات فكان ال بد من أن ال،  ج:  ي الحكم ويت 
تتشارك السلطات فن

 الملك. 
 

ي األردن باالستقرار س: 
ن نظام الحكم فن : يتمت   فشِّ

، وحيث من مزايا النظام الملكي االستقرار وعدم وجود رصاعات  ج:  ألن نوع نظام الحكم ملكي
 عىل الحكم

 

ف والية العهدما مفهوم والية العهد  س:   ؟ عرِّ
 أو إىل أحد إخوته  ج: 

ً
 انتقال الحكم من الملك ألكت  أبنائه سنا
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35المادة 

الملك يعي   
اء رئيس الوزر 
قبل ويقيله وي

استقالته،
اء ويعي   الوزر 
ويقيلهم 
ويقبل 
استقالتهم

33/1المادة 

الملك هو 
الذي يعلن 
الحرب 
ح ويعقد الصل
م  ويتر

المعاهدات 
واالتفاقات

32المادة 

الملك هو 
القائد األعىل
ية للقوات التر 
والبحرية 
والجوية

31المادة 

الملك يصدق
عىل القواني   
ويصدرها 
ويأمر بوضع
األنظمة 
الالزمة 
لتنفيذها

ي األردنوالية العكيف تكون وضح،   س: 
  هد فن

 ىل أكت  أبناء ذلك االبن األكت  إىل أكت  أبناء الملك ثم إ والية الملك تنتقل . 1
ي أكت   . 2

ي كت  أبنائه ولو كان ك كانت الوالية إىل أ األبناء قبل أن ينتقل إليه المل إذا توفن
للمتوفن

 إخوة
ي هذه الحالة تنتقل والية ال . 3

 للعهد وفن
ً
ملك يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور وليا

 من صاحب العرش إليه
 

ي ذكرت صالحيات الملك الدستورية
ي للمواد الدستورية الت 

 مخطط ذهت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ي مزايا النظام الملكي 
 مخطط ذهت 

 

 
 
 
 

مزايا النظام الملك  

  
المرونة ف 
الحكم 
والتسامح

الديمومة 
واالستمرار

ية

تحقيق 
العدالة 
والمساواة 
ادبي   األفر 

استمرارية
اإلنجاز

االستقرار عدم وجود 
رصاعات 
عىل الحكم

وضوح 
الفكر 
السياس  
وتماسكه
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ي : الحقوق والحريات الدرس الرابع
ي الدستور األردن 

 
 ف

د  س: 
ِّ
ي عد

ي الدستور األردن 
 
ي المذكورة ف

 ، مع أمثلة عليهاحقوق المواطن األردن 
ي جملة من الحقوق اذكرها...     

 أو تضمن الدستور األردنن
، حرية ، مثل: المساواةالحقوق المدنية والسياسية . 1 ، حرية الصحافة والطباعة والنشر

 وسائل اإلسالم، حرية التعبت  
 ، مثل: العمل، تكافؤ الفرصاالقتصادية الحقوق . 2

 الطمأنينةة المساكن، تكافؤ الفرص، ، مثل: حرماالجتماعيةو      
 ، مثل: التعليمالثقافيةو 
 حقوق ذوي اإلعاقات . 3

 

ي س: 
ي ذكرها الدستور األردنن

 اذكر المواد والحقوق المدنية والسياسية الت 
ن 1/ 1مادة ) - ي الحقوق والواجبات وإن  (: األردنيون أمام القانون سواء ال تميت 

بينهم فن
ي العرق أو اللغة أو الدين

 اختلفوا فن
(: تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم ضمن 3/ 15مادة ) -

 حدود القانون
 

ي  س: 
ي ذكرها الدستور األردنن

 اذكر المواد والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الت 
 ولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها(: تكفل الد3/ 1مادة ) -
ن 3/ 1مادة ) -  (: تكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع األردنيي 
ي القانون 14مادة ) -

ي األحوال المبينة فن
(: للمساكن حرمة فال يجوز دخولها إال فن

 وبالكيفية المنصوص عليها
ي مدارس 24مادة ) -

ي فن
ن وهو مجانن  الحكومة(: التعليم األساسي إلزامي لألردنيي 

 

 كفل لك الدستور حريات وواجبات فما واجبك تجاه وطنك؟  س: 
ن واألنظمة والتعليمات   -1 ج:  ام بالقواني  ن

 والدفاع عنه المحافظة عىل الوطن -2 االلت 
 

 ما المقصود بذوي اإلعاقة؟ س: 
ي إعاقة ج: 

ورة  تمنعه من أداء واجباته بص األجل بدنية أو عقلية أو حسّيةطويلة كل من يعانن
ي المجتمع 

 كاملة أو فاعلة فن
 

 وبموجبه حقوق لذوي اإلعاقة؟ما القانون الذي صادق عليه جاللة الملك  س: 
ن  ج:  قي 

 قانون حقوق األشخاص المعوِّ
 

ي س: 
 وضح نص المادة لحقوق ذوي اإلعاقات ضمن الدستور األردنن

(: يحمي القانون األمومة والطفولة والشيخوخة ويرىع النشء وذوي اإلعاقة 5/ 1مادة ) ج: 
 ويحميهم من اإلساءة واالستغالل
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ي األرد  أهماذكر  س: 
 
ي مجال التعليم  حقوق األشخاص المعوقي   ف

خاصة فن
 والتعليم العاىلي 

ن وأقرانهم من غت  المع . 1 ن الطلبة المعوقي  ن اعتماد برامج الدمج بي   وقي 
ن إيجاد الكوادر الفنية المؤ  . 2  هلة للتعامل مع الطلبة المعوقي 
ن وتع . 3 ي تدريس الطلبة المعوقي 

ي القطاعاستخدام التقنيات الحديثة فن
ن ليمهم فن العام  ي 

 والخاص
ي الجامعات . 4

ن الذين اجتازوا امتحان الثانوية فن  قبول الطلبة المعوقي 
اء السيارات لتسهل عليهم التنقل . 5  اإلعفاء الجمركي عند شر

 

