
 

 

 سيالسابع األسالصف ل لمادة التربية الوطنية والمدنية االمتحان النهائي

 واحدة                                              ساعةالزمن :                األولالفصل الدراسي اسم الطالبة : ...................................             

 م (        /          للعام الدراسي  ) 

 _____________________________________________________________________________ 

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

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

 ...........................................................................................................  الدولة المستقلة........ 1

..............................................................................................  .....................  السالم الملكي   2

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

 ............................................................................................................ ............ لوشاح  ا 3

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

 ...................................................................................................... ........ .. سيادة القانون    4

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

 ( عالمة 16)أكملي الفراغات التالية بما يناسبها::  نيالثا لسؤالا

 ..... ................................................. ................... 1من مظاهر الديمقراطية في االردن    –أ  

 ...................................................................1من المبادئ التي تقوم عليها فلسفة الحكم الهاشمي    -ب

 

 ............................................2............................................... 1تتمثل عناصر قوة الدولة ب  –ج 

 

 ..............................................................1ها عند إنشاء األحزاب السياسية من الشروط الواجب توفر  -د

 

 ................. ...........................................يرمز التاج في شعار المملكة األردنية الهاشمية الى ......... -هـ 

 

 ......................................  1ثقافية ب  يتمثل الهدف األساسي للحقوق والحريات االجتماعية واالقتصادية وال -و

 

 ...................................................................................    1تتمثل اهمية السالم الملكي االردني ب   -ز

 

 ............................................................يرمز اللون االبيض للعلم االردني لشعار  -ح

 

 ................................................ 2.................................................. 1من خصائص السيادة  –ط 

 

 ..........................الى عام .....ن من عام ....................األول لألرد  امتدت فترة حكم الملك المؤسس عبد هللا -ي

 

 .....................................................................................1من مظاهر االعتزاز بالقيادة الهاشمية  -ك

 

 .........................................................................يرمز اللون األحمر الداكن بالراية الهاشمية الى  -ل

 

 .......................................................................من مقومات الدولة الحديثة.................... -م 
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 عالمات (    6)                     مجموعة من الحقوق قومي بتصنيفها حسب الجدول األتي   إمامك السؤال الثالث  : )أ(

 الصحية / الحق في التعليم /حرية البحث العلمي /  حرية اإلبداع الثقافي / حق التصويت / حق تولي المناصب العمومية   الحق في الرعاية

 حقوق ثقافية   حقوق اجتماعية   حقوق مدنية وسياسية  

   

 

 عالمات (    3)ب( اعطي سببا واحدا لكل مما يلي   ) 

 تتميز الساللة الهاشمية بأنها من اعرق السالالت في تاريخ االردن  1

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

 تحرص شعوب العالم على االحتفال بمناسباتها الوطنية   2

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

 ال يمكن ألي دولة ان تستطيع التنازل عن سيادتها   3

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

 عالمات (   5)                                                                   )ج( اكملي الجدول بالحدث التاريخي لكل مما يلي 

 السنة   الحدث التريخي  

  تعريب الجيش االردني  

 1968 

  تأسيس امارة شرق االردن  

 1916 

  الراية الهاشمية للقوات المسلحة األردنية   عبدهللا الثاني  تسليم جاللة الملك 

 

 عالمات(6الخاطئة مع تصحيح الخطأ  )ضعي كلمة صح أمام العبارة الصحيحة،وكلمة خطأ أمام العبارة السوال الرابع:

 )       (يشير طير العقاب للشعار األردني الى القوة والبأس-1

 بامتالك الدولة سلطة اعالن الحرب ادة الدولية  ي)       ( يتمثل الجانب الداخلي للس-2

 ( . 1964بن الحسين من الحصول على استقالل االردن عام )االول  دهللا )       ( تمكن األمير عب -3

 )       ( مبدأ سيادة القانون يشجع المساواة في المعاملة بين المواطنين  -4

 انتهت األسئلة 

 مع أطيب األمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح 

 معلمة المبحث : رقية المسيعديين  



 

 

(2) 


