
                                                                                                                         

         

 تلخيص درس االنجازات في وطني                 

                                      الصف الرابع         

 في هذا  الملخص.                                                      ٣٥مالحظة : تمت االجابة على اسئلة الدرس ص   

 

 

 

 بعض الحضارات القديمة : االنباط /الرومان  

 بعض المواقع االثرية : قلعة عجلون /البتراء /المدرج الروماني  

 علينا ان نحافظ عليها وال نعبث بها . 

 

 نشأة الدولة االردنية               

 ا  

 ن  لملك عبدهللا االول بن الحسيا

 م(   ١٩٢١أسس الدولة االردنية الحديثة   الملك عبدهللا االول بن الحسين عام) 

 امارة شرق االردن ( وعرفت قديماً )

 لتنظيم شؤون البالد      اسس اول حكومة

 القانون االساسي (  )    اصدر اول قانون عرف باسم  

استشهد الملك عبدهللا االول على ابواب  االقصى بعد  انتزاع االستقالل من بريطانيا عام  

 م ١٩٤٦/ ٢٥/٥



 ليصبح االردن دولة ذات سيادة مستقلة .   

 ن لكنه بعد عام واحد تنحى عن الحكم الل بن الحسيلك طالمتولى الحكم بعده  

 ألسباب صحية .  

 بن عبدهللا االول)  الملك الباني (  تولى بعده الحكم الملك حسين بن طالل 

 م ١٩٩٩/ شباط /  ٧توفي عام 

 سن الحكم )الملك المعزز (  تولى جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الح 

 م  ١٩٩٩/شباط /٧

 واجه االردن تحديات صعبه لكنه حقق انجازات اردنية عظيمة  

 م١٩٤٨واجه العدو الصهيوني للحصول على ما تبقى من االراضي الفلسطينية بعد حرب 

 ومن اهم الحروب التي شارك فيها الجيش العربي  

 م ١٩٤٨. حرب عام ١

 م معركة الكرامة  ١٩٦٨.عام ٢

 م  ١٩٧٣. حرب عام ٣

 العربي االردني  لة الملك الحسين قيادة  الجيش م عرب جال ١٩٥٦عام 

 م انتصر فيها الجيش االردني على العدو الصهيوني   ١٩٦٨معركة الكرامة عام 

 انجازات االردن بالرغم من محدودية موارده لكنه استطاع ان يحقق : 

 *االستغالل االمثل للموارد ،لتحقيق التنمية للوطن والنهوض به 

ة الثقافيه والعلمية والفكرية ،لنشر االعتدال والتسامح والوسطية  *والحرص على التنمي

 بين افراد المجتمع االردني  

*انشاء المرافق والخدمات والمؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات لجيل متعلم وواعي 

 ومثقف 

  

 



 ية التحتية االساليب الزراعية الحديثة انشاء مصانع ،تطوير الخدمات للبن ماستخدا  

 الهتمام بطرق المواصالت وكان الهدف من انشائها :ا

 * لربط الدولة بعضها مع بعض ومع الدول االخرى 

 * وتسهيل  حركة  االفراد والبضائع   

 * تطوير خدمات الماء والكهرباء لتصل السكان جمعيهم .  

 

   

 مئوية الدولة  

        االردنية

  

  

 صادف قبل بضعة شهور االحتفال بمئوية الدولة االردنية  

 م   ٢٠٢١/ ١١/٤

 ويكون االحتفال الحقيقي بمئوية الدولة االردنية عن طريق  

 . تعزيز االنتماء للوطن والوالء لقيادته . ١

 . االلتزام باالنظمة والقوانين  ٢

 

 



   ٣٥اجابات اسئلة ص 

  

 م  ١٩٢١  السؤال االول 

 الكرامة  

 الساسي  القانون ا

 م ١٩٩٩

 السؤال الثاني  

 أ.

 

 

 

 ب.

 

 .بناء الدولة وتطويرها  

 .بناء جيل واعي ومثقف  ٢

 .بالعلم نستطيع مواجهة التحديات  ٣

 

 لتسهيل حركة التنقل من مكان الى اخر  

 

 :  السؤال الثالث

 

 الملك  

 عبدهللا االول  

 الملك  

 طالل بن عبدهللا  

 الملك  

 الحسين بن طالل  

 الملك  

 عبدهللا الثاني  

  ١٩٥١م _  ١٩٢١

 م 

  ١٩٩٩م _  ١٩٥٣ م. ١٩٥٢م _١٩٥٢

 م 

 م_ الى االن ١٩٩٩

 

 

 

 



 :  السؤال الرابع 

 فرح الشعب االردني بمئوية الدولة )مرور مئة عام على تأسيس الدولة االردنية ( 

 وتم اعالن عطلة في ذلك اليوم وقام الجيش االردني باالحتفال بهذه المناسبة   

 

 

 خالص االمنيات لكم بالتفوق الباهر

               احبائي                                 

 روان الهورة : المعلم                                                 

 

 

      

                                        

                                                                 