ي المجتمع كيف عملت الحكومة  س: 
 ؟ عىل دمج ذوي االعاقة فن

ل ب ج: 
ّ
اء سيارات تسّهل عليهم التنق تقديم العديد من الخدمات كاإلعفاء الجمركي عند شر

ي 
  مجال التعليم والتعليم العاىلي وضمان حقوقهم فن

 

ي  س: 
: أولت األردن اهتماما بذوي اإلعاقة. أو ما أهمية دمج ذوي اإلعاقة فن المجتمع فشِّ

 والدراسة؟
ي الحقوق والواجبات، فكان ال بد من  ج: 

ن بينهم فن ن أمام القانون سواء ال تميت  ألن األردنيي 
ي المج

تمع وحمايتهم وتقديم الخدمات لهم، فيشعرون باالنتماء للوطن وأنهم عىل دمجهم فن
هم.   قدم المساواة مع غت 

  

https://www.fb.com/talakheesjo


 

12     www.fb.com/talakheesjohttps://  
 

 : المواطنة اإليجابيةالوحدة الثانية

 االنتماء الدرس األول: 
 ما المقصود بـ االنتماء؟ س: 
شعور داخىلي يجعل المواطن يعمل بحماس وإخالص لالرتقاء بوطنه والدفاع عنه  ج: 

ي اإلقامة عىل أرضه
 والرغبة فن

 

ي الوطن س: 
ورية ومهمة للفرد.. أو اذكر أهمية االنتماء فن  االنتماء حاجة رصن

ّ
 علل: يعد

ن اآلخرين     . 1 كة بينه وبي 
 ُيشعر الفرد بالروابط المشت 

 ُيوجه الفرد توجيها يجعله يفخر باالنتماء . 2
ي حب الوطن ويضخي من أجله . 3

 يجعل الفرد يتفانن فن
 

ي ما المقصود بـ  س: 
 ؟االنتماء الوطتن

ي تزيد من ج: 
امه بمجموعة من الضوابط الت  ن استعداده  السلوك المعت ّ عن امتثال الفرد والت 

ي سبيل الوطنل
 لتضحية فن

ي أهم  ما  س: 
ي مضامي   االنتماء الوطت 

ن االنتماء الوطتن د مضامي 
ّ
  ؟ أو عد

از واالفتخار بالوطن  . 1 ن     االعت 
          الوالء للقيادة الهاشمية  . 2
ن واألنظمة  . 3 ام بالقواني  ن

 االلت 
ام بالقيم والعادات  . 4 ن  والتقاليد     االلت 
  الحفاظ عىل مكتسبات الوطن  . 5
ام  . 1 ي ز الوطنية )مثل: وتقدير الرمو احت 

  (     الراية والنشيد الوطتن
 عن الوطن  . 7

ً
 االستعداد للتضحية دفاعا

 

ي تقوي اإلحساس باالنتماء ما األ  س: 
 ؟مور الت 

 رار والرخاء ألفراد المجتمع   ستقتوفت  األمن واال  . 1
امالحفاظ عىل   . 2  كرامة المواطن وشعوره باالحت 

 

ي ال : اال فّش  س: 
ح:  ... يكون بالشعاراتنتماء الوطتن

ّ
ي أو وض

   ؟كيف يتحقق باالنتماء الوطت 
ي  هي أو ما     

 ؟مظاهر االنتماء الوطت 
 العمل الدؤوب يتحقق ب . 1
 التضحية من أجل الوطن  . 2
ام جميع أبناء الوطن  . 3  احت 
 ظة عىل استقرار الدولة وسالمتهاالمحاف . 4
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ي بناء شخصية الفرد ما  س: 
 ؟ دور المدرسة فن

     الفردتصقل شخصية  . 1
ي بنا  . 2

 ء فكره وإعداده لمواجهة الحياةتسهم فن
ي تصحيح السلوكات الخاطئة . 3

  تسهم فن
ي نفوس الطلبة     اغرس المعتقد . 4

 ت الصحيحة فن
ن  . 5 ن صالحي    تنشئتهم ليكونوا مواطني 

 

  ؟يمكن أن تعت  عن انتمائك لمدرستككيف   س: 
د     

ّ
 االنتماء للمدرسةعن  وسائل أو مظاهر التعبي  أو عد

 االهتمام بالدراسة وطلب العلم والمعرفة  . 1
 المحافظة عىل ممتلكات المدرسة والبيئة المدرسية  . 2
 ممارسة سلوكات إيجابية مع جميع األفراد داخل المدرسة  . 3
ي األنشطة المدرسية  . 4

 المختلفةالمشاركة الفاعلة فن
، احت   . 5 ن   -1 : مثلام القواني 

ً
 للعلم -2  الحضور مبكرا

ً
اما   الوقوف احت 

 عدم االعتداء عىل ممتلكات المدرسة  -3                                   
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الحفاظ عىل 
مكتسبات 
الوطن

ام وتقدي ر احتر
ةالرموز الوطني

االستعداد 
اعا للتضحية دف
عن الوطن

ام بالق يم االلتر 
والعادات 
والتقاليد

ام  االلتر 
بالقواني   
واألنظمة

الوالء للقيادة
الهاشمية

از  االعتر 
واالفتخار 
بالوطن

مضامي   االنتماء 
  
الوطن 

مظاهر 
االنتماء 
  
الوطن 

العمل 
الدؤوب

التضحية 
ألجل الوطن

المحافظة 
عىل 

االستقرار

ام  احتر
الجميع

ام القواني   
احتر

المدرسية

  
المشاركة الفاعلة ف 
األنشطة المدرسية

ع سلوكات إيجابية م
  المدرس

ةاألفراد ف 
المحافظة عىل 
ممتلكات المدرسة

االهتمام بالدراسة
وطلب العلم

مظاهر أو وسائل االنتماء 
للمدرسة
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ي 
 : المشاركةالدرس الثان 

 عّرف المشاركة س: 
ي مختلف المجاالت السياسية  ج: 

ما يقوم به أعضاء المجتمع من أنشطة لخدمة مجتمعهم فن
 تعليمية واالقتصاديةوال ةواالجتماعية والثقافي

 

 المشاركةأنواع اذكر  س: 
 بالرأي  : معنوية -2: بالعمل     مادية  -1ج: 
 

