
 

 

اختبار نهائي مادة التربية الوطنية الصف التاسع الفصل الدراسي األول المنهاج األردني  

 ___________________________________________________________________ 

 (.2، وعدد الصفحات ) ها( واإلجابة على الورقة نفس4مالحظة : أجيبي عن جميع األسئلة التالية,علما بأن عددها )

 عالمات ( 4)          : السؤال األول: عرفي كل من المفاهيم والمصطلحات التالية 

 ............................................................................................ ............... الثقافية  التعددية1

............................................................................................................................. .... 

............................  ....... .................................. ............... . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  2

................................................................................................... ......................... .......... 

 ............................................................................ ............. ............. ديمقراطية التربية    3

 ............................................................................................................................ ......... 

 .................................................................................................... لمخابرات العامة  دائرة ا 4

 ......... ........ ................................................................................... ............................... 

 ( عالمة 15أكملي الفراغات التالية بما يناسبها:):  نيالثا لسؤالا

 ............. ............................................... 1من أهم بنود معاهدة فرساي الخاصة بحقوق المرأة –1 

 ............. .....................  2............................................. 1  ةمن أهداف الديمقراطي -2

 

 ........................................................... 1تبرز اهمية االنتخابات البرلمانية والبلدية من خالل  –3

 

 ............................... ...... 2....... ........... ......................... -1من مهام جهاز االمن العام االردني    -4

 

 .......................................................... 1من الحقوق المدنية التي كفلها القانون للفرد -5

 

 ............... ...........................................   1من واجبات دائرة المخابرات العامة    -6

 

 .................................................... -1خالل   نمثل دور قوات الدرك بالتنمية البشرية ميت  -7

 

 ...... ............. 1( م1966) عام ة للحقوق الدوليالتي تضمنتها وثيقة من اهم حقوق االنسان المدنية والسياسية  -8

 

 ...................  ...........2............................... 1يكين الديمقراطمالتي يسعى لها برنامج الت االهداف  من  -9

 

 ................................... .......... ..... 1الردنية بالمجال الصحي من مساهمات القوات المسلحة ا  -10

 

 ...  ..........................................1لثاني للحماية المدنية الى تهدف اكاديمية االمير الحسين بن عبدهللا ا -11

 ......................................             .......... ...................... 1يرتبط البعد السياسي لألمن الوطني ب -12

 ........ يتبع الصفحة الثانية /..........                              (1)

 

 



 

 

 عالمات ( 4قارني بين كل مما يلي  :                           )  )أ (  الثالث السؤال 

 ........................ ......................................................................... . الديمقراطية شبه المباشرة - 

............................................................................................................................. ..... 

 ............................................................ ...................................... ..... الديمقراطية النيابية -

 ............................................................................................................................. 

 عالمالت( 5تاريخي لكل مما يلي    ) املئي الجدول االتي بالحدث ال -ب

 التاريخ الذي يمثله   الحدث

  تشكيل قوات الدرك 

  تأسيس دائرة المخابرات العامة 

  تاسيس امارة شرق االردن 

  تعريب الجيش 

  معركة الكرامة 

 

 عالمات(  5سببا واحدا لكل من العبارات التالية  :                                          ) )ج( : اعط

 ..................................................................... بمعنى استطالع الرأي من ذوي الخبرة   تأتي الشورى -1

 ...................................................................... من مرتكزات األمن الوطني ترسيخ النهج الديمقراطي -2

 .................................................... ...........................تأسيس الجناح العسكري في جامعة مؤته    -3

 ....................................................................... إنشاء الجمعية األردنية للوقاية من حوادث الطرق    -4

 ........................................... .............................................................تشكيل قوات الدرك   -5

 عالمات(  7: ضعي كلمة صح أمام العبارة الصحيحة،وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ لكل مما يلي:   ) السؤال الرابع

 ( م . 1986)       ( دخل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حيز التنفيذ عام )-1

 (م . 2005بتجنيد الفتيات الجامعيات عام )يرية الدفاع المدني (قامت مد        )-2

 يرمز طائر العقاب لشعار المخابرات العامة األردنية الى العدو الداخلي والخارجي  )       (  -3

 )       ( يتمثل البعد البيئي للدولة باإلرادة الوطنية الحرة وحرية اتخاذ القرار  . -4

________________________________________________________________ 

 

 معلمة المبحث : رقية المسيعديين مع أطيب األمنيات للجميع بالتوفيق والنجاحة      انتهت األسئل

(2) 

 

 تريد النجاح ؛ ثق باهلل ثم بنفسك وتجاهل من يقول هذا صعب وهذا مستحيل؛ الثقة باهلل هي عقلية العظماء          

 