د  س: 
ّ
ي الحياة العامةعد

 
 لإلنسا  فوائد المشاركة ف

 اكتساب مهارات التخطيط والقيادة والعمل الجماىعي  . 1
 تنمية اإلحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع  . 2
ام أفراد المجتمع  . 3  كسب احت 
ي اآلخرين والقدرة عىل تغيت  الذات إىل األفضل  . 4

 اكتساب قوة التأثت  فن
 تعلم أصول الممارسة الديمقراطية وأسسها  . 5

 

ي الحياة  صور المشاركةا م س: 
  ؟العامةفن

ي فعالياتها    
ي يمكن للفرد المشاركة فن

 أو اذكر أهم المؤسسات والجمعيات الت 
 المؤسسات التعليمية  . 1
 الجمعيات الكشفية  . 2
 مراكز الشباب  . 3
 الجمعيات األهلية  . 4

 

ي المشاركة كيف تسهم  س: 
 ؟وفوائدها  فعالياتهاأو ما هي  ؟المؤسسات التعليمية فن

األنشطة الثقافية واالجتماعية  : تتيح المدرسة للطالب فرصة المشاركة الفاعلة من خالل ج: 
 والبيئية 

 

ي  المشاركةكيف تسه  س: 
 وفوائدها؟ فعالياتهاأو ما هي  ؟م الجمعيات الكشفية فن

 توىلي زمام المبادرة والقيادة  -2مهارات االعتماد عىل الذات   -1باب: تعليم الش ج: 
 المشاركة االيجابية  -3                          

 

 ؟فعالياتهاأو ما هي كيف تسهم مراكز الشباب بالمشاركة؟   س: 
ي  ج: 

 والثقافية  -3واالجتماعية  -2الرياضية  أنشطتها  -1: توفر للشباب فرصة المشاركة فن
ي أنشطتها المختلفة..  س: 

 علل: توفر مراكز الشباب فرصة المشاركة فن
 فوائد مراكز الشبابأو اذكر 
    إكسابهم مهارات حياتية متنوعة  . 1
امج المتعددة وإعدادهم للم . 2  ستقبل من خالل الت 
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؟ س:  ي  ما المقصود بـ المركز الشبان 
ي األنشطة الرياضية واالجتماعية  ج: 

مراكز توفر للشباب فرصة المشاركة فن
 والثقافية. 

 

ف الجمعيات األهليةالجمعيات األهليةـ ـما المقصود ب س:   ؟ أو عرِّ
ن لمجتمعهم جمعيات أسستها مجموعة ج:  ن المحبي   من المتطوعي 

 

 ومجاالت اهتمامها؟ فعالياتهاأو ما هي ؟ الجمعيات األهلية ما هي أهم أنشطة س: 
 ل األيتامكفالة األطفا  -2تعليم الكبار    -1 ج: 
 الحفاظ عىل البيئة  -4تنمية مهارات الشباب    -3    
 

د  س: 
ّ
ي المجتمعأبرز عد

 
 جوانب تأثي  المشاركة ف

ي  -1  ج: 
 الجانب االجتماىعي    -2   الجانب الثقافن

ي  -3  
 الجانب الصخي  -4  الجانب البيت 

 

ي المجتمعالمشاركأثر ما  س: 
 
ي الجوانب  ة ف

  التالية: فن
ي  . 1

 
ي العالمي  -2 تعزيز الثقافة الوطنية  -1: الجانب الثقاف

 والتواصل الثقافن
                       3-  

ً
 وإبراز صورة األردن عالميا

ن واألنظمة والثقافات المختلفة -1: الجانب االجتماعي  . 2 ام القواني 
 احت 

 تعزيز القيم األخالقية  -2       
  التكافل االجتماىعي  -3                                 
 مواجهة الكوارث واألزمات  -4                                 

 دعم األنشطة الرياضية والصحية -5          
ي ا . 3

ي حماية البيئة من مختلف أشكال التلوثلجانب البيت 
 : المساهمة فن

ي  -1 :  الجانب الصخي  . 4
ن  المساعدة فن  توفت  الخدمات العالجية والصحية للمواطني 

    2-  
ً
ن صحيا ن العالج لغت  المؤمني   إقامة أيام طبية مجانية وتأمي 

 

ي حماية البيئة من التلوث..   س: 
 أو ما هي طرق الحماية من التلوث؟كيف يتم المساهمة فن

 لجان إلعادة تدوير الورق      إنشاء . 1
باستخدام نظام  . 2  تنقية مياه الشر
  ترشيد استخدام الكهرباء . 3
ي صنع أشكال جمالية . 4

 االستفادة من مخلفات النفايات فن
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 : العمل التطوعي الدرس الثالث
؟ س:   ما المقصود بالعمل التطوىعي
ي الجهد الذي يبذله المواطن من أجل مجتمع ج: 

 أو بالمال عن ه أو بيئته سواء هذا الجهد بدنن
ي سبيل سعادة اآلخرين

 طيب نفس فن
 

صور 
  
المشاركة ف 
الحياة 
العامة

الجمعيات 
األهلية

المؤسسات
ةالتعليمي

الجمعيات 
الكشفية

مراكز 
الشباب

  
أثر المشاركة ف 
المجتمع

جوانب تأثت  )
(المشاركة

الجانب 
الصح  

الجانب 
االجتماع  

الجانب 
  
الثقاف 

الجانب 
  
البين 

https://www.fb.com/talakheesjo


 

11     www.fb.com/talakheesjohttps://  
 

أهمية العمل التطوع  

(فوائد العمل التطوع  )

منح الشباب 
فرصة أداء 

الخدمات وحل 
المشكالت 
بأنفسهم

راء التعبت  عن اآل
  
واألفكار ف 

القضايا العامة

تقدير قدرات 
الشباب 
ومهاراتهم

وى االرتقاء بمست
المجتمع

  أهمية العمل التطوىعي للمجتمع؟ ما  س: 
ةأو        للعمل التطوعي فوائد كثي 

ً
 ا منها.. ، اذكر بعض

 االرتقاء بمستوى المجتمع . 1
 تقدير قدرات الشباب ومهاراتهم . 2
ي القضايا العامة . 3

 التعبت  عن اآلراء واألفكار فن
 بأنفسهم، وحل المشكالت بمجهودهم الشخصي منح الشباب فرصة أداء الخدمات  . 4

 

ا س:  ي بناء المجتمع وتأكيد تماسكه اجتماعيًّ
ة أساسية فن ن  علل: العمل التطوىعي ركت 

ا  ألنه ممارسة إنسانية ارتبطت ج: 
ً
ي الخت  والعمل ا ارتباط

 بكل معانن
ً
لصالح عند كل وثيقا

ية منذ القدم  المجموعات البشر
 

.. طوعي العمل الت مجاالت عدد أهم  س:   .. أو اذكر أمثلة عىل عمل تطوىعي
القيام بحمالت النظافة والصيانة لألماكن العامة كالحدائق والطرق وأرصفة المشاة  . 1

 وتنظيم حمالت لزراعة األشجار   ،والغابات والمالعب الرياضية
ي ال يمكنهم القيام بها  . 2

مساعدة ذوي اإلعاقة عىل أداء بعض الوظائف والمهام الت 
 وحدهم 

عات لهم وتوزيــــع األطعمة واأللبسة عليهم مساع . 3 ن بجمع تت  دة الفقراء والمحتاجي 
 ومعاونتهم عىل استصالح مساكنهم أو استحداثها 

ع بالدم  . 4  التت 
 

ي تفيد البيئة المدرسيةما األعمال الت س: 
  ؟طوعية الت 

 أو اذكر أمثلة عىل أعمال تطوعية تفيد البيئة المدرسية    
 صيانة األثاث المدرسي  . 1
 مساعدة الطلبة الفقراء  . 2
ي حديقة المدرسة  . 3

 غرس األشجار فن
 تنظيم حركة المرور أمام المدرسة  . 4
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مساعدة الفقراء 
والمساكي   

مساعدة ذوي 
اإلعاقة 

القيام بحمالت 
النظافة والصيانة 
لألماكن العامة

مجاالت العمل التطوع  

ور تنظيم حركة المر 
أمام المدرسة

  
غرس األشجار ف 
حديقة المدرسة

مساعدة الطلبة 
الفقراء

صيانة األثاث 
المدرس  

  
مجاالت العمل التطوع  ف 

المدرسة
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ة الحضاريةالوحدة الثالثة  : السي 

 : محافظة الطفيلة الدرس األول
ي لمحافظة الطفيلة؟ أين تقع محافظة الطفيلة س: 

د الموقع الجغرافن
ِّ
 أو حد

   183جنوب المملكة األردنية الهاشمية عىل بعد  ج: 
ً
من عّمان، ومركزها مدينة كم جنوبا

 الطفيلة 
 ؟كم تبلغ مساحة محافظة الطفيلة  س: 
 كم مربــع   2444 ج: 
؟ ما اسم الطفيلة س: 

ً
 قديما

 الصلصاىلي  ج: 
ن  توفل ومعناه الطي 

ن  س:  ي لمدينة الطفيلة بي ّ
  .. التطور التاريخ 

 التاريخية للطفيلة؟أو ما األهمية    
ن مملكة وامتدت حت  أقام فيها األدوميو  . 1

ا   واتخذت المملكة من بصت 
ً
العقبة جنوبا
 ق.م( 1244عاصمة لها )

 خضعت لحكم األنباط ثم  . 2
ا ثم احتلها الرومان الذي . 3   م(141) ن دخلوا البت 
ي معركة الطفيلة  . 4

ى وشاركوا فن  م(1518)احتضن أهل الطفيلة قوات الثورة العربية الكت 
ي م وقدموا 

 قاومة القوات العثمانية وهزيمتهاالتضحيات فن
ي مجال استثمار الموارد الطبيعية . 5

 تشهد حاليا تطورا وازدهارا خاصة فن
 معركة الطفيلة؟ـ ما المقصود ب س: 
ي الطفيلة عام  ج: 

ي  1518معركة وقعت فن
وفيها شارك أهل الطفيلة قوات الثورة العربية فن

 مقاتلة القوات العثمانية
 علل:  س: 

 
 (الطفيلة الهاشمية) لة لقبطلق عىل الطفيأ

ي معركة الطفي حيث احتضنوا قوات الثورة العربية لما بذله أهلها من تضحيات ج: 
ي فن

لة وفن
 مقاومة القوات العثمانية

ي محافظة الطفيلةاذكر أهم  س: 
 
 ، مع أمثلة عليهاالمعالم الحضارية ف

(  خربة التنور  -1 : مثل ،المواقع األثرية . 1   )موقع أدومي
ا  -2         )عاصمة المملكة األدومية( بصت 
ا(  الذريــــح )من مدن األنباط المهمة خربة -3         خارج العاصمة البت 

 مقام فروة بن عمرو الجذامي  -1، مثل: المقامات الدينية . 2
 الحارث بن عمت  األزدي  -2          

  تشهد ذات أطالح الذي اس )قائد شيةكعب بن عمت  الغفاري   -3         
( 15بمعّيته                                                 

ً
 صحابيا

 الطفيلة جنوب

 األردن
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ي 
 
الطفيلة إىل الصحابة الذين تنبيه: تعود مقامات صحابة الرسول صىل هللا عليه وسلم ف

 استشهدوا عىل أرضها

 (1585)أنشئت عام محمية ضانا  -1، مثل: الطبيعية والسياحية المواقع . 3
بيطة -2                  حمامات عفرا والت 

 (2445تأسست عام )جامعة رسمية جامعة الطفيلة التقنية  ، مثل: المعالم الحديثة . 4
 

ن  س:   ضانا األهمية السياحية لمحميةبي ِّ
ي المنطقة وأهمها . 1

 من أجمل المحميات الطبيعية فن
ية فيها . 2  تمتاز بتعدد أنواع الحياة الت 
ا . 3  احتوائها عىل نباتات وحيوانات وطيور مهددة باالنقراض عالميًّ
 فيها عدد من المواقع األثرية المهمة . 4
ن  س:  بيطةبي ِّ  األهمية السياحية لحمامات عفرا واليرر
ي األردن ج: 

 من أهم مناطق السياحة العالجية فن
بيطة بحاجة للعديد من االستثمارات حت  تصبح جاذبة للسياح داخل  تنبيه: حمامات عفرا والير

 وخارج األرد 
 

 ؟أسباب تأسيسهاأو ما  ؟2445الطفيلة التقنية تأسست عام : تأسيس جامعة فش  س: 
 م التعليم العاىلي والبحث العلمي تدعحت   . 1
ن  : عن طريق المجتمع المحىلي خدمة  . 2 ن الماهرين والمتخصصي  رفد المجتمع بالخريجي 

ي المجاالت المختلفة
  فن

 

ا  س:  ا مهمًّ  ؟أهمية خربة الذري    ح... أو ما  فش: تعد خربة الذريــــح موقًعا أثريًّ
ا . 1 ي بنوها خارج عاصمتهم البت 

 هي من مدن األنباط المهمة الت 
 تحوي معبدا ذا زخارف جميلة . 2
 السلعوفيها قلع  . 3

 

ي أل الخط
ي تعاقبت عىل محافظة الطفيلة واألحداث هم الحضاراتالزمت 

 الت 

 

2005

جامعة 
الطفيلة 
التقنية

1989

محمية ضانا

1918

  
الحكم العثمائ 

لةمعركة الطفي

م106

حضارة 
الرومان

حضارة 
األنباط

م.ق1200

حضارة 
األدوميي   
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ي الطفيلة
 
ي للمعالم الحضارية ف

 مخطط ذهت 

ي 
 : محافظة معا الدرس الثان 

 أين تقع محافظة معان؟ س: 
كم عن عمان ومركزها مدينة   214جنوب األردن وتبعد  ج: 

معان

 كم تبلغ مساحة محافظة معان؟  س: 
 كم مربــع  33444ج: 

 

 تسميات محافظة معا  قديًمااذكر بعض  : س
    معو  -1 ج: 

َ
نَ     -2ن     -3معي 

َ
ل أو الماء الجاري)ومعناها: ماعون ن  (المتن

 

ن  س:  ي لمحافظة معا اذكر األهمية التاريخية لمحافظة معان، أو بي ّ
 التطور التاريخ 

 للقوافل التجارية القادمة من الجزيرة العبية والذاهبة إليها منذ أقدم   )قديما( . 1
ً
ا كانت معت 

 العصور
ي القرن السادس ق.م)األنباط(  . 2

 نشأت فيها دولة األنباط فن
 م141 الروماناحتلها )الرومان(  . 3
ي صىل هللا عليه وسلم وازدهرت )الحضارة اإلسالمية: األموي(  . 4 ي عهد النت 

دخلها اإلسالم فن
ي ا
 األموي لعرص فن
5 .  ) ي العرص العباسي )الحضارة اإلسالمية: العباسي

 ثم تراجعت فن
1 .  ) ي

ي ))الحضارة اإلسالمية: العثمانن
ي العرص الكردي العثمانن

 ( 1518-1517ازدهرت فن

المعالم الحضارية
للطفيلة

المواقع 
األثرية

خربة التنور

ا بصت 

خربة الذري    ح

المقامات 
الدينية

فروة الجذام  

الحارث األزدي

كعب الغفاري

ية المواقع الطبيع
والسياحية

محمية ضانا

بيط ةحمامات عفرا والتر

المعالم 
الحديثة

جامعة الطفيلة
التقنية

محافظة 

 معان
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7 .  ) ي
ي )الحضارة اإلسالمية: العثمانن

ى وشاركوا فن انحاز أهلها للثورة العربية الكت 
ى   1518معركة معان الكت 

شهدت بدايات نشوء الدولة األردنية الحديثة عندما قدم إليها األمت  ( )التاريــــخ الحديث . 8
 1521-4-11وتشكلت أول حكومة أردنية  1524عبد هللا األول 

 

، معون؟ س:  ن  ما المقصود بـ ماعون، معي 
ل أو الماء الجاري ج:  ن ي المتن

 تسمية قديمة لمحافظة معان وتعتن
 

 أهمية موقع محافظة معا اذكر  س: 
ا للقوافل التجارية من الجزيرة العربية والذاهبة إليها منذ أقدم العصور  ج:   كانت معت 

 

ي الحضارة اإلسالميةوضح  س: 
 
ي لمحافظة معا  ف

 الدور التاريخ 
ي العهد النبوي . 1

 دخلها اإلسالم فن
ي العرص األموي . 2

 أصبحت مزدهرة فن
ي العرص العباسي  . 3

 تراجعت مكانتها فن
ي العرص الكردي العثما . 4

ي ازدهرت فن
 والسبب: وقوعها عىل طريق الحجنن

ى . 5 ي الثورة العربية ومعركة معان الكت 
 شاركت معان فن

ى؟ س:   ما المقصود بـ معركة معان الكت 
ي معان عام  ج: 

ي وقعت فن
م وفتحت الطريق لتقدم الثورة نحو دمشق 1518المعركة الت 

ي فيها. 
 وإنهاء الحكم العثمانن

ى النتائجما   س:  ي أسفرت عنها معركة معا  الكير
 م؟1518الواقعة عام  الت 

ى نحو دمشق   -1 ج:  ي  -2فتحت الطريق لتقدم الثورة العربية الكت 
 إنهاء الحكم العثمانن

 

 ت بلدة الحميمة مكانة تاريخية هامةعلل: احتل س: 
ن  -1 ج:  اء: وفيها ولد ثالثة من الخلف -2الحميمة كانت منطلقا لتأسيس دولة العباسيي 

 السفاح، المنصور، المهدي
 

ي محافظة معان س: 
ن الذين ولدوا فن  اذكر ثالثة من الخلفاء العباسيي 

 المهدي -3المنصور    -2عبد هللا المعروف بالسفاح    -1 ج: 
 

ي نشأت عىل أرض معا اذكر  س: 
 الحضارات الت 

(  -2 األنباط حضارة  -1 ج:  ي
 الحضارة اإلسالمية )العرص األموي والعباسي والعثمانن

 

ي الذاكرة الوطنية األردنية س: 
 ناقش: تحتل معان مكانة مهمة فن

ح    
ّ
ي تاري    خ األرد  الحديثأو وض

 
ي الذي لعبته محافظة معا  ف

 الدور التاريخ 
 1524هللا األول شهدت بدايات نشوء الدولة األردنية الحديثة لما قدم عليها األمت  عبد  . 1
 1521أول حكومة أردنية  تشكيلتم وفيها اتخذ األمت  قراراته و  . 2
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ق  ي وبدء نشأة إمارة شر
 
تنبيه: تاري    خ األرد  الحديث يبدأ من بعد انتهاء الحكم العثمان

 األرد 
 

ي محافظة اذكر أهم  س: 
 
المعالم الحضارية ف

 معا 
اآثار  . 1 ا عاصمة العرب األنباطالبي   : البت 
 الشوبكقلعة  . 2
 الملك عبد هللا المؤسسقرص  . 3
 : جامعة الحسي   بن طالل . 4
من المعالم الحضارية الحديثة تأسست )

 (م1555
 

ااذكر  س:  ات البي  ا السياحية..  ممي    ... أو أهمية البت 
 إحدى عجائب الدنيا السبع -2 عاصمة مملكة العرب األنباط   -1 ج: 

 محط أنظار الزوار من جميع أنحاء العالم -4 دّرة المواقع السياحية األردنية        -3 
ي الصخر -5 

 نموذج هندسي فريد للسدود وقنوات المياه -1 مدينة وردية منحوتة فن
ا من عجائب الدنيا السبع س:  : تعد مدينة البت   فشِّ
 ألنها مدينة وردية منحوتة بالصخر )أحد أهم كنوز التاريــــخ القديم( . 1
 هنموذج هندسي للسدود وقنوات الميا . 2

 

ح التطور أو  س: 
ّ
 األهمية التاريخية لقلعة الشوبكوض

ة األدومية ثم . 1 ي الفت 
نشئت فن

 
ة النبطية أ ي الفت 

 مت  أنشئت؟( س: ) أعيد ترميمها فن
من  س: ) م1115أعاد بناءها األمت  )بلدوين األول( حاكم الّرها وأصبح ملك القدس  . 2

 أعاد بناءها؟(
يال: أي الجبل  . 3 طلق عليها اسم مونت 

 
ما اللقب الذي يطلق عىل قلعة  س: ) الملوكي أ

 الشوبك؟(
 

يال؟ س:   ما المقصود بـ المونت 
 االسم الذي أطلق عىل قلعة الشوبك ومعناه الجبل الملوكي  ج: 

 

ي تاريــــخ األردن علل: يعد قرص الملك عبد هللا المؤسس من أهم المواقع األثرية  س: 
فن

 (؟ة قرص الملك المؤسسأهمي)أو ما  الحديث
ا له عند قدومه من الحجاز  اتخذه األمت  عبد  . 1    1524-11-21هللا األول مقرًّ
ي بناء األردن الحديث . 2

 اتخذت فيه قرارات كانت حجر األساس فن
 تم تحويله إىل متحف . 3

 

 

المعالم 
الحضارية 

لمحافظة معان

ا آثار البتر

قلعة الشوبك

قرص الملك عبد هللا
المؤسس

لجامعة الحسي   بن طال
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 ما المقصود بـ وسام معان؟ س: 
ي تاريــــخ األردن الحديث  ج: 

ميدالية تذكار حرب معان ومن أبرز األوسمة فن
ى ن تكريما لقادة وشهداء معركة معان الكت  يف الحسي   استحدثها الشر

 

 أي تتوفر النسخة الوحيدة لوسام معان؟ س: 
ي معان ج: 

ن بن طالل فن   جامعة الحسي 
  

ي لمحافظة معا اذكر بعض  س:  اث الشعتر
 مظاهر الي 

ي  . 1 للنساء والرجال، مثل: ثوب الهرمز للعروس المعانية، الثوب للرجل مع  الزي الشعت 
 والشماغ الجناد 

ي االحتفاالت  . 2
 خاصة الزواج، مثل: رقصة السامر الرقصات الشعبية فن

 األطعمة الشعبية، مثل: البخاري . 3
  
ي معا ا هي م س: 

 
 ؟مظاهر األعراس ف

ن واليدين  -1 ي تؤدى آخر االحتفال بمصاحبة حركات إيقاعية من القدمي 
 رقصة السامر الت 

 ويقدم فيها أحد األطعمة الشعبية وأشهرها البخاري  للمدعوين إقامة وليمة -2
 تلبس العروس ثوب الهرمز، والرجل يرتدي الثوب والجناد والشماغ -3

 ما المقصود بـ رقصة السامر؟ س: 
ي االحتفاالت كالزواج، تؤدى آخر االحتفال بمصاحبة حركات  رقصة معانية تراثية ج: 

تؤدى فن
ن واليدين  إيقاعية من القدمي 

 

 ما المقصود بـ ثوب الهرمز؟ س: 
من أشهر األثواب الخاصة بالمرأة المعانية كونه اللباس الرسمي للعروس ويعد مثاال  ج: 

 للحشمة والجمال
 

 علل: يعد ثوب الهرمز مثاال للحشمة والجمال س: 
 ألنه ثوب ساتر للعروس يتألف من عدة قطع ومصنوع من الهرمز الحرير ج: 

 

 ما سبب تسميته بالهرمز؟ س: 
 ألنه مصنوع من قماش الهرمز الحريري ج: 

 

 مم يتألف ثوب الهرمز؟ س: 
 الثوب والعصابة والشد والحزام ج: 

 

؟ س:  ي
انر ي الت 

 مم يتألف ثوب الرجل المعانن
 الثوب والجناد والشماغ ج: 

 

 ما المقصود بـ الجناد؟ س: 
 الحزام الذي يضعه الرجل عىل خرصه ج: 
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 ما المقصود بـ الشماغ؟ س: 
ب بخيطان القطن األبيض ويلبس فوقه العقال  ج: 

ّ
لباس الرأس ولونه أحمر ويــهد

 األسود
 

 البخاري؟ما المقصود بـ أكلة  س: 
 أحد األطعمة الشعبية ألهل معان يعدونها كوليمة عرس ويقدمونها للمدعوين  ج: 
 

ي ا
ي مرت عىل محافظة معا أل لخط الزمت 

 هم األحداث التاريخية الت 

 
 

 : العقبةالدرس الثالث
 أين تقع محافظة العقبة؟ س: 
 كم من عمان، مركزها مدينة العقبة  324جنوب األردن، عىل بعد  ج: 

 

 كم تبلغ مساحة العقبة؟  س: 
 كم مربــع  7444 ج: 

 

 اتسميات أطلقت عىل العقبة قديمً اذكر  س: 
 عقبة اآليلة -3آيلة اإلسالمية    -2آيلة )ومعناه: مدينة هللا(   -1 ج: 

 

طلق عليها العقبة وما معناه؟ س: 
 
 مت  أ

ي الجبل ج: 
ة حكم المماليك، ومعناه: الطريق الوعر فن  فت 

 

ن  س:  ي بي ّ
ي عت  الحضارات المختلفة لمحافظة العقبة التطور التاريخ 

.. أو ما الدور التاريخن

 الذي لعبته العقبة عت  العصور؟
ي األلف األول ق.م:  . 1

تصدير النحاس  -2مركز لصهر النحاس وصناعته   -1مدينة أدومية فن
 عت  الميناء

2 .  :  مركز تجاري مهم -2ميناء بحري   -1العهد النبطي
3 .  : ي

 مركز تجاري مهم -2ميناء بحري  -1العهد الرومانن
ي العهد النبوي  . 4

 ـه: 5اإلسالم: دخلها اإلسالم فن

1999
جامعة 
ن الحسي   ب
طالل

1921
تشكيل
أول 

حكومة 
أردنية

1920
قدوم األمت  عبد 
ا هللا واتخاذه قرص 

  معان
ف 

قرص الملك )
(عبدهللا المؤسس

1918
معركة 
معان 
ى الكتر

1517-
1918

الحكم 
الكردي 
  
العثمائ 

العهد 
النبوي

األموي

العباس  

م106

احتالل 
الرومان

 العقبة
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ي عهد عثمان نشأت أقدم مدينة إسالمية:  -1
 هـ25بن عفان  آيلة اإلسالمية فن

 ميناؤها يضاهي الموانن  اإلسالمية -2
: دخل الحكم . 5 ي

ي  1517تها قوات الثورة العربية العثمانن
 معلنة انتهاء الحكم العثمانن

 التاريــــخ الحديث:  . 1
 م   1552لطة ميناء العقبة إنشاء س . 1
       يخدم األردن والدول المجاورة ا دولي أصبح ميناؤها  . 2
 م     2441نطقة اقتصادية خاصة إعالنها م . 3
 منطقة جاذبة لالستثمارات الصناعية والتجارية  . 4

 

 ما المقصود بـ آيلة؟ س: 
 أحد تسميات العقبة قديما ومعناه: مدينة هللا.  ج: 
 ما المقصود بـ آيلة اإلسالمية؟ س: 
ي عهد الخليفة  ج: 

ي نشأت فن
اسم أطلقه علماء اآلثار عىل المدينة اإلسالمية القديمة الت 

 عثمان
ن  س:  ة حكم األدوميي   بي ِّ  األهمية االقتصادية للعقبة أثناء في 
 تصدير النحاس عت  ميناء العقبة -3نت مركزا لصهر النحاس وصناعته  كا  -1 ج: 

 

ن  س:  ي األهمية االقتصادية للبي ِّ
ي العهد النبطي والرومان 

 
 عقبة ف

 مركز تجاري مهم -2ميناء بحري مهم     -1 ج: 
 

ن  س:  ي العهد  األهمية التاريخية واالقتصادية لمدينة آيلة اإلسالميةبي ِّ
)أو مدينة العقبة فن

)  اإلسالمي
ي هللا عنه . 1

ي عهد عثمان رضن
ي تم إنشاءها خارج الجزيرة  من أقدم المدن اإلسالمية فن

والت 
 العربية

 ميناؤها يضاهي أهم الموانن  اإلسالمية . 2
 

ن   س:  ي الوقت الحاض  بي ّ
 
 األهمية االقتصادية للعقبة ف

          1552طة ميناء العقبة إنشاء سل . 1
 ميناء العقبة دوليا يخدم األردن والدول المجاورةأصبح  . 2
    2441إعالنها منطقة اقتصادية خاصة  . 3
 منطقة جاذبة لالستثمارات الصناعية والتجارية . 4

 

 م؟2441ما المقصود بإعالنها منطقة اقتصادية خاصة عام  س: 
 أي منطقة معفاة من الرسوم والجمارك ج: 
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ي محافظة العقبةالمعالم الحضارية اذكر أهم  س: 
 
 )التاريخية والسياحية( ف

نطية -2  عصيون جابر    -1، مثل: المواقع األثرية . 1 ن  الكنيسة البت 
 قلعة العقبة -4آيلة اإلسالمية     -3                             
 صحراء رم، مثل: المواقع الطبيعية . 2
 متحف الكائنات البحرية  -2   محطة العلوم البحري -1مثل:  ،مرافق البيئة البحرية . 3

ه العقبة البحري -4     مركز الغوص الملكي  -3           ن  متتن
 

 ما المقصود بـ عصيون جابر؟  س: 
ة األدومية  ج:  ي محافظة العقبة تعود للفت 

 منطقة أثرية فن
ن  س:   ة عصيو  جابرطقهمية التاريخية واالقتصادية لمناألبي ّ
ة األدومية     منطقة -1 ج:   تحوي آثار أفران لصهر النحاس -2أثرية تعود للفت 
 

نطية؟ س:  ن  ما المقصود بـ الكنيسة البت 
ي محافظة العقبة ج: 

ي العالم وتوجد فن
 من أقدم الكنائس فن

ا له عند قدومه إىل المدينة
ً
يف الحسن بن عىلي مسكن  تنبيه: قلعة العقبة اتخذها الشر

 
ات صحرا رم السياحيةأو ما هي ... اذكر أهمية صحراء رم   س:   ؟ممي  
ي محافظة العقبة  . 1

 من أهم مناطق الجذب السياحي فن
 مناطق األردن والعالم يتوافد إليها السياح من مختلف . 2

 

 إليها السياحيتوافد السياح تعد صحراء رم من أهم مناطق الجذب السياحي و علل:  س: 
   والمناظر الطبيعية جمال الصحراءل . 1
 بال الفريدة  الج . 2
 ممارسة الرياضات المتنوعة . 3

 

ي العقبة؟ كيف  س: 
 أنشئت محطة العلوم البحرية فن

موك   ج:  ن الجامعة األردنية وجامعة الت   كمحطة علميةبالتعاون بي 
 

ي العقبة س: 
: إنشاء محطة العلوم البحرية فن  أسباب إنشاء محطة العلوم .. أو ما فشِّ

ي خليج العقبةلتكون محطة علمية لدراسة األحياء  . 1
ي تعيش فن

 البحرية الت 
ي خليج العقبة . 2

ي تعيش فن
 ودراسة سبل حماية األحياء البحرية الت 

 

ه العقبة البحري؟ س:  ن  ما المقصود بـ متتن
ي محافظة العقبة تحوي أنواعا فريدة من الكائنات البحرية والمرجان ج: 

 محمية بحرية فن
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 ما المقصود بـ محطة العلوم البحرية؟ س: 
موك لدراسة  ج:  ن الجامعة األردنية والت  محطة علمية تم إنشاؤها بالتعاون بي 

ي خليج العقبة. 
 وحماية األحياء البحرية فن

ي المتأثر  اث الشعتر
ي المحافظات األردنية بمعالمها البحرية، وبالي 

 
تنبيه: تنفرد محافظة العقبة عن باف

 بالبيئة البحرية
 

اثية اذكر أهم س:  ( المظاهر الي  ي اث الشعتر
، مع توضيح المقصود من  لمحافظة العقبة )الي 

 كل منها
ي العقبة من مكوناته السمك الطازج واألرز  الصيادية:  . 1

ي فن  طعام شعت 
مسمية . 2 : آلة موسيقية للصياد يصنعها بنفسه من الخشب واألوتار الفوالذية ويشبه السُّ

 شكلها حبة السمسم 
شجرة مجّوف عرضه مت  واحد وطوله : قوارب مصنوعة من جذع القوارب القديمة . 3

 إىل أربعة أمتار 
ً
ن ويست  بمجداف يسم )الهوري( ويسم يصل أحيانا ويحمل شخصي 
ّيس  (قائده )الرَّ

 فش: تسمية آلة السمسمية الموسيقية بهذا االسم س: 
 ألنه شكلها يشبه حبة السمسم.  ج: 

 

ي تنبيه: يتشابه تراث العقبة مع 
 
  مرص والجزيرة العربيةمد  عربية ساحلية أخرى ف

https://www.fb.com/talakheesjo


 

30     www.fb.com/talakheesjohttps://  
 

ي تعاقبت عىل محافظة العقبة
ي ألهم الحضارات واألحداث الت 

 الخط الزمت 

 
ي 
 
ي للمعالم الحضارية ف

 العقبةمخطط ذهت 

 
  
 
 
 
 
 
 

2001

إعالنها 
منطقة 
اقتصادية
خاصة

1952

إنشاء 
اء سلطة مين
العقبة

1917

دخول 
رة قوات الثو 
العربية 
وانتهاء 
الحكم 
  
العثمائ 

ه   29

مدينة آيلة
اإلسالمية 
  عهد 

ف 
الخليفة 
عثمان

م630/ ه  9

دخلها 
اإلسالم

ي ميناء بحر 
ومركز 
  
تجاري ف 
العهد 
النبط  
  
والرومائ 

األلف األول
م.ق

مدينة 
أدومية 
لصهر 
النحاس 
وتصديره

المعالم الحضارية 
للعقبة

المواقع 
األثرية

عصيون جابر

نط يةالكنيسة البت  

آيلة اإلسالمية

قلعة العقبة

يةالمواقع الطبيع صحراء رم

حريةمرافق البيئة الب

محطة العلوم البحرية

ةمتحف الكائنات البحري

مركز الغوص الملك  

ه العقبة البحري متت  
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ي الدروس بخصوص محافظات الطفيلة ومعا  والعقبة، ومثال 

 
جدولة ألهم ما ورد ف

 واحد عىل المعالم الحضارية
 
 

 العقبة معا  الطفيلة 

 جنوب األرد  جنوب األرد  جنوب األرد   الموقع
 توفل التسميات

 :  الصلصاىلي المعت 
 الطي  

 ماعو  –معي    –معو  
ل أو الماء  : المي   المعت 

 الجاري

 آيلة: مدينة هللا
 آيلة اإلسالمية
 عقبة آيلة

ي عرص 
 
العقبة: ف

 المماليك
ومعناه: الطريق الوعر 

ي الجبل
 
 ف

ا( األدوميي    الحضارات  )بصي 
 األنباط
 الروما 

ي )معركة 
 
الحكم العثمان

 الطفيلة(

 األنباط
 الروما 

اإلسالم: العهد األموي 
 والعباسي 

ي 
 
 الحكم الكردي العثمان

 )معركة معا (
 بداية نشأة الدولة األردنية

 األدوميي   
 األنباط
 الروما 

اإلسالم: عهد الخليفة 
 عثما 

ي 
 
 الحكم العثمان

 

المعالم 
 الحضارية
)التاريخية 
 والسياحية(

 خربة التنورالمواقع األثرية: 
الحارث المقامات الدينية: 

 األزدي
المواقع الطبيعية والسياحية: 

  محمية ضانا
جامعة المعالم الحديثة: 
 الطفيلة التقنية

ا  آثار البي 
 قلعة الشوبك

قرص الملك عبد هللا 
 المؤسس

 جامعة الحسي   بن طالل

المواقع األثرية: 
 عصيون جابر

المواقع الطبيعية: 
 صحراء رم

مرافق البيئة البحرية: 
 محطة العلوم البحرية

 
اث  الي 
ي   الشعتر

 رقصة السامر 
 أكلة البخاري
 ثوب الهرمز

 الصيادية
 السمسمية

 القوارب القديمة

https://www.fb.com/talakheesjo


 

32     www.fb.com/talakheesjohttps://  
 

https://www.fb.com/talakheesjo

